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Zamordowani zostali po cichu

/

Największa polska elektrowniczych BOP. Jest w Bełchato
nia pracuje w odległości dwuwie taka aleja.
nastu kilometrów od najdynaNie potrafię rozmawiać z pomiczniej rozwijającego się pol- mnikami. Pomniki mają to do
siebie, że patrzą z góry. Chłod
skiego miasta.
nym, granitowym wzrokiem. I
Największa polska elektrownia marnotrawi nadmiar ciepła nie dostrzegają detal!.
- Dlacze~o wozicie drzewo
beztrosko wypuszczajĄc je w
do lasu - pytam człowieka
powietrze. Tymczasem najszyb-pomnik, a człowiek-pomnik
cie.i rosnące polskie miasto. dziś
marszczy brwi, gdyż nie zwykł
ponad
pięćdziesięciotysięczny
tłumaczyć się z bękartów sukBełchatów ... marznie.
cesu. On ma na głowie wielką
Elektrownia
spala
węgiel
sprawę: wyścig z czasem, po·brunatny z pobliski ei lwpalnl
odkrywkowej. Tymczasem mia- goń za miliardami. Ja pytam
zaledwie o miliony.
sto brunatnych górników oW Bełchatowie ludzie dzielą
grzewane jest...
węglem kasię na tych, którzy w mieście
miennym.
Corocznie dwa tysiące węgla I zostaną i na tych, którzy stąd
gdy rlostojne nożyce
rek wozi „drzewo do lasu", odejdą,
przetnl} wstęgę i u.milkną oczyli transportuje węgiel ze
klaski. Ci pierwsi zapuszcza;ą
śląskich kopalń pod bełchatow
korzenie, więc rozglądają sii:
ską kopalnię.
bacznie czy gleba jest zdrowa
Niebawem pod Bełchatowem
i czy wiatry pomyślne. B() jeśli
stanie druga elektrownla oa
nie za bardzo, to jeszcze .no~
węgiel brunatny.· Niebawem w
na coś zrobić, czemuś zaradzić.
mieście ma stanąć druga ciecoś wyprostować. Oni wid7ą
płownia na węgiel kamienny
najwięcej. Ci drudzy wciąż ~y
Największa polska elektrownia i kopalnia pracują w odle- . ją na walizkach, więc guzik
ich obchodzi jak wygląda miagłości dwunastu kilometrów od
najdynamiczniej ro:tWijającego sto-hotel. Bo Bełchatów to
przystąń dla armady wędrow
się polskiego miasta.
nych budowlańców. Dziś rzuciLudzie, którzy tworzą te fakło ich tu, jutro popłyną gdzieś
ty wolą rozmawiać o wizjach.
dalej. W swoim domu od ręki
O leżącym w zieml bogactwie,
naprawia się kulawy stół, a w
o miliardach zdobywanych piehotelu nie warto.
nięrlzy, o elektrycznym p'rądz;p
Lecz tak sle składa. że o loI o tvm, -że wielka sprawa ie~t
sie miasta decydują głównie ci
ważniejsza od sprawy
małej.
drudzy. r na tym polega pech
Zupełnie jakby
budując na<>z
wspólny dom gardzić pojedy11- Bełchatowa.
- Nie ma czasu na oszczę
czą cegłą. Jedna cegła
domu
dzanie - po stokroć słyszę gło
nie wzniesie, ale dwie mogą go
sy zza biurek.
zrujnować. W mieście, którego
Albo:
mury dopiero rosną, trzeba pil-· Nie ma pieniędzy na detanie baczyć, by nie stały na wile...
zjach.
ws
...
i
- .Ja jestem z Turoszowa mówi człowiek. któl-y tworzy
Det:il wygląda tak: brunatny
bełchatowskie fakty. Tutai
węgif'l z kopalni odkrywko'' ej
tylko pracuję.
jedzie ta~mociągami do elek- Ja iestem z Kozienic trowni Tam płonie pod ogrompodkreśla drugi. Tutaj tylko
nymi kotłami, w których popracuję.„
wstaje para wodna.
Oni tu tylko pracują. Potem Para porusza turbiodchodzą na zawsze zostawia- nę, która
napędu
jąc dzieła swych myjll I ulic• prądnicę. Tak powswero Jmieinfa - ałeJ• Budow~ staje
elektryczny

Historia getta łódzkiego lokowała się zawsze jakby na marginesie dziejów eksterminacji Żydów. Wynika to po części z· niej
samej. Hitlerowcom udało 'Ilię 'bowiem dokonać tu zbrodni ni'?malże doskonałej, a ta ze swej istoty ukrywa się w cieniu innych.
Założone jako jedno z pierwszych na początku 1940 roku, drugie co do wielkości na ziemiach polskich, istniało najdłużeJ. Dopiero w Jqońcu sierpnia 1944 roku, na kilka miesięcy przed wyzwoleniem Łodzi, przestało istnieć. Przeszło przez nie blisko 200
tysięcy osób. Ocalało niewiele ponad osiemset, które po likwidacJi
getta pracowały przy jego porządkowaniu, choć i dla nich wykopanf' były już groby. Szybko postępujące natarcie wojsk radzil'?ckich pokrzyŻQwało rachuby hitlerowców na zlikwidowanie i tych
świadków zbrodni. Gdyby nie ta okoliczność, w getcie przetrwałoby wojnę co najwyżej trzydzieści kilka osób tyle bow'iem
zaledwie Żydów oczekiwało na wyzwolenie w kryjówkach. Pewna
jeszcze ilość osób. byłych mieszkańców getta, doczękała wyzwolenia w obozach koncentracyjnych.
Szczegółowej ich liczby nic
udało się jednak ustalić. Tak jak nie udało się w pełni udok•.1mentować szczęśliwie zakończonych ucieczek z getta.
Łódzcy Żydzi, jak l Żydzi z rejonu tzw. Kraju Warty, do k~ó
rego Łódź należała oraz ptzesiedleni tu Żydzi z Wiednia, Prag'„
Niemiec i Luksemburga, zamordowani zostali po cichu, bez rozgłosu, zbrodnią otoczono murem głębokiej tajemnicy. Wywożono
ich głównie do krematorium w obozie w Chełmnie nad Nerem
i innych obozów koncentracyjnych. U nierali z głodu i na szalejące w getcie choroby zakaźne.
Wielu roz~trzelano i powieszono.
Część wywożono na roboty, lecx i 1tamt1łd ni• mieli wr6ci4 do

... .

grona żywyeh; Mlenkańcy łódzkiego getta nie 1tawłlł zbrojnego
oporu Niemcom, lecz nawet ich własne żydowskie władze do .!la·
mego końca ściśle współpracowały i pomagały okupantom. Przeraża ten perfekcjonizm hitlerowców w dokonaniu tego gigantycznego mordu. Nieodparcie nasuwa się pytanie, jak lll<>gło do t!go dojść?
Złożyło się na to wiele czynników. Przede wszystkim w mistrzowski sposób doprowadzono do hermetycznej izolacji getta od
świata zewnętrznego. W maju 1940 roku zasiekami odcięto mający
4 km kwadratowe powierzchni teren
dzielnicy żydowskiej od
reszty miasta. Był to najbardziej zaniedbany rejon Lodzi, obPjmujący Bałuty, Stare Miasto i część Marysina. Gęsta sieć posterunków uniemożliwiała jakiekolwiek bezpośrednie kontakty poprzez druty. Strzelano bez ostrzeżenia przy każdej takiej próbie
Dla dalszych losów Żydów okazał się być niezwykle ważny fakL
braku kanalizacji. Jedynie 382 mieszkania były skanalizowa:te.
W Warszawie i innych gettach podziemny system kanałów stał
się w pewnym momencie główną arterią,
dzięki której można
było utrzymywać łączność ze stroną aryjską.
Pon~dto środowisko polskie w Lodzi było samo poważnie osła
bione przesiedleniami do Generalnej Guberni.
Z tego powodu
podziemie nie miało tu tak szerokiego zaplecza jak w innych
miastach. Nigdy nie stało sie na tyle silne, by móc przebić najmniejszą szczelinę w „murze" getta i dostać się doń chociażby
z konspiracyjnymi pismami. Próby takie czyniono. lecz bez rezultatów. Nie zaistniało nawet na szeroką skalę zjawisko szmuglu,
które tak pozytywną rolę odegrało w innych miastach, zwłaszcza
w Warszawie,
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O Vm do JlddelO riopnla udało
hitlerowcom 1zolowa~ getto
łwladoq Id~ jeio młenkailców a czatem.
Stracono
jeg~
wlucł,.,. rachu~ 1 w r.aultacłe kaidy zegar wskazywał inną gadzimi. Kled7 wraacie sac14ło to powodować powaine perturbacje
w 1942 roku wprowadzono tzw. czas „.łredniogettowy'', według
którea<> re1Ulowano zegarki.
W ostatecmym efekcie niezrnierni·e korzystnym dla Niemców
posunięciem było początkowe• przyznanie łódzkiemu gettu bardzo
daleko idącej autonomii wewnętrznej.
Stworzono tu właściwie
„mlnipaństwo", które :posi~dało własną walutę, banki, adminlstracj•, •lldownictwo, pollcJę, zakłady pracy, czyli tzw. resorty
Przez pewien czas czynne bvło szkolnictwo powszechne, zawodowe, gimnazja. Otwarto dom kultury. Przez krótki okres wydawano własne. czasopismo. Dz!ałała zorganizowana przez Żydów służ
b~ zdrowia„ szpitale..Istniały sierocińce, domy starców, jadłodaj
nie. Dla dzieci. organizowano kolonie letnie, stworzono pensjonaty dla url~pow1czów. Półli?galny statut miały przedwojenne organizacje polityczne.
\
. Wszys:ko to całkowicie zmyliło przynajmniej część społeczności
zydowskiej co do prawdziwych intencji okupantów. I choć w następnych latach „zdobycze" autonomii były systematycznie odbierane I gwalcone, to iluzje pozostawaly. Organizacje ruchu oporu
które tu powsta:-vały, ograniczały się właściwie do dokonywani~
~:botatu . l osl~bianla ~empa prod~kcji. O ile wiadomo nie powstał
J-cd1'.-'.1k nigd.v zaden p,an, co robić na wypadek całkowitej Ji k widacJI getta. Panowało powszechne przekonanie, że jeśli Żydzi wykaż~ s_wą przydah~ość gospodarczą dla Rzes:ły, to hitlerowcy z0stawią ich w spokoJu. Z wielkim nakładem sił i środków okupa:ic1
roz~udowywali natomlast wspomniane „resorty". W 1940 roku było ich 36, w 1943 - 119. W warsztatach odzieżowych
mP.t:il Jwych, bieliźniarskich , szewskich, meblarskich i innych' praco 1 ;;!:>
w szczy_to:-vych okn~sach od 60 do !!O tys. ludzi. Z pracą tą l:1c::wno nadzie3e na przelrwanie.
Oto, co napisali ai:ttotzy potajemnie przed Niemcami
kroniki getta łódzkiego pr zy okazji wi zytac31 wys kich rangą urzędników hi tlero ws kich:
Rucit
na mieście bardzo ograniczony, nie 1.vidać dzieci n~ u!iłG~ tUt 1pgi~Jcc •it f'6t.11tdd
1lab11ch j nitdołężnt1rh
pro.:vadzone~
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•
wyzwanie
W sobot~, Z7 wneśnia br., obradowała XXIV

v:adzenie zasady samolina11sowanla wydatk61v
\\ ymagać będzie zmiany ~y s temu
i podatków
twQrzPni;:i dochcciów teri:: now ych
or az ;i ktywnej polityki fi nansowej rad na r od"wych i organów w ykonawczych.

NA WtASNY RACHUNEI{

Wymien ione w dziewięciu punktach z:jawiska
niekorzystne stanowią bardzo poważne wyzwanit=!, na które muszą znaleźć odpowiedź władze
l_ całe społeczeństwo łódzkie. Program Łódzki!'j
Organizacji Partyjnej stanowi zaiedwie pierwszy krok w tym kierunku. Pottzebne są bowiem jeszcze szczegółowe plany i harmonogramy realizacji. A następnie czynnikiem rozst rwgającym będzie siła woli i konsekwencja w realizacji wytyczonych zadań.

Październikowy

v: Giewćdzt w ;r

Łódzka

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Zebrani delegaci reprezentowali 76.625
PZPR.
członków i kandydatów partii, w tym 32.233 ro42.959 pracowników
872 chłopów,
botników,
umysłowych. Najważniejs-r.:vm rezultatem dziejest wybór nowych
1 s i ęciogo.dzinnych obrad
władz (skład podała prau codzienna) i przyj~
cie programu c!ziałania na najbliższe S lat.

„To eo uchwalone - będzie wykonane!". Tak
br~ialy ostatnie słowa referatu sprawozdawczo-programowego KŁ PZPR . przedstawionego
Równocześnie
przez Józefa Niewiadom!kiego.
zachęcono delegatów, źeby mówili konkretnie i
r7.eczowo oraz wskazywali obok trudności obi~
ktywnych także subiektywne.

Program Łód:i:kiej Organizacji Partyjnej zawiera kolejno trzy główne c:zęści: uwarunkowł
nia rozwoju; zadania społeemo-gospodarcze; 1io.dania w zakresie doskonalenia działalności partii oraz umacniania jej kierowniczej i przirn.-odniej roli. Należy podkreślić, :ie jest to dokume•1t
konkretny, w którym nie ma zbędnej retoryki
i !rar.eologii, A mimo to padały zarzuty (podczas konsultacji w rożnych środowi~kach), że
program jest :zbyt ogólnikowy, Ludzie nie maj<l
lecz abo;tnjuż zaufania do pryncypialnych,
kcy.1n:vch stormułov:iłń•. Fragm\ jasno określo·
nych i realnych :zadań.

nawet tych znaWystąpienia dyskutantów,
nych z temperamentu, byly spokojne i w y \\'a·
żone. Odniosłem wrażenie i7. ws7.yscy chyba de· ·
że kraj i wojP.·
legaci zdawali s-0bie spra\~ę,
Wództwo znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, ~e niełatwo będzie urzeczywistnić pnyDla przykładu podam, że w
jęte zamierzenia.
clzied.zinie gospodarki komunalnej do strategi.
cznych zadań warunkujących dalszy rozwój za.
liczono: budowę drugiego etapu wodociągu Suna
lejów-Łódź; budowę ciepłowni szczytowej
Smuhku, ciepłowni z bocznicą kolejową w Pa·
budowę
bianicach i kontynuowanie EC-IV;
magistralnych kolektorów do Grupowej OczyszC7.alni Scieków; rozbudowę lokalnych ujęć wo::łnych; modernizację układu komunikacyj n!' go i
drogowego (zwłaszcza w centrum Łodzi) oraz
fa.boru i zaplecza MPK; przyspieszenie budowy
dworca PKP Łódt-Kaliska; prowadzenie prac
przygotowawczych do budov.'y metra.

Na wstępie programu stwierdza się, te "'g.
Po
będą niekorzystne.
runki jego realizacji
pierwsze - niski przyrost naturalny i stabilizacja ludności w 'wieku produkcyjnym sprawiają,
7.l'! nie ma możliwości powiększenia zatrudnte·
nia. Po drugie - najwyższy w kraju udzi::ił
emerytów i rencistów (21,7 proc. ogólnej liczby
inaci.ne.~o
mieszka11ców) stwarza konieczność
rozwoju systemu opieki społecznej i zdrowotnej
Po trzecie - rosnący odsetek dzieci i młodzie~y
w wieku szkolnym rodzi potrzebę intensywne~o
rozwoju bazy oświatowej, Po czwarte - wy·oka aktywność zawodowa i przewaga demograficzna kobiet (115 na 100 mężczyzn) oraz wyjątkowo duża liczba rodzin niepełnych wymaopieki zdrowotnej i
gają szybkiej poprawy
przedszkolnej, a także wzrostu peziomu usług,
zaopatrzenia i handlu. Po piąte - ludność województwa ma niższy od pr:r.e.ciętnego w Pol·
Po szóste - zanie·
sce poziom wykształcenia.
dbana jest komunikacja miejska, wzrasta deficyt wody, ograniczone są możliwości dostarc~a
nia ciepła. Po siódme - znacznie wyżua niż w
kraju jest dekapitalizacja środków trwałych i
opóinione są działania odtworzeniowe, Co() moi'!
p r zeszkodzić w realiz:acji zad<'l11 łódzkie.r;:o prr.P·
własne rolnictwo (gospodl·
mysłu. Po ó~me w
rujące na 100 tys. ha użytków) zaspokaja
niev,:ielkim tylko stopniu potrzeby konsumpcyjne województwa: .na zboże i ziemniaki w 5-20
proc., na mią~o i mlek„ w 20-25 proc., na O'.'l'O·
ce i warzywa w 3~0 proc. Ponadto _.... wpro-

delegaci wysłuchali wystą
Mieczysła·.>;a
Sejmu PRL
F. Rakowskiego i sekretarza KC PZPR Mariana
Pierwszy rrtówił O potrzebie'- •vię
WoźniakR.
kszej samokrytyki w partii I koniet:zności przezwyciężenia filozofii niemożności (gł-0s ten opuNatomla't
blikujemy w następnym numerze).
ie
~ekretan: Komitetu Ct'ntralnego podkreślił,
musimy radyk11lnie zm..ienić świadomość ~pole
ezł'!ń~twa i bezwr.ględnie egzt'kwow11ć w io~p„.
rll'ltce T.a~ady i·eformy „konol'l1iczn„j. ~ocja!ii"l'l
t-· 1n
~ht. n11 to, żeby nie było bezroboci;:i, 111
~l::tnowczo odejść od „urawniłowki".
Z

ogromną uwagą

pień wicemarszałka

E. L.

li

._,_ ··
.:PHa•i; """ · ••••••••••••••••••••••••••E~~=-•••••••••
R~W 'W'7t1awntc-·
1 Pr a•owe· l' ·'611•~te
tw\VydWwl!a!
P.u!:h" !H-11)3 Ł6d~
K~·iątlqi -·
socjologicznych opublikodań
mit11cz •ii
wołane dzieciorob11,
ul 5łenkfewic1a 3,5
„TYGOwane w katolickim
kochankowie, uparte kąchanki,
(nr
POWSZECHNYM"
DNIKU
lóżku i w życiu publicznym.
w
GraZakłady
Pra~owe
DRUK:
70 pl'O::.
34). Okazuje się, że:
pracowity,
naród
sumie
W
Kslątks
ticln~ RSW „ Pr asa ·uważa, iż socjalizm lepiej zazdolny, pomyslowy, zwl.aszcza dla
- Ruch" Łódź. ul Armil C?.erpewnia pracę i pewność jutra
siebie. Zle clostosowany do sowonel 28
niż kapitalizm; 56 proc. sądzi
cjalizmu i zbiorowej dyscypliRed;kcJa nie iwraca nie za·
iż tylko w socjalizmie możliwa
ny, w m11śl zasad11, że «każdy
mówl~nvch rękopisów I ~astne·
była tak szybka odbudowa kraAutor
sobie rzepkę skrobie».
ga sobie prawo do skrótów.
ju; 50 proc. jest zdania, iż w
lecz niekończy drastycznie,
niesprawięcej
kapitalizmie
zbyt jasno: „Kurw11 nędz11, to
l dla
\'Varunkł prenumeraty:
w
wiedliwości i wyzysku niż
my. W ż11ciu pr11watn11m i w
Jacy jesteśmy? Problem ten
Instytucji I zakładów pracy socjalizmie; 44 proc. uważa, iż
I tak niecn.
życiu publicznym.
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ODGŁOSY.
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rodowód
Mam znajomych, którz y często zarzucają mi, że w tym co p i·
można odczytać skr ywane sy mpatie dla despotycznych me·
tod rządzenia, oni natomiast (ci n'loi znajomi) odż.egnqją się od
tego, są bow iem wyznawcami jak największych swobód obywatelskic:1. W istocie jednak, jak s i ę nieraz o tym przekonuję,
tradycje
są oni dość t ypowymi u nas, mając y mi z.a sobą długie
jedwolność
h istoryczne, przedstawicielami środow isk, które
nostki w y grywają tylko przeciwko lewicy społecznej, tw i erdząc,
iż dążenie do swobód obywatelskich jest sprzeczne z ustrojowymi dążeniami socjalizmu. Mówiąc inaczej. są oni zdania, że SO•
cja'.izm, ze wzg l ędu na swoje „dyktatorskie"' czy też „totalitarne" założenia 111usi uważać każdą postać jednostkowych swobód
r.a zagrożenie dla siebie i dlatego już samo głoszenie haseł demokratycznych godzi w socjalizm.

$Zę

Pod tym względem moi znajomi i ludzie im duchowo pokre·
w
wni mają podobne zdanie (choć z odmiennych pozycji), co
przeszłości tzw. dogmatycy, którzy w roztaczaniu jak najściślej•
siej kurateli nad życiem osobistym obywateli upatrywali gwarancje bezpieczeństwa dla ustroju. Trzeba jednak zdać sobie sprawę. że i ci dogmatycy, nawet najbardziej fanatyczni, jeśli tylko
by li ludźmi ideowymi, uzna\vali za ostateczny cel socjalistycznych
Tylko że
da ż eń wolność jednostki w wolnym społeczeństwie.
sta le wydawało im się, że dopiero, gd y zapanuje na cał y m świe·
cie ustrój socjalistyczny można będzie wreszcie pewnego dnia'
wolność jednostki „zadekretować".
Zasadniczy wyłom w tym sposobie my ślenia o socjali~ie do·
akurat trzydzieści lat temu, w październiku 1956 r„
czego wy razem było głośne VIII plenum KC partii. Zwierzałem
się już na tych Łamach, że nie lubię czcić okolicznościowych tematów stadnie. razem 'te wszystkimi, wol~ wypowiedzieć si' nawet z opóźnieniem, najlepiej jednak z wyprzedzeniem, byle tylko od siebie, na własny rachunek. Zabieranie glosu w sprawach
pub liczaych, czy to przez dziennikarz.a, czy dz i ałacza już od kil·
ku lat przestało być prz.edmiotE:m tzw. ustawiania, czyli podpowiadania kandydatom upatrzonym do publicznego wystąpienia, co
wolno im powiedzieć i jakich argumentów użyć, a taki.e o
czym - Boże uchowaj! - nawet nie wspomnieć, aby można było
pewne sprawy szczególnie dra ż !i·we uznać za „niebyłe".
konał się

trzydziestolecia
ciągu tego
Ale też c.a.łkiem normalne, że w
:r.wolennicy krępowania cudzych wypo.w iedzi, zawierających po!?;ladY odbiegające od oficjaln,;ch, usiłowali nieraz zawrócić bieg
i:vcia publicznego do lat przedpaździernikowych, odnosz.ąc pewne
co oczywiste. jest stałą wal·
przejściowe sukcesy. Bo polityka nowym, jr::t ciąii:lym ścier;iniem się odmien11y ch
ką ~tare .~o 7.
nurtów i koncepcji, nav•et w łon i e tego !amego ruchu politycz;nP.g;o.
Katd • jednak r:r.:eteln · ob~erwator tycia polit,> cr.nego w Pol$C&
stw1erdzi, że prz.P~wiadrzenie o potrzebie demokratyzacji na~ze
go ~.rcia sp~ecznego oi:ar.nia coraz liczniejsze środowiska partyjne i sojuszniczych $tron111ctw - od mas członkowskich po kierownic:ze gremia, o czym świadc;i:ą też fakty natury ustawodaw·
czej, czy zmiany w statutach. ()1:ganizacj.i. .

.

,

"

Owi znajomi natomiast,. którzy reprezentują, wlaszcza wśród ·
inteligenc)i. -pokatny krą~ głosicieli ,;ca\k~wi\.e}" 1 „in\.egra\nel"
oraz „bezprzymiotnikowej" demokracji jakie często, w ferworze
gwałtownych wY,,owiedzl i namiętnych dyskusji z.dradi.ają się T.
tym, iż pr~·ncypia demokratyczno-1iberalne są całkowicie obce ich
mentalnośc i , gdy bowiem dyskusja dotknie nieludzkiego tłumienia
wolności w w ielu krajach b~·najmniej nie socjalistycmych i udzielanel!o im poparcia ze strony n!ektórych zachodnich mocarstw.
nasi r ycerze wolności uciekają od kłopotliwego tematu, jak dia~
beł od święconej wody.
Nasuwa się więc pytanie, czy od ludzi, którzy aprobuj(l lub udaj~. że nie ?ostrzegają metod sprawowania władzy np. w Chile
mozna

oczekiwać, iż

gotowi

byliby

jakiś

zakres

wolności

zare·

:i:erwować dla ludzi lewicy, dla zwolenników ustroju socjalistycz·
nego„. I nie jest chyba nieelegancko powiedzieć im czasami
wprost co s.ię o ich „demokratycznych" poglądach myśli. Sprzyja
to nier~z sprowoko'7'aniu otwartej wypowi~dzi, przyznaniu ~ię

Pr.zez nich. do praw1.cowych, totalitarnych symQ.atii, które nie
mieszczą ~1ę w llramcach na~z~t(O modelu pluralistycznt>go.
W rocznicę _Października warto niejedno na nowo przem.vś!eć."

JE;RZV

KWIECIŃSKI

•

W najbliższych
numerach

„Odgłosów"

Czytelnicy znajdą wiele interesujących
a między innymi:

I

artykułów

l·

reportaży,

- kolejny odcinek książki MIECZYSŁAWA F. RA·
KOWSKIEGO zawierający opis przebiegu Kongresu Kultury Polskiej w grudniu 1981 roku;
- reportaż JOLANTY WRO:NSKIEJ o najpiękniej
kończonym szpitalu w całej historii PRL;

wy.

artykuł BOGUSŁAWA SUŁKOWSKIEGO
środkach masowego przekazu;

łódz

kich
-

rozmowę

o

DARIUSZA DQROŻYŃSIUEGO z zastęp·
Kon-

cą dyrektora łódzkiej delega(ury Najwyższej Izby

troli;
- relację TERESY . JERZYK OWSKIEJ z Poznańskicli
Targów Krajowych;
- reportał ANDRZEJA KAROLCZAKA
czyli wyznawcach krisznaizmu w Polsce;
- dalszy ciąg sensacyjnego reportażu
MAKOWIECKIEGO z Meksyku.

o bhaktach
ANDRZEJA

•

N.R 40 (1488). XXIX, 4 PAZDZIERN1l1KA _1986 R.·

1.

Sieradza W województwie tym eksportuje tylko

Albanią. Warto wszakże pamiętać przy tym,
gospodarka tego lm-aju jest systemowo nasta.
wlona na autarkię; ekonomiką Albanii rz.ąrzl
filozofia samowystarczalności. Sądzę, że gdyb.>"
Albańczycy przewartościowali nagle swe preferencje, przeskoczyliby nas z łatwością„.

-

28 jednostek gospodarczych, ale "łż 85 proc roz-

że

Zasadnłczym nurtem obrad plenarnych Sejmu podczas ~iedze.nla 17 marca 1986 r. kierowały dwie kwestie: debata nad lnfor·macją
rządu o głównych problemach handlu zagrani·
cznego i pierwsze czytanie projektu ustawy Il
takładowych funduszach •ocjalnym i mieszkaniowym.

te niemal . nic wspólnego mię
dzy obiema kwestiami nie ma. Ale to byłoby
zbytnie uproszczenie; istota związku pomiędr.y
nimi polega na ścisłej zaJeżmoki od funkcjono•
wania mechanizmów reformy gospodarctej, która, jak się niet!awno wyraził jeden z jej animatorów, były minister prof. Władysław Baka,
wytrzymała próbę czasu i już nie funkcjonuje
jako nowość, ani eksperyment, tylko jak-o norma naszej gospodarki w całej dającej się prz:'!Sądzić można,

widz!eć przyszfości.

optymizm profesora, ala
nie mogę. Sądi.ę bowiem. że idzie nie -o to,
by reforma wytrzymała próbę czasu, ale by bez
uszczerbku przeżyła p r ó b ę s i ł. Nie ulega
wątpliwości, że na obu obszarach {między inll'lYmi), którymi w trakcie tej debaty zajmował
się Sejm, czyli w d:z.!edzinie obrotu międzyn:i
rodowego i polityki społecznej taka próba ~ił
między reformą a starymi_strukturami trwa.
Chciałbym pod:z.!elić

jakoś

W handlu zagranicmym choc;łzł . o to . przede wnystk.im, aby wesz.ly w utycie naturalna
mechanizmy proeksportowe zamiut szt~cz.nego
wymuszania przy pomocy pozaeyhkowych p~
ferencji, przywilejów' I zas.treyków , finansowych
z pieniędzy podatników. W obszarze polityki
społecznej zasadniczy ko.nfiikt rysuje słę na tle
rozbieżno§d między wyaaj.nośdą pracy a poziomem roszczeń wobec państwa jako gwaranta bezpieczeńs·twa socjalnego.

Wydaje s.ię, że podstawowy problem, jaki mado rozstrzygnlęda nasi przedstawiciele sprawujący władzę, polega na umiejętności. pogodzenia konieczności doraźinych rozwiązań, czę
sto o znaczeniu interwencyjnym, z potrzebą sy •
stemowej naprawy gospodarki - naprawy, której skutki winny trwać dziesięciolecia .••
ją

!.

miarów tego eksportu przypada na sześć przedTylko sześć- ... To daje pojęcie o ska·
li ewentualnych rezerw do uruchomienia.

siębiorstw.

Powstaje tylko pytanie, czy istotnie rozbudzanie proeksportowości gospodarki ma pole·
gać na doszlusowywaniu do grona eksporterów coraz to nowYch firm pa11stwowych, spóldziel ·
czych czy prywatnych?

Tak.i oto jest reaJny, por6wnywalny z resztą
twiata, paziom, z któree:o rozpoczynamy naszą
pogoń za cywilizacją XXI wieku. Ale przytocooine tu według rządowego raportu dane mogłybv
tak nie martwić, gdybyśmy nie mieli długu. A
tak to w istocie o naszych szansach w tej pogoni decyduje zdolność do spłaty zobowiązań.
Dlatego pozwolę sobie przy,.-ołać jeszcze jedną wyli'Czankę statys.tyczną, przytoczoną w debacie
przez posła Zdzisława Skakuja.

W warunkach gospodarki zreformowanej, to
z.na.czy opartej o mechanizmy rynkowe, eksport
winien być przedsięwzięciem samonapędzającym
się, atrakcyjnym finansowo i „lubianym" prz~z
przedsiębiorstwa (załogi i kierownictwa). tnny·
mi słowy - centrale handlu zagranicznego win·
ny być oblężone przez potencjalnyi;:h eksporterów, targ.I wfnny pękac w szwach, a linie lotnicze wLnny organizować specjalne rejsy dla ko-

Wedll! wyliczeń specjalistyc2l!lego i cies:i:ące •
go się autorytetem tygodnika „The Ec0111omist"
41 proc. polskich wpływów z eksportu w 1985
roku pachłonęłaby spłata tylko samych odMJtek
od pożyczonych kapitałów (gdybyśmy je w ca łości spłacali...). Na tej liście przed nami tylko
Argentyna i Chile (52 i 43 proc.). A gdzie spła
ty sum kredytów?

Tymczasem wcale tak się nie dueje; wprost
przeciwnie: administracja gospodarcza, przede
wszystkim organa rządowe. konstruują wcią:l:
przywilejów,
zachęt,
system
wzbogacany
ulg i preferencji dla eksporterów, a nawet kandydatów do tego miana. Czy to oznacza, że eksport sam przez się opłacalny nie jes·t ? Czy to
omiacza, że immanentną cechą reformy jest niezdolnmć do uczynienia go takim, czy może jest
to tyłko stan prr.ejkiowyT

rellebfe

•
gorsecie

Rozwój w
~~-:;' ·:·:
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-
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Nie powstały natomiast r6vvnłe pownechne
reakcje pozytywne, w postaci na przykład tak
pożądanych proeksportowych postaw ·obywatelskich Nada!, mimo deklaracji polityków i ki~
rowników gm;podark!, mimo wezwań. apell, bod;:.
ców i słus.znej argumentacji, stO!lunek większośc'.
Polaków do kwestii wzrostu uczestnictwa naszego kraju w międzynarodO\\'YCh stosunkac!1
gospodarczych jest pokrętny i pełen uprzedz~ri.
Ewentualna zmiana tego niechętnegry nastawienia za-pewne rtie nastąpi dzięki jednorazowej i~
lumiacji: jest to proces zmian w śwladomośc1
społecznej r<>'lloż<i-ny co na1mniej na dwa pokole·
nia ..•
Podcza:; debaty nad rządową Informacją o stanie I perspektywach nasze11:0 handlu zagranic~
r.e~o właściwie tylko poseł Ryszard Wojna zwrócił uwagę na psychospołeczne aspekty tej kwę
stil.
, Widzimy - mówił z sejmowej trybuny -że tnnych stać na więce;, że żyją lepiej, a to
poglębia nasze rozdrażnienie . Myślę ;ed7tak, ie
szerokie warstwy naszego spoleczeństwa ciagle
jeszcze nie nozumialy donioslej funkcji handlu
'l'ozwoju
zagrantcznego, jako sil11 napędowej
gospodarczego Eksport jest często traktowani/
jako wywóz polskich towarów za granicę, a
istocie coś negatywnego, co~ sprzewięc w
cznego z narodowym tnteresem.".

Dodajmy do tego odporne na wszelkie argumenty. mity o rzekomo kryptokolo.nialnym charakterze naszych stosunków gospodarczych , ze
Związkiem Radzieckim, a będziemy mieli dokładny obraz polskich komplPksów w dziedzi ·
nie obrotu międzynarodowego Przeto wz!ąwgzy
wszystkie te okoliczności pod uwagę, nale:!:1
przyjąć że w najbliższej przvszłośd gospodarczym 1'11()zołom na rzecz odbudowy naszej pozycji w wymianie handlowej I korzyści z niej
płynących nie będziP. towarzyszyć r6wnie silne
wsparrie tych poczynań w ~wiadomości społe
cznej. W rozmyślaniach nad strategią nasze~o
rozwoju musimy przyjmować ten przykry fakt,
jako oko!ic7ność. której ominąć lub zlekcewa ·
żyć się nie da.
natomiast kwestią jest obowiązek podję ·
efa walki o zmianę tych negatywnych reakcji
opinii publicznej na temat handlu zagranicznego.
Wydaje się, że naj~kuteczniej . jak zwykle zresztą . winny w tej materii przemawiać fakty.
Należy zatem podjąć- dzieło skrup.ulatnej ich
rejestracji, wraz z dowodami możliwll! najbardziej bezpośreclnie~o wpływu tych faktów na
nasz rozwój gospodarczy i szerzej: cywilizacyj·
ny.
Inną

3.

Polski w światowej - wymianie gospo ·
darczej lest śmies~nie mały, zważywszy ria potencjalne możliwości. którymi dysponujemy. W
globalnych zestawiPniach statystycznych plasujemy si ę w pobliżu dna. Na przykład wskaźnik
udzia ł u eksportu w caiei kwocie produktu narodowego jest o ponacl połowP. niższy od śred
niego wskaźnika światowego. Wartość e.k sportu na jPdnego mieszkańca wynosi zaledwie 313
dolarów co daje nam przedostatnie miejsce w
Europie, przed - jak nietrudno si~ domyślić
Udział

czach gra o dolary nie przeciągała się zbytnio
w czasie. Aby „negocjować" nie musiały nasw
dzieci lub nawet Wlnuki...
4.

Minister handlu zagranicznego Andrzej Wójc:k
powiedział w swym wystąpieniu, że w roku
bieżącym możemy osiągnąć około 1,5 mmarc';i
dolarów nadwyżki eksportu nad importem w
obszarem płatniczym, czyli
obrotach z tzw.
krajami strefy dolarowej. Osiągnięcie takieqo

n

salda handlowego daje p2wien margines bez.pie·
gdy chodzi o zdolność do spłat clłu
gów, ale nie pozwala prawie na nlc więcej :
czeństwa,

Nasle iitosunkf gospodarc::e z rozwf.niętymi
krajami kapitalistycznymi zapewne przez cz.as
clłuższy . mimo ostrożnych s:v.mptomów zmian~~.
zdominowane będą przez czynniki pozaekonom;.
cr.ne, a zwłaszcza przez ustanowione z pobud'!k
czysto politycznych sankcje gospoda.r_cze. C~le
polityczne tych restrykcji nigdy nie wstaną osiagnięte, ale ich skutki ~osp'>darcze są i będą
dotkliwe: w sferze handlu dotyczy to przede
wszystkim utraty rynków. barier celnych, dyskryminacji kredytowej. Niektórzy partnerzy
powoli wycofują się z tej nico schlzofrenfcznej polityki utrudniaiacej odzyskanie pożyczo
nych sum. ~le nie oznacza to :lakleiś trwałej
tendencji. Należy się liczyć z dłu.gotrwałvm i
pełnym przeszkód odburlowvwaniem tradycvj7
nych więzi gosoodarczych z wieloma m1szym1
zachodnimi partnerami <z czer<o zapewne nie
omieszka skorzystać konkurencja ...).
przy okazji zauważyć, że restrykNie
cje restrykcjami, ale I nasze poten~jalne możli:
wości eksportowe uległy pogorszeniu; Po prostu
nie dysponujemy wystarczająco atrakcyjną jakościowo ofertą towarów. Na sprzedaży węgla,
siarki t gęsiego pierza daleko nie zajedziemv.
Nasza eksportowa oferta jest - globalnie ujmując - nienowoc·r.esna po prostu, a zbyt niski
udział wyrobów wysoko przetw~zonych, zwłasz.
cza branżv elektromaszynowej, sprawia, :!:e iej
szanse będą malały Dopiero w tym roku planuje się podwvis7enie udzi.ału tel branży w eksporcie z 14 do 18 proc.; to już coś, ale ciąele
·
za mało.
s~ób

W dziedzinie eksportu nieoczekiwanym przez
paradoksem. ale . paradoks~m
niewątpliwie zdrowym, budzącym spore nadzieje na przyszłość, jest rozwój ekspartu rolno-spogłównie do dolarodajnego
żywczego, w tym
„drugiego obszaru". W svtuacji. gdy z ca!y~ 2achodnim światem hand.!ujemy przewazme za
bares geld", czyli żvwa gotówkę, każda na:I{ryżka jest społecznie więcej warta niż wYno·
si jej wielkość nominalna.
opinię publiczną

11.
„Glównym problemem handlu zagranicznego
w latach 1986-1990 staje się pogodzenie potrzebt1 ekspansji eksportu ,z możliwościami produkcyjnymi gospodarki, w warunkach. konteczno§ci obslugi zadlużenia Zo(7rnnicznego t sfinan ·
sowanict niezbędnego importu".
niewątpliwie słusme, pochodzi 2
materiału o handlu zagranicznym,
przedstawionego posłom przed debatą. Potrzeba
ekspansji eksportu a możliwości produkcyjna „

Zdanie to,

rządowego

Posłowie tej właśnie kwestii szczególnie dużi>
uwagi poświęcili w dyskusji, słusznie uważając,
że klucz do powodzenia naszego kraju na arenie obrotu międzynarodowego leży nie w ukł:i.·
cfaniu korzystnych więzi handlowych, ale w sfe·
rze produkcji.

· Mamy w kraju

około

14 tys.

przedsiębiorstw

w sferze produkcji; w ubiegłym roku tylko
3200 z nich uczestniczyło w eksporcie bezpośrednio. Charakterystyczne dane uszrzegóławia.
jące ten obraz przytoczył poseł Jan Smętek z

7.

Nie wiem. Wiem tylko, a raczej domyślam się,
ów rozbudowany sygtem proeksportowych
stymulatorów jes't kosztowny, bardzo kosztown~.
Wieri.ę też, te jest potrzebny, bo ciężar obsługi
długu i n!er.będ.nego importu sam nie miknie.

że

Ale tymczasem w prasie

pojawiają się

wca-

le często wypowiedzi różnych wodzów gospodarki, ża im to eksport właściwie nie opłaca sif!.

Gdyby nie odpisy dewizowe i pewne przywileje płacowe, to w ogóle nie byłoby warto...
Więc o co tu chodzi?

Jeżeli rację mają ci posłowie, którzy w trakcie debaty wskazywali na nierealny system cen,
to cała kwestia wydawałaby slę prosta: coś :
tym! cenami na.Jeży zrobi~ ....- najlepiej „upłyn
n ić". Bo czyż · absurdem nie jest 'fakt, że za ten
s:i.m 1owar eksporter uzyslwje niższą cenę (w
zlotówkach, gdy! dewiz „na 'rękę" nie ·dostaje)
od pośrednika handlu zagra.nkz.nego, nj± cena,
którą uzyskałby na rynku krajowym? O ·niL·
szych wymaganiach jakościowych na tym ostatnim już nie wspomi.nam„.

Czy tajemnica przypadkiem nie tkwi w tym,
liczona jest wedle
ile złotówek wydano
na uzyskanie jednego dolara? W tym przypadku
papierkowe manipulacje cenami płaconymi pro- ·
ducentowf miałyby Istotne znaczenie, poniewat
rzeczywisty wpływ naszych księgowych i hancUowców na cenv tych samych wyrobów w do·
la.r ach jest minimal1ny.
eksportu
że opłacalność
wskaźnika obrazującego,

jest to, na co zwrócił uwag~
Skakuj. Ceny w dewizach, które uzyskujemy w eksporcie, jeszcze długo bę
dą poza zasięgiem naszego oddziaływania one powstają w wynilru s.komplikowanych świa ·
towych współzależności, a często spelmlacyjn':!j
gry wielkiego kapitału. A my te reguły musimy przyjąć. Mamy natomiast decydujący wpływ
na koszty wytwarzania tego, co eksportujemy.
I na ich obniżce się skoncentrujmy. Ale może
nie przy pomocy fikcyjnych rachunków. Z tym
zastrzeżeniem, iż zawsze może się okazać, że !o
ceny eksportowe są prawidłowo ustalone, a krajowe zafałszowane ...

Tak, prawdą
poseł Zdzisław

6.

Celowo pozostawiłem na koniec kwestię sto!!unków gospodarczych z krajami sodalistyc7.·
nyml, a przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim, gdyż moim zdaniem jest to kwestia
strategiczna, daleko wykraczająca poza przedrniot debaty o handlu zagranicznym do 1990 roku. W informacyjnym materiale rządowym ujQcie tej kwestii jest ściśle handlowe, ale niektórzy posłowi'!!, m.in. Ryszard Woj.na, zwrócili uwagę na pojaw!ajace się nowe mo:i.liwości i aspekty naszej współpracy.
Minister Andrzej Wójcik powiedział, że ta·
st.ratcgil rozwoju naszej gu.
spodarki jest zmiana orientacji - od rozszerzania związków handlo·w o-kooperacyjnvch i
Zachodem do ścisłej lnte11:racji z krajami RWPG,
a przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim.
Autor tej tezy zapewne wie, że z zamiarem tym
jesteśmy spóźnieni . co najmniej o plętnaśc:e
lat i to z naszej winy. Sąd zę róvmież, że sternicy naszej gospodarki zdają sobie sprawę z te·
go, że nasi partn':!rzy z RWPG nie mają na jwyżs~go mniemania o naszych możl!wo~cia~h
f umiejętnościach porządnego gospodarzenia si~.
sadniczą wytyczną

Myślę jednak, źe i my, f nasi partnerzy że wspólnie wyciągnęliśmy z „polskiej lekcj i"
(niezależnie od wniosków płynących z analiw

błędów tkwiących w woluntaryŻmie I arogancj'J
przeświadczenie, że poza ścisłą Integracją p0

prostu nie mamy innego
chcemy przegrać.

wyjścia,

· Związek Radziecki jest ł pozostanie na zawsze naszym największym partnerem gospodarczym. Na ten rynek sprzedajemy około 40 pro.:.
całego eksportu maszyn I urzarlzeń i ponad połowę eksportowanych przez Polskę przemysło
\1.rych towarów konsumpcyjnych. Stamtąd sprowadzamy około 40 proc. wszystkich surowców,
w tym 100 J)roc gazu ziemnego, 85 - ropy naftowej, 80 - rud żelaza, 75 - bawełny, 75 aluminium. Jak. wynika z zawartych już umów
f programu wiipó?pracy do 1990 roku struktu ·a
ta zasadniczo nie zmieni się, ale niewątpliwie
będzte optymalizowana, nie mówł,ąc już o llołcłowym wzroście obrotów. Ponad 70 proc dostaw ze Związku Radzieckiego stanowić r~dą
surowce 1 materiały do produkcji, a ponad 80
proc. naszego eksportu stanowić będą wyroby
gotowe. Niewątpliwą pomocf) w rozwoju tych
obrotów będą korzystniejue trendy cen kroC!i4CYch, wedle których się rozliczamy.
Ale prosty handel to nie wszystko. Z analizy tendencji rozwojowych gospodarki radzieckiej
wynika jasno, że zapewnienie sobie w przyszł:>~
ścl dostaw surowców, przede wszystkim energetycznych (w naszym przypadku gaz I ropa naf·
towa) wyJ'!1ag'ać będzie eksportu kapitałów ! usług
inwestycyjnych, czyli po prostu finansowo-rzeczowego udziału w rozwoju radzieckiej bazy su·
rowcowej.

.~.·-, . '

-.,

TOMASZ SA1S

Handel zagrantcmy, a szerzej: międzynarodo
wy obrót I podział pracy, skupia na sobie znaczne zainteresowanie opinii publicznej. Nie sposób jednak ukrywać, że jest to !.&interesowanie
nader jednostronne I obciążone wieloma mitami, ciągle umiejętnie - i za t>ieniądze konl«t •
rencji - podsyca;nymi przez naszych wrog6~:
Osią koncentracji tej szczególnej uw~gl op~n
jest nasze zadłużenie zagraniczne. UJawnlen:e
wielkości tego długu dziś trzydziestomlllardowego (w dolarach), ' spowodowało prawi;'lzhV''
szok przed sześcioma laty. Szok ten trwa do
dziś, ale jedyną trwałą reakcją soołec~ą. _jaką
111a masową skalę wywołał, jest uczucie nienawiści wobec domniemanych winowajców„.

gospodarczych ze
Na naszych stosunkach
Radzieckim też ciąży spory dług, a
dopiero w 1988 roku. jak przewidujemy. zakot'i·
czy się proces narastania nai:zego zadłużenia.
W tym też roku powinniśmy osiągnąr doclat •
nie saldo obrotów, czyli przewage eksportu nad
importem. Ale kredyty trzeba będzie spłacić,
na szczęście nie na takich drastycznych warunkach finansowyr.h (myślę lu o stopie procentowej), jak zachodnie.
Związkiem

miwojażerów-akwizytorów.

I to jest właśnie ów rzeczywisty wymacznik
111aszego udziału w międzyl!larodowej wymianie. W świetle tych liczb innego, całkiem dramatycznego znaczenia nabierają negocjacje naszych
finansistów z wierzycielami. Idzie wszakże o to,
iżby ta pasjonująca, tocząca się na naszych o-

Selmowe nportr I

na handlowa, oparta wprawdzie o wieloletnie
i sk-0ordynowane umowy - ale tylko wymiana.
Kooperacja, wspólne przedsięwzięcia, spółki wy.
twórcze, wspólne inwestycje, wspólna penetra•
cja rynków trzecich to ciągle jeszcze margines,
Tak. jak marginesem są wspólne działania naukowo-badawcze, choć niewątpliwie ich niektóre
osląg.nlęcia są I wielkie, i spektakularne..•

jeżeli

nie

Nasze aktualne, bieżące stosunki dalekie ~
od tego strategicznego postulatu. Zdecydov,aną
ich większość stanowi bowiem normalna wymla··

Mamy' szansę pn.ynajmniej czę~ciowego zrównoważenia tego wysiłku, zapraszając kapitał ndziecki do Inwestowania w Polsce. Szanc;ę tę
stwarzają zaniechane inwestycje, z których przecie! nie wszystkie dadzą się sprzedać ooh•
nijnym przedsiębiorstwom na róż.ne „fral'!ransy" i inne drobne a·ntrepryzy. Kilka z nich mote być niewątpliwie atrakcvjna ofertą (przemysł lekki i włókien chemicznych).
8.
Poseł Rysmrd Wojna, mówiąc o potrzebie ge.
neralne) przebudowy struktury naszej gospodarki o Potrr.ebłe uczynienia jej bardziej o•
twartą na ~włatowe wyzwanie cywiU1.acyjne. napomktl.ął o szansie, jaką Polsce stwarza glgan•
tyczne i zdumiewające przyśpieszenie l?ospodarcze, zaprogramowane przez XXVII Zjazd
KPZR.

Sąd~. ł.e czas najwyższy powiedzieć otwarcie; co d1'a naszego k;i:'aju oznacza i or.nacz!lć
. może w przyszłości program skoku gospodar·
ki radzieckiej w XXI wiek. Nie wystarcey bowiem zachwycać się skalą ro:i:woju i tempern
przys.płesmrua. ani oczekiwać jakichś korzyści
dla nas. Jestem zdania, że w Programie XXVII
Zjazdu zawarta jest jednocześnie i szansa, i
groźba dla polskiej gospodarki.

Tak - groźba, jeżeli ustawimy się na pozy.
di beneficjenta owego programu, jeżeli oczekiwać będziemy na ,,zlotu deszcz". Grozi to ze·
pchnięciem naszej gospodarki na zupełne oeryferie powiązań radzieckiej gospodarki i systemu
.
RWPG.

Nasza szansa zaś polega na przyłączeniu sir:;:
do tego uciekającego pociągu - za wszelk'l
cenę. Integracja nie jest tylko hasłem Ideolo ·
giczno-ustrojowym. Ma ona swoją realną wag~.
nawet łatwą do przeliczenia. Jeżeli kto chce,
to w rublach. ale lepiej liceyć w latach z tym,
że fm więcej lat wypadnie w tym rachunku,
tym gorzej, tym większe opóźnienie.
Jak to zrobić? Sądi.ę, te poprzez szybki ' wybór I przestawienie się na takie specjalizacje go·
i&podarcze i naukowe, które będą niezbędne
które będziemy moglt
głównemu partnerowi,
w rozwój
zaproponować jako realny wkład
wspólnoty - najtańszy I niemożliwy do zastąpienia przez innych partnerów. W przeciwnym razie czeka nas wymus1.one biedowanie ~
wymuszona samowystarczalność.
9.

„

Celem strategicznym naszego rozw-0ju globalnego punktu widzenia - jest zajęcie na·
leżnego nam· ze w1.ględu na potencjał I oczekiwanego przez obywateli (z punktu widzenia korzyści wewnętrznych) miejsca w międzynarodo
wym podziale pracy, czyli miejsca w rodzin '. ~
krajów socjalistycznych f w Europie. Nie należy
oczekiwać, że miejsce to czeka na Polo;kę i zo·
stanie nam przyznane przez aklamację ta
wdzięk i inne cnoty.
To miejsce ktoś dziś zajmuje.„ Będziemy przeto mus'.eli stoczyć walkę - bezpardonową i
zapewne długotrwałą. Ale iru1ego wyjśda nie
mamy. . Wielcy tego świata są bowiem skar.anl na wielkość, a średni - na walkę właśnie.
Przeto z tego punktu widzenia należy spojrzeć
na międzynarodowe stosunki gospD<Jarcze.
Sądi.ę, że prawda ta powoli dociera nie tyl·
ko do przedstawicieli narodu w najwyższym
organie władzy państwowej, ale i do ogółu obywateli.

(
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bi~siw !Irle ~ jotrl me-. Wielka szkoda, te
ci, którzy mieli niemały 'lvpływ na przywódpo wprowadzeniu 1tanu wojennero
e&w „Solidarności'·; a także ci, którzy posługi
stwlerdzeno, :Ile po •potkaniu raswoich
wali się organizacją dla osiągnięcia
domskim hasłem dnia Zwl1P,zku staeelów ni• mających nic wspólnego z rzeczywiło się słowo konfrontacja, Czy rze• •
stymi Interesami narodowymi, nie zwracali uezywiścle tak było? Nie ne~ując rosnącego w
'l•.rag-i. na żukowskich i ich odczucia. W pierwsiłę .ieslenłą 1981 roku awa.nturnleze&"o •krzydła
nych dniach grudnia jedna z moich koresponw „Solidarności", sam przecie:t przyznajesz, łe
de.ntr,k. Barbara W., mieszkanka małego mia·
było w niej niemało htdzł rozsądnych, którzy
steczka położonego w zachodniej Polsce, osoba
doskonale zdawall sobie 1pra\vę z tero, ezym
światła, w liście nadesłanym do mnie, pisała
może się zakończyć frontalne starcie s parlllł,
m. in.: „Dokąd jeszcz.e będziemy «konsultowaĆ>>, «porozumiewać się», «zasiadać do wspól• władzami państwa, słowem r: wlelklł siłlłUważacie
neg<:> ~tołu». O Wielcy Romantycy!
jut
Ocz)"\JJiście, że w „Solidarności", o ciym
wyPanowie, że złotą młodzież akademicką,
mówiłem, takich ludzi nie brakowało, ale nie
chowacie konsultacjami? Że zmienią poglądy?
oni nadawali w owym cz1ts!e ton. Kierunek
Cz:y nie słyszycie ich haseł?„. Wydaje ml s1~
już ekstremiści,
działania Związku wyimaczali
miły
:te partia i rząd po prostu się boi. Na
krzykacze, demagodzy, osoby żądne walki. W
Bóg! N'ie<:hże ktoś nareszcie rąbnie ręką w stół.
dwa dni po zakończeniu spotkania w Radomiu,
5 grudnia, w Warszawie rozpoczęło Ilię dwu- _ Bo «należy wzmocnić», «nauym obowią?!·
klem ... „ itd. to, przepra.sz..am, gadka-s-zmatka, 1
ReKLonu
dniowe Walne Zebranie Delegatów
której śmieje się jut młodzież szkół podsta~
Mazowsze. W 149 numerze „Wiadomości Dnia",
w:vch. Nawiasem m6wU!,c, czekam, kiedy moja
Badań
ptsemku wydawanym przez Ośrodek
wnuezka przyjdzie z przedezkola 1 czerW()~
Społecznych i Biuro Informacyjne Regionu, ukazało się sprawozdanie z przebiegu zebrania.
przez
Referat wygłoszony w pierwszym dniu
Bujaka, redaktorzy opatrzyli tytułem: „Z. Bujak. Musimy wybrać drogę konfrontacji". Bujak powiedział, że widzi przed „Solidarnokią"
"
''
'
•
f
dwie drogi. Jedna to zdecydowane przeciwstawienie się aktualnej ta,ktyce władz, ale „oznacza to jednak konflikt z władz" - konflikt
niemalże ostateczny, konflikt na miarę bydgoską, ale już bez ustępstw.. Jestem przekonany,
że tę drogę trzeba wvbrać". Druga droga „oznacza.„ rezygnację ze zdecydowanego oporu,
zgodnie z tym, co proponuje ei.er~ członków
Prezydium KK, wycofanie li.Ił na lłanowleka
czysto związkowe".
· Zdaniem mówcy, „taka taktyka oznaeu &graniczenie możliwości oddzi~ływania na zmi!t·
ny zachodzące w naszym kraju". Była t8 więc
jasno i wyraźnie zai'ysowana platforma starcia
MIECZYSŁAW F. RAKOWSKI
z władzą. W dyskusji, jakt. wywiązała ei' po
wystąpieniu szefa Regionu. W, Kuzuńczyk wyraził pogląd, że nie należy rzucać hasła przejęcia władzy, gdyż społeczeństwo nie jeet do
09&sk• na ręka'Wie, li wiadooności;i o strajku
tego przygotowane. L. Sokołowski i.aproponoz powodu nadmiaru kasm manny. Marzy mi
J,
wał zaprzestanie produkcji zbrojeniowej.
1i11 jeden 1K>l!dny dyktator, despota". Pani BarSzymanderski wyraził po~ląd, że należy pri.e„
bara pinła też: „Nie wierzę w tadne porozuprowadzJić referendum, którego wyniki pozwolichcieć
muszą
porozumienia
bo
mienia,
łyby na powołanie Zgromadzenia Narodowego
«SolidarTymczasem
strony.
cl wie
1 Rządu Tymczasowego. J, Kamecki stwierdził,
nieporodrobnego
właśnie
chce
ność»
że należy powołać rząd ek!pert6w, który ozumienia. Cod~nnego, nękającego ai do skutJ.
pracuje program, tj. konkretne reformy,
ku. Skutek - wiadomy. No, tego nie wybaZieliński powiedział, ie w walce zwycięża sil·
CIZ!l pokolenia. Dyskusje, zasiadanie w białych
niejszy, a . nie ten, kto ma rację. „Dlatego to
rękawiczkach u. . stołami, prowadzą pro5ciutko
my musimy wybrać miejsce i spOl!ób wal'k!.
do podwatenia, o ile ni4! do zmiany, ustroju.
PZPR ma wyjść z tej walki rozbita, a Zw'ią·
Proponuję z<ijąć rękawicski i goł\ pięścią rąb
zek Zjednoczony". Je<len.1 szefów Regionu Manąć w 1tół. Ryzyko, ale o !lei mniejsze".
ehcąe
:te
zowsze, W. Kulerski, stwierdził,
A tymezasem wśród działaczy „Solidarności"
przejmować władzę „musimy najpierw pnygoDziennik
narastała gorąc:tka konfrontacyjna.
tować dla niej grunt w postaci infrastruktury
Sekcji In:formacyjne' ZarZĄdu Regionu Mało
gospodarczej, której ·powstawanie Zwi1tzek mopolska w numerze 1. T.XII. 1tal!lowisko zajęte w
że stymulować tworząc banki dla :finansowaRadomiu opatrzył tytułem: „Zbliia się konfronW
nia prywatnej i spółdzielczej inicjatywy".
tacja". W wystąpieniach działaczy „Solidarnoś
jednej z przyjętych uchwał napisano, ie ,,naci" i w publikacjach Związku oskarża się wła
leży żądać odwołania ministrów odpowiedzialdze o działalność ukierunkowaną na pognębie
nych z.a akcję na WOSP", czyli przede wsz:r·
„~olidarnofoi". W licznych rezolucjach i
nie
stkim ministra spraw wewn!łtrznych, gen. Czepr~z
u1Jhwałach mówi .tłę o przygotowaniu
Regionu
sława Kiszczaka. W kierownictwie
władze ataku „na epołeczeństwo", a władza to
..,
panował
Mazowsze, co warto odnotować,
,,garstka bankrutów".. Zarząd Regionu Sląsko
tym czasie duch walki. W gmacł:lu na Mo-.lro„Apelu
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność" w
towskiej był rozpO'Wllz..eehniony pogl"~' że w
do Narodu Polskiego", ogłoszonym w pierwchwili obecnej, tj. w pierwnyoh dniach grudżołnierzy WP,
•zych dniach grudnia, wezwał
de
1ytuacja
nia, z.aistni-ała najdogodniejs.za
funkcjonariuszy MO, ZOMO i SB do wypowieprzejęcia władzy. Otwarcie krytykowano Wadzenia posłusiJeństwa władzy państwowej. Nie
łęsę za zbyt kunktatorską politykę, uważano,
sił
nawoływania
był to jedyny przypadek
:zamierz.ano
ale
że „Solidarność" traci czas,
?ibrojnych oraz. MO i SB do niesubordynacji.
Zwi1tzku
jednak udzielić przewodniczą~mu
We Wrocławiu apelowano do członków „Solipoparcia, gdyby miał z-ostać... prezydentem. To
darności", aby nakłaniali do przejścia na stronie są bajki. Ktoś moie powiedzie~, że były
nę Związku funkcjonariuszy MO i SB oraz żoł
to niepoważne rozmowy. To prawda, ale były.
nierzy l oficerów WP tłumacząc im, że w ten
1posób uniknie się koniecznośc-i ich rozbrojenia.
Delegaci większością głosów uchwalili, M 17
pltmem
Władze Regionu Sląska-Dąbrowskiego
grudnia Zarząd Regionu Mazowsze w „oen·
z dnia 7 grudnia zawiadomiły miejskie komisje
tralnym miejscu miasta" zwoła wiec. Dla kd·
koordynacyjne NSZZ RI „Solidarność", t.e 18
dego myślącego człowieka było oczywiste, że
grudnia w związku z upływem kadencji rad
w
pomysł zorganizowania wielkiego wiecu
narodo·w ych odbędzie sią w budynku Regionu
~entrum sfolicy w sytuacji rosnącego napięcia
zebranie instruktażowe pełnomocników ds. wymógł się zrodzić jedynie w głowach ludzi, któborów I ich zastępców. Po spotkaniu w Rado- rzy zatracili poczucie rzeczywistości. Należało
' miu, do Komisji Krajowej oraz do rządu za.
przecież wziąć pod uwagę wysoki stopień nerod poszczególnych
częły napływać rezolucje
wowości, który w tych dniach można było jut
Komisji Zakładowych „Solidarności" z wyrazadostrzec u wszystkich niemal uczestników rozmi poparcia dla przyjetych tam postanowień.
grywającego się dramatu narodowego, widoczW rezolucjach roiło się od sformułowań któny wzrost psychicznego l politycznego napięcia.
rych nie warto nawet przytaczać, bo 1łyszeliś
Wyładowanie emocji mogło nastąpić przy byle
my je już setki razy. Jedna z: nich utkwiła mi
na
jakiej okazji, a cóż dopiero wtedy, gdy
w pamięci z.e względu na dość oryginalną ar•
wielkim placu zgromadziłoby się dwieście lub
gumentacją. Była to uchwała Komisji Zakła·
więcej tysięcy ludzi. Wystarczyłaby byle iskra,
dowej Kombinatu MZRIP w Płocku. Jej autonp. rzucanie kamieniem w milicjanta. Z takim
ny oznajmiali, :te „Solidarność" wraz ze społe·
rozwojem sytuacji musiał się liczyć każ.dy, kto
czeństwem została r.eochnięta na drugĄ 1troponosił odpowiedzialność za ład i porządek w
staliśmy się sil~
nę ,,muru" l „tym samym
stolicy I w całym kraju. Nie ukrywam, :te po
polityczną, opozycyjną reprezentując,_ większość
nadejściu informacji o zaplanowanej i.mprezie,
1poleczeństwa". Czytając wszystkie te re1.0lucja,
pomyślałem, iż wojna d001owa wisi w powietde.kadzie
uchwały, apele, które w pierws~j
przygotowywał,
rzu. Nie dlatego, że ktoś ją
grudnia aczęły :fruwać po kraju, odnosiło się
tzn. opracowywał plany operacyjne, gromadził
wrażenie, że w aktywie „Solidarności" zdrowy
broń itp Zacząłem bać się wojny domowej, porozsądek był jut na wagę złota.
wewnąt~i
n i eważ uważałem, że sprzeczności
W związku z wyznaczeniem manifestacji M
społeczeństwa oraz pomiędzy władzą i „Solidar17 grudnia, organizacje „Solidarności" Regionu
nością" wcale nie maleją, lecz rosną, a więc
Mazowsze tuż po Walnym Zebraniu Delegatów
- tak myślałem - może szybko nadejść taki
przystąpiły do organizowania frekwencji. Oczybyć
moment, w którym nie będą one mogły
wikie znowu nie obyło lię bez wezwań, apeli
rozwiązane inaczej, jak tylko w drodze gwał·
itp. „17 grudnia, stwierdzało Prezydium Odtownego i - niestety - zbrojnego zderzenia
dz,ialu NSZZ «Solidarność„ w Mińsku Mazosię sił stojących na przeciwstawnych robie powieckim, „.pokażemy władzy, te w kwestii stozycjach. Takich przykładów nie brak w hi·
1owania przemocy przeciwko społeczeńs·twu je·
stor ii.
steśmy i będziemy wszyscy zawsze jednomy~l
Tak, pędziliśmy - jako naród - do p:t'UP9•
to
ni i siły się nie zlękniemy 17 grudnia ści. Coraz więcej ludzi t.o dostrzegało. W drute)
nie jeszcze jedna manifestacja więcej giej połowie grudnia „Życie Warsuwy" opuco
protest w walce o istnienie, o wszystko,
blikowało list drukarza, T żukowskiego, któreosiągnęliśmy po sierpniu 80 r." Tak, na brak
go fragmenty warto przytoczyć, bowiem oddaj"
wielkich, buńczucznych słów nie można było
one to, co wielu Judzi wówczas odczuwało. żu
narr.ekać. Co &ię zaś tyczy zdobyczy Sierpnia,
kowski pisał, że każdego dnia stojąc przy mato rzeczywiście były one zagrotone, ale przez
szynie rotacyjnej zadaje sobie pytahle, co przyprJ.e:r:
wręcz stracei1czą polityk- realizowan!l
niesie dzisiejsza gazeta. Czy tylko informacj•
'
przywódców „Solidarności".
o kolejnych strajkach, zajściach i ekscesach,
- Z tego, co nam wiadomo, na przełomie nw
dobijające artykuły o kolejnych krokach
1topada i grudnia w kręgach jawnych l ei·
stronę przepaści, dramatyczne relacje o życi11t
chych doradców NSZZ „Solidarnoś~" p&nowa.umęczonych do ostatka ludzi? „Codziemµe szula opinia, ie sytuacja w kraju jest napięta jak
kam na~łówk6w dających promyk nadziei, op•
nigdy dotąd. To, co doradca powiedział minitymizmu. wiary Niestety, coraz barjziej gazeta
strowi Cioskowi, nie zaskoczyło nas, bowiem
utożsamia się z jednym wielkim nekrologiem
Jako tako orientowaliśmy się w tym, co mónaicodnwym ...„ Coraz szybszym krokiem zbliża
wllo się wówczas w warsza.wsk?ch salonach posię czas, gdy na dnie popiołu na próżno szuk~
litycznych. Ponieważ doradcy, których ma.my
Pokładając
będziemy gorejącego diamentu".
na myśli, reprezentowali wysoki poziom Inteswe nadzieje w idei zbudowania Frontu Porozulektualny, noslli znane nazwiska ł cieszyli 1lę
mienia Narodowego, Żukowski stwierdził, że 1
duiym autorytetem u przywódców „Solidarno„tragiczną bezmyślnością, zaciekłością i szowl·
fei", nieraz już za.dawaliśmy sobie pytanie, ca!'
nizmem druzgotana jest przez ludz.i, którzy
n11. w owym okresie, a więe mniej więcej as
przez pryzmat własnych ambicji i z obwarodwa brodnie prsed wProwadzeniem sta.nu wopa1'lstewelc ł
udzielnych
szańców
wanych

łzła1a1Bełel
1 publłbejl •
„Solidarności", jaka ukazała •ię juł
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jennern, pr6bowal1 Mlł wpłrn-6 na temperowanie wojownicio:o nastrojonych członków Komisji
Krajowej. Ciekawi Jesteśmy T'l'l"ojego zdania na
ten temat.
Uważam, :te pytanie jest ważne, ale należało
by zadać je nie nmie, lecz doradcom, których
macie na myśli. Być może, że takle próby były
czynione, ale ja nic o nich nie wiem. Natomiast wiedi:ieliśmy, że takie oceny istniały.
zadowoleniem, ale niePrzyjmowaliśmy je i
nas
interesowały
pełnym, bowiem bardziej
wnio~ki i nich wypływające. A te i reguły
sprowadzały się do żądania ustępstw ze strony władz.
Wasu pytanie przypomniało mi, na r.asadzie
~kojarzenia, pewien dokument z tamtych dni,
który wydaje ml tię być godny przytoczenia.
Otóż w tym samym dniu, w którym Prymas
&kierował list do Wałęsy, inny list otrzymał od
niego Premier. Czytałem ten list i pamiętam
jego treść. Na wstępie Prymas bardzo słusz
nie zauważył, te po spotkaniu w dniu 4 l!stopada przed~tawicieli trrech sił społecz.nych narodu. zarysowały się perspektywy na wprowa-

Czasy nadziei i rozczarowań
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Pędziliśmy do przepaści

4 ODGŁOSY

d<"Am~ ladu, zwłaszcz.a. że inicjatywa pow-olania Rady Porozwruenia Narodowego jako platformy współdziałnia wszystkich sił w naszym
społeczeństwie stała 1ię przedmiotem dyskusji.
Jednakże jego zdaniem realizacja tych rozmów
roz..
została iawieszona na skutek atmosfery
1
drażnienia, jaka powstała w szkolnictwie
częściowo w rolnictwie, co odbiło s.ię przygnę
biająco na Qałym narod:r.ie. To, te strajki w
szkolnictwie - mlłm na myśli strajki studenckie oraz licealistów w Lublinie - tak wlaś
ni.e podziałały na apołeczeństwo, nie może podlegać dyskusji, ale i dalszej ezęści listu wyntkało, :ie różnimy aię w ocenie przyczyn powstania takiej atmosfery. My uważaliśmy, że
spora częś~ 1połec.zeństwa ma już dość bezro:rmmnych akcji strajkowych, natomiast Prymas
wyraził pogląd, ie strajki w szkolnictwie były
wyni,kiem błędnej oceny wartości porZf\dkU legalnego, oo doprowadziło d<> owego przygnę
bienia. Za tzw. porządkiem 'k!galnym kryły 1!ę
zdaniem Pryw konkretnych ~dkach ma11a - du:!e ustrzei:enia co do postaw etycz..
nych osób chronionych pr1l&z władze. Zacząłem
się wówczas zastanawiać, o kogo też mogło
ch-Odzić. W istocie rzeczy wład?e „chroniły", ij.
nie chciały dopuś'cić d<> linczu politycznego f
moralnego Hebdy, ale przecież czego jak czego,
lecz z.astrz.ei.eń natury etycznej pod adre!lem
radomskiego rektora nie można było zgłaszać.
Nie było ku temu podstaw. Lecz idźmy dalej.
Pryma.s opowiadał się za formą szczerego dianajkologu. uznał, że dla jego prowadzenia
rzystniejszy jest układ trzech: Władzy, Związ
ków Za'W'Odowych, reprerentujących odnowę, I
w romnowach
Kościoła katolickiego. Ud:z.iał
stronnictwa,
innych iwiązków zs.wodowych i
które zdaniem Prymasa nie reprezentowały
odnowy posierpniowej, a które są już w póroiloś
zumieniu z władzą. winitm spowodować
ciowy · dobór pr:z:edstawide1i „SoUdarnosci",
czyli M pow.inno 1ię jej zagwarantować szczę
gólne prawa. Ciekawe, ile tei ten „ilościowy
dobór" miełby wynosić? Może pięciu, może dziesięciu nefów Związku? Rozmowy, postulował
Autor listu, ""'inny przesunąć akcent z obrony
władzy czy jej atakowania, na potrzeby ludności. W zakończeniu listu Prymas stwierdził,
kiedy partnerzy. stają naprzeciw siebie w
winni
dialogu 1 ciężarem bolesnych spraw,
mnusić się do uwierz.enia rozmówcy; wykładni
kiem zaufania będzie troska o dobro narodu, a
nie tylko jednej grupy społecmej,
Nie wi•m, w jakich okolicznościach zrodził
1i4 ten li.,t, ale 11zczerze wyznaję, że czytałem
go z oięikim 1ercem. Co było tego przyczyną?
Ano ?02:patnmy niektóre sformułowania, jakie znal!lzłY •i- w liście. Prymas- użył określe
w istocie
ni·a „trzy rił:r •połecm.e", a więc
rzeczy okazało 1i~, t* Kościół nie ogranicza się
do bycia ltiłą moralną, o czym byłem przeko·
nany wysłuch1..1j11,c na przestrzeni wielu miesiqcy różnych oświadczeń Ojców Kościoła. na ten
propozycję
temat, Dlatego m. in. uznałem
Reifia za nierealistyczną. W świetle tego, co
malazłem w liście, należało zrewidować swój
punkt widzenia. Ale to jeszcze nie wszystko
Za s-ilę społeczn" u:r.nała się także „Soliqarno~ć'', co było jedynie kamuflażem, poniewat
faktycznie zachowrwała się jako siła polityczna. Dzi~ przyznają to także jej najgorliwsi odo
brońcy. Jeśli Kościół również zaliczył sią
sił społecznych, to nie moi,na było nie postawić pytania, ezy miał zamiar czynnie uczestniożyć w życiu politycznym kraju. A jeśli tak,
to jakie miałyby być formy tego uczestnictwa?
I po której stronie? Wszak zajęcie neutralnego
stanowiska w tych dramatycznych dniach b yło
niemotliwe, Na to mógł sobie pozwolić pojedynczy obywatel, ale nie „siła społeczna". To;
co mnie jednak najbardziej zdumiało, to oprzypominam: w
kreślenie „Solidarności" pierwszym tygodniu grudnia, jut po Radomiu
jako &iły reprezentującej odnowę posierpniową, faktycznie jedynej te~o typu siły, co
jednozm.cznego stwierdzenia, że
wynikało z
pozostałe związki zawodowe, branżowe i autonomiczne, a także ZSL l SD, stoją na Pozypo-·
cjach, które nie mają nic wspólnego z
sierpniową odnową. Był to zarzut bardzo poważny, Myślę, że gdyby sz.ef rządu chciał ten
fral!(ment listu wykorzystać dla wzniecenia w
ZSL i SD, a także wśród bnnżowców i autonomietów, niechęci do hierarchii kościelnej,
to okazja ku temu nądarzała się znakomita-.
Nie uciynił tego, bowiem takie metody były
upływie
mu obce. Co do mnie, to jeśli po
praw~ pi'4ł\ł lat powróeiłem do t.f sprawy,

u

to tylko po to, by utrwalić w naszej najnowszej histor ii fakt świadczący, że był to okres
w którym reakcje wielu ludzi, w tym bardze>
poważnych, na rozwój wydarzeń były nierzadko zupełnie niespodziewane.
W pytaniu, na które starałem si!! odpowiedwa
dzieć, znalazło się sformułowanie: „na
tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego", co może sugerować, że wszystko było
już ustalone. Jeśli ktoś tak uważa, to jelit w
wobłędzie. Decyzja o wprowadzanin stanu
jennego została podjęta dosłowniP. w przeddzień 13 grudnia„.
- Do okoliczności, w których decyzja ta została podjęta, na pewno powrócimy. Zaniin to
naatąpi, chcemy Ci zadać jeszcze kilka pytań.
Powiedziałeś, że nawet przyjazny „Solidarnoś
przejawla6
ci" Za.chód późną ksienią zaczął
Polsce.
niepokój o dalszy r-0zwój sytuacji w
Czy możesz uzasadnić tę opinię?
, Niepokój ten można było dostrzec czytająa
zaczęły
prasę zachodnioeuropejską, w której
pojawiać się przestrogi kierowane pod 11drese:n
Związku. D<>ść często w komentarzach przewi·
jał się motyw: „Solidarność" zbyt wiele chce
osiągnąć, a wysuwanie coraz to nowych żą
dań musi wywołać stanowczą odpowied:f. komunistów. Zaczęło się nawoływanie do umiaru,
Były to mocno spóźnione ostrzeżenia. O zaniepokojeniu wielu polityków zachodnioeuropejskich informowali nas nasi ambasadorzy. W
świetle znanych mi faktów, kurs konfrontacyj-w
ny, który tak wyraźnie dał o s9bie znać
Rac;lomiu, spotkał 'się J,latomiast z pozytywnym
przyjęciem w Białym Domu i okolicach. Amerykanie stawiali na krwawą łaźnię w Polsce.
Myślę, że warto w tym kontekście przypomrzeczywiste
nieć r><;wne zdarzenie, ilustrujące
intenc• Białego Domu wobec Polski. Otóż w
pierwszej dekadzie listopada, wywiad USA ttwakuował z naszego kraju bardzo ważnego agenta wraz z całą rodziną. Dodać trzeba, ż&
nie był on zagrożony. Człowiek ten był dobrze
poinformowany o aktualnym stanie przyg to•
wań do ewentualnego wprowadzenia stanu wojennego. Znał w szczegółach większość planów
operacyjnych, konkretne dane, różne warianty
przeprowadzenia akcji itp. Były to dla wywiadu amerykańskiego informacje niezwykle cenne. Wiadomość o ewakuowaniu „swojego czło
wieka" w Warszawie, zapewne nie jedynego,
postawiła na porządku dnia pytanie, jakie były
motywy tej decyzji i co po niej nastąpi. Może Amerykanie 'chcieli zakłócić przygotowania?
przypuszczenia.
N!e z.amierzam bawić się w
Interesuje mnie znacznie ważniejsza sprawa.
Otóż mimo, że Waszyngton znał określony eta))
przygotowań, nie ostrzegł swoich agentów vr
Polsce ani kierownictwa „Solidarności" czy teł
niemal
różnej maści opozycjonistów, którym
ł
każde~o dnia AmerY,kanie zaglądali w oczy
zapewniali o swych przyjaznych uczuciach. Ooszukall
kazało sit:, że nle po raz pierwszy
na
swo.kh pol~klch zwolenn!k6w. Odpowied:f.
nastręcza
pytanie. dlaczego tak postąpili, nie
trudności. Przywódcy USA liczyli ~ię z tym, że
wprowadzenie stanu wojennel!o „nie przyjmie
krwawych z.darzeń, sło
się" · I że dojdzie do
wem do barykad I powstania. Gdyby do teg<:>
doszło, można było się liczyć z ewentualnością
interwencji wojsk państw sojuszniczych w Polsce. Nie ule!{a wątpliwości, że !akt ten wpły
nąłby na powstanie gro:tnego napięcia w stosunkach międzynarodowych zwias'Z.C'Z.a m\ędz:'I
Wschodem i Zachodem. Politycy amerykańscy
i panowie z „Głosu Ameryki" zapewne zawyrazów
chrypliby od powtarzania w kółko
oburzenia z powodu „Interwencji wojsk Ukła
du Warszawskiego" w tej biednej Polsce oraz
od zapewniania wszystkich, kto by tylko chciał
słuchać, że takich miłośników wolnośei i nieAmerykanie,
podległości narodów, jakimi są
świat jeszcze nie' widział. Faktycznie zaś wolność i niepodległość Polski mało ich obchodziła. Nasz kraj był traktowany jako pionek
na szachowpicy globalnej polityki USA, „Solidarność" tym bardziej. Można jedynie wyraniezić ubolewanie tym wszystkim, którzy
malże modlili się do Ameryki.
„Solidar- W Twojej ocenie działalności
ności", szczególnie w drugiej połowie 1981 roku główne miejsce zajmuje zarzut, iż je.i kierownictwo, a także część ekspertów i doradców, postawiło na walkę z władzą i o władzą.
A więc przerost ambicji, fałszywa ocena sytuacji. przecenianie własnych sił i, C<> stale podkreślasz, wrogość wobec ustroju socjalistycznetłumaczenie
go. Istnieje jeszcze jednak inne
rosnącej agresywności kierowniczych kół „Solidarności". Związek, stwierdzali jego zwolennicy, żył w warunkach stałego zagrożenia; J-1()·
wodowało to poczucie niepewności. objawiają
ce się w stałym atakowaniu władzy i wszelkich jej poczynań .
Teza o zagrożeniu jest mi znana. Słyszałem ją
zarówno w roku 1981 jak i w następnych latach, chociaż trzeba stwierdzić, że dziś, tj. w
roku 1985, rzadko posługują się nią ci sympat ycy „Solidarności", którzy w międzyczasie od
bezkrytycznego stosunku do Związku przeszli
ale
do krytycznej analizy jego działań. No,
przejdźmy do ist'oty sprawy. Kilkakrotnie już.
podczas naszej rozmowy mówiłem o stosunku
partii do „Solidarności'', 11 więc nie widzę potrzeby ponownego powtarzania prawd oczywiw
stych. Ograniczę się do stwierdzenia, t.e
świetle naszych deklar::tcji oraz stwarzanych
przez władze faktów, lansowanie teorii o stał~·m zagrożeniu było, jak sądzę, posunięciem
taktycznym, które miało uzasa<inić stale pozootawanie „Solidarności" w pozycji a. takującej.
Powstaje jedynie pytanie, czy teza ta zrodziła
~ię w głowach przywódców Związku, czy też.
została podrzucona z zewnątrz przez te osoby
ze środowisk intelektualnych, które od pierwszej chwili uznały „Solidarność" za wspaniały
ruch rewolucyjny, który sam się ograniczał.
Zamiast oddziaływać na przywódców „Solidarności" uspokajająco, doradzali im umiarkowanie i potrzebę pielęgnowania w sobie gotowokompromisów,
ści do zawierania rozsądnych
bajdurzyli o zagrożeniu. Dodam tez, że owo
wydumane zagrożenie kłóciło się z codziennym
zapewnianiem całej Polski i świata, że „Solidarność" stanowi siłę wręcz niebywałą, wyraża
nie
jącą wolę całego narodu Skoro tak, to
trzeba bać się zagrożenia. Przecież przywódcy
,.Solidarności" uważali, że są w stanie, korzypoparcia calego
stając z niekwestionowane.e:o
narodu, rzucić władze na kolana.
C.D.N,

C.D.N.

•
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Na książkę tę trafiłem podczas 1vakacji. Powstała z artykułów drukowanych
\\' krakowskim „Dzienniku Polskim".
Artykuły te wzbudziiy dui:e zainteresowanie czytelników. Autor otrzymał wiele listów, co
pozwoliło mu wzbogacić niektóre wątki książki. Książkę wydała Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie. Ukazała się
ona w 1985 roku. Nosi mało
efektowny tytuł: „GESTAPOWCY". Jej autorem jest Józef
Bratko. Przyznaję, że książka
wstrząsnęła mną. Ale nie jest
te jedyny powód, dla którego
postanowiłem napisać
o
tej
książce.

9 podreferatów oraz dwa Sonderkommanda: IV AS 1 i
IV AS
2. Sonderkomanda
były to oddziały specjalne powołane do walki z partyzantami i do przeprowadzania akcji
pacyfikacyjnych.
Pod referaty
miały tylko referaty IV A i IV
B. Pierwszy miał trzy podreferaty: IV A - 1 do zwalczania lewicowego ruchu oporu,
IV A - 2 do zwalczania pozostałego ruchu oporu, IV A 3
do zwalczania sabohtżu i dywersji oraz wspomniane Sonderkommanda. Referat lV B
zajmował się Żydami, wyznaniami religijnymi, rzemiosłem,
prasą,

KAW MA NIESTETY
taką
praktykę,
że
książki tam,
gdzie

sp:zedaje
chce, nie

propagandą,

mniejszoś

ciami narodowymi, przestęp
stwami granicznymi i miał do
tego 6 podre!eratów. Referaty:
1V C prowadził kartotekę aresztów, IV D zajmował się sprawami dotyczącymi obywateli
niemieckich,
IV E st:mowił
kontrwywiad, IV N prowadził

pracował

w zakopiańskim Ges„pod wlasnym nazwiskiem". W styczniu 1942 roku
aresztowano 36 członków Konfederac11 •Tatrzańskiej.
W 1938 roku przybył do Krakowa z Siemianowic Sląskich
Antoni Kandzik i... -wstąpił do
klasztoru zgromadzenia salwatorianów. Miał wówczas 18 lat.
Złożył śluby zakonne. Przybrał
imię Bronisław. W 1940 r. do
klasztoru przybyło Gestapo I
aresztowało Antoniego Kandzika pod pozorem uchylania się
od służby w Wehrmachcie jako
obywatela III Rzeszy. Miał być
skierowany na front do Jugosławii, tak przynajmniej poinformowano przeora klasztoru.
Zakon zwolnił kleryka Bronisława ze ślubów zakonnych. Po
wojnie okazało się, że Antoni
Kandzik nie pojechał do żad
nej Jugosławii na front, a tylko przez cały czas pracował w
krakowskim Gestapo w pod retapo

1

Dluga smuga ci8nia
się zupełnie tym, że
ludzie zainteresowani, w innych
rejonach kraju, nie mają żad
nych szans na kupno tych ksią
żek. Na przykład „Reportaż z
tamtych dni" Cezarego Chlebowskiego dostępny był w Warszawie, gdyż wydał go KA W
\\a rsza wski. Książkę o dziejach
1delkopolskiej kawalerii móżna
było wprawdzie kupić w Gdai1S<iU, choć wydał Ją poma1i.ski
KA W, ale w Łodzi jej nie widziałem. Trudno też było' gdz:e
indziej ltupić książkę o generale Władysławie Sikorskim wydaną przez KA W w Rzeszowie.
l tak można mnożyć przykłady
,.rejonizacji" sprzedaży książek
KA v\1. Nieldórych pozycji kupić w Łodzi nie można wcale
albo z ogromnymi trudnościa
mi. A wydaje się, że powinny
one być szeroko dostępne, czę
sto z powodu ich treści, problemów, jakie poruszają. Być może „rejonizacja"
sprzedaży
z
punktu widzenia optacalno:ści i
zysku jest dobra, ale są też i
. innę punkty widzenia. Choćby
taki. że pewne wiadomości -z
naszej przeszłości powinny dotrzeć i utrwalać się w nas~ej
świadomości. Z tego to powodu
postanowiłem napisać o książce
Józefa Bratka „GESTAPOWCY". Za warte są w niej informacje, o których trzeba wiedzieć.

STRUKTURA
HITLEROWSKIEJ POLICJI
POLITYCZNEJ
jest dość skomplikowana i nie
dla wszystkich jasna. Józef
Bratko wyjaśnia ją szczegóło
wo i przejrzyście. Jego interesu.ie wprawdzie tylko policja
_polityczna w Dystrykcie Kraków, ale umiejscawia ją też w
strukturze policji i służby bezpieczenstwa III Rzeszy.
Der Kommandeur der Sicherheistspolizei und de;; Sicherheistsdienst im Distrikt Kn::kau - Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa ł Służby
Bezpiecze11.stwa w Dystrykcie
Kraków - mieścił się w Krakowie przy ul. Pomorskiej 2.
Urząd ten miał cztery wydziały· J i Il zajmowały się &prawami personalnymi i sprawami
gospodarczymi, TH - stanowił
służbę bezpieczei1stwa, rv
Gestapo, a V - policję luyminalną. Skrót Gestapo pochodzi
od Geheime Staats Polizei Tajnej Policji Państwowej - i
dokonany został przez nieznanego urzędnika pocztowego w
Berlinie dla ułatwienia soJ:>ie
pracy. Gestapo wkrótce stało
sii;: skrótem znanym w całych
Niemczech i budzącym uzasadniony strach, a następnie budziło strach
i przerażenie w
całej Europie zagarniętej przez
wojska hitlerowsk~e. Specjalne
grupy SS i Gestapo szły za
wojskami niemiec'kimi i niemal
z marszu przystępowały do
swojej zbrodniczej działa1~ści.
Wydział IV czyli Gestapo
- dzielił się na 8 referatów i

rcj~str agentów, zajmował się
ich werbunkiem i współpracą
z nimi, [V S - prowadził walkę z partyzantką.
Józef Bratko przeprowadził
szczegótowe studia nad działal
nością krakowskiego
Gestapo,
ale mimo tych studiów musiał
stwierdzić, że wiele spraw pozostało
do dziś niewyjaśnio
nych. „Tu nie szukano rozglosu
- napisał o pracy SD. - Nie
udato się ujawnić wypadku że
by agent SD by! kiedykolwiek

konfrontowany z aresztowanym.
Konsekwentnie omźiano ws::ystko, co
mogłoby prowadzić
nawet do częściowej dekonspiracji źródel informacji".

GESTAPOWCY NA
DŁUGO P·RZED WOJNĄ

feracie IV B - 2 jako tłumacz
i specjalista od spraw kościo
łów i sekt w Polsce.
Krakowskie
Gestapo przez
cały czas
okupacji 'korzystało

I

ze str. 1
s.arc:ów, stanowiących nieodzowną cząstkę codziennego życia ge'.tow€go; słowem, getto czyni wrażenie obozu pracy. L:udność ic:i:!
i rozumie że nie jest to zwykla lustracja, że tu chodzi o coś wię·
kszego, w'ażniejszego. .. o sprawę jej bytu. A czego wlaściwie pragnie, czego życzy sobie i spodziewa .się po tej kom!s3i ~bywatP.t
getta? Pragnie tylko, aby go zostawiono w spoko3u, me. ~d:~
wano go od rodziny, zezwolono mu wytrwać w tych
cięzkich
warunkach i uznano jego pracę ( ... ). Naród nasz jest na ogół bar•
dzo sklonny do optymizmu i wierzy w silę ducha, mimo ogromnego wyczerpania fizycznego".
pociągnięciem oprawców było rozstrzy-.
w getcie. Załatwiano to w sposób prosty,
tylko człowieka - Mordechaja Chaima
Rumkow.skicgo. któremu nadano w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach tytuł Przełożonego Starsze1l.stwa Żydów. Postać przed
wojną mało znana i niczym się nie wyróżniająca. Człowiek te:i,
uwierzywszy w swoją historyczną misję, a może zaślepiony dyktatorską władzą, jaką mu przyznano, poszedł na całkowitą współ
pracę z okupantem. To poprzez jego „autonomiczne" zarządze11ia
hitlerowcy osiągali wszystkie cele, jakie sobie postawili. Dla spolecznoścl żydowskiej miało to fatalne skutki.
Powstało coś na
kształt piramidy, na szczycie której stał Rumkow~ki. W dostaniu
się w jej górne pi~tra widziano szansę na ocrtlenie
i godziwe
przetrwanie wojny. Ubezwłasnowolnialo to w jeszcze większym
stopniu mieszkańców getta.
Kiedy w sierpniu 1944 roku przystąpiono do ostatecznej likwiciacji ~ctta. Hans Biebow - szef hitlerowskiego Zarządu Getta uza;adnil \'.',YWózkę ludności „potrzebą ewakuacji w głąb Rzes?.y,
wobec zbliżającego się fro~1tu··. I tym razem Rumkowski dał ,,ię
zwie:ść, d:> o~tatnich dni pomagając Nie!ncom Na bocznicę kolcjo1\·ą w Radogoszczu, skąd odchodziły transporty, Hans Biebow
odwiózł 5wego wierneg.o sh;!;ę wiasnym ~amochodcm.
Podob!lo
do wydzielonego, oddzielnego wagonu wniósł nawet osobiście
11-alizkę prezesa i umieścił w nim jedynie dwanaście osób spośród
najbliższego otoczenia Rumkowskiego.
'
„Pożegna( się z nim nawet bardzo serdecznie wspomina jeden z pamiętnikarzy getta, Jakub Poznański. - Ale ledwo s!c;

Kolejnym .,genialnym"

gnięcie struktury władzy
obdarzając nią Jednego

Korner był kierownikiem podreferatu IV A - 2 do zwalczania ruchu podziemnego poza lewicowym, którym zajmował si~
podreferat IV A - 1. Natomiast
1vspomniane spotkanie
odbyło się
w Krakowie na
przełomie 1943/1944 roku, kiedy
.T. K.-B„ która była cz!onki nią Narodowych Sił Zbrojnych,
w,ęczyła
Rudolfo1·:i KorneroY.'i ... pieniądze i listę członkóv«
:NSZ, którzy za te pieniądz"
mieli być zwolnińni. Tak też
się siało.

Czy uda
poznać
ności

całą

się kiedykolwiek
prawdę o dział2l

krakowskiego

Gestaoo?

Być może udałoby siQ, gdyby

Z DONOSOW
KONFIDENTOW

można było

odwrócił,

ODNALEŹĆ

stojqcy n.a 11osterunku policjanci schupo, widocznie WJ
tegoż Bicbowa, zac:zęli kierowc:r do tego właśnie war10rm przyb!1wajqcych 11a dworzec wusiedleńc6w, tak te ostatecz .;;e
znalazto się tam przeszło osiemd:::ie~iqt osób. JaT~ t wierd:q .• far'iowcu" byto to rel~o:-dow· u·prosi zaaęszczeni" ... " Cóż mo:iJ·;a clo-

polC?cenie

ARCHIWUM

Józef Bratko cytuje powiedzenie gestapowca z Tarnowa, Jerzego Kastura , skazanego po
wojnie na karę śmierci: - „Po-

Nie"mcy b;, li skrupulatni. \Vszystko mieli dokładni!' Lap1s:lr.L.
Rejestry agentów też. Nigdy
wiedziane było, iż każdy pranie rezygnowali z raz pozyskacownik powinien mieć co najnego konfidenta. Mogli go wymniei
czterdziestu
konfidencofać
z
konfidenckiej gry,
tów". Takiego pole~enia nigdy
przenieść na inny teren, ale zogestapowcom nie udało się wystawili haslo, na które miał
konać. Ale na po.czątku stycz- ·
znów przystąpić do wykonywania
1945 roku kontrwywiad
nia zada1l..
AK sporządził listę konfidenUciekając z Krakowa gestató;v Gestapo w Krakowie i były
powcy
zabrali z sobą najważ
na niej 803 nazwiska. Według
niejszą część archiwum Można
relacji inspektora A•K na Kra~
się spodziewać, że były tam reków, a później dowódcy 6 Dyjestry konfidentów. Akta wraz
wizji AK, Wojciecha Waydy:
z pracownikami Gestapo z Kra„Wywiad AK co miesiąc dokowa pojechały do Reichenberstarczał nam wykazy konfidenczeskiego
Liberca. Po
tów z okręgu ( .. ). W Krakowie. gu wojnie rozpoczęto tam poszukibyło 860
konfidentów samych
wania. Ale
późniejsze ślady
Polaków, nie licząc Ukraińców
i Żydów, którzy byli nam zna- wskazały Rothwasser - Czerwoną Wodę w powiecie zgoni'\ Ale, czy wszyscy byli. znarielskim. Akta miały być ukryni? W 1953 roku · Wojewódzki
te w cegielni.
Urząd Bezpieczeństwa Publicz„W Czerwonej Wodzie - pinego w Krakowie podsumował
sze Józef Bratko - bez trudu.
rezultaty śledztwa w sprawie
odnaleziono drogę do cegielni.
byłyeh
konfidentów Gestapo.
Szkopuł był w tym, że budoStwierdzono wtedy:
„łącznie
wla była akurat w rozbiórce, a
rozszyfrowanych jest 1025 agen-

p«zygotowywali się do zwalczania ruchu oporu \\' przyszłej
okupowanej Polsce. Natomiast
Polacy mieli nieprzepartą wolę
walki o swoją wolność i niepodległość kraju, ale
byli do
tej walki absolutnie nie przygotowani, stąd ruch oporu poniósł ogromne
straty. Tysiące
Polaków zamordowano w kaź
niach Gestapo lub zesłano do
obozów koncentracyjnych, gdzie
pt:zeżyli tyl'ko nieliczni. Polacy
byli ;;bytnio ufni i nie mogli
przewidzieć metod,
jakimi w
walce z nimi będzie się posłu
giwał ·wróg. Naród nasz zapła
cil za ten brak: v.-iedzy o prze- tów gestapo".
ciwniku bardzo wysoką cenę W dziejach krakowskiego Geżycie wielu konspiratorów, lustapo byli znani agenci: Karol
dzi ogarniętych wolą walki, go- Pfeiffer, Karol Teichm.ann, Maurących patriotów,
którzy nie
rycy Dl&ma.nd, Julian Appl,
potrafili organizować · działal Aleksander.,, Ftirster oraz inni
ności konspiracyjnej,
nie znal!
mniej znani, a tak:!e wielu nieswego przeciwnika - Gestapo.
znanyeh. Józef Bratka miał proSzefem Gestapo w Zakopablem podejmując !prawy agennem był Robert Weissmann. -\ów Gestapo.
W 1942 roku zli'kwidował Kon' „Powstal problem moralny federację Tatrzańską orga- napisał Józef Brat.ko we wstę
nizację „wywodzącą się z rapie do swej książki
jaką
dykalnego ruchu ludowego Podprzyjąć zasadę: pokazywać tych
hala". Pierwszą wiadomość o
ludzi, pisać ich nazwiska w
tej organizacji przekazał Gestapelnym
brzmieniu? Pozornie
po Wacław Krzeptowski - by- nie budzi.loby to wątpliwości,
ły działacz społeczny Podhala,
bowiem większość owych spraw
po klęsce wrześniowej gorący
jest juz zako11czona, wypowiezwolennik hitlerowskiego Godzial się sąd, wyrazona zostala
rem·olku, narodu góralskiego opinia spoleczna.
często
już
wymyślonego
przez hitlerow- podczas okupacji organizacje
ców w c;.clu podzielenia Podhapodziemne wykonaly na zdrajlaków. Dalszą pracę wykonał cach wyroki śmierci. Ale co
Heinz Wegner. Był on przed
zrobić w sytuacja.eh, gdy żyją
wojną w Polsce i działacz Konich rodziny? Z pewnością nie
fedE'racji Tatrzańskich. Auguszaslugują
na pogardę, jakiej
tyn Suski, znał go „jako czlodoznalyby w wypadkn 1dawwieka uczciwego". Robert Weisnienia nazwisk
ich bliskich,
smann rozkazał Heinzowi Weg- najczęściej już nieżyjących".
nerowi nawiązać kontakt z
Tak więc Józef Bratka tam,
działaczami
Konfederacji Ta- gdzie nie ma problemu moraltrzańskiej pod
pozorem chęci
nego podaje pełne nazwisko, a
W5pólnej "·alki z faszvzmc>m.
w pozostałych wypadkach poHeinz Wegner iopotkał się
zostaje tylko przy inicjale naz.. przypqd°kowo" z Augustynem wiska Mcż.e -to i słusznie. BuSuskim.
..przypomnial pneddzi
5ię
wszakże wątpliwość,
u;oienne uniwersytety l11dowe i
gdyż ci ludzie, którzy poszli na
to. że poznali się już kiedyś".
współpracę z Gestapo nie mieObiecał również c;woją pomoc
li żadnych skrupułów, żadnych
dla tajnej antyfaszystowskiej
problemów moralnych, fadnych
organizacji; na przykład obie- hamulców. Ich działalność koncał postarać się o maszynę do
fidencka zapisała się w dziepisania. Nikt nie zainteresował jach naszych śmiercią wielu pasię, co właściwie robi ów „antytriotów. I o tym nie tylko warfaszysta". A Hein:z: Wegner
to, ale trzeba pamiętać!
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Zamordowa
zostali po cichu

„w styczniu 1945 roku (.„) wyjechała na Ziemie Od.zyskane.
Po śmierci drugiego męfo zatarla za sobą wszelkie ślady,
wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego". Autorowi książ
ki zwierzyła się:
„gdyby
mnie wówczas Korner dostał w
swoje ręce, nie byloby tej relacji o spotkaniu z Kornerem,
o jego konfidentach". Rudolf

WITOLD BOR 0WV

troszcząc

Przez karty książki przewisię
historie
wielkich
„W,YSP", wpadają
dowódcy okręgu
AK i to kilkakrotnie,
jeden po drugim. Wpada w rę-.
ce Gestapo wielu działaczy podziemia . lewicowego.
Gestapo
niekiedy, ja·k po sznurku, trafia do ludzi podziemia. Próbowano tłumaczyć to przypadkamL Ale przecież nie były to
„przypadki". Były podejrzenia,
że dzieła to konfidentów. Niektórzy z nich ponieśli zasłużo
ne kary jeszcze w czasie okupacji, inni po wojnie. Ale ·wfelu uniknęło
kary. I to jest
wstrząsające. Poza tym z kart
książ:ki Józefa Bratka przebija
przeświadczenie, że nie wszyscy konfidenci zostali rozpoznani i nie wszyscy ponieśli należną im karę za zdradę narad u polskiego. Niektórym udało
się zmylić ślady i uciec przed
sprawiedliwością. Na- przykład
J. K.-B„ aby uniknąć losu niektórych konfidentów Gestapo,
których gestapowcy sami zastrzelili, uciekła do Radomia,
jają

ri<:ć

wało, że chwilowo rozdzielono nieco .więcej towarów, 'by zno vu
-Obniżyć dostawy. Apatia, oboj~tność na losy innych, nawet najbliższych członków rodziny
stały się powszechnvni
udziałem

mieszkańców getta, których zdołano doprowadzić • do

bronne. Rozpadały się więzi społeczne, upadała moralność .
Osamotnione i odcięte od świata łódzkie getto przestawało istnieć .. W jego pięcioletnich dziejach nie ma nic „szczególnego", c1>
in m:arę powstania w Warszawie czy w Białymstoku poruszałoby
ludzkie umysły. Ot, ponad tysiąc „zwykłych" okupacyjnych d!1i,
P?dczas których ktoś tam padał z głodu, umierał na tyfus, odjeż
dzał bydlęcym wagonem z przeznaczeniem do komory gazowej
czy też ~inął od kuli gestapowca. Takie ciche normalne" zbrodnie hitlerow~kiej wojny, programowane prze~ ';tatecznvch szanowanych mieszczuchów, urzędników zza biurek w Zariąctzid Get-

ta.

~z~sto przywołujemy w Łodzi pamięć więźniów Radogoszcza,
dz1ec1. osadzonych w obozie na Przemysłowej.
Czyż nie umyka
nam Ja~~y z P?la widzenia tragedia getta?
Czyż miałby to by~
dalekos1ęzny tnurn! perfekcjoni:imu
hitlerowskich
morderców
!ódzkich Żydów? 30 sierpnia przypadła 42 rocznica likwidacji getta - wspomnijmy z tej okazji jego t ·<:>g-icznych r.:in~zk''tlc'1\''.

lat stana odnalezienie dokumentów znowu.
stopnialy. Wtedy postanowiono
przekopać teren pokryty gruzem. Kiedy rozkopano kilofami
brunatną
nawierzchnię, zobaczono grubą, utwardzoną przez
deszcze warstwę popiołu. , Nie
było wątpliwości, że spalono tu
przed laty znaczną ilość papierów.
(.„) Postanowiono
odszuka~
ludzi, którzy pracowali prz_y
rozbiórce cegielni. U dalo się
znaleźć jednego z nich Nazywał się Tadeusz Tlusuz. Zgodził się pojechać do stare3 cegielni. Opowiedział,
że
byl
świadkiem, gdy robotnicy znaleźli w tym
miejscu żelazną
skrzynkę.
Ponieważ nie
bylo
do niej kl·uczy. rozbili ją mło
tem Kaseta za wierala niemiecką kartotekę. Robotnicy uznali
znalezisko za bezwartościowe i
porzucili je nie odczytawszy
tekstów".

•

sytuacji

~krajnego głodu. Przez wiele miesięcy przyzwyczajano ich do teE'O ~tanu. Nikt się już nie burzył (w pierwszym okresie odbywalv s1ę straiki robotników pod hasłami zwiększenia przydzia'ów
"ywnoś.:!owych), nie protestował. Getto stało się całkowicie bez-

wcześniej przez dziesięć
ła opuszczona. Nadzieje

Znaleziono jednak klucze do
kas
pancernych. Planowano
przy pomocy saperów odszukać
te szafy. Na przeszkodzie stanęły wydarzenia
1956
roku.
Póżniej już takich poszukiwań
nie przedsiębrano.
Czy spalone lJapiery były do'kumentami krakowskiego · Gestapo? Czy kartoteka konfidentów gdzieś jeszcze leży?
Od końca wojny minęło 41
lat, a przeszłość nadal kładzie
się na teraźniejszość długą smugą cienia.

do tego opirn'.'

Chęć opnr'.1 mieszkańców getta obezwładniano też dobrze pn.!•nyślan:i pod wzgli;dem skutków psychologicznych ela~tyczną p0l ityką dostaw żywnościowych. Głód z reguły
bywa czynnikie111
"·yzwal ająrym determinację walki lqdności. W getcie tak si~ iie
siało. Po krótkim okresie względnie przyzwoitego zaopatrzema
racje żywnościowe powoli, lecz systematycznie zmniejszano. By-

MIRO,StAW KULIS
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Z 'eu;ej: Prze!ożony Starszeństwa Zydów Ru.ml;ow::h (i• ka!)C'·
i o~. '.1 'arach) otldera jedną z instytucji getta.

i~zu
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n&dwyżek :pary wodn~j nie m!lznalazły się wkrótce, gdy z niejakim zdziwieniem -odkryto, iż dwa bloki enE"rli'.etyczne kombinatu ogrzewają kopalnię i fa:-

twierdzili, te

ją . Nadwyżki

pr~d.

Ponlewa:!: jednak współcześni Inżyniero
wie nie odeszli zbyt daleko od tego co wymyślił
pan Edison, tylko mniej n i ż polowa ciepła spalanego w~gla przemienia s i ę w prąd. Res:rta
ertergil jest ,,do '\\1 zi~c i a" .
Znawcy tematu szacują, że każdy blok enPr ,::etyczny „Belchatowa" corocznie wypuszcza w
powietrze tyle ciepła, ile da je spalen ie siedmiuset tysi ęcy ton węgla brunatne~o albo dw ustu
pięćdziesieciu tysit;!cy ton węgla
kamiennego.
Czyli bezproduktywnie ulatuje do otoczenia
energia warta blisko dzi esięć milionów dolarów. W bełchatowskiej elektrow ni pracuje j uż
osiem bloków eńergetyczny ch, a będzie praco-

'- . ·„

brvkę

„Stomil". Tymczasem ciężarówki praco- ·
'Ylcie wożące węgiel kamienn:v z Piotrkowa, nlireszcie przestały fi'.O wozić, gdv7. zbudowano :ini'- kolejową :r. bocznicą do bełchatowski ej cie-

płowni.
prze.iełn

Odtąd

rolę

wysłużonych

r:i~żarówPi<:

d\\·a tvsiace ~ląskich węgla r ęk, któt"e
powinny jeź dzić z kopalni do portu.
Ale

jeździły 7.

kopalni do kopalni.

Niebawem w el~wnl mialy zadymić naparowt, więc znów rozgorzala d~·
sk usja na temat, czy wozić drzewo do lasu, czy
raczej nie. W zasadzie wszyscy byli przeciwni
marnotrawstwu, bo jest ono z gruntu niesłusz
ne i szkodliwe bardzo. Dlatego para zamia~t do
kaloryferów pnszla w gwizdek. który oznajmił,
że 7. powodu kryzysu,
energetycznego także
t r zeba bt:dzie z oszczedzaniem ciepła poczekać
aż nadejdą lep:sze cza•y.
~tępne kotły

wać dwanaście.

1.:daniem naukowców
tak ogr omna emisja
be'z powrotnie traconego ciepła iest w -ttanle
"\\'Płynąć na lokalne \varunki · klimatyczne po·'lwyższając tempera tu rę powietrza o kilka stopni Celsjusza. Tym ciepłem można by i;pokojnie
ocrzać kill';a miast rozmiarów Bełchatowa.

=·"' .,

Ale wcześniej nadeszła sroga zima l miasto
solidnie zmarzło.

Ale nie ogrzewa się nawet jednego mieszkania.

Chłód podziałał należycie,

znalazły

~

toteż pr~dziutko

siP,
plirn;v podłączenia v:iębnięteg11
miasti!l do buchającej parą eJektrowrti. Miała tr
uczynić rur& dtuga na dwanaście kilometró'"

'

Liczenie strat w dolarach m& swoje r&cje,
gdyż obok energetycznego giganta marnotra'-'·ią-

Bełchatów

Nasz

Rys. Janusz

Szperaczka

Para absurdem
nasycona
parę wodną, s.tale rozbudowuje si~ miejcie:plownia Bełchatowa spalająca dziesią1ki
tysięcy ton węgla kamiennego, Jest to węgiel
wysokokaloryczny, ?.a który na światowych
rynkach dostalibyśmy prawie trzy miliony dolarów.

eego

I koszt.uj~c& trzysta pi~ćdzlesiąt mlllonów zło
tych. Specjaliści orzekli nawet, że z technicz-

ską

W takich razach mHv głos z telewizyjnego
ekt·anu powtarza: „Rachunek jest proety".

Był sobie Bekhatów prowincjonalną mieśelnĄ
, z lasem kominów na stromvch dachach domów.
Zdun na bezczynność tu nie narzekał. kominiarz także . „Czarne złoto". złotem było co_ się
zowie, a że żylo się w miasteczku raczej ubo,p;o. Pl'zeto niewielu g~rąził9 .torfen:i. Aż przyjechała do Bełchatowa wielka' 'cywilizacja w ż6l
tych kaskach I ciężkich gumofilcach. Wysiadła
:i: ciężarówek i chciała zamieszkać przy kop:\lni. A mieszkat'I nie było gdzie Więc szybchttko
no~t·arano się o nowe betonowe osiedla. i blokami be:> kominów . W blokach powinny być
~rzeinil;i. ::i w l:(rzeinikach para wodna Parę
miała dać ciepłownia .

Ale
miasto

ciepłownia była .ie~1czE'
już

PO\\' iatowa. a

prmvie wojewódzkie.

Więc postanowiono
cieplowniP, rozbudo"'&t:
Wt.eciy stanął problem. czym palić P"d nowymi
kotlarni: węglem kamlennvm czy brunatnvm.
Do wlasne~o węgla droga bvła ieszc1.~ daleka_.
a wla~ciwie i:z:ł~boka. zaś l'(Ómlcy
me mogli
m11rznąć . Rozs13,dek dvkt.owsl . 7e ~koro P?~ no~em będzie kopa1ni::i brunatnego. to lepie~ li'lwczasu nast::1wir riep!ownię na brunatny i 06ki ro do\vozit vvęgiel z bratnieizo Kon ina . Tvm
hard.dei że odlel"!ło~r ·do T<onlmi ;est prawie tak'I ~an1<1 iak ?. Belch;;tow::i na 'Sląsk Ale wa:to~ć opałowa kamiennel'(o cl11 br~n11tneii:o ma s:ę
tak. iak trzy do jedne~o. czyli dla o~rz.ania
miasta potrzeba trz:v raz:v "\Y l ęcei teito drug1e~o,
który 1 kolei jest trzv razy tań~zy. Postano\\'10110 · wozić \Vęs:iel ze Sląska.

Ale

\V

dawnym. powiecie belchato,•..-skim n\e

było ani centymetra żelaznej drogi.

To waczy kolej była w planach, podo?_nle_J11k
ir.zer'"g towarzvszących wielkiej inwestyc11. pięk
n ych przedgięw1ięć: dwupasmowvch magistrali,
~klepów .
szkól . ppeds7lrnll I c;zpitali. które
wsir::lako mocno za Inwestycją się ~późni_a.ły.
Wę~iel woziły więc clężaró,.,,· ki 7 odległego . o
t r7.Vrl1.i-eśri kilometrów Pioti·kowa Trvbunals~te
r.n ~d:tie bylR naibli7~za kolejowa boc~mca.
Wozi tv l!o z nad7ieia 7P iak ruq7y kopalnia .. to
przestana wo1i<" Wozilv S!o if'dmik cora:r w1~"' ce]. bo mi'1~tń ro~l<1 q7vbrie1 niż kopalniany do~
I murv i;-lektrowni
Trwało
to l::it klika, az
iriumialnie Llsvpanci. pierwsza hałdę własnego
brnn::itne~o We~iel wnm1ł obficie. tote?. zacz~
tn . ~łńwkować . co z nim ooc1ąr . bo elek.t rnwnta.
ieszc„E' nie pracowała. ::i lwp::irki rvłv na · ~a
.le~o Wtrtir7.?.~ wsuim i wober 1·01.!!łos1ono ""~
b~ lrnonwar hrurrntJW. bo 1est nn bardzo tii:i:i1
M'l7 b11rd10 dnhrv clla wszystkich: dla rolntkó\•:•. rabrvk i mia~t.
Ale nie dla

Bełchatowa.

To inaczy, byłby bardzo dobry takie dla beł
cieplowni, gdyby ciut przerobić
pe>lenisk::i ood kotłami . Nie' iest to robota tru;ina. ·qni nazbvt ko~7towna. lec1 wymaga czasu.
A Cias\1 nikt nie miał . bo lur'!;o;ie przyszli ~u
budowar nie zaś ~rzebać ~ie w przP"'lllo~ci.
Zre~7ta rieolowni;:i "::iw-.·r e robił::i bokami ; nie
bvło odiva7nvch . · 7ebv n::i okres i a ki~ odc i ąć
o:trumieI'i ciep!;:i pfvnacv <lo e;órnicivch mies„ ·
k;i1ń r<:i.1ann więc cierpliwie poc7.ekać . a.7 ruszy·
wielka EMktrnwnia i da ciepło miastu.
chatow~kiei

Ale elektrownia

clała

ci epło

powietrzu.

To 'l!naczy , elektrownia mogła u ży czyć pa~y
pobliskiemu miastu, lecz energetycy uparcie

......
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nego punktu

widzenia jest

to · przedsięwzięcie

możliwe, a z ekonomicznego bardzo l/&Sadne,
gdyż koszt rury zwróci się niebywale szybko,
węgiel kamienny popłynie na eksport, zaś cle-

1

płownia miejska nie będzie dymić bez sensu.

Na dodatek , Bełchatów żądał właśnie nowej
porcji ciepła, by móc ogrzać nim nowe osiedla
mieszk11.nlowe i hotele robotnicze. Ciepłownia
l'Otrzebom tym sprostać nie mogla, r. tei:(o
~vz~lędu. że była zbyt mała I oblożona limitami
dostaw w~gla kamiennego. Ewentualna rozbudowa ciepłowni jawiła si~ jako pomysł zgota
~amobójczy, albowiem pocią~ala za sobą kosr.ty i:nacznie większe niż budowa rury bo
czterysta dwadzie.foia milionów złotych. oraz
dalsze .marnotrawienie kolejnych osiemdziesieiciu tysi~cy ton w~glt1. kamiennego rocznie. Zatem rachunek był prosty.
Ale postanowiono rozbudowa~ ciepłownię.
Pierwszym wrogiem rury
jest elektrownia.
En?rgetycy żyją z prądu, a nie z resztek pary
\\•odnej. cHatego parę \\'ypuszczają w powietrze.
Ciepro dla Bełchatowa. to dla elektrowni dodatkow.v kłopot i śmiesznie male korzyś c i - pomi j aiąc korzyści społeczne. Ekspertvza Instytutu Ma-;zyn Cieplnych Politechniki Częstochow
s~iei dowodzi, te transportowanie pary wodnej
c1eptocl~giem do miasta nie 11powodufe uiemnych skutków w pracy elektrowni. lecz elektrownia ob~taie przv sw9im. Bo trzeba by nieco przerobić turbiny, żebv upuścić troche 7.bę
nnei p&ry. Wi::z~d7.ie projf!ktuje si~ I buduje
turbiny z takimi włsśnie upustami.
Al~

nie w

„Bełchatowie".

Drusiim wro~iem rozs11dku jest biurokracja.
Twardsza niż betonowe ściany elektrowni. Biurokracja jest odporna na wszystko: na wiedz~
l nauko.-1e badania. na dziesiątki fachowvch
ekspert:vz, prostych oytań I prostych rozwiązań.
One ostrzega]!\, te dlmi:ej tak nie wolno. że takie gospodarow&nle, to e:i:yste szaleństwo, absurd.

Ale błurokra~ja ehet mł~ •wt~ty .ai>okój.
Tymczasem e11lem energetycznych kolosów
.. BełchRtowa" marnuje ogrom drogocennego ctepla Można by nim ogrzać jut nie tylko ,mis~to górników. Można by wre!zcle zamknąć ju~
niepotrzebni\ cieplowni~ zierającl\ narodowe bogactwo.
Ale ...
Ludzie, którzy tworzą te fakty wolą rozrna"-h.ć o wlzjsch . Jedna "';lzja opowiada o t:vm,
Jak: m(ldry człowiek da c!eplo wielkiej Lod1.I.
Oczywiście 1. „Belchatowa". Przerzuci sie grube rury przez pola. laśv. łąki I ba~na. Pr7.ez
~irdem rzek, trzvdzieści ieden ~trumien! i pi„ć
r17.iesi<it dróg. Sześćdziesiąt cztery kilometry
rur. Takich rur je!lzcze nie wytwarza si~ w
kraiu . ale dziarski czlowiek nie zna przeszkó·:ł.
Nad rur::imi stana J)i~kne szklarnie. w którvch
;:imii r.akwitna kwlatv I z!loachnle !lzczvp!orldl'm Sze~ćdziesiąt cztery kilometry '17.klarnl
7.ebv dobrze wykorzystać cieplo z elektrowni.
.Te~t t:i.k11 wizia. Ma ja warszawi::kl Enere;oprojf'!kt który krzywo patrz:vl na plan bełcha.tow
~k!el(o clep!odągu. choć rura miała mleć tylko
dw&na~cle kilometrów.
nruga 'Wizja Opowiada O tym, j&k
dziekla kilka lat w belchatOW!klm
skończy się brunatny węgiel...
Ale to tylko wizja.

Z!l dwazagłęb~u

Nad główną ulica Bełch&towa wlsl
dumny
transparent: „Oszczędniej gospodarujemy 11uro\1'uamt. materiałami. J;l&liwem ł energią."
Ale to tei tylko wizja.

ROMAN KUBIAK

•

Rczma'\'lviać mo~my,

co najTutaj najlepiej s i ę czuje. Owszem, mogę zaprosić t>ana do mieszkania, po-dać ·swoje dane. Ale ten
pana a.rtykuł będzie naprawdę szczery jak powstanie mię
dzy śmietnikami. Może \\:tpdy
lepiej pan nmie 1.roz.umie. Niektórzy sobie myślą, że ja ch1Jra jestem tak na głowę, psychicz.n ie. Mote to i prawda; ja
tam nigdy po żadnych lek<lrzach nie chodzę . Chorym !J
s ię jest wtedy, jak coś dolega
i boli. Wtedy truba
jaki1•ś
lekarstwo wziąć, żeby ulżyło.
Mnie tam rzadko co,~ boli, może czasem głowa; ale ku?i sl~
wtedy proszek w kiosku i kon iec. Nie potmeba żadnego le'.
kana. A tresdą, ety to od raz.u musz11 być chora psychic;,nie, te po śmietnikach chodz~
i obserwuję i:ycie? Każdy ml
swoje hobby i innym to nie
przeszkadza. Niech pan powie
tylko. czy prz;eszkadza panu, Żi!
sąsiadka trz.yma kanarka albo
inny kota? Pisał pan kiedyś o
kobiecie, która
ho::luje koty?
Pan chce w ga~ecie opisać moje
łażenie od śmietnika do
śmietnika. Proszę
bardzo, ja
się pra~y nie bQję, a artykuł
może kiedy~ pnecz.ytam. Ludi;ie różną makulaturę wynu ·
cają, mote kiedyA znajdę I to
pismo: niech P!łfl po.da tytuł .
Może ktoś W)'rzuci...
wyżej,

w

śmietniku.

Mam sześćdziesiąt trr.y lah
l właściwie ni~dy nie miala:n
prawdziwych majomych. Jakoś
tak wycho.dzl,
lubi!! samotne
życie. Kiedy :i:ył jeszcze mąż. a
umarł piętnaście lat temu. chodziliśmy cusami w gości <io ji!gó r<>dzlny i do nas też przychodzili. Ja i:odzlny nie mam.
Pótnlej te kontakty ze wzglę
du na śmierć męża sie urwały
l włdciwie nie wiem, czy oni
jeszcze żyją. Tak więc jelitem
samotna i to lubię, jak jut powiedziałam.
Owszem. ~potyka
się różnych ludzi. z wieloma osobami się roz.maw!a; tak jak
z panem na przykład - ale
to tadna znajomość, jak to się
mówi, trwała. Dz.lsiaj się z.n·.1
Jednego, jutro drugiego i mało kied_y tak się z.darzyło, że
bym spotkal::i dwa razy te sa,mą osobę. Mogę więc powil'd7Jleć :te moje iycłe to śmiet
nik.

O tym, eo
ja sądtę e lu·
dziach i tyc-lu to panu nie powiem. Raz, że niko-mu to niepotrzebne, a dwa to jest moja prywatna sprawa t sobie Ją
pozostawiam. Do samego grobu, drogi panie. Mogę na to mla:st coś niecoś powiedtieć o
śmieciach, w których sie obTJ.cam. Przeclet to moje
życi".
Chociażby taki kryzys, o którym wszyscy m6wi14. Ten kryz.ys
wld'l.i się w śmieciach.
Powiem więcej
śmietnllt
najlepiej pokaz.uje, że u nas
jest coraz trudniej Niech pan
sobie
wyobrazi, że kilka lat
temu motna było znaleźć cal-

k iem po-rzą:łne krzesło, materac do łó:ika ó?Ji.eci~ego, jaki~
koc nie za bardzo zniszcz.cny i
w iele róż.nych
takich prze<:lmiotów, co sobie ludz.ie nowa
kupili i stare
wynieśli
M
gmietnik. A jakie, do tej por:v mam parę tak ich rz.ec'l.y w
domu, całk i em niP:ile ml służą .
Dz.lsiaj nie do pomyślen i a, tab:v ktoś takie sprz.ety wyrzucał ; albo się trzyma w piwnicy,
albo
o.cl stępuje
znajomym.

Szymański-Glanc

Ale, bo to ludtie nie widz.\,
że do lekarz.a to tylko z konhk iem. Trzeba sobie dać spokój - myślę _. proszę pana.
N ie ·mnie sprawiedliwość wy-.
mierz.ać . Ja rpam ~w.oje zaję
cie i nikomu nie szkodzę. Nie
chcę . s i ę wtrącać
do innych.
S\viat sobie tylko oglądam po•
pri:ez. tem gm!etnik.„
A !le ja si~ listów naczytam,
mój
panie. I
jakich
róż
nych, miło!ne też się zdarta.ją. I to takie, jak plsoze kochanka do żÓnatego chłopa albo od.
wrotnie.„ Ludzie nawet nie pofatygują się takich Hstów podrzeć, z.anim wyrzucą do wiadra. Ale ja tam poczytam l ;g
p owrotem wyrzu.cę , nie szkodz~
nikomu.

Cz.ę~to jednak ludzie patrzą
n'l mnie spode łba, jakbym coś
złego robiła.
Jak mnie ktoś
przy tym 1amyin
Często można coś U~YW~Ijt'J~ .,. d.wa , raz.v
sprz.edać za niezłe ~ ti~n-iąd1.e.· , śmtet1;i.fk'u. zobacz.y· to takle
Jut nawet butelek •poo · Wódce
cezy rnbi, jakbym
złodziejką
s i ę nie znajduje. Wszyscy sabyla, albo co. A ~sami ~ kami do skupu wynoszą, takie teżą się wynosić, od włóczęgów i
raz czasy. Albo. żeby pan \'viżebraczki wyzywają.
Jakbym
dzi ał, ile się kie<lyś chleba 11.:i
~wojego domu nie miała. Lu·
śmi etn i k wyrzucało, o karę bo5dz.ie nic nie r:numleją. Kiedyg
ką tylko prosić. ' A dzisiaj pewjedna kobiecina
kanapkę mi ·
nie oszczędn iei i z szacunkiem
p r z.yniosła i mówi „zje<lt babwszyscy do daru bożego podciu. pewnie
głodna
jesteś" ..
chodzą, bo coraz mniej wid ~ ~
My śli sobie taka, te js po jew śmietnikach pieczywa. Szmadzenie na śmietnik przychodzę.
ty kiedyś były, całk i em n i ez.łd
Powiedziałam
jej wtedy,
te
sweterki, spódnice. A buty, promam swoją godność ( chleba
albo kiełbasę sama mogę 1os~ pana, byly sterty butów.
Na każdym śmletn!ku.
l?ie kupić; bo renty po mężu
w . zupełn~ci mi wystarcza ni!
A ;: drugiej strony, żeby o.dt::ik!e
potrzeby. Jeżeli co~ z kodać
sprawiedliwość;
cora~
sza wezmę - to tylko z P.rze-dwięcej j~~t opakowań po z.amiotów: Po co sie . P1ają z.mar.
ii:ranic1..nych artykułach: pusz.ki
nować, jak są jeszcze
dobre.
po sokach, kartony i pudełka
I tak ci, co śmieci · wywożą, zapo zagranicmyrh papierosa<'h i
biorą i za wódkę sprzedadzą,
inne rótne amerykańskie opaprawda?
kowania. Albo to WS?-ystko lu·
Ludziom się
w głowie nia
dzle 1 paczek dostają, albo ~ą
mieści, te moi..na prze:z dzietacy, OG się na kTvzysie bogasięć lat
chodzić od śmietnik&
c" I mogą sobie kupić u nas
do śmietnika. A ja już chybJ.
;:a dolary. I kto by, panie rewsz.v stkie
śmietniki w Łodz.i
daktorze pomy~lal, że w polzw i edziłam , we wszystkich Jskich śmietnikach są po dosiedlach . Wys ta rczy mi ternz
larach ślady. ~miechu warte ..
tylko jeden dziennie przejrzeć,
Niech ml pan powie, jak t1J
w kot'tcu n ie te lata co ki~dyś.
może być?

. A śmietnik
zawsze prawd•1
po'lv:ie, jak Cyganka. W śm iet
niku niczego się nie ukryje I
nasze tycie w ni m widać, Jak
się dobru
po-szuka.
Lud ·t ie
myślą, te jak MŚ wyrzucą mi
~mieinik to ślad natychmiast
,irinie. A przecie:!: można ro l pomać co było z któ-~go miesikania. Wystarczy, żeby pan pu11zedł za takim. co
z wfadr:i
wysypał. Kiedyś
zobaczyla,m,
jak jedna kobieta wyrzuciła 'l.
wiadra pełno butelek po zagranicznych koniakach . Ki dfa1beł, pomyślałam i poszłam za
nią do- domu. No i okazało się,
:i:e na wizytówce doce~1t medycyny. I myśli pan te taki czło
wiek to wszystko kupi za wła.s
ne pieniądze? Ja bym chętnie
takiemu te wszystkie
butell :i
I.e śmietnika
wybrała i pod
dl'Zwi :taniosla. Niech sąsiedzi
wiedzą jaki l. niego
doktó ,-.

Zazwyczaj przychodzę bardzo wcześryie rano: albo w pa.
ludnie. kiedy więksi.ość ludzi
w pracy. Nie żebym się wstyd z iła, bo n ie ma . cz.ego, ale nie
lubię !(lupich uwag albo tak iego patrzenia, o którym już mó.
wił o m.

Jak bym .się nazwała,
pan
pyta. M yślę, m yślę. że ... szparacz.ka. Bo właśc i wie
to
1a
tylko szperam
wyciągam
wnioski.
Ale, oan
n ic
nie notuje.
Pewnie i tego ::irtyku!u to też
nic nie wyjd-z.ie Pan sobie tak
samo myśli jak inni, że ja jestem psychiczna na głowie N' e
szkodzi...

Wysłuchał:

JACEK BINKOWSKI
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Posmutniał więc. I powiedział:
.
Sądzilem, że szuka pan tirzewodnłka...
- Takiego, który mógłby oprowadzić mnie Pł>
mieście?
- Proszę nie iartować, 1enor. Takiego, kt6T11
móglby pana przeszwarcować za granicę.
strach.
Uśmiechnąłem się, ale obleciał mnie

-

Zaczynałem wierzyć, że
syku nie zawęża się do

polska sprawa w Meksporadycznych incyden-

Przełknąłem ślinę. Chciałem huknąć:
Proszę mnie zostawić w spokoju! - Nagle
na
Czułem, te wchodzę
zmieniłem zamiar.
erząskf grunt Tak czy owak, zapytałem cicho:

tów.
-

Pan jest tym prze\Wdnlklem?

-

Nie, ale mogę dać panu kontakt.

- Ile to kosztuje?
- Ni.A.
- Dobra. Niech pan przyprowadzi
-

człowieka.

Ma pan tutro wtec.torem cza11
Mam - powiedziałem.

- W taktm razie spot11kamt1 się to tym sa·
mym miejscu o ósme;.

Wróciłem do hotelu. Przyjrzałem się bacznie
portierowi. Cholera wie, czy ktol mnie nie nadal Wierzę w zbiegi okollcznokl, ale mowu bez
przesady. W pokoju rozebralem się I połołyłem
wł1tczywu.y kolorowy telewizor. Meksyk ma osiem kanałów, oprócz tego prolt'am kablowy i
wokół
satelitarny. W dwójce panuje blznet,
którego kręci się polityka I sztuka. Mecze baprzerywane Sił
seballowe I filmy kowbojskie
raz po raz reklamą pepsi, papieru toaletowego,
mieka, papierosów Del.icado, brandy Presldente,
or.az
kompleksu hotelowego Ritz w Acapulco
kosmetyków. EL AMOR. V Ą DONDEQUIERA,
DONDEQUIERA V A NIVEA. Smród pieniędlly.
Ale jest także reportat I publicystyka. Miguel
de la Madrid wyjedzie za parę dni do Waszyngtonu, teby spotkać się z Ronaldem Reaganem.
zatem akty
Strona amerykańska demon1truje
dobrej woli. Wojsko i policja, 'WIJpierane przez
stada penetrujących helikopterów, przecze111J1ł
przygraniczne tereny w poszukiwaniu narcotrA•
flcantes. W innych, wiejskich rejonach, niewinnych pozomie i śpiących, tratowane lłł ze sprawiedliwym okrucieństwem zasiewy maku t marihuany. Mak (amapola) bywa skądłnlłd potyteczny: z nasion wytłacza się olej, główki •Ił
surowcem wyjściowym do produkcji lekarstw,
takich na przykład, jak kodeina, papaweryna i
tebaina. Ale z maku produkuje się takte opium,
morfinę l narkotynę, które w równej mierze są
lekarstwem, co używką; bywa, te ratujlł tycie,
częściej jednak przynoszą śmierć.
Marihuanę, którą pali się I w Polsce, można
praktycznie sadzić na óbszarte całego Meksyku.
wiatru
Falują więc w łagodnych powiewach
l wybujałych
rozległe pola owych zielonych
pędów. Oddziały do walki z narkotykami trują
je, wyrywają, depczą, koszą, ratą ogniem i zaorywują, handlarze jednak bronią się skutecznie. Kamera pokazuje ogromne, kukucydziane
łany. Tyle dobra, paszy i strawy! Ręce skład:i
Ale kukurydza przetkana
ją się do oklasków.
jest gęsto marihuaną, która przerasta nierzadko swoją poczciwą siostrzycę i wyziera wstydliwie spoza jej kolb.
mają do Meksyku preStany Zjednoczone
tensje. Zło rzekomo ciągnie z południa, tak:te z
Kolumbii, z Hondurasu, z Gwatemali. Całe to- ·
ny kokainy przedostają się jakoś do USA korodując moralnie l wyniszczając fizycznie wielki
Miguela de
amerykański naród. Dlaczego rząd
la Madrid działa w sterze narkotyków tak opie1Zale? Do diabła! Wypuśćcie nauych agentów i
naszych utalentowanych policjantów, a od razu
zrobimy z tym porządek\
obcej Interwencji.
Meksyk nie chce jednak
Twierdzi przy tym, że Amerykanie takie mają
swoje choroby i narkotyki · mogące przedostać
Weźmy
sąsiada.
się na teren południowego
choćby Crack. Nie myśmy wynaletli tego podi taniego mordercę, który rozstępnego
USA
w
przestrzenia się błyskawicznie
przekroczy
· jak
patrzeć,
tylko
i
Rio Bravo. Meksyk boi się Cracku. 'Ielewizja
przestrzega przed nim gromkim głosem. . ~est
straszny Podobno wystarczy spróbować raz i
na zawsze pozostajesz w szponach nałogu. .
ale
Wyłączyłem telewizor. Zasypiałem już, '
myśl o Romanie nie dawała ml spokoju. Podniosłem słuchawkę f połączyłem się z recepcj~
hotelu Maria Cristina.
- Proszę sprawdzić, czy nie miesska u was
przypadkiem pan... - wvmieniłem nazwisko.
Usłyszałem po chwili:

Nie ma tąk~ego, aenor.

-

restauracjł, ~adnego handlu ł .fodnych wlóczi:Po zakupy wyjeżdża
oów. Chcą mieć spokój.
aby dokonać ich w censzofer .te służącym,
trum. Tak czy owak. - pana bardztej łnteresuje
,.
nędzą niż bogactwo. Chodźm11 włęc.

zgrabnie w
Indiański kierowca manewrował
potoku Innych: małych, dużych I ogromnych pojazdów, które zwalniały i przyśpieszały zinieniając raz po raz pasy I tasując się na jezdni.
Tu jednak trzeba powiedziać, i:t nie było żad
nych wypadków. Szybkość też była ludzka, bezpieczna. Kiedy pieszy podniósł rękę, pozwalano
co na ·
mu przejść. Nie miałeś tego wra:tenia,
przykład w Rio de Janeiro, te zaraz zginiesz, te
;rozpędzone do stu dwudziestu kilometrów torpedy wzięły miasto w jasyr i czekają tylko, ahy przenieść cię w ułamku sekundy na zielon!
łąki raju.

c. WJ, t
V
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Ciudad de Mexico, zwane takie Dystryktem
Federalnym, nie przeraża. Jes; w tym mieście
coł ciepłego, nawet wtedy, kiedy rtęć w termo„
metrach opada do dziesięciu stopni Celsjusza I
zacina deszcz. Trzeba wszelako stwierdzić, że
kiedy jedziesz. tak I jedziesz, jedziesz i jedziesz,
a zwarta miejska zabudowa roztacza przed tob- wcląt nowe perspektywy, twoje nerwy zaczynajlł strajkować.
Wlda6 pomiędzy

ogromny pomnik
blokami
Juareza, nie jedyny zresztą, jaki wzniesiono ku
czci bohaterskiego prezydenta w Dystrykcie Federalnym. Skręcamy w lewo. Nez.a, ki.łlej: Nezatualcóyotl, lety na południu Wielkiej Doliny
Meksykańskiej, trzydzieści pll1'ę kilometrów od
centrum. Jedni twierdzą, że są to integralne
peryferie stolicy, inni, że odrębne miasto, do
którego metropolia nie chce się przyznać. Nie
ma w każdym razie ładnej granicy ani żadnej
przerwy między jedną aglomeracją a drugą,
pale• tej samej
Przylegają do siebie jak dwa
ręki.
Wypatruję pierwszych oznak ubóstwa. Fakt:
niżej tu, ciszej, z rzadka tylko widać autobusy,
od asfaltowej
brak metra. Drogi odbiegające
autostrady są wyboiste i bez chodników. Jest
za to piękny stadion Neza 86, gdzie toczyły się
Złośliwi
mundialowe boje.
między innymi
twierdzą, że w maju, przed mistrzostwami. nim
jeszcze zaczęli kiągać do Meksyku zagraniczni

przykryto tutaj wszelki
dziennikarze I kibice,
płachtami rebrud i niedostatek ogromnymi
klam: WITAJCIE W NEZA! PIJCIE BRANDY
PRESIDENTE I NIECH ZWYCIĘŻY NAJLEPSZY OBVIAMENTEI Dzięki temu nie widać
było z korony stadionu rzeczy wstydliwych.
Po Mundialu płachty opadły. I co? I nic. Szukam nędzy i nie ma nędzy. Wśród skromnych i
nader skromnych domków WYSkoczy tu i ówdzie willa. Dt1eciaki są ładne, czyste, przyzwoicie ubrane, dorośli WYglągają różnie. O zmierzchu cuchnie tu podobno krwią i mordem. Dni
są spokojne.
Kto widział obozy palestyńskie w Bejrucie,
kto był kiedykolwiek w brazylijskiej faveli alza cmentabo na lizbońskich przedmieściach
rzem, tego meksykańska bieda przerazić nie potrafi.
Tak myślałem. I byłem bliski prawdy. Rozczarowałem się przyjemnie I miałem pretensje
do polskich dziennikarzy sportowych za proparozboju I
gandę skrajnej nędzy i ·zebractwa,
złodziejstwa oraz innych przywar meksykań
Im mniejs7.e
skich, które były tym większe,
gobyły sukcesy naszych piłkarzy. Nie
najHasło to
li, chcemy fasoli!
po
pierw „Polityka", powtórzono je w
czym wszyscy nasi mundialowi
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Gdzie? W której dzielnicy?

-

W Santa Fe.

I zawiózł nas do tej dzielnicy. I była nędza.
Nie taka wprawdzie, ja!( w obozach palestyń
skich, w brazylijskich favelach i na przedmieś
brakowało jej do
ciach Lizbony, ale niewiele
tego standardu. Domy tak niskie, te aby wejM,
trzeba było się schylić, sk1econe były na pręd
ce z gałęzi, desek albo pokruszonej cegły ł miały zazWYczaj tylko jedną i1bę bez komina. Ludzie, także mę:tczyźni, przyrządzali strawę na
powietrzu. Ustawiali rondle na trzech płaskich
kamieniach, pod rondlem ogień, na rondlu tacos - placki z mąki ku'k:urydzianej, w które
l~cz oni zawijali ser.
można zawinąć mięso,
Woda w stawie była brudna jak pOmfje. Uliczki nie zostały nazwane i biegły zygzakiem, w
rowach i na stokach wzgórz kipiały śmietniska.
skromnie ubraKilku dwudziestoparoletnich,
ze straszliwą, zanych chłopców żegnało się
rodzinami
z
chłanną, zrozpaczoną miłością
Nieśli na plecach tobołki i szli do miasta, aby
dworca autobusoweg.,,
poszukać północnego
do przygranicznych
się
skąd można dostać
miejscowości, takich jak Tijuana, Piedras Negras, Laredo.
Wróciliśmy
Stanął mi przed oczami Roman.
do stolicy. Odwiedziliśmy biuro Janusza Grendysa, który organizuje w Meksyku wytwórn ię
polskiej wódki. Nie było go. Szerszeń stwierdził, :!:e jestem pechowy.
4.
Zjadłem obiad. W pokoju przejrzałem· ga!ely.
Zmarł Emilo „Indio" Fernanaez, WYbftny · reży
ser filmowy, ostatnia wielka postać meksykań

skiego kina, kt6re z.daniem stołecznych krytyków ześwintuszyło się ostatnio l skomercjalizowało. Szpalty wszystkich dzienników wypełnia
ją nekrologi i · fotografie Fernandeza, przystnjnego i wysokiego mężczyzny z wąsikiem, czło
wieka o bujnej biografii, zaprzyjaźnionego niegdyś z Al Capone i Rudolfem Valentino. Wylansował kilka sławnych gwiazd ekranu, mię
dzy innymi: Marię Felix I Dolores del Rio Wyreżyserował czterdzieści filmów. Swiatowy rozgłos przyniósł mu „Dziki kwiat",· „Biała róża",
i reporta:!: ,,El
.„Porzucone", „Salon Mexico"
Ahijado". Wraz z pisarzem Mauricio Magdaleno i znakomitym operatorem Gabrielem Figuestworzył „szkołę" meksykańskiej estetyki
do
która odwołując

irnit\n::wf.w:w:farnmn

bogatych tradycji narodu,
wszystkich' kontynentach.

Jan

z

dyrektorem Tomczyńskim oraz ·z ; panią · Graży
ną, Polką mieszkająca od wielu la~ w Meksyku
i pracującą w biurze Polskich Linii Lotniczych

jako sekretarka.
Miała dobre stosunki z• Aerofłotem. Nie chodziło iednak wyłącznie o rekonfirmację mojego
biletu. ewentualnie: o przebukowanie go na inPoczęstow-ała nas
ny, nieco późniejszy termin.
kawą, zaczęllśmy plotkować i w pewnej chwili
' '
Jan c:;zerszeń zapytał:

naiuboższq
Nasz ność chdalby zobaczyć
Gdzie w tak~m razie podzielnicę Mek!!yku.

-

winniśrnu po;t?rhać?

Do Neza - · odpoWiedziała bez' ńamysłu kiJLudzie wegetują tam podobno na
śmi„•nikach, pai;lmdzą, a wiatr przennsi wszystkiP fp czarujące aromaty do Lomas, najbogatsze? f najwytworniejszej z kolei dzielnicy mi'ls·
ta
-

biefa.

Dla rnilionerów?

poprawił mnje SzerDla miliarderów w Lomas bez
- Zwykły milioner jest
szans Ci, kt6rzy posiada3ą w Loma~ Luksusowe
rezydPncje za!łtrzeglł sobie, aby nie bylo w pobarów f
bliżu żadn11ch sklepów, magazynów!

-

szeń
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zdobyła

uznanie na

Postępowy niegdyś OctavłQ Paz atol obecnie
po stronie prawicy Akupunktura sama w sobie
In~encje Związku 'Radzieckiego ~!'&
nie leczy.
r6wnld
czyste, ale Reagan w gruncie rzeczy
chce rozbrojenia i pojedynkuje d'l z Gorbaczowem (karykatura) na gałazkl pokoju. Deputo•
wany Enrigue Bermudez OlVP."lł oświadczył, że
w samym tylko Dystrykcie Federalnym (stoli·
jest bezpocy) La contaminacion, czyli smo~
średnią przyczyną zgonu i;tu tirsięcy dzieci rocznie. Hiszpanie zachwycają się 11zybkogc1ą, z
jaką Meksyk usuwa skutki ostatniego trzęsienl:i
ziemi. Mafia narkotyczna nie zaniechała swego
haniebnego procederu .mimo wzmożonej czujności sil bezpieczeństwa. Połowa oskadonych 1
miała
przestępców
skazanych w Acapulco
związek z narkotykami. nabity marihuaną papieros kosztuje od pięciuset do ośmiuset pesos.
Cena waha się w zależności od .te_go, kto kupucwaniak
je: tubylec czy bogaty Amerykanin,
czy osioł.
O tym właśnie pisała prasa. Wyszedłem. W
sklepie optycznym zrobiłem fotokopię wizy. Bywydane na oddzielnej
ło to 1rzecznościowe,
kartce Permlso de la Cortesia okre§lające w1r.!}~nie . mój zawód t powody, dla których przybyłem do Meksyku. Wróciłem. Oryginalną wi•
du•
zę ukryłem w szunadzle nocnego stolika,
pllkat wsadziłem do kieszeni. Większość pleni~
dzy ł paszport zdeponowałem wcześniej w Bfu·
rze Radcy Handlowego, bilet powrotny został w
oficynie LOT-u.
Włożyłem sweter 1 kurtkę. Punktualnie o ósmej stanąłem u zbiegu Calle James Sullivan I
Avenida Insurgentes, kt6ra, nawiasem mówiąc,
paru
drąży miasto na przestrzeni czterdziestu
kilometrów i jest najdłutszą ulicą świata.
Don Coyote jut był. Czekał pod Aclaną nie
opodal baru, w którym pracowała Argentynka
Pośrednik wskazał 10
polskiego pochodzenia.
kciukiem I odpłynął.
- Buenas noches.
- Buenas. - Wyciunłłł 1uch1t I krzepką ~·
k~. - Chodimy na piwo.
- Nie. Wolę rozmawiać na powietrzu.
i stanęliśmy pod
jezdnię
Przękroczyliśmy
pomnikiem Pasteura, kt6ry zafundowała Meksyuzyskania niepodległołcł
w stulecie
kowi
wdzięczna i liczna kolonia Francuzów.
Kojot obserwował mnie z uwagą. Był młody,
nie skończył jeszcze trzydziestki. Miał na aobie
flanelową koszulę t skórzany, podbity futerkiem
bezrękawnik. No, nie brakło oczywiście 1podid
i miękkich, brąmwych, wypucowanych do połya.
ku butów. Sprawiał sympRtycme wrażenie faceta, który lubi tycie. kobiety i łpiew, ale jeśll
trzeba, jest twardy. Interesowała go wyratnie
moja lewa, ukryta w kieszeni ręka.
Poczęstow-ał mnie papierosem.

Odmó\\'.iłęm.

-

Od dawna w Mek~11ku1

Zaprzeczyłem głow1t.

Działałem wedle ściśle opracowanego 1ee.'na•
rluua: żadnych szczególćw, żadnych informacji,
tadnych zobowiązań.
- Kiedy to może być? - zapytałem.

-Co1

- Wyjazd.
- W na;blUa.rq nłedzłelf.
- Odpada - powiedziałe-m. - Będę wolny
dopiero za iakieś dziesięć-dwanaście dnL
-

Paau;e

panu wtorek druotego tygodni111

· - Zacząłem rachować na palcach pogrątony
w szalbierczym namyśle ł trosce, która z wolna
przeradzała się w troskę prawdziwą.
- 19 sierpnia?
-Tak.

- Dobrze. Rano czy wieczorem?
........ W połudnłe.
- I gdzi7 się spotkalll7?
- Tu, gd.tie dzisiaj.
- Pojedziemy autobusem?
-

Nie. Mam samochód.
pan wylądować1

W ;akłm mieści•

ehcłalby

toAć

Szerszeń z dwukilowym plikiem gazet. Zoataw!pucułowa
łem je w portierni I ruśzyliśmy
tym. indiańskim kierowcą do oficyny ~OT-u,
która mlecł ~lę przy Paseo de la Reforma obok
Porozmawialiśmy trochfł z
pomnika Kolumba

-

państwie,

W Meksyku mieście?

odwetowy

. .

przy'jechał

-

(3)
...

3.

Nazajutrz około dziesiątej

dział.

Meksyk

- Jest pan pewny? - I powtórzyłem nazwisko, które. jak wspomni!lłem, .okazało . śi~
.
.
później prawdziwe.
Recepcjonista westchnął i oświadczył z akcentem:

- Przykro mi, ale nie zatrzymąl się taki
naszym hotelu. Hasta luego.

na tę samą nut~. A przecie!
Gdyby były gole, zostawllibyś
my w spokoju fasolę. Nękany kryzysem Meksyk, . który zafundował światu miesiąc wspani!lłej rozrywki, słutył polskim dziennikarzom jako chłopiec do bicia. Boniek nie strzelił bramki, więc trzeba strzelić chłopca w dziób.
Tak myślałem. I byłem bliski prawdy. Kiedy
jednak czyniłem Janowi Szerszeniowi wyrzuty,
iż w Neza ludzie ma'ą co jeść i chodzą w butach, a ich domy nie są mimo wszystko pozbawione dachów i ścian, wtrącił się nagle indiański kierowca.
- Jest nędza w Meksyku, senor - powiezaczęli śpiewa~
chcieliśmy goli.

Na terenie Stanów 'Zjednoczonych?
Si.
W Houston.
Zaplaci pan tysłqc dolarów lub równowarw pesach.
powiedziałem.

-

Drogo -

-

Ale bezpiecznie.

- Zamierza pan skorzystać z
cznego "!I Piedras Negras?
-

przejścia granł·

·

To tuż mo;a sprawa.

- Łódką, motorówką, na plecach czy przekupieni strażnicy?
- Powiem panu we wtorek. Pięćset dolarów
zaplaci pan w chwili, kiedy będziemy wyruszać,
a resztę na miejscu, w Roust9n.
Nie miałem tysiąca tłolarów f nie- zamierza-

mu grosza. Ale '!kinąłem głową.
- Zgoda. Chciałbym jednak spot'k:ać się z panem w przeddzień wyjazdu

łem dać

-

Po co?

- Ano, :i:eby mi pan przyniósł jakieś swoje
aktualne zdjęcie i kopię jakiegoś swojego dokumentu.
Kojot zmrużył czarne, smutne, niewątpliwie
doświadczone O.Czy. Obleciał mnie strach Może
Mo:!:e, podobnie jak ja,
przejrzał maskaradę?
bał się prowokacji? Tak czy owak milczał i nie ·
było to przyiemne.

ANDR'lEJ MAKOWIECKI
C.D •.N.

,

I

•

ODGŁOSY

7

O wierszach sieradzkich
Przez dzieje l aurę współczesnego Sieradza
narosię motywy, które sprzyjajlł
dzinom wiersza. Takie ludzie, kt6rzy stąd WY•
szli l wybili aię na mistrz.ów I bohaterów l'rzYw poezji.
woływani są do ponownego tycia
Nie można tet pominąć krajobrazu miast•. jego urodziwych zaułków, piasku i wiklinowych
krzew6w nad Wartą.
Poeci, którzy podjęli nutę sieradzki\, lrle odra biala pańszczyzny an! nie pis?4 na u.mówienie mecenasa. Snują wiersz z dobrej woli,
serca I oamięci. Niezbyt często stawali n.a t1*radzkim Rynku do turniej6w poetyckich. I oto
właśnie z takiego zmagania zrodził si1t nowy
lu1t
nagrodziło
zbiór wierszy, które oceniło,
poet'
wyróżniło prześwietne jurr na czele s
Tadeuszem Chróścielewskim, znawc' i l'lewc'
Sieradzczyzny. Do zbioru tego we!zły oesywUprzewija j ą

pochwalone
i
dostrzeżone
jury utwory, które ułożyli bywali i nie
bywali w Sieradzu poeci: Michał Stefan Dalecki,
Roman Gorzeltki, Jadwiga Jałowi~. Anna Zabacka, Zenon Cieślak, Wadaw Krakowski, Janun Kozłowski, Zenon Cieślak, Stanisław Dubiel. Leon W. Siwe'k, Lucjan Zuzia. · Konkurs
ogłoszony przez Towa.rzystwo Przyjaciół Sieradza i Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu
jubUeuszoWYm obchodom
dobrze przysłużył
850-lecia sieradzkiego grodu.
Kiedy w 1975 roku Sieradz mowu stał się
stolicą województwa, ożywiło się tu tycie kulturalne, zak iełkowało - literackie. Ludzie pióra 1 miast i mi ziemi sieradzkiej zgromadzi!{
•i4 w Klubie Pracy Twórczej, przy życzliwej
uwad• tutej!z.ych włads kulturalnych pomyileli e ruchu wydawniczym, sympozjach i kon-

cie nie wszystkie
l't'ZeZ

•i•

z póllu

taktach z profesjonalnym! trodowiskamt t'w°6f'i.
czymi w kraju. Jest tego czytelny i ambitny
wyraz choćby w postaci bibliotek! literaoklel
pod na z.wą „Arkusze sieradzkie" czy debiutanckich tomikach poezji. W tym nurcie zrodził
pt.
a ię pierwszy w historii tego miasta zbiór
„Wiersze o Sieradzu" (1979), opracowany przez
piszącego te słowa i wydany nakładem Tow11rzystwa Przyjaciół Sieradza. W niedutym ob, jętościowo tomiku przypomniano sieradzkie utwory m. In. Jana Sztaudycgera. Jana Huszczy,
Tadeusza Chróścielewskiego, Tademu Gicgiera,
Tadeusza Wierzbickiego.,
Rafała Orlewskiego,
Zdzisława Kupczyka.
Zate.m jesteśmy świadkami kształt<>wa.nia lift
w naszej współczesno!ci •rodowiska literackiego
miasta niewielkiego, lecz z bogatymi tradycjami historycznym!, wspieranego piórami rozmiłowanych w nim J)Oetów z różnych okolic Pol- •
ski. Ten dar czasu I ludzi literatury starodawne miasto nad WartĄ przyjmuje z należną
wdzięcznośdą i ponawia zaproszenie w swoje
gościnne progi, kierowane także do tych wszydo
stkich, którym dotąd nie było po drodze
Sieradza.
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Petem 1tety b'1r I kartki

.....,...atenJe I malutka
)łallliętam

mla9łeedm w starym domu, na 1>lęterk1t
1dzłe wisiał przes wiele lał ten 1am atln
Jedne10 bardzo dawaeie meen - Szył ml ubrania prawie o4 dzleet61twa - - łnle · wnY1tkłe byłp 1 lłłoł - - a w
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- - - ezlHmy przes jakłeł mobaea.
prses .fakłeł ocromne mrł7, DOl'll'll•ae ława•
1lltranła,

koło Iloma byłe 4ułe kwlłntle1eli wlłni.

Na niebie łwleclły nołyozld, twffły łnłebemkł.
Niby ro pytałem
c.,• '
o strony bla.le I dlac~ego 10 nie wt4a6 od tamtej 11m7'. '"''.'
- Widzi pan - prsyazła ł11<ka. Tam ltraeł&.
'
Karty tutaj 1zły. KoledlY poellehoclzlll.
Tera1 przegrałem tamte lała.
Swiał Jest łnny l aam oz.ostałem
jak ta łgła.
A 1 plan6w WJIZYstkl.ełi - te 1!łcl.

l •

•JtMllnleł

Tw.Jr:le
aUłeł

foł&frafta

płllłuAeY Warł7

mo.t

nie

Janusz

Gclde

pe ru pierwszy?

pot.aftę.

Kozłowski

rozlesłe łę9ł

naJneOfw 01eandr6w Du.bell
załffoa.. rrłcl kustela:A1kl
za panewanła Kasimlena · Odnowleieła
tam llerads cle 1ła.W'll1ch lłolłe

„

'!wu

~ 4rł7

sałlona b;rł

Jerzy Wyro•umskf: Kazfmfenr Wiei.Id. Ossoff•
neum 1986. Str. 2118. Cena t'łO zL

Zenon Cle§Jak

Uniejowska street
adaUowa wleJska 'lnłiwa
-.bem eau11 lllepogody rsełbłona
pyłem 1111lułn1eh p61 malewana
błotem oklle1nyeb dr6s tapetowana
Imieniem na4warc1dere rredu ochrzczona
nieee clłułaza nłł Inne leu nie najdłubza
dzł1ta.t elloełał olało l aulmla te aame
lpł Inna .wyozaJna
ałłoa 11nhJowsb

.„

Rozmowa przy kuna

Gdy zgaśnie niebo
1tajesz się ostatnim

,,la Pólhoru"
4zwon6w

praybłlżaj11,cycb clszę

Otywloną wYObrałnl!ł

dotykam przeszłości kamieni
co przed wickami
księstwu wymoicib drogę
słucham ech synodów biskuułch
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do białego rana
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'naprawdę mieszkam tu
w domu. pierwszego wid>l'nia
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Jeat to jut trzecie wydanie tej dobrze napł
aanej i popularnej ksiąt.kt, która w latach ubiegłych zdobyła nagrodę „Widnokręgów" ora.z
Stowarzyaienla Dziennikarzy Polskich. O czym
· Jest ta książka? O peregrynacjach ludzi z najAlaska, Hawana.
rozmaitszych stron świata:
Kalifornia, Floryda, Nowa G~inea, Gwadelupa.
A wi~c wielki ładunek przygody I egzotyki ora1
- jak to bywa w tego typu publikacjach duło o Polakach, których los rzucił w te odległe ·kraje ! krainy.

I necme motyle

" ,....,.. ciałek• 1clsłeł 1a przejazdem
mote 4e nłelta uaftrewym aklepłenłem
a mele w pobll1klch nrełłaoh

tak

„ PrHta

więe włałnle

plwa w

Gabriel BonValC)ł: Przez Kauka1 ł Pamir do
Indii. WL 1986. Str. 288. Cena 300 zL

nlellQełnle

prse4wtee1orn, ,..... 147

Sieradzo\vi
'

Badacz orientalista I podróżnik • pr~omu
XIX I XX wieku Gabriel Bonvalot odbył w
latach 1885-86 podróż do Indii, którą pó:tniej
opisał. Był to człowiek światły, naukowiec, al•
spoglądał na świat oczami kolonisty, choć kolonial!zm w jego pojęciu oscylował raczej k\l
idealizmowi., a wiec był marzeniem, które nigdy
nie mogło się ziścić. Zresztą później, w począł·
kach obecnego stul~!a, zostal nawet naejonalistlł. Ale to w niczym nie umniejsza wartości
poznawczych jego książek podróżniczych.
Przekład Anny !!:otalsklej.

1816 tau Utea w lleradn

Roman Gorselsk.l

1

DROGA DO INDfl

nlqdył

Na ~clanłe wisiał utzrlY
ciel\ jednej sieradzkiej uliey.

Anna Zabacka

OssoliMum od kilku lat prezentuje monografie wielkich I sławnych ludzi. Obecnie pojawiła
się na półkach kslęgarskilch książka poświęcona
Kazlmier20wl Wielkiemu. O tym królu naplsa«
. no po jego śmierci, ~ „był to za swoich cza„
sów człowiek największej prznornośel w spra„
wach świeckich, umiłował pokój ł do dobrego
1tanu doprowadził KrólestwQ Polskie.„".
Walorem dodatkowym. tej publikacji •Il stare
sztychy • epoki.

t.m kneliW'a nmłenlłFJJl obNHlll
łam W'l•solt.oHdem wału przebierała palłsada
fdsle młeos s br~11 ukryty slemla łull
tam 1d1t. toJHn'„ rroł7 eetrost
eas nie pqwt>lft sdmuchnl\6 tamt:rch chwn.

aa4 llllłem

·~ 1IOłelr& w pneńne6 a wt.łr
»rSFPMDlna elehJ'm 1U11ele1tem
• 1tył9 te 6am, te te jeał 8tera411.

SIKORSKł

MONOGRAFIA
KAZIMIERZA WłElKIEGO
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Str. '60. Cena 380 ZL
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Olrterd Terlecki: Generał Sikorski. WL 1988.

ł 2erlłn7

n'!lell: I wlteUI PM!ll'6 prirnecS.

•łHheskhm była ~

.:•.

Nie ma potrzeby by czytelników zacheca do
lekturx tej publikacji. Legenda generala Sikor- sklego trwa I z · latami jakby rośnie, Zaletą dowiele t
datkową kslątta są Btare fotografie,
nich było już publlkowanych, niektóre jednali
pojawiły alę Po raz pierwszy w druku.

takle Jllfasłeuke
w lndku Pol11d

.„a....

-· -

ks!ążk~
Wydawnictwo Literackie wznowiło
Olgierda Terleckiego „Generał , Sikorski''.
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aleW'lelkłe Hel
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Jerzy Grzymkowskfl Życie na niby. MON 1968.
Str. 438. Cena 350 sł.

w pndellah W&ri7

X_. młułeazldem była włe4Y mcła
I łenes .-c1a1 taki drobny nlewlelld
I lllMn.t ..,. będzłeH pamiętał h '9

~

Bohater tej opowle~cl wywodzt s!~ a rod11
Kolumbów. Czas jego młodości przypadł na
okres okupacji, potem była konspiracja, a jeszcze później partyzantka I udział w walkach
frontowych, Zdarzenia te zdeterminowały ca!e
późniejsze życie ł sprawiły, że człowiek z takim bagażem a_oświadczeń nie potrafi się jut
odnaleźć w czasach wyma~ających pracy i nauki a nie karabinu I kopania rowów strzeleckich. Ta „nieprzystawalnnść" sprawia, że bohater „Życia na niby" brnie z jednych konfliktów w Inne na próżno szukając swego miejsca w codzienności.
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mięozeBr ko6 petoesy jezdni- furę
powell l clumnłe krokiem rewł ł1'1r:ewel
powraeaJtł lrrowr s sł.tonero pikniku
I poblłaklch kahał I 1ław6w 4o •arr6cl
"'11DrHSkfem lrMlkł I ręsl
wnl9MkuJ!l W'łeenrne melodie
ku ehwałe mqlRlleł srebru.I kuli
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Janun Wolnlewłc11 Arehlpe~ płęclu kum...
lus6w. MON 19Słl. Str. 33łl. Clena 250 2Jł.
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RODZIME WHO łS WHO

oleą

hdaj .tall dawnłel
ltl'nd.W'leesora, ~ 8'tr mr l n..,_ mołFh
.._ Jelftft claleke 1dsleł • przeJa!Edem
meto poci nieba nafłrowym 1klepłenłem
a moh w pobll1klch •nftułl
talr pe prosta łd tul
prą metalow,-eb malowanyefl bramao1i
na ławli:aell na pr11y1tankaeh na ehodniku
ałoj" aa.mełnfe rrup1caml
dzłewe9"y 1 111lcy Unlejow1kłel
sobotnich sabaw okollezne kr6lowe
ezeka.hł aa mlłnł6 włlllk~ I prawdzlw!ł
Ilem• w ł1el:e tem11 nadziela wiara I msmnła
tutaj łakh łwteel sł«dloe mijaj" dni ·
płntle rek n rokiem
aona płon" dsłe6 I n.e

Ukazała el~ d-ruga cześć publ!kacj! „Kto jest
kim w Polsce - inaczej". Słowo „ukazała" s.ł.•
jest tu jak najbardziej na miejscu, gdyt na
„polowali" od dawna.
tę ksl!\!k• czytelnicy
Omawiany tom prezentuje 18 postaci s naszego
aktualnego tycia politycznego, kulturalnego
to nie tylko
ł l'laukowego. Rozmowy 1 nimi rozważania o dniu dzies!ej11zym Rzeczypospou„
tej I jej czQsto skomplikowanych sprawach; ale
takte wr>ełnle prywatne wynurzenia ludzi n.a
zamllowai\
temat własnych przyzwyczajeń,
I 1ympatłf.

ta •n..
nieco dhthn nłl htne lees nie naJdluhza
wła8cłwie swyezajna choeiał niezupełnie

Andrzej Koph\skł, Zbigniew Kllar: Kto Jeet
kim w Polsce - inaczej. Czyt. 1986. Str. ł56.
Cena 380 Ili.
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Wratislav~ Cantans '88
Festi\\·al muv,yczny „Wratiglavia Cantans'' ma już 21 lat.
Pisze>c o tym festiwalu nie sposób pominąć nazwiskoANDRZEJ A MARKOWSKIEGO, kompozytora i - jak to określił. Jerzy Waldorff „chluby polskiej dyrygentury". „Nięspokoj
ny duch, świetny organizator,
w 1966 r. zainaugurował we
Wrodawiu doroczne letnie festiwale
oratoryjno-kantatowe
»Wratislavia Cantans« z takim
rozmachem, że Wrocław
już
podczas III Festiwalu w 1968
r. ściąga! międzynarodowa publiczność, zaczynał być »polskim
Salzburgiem«, zaś mistrz Andrzej zqieral burze oklasków za
prowadzenie kantaty Szymanowskie~o Demeter... ".
T:vle Jerzy Waldorff o począt
kach
wrocławskiej
imprezy.
Dziś jest to naprawd~ festiwal
tej rangi, że odniesienie
do
S;:ilzburga, Edynburga, Florencji, Glyndebourne I innych stolic muzycznych świata stawia
Wrocław na równi, a może
I
wyżej. Opinie takie wypowiadane są coraz częściej przez
najwybitniejszych
artystów
~wiata, którzy znają tamte festi\'"l'11e i z przyjemnośdl! przyje:~d7.ai'l do nas.
Tak jest dzisiaj. Trud, upór
I poświęcenie Andrieja Markowskiego nie poszedł na marne. Przez pierwsze 10-lecie zdolat na tyle umocnić imprezę,
7.e mógł ją spokojnie przekazać
w równie wspaniałe ręce swr!?O na~tępcy TADEUSZA STRUGALY, który pełni funkcję dyrelt ora artystycznego festiwalu
. do dziś, a więc już 11 lat. To dobrze, że kierownictwo festiwalu
jest tu wyjątkowo 11tabllne. Ma
czas na realizowanie swych planów i zamysłów artystycznych.
Także dzięki
tej stabilizacji
festiwal mógł stać się
tym,
czym jest obecnie. Rzecz jasnci. ie jest w tym wszystkim
niebagatelna rola miejscowych
wt;idz wrocławskich, spnyjają
cych art~rstom I popierających
ro7.\\"Ój życia mU'ZYC2lnego
w
swolm ~rodzie.
Ponieważ w Lodzi nlE!'Wlele
się m6\\.i I pin& o „Wratislavii
Cantan~", przypomnijmy '1't1ęc
nieco faktów z hlstorli tej wspanialej międz.vnarodowej imprezy muzycznej.
Pierwszy festiwal trwał li dni,
odbyło się 7 koncertów
I nie
uczestniczyli w nich zagraniczni wykonawcy. Lecz już od
drugiego lestdwalu 'Z solistami
i zespołami zagranicznymi spat.v kanw slę coraz częściej. Od
tei?o też festiwalu tradycją staln 5'ię wykonywanie na nim
rlzieł oratoryjnych kompozytorów pol.$klch. Na VI festiwalu
Frankfurter
Singakademie !
Stiidtische Orchester Gelsenkirchen wykonały na dwóch kon-

IWWCS &iii

certach oratoria: „Belshaz:r.ar"
- H;iendla oraz „Christus" Liszta.
W czasie IX Fe~t.iwalu odbyła s i ę I
Ogólnopolska Sesja
Naukowa nt.: „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie
praktyki wykona•\-czej". Na X
Festiwalu w 1975 r. wykonano

nii !) oraz soliści pod dyr. Laszlo Heltaya wyl{onali „Mesjasza" G. F. Haendla.
T vle w
"·iel1':irn
skrócie
W!<p.onmiE'ń z poprzednich festiwali.
Tegoroczna impreza trwała
10 dni. Odbyło się 29 koncertów. Wzięło w nich udział 1846
"'>'konawców z 18 krajów. ZaprezentO\\·ano 164 utwory muzyczne, w tym 21
wielkich
dziel. Koncertów
wysłuchała
rekordowa liczba osób, bo ponad 23 tysiące.
Wszystkie sale koncertowe
b;1,ly pnepełnione. Na większość
koncertów bilety zostały wykup ione przez
melomanów
ze
:>:nacznym wyprzedzeniem.
I
nie ma się czemu d2liwić. Pięk
na muzyka, renomowane :>:espoly, wso1miali soliści, bogactwo
nastrojowych
gotyckich
świątyń. w których
większość
koncertów była wykonywana to elementy tworzące niepowtarzalną w swym oięknie atrnoaferę Festiwalu. Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny była tym m;P.~scem. gdzie
światowej sławy tenor NICOLAI
GEDDA oraz Slovenski Oktet
wystąpili z repertuarem liturgic:>:nym pochodzącym z Rosji,
Serbii i Macedonii.
Precyzja,
współbrzmienie.
cyielowan!e
Grzegorz R.ó±·y cki
najdrobniejszych ni-łlansów to
Fow: Andrzej Buchcar
tylko
niektóre z czynników
ro.in. „Magnifikat" Bacha, Ora- kreujących unikalny I niezapotorium Haendla ,.Samson'' i rntjiany klimat tego wieczoru.
Requiem" Cherubiniego. Nie- Kiedy po koncercie zagadnęliś
~tetr. były to ostatnie koncerty my wielkiego artystę o osobi~te
realizowane w scenerii kościo wspamnienia wywiezione sweła św. Elżbiety. Pożar świąty
go czasu z Lodzi. kilka zdań
ni w 197!5 r. pochłonął takte zamieniło się w dłuższą rozmojedne z najpiękniejszych orga- wę o życiu, sztuce V.'ykonawnów w Europie. Podczas XI Fe- czej i kontaktach :r polskim1
stiwalu odbył qię I Ogólnopol- artystami. Wiele ciepłych słów
ski Kurs
Interpretacji
Mu- ustYszeliśmy o dyrektorze nazyki Oratoryjnej.
szego Teatru Wielkiego Sławo
W 1977 r. po raz pierwszy mirze Pietrasie. Z wielkim \ldo progr8Inu imprezy wprowa- ·inaniem mówił artysta o sztudzono przedstawienie operowe. ce wokalnej Danuty Salsk!t'!j i
Zaprezentowano wówczas ,.Kró- Zyi:tmunta 'Zaj~ca.
la Rogera" Karola SzymanowPAUL ESSWOOD - czt1sty
skiego.
RQŚĆ scen operowych w ZuryKamieniem milowym w życiu chu. Hamburiitu, Monachium,
festiwalu j~t przyjęcie go w Berlinie, Wi~niu. Mediolanie,
1977 r. w poczet członków Assona Festiwalu Edynburskim i w
clation Europeenne des Festi- Salzburgu
jest c?,olo\vym
vals de Musique w Gene'l\•ie.
kontratenorem świata. Wiele uOd tej chwili Festiwal nosi ju:i: tworów zosta!o napisanych speoficjalną nazwę „międzynarodo
cjalnie :i: myślą o nim. Tak
wy'' l trwa nie pięć, lecz sie- było z rolą śmierci w „Raju
dem dni. Od tego też c:r.asu Utraconym" K. Pendereckiego.
„VTratislavia Cantans" zyskuje W sali Rycerskiej Wrocławskie
rozgłos w całej Europie. Z progo Ratusza arty11ta śpiewał upozycją występów we Wrocła
twory włoskich i angielskich
wiu zgłaszają sił! najbardziej
mistrzów wczesnego baroku.
mane zespoły mu2yc2l11e Euro- Wspaniała -emisja,
znakomite
py.
Elizabeth
Schwarzkopf . wyczucie stylu epoki dały wi.eśpiewa na Wratislavii
w 1978 le satysfakcji sluchaczom. Byr. W ubiegłym roku miała mlej- łr więc prośby o bis, które 11-1'see rzecz niebywała. Otóż po
ty!>ta chętnie spełniał.
raz pierwszy w Polsce, wla .~
Głęboko
w pamięci zapisał
nie we Wrocławiu. Roy11J Cho- s1e koncert Chóru z katedry Sw.
rał Society, Scotti~h
Chamber Jadwigi w Berlinie i orkiestry
Orchestra {z Wielkiej Bryta- symfonicznej z Berlina pod dyr.

sann

i

Z cywila
- _bohater
Komu przy-padło
płsać
o
er.tuce mało znanej, ten ma oczywisty obowiązek przekazać
czytelnikom podstawowe informacje o okolicznościach
jej
powstania I o jej scenicznych
losach. Chętnie wywiązałbym
się z tej powinności,
gdybym
sam zdołał się czegoś bliższego
dowiedzieć o sztuce
Bertolta
Brechta „Człowiek jak czło
wiek". Mówi to jednak o niktym stopniu zainteresowania
teatrów tym utworem, eo mimo
wszystko nie przesądza z góry
o jego artystycznych walorach.
Wiadomo, że „Mann ist Mann·•
{jak brzmi oryginał}, trafił na
scenę w 1926 r., wyprzedzony
jedynie „Baalem" i „Werblami
w nocy", nie mówiąc o utworach poetyckich Brechta,
jak
np. cykl zawierający „Legendę
o martwym żołnierzu". W rok
po „Człowieku" wystawił Brecht
„Mahagonę" a dwa lata
pó:tniej „Operę za trzy grosze",
która ugruntowała jego pozycję
jako teatralnego nowatora.
Ale zs. to nie wiem zupełnie,
czy ta dwuczęściowa komedia,
którą wystawia
tera>:
Teatr
Nowy··, miała już - zgodny z
założeniami autora, antyiluzyjny charakter,
czy stanowiła
już próbę realizacji „epickieg<>

teatru", ile na.pisał do niej
songów młody wówczRA kompozytor Paul Dessau, znany jako
dyrygent operowy i dlaczego
zajęła ich miejsce muzyka palskiego kompozytora współczes
nego? A może songów wcale jeszcze nie było, skoro sięga slę
w przedstawieniu
po
luine
wiersze Brechta?
Nie twierdzę, ie t,a wiedza
jest
bezwzględnie
konieczna,
nie zawadziłoby jednak, żeby
cokolwiek o tych sprawach pisał teatralny
program, który
zresztą zawiera Interesujące
I
wartościowe teksty
o dramaturgii Brechta, łącznie z wypowiedziami siynego autora. Ale
jeszcze, zanim przejdę do samej sztuki, padzielę się wąt
pliwością, czy w dobrym kierunku idzie tłumaczenie tytułu
sztuki, którego sensowi bliższy
byłby chyba „Mężczyzna
jest
{zawsze) mężczyzną", eo nieźle
by korespondowało z przerobienie-ro cywila na stuprocentowego wojaka.
Sztuka oparta je.st, jak mł lrię
wydaje, na świetnym pomyśle,
zapowiadającym nie tylko zabawne i nieoczekiwane perypetie, ale i {z uwagi na nasze
zaufanie do autora) poowalajl\-

zją całego zespołu wywołało u
publiczności długotrwale
o-waeje. Pr7..eślicznie ~piewała NA-

Symph()ny Plarers" pod WOJCIECHEM l\UCH~IEWSKIM zawiodła całkowicie. Przede wszystkim zespół rózminął się
ze
stylem epoki, a w wielu wypadkach także z partyturą. Zawiodła też trójka solistów. Jeśli
jednak . z przedstawienia mot.na było wynieść pewne pozytywne wrażenia estetyczne, to
było to bez wątpienia \vyłącz
ną zasłu~ą
dwójki
solistów:
znakomitej wre;cz w tym spektaklu EWY PODLES i basa naszego teatru PIOTRA NOW AC·
KIEGO. Oboje śpiewali stylowo.
czysto i nic dziwnego, że publiczność ną.gradzala ich oklaskami. Wręcz ow'lcyjnie przyjmowano fenomenalną koloraturę Ewy Podleś.
W jednym z koncertów oratoryjnych, o.d jedenastu już lat,
biorą udział
młodzi
adepci
trudnej sztuki wokalnej, uczestniczący w kursach interpretacji muzyld oratoryjnej i kantatowej. Tym razem swoje umiejętno ś ci prezentowało
17- solistów. Z towarzyszeniem Capelii Cracoviensis śpiewali
oni
pos·zczególne partie w „Magniticaoie" A. Vivaldiego, Kantacie
nr 4 Christ lag in Todesbaden" j'. S. Bach& i „Magnificade" J. M. Żebron;vskiego. Miło nam donieść,
że
spośród
wszystkich solistów zdecydowanie wybijał się student łódz
kiej Akademii Muzycznej (klasa Stanisława H~mbergera) GRZEGORZ RÓŻYCKI. Jego bas
zachwycał przede
wszystkim
ładnym brzmieni~m. piękną frazą i dojrzałą interpretacją. Nie
dziwi więc fakt, że Grzegorz
Różyck·i jest
już
laureatem
dw6ch krajowych
konkursów
wokalnych - II nagroda w ubiegłym roku w Nowym Sączu
I III na
międzyuczelnianym
konkursie muzyki kameralnej
w Lodzi. Jak na studenta V
roku to już wiele. Dobrze więc,
że Teatr Wielki przyszłych sol!stó\'1 nie musi szukać poza

OKO OKADA {sopran).

Lodzią.

Tradycją
wrocławskiego fe8tiwalu jest udział w koncertach artystów łódzkich. Gośćmi
poprz~dnich festiwali były :zespoły naszej Filharmonii i Teatru Wielkiego. Public2lność festiwalową zachwycali niejednokrotnie pięknym śpiewem: Lidia Skowron, 'Teresa May-Czyżowska,
Del!ina Ambroziak,
Władysław Malczewski, Andrzej
Saciuk. Romuald Tesarowicz I
inni. Także i w tym roku artyści łódzcy śpiewali na koncertach „Wratislavii Cantans".
DELFINA AMBROZIAK wykonała partię sopranową w utworze Wojciecha Kilara „Angelus"
oraz w „Symfonii pieśni tęskno
tą uświęconych" krakowskiego
kompozytora Marka Stachowskiego.
W programie apektaklu operowego znalazło się w tym roku dziele G. P'. Haendla ,.Orlando". Niestety, bvl to jedyny
koncert, z którego po przerwie publiczność w
roacznej

Wracająe
do
„Wratlslavll
Cantans" nie sposób pominąć
~wietnej organizacji tej gigantycznej jut imprezy. Wszystko
funkcjonuje
niemal
jak w
8zwajcarsfoim zegaril:u. Ale tet
i niewielka grupa ludm jest
świetnie przygotowana do tego
co robi.
Narl całości!\ jak zwykle cruwają od wielu lat dyrektoo-zy
Filharmonii Wr"lclawskiej
MAREK PIJAROWSKI i JAN
SZUMSKI. Ten pierwszy znajduje je1111Cze CZM na czynny
tidzial w;· 1fonce-rtach. ';r'o wszystko podziwu godne I budzące
Ul!lnanle tym więk~ze, że ta pasja dobru z<>ri~anizowl'lnej pracy zrod2Jila 91.ę 1 miłości do
m·uzykt

części

opuściła

barokową

MARIĄN

SlRZńECK·I

WOlArilfłO

aulę

Leopoldina. „Warsaw Chamber

cym oczekiwać niejednej fa•onicl!lnej konstatacji. Akcja toczy
~lę gdzl.eś w umownych, je9zcze
kolonialnych, Indiach, umowm'ch, gdyż mimo pewnej do:>.v
realiów zarówno miejsce, jak
I przebieg akcji łatwo poddają
się u.<>gólnleniu, ł!O Cl'!ęści ponadczuowemu.

Jest to n.es. $ ·IOdne:I imitowania, mi.zernej lrond:y'Cji jednos1:1rl, wplecionej w koła machiny historii, która zresztą l!rzeezywistnla się przez wojnę,
służącą czyim~ „wy:t.ezym" intereeom. OllacZ011y maly czło
wiek ratuje się 1:1:y to 1prytem,
ezy tupetem, gotów je5t publlc:omie dać wiarę każdej upokarzającej 10 mistyfikacji {jak 1
kupowaniem fikeyjneg<> słonia),
byle tylko wynjeść z opre,,ji całą glow~. a gdyby się udało, to
i uszczronąt dla siebie jakiś kl\1ek.

laty, w powojennej, sil.nie radykalizującej
w!ę
Republlee
Weimarskiej, zapewne też było
to 1po·ntanleznl.e przeżywane
{wbrew załoteniMn Brechta!)
przff lewieująe" publ!czno~~ i
moihe naw@t p~radzało lri.4 w
wielogodziMH! dyskusje pold.tyeme. Jeft takie byly Intencje
reżysera, to ok112ały on• swojl\
1l•bl\ 1tron4, gdyt tyiko J>eW'iea „h.!3tornm" spoj-rzenda
(nie każdemu wilho'Wi bl1slrl)
może być warunkiem eatlrowitej aprobaty dla takńego BPOSObu wystawienia sztukt.
W dzisiejszym jednak łldbl~
ne odc:ruwa~ można raezej nied<istatek sposobów reżysenkich,
które by te doweipnll I (mimo
11łabości dramatureicl!lnych) n!etuzinkową 1.1tuk4 uozyinUy bardz!e-j zwartą i spójną, ~em
zbytniego pietyzmu dla 1tyl!1tyki te.go jeszcze niezbyt doj-

Ale pobrzmiewają tu W tony plebejsko-rewolucyjne, byd
może głównie za sprawą sugestywnego songu „Pochwała uczenia się" odgrywającego rolę rzałeg<> dzieła, zawierającego
morału, zgodnego z brechtowjednak jakby w zalllżlm główne
ską {znacznie późniejszą?) "·!acechy późniejszego wybitnego
rą w przeobrażenie świata przez
zjawiska nazwanego „teatrem
pro~tego człowieka Gdyby jednak ktoś chciał urobić eoble Brechta", nie liczącego si' 1
pogląd
o przedstawieniu. ~a życiowym
1'rawdopod<>bieńJ'Odstawie tego co dotychczH
tu powiedziano, nabrałby o nim 1twem,
zbyt wysokiego mniemania. Bo
WymUHM\ll W IPOSÓb bMaż tak dobrze w rzeczywistości
nie było, zbyt wiele bowiem, względny l 1.1rutalny „przetru.axwlaszcza w drugim akoie, mie- n'" tragarza GalJ Gaya
w
liśmy plakatowości,
eG sprażołnierza Jej Królewskiej Moś
wiało, iż ,ze sceny
emanowała
swoista paetyka kojarząca slę el, a nawet w bohatera 1 dutl\
:a epoką proletkultu lat dwu- konsekwencją zarysował MAdziestych, :i atmosferą ówczesRIUSZ PILA WSKI. Demoni6nych scen robotniczych, jak je · nie karykaturalnym sierżantem
sobie d'.Mś wyobrażamy.
Fairchildem, obsesyjnie podejrzliwym I żądnym władzy nad
I zapewne tak te
musiało
W)"glądał przed aeść&iesltch.t
ludźmi był
MAREK LIPSKL

••

Przebiegłego w awej ude.wanej
pobotnoAcl ~ńskiego duchownego Wania 1ral 1 powodMniem JOZEF ZBIROG. Szor•tkll w obejściu,
pozbawioną

złudzeń

markietankę

Kronika
kulturalna
W DNIACH 29.IX. - 8.X.
br. Pa1'lstwowy Teatr Lalek
„Pinokio" na z:aproszenie
Teatru Lalek w Pećs, z kt6rr1..i
zawarta jest. umowa o
współpracy i wyrni;inie
artystycznej odbędzie toum~e
po Węgrze.eh. Łódzcy lalkaru
przedstawią tam „Historię
drewnianego pajaca." wg. Car:~
Collodiego, według scenariusia
i w reżyserii Wojciecha
Kobrzyńskiego Autorem
·scenografii jest Kazimiers
Samołyk, muzykę skompouow;; ł

Marek Jaszczak. Spektakl ten
otrz.ymał nag.rody 1.a
inscenizację, reży~eri~ i mu.zyk11
na Biennale Sztuki dla
Dziecka w Poimaniu.

W DNIU M wrześni'! 1988 '·
w Przedłx"1:z.u o<lbyl<> ~i•
przekazan:ie społeczeń11twu
jedynego w kraju tpoleczneg1.1
muzeum.
Lokal p r z:i:dzieliły wladu
miasta w zabytkowym, u
fundusze miejskie
wyremont1J1Wanym, budynku,
reszta t:z.n. zbiórka eksponatów
}1istorycz.nych i etnogralicznyeh,
r.akup urządzenia, ogromna
praca przy urządzaniu,
przep·r owadzone z;ostały prZH
młodzież ZSMP przy Szk()le
Rolniczej w Przedborzu, która
utworzyła najpierw
minimuzeum w szkole nal!lwan•
„Izbą Ludową".

łt LIPCA br. :r.oirtał
formalnie r.alegaliaowany
wpiuny d() rejestru odd~al6w
&towa.nyszeń OŁ ZPAMiG. ,
Funkcję pTezesa Zarządu pełni
Andnej Nawrot, wybrany n.a
Walnym Zebrani'U curonków w
maju br.

W DNIACH lD-21
września

obchodzono Dni
WQli. Protram
obchodów był ba;rdz.o
ZduńlkieJ

0

różnorodny. Odb~wały się

Jmp>rez.y aportowe, ko.ncerty
muz.ycz.ne, spol'kania auitGrskie.
Otwa,;to kilka wystaw
m.ala!l"skich, wy&taw• kwiat.6111.
Odbył się błyskawiczny

JACEK

a

/
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ROLANDA BADERA. W monumentalnym koncercie uslyszeJiśmv dziel a liturgiczne
twórców " włoskiej opery - Verdiego (Quatro pezzi sacri) I Pucciniego {Messa di Gloria). Przepięknie wykonane
partie chóralne, absolutne współbrzmie
nie z orkiestrą, surowość wnętrz
katedrv św. Marii Magdaleny
pozwoliły na wytworzenie klimatu niepospolitej głębi duchowej. Ci sami artyści wykon.au jeszcze na Festiwalu utwory Brahmsa Brucknera i Mendelssohna-Bartoldyego.
Zespól madrygalistów :i Bar.ylei dał dwa koncerty. W Auli Leopoldina
zaprezentowano
komedię madrygak1wą Adriano
Banchieriego. Przedstawienie to
mialo wiele uroku.
Do
gry
wlaczono publiczność. Zabawa
bvla świetna.
Przedstawienie
u~ozmaicono jabłkami.
serem
i winem. Doskonałe przygotowanie muzyczne i aktorskie zarówno śpiewaków, jak i muzyków czyniło spektakl \Yartklm,
swobodnym i przyjemnym dla
ucha.
W drugim koncerci~ madrygaliści ze Szwajcarii zaprezen-1
towali kHka włoskich i hiszpań
skich madrygałów oraz francuskich i niemieckich . pieśni.
Stylowość,
prostota i naturalność wykonawców została wysoko oceniona przez sluchsczy.
Sw6j wysoki kunszt prezentowali także dwa; lutni~ci tego
zesuolu YASUNORI IMAMURA i BRIAN FEEHAN.
Inny zespół szwajcarski Ensemble Vocal et Instrumental z
Lozanny kierowany przez MICHAELA CORBOZA przywiózł
na Festiwal Mszę c-moll „Wielką" Mozarta i motet „Beatus vir"
A. Vivaldiego. Był to koncert
wspaniały. Wykonanie Mszy ~'
kameralnym klimacie podane z
niezwykłą subtelnością i precy-

Wdowę

Bąbłek

{jakby projekcję pótałejsHj Matki Courage)
J)~
konująee n,rała ANNA GRZESZCZAK.

8ontl, któeyoch mu!J"ka utrzymana !Jy-ła, jak mi się wydaje,
w ·breehtow1Jlrim
charakterze,
lnterfltljl\CO zlnstrume-ntowane,
wykonywane były jednak w
1pos6b odbiegający od dobrej
tradycji. Najbli:!:sza „duchowi"
11ong6w Brechta byla,
moim
sdanlem, JANINA BORO:RSKA.
lllkromna, przesadnie odarta
• lł~Y była tcenograf.la, w
łt'l:nfoach moł:liwo~ct dawnego
teatru robotniczeg<> 1 lat dwudziestych. Ogólnie rzecz biorl\~, nie eyło
wydarzenie na
miarę iflaUf\M'acji sezonu.

'°

JEftZV

KWIECllQSJQ
RerioH
Brecht:
„Człowiek
jak człowiek".
Kornedfa
w
dw1lch oz~claeh. Przekład
Roman S11Jdłow1kl. Układ tek1tiu l r.iyseria - Jerzy Hutek,
aeenogratia - Marek Lewanclow11d, muzyka - Paul De1sau,
Zblrnlew K:arneckl, choreografia - Janina Niesobska. Premien1 prasowa 20 czerwca ~ll
w Teatrze Nowym.

•

turniej uachowy. Dni pomim~
nie rnajle-.PS>zeJ pogody byb'
udane.

W KLU:&IE Nauczycieła 29
wr.ze§nia odbyło 1i4 sp.o.tkanie
p.rof. dl' hs.b. Na.talii GaJl i
jej wy-dawey tzn..
Państwowe.go Wydavvinictwa
Naukowego - Od-dział w
Łodzi s czytelnikami.

POLSKIE Towany.tw.
Archeofogieme t
Numizmatyczne ~rganizowało
s okazji STebrnego Jubileuiu
Seke,lrl. sesję nauko\Vą J>t.
„Początki ruchu
numlzmatyczne,o w Pol8ee•
wystawę numizmatyczni\ za
Lbiorów ezłonk6"w Sekcji.

I f;NOWU w ostatnim
okresie otwarlo kilka
·interesujących wy!Jta.w. W
Muzeum Historii Mia~ta Łod&i
„Pejuże łódzkie „Kwlat6w
Polsklchoc". W Muzeum ·
Sztuki obejn;eć moilna wy3tawę
„KonstruktJ\Vi:r.m w Jugosławii.
Zenit i. jego krąg 1921-1926".
W salonie Sztuki
Współczesnej otwarto
wystawę Lesska Ró%gl
Edgarda Henninga „Nad
Mon:em Północnym", W
Galerii Sztuki BWA
eksponowane są akwarele
ha.bell Marli Trelińskiej, a
także od 29 września grafika,
tkaniny unikatowe, projekty
realiz.acje przemysłow~
Barbary Pierzgalskiej.

•
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ieredlełkino śniło mi się od dawna,
jeszcze kiedy mieszkałem w Łodzi
i było projekcją zarówno lektur jak
i m9jej wyobraźni. Pierediełkino republika literacka, osiedle, w którym rnieszkają bądź przebywają na
urlopie ludzie pióra. Wszystkie znaczące nazwiska literatury radzieckiej związane były i są
z tą miejscowością. I oto mam tam jechać n::t
miesiąc do Domu Pracy Twórczej.
18 kilom~
trów na południe od Moskwy,
7 przystanków
„elektryczką'', 20 minut jazdy.
Dlaczego tak
długo?
„Elektryczka" jedzie tu wolno, zatrzymuje się na każdym przysta'nku.
Z głośnikJ
płyną nazwy kolejnych stacyjek.
Pierediełkino okazało się być takim, jakim je
sobie wyobrażałem. Jeszcze go nie widać, a już
czuję, że jest tam, za migającymi drzewamL
Tak w czasie mgły
widzi się
znajomy las.
Współtowarzysze podróży
(czy mi się zdaje?)
popatrują na mnie z ciekawością. Z pewnością
wszyscy stali bywalcy znają się doskonale. Ja
jestem „nowy". Nikogo nie znam osobiście, ale
jeden wą~acz wydaje mi się znajomy, tylko nie
mogę sobie przypomnieć skąd. Ach, tak, to
Anatoiij Popierecznyj. Kiedyś na moim biurku
przez długi czas leżał tom jego wierszy. Na
obwolucie - zdjęcie, w którym przede wszystkim rzucały się w oczy wąsy - gęste, „szlacheckie", trochę zwisające, przez co twarz miała mocno wojowniczy wygląd. Można było założyć, że u boku nosi ostrą, krzywą szablę. Teraz, w wagonie, siedział naprzeciw mnie czło
wiek bardzo zam!ślony, chyba trochę zmęczony,
z takimi samymi wąsami, ale na pewno bez
szabli.
Obok mnie siedział
brodacz
spoglądający
dziwnym, jakby „posiwiałym" wzrokiem. Jeg.::i
broda potężną falą spływała na pierś. Ba, toż
to Władimir Liczutin, którego już kiedyś poznałem podczas podobnego twórczego urlopu, autor powieści o Dalekiej Północy.
- Dzień dobry - mówię do niego. Zupełnie
nieznajomy głos odpowiada mi: „Cześć! Co sły
chać?". Nie, to nie Liczut!n, to jakiś jego sobowtór. Twarze brodaczy często mi się mylą, wystarczy, że broda jest podobna,
a już 1 cała
reszta wydaje się znajoma.
Brodacz wcale się nie zdziwił moim „d:r:ier\
dobry" i to jest właśnie cały urok Pieredieł
kina. Tu od razu nawiązują siq przyja:fnie, „no-wych" wita się jak „starych" i od razu włącza
do literackiej rodziny.
Gdy wysiadłem z pociągu, miałem ochoti:
krzyknąć: „Witaj Pierediełkino!" i zdjąć kapelusz, lecz w porę przypomniałem sobie, że kapelusza ze sobą nie mam.
Zarzuciłem sakwojaż na ramię i poszedłem ścieżką wzdłuż nasypu kolejowego, który za stacją skręcał do lasu.
Na zakręcie zobaczyitm spory budynek z napisem: „Restauracja „Setuń". Wiedziałem, że droga biegnie obok starego cmentarza, gdzie p:>chowany jest Borys pasternak I wielu innych
pisarzy, potem przez most
nad Setuniem do
samego Piered!ełkina.
Nie poszedłem jedna:t
szosą. Ciągle trzymałem się ścież:ki, wydeptanej
wzdłuż linii kolejowej. Wkrótce znalazłem się
na wzgórzu, skąd widać całą okolicę,
pełną
piersią łyknąłem powietrza przesyconego zapachem lasów i powoli zszedłem na brzeg Setunia. Na wszelki wypadek zapytałem napotkanego brodacza (znów!), czy idę w dobrym kierunku.
.
·
- W jak najlepszym. Nad samq rzeką skrę"ł
pan na prawo i pójdzie obok cmentarza, póź

P

niej przez most i już będzie
pan miał przed
sobą Dom Pracy Twórczej. Przyjrzał mi si~
dokładnie:
- Gdzieś już pana widziałem, zauważył i przedstawił się: Borys Wołodin.

v.or-

Wymieniłem swe nazwisko i skromnie
jaśniłem, że jestem tutaj po raz pierwszy.
Nad Setuniem nieduży mostek
ostrym łukiem łączył oba brzegi. Ten garbaty most znam

z książki Andreja Wozniesieńskiego
„Proraby
ducha", gdzie niezwykle zajmująco opowiada
autor o swoich tu spacerach z Borysem Pastei"nakiem. Most jest bardzo stary, jakby nierealny, jak fata morgana. Akurat ktoś po nim przechodził. Poprzeczne deski, niby płytki ksylofonu, dźwięczały pod nogami.
Żelazne cienkie
poręcze biegły
poprzecznie jedna pod drugą,
tworząc jakby pięciolinię. Nuty nietrudno sobie wyobrazić, gdy kroki
wzbudzają dźwięki
drewnianych klawiszy ·pod nogami.
Zaraz to
spróbuję zagrać, na obcasach
mam
blaszki.
Ta-ta-ta, bum-bum-bum. Pasternak przecho:lził
przez ten mostek dwa razy dziennie, tędy biegła trasa jego codziennych spacerów. Tu właś
nie czekał na niego młodziutki Wozniesieński,
często tak pochłonięty swoimi myślami, że „budziła" go dopiero znajoma muzyka mostu. Mnie
ta muzyka też jest znana. Skąd?
Z wierszy
Pasternaka, to są jego intonacje. Miałem przedziwną ochotę wrócić jeszcze na tamten brzeg.
Postawiłem torbę na ziemi i.... tup-tup-tup
na drugą stronę. Postałem chwilę, posłuchałem
echa swych kroków i znów tup-tup-tup ... Gdyby nie obawa, że ktoś może obserwować to moje bieganie i wziąć mnie za wariata, pewnie
bym powtórzył to jeszcze parę razy.
Pierediełkino cale - schowane jest w lasach Piętrowe drewniane domki podobne są
do chatek z bajki.
Malowane w zieleń, żółć,
biel, wydają się jednakowe,
choć różnią się
szczegółami. Jeden ma mansardę, drugi wieżyczkę, inny werandę lub balkonik. Stoją
z dala od drogi, swobodnie rozrzucone wśród
sosen i brzóz. Sprawiają wrażenie leśnego królestwa Ich obecność zdradzają ścieżki i alejki
przecinające las w różnych kierunkach,
echo
ludzkich głosów i migające wśród drzew kolorowe samochody, powoli zdążające do swojego
celu. Szosa znajdowała się dosłownie o paręnaś
cie kroków, lecz stamtąd nie dochodził warkot
motorów, zatrzymywała
go gęsta zieleń lasu,
któ~ tworzyła swoisty dźwiękoszczelny ekran.
Moje miejsce pobytu - to biały budynek Domu Pracy Twórczej im. K. Fiedina. Oaza ciszy
l zieleni w pobliżu hałaśliwej i
tłumnej Moskwy.
Zostawiwszy rzeczy pobiegłem obejrzeć wille
Borysa Pasternaka, Aleksandra Fadiejewa, Borysa Pilniaka, Konstantego Fiedina,
Brunona
Jąsieńskiego Zielona willa Jasieńskiego z narożną wieżyczką stoi tuż przy drodze
do budynku głównego, tj „mojego". Srebrzystobiały,
spadzisty dach willi Pasternaka przypomina a1·kusze kalki technicznej rozpięte na desce kreś
lar9kiej. Nad nim wznoszą się wysokie masztowe sosny, zupełnie
gładkie bez
odgałęzień,
można w nich zobaczyć
struny,
naciągnięte
między niebem a ziemią: mnie wydały się harfą, na- której wiatr gra muzyki; natury. Borys
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Pasternak podobno sam skrabał się na te sosny
i oczyszczał pnie z bocznych gałęzi.' Mówfri. że
robił to ze zwinnością kota, był silny, ży
lasty, wysportowany.
Skąd to wiem? W jadalni siedział przy moim
stole staruszek, pisarz Wiktor Panow, zaprzyjaźniony niegdyś z Brunonem Jasiet'lskim, Borysem Pasternakiem
i
Borysem Pilniak1em.
Przezywano ich „3XB+W". Panow w latarh 20.
prawie codziennie jadał obiad razem z Jasień
•;kim, mimo to nie wiedział, że Jasieński pisał
po polsku. Wówczas był znany jako rosyjski pisarz, a o tym, że był autorem po polsku napisanych poematów i powieści: „Słowo o Jakubii;,
Szeli", „Pieśń o głodzie'',
„Ziemia na lewo'',
„Zmowa obojętnych",
„Nos",
„Palę Paryż",
„Bal manekinów" - dramat, „Męstwo" i in.,
że należał wraz z Anatolem Sternem i Julianem
'Ji.n'1imem do twórców polskiego
futuryzmu,
Panow słyszał ode
mnie po raz
pierwszy i
konstatował ze zdziwieniem: „Bruno mi o tym
nie mówił. Wiedziałem, że uko1'lczył w Polsce
gimnazjum rosyjskie, Rosyjskim władał dobrze,

Miałem ochtę zwiedzić dom Brunona Jesień
skiego, lecz Panow stanowczo mi to odradzał.
w byłym gabinecie pisarza mieszkał ktoś z
przyjezdnych literatów. Nie należało mu przeszkadzać. Zacząłem żałować, że mieszkam w murowanym budynku głównym, a nie w drewnia
nym domku Jasieńskiego,
gdzie moja fantazja
mogłaby odtwarzać zdarzenia z lat 20-30.
Powieść „Człowiek zmienia skórę"
Jas:eński
pisał tutaj, w Pierediełkinie.
Panow był jednym z tych, którym Jasieński czytał świeżo napisane fragmenty. Szkoda, że nic nie wiedziałe:n o pierediełkińskim
okresie życia Jasień
skiego, mogłem przecież zastrzec przy załatwia
niu skierowania, że chcę mieszkać właśnie w
tej willi.
Trzeba było znaleźć jaki§ sposób na przeniknięcie
do tego domu. Może
zorganizować
„przypadkowe"
spotkanie z jego obecnym
mieszkańcem? Zaprosić do swego pokoju, przyznać się, że bardzo mnie Jasiei1ski interesuje?
A może on nie wie, w czyim domku mieszka?
Kim jest ten przyjezdny? Nie mieszkańcem

WASYL KO·CZNiQW

Spotkanie

Złot)'lem

w
choć mówił

powoli, jakby tłumaczył sam siebie
z polskiego na rosyjski, ale znał język świetnie
i nie miał kłopotów z wyrażeniem swoich myśli".
Patrzyłem na Panowa z pewną podejrzliwoś
cią: A może miał jakiś udział w całej tej
przykrej historii z Jasieńskim? Lecz czy mo±na
dziś surowo osądzać tych, którzy wówczas
nie
mieli wątpliwości, że to, co słyszą, jest prawdą
jedyną i niepodważalną?
Niewykluczone, ie
sam Jasieński nie chciał rozgłaszać, iż jest również polskim pisarzem. Po wojnie polsko-radzie-

ckiej 1920 r. nastawienie Rosjan do Polaków
nie mogło być przyjazne.
Wiktor Panow ma 85 lat, członkiem Związku
Literatów jest od 1934 roku,
od
pamiętnego
zjazdu literatów, na którym sformułowano zasady realizmu socjalistycznego. Między nami leżała ogromna przepaść czasu, ja miałem wszys• tkiego dwa lata, gdy on zdążył już napisać kilka powieści i brał udział w owym zjeździe jako członek-założyciel Związku Pisarzy Radzieckich, którego legitymacja nosi podp!s samego
Gorkiego. Lecz chociaż Panow
jak nikt inny
zna wszystkie tajemnice literackiego Pieredieł
kina, wszystkie jego głośne i ciche sprawy, nigdy prawie o nich nie mówi
ani nie pisze.
Głównym tematem jego książek jest wieś, mimo iż może ją pamiętać
zaledwie z dziecińs
twa lub wczesnej młodości, gdyż od dziesiątków
lat mieszka w Pierediełkinie. Nie mogłem tego
po1ąć. Sam nie potrafię wydusić na papier ani
słowa, jeśli temat nie został przeze mnie dobrze
poznany i przetrawiony.
Panow ma dużą, jakby wykutą w marmurze,
kształtną głowę o grubych rysach twarzy, sLerokie bary, prosty tors, nikt by mu nie dał jego lat. Można mu pozazdrościć takiego wyglądu.
Nasze pokolenie nie ma tej siły, uporu, woli i
męstwa, jakie cechowały naszych ojców.
- Dlaczego
pan nie pisze o Pierediełkinie,
tylko o wsi, której pan przecież nie zna?
chciałem zapytać dumnego starca, lecz zamiast
pytania opowiadam mu wschodnią przypowieść
o malarzu. Pewnemu malarzowi pozowała mł<J
da naga kobieta, z twarzą ukrytą pod czadrą.
Artysta widział jedynie piękne clało, więc domalował do niego
równie piękną twarz
wielkie jak śliwy oczy, pełne karminowe usb,
brwi, jak skrzydła jaskółki w locie. Lecz nadszedł dzień, gdy kobieta zdjęła zasłonę. Artysta
osłupiał zobaczył przed sobą szkaradę,
Panow nie zrozumiał aluzji. Umiejętność asocjacji była mu obca. Za to pamięć miał zadziwiającą. Wydarzenia sprzed
dziesiątków lat
pamiętał ze szczegółami, jakby je widział wczoraj. To mnie wpędzała w melancholię.
Nie
mogłem się z nim równać.
- Tam - wskazał laską w głąb lasu.
jest nisko spilowany pień dębu.
To by? -nasz
stól. Pilniak, Jasieński, Pasternak i ja kończy
liśmy przy nim nasz spacer.
Stawialiśmy na
pień butelkę koniaku, siadalt§m11 i zaczynala
się dyskusja, która z reguły kończyła się klótnią. Pilniak nie znosił Gorkiego, nie mmawal
go w ogóle za pisarza, za to siebie uważał za
twórcę literatury proletariackiej w Rosji. Myś
my powątpiewali, ale tak ostrożnie, by go nie
urazić a jednocześnie
zmusić do jeszcze zacieklejszych ataków, które nas bawily.
Bruno
Jasieński szanowany był i lubiany za czysto
polską gościnność. Wtedy raczej ze sceptycyzmem oceniano jego pisarstwo, a dziś - to już
klasyka, nikt tego nie neguje.

-

A pan?

- Ja również„ Brono traktował
mnie jak
mlodszego brata. Bylem kawalerem,
a Bruno
miał żonę i
dwie dorosłe córki,
a właściwie
wychowanki. Obie były śliczne i pewnie dlatego stalem się jakby domownikiem.
Gdyby
inaczej potoczyły się moje !osy, bylbym mężem
młodszej. Podobala mi się bardzo, a i ja chyba
nie byłem jej obojętny. Ukradkiem calowatiśmy
się. Obiad podawano zwykle w dużym pokoju.
U Jasieńskich prawie zawsze ktoś gościl, nieraz
zbierało się przy obiedzie ponad dziesięć osób.
Jego dom wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Tę
narożną wieżyczkę dobudowano już po wojnie.
Nie było również drugiego ganku. Wejście bylo
tylko :c jedne; 1tron11, od frontu.

Po długim milczeniu, pod koniec życia P!c·tnikow znów zaczyna pisać. Ku zaskoczeniu wielu są to strofy o Polsce, m.in. o Łodzi W ostatnich latach życia prowadzi ożywioną t.::ore'pondencję z dwojgiem łodzian Tadeuszem
Chróścielewskim i Igorem Sikiryckim. Ze
Starego Krymu przychodzą listy z nowymi wie1·szami, bardzo
oryginalnymi,
trzywersoV1·y:ni.
Takich nikt poza nim nie pisał. Przypominają
one japońskie pieśni liryczne tanka, lecz są od
nich krótsze. Doskonałość nowej formy poet:rckiej świadczyła o tym, że w okresie milcze:1ia
Pietnikow jednak nie rozstał się z poezją,
że
wciąż pozostawał sobą,
wytrwale poszuidw:ił
nowych środków wyrazu. Tłumacz tych wierszy T. Chróścielewski prześledził drogę twórczą
poety w znakomitym eseju „Gałąź kwitnie po
raz drugi". Listy i teksty Pietnikowa ost:itnich
lat trzeba było odczytywać przez lupę. Pisa11e
drobniutkim maczkiem
linijkami nierównymi,
po których często biegł jeszcze
zapis pionowy
lub skośny wymagały żmudnego ślęczenia, uzupęłniania skrótów itp. zanim można je było odczytać jako logiczną wypowiedź. Stanowią swoisty dowód słabnącego wzroku i utraty sił fizycznych człowieka zmęcz.onego życiem.
W pieiediełkińskim
domu Brunona Jasień·
sldego ku niemałemu
mojemu :zdziwieniu dowiedziałem się, te tut przed śmiercią Grigorij
Pietnikow przekazał 1wój tytuł honorowy Pre•
eydenta Kuli Ziemskiej
(odziedziczony po W.
Chlebnikowie) poecie 1 Ukrain1 Leonidowi WY•
szesławsktemu. Wspanial1 tytuł wywodzący al~
z nie mniej wspaniałych l niepowtarzalnych lat
20. naszego wieku. Prawo do niego miał tylko
znany l umany poeta. Jedynie pierwszy Pn1z.ydent Kuli Ziemskiej został demokratycznie
wybrany przez poetów,
następni byli wyzna•
czani przez odchodzących, którzy u!ywali tytułu
dożywotnio. Leonid Wyszesławsld po opublikowaniu swych „Gwiezdnych sonetów" został WY•
znaczon1 przez Pietnikowa - Prezydenta Kuli
Zlelll.!ldej II - nt Prezydenta Kuli Ziemskiej
III.

Moskwy chyba, gdyż moskiewscy ltteraci mają
tu przeważnie swoje prywatne wille, czy raczej
pałace, sądząc z vvielkości i wspaniałości tych
budowli.
Gdy w latach 20. państwo zaczęło obejmować
pisarzy swym mecenatem, postanowi6no utworzyć w Pierediełkinie coś w rodzaju
osady literatów. Pierwsze domki, jakle oddawano im
do dyspozycji, były skromne, drewniane, takie,
jaki dostał wówczas Bruno Jasieński i inni.
Następnego dnia zaryzykowałem i wszedłem
tam. Jednak gdy zbliżyłem się do drzwi dużego
pokoju na pięterku, gdzie był niegdyś gabinet,
spoza nich doszedł mnie stuk maszyny do pisania, podobny do sed! z automatu. Nie miałem
odwagi przerwać go. Sam wiem, jak rzadko
zdarzają się dni,
gdy pisze się z łatwokią i
szybko.
W domu Jasieńskiego malazłem się dość nieoczekiwanie. Pokój, skąd dochodził mnie trzask
maszynki, zajmował Władimir Sołouchin, natomiast pod nim, na dole, mieszkał Leonid Wyszeslawski, poeta z Kijowa. Poznałem go podczas obiadu, nasze stoły sąsiadowały ze sobą,
a rozmowa zaczęła się od Grigorija Pietnikowa,
o którym Wyszesławski pisał tu esej. Ja zaś na
początku lat 70. przekładałem wiersze Pietnikowa na język polski. Tom jego poezji pod redakcją Tadeusza Chróścielewskiego
był wydany
przez WŁ w 1973 roku.
Redaktor Tadeusz
Chróścielewski ma wielką zasługę w odkryciu
Polakom Grigorija Pietnikowa.
Jest autorem
wielu przekładów i wnikliwego eseju
o jego
życiu l twórczości. Przedtem niewielu wiedzhło, że Grigorij Pietnikow był pół-Polakiem,
że
jego stryjeczny dziadek Rafał Krajewski był
dyrektorem Wydziału
Spraw Wewnętrznych
Polskiego Rządu Narodowego w latach 1863-64, a po zdławieniu powstania został uwięzio
ny w Cytadeli Warszawskiej i stracony -razemz Romualdem Trauguttem w sierpniu _1864 roku. Znane są wiersze Rafała Krajewskiego napisane w cell śmierci, które jego wnuk Ficb~
kow często cytował po polsku:

gratu1"'9

Leonłdowt

• powodu tatt

zanczytnej funkcji, 1dy po obiedzie 1łedzlelł•
śmy u niego w domu
Brunona Jasieńskiego...
Poezje W11znławsklet0
przekładał na polski
Jan Bolesław OMr.
- Pamłętam Ożoga. 1potfcalUmt dę M Ł6d.r1cfej Wiolnte Poet11ckłej. Siedzfett!m11 p6żnteJ tO
,,Egzotycznef' f pamłętam, że Ożóg m6włl wt11dy o 1wołch przekladach
• poezji rosyjskiej,
wymtenil nazwtsko W11szeslawskiego,
czy .mam wiersze tego poet11.

sawta.!,

Wyszesławskl pisał o Polsce prozą ł wiersz.em.
Brał udział w wyzwoleniu Krakowa, który O•
czarował go wtedy pięknem swej architektury
i jak mówi u~wiadomił mu konieczność walki
o zachowanie tego piękna na zawsze.

Przegadaliśmy 1 Wyszesławskim całe popolu•
dnie, nie zauważyliśmy,
że za oknami zapadł
już zmrok, a drzewa zaczęły
cichą wieczorną
modlitwę. Pokój jakby znalazł się w podwodnym carstwie, za oknami
w ciemnej przezroczystej wodzie poruszały się zielone wodorosty
i było nieprawdopodobnie cicho. Pokój Jasień·
skiego ciągle jeszcze snuł opowieść
o latach
20. 30., nie chciał by~my wrócill do rzeczywistości.

- Pietnikow bardzo Zul>U Pieredielkino. Przeprowadzil się pod Moskwę do Charkowa. Tamten,
charkowski okres
jego życia
znam dobrze.
Mieszkal w małym drewnianym domku na ulicy ·Staromoskiewskiej. Gdy W,11lemir Chlebnikow przyjechal do Charkowa na w1ibor11 Prezydenta Kult Ziemskiej, któr11 mia? „nie rzą
dzić, nie karat,
lecz protestować
przeciwko
wojnie", zatrzymał się włafoie
u Pietnikowa.
Idea poetów rosyjskich co do funkcji Prezydenta Poetów b11la prosta i jasna - mial to by~
jednoosobowy Komitet Obrony Pokoju występu
jący w imieniu wszystkich poetów świata. Wy•
bory odbyly się w teatrze miejskim w 1920 roku podczas trwającej jeszcze wojny polsko-radzieckie;. Na wybory przybyli między innym!:
Jesienin i Marienhof. Chlebnikow stal na scenie
boso w płóciennym ornacte, Jesienin recytowal
litanłę wznioslych· cnót Homo sapiens, a wybrany już Chlebnikow po każdej frazie przysięga!:
„Wierzę!".

W tamtych latach z humorem odnoszono się
do podobnych przedsięwzięć, choć zupełnie poważnie Wierzono w· tch sens. Pietnikow ogromnie
lubił takle żywiołowe teatralizacje
l był Ich

współorganizatorem.

Więc nowe rzucajmy ziarno Tę miłość, co świat zwvctęż11.

A Bruno Jasieński?
Brono powatnie traktował politykę i t.D
takie spektakle nie bawtl się, ale wróćmy do
Pietnikowa. B11l przecież jednym z filarów awangardy rosyjskiej w latach 20„ namtętnym
słowotwórcq w poezji. Jakże zmienily sie ;ego
kryteria estetyczne, jeśli po wojnie do redagowanego przez siebie tomu wierszy wybranych
nie włączyl prawie nic z tego,
co napisał w
mlodośct. Myślę, że taka operacja przekreślenia
własnej· twórczości jest bardzo gorzka i bolesna.
Tym niemniej bardzo znamienna. Wobec ogro•
mu tragicznych doświadczeń wojennych eksperymenty słowotwórcze mogły się wydawać dzie-·
-

-

Opowiedziałem Wyszesławskiemu,
że bab!rn
młodsza siostra
Rafała, była kobietą odważną
i nieustraszoną,
pełniła funkcję kuriera
w Wydziale Spraw
Wewnętrznych,
działała w tajnej poligrafii i
kolportażu.
Jej również groziło aresztowanie,

Pietnikowa Paulina Krajewska,

grypsem z Cytadeli Rafał prosił ją o wyjazd do
Ciechocinka na leczenie.
Po straceniu Rafała cała rodzina Krajewskich
była zesłana na Sybir. Pietnikowowie aż do wybuchu wojny strzegli
pamiątki rodzinnej
polskiej książeczki do nabożeństwa, która przekazywana była z pokolenia na pokolenie jak relikwia. Dopiero gdy hitlerowcy zajęli Małoja
rosławiec pod Moskwą, gdzie wtedy mieszkali,
książeczka spłonęła wraz z całym--domem. Grigorij Pietnikow znał tragedię
rodziny Krajewskich z. przekazów swojej matki
Anny
Eweliny, córki Pauliny Krajewskiej.
Dziadek
Pietnikowa ze strony ojca - Osip, był oficerem. Łączyła go przyjaźń z Jarosławem Dąbro
wskim, który cenił go jako wybitnego rewolttcjonistę. Na takich to tradycjach wychowany
został przyszły poeta.
Pietnikow był bardzo
dumny ze swoich przodków. Szczególnie dużo '
wierszy poświęcił matce, gdyż uważał, że
t:>
ona rozbudziła w nim miłość do poezji. Należał do awangardy l!teratury rosyjskiej lat 20.
Publikował swoje wiersze w czasopismach i almanachach wydawanych wspólnie z Majakowskim, Chlebnikowem, Asiejewem i Pasternakiem. Po wojnie rodzina Pietnikowów przeprowadziła się na południe, do miasteczka
Stary
Krym. Następuje wtedy wyraźny zanik aktywności twórczej poety. Odżegnuje się on od manifestów poetyckich lat 20„ od maniery stylistycznej awangardy rosyjskiej tego okresu, czym
przekreśla jakby własny dorobek. Bezsprzecznie
wielka to szkoda, że Pietnikow istnieje w literaturze przede wszystkim jako poszukiwacz nowych •rodków wyrazu, nowej formy poetycki~j.

cinadą

i

bluźnierstwem.

Wyszesławski

omówił tom „Wierszy wybranych" Pietnikowa w recenzji
pod rzucającym
się w oczy tytułem: „Uwaga. Mówi Prezydent
Kuli Ziemskiej". W odpowiedzi przyszedł list
ze Starego Krymu. Pietnikow pisał że po jego
śmierci dziedzicem tytułu ma zoste'.ć Wyszeslawski. List nosił datę 21 października 1963 roku.
Wyszesławski pojechaał na
Krym, by przyjąć
oficjalne
mianowanie
i buławę Prezydenta.
Pietnikow lubił stare przedmioty Przedmi0t to uprzedmiotowienie czasu. Czas orzekał o sob~e. i. o ludziach - rzeczami.
Otrzymaną od
Pietmkowa buławę Wyszesławski przekazał do
Muzeum Literatury. Symbol poetów, a nie mar-

szałków.

W domku Jasieńskiego zadedykowałem Wyszesławskiemu wybór wierszy Grigorija Pletmkowa wydany w Łodzi. Weszły do niego prze1e
wszystkim wiersze powstałe w latach 20 i :JO.
z tomów „Porosl sołnca", „Kniga Marii-Zażgi
Sniega". Specjalnie pojechałem po tę książkę
do domu, do Iwanowa, choć to ponad 400 kilo-

metrów.

C.D.N.
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ina - · poza tymi miesiącami - mówić o n:iożliwości kąpieli w
morzu, jeziorze, ri.ece? A przecież to są główne atrakcje wakacyjnego wypoczynku <li.ieci i młodzieży.
Sądzę również, że w. aspekcie.
wychowawczym sytuacja, w
której dzieci z jednej sLikoly miałyby już wak<!cje, podczas gdy
w drugiej musiały.by jesz<:ze uczęszczać na zajęcia, nie byłaby
pożąqana. Myślę, że w szkołach, w których trwałaby
ieszcze
Bardzo ucieszył nas list dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego
nauka, :makomicie. wzrosłaby -liczba wagarowiczów. (No bo jak·
w Rogowcu oraz dolączone do niego „sprostowanie", które opuże o n i już; są wolni, a my jes;:cze musimy?).
blikowane zostały w poprzednim numerze „Odgł·osów'', To doPraktyka ,,wail(acji w wakacje" zdała .e gzamin wielu dziesiąt
brze, że nasze artykuły o zagrożeniu środowiska w Bełchatow
ków lat. I fo nie szkoł.a „nie nadąża", ale instytucje powołane
sk.1.m Okręgu Przemysłowym nie przeszły bez echa. .
do świadazenia usług komunikacyjnych, gastronomicznych,
Jednocześnie chcemy
uspokoić dyre)dora
Drozdowskiego
handlowych itip. Te właśnie instytucje, nie zaś szi.l{oła, powinny
Jego domysły są słus:me: rzeczywiście, nie jesteśmy wrogami podoskonalić swoje dzi'ałania, aby spros~ać wakacyjnym
potrzestępu ani też rozwoju naszej gospodarki. Przeciwnie wierzymy głębolfo. że wlaśn~e, postęp (naukowy, techniczny i każdy in- 1 bom transportowym, żywieniowym, zaopatrzeniowym i innym.
„Wakacje w wakacje" hikogo bowiem nie zaskakują. O tym, że
ny) przyczyniać się· będzie do coraz dynamiczniejszego rozwoju
nadejdą w liipcu, wiadomo już we wrześniu, z początkiem roku
gospodarki i ochrony środowiska przyrodniczego, któremu na ras:(:kolnego. Myślę, że jest dosyć czasu, aby wspomniane instyzie nasza gospodarka jednak zagraża. I już choćby z tego potucje <lo nich się przy.gotowały.
wodu nie mog.Jiśmy nigdy na.pisać, że, naszym zdaniem, nalef.aPodzielam stanowisko redakcji „Odgłosów", że „wakacje poło odstą•)ić od eksploatacji węgla pod Bełchatowem, jak rówwinny być w wakacje". Nawet jeśli końcówka roku si.kolnego
nież że negujemy celowoś,ć budowy ZGE Bełchaiów i w ogów niektórych szkołach przebiega „na luzie". Jest to zrozumiale wszelkiej działalności przemysłowej', co nam się bezpodstawle, jeśli materiał naur..ania ziostał przerobiony na kil'kanaścje
nie i naiwnie zarzuca w pismach kopalni. Przykro nam, że spradni prz'łd oficjalnym zakoó.czeniem roku. Nie widzę nic złego
wiamy r.awód, ale aż tak bardzo radykalni w poglądach to
w tym, że 1:1czniowie mają obowiązek uczęszci.ania do szkoły,
my jednak nie jesteśmy.
mimo iż przed końcem roku rygor szkolnych zajęć jest łagod
Wzruszyła nas także troska o ~tan naszego wzroku płynąca z.e
niejsz,y. W każdym razie, po?Jostają w tym czasie pod nadzosłów: „Obrazem pracy elektrowni jest jedynie unosząca się
z
rem i kontrolą nauczycieli, a nie wałęsają się po podwórkach
chłodni kominowych para wodna, niekiedy interpretowana jako
i ulicach. Nie każde howiem <lzie<:ko ma możliwość rozpoczęcia
,.kłęby dymu". Są-dzimy, że dziennikarze „Odgłosów" taką właś
indywidualnie wakacyjnego wypoczynku wcześniej niż fa'ktycż
nie interpretację przyjęli w swoim artykule.„". Dlatego chcielin :e rozpoczną się wakacje.
byśmy oświadczyć. że choć obaj nosimy okulary i nie jesteś
my energetykami, aż tak bardzo na wzrok nam jeszcze nie paPIOTR SIKORSKI
ello, abyślny nie potrafili odróżni& c:hłodni od komina, a dymu
od pary. Poza tym: jeśli z kominów nic nie leci, po co je wzniesiono? I drugie pytanie: którędy z kaitil'!go bloku elektrowni wy'NIM DO$CJGNIE 'NAS ZAWAŁ SERCA
dostaje się do atmosfery na godzinę owe 2635 kg dwutlenku
~IAQl!ll!illllillllllllllllllllllilillihllilf!il!llllll!llil!ld~im&1+'G§EM+DlllBll·ll&llllmilllłQ
siarki, 428 kg pyłu i 207 kg tleników azotu, o których pisze do
W latach 1961-1977 stwierdzono w Polsce podwójny wzrost
n.as kierownik Działu Ochrony Srodowiska, Szkód Gorniczych 1
umieralności spowodowanej' chorobą wieńcową. Na różnorodne
Wywłaszczeń kopalni? Ciekawa spr.awal
schorzenia układu krążenia cierpi obecnie około 5 mln PolaAle czy warto zaprzątać sobie głowt: takimi „drobiazgami'';"'"' ków. Chorych na nadciśnienie tętnicze jest 3,5 mln
osób, a choskoro w tym samym piśmie czytamy, że: „w środowisku naturobę niedokl"IWienną serca ma ok. 800 tys. ludzi. Każdego roku
ralnym Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego występuje przew, naszym kraju na świeży zawal serca zapada blisko 80 tys.
osob, z których co czwarty chory umiera w ciągu pierwszych
kształcenie grożące istotn)·m zaburzeniem systemu ekologiczneg?dzin choroby, a spośród tych, których uratowano - 45 proc.
go", „Bezpośrednim ujemnym skutkiem odwodnienia kopalni jest
me przezywa jednego roku. Niżej podpisany należy do tych
powstani-e leia depresyjnego", „Będąca w budowie Elektrowni.a
szczęśliwców, którzy · znaleźli lekarza na początku swej choroBełchatów I przy .swej docelowej mocy 4320 MW i roboczym
b~ w październiku 1985 roku - ! mają szansę przeżyć ten
pierwszy rok po zawale i to dzięki wspaniałym lekarzom z Wocui.sie wyk9rzystania mocy zai.nstalowanei 6500 h - · ~dzie zujewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu przy ulicy Szpitalżywała rocznie około 36 mln ton węgla brunatnego i ~di;ie nienej 2 (skąd piszę te słowa), którzy podjęli się zahamować powątpliwie dużym źródłem z.an.ieczyszczeń powietrza atmosferyczstępujący stan krytyczny mojego serea. Przeprowadzili w
nego"? Czyż cytaty te nie potwierdzają na_szego niepokoju o akporę operację na otwartym sercu, dokonali zabiegu operacyjnego, który nosi popularnie nazwę bypassy. Bylo ic'h 4. MietuaJny, a zwłaszcza przyszły stan środowiska w BOP?
siąc po tym zabiegu czuję się świetnie. Nie mam już bólów
Oczywiście my również będzien;i.y
bardi.o
zadowQlenl, jeśli
za~ostk~wych, mogę swobodnie „zaliczać" dwa piętra, grać w
Elektrownia Osiny zostanie wyposaż.ona w instalację odsiarc7..<ltenisa z1emnego (atak zawałowy miałem na korde tenisowym)
jącą. Byłoby
to naprawdę duże osiągnięcie. Z gratulacjami
pływać, jeździć na rowerze.„ Tu w Zabrzu są to rutynowe. ope~
wstrzymamy s!ę jednak do chwili, gdy instalacja t.a· mszy. Nie
racje. Jest ich kilkanaście, a przy pełnej obsadzie lekarzy (po
urlopach i powrocie wielu z zagranicy) kilkadziesiąt. Pacjenci
takie rzeczy skreślano już z planów inwestycyjnych. Z samego
chwalą sobie opiekę kardiologiczną
i kardiochirurgiczną zabtylko Bełchatowa moglibyśmy podać parę przykładów, jak
rzańskiej kliniki Sląskiej Akademii Medycznej, którą kieruje
chqćby centrum handlowo-usługowe, które ruiał..Q b:rć, _a którego
'(skromny jubilat - 35 lat stażu lekarskiego), prof. dr hab.
nie IL'!-a i długo · jeś:t,cie· ri:i'e 'b~<ltil:!', 'awupasrrtowe ulice, które zren. med. Stanisław Pasyk. To jemu Śląsk, a chyba nie będzie
przesady w tym - cala Polska zawdzięcza, ze mamy ten nodukowano do jednej Je'zd·ni~ czy też - ·, kompleks basenów na
woczesny ośrodek. Dodam tylko, że aparatura i sprzęt nosi
osiedlu Dolnośląska. gdzie zamiast nich kopalnia i elektrownia
metki wyłącznie zagraniczne za... prawie 5 mln dolarów.
budują nowe bloki. ponieważ te są niezbędne,
bez basenów
Nie sposób wymienić przy tej okazji sponsorów tej jednomożna się przecież obyć.
rocznej placówki medyczno-kardiologicznej światowej klasy. Tej
klasy są tu i lekarze. Wszyscy tzw. samodzielni kardiochirurdzy
ROMAN KUBIAK
przeszli szkoly zagraniczne; doc. dr hab. Zbigniew Religa (48PA WEL TOMASZEWSKI
-letni) szef kardiochirurgii, wiele praktykował u boku świato
wej klasy kardiochirurgów, tam nauczył się transplantacji serca: Tu w Zabrzu przeprowadzi! ich 3. Ostatni pacjent żyje już
bli.sko trzy miesiące (zachowuje anonimowość).
Nie przekroczyli jeszcze 40-stkf tacy fachowcy, jak doktorzy: Ani drzej Bochenek, Marian Zembala, Jerzy Walczyk; kardiolodzy:
Andrzej Rowiński, Krzysztof Bara, Andrzej Lekston, Włodzimierz
Pluta i inll'i nasi przyjaciele. Bo tak też naleźy nazwać ludzi
oddanych . „sercowcom". Czynią to naprawdę bezinteresownie
takie jest ich powołanie. Bacznie przyglądają się im młodsi ko:
ledzy Po fachu: Sylwia Puchrowicz, Ąndrzej Woryński itp. Podobne zdanie można wyrazić o innych sluźbach 440-osobowej kadry Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu.
Magister
psychologii - Regina Sikora - jak ona potrafi przygotować
jak potrafi „ustawić" psychicznie pacjenta do mającej się odbyĆ
„jutro" operacji.
Do niepokojących zjawisk kardiologicznych zaliczyć nale:iy wzrost
liczby dzi.eci z wrodzonymi wadami serca (już 9 przypadków
na 1000 zywo urodzonych) oraz udzial, jaki schorzenia układu
krążenia mają w tzw. zjawisku nadumieralności mężczyzn
zataczającym coraz szersze kręgi. Zawał u osób paniźej 45 roku ,ź!ci~, niegdyś. przypadek ~iezmiernie rzadki, dzisiaj staje się
zjaw1sk1em .nagmmnym. W , ciągu mojego dwumiesię<:znego pobytu w Zabrzu t~ch młodych „sercowców"
(nawet ok. 20)
przewinęło się kilkunastu. Są już na rencie„. Ratunek w opeFotogra.fia wykonana 24 września 1986 r. o godi 14.40 na, wytoracji, godzą się na to - wierzą tutejszym fachowcom.
kości Wawi·zkowizny.
Dla dzieci wkrótce w Wojewódzkim Ośrodku Kardiolog1l w
Foto: Grzegorz Gaiasiń$ki
Zabrzu zostanie oddany oddział kardiochirurgii dziecięcej. A póki co - dzięki dr Marianowi Zembali - ratunek dla polskich
KIEDY POWINNY BYC WAKACJEł
dzieci (obecnie w Zabrzu czeka ich dwójka) przyszedł z„ Utrechtu. '!'am! w , Szpit~lu. Dzieolę~ym Królowej Wilhelminy zespół
kard1ochirurgow dz1ec1ęcych, knerowany przez doktora Francoisa
Hitchcocka (Kawaler Polskiego Orderu Uśmiechu) przeprowadza
W korespondencji sygnowanej kryptonimem „WAF" („Odprzy pomocy polskiego lekarza, doktora Mariana Zembali
glosy" nr 29/86 r.) autor zdecydowanie opowiada się przeciwko
(ściągnięte:gio z Wrocławia do zabrzańskiej kliiniki) opera&je na„wakacjom. które są w wakacje",
proponując
zróżnicowanie
szych pcc.1e<:h. Bardz;o czqsto z pczytywnym, końcowym efektem.
terminów rozpoczynania
wakacji w pąszczeg61nych szkołach.
I Inna moja refleksja, wynifająca z własnego przeźyc!a, tu
Zmiana terminów rozpoczynania wakacji, wywodzi autor, pow Zabrzu. Postępy Współczesnej kardiologii począwszy choćby
wołując się n.a wypowiedź wysokiego urzędnika PKP, zriak·omiod cewnikowania serca (umoźliwiającego np. obok dokładnej
cie ułatwiłaby życie Kolejom Pa1'istwowym, placówkom handlu
lokalizacji zawężeń pcwstalych w naczyniach krwionośnych taki z.biorowego żywienia. Czy jednak ułatwiłaby życie samym uczże bezoperacyjne usuwanie powstałych skrzepów), aż po transniom i ich rodzicom?
·
plantacje czy pracę „sztucznego serca" .....:.. nierozerwalne są z
W publikacji bral{ rzeczowych argumentów na tę okoliczno3ć.
rozwojem nowoczesnej techniki medycznej. U mnie bez cewniMyślę. że wręcz orz.eciwnie, że w wielu wypadkach spowodokowania w ogóle nie dowiedziano by się, że miałem zawal ser- ·
wałoby to sporo dodatkowych komplikacji.
Jak na pri.ykład
ca.
skomplikowałaby się sytuacja rodziców mających dwoje lub troje
Dodajmy, :!-e aparatura do ratowania naszego życia zagrodzieci, u<:zęsz czających do różnych szkół, które rozpoczynałyby
tonego kolejnymi zawałami serca, niestety, do tanicll nie należy. Niewakacje w różnych terminach? Wykluczałoby to możliwość
dostatek śropków materialnych róWl!la się dużemu proc. umiernlwspólnego wyjaz.du na kolonie czy obozy letnie. A dla rodziności na serce. A zatem nim doścignie nas zawał zróbmy coś
ców nie jest to sprawa obojętna, czy dziecko młodsze wyjeżdża
pośpieszmy się.„ Ileż to można uratować istnień ludzkich od
pod opięką starszego rodzeństwa, czy też: samo. Sami rodzice
niechybnej śmierci. Jakież miałbym szanse przeżycia bez koń
również niejednokrotnie nie mogliby skorzystać z urlopu
ocowej diagnostyki (cewnikowania) w Wojewódzkim Ośrodku Karkresie letnim, bowiem w wypa<iku posiadania kilkorga dzieci,
diologii w Zabrzu przy ulicy Szpitalnej 2. Mam tę świadomość.
zawsze któreś wracałoby z kolonii lub obozu, a inne dopiero
Niech i odpowiedzialni ludzie za naszą służbę zdrowia mają ją
wyjeżdżało. A jak miałaby wyglądać organizacja lemich koloteż.„!
nii dla dzieci pracowników, przez zakłady pracy, gdyby każde
Jest oczywiście (z marca 1986 r.) program dla serca„. Predziecko rozpoczynało wakacje w innym terminie? Jaik w takim
zydium Rządu (zobowiązało ministra zdrowia i opieki społecz
wypadku ustalać terminy turnusów kolonijnych? Jak organinej do opracowania rządowego programu zapobiegania chorozować w ramach hufca harcerskiego, skupiającego harcerskie
drużyny z kilku lub kilkunastu szkó.ł,
bom krążenia) czuwa nad tym zagadnieniem. Kardiologia zaletnie obozy? I czy w
ogóle. w naszym klimacie można mówić o obozowym lecie pod
tem obok onkologii objęta ma zostać specjalną pieq:ą, która
namiotami w miesiącach innych niż Upiec i sierpień? Czy mow praktyce oznacza „zielone światło", a więc priorytety I środ-
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„Bełchatów" ·
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ki. Bez nich bowiem nie sposób liczyć na pomyślne rezultaty
w walce ze zdr„owotnymi zagrożeni.ami, wyniki mierzone spadkiem liczby zachorpwai\ i zgonów. Program rządowy wszedł
. już w życie (1985). Ale po to, by myśleć o dalekosiężnych przedsięwzięciach , nietbędne są systematyczne i uporczywe działania
podejmowane już dziś. „Program dla serca" zakłada utworzenie
w kraju odpowiedniej sied dobrze wyposażonej. w niezbędną.
aparaturę i kwalifikowaną kadrę właściwie zorganizowanej opieki kardiologicznej (począwszy od specjalistycznego oddziału szpitala w ZOZ, poprzez szpital wojewódzki i wojewódzką poradnię
kardiologiczną, aż do wysokospecjalistycznego ośrodka regionalnego).
Ale oczywiście nie chodzi tylko o zwalczanie chorób, usuwanie już istniejących zagrożeń. B.ównie istotne - ze zdrowot·
nego punktu widzenia - są rtzialania o charakterze profilaktycznym, które przecież w przypadku schorzeń kardiologiczli.ych
nabierają szczególnego znaczenia. Kształtowanie już od najmłod
szych łat odpowiedniego trybu życia i stylu tego życia, korzy..,
stnych dla zdrowia nawyków, to zadanie nie tylko dla specjalistów od oświaty zdrowotnej. Dla realizacji tych przedsięwzięć
niezbędna stanie się ścisła w&półpraca
służby zdrowia z innymi
a:esortami odpowiedziahnymi np. za sprawy wychowania, kultury
·fizycznej i sportu, budownictwo czy jakość produktów żywno
ściowych.

Systematyczne dziatania na rzecz poprawy stanu opieki kardiologicznej oraz prz:eciwdzialania chorobom
układu krążenia
podejmowane są również od dłuższego cza.su 11a terenie woj.
katowickiego (co naocznie sprawdziłem, będąc tutaj przez dwa
miesiące hospitalizowany). Przedsięwzięcia tę zmierzają zarówno do poszerzenia udziału opieki ·podstawowej w profilaktyce,
wykrywaniu i' leczeniu chorób układu krążenia, jak i rozwoju
kardiologicznej kadry I bazy. Duże nadzieje wiążą mieszkańcy
całego regionu (i chyba _ całej Polsltl) z nowymi inwestycjami!
Wojewódzkim Ośrodkiem Kardiologii w Zabrzu (działa ,od sierpnia 1985 r.) oraz zaplanowanym do oddania pod koniec br.
Regionalnym Ośrodkiem Kardiologii w Katowicach-Ochojcu.

ZBIGNmw RUBISZ

RAZ JESZCZE O ZAMKU W DARŁOWIE
' . , . ,. .\:" . : . „. . . .. ·. . ,. ' . :.
.
~

Tak si!l złożyło, iż przed wyjazdem do Darłowa (na dwa tygodnie) - przeczytałem artykuł Jacka Głębskiego pt. „Pomn·e fatum nad zamkiem w Darłowie'', zamieszczony w nr. 28 „Odgło
sów". Mocno zbulwersowany. przedłużającym się
remontem od
1971 roku do chwili obecnej, postanowiłem przyjrzeć si!l nieco bliżej tej sprawie.
Po przyjeździe do Lodzi w dniu 30 sierpnia zapoznałem. si!l ze
stanowiskiem w powyższej sprawie: Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wydziału Kultury i Sztuki UW w Koszalinie, zamieszczonymi na łamach „Odgłosów" w nr. 33. Wcześniej nie mogłem,
ze względu na brak „Odgłosów" w kioskach „Ruchu" na wy.
brzeżu koszalińskim.
Dyr. Wydziału Kultury i Situki w Koszalinie - mgr Jan Bystrzak pisze na wstępie i.e pragnie nieco złagodzić, niezwykle krytyczny ton artykułu Jacka Głębskiego. Czytam dalej: „dziennikarz
spieszył si.ę, a . że nie było Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

udzielił sam informacji na interesujący go temat".
Nie
będę ustosunkowywał się do przeprowadzonej rozmowy w zacisz-

ków -

nym gabinecie, pomi~dzy dyrektorem a dziennikariem, bowiem
nie byłem przy tym. Interesuje mnie głównie meritum spra'.vy
- na podstawie własnych spostrzeżeń, dotyczących przeprowadzania samego remontu .. Niemal .ęodziennie przechodząc
obok
zamku przez okres dwóch tygodni, mogłem bliżej przyjrzeć siq
tej „wytężonej" pracy. Na budowie pracowało zwykle od 2 do S
pracowników. Rzeczywiście przy takiej obsadzie kadrowej - tempo odbud<iwy zamku może być „oszołamiające". Wszystko wskazuje n.a to, że pobijemy „rekord krajowy" w odbudowie naszych
zabytków tą włafoie -Odbudową w Darłowie.
Dla mnie, przeciętnego obywatela, turysty, który r.nalazł sitt
całkiem przypadkowo w pięknym mieście Darłowie, nie jest istotne kto finansuje, nadzoruje i inwestuje prace związane z edbudową zamku, zaopatrzeniem w cement i wapno. Natomiast, ci!kawi mnie bardzo, dlaczego oq_budowa zamku przeciąga Ilię w nie•
skończoność? I to jest dla mnie istotne. Widziałem naocznie liczne, mniejsze budowy domków prywatnych,
które rosną jak
grzyby po deszczu. Widziałem naprawę i przebudowę dróg pubUcznych, kanalizacji, chociażby na ulicy Fryderyka Chopina, gdzia
powyżfzych materiałów było p<id dostatkiem.
Trudno wprost
uwierzyć, by zabrakło ich na odbudowę zamku, w co osobikie
wątpię. Niewątpliwie przyczyna tkwi
w samych założeniach ·
często zmienianych plan6w ()dbudowy. To takt.
Jestem urzeczony Darłowem, miastem pełnym różnego rodzaju
zabytków historycznych, łączących nowoczesną architekturę i urbanistykt:.
·
I nie jest dziełem przypadku, te właśnie w ·tym mieście odby.....
wały
się
w lipcu i sie'rpn!u I Ogólnopolskie Prezentacje
Twórczości Robotników, które weszły do kalendarza stałych im·
prez kulturalnych o zasięgu krajowym
i będą kontynuowaM
przez lata następne. Impreza zakrojona na szeroką skalę posiad!
odpOWliednłe przesłanki ku temu, by stać sif!l ·w przyszłości jednym
z turystycznych walorów gościnnej ziemi koszalińskiej:
Darłowo 16-30 sierpień 86 r.
·
WŁADYSł..A W

BJSZEWSKJ ·

KOMUN+KAT JURY
OGOLNOPOLSKIEGO KONJKU'RSU
NA K'SIĄŻ·KOWY DEBIUT POETVC·KI
Jury ogłosi.onego prze:z Młodzieżową
Agencję W'ydawni·c~
Ogólnopolskiego Kon1kursu na Książkowy Debiut Poetycki
vr
sk~adzie:. Zbigniew Jerzyna, Zbi·g niew Joachimiak, Jerzy Koper•
ski-Lesz1:n (sekretarz), Ryszard Matuszewski (przewodnicząeył.,
Andrzej K. ·Waśkiewicz, Leszek Żuliński np. posiedzeniu w. dni\l
20.08.1986 r. postanowiło spośród 675 nadesłanych prac przyznać
trzy równorzędne nagrody po 25 tys. zł: Stanisławowi Czerniako·
wl :a: Warszawy za zbiór „Samowiedza" (godło: „Pruchna"), Stanisławowi Sadurskiemu z Końskowoli za zbiór „Prywatna Odyseja" (godło: „STS"), Markowi Wołyńskiemu ze Starczowa za
zbiór „Sciszonym głosem" (godło: „Mak-ski").
Ponadto Jury zarekomendowało do wydania . zbiory wierszy
Ireneusz„ Kocyłaka z Warszawy (godło: „Odyseusz") i Mirosława
Witkowskiego z Gryfina (godło: „Orszana 30''), a Krystianowi Hadeszowi z Siemianowic SI., fiotrowi Jędroszowi z Katowic
i
Renacie Mazul'owskiej ze Szczecina przyznało roczne stypendia
twórcze , w wysokości 6 tys, zł miesięcznie ufundowane pr:r.ez
MAW. Nagrodzone zbiory wierszy zostaną wydane przez Mło
dzietową Agencję Wydawniczą.

Jury stwierd:ita, że prace nadesłane na konkl.irs odi:wierciedlają
.aktualny stan świa.domości i wra±Jiwości artystycznej młodego
pokoleni,a piszących. Wśród autorów wyróżnionych prac przeważają ludzie młodzi. Większość z nich debiutowała w prasie
w
Jatach osiemdziesią•tych.
PS. Redakcja Wyd. Młodego Ruchu Artystycznego i Debiutów
MAW informuję, te autorzy, którzy chcieliby odzyskać nadesłane
prace nroszeni są o zi?loszenie się po ich odbiór w terminie d.)
30.X.1931) r. - Wanzawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53, pok. 311.
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o Krzywego Kołka jedzie łhl droPr:o:ez
gą do Płoc'ka prze:i Kutno.
rozwalających się
krainę starych,
mur~w z cegieł i polnego kamieniJ. Przed laty były one ogrodze.
niami wspaniałych parków i dwor!
ków, krytych dachami w polskim stylu. Dawno tem~ urzędowali tutaj dziedzicowie; i dobrą i ili, teraz PGR-y, które te:t gospodarzą się
różnie; i d~brz~ i źle. Poza tym, że alejki posię zmieniło.
zarastały zielskiem - niewiele
Może trochę bardziej odrapane są stare ścla1'17 domó~. Może woda w stawie brudnięjsza.
, No i za~iast bryczki i rozsypującej się bramy
'wsuwa się traktor. Sierpień. Prace w polu peł
ną parą. Z rzad·ka widać konie zaprzęgnięte do
pługa. Za to w Krzywym Kołku na ko.nie nazapragnie. Tyle
patrzeć. się. można ile dusza
tylko, ze me do pługa je zaprzęgają a do noszenia na grzbiecie kursantów Akademickiego
Klubu· Jeździeckiego.
Krzyw~ Kołek to właściwie ogromna polana
Na polanie stoi dom
wśród pięknych lasów.
pamiętający początki wieku. Na białych ścia
i
nach przyjemnie wyglądają framugi okien
drzwi pomalowane na kolor grzybowych kapeluszy. Obok domu - stajnia i stodoła. Słychać
rżenie koni i brzęczenie much.

D

jak mam coś
- Obrzydzenie mnie bierze
zje~ć ~ stołówce, bo te muszyska wszędzie się
wciska3ą - skarży się jakaś nowo przybyła kur-

santka.

td ladne1 ba%'fl nłe ma. Woda
nie .samarza .timq· i nawet nte
Ale na wakcje nie ma 1ensu

UJ jedynym kra·
można· się umyć.

jechać do miejsca polożonego tak blis1Go drogi szybkiego ruchu.
Motoryzacji mamy dosyć na co dzień w Łodzi.
A widziałeś sam, że jak się chce tutaj dojech11ć
to trzeba jednak te pięć kilometrów przez las
przejechać. Tu jest dzicz.
Rozglądam

się

po dziczy. Dla mieszczucha
obrazek sielski. Z jednej strony dom :z: drewnianą stajnią, stodołą, wypchaną pachnącym sianem, trochę piaseczku, na którym ustawiono
przeszkody, żeby kursanci mogli sobie pos'kakać,
a tuż za przeszkodami zaczyna się las. Z drugiej strony polany wąska, piaszczysta dróżka,
przy której nie wiadomo skąd znalazło się jedyne w okolicy drzewo owocowe - stara jabłoń. Dróżka kręci się między poletkiem s!oneczni'ką a drewnianym płotem i znika w gę
stwinie krzaków dzikiej róży. Przechodzący turyści chcieli pokosztować czerwonych, nabrzmiałych jesienią owoców; kwaśnych i cierpkich, ale
natychmiast posypały się na ich głowy gromy
z ust, :r:amieszkujących drugą stronę ranch:i. sublokatorów.

A f1tt% choełd ralattoflel? -

-

dopytują si~

kursanci.

i

Nie.

-

pyt.am.
będziecie gotowali? - Mamy kuchnię węglową to wystarczy. Zresztą gotujemy tylko śniadania i kolac3e. Obiady przywozimy bryczką z knajpy w Soczewce.
To na czym

-

Zbyszek oprowadza mnie -po stadninie.
To jak jest w stadninie zależy od kadry
- opowiada. - jak jest dobry koniuszy i kil-

ku ludzi, którzy chcą popracować to wszystko
gra jak w zegarku. Koniuszy musi pilnować
wszystkiego co dotyczy koni, mieć oczy otwarte
i wiedzieć, co się dzieje w stadninie. Wystarc<y,
żeby mi powiedzial we wlaściwym czasie
brakuje tego i tego. Ale musi go to wszystko
na tyle obchodzić, ze by wiedzial c:e170 mo' e
się
tcczoraj
nie co
a
zabraknąć,
jutro
skończ11lo.
- A jak~

ty muz

kad,rę?

- Nie narzekam. Pomy!iŁem sie co do l;i!!,:u.
osób i w przyszlo~ci będę wiedzial na co mam
::wracać szczególną uwaqę pr:::y doborze i:,,rna1pracownik6w. Ale ooó!T!ie rzecz biorąc t'> mam
dobrą kadrę.

- No tak. Nie masz się co tak dziwić. Zeb11ś t11 wiedział jak od końskiego grzbietu ty-

bott. Czlowiek jest strasznie zmęczony
takiej jeździe i nic mu się nie chce.
łek

Dużo

-

po

was tu jest na obozie?

- Nie mam po~cia. Ciągle ktoś przyjeżdża
obóz stuł wyjeżdża. Są i waleci. Wiadomo dencki.

-

A jak

długo

trwa kurs?

- Dwa tygodnie. Niektórzy wpadają tu
krótko, ot tak odpocząć z data od zgiełku

na

mówi i pokazuje na dziewczynę w czerwonym
sweterku, która śpiewa razem z chłopakiem jakąś piosenkę o ognisku w Bieszczadach.
- Ja tu wpadłam tytko na trzy dni - dodaje tamta - Wprawdzie koni się boję i poclchodzę co najwyżej do źrebaka, ale za to grzybbbranie wynagradza mi to w dwójnasób.

dać

A ile kosztuje dobry koń?
odpowiada ta pierwsza. Wijut. doświadczony koniarz - zależy od wieTo zależy -

dobrych.
wyglądu. pochodzenia. Po
kt!kaset
rodzicach to za konia można dostać
tysięcy. Ate można kupić i ta~ego za 30 ty-

ku, wagi,

sięcy.

wtrąca
- Kaśka kupiia za 30 tysięcy
czerwony sweterek.
- Ano właśnie - kiwa głową dziewceyna - koniarz - ta klacz już szła do rzeźni. Ka-

. §ka ją kupiła i jeździ na niej już ze dwa tata.
A ten, którego kupiliśmy za 400 tysięcy, to nam
1ię chyba nie udał.

cały

-

-

Czy te konie są w Krzywym Kolku przez
rok?
Nie. W Lućmierzu.
Kto się nimi opiekuje?

- Jak to kto? My. Studenci z AKJ. Mamy
wachty i jeździmy z Łodzi konie nakarmić,
napoić, wyczyścić.

W Lućmierzu jest główna stadnina koni Aka- ·
demickiego Klubu Jeździeckiego. Problem tylko
w tym, że nie ma jednego AKJ. W Łodzi są
dwa akademickie kluby jeździeckie. Moi rozmówcy mają niewyraźne miny jak o to pytam.
Bąkają o urażonych ambicjach, które doprowadziły do rozłamu w tym jednym z najstarszych łódzkich klubów studenC'kich. Podobno
przes:ik·ody, marzyły
ktoś chciał skakać przez
mu się wyniki sportowe liczące się w kraju.
Przygotowywał sobie konia do zawodów, ale
większoś~ zadecydowała, że w klubie powinno
się przede wszystkim stworzyć warunki studentom łódzkich uczelni do nauki konnej jazdy
i do rekreacji Zaprotestowano, że niby dl~cze
go mają być w klubie wyjątkL skoro rozwiąza
no sekcję soortową to nie ma skakania przez
przeszkody, bo wiążr> się to z niewspólmir>rnvmi
wydatkami Ma być równo i koniec No i teraz
w AKJ jest rekreacja, c;tudenci walą drzwiami
i oknami. żeby chociaż kilka dni spędzić „w
siodle". a co robi sportowy duch Cross-Country
AKJ - tego nie wie nikt. Podobno organizują
jakieś „akcje lętnii>". na które jednak studenci
nie chcą zbyt chętnie przyjeżdżać A do Krzywego Kotka, mimo że nie ma prąrlu i daleko
. .
od Łodzi. przyje7dżają.
nie ma prądu - mowl
- To dobrze .. że
dziewczyna -koniarz - siedzimy przy świecach
i Lampach naftowych. A jakby był prąd to o~
razu by się zaczęty, radia, telewizory i spokó3
diabli by wzięli. Parę Lat temu, niedaleko od

ANDRZEJ BETULSKI

la

pożrezon1eh

koniach
do Krzywego Kolka
bą

To et z kółka lowieckiego - słyszę za soprzyciszony głos czerwonego sweterka

zarzqd lasów wydzierżawi? im jeden pokój, ale
oni są tak przedsiębiorczy, że zajęli już całą
jedną stronę domku, ganek i podwórko Nie
wchodzić. Nawet zakaz
wolno tam nikomu
wjazdu postawili. Kólko lowieckie z Warszawy

-

przeciągnęła sylaby ostatniego słowa.
Jak długo trwa tutaj „koński" sezon?

Od polowy czerwca do końca wrzefoia.
Zimą tu pusto i cicho.

- Zimą tu nie można przejechać. Chyba że
3aniami.

Wije się między gęsty
i wpada na drewniany
mostek. Struga, która pod nim płynie, jeszcze
do niedawna była ściekiem. Dziś to chlubny
wyjątek. Podobno nawet ryby do niej wróciły.
Widać dno. Stare olchy pochylają się nad bystrym strumieniem. Za groblą jut prawie całko
wicie zarofoięty staw. Tu, przed. wielu laty, był
młyn. To właśnie w jego zabudowaniach rozgościł się AKJ. No i sublo'katorzy z Warszawy.
Na bocznej ścianie budynku ktoś namalował
konia w pełnym pędzie. Rozwiana grzywa.
Pysk otwarty. Sama dzikość i radość życia. Pod
koniem, ledwo, ledwo widoczny napis - „Rancho AK.1 Almatur''. Nie wystarczyło farby na
napisy. Przed każdym sezonem kierownictwo
lódZ'kiego Almaturu obiecuje złote góry „tak,
oczywiście, macie załatwione, możecie na nas
liczyć". Ale im bliżej lata, tym te „złote góry"
topnieją i potem z trudem wyżebrana farba
ledwo, ledwo wystarcza na pomalowanie framug okien i drzwi. No i jeszcze trochę na konia
w biegu. Obietnice są, tylko że potem nagle
wyrastają przeszkody, a już jak przyjdzie do
załatwienia spraw w pokoju pani księgowej. to
nawet duża sprawność jeździecka w sk-0kach
przez przeszkody nie pomaga.
Zakurzyło się na polnej drodze, zahuczało
wreszcie przyjechał kierownik. Kursanci zapewniają mnie, że będę miał do czynienia z uśmie
chniętym, młodym człowiekiem, który znakomicie prowadzi kurs i wie czego chce. Ale nie
trafiłem najlepiej. Na skrzyżowaniu, w Soczewce, jadąca przed nim Syrenka gwałtownie
zahamowała i teraz jego żółty maluch straszy
wgiętym przodem, a Zbyszek jest nachmur:r:ony.
Idę piaszczystą drogą.

mi kępami krzaków

_,

ODGŁOSY

Warszawy?
,

stajni. Na tablicy ogłoszei'1,
która znajduje się przy drzwiach wisi regulamin kursu. Dokładny rozkład karmienia koni i
terminów „jazd". Wachtowy musi nie tylko
wstać przed szóstą i nakarmić konia, ale także
sp:-awdzić ile zostało owsa i siana po końskim
śniadaniu czy kolacji. Resztki są starannie zabierane, żeby koń miał czysto, a kierownictwo ,
wie ile który koi1 zjada paszy. To pozwala le- ;
piej nią gospodarować. Poniżej regulaminu i •
że

pięciominutowe

1późnienie

bę-

j

-

Z Almaturu dostajem11 tyle pieniędzy co
kot napŁakaŁ. Każdy z uczestników p!aci ::a
obóz. Sami musimy organizować paszę dla ko-

ni.
-

Jak?
Trzeba trochę głowq rusz11ć. -

Zbyszek
wreszcie zapomina o wgniecionym przodzie malucha i uśmiecha się szeroko - Sprzedajemy
-

gnój.
- ??7
- Dostarczamy do PGR-ów i. w qgóle clo ró~nych
odbiorców. Trochę sromy trzeba kupić, a resztP,.
to już konie same zalatwią. Potem pr;:;yjadą
odbiorcy, załadlljq i cześć pracy. Tona - 3 tys.
glówne wpływy mamy z przeclto::łotych. Ale
wywania u. nas koni.

nia?

Ktoś

wam powierza konie do przechowa-

- Tak. Najczęściej warszawiacy. Mają konie,
nie mają ich gdzie trzymać, to oddają je do
naszej stajni. I\:orzystamy z nich, dbamy o nie,
czyścimy regularnie, karmimy, ci wta~ciciete pła
cą nam za to.
cło
„menedżerską głowę''
mieć
Kołka?
Trochę trzeba mieć. Te ,.pożyczone" konie

- To tr.zeba
tego Krzywego
-

bo inaczej połowa kursantów
nie mialaby na czym jeździć.
- Jak to1
- Większość ogierów będących w posiadaniu
Almaturu zawieziono do Bogusławic. Nam zostawiono czternaście koni, ale trzy są za mlode,
żeby na nich jeździ~. To masz raptem 11 koni,
a kursantó111 plus instruktorzy, jest dwadzieś
cia parę osób. Gdyby nie te sześć po±yczonych
koni, to byśmy chyba biegi przelajowe musieli
trenować. Almatur prowadzi swoją wlasną pali.tykę. a my musimy się głowić na czym posadzić
kursantów, poza krzesłem za stolem.
ratują

sytuację,

Idziemy zobaczyć konie. W stajni ciemno,
pachnie sianem i słychać intensywne przeżuwa
nie. Przy ka:tdym b~ksie wisi zgrzebło i szczotka.
- Jak często czyści się konia?
-

Dwa razy dztettnie.

-

A

jeździć, żeby

jako tako trzy-

- To zależy jak dużo się jeździ. Po trzech
miesiącach spędzonych w siodle na intensywnej nauce ł treningu będziesz jeździł nie najgorzej, ale przecież kto cale wakacje spędza w siodle? Najczękiej dwutygodniowy kurs i sporadyczne jazdy w ciągu roku. Po dwóch. latach.
możesz się zorientować, czego jeszcze nie potrafisz. Tak więc kilka lat i jeździsz dla przyjem·
·
noś ci.
- Duży ruch panuje w końskim interesie!
- Wiesz, w tym interesie przez duże „I", w
skalt kraju, to jasne, że duży. Konie sprzedaje
się tam po kiika czy kilkanaście tysięcy dola-

Z cz.€go finansujecie ten obóz?

-

Ile la·t trzeba
w siodle?

mać się

kąpie?

- Czasami się kąpie, ale trzeba uważać, żeby
kmita nie przeziębi~. Wszyscy uczestn.icy obozu
podzielent, sq na wacht11 i każda wachta musi

rów. Taka aukcja to cale przedstawienie - poczqwszy od prezentacji koni, a skończywszy na
ltidziach prowadzących aukcję, którzy muszą
być trochę showmanami. Ale w każdej stadni-.!e musi się co jakiś czas „odświeżyć krew".
.My też kupujemy nowe konie, część źrebaków
sprzedajemy. Niektóre z naszych koni są z nami
tak zaprzyjaźnione, że żal serce ściska na myśl,
że trzeba byloby je odsprzedać, nie mówiąc już
o oddaniu ich do rzeźni.

-

Skąd

paszę!

bierzecie

Z sianem nie ma problemu. Jak zabraknie
to wsiadam na konia i jadę do chłopa. Zamawiam na określony dzień i goclzinę i dokladnie
w tym terminie dostaję siano. Klopot jest z
owsem, bo można go dostać tylko przez je'i.nostki państwowe. Była już taka sytuacja, że
zamawialiśmy owies dużo wcześniej niż go potrzebowaliśmy, a owsa nie ma i nie ma. Jeź
dziliśmy, prosiliśmy. Nic to nie pomogło. Obie•
cywano nam, poklepywano po plecach, że będzie
wszystko, będzie, a konie już kończyl11 ostatnia
zapasy. Wreszcie pomógl nam zjazd absolwentów Jagiellonki.
-

-

???

Jedno z dwóch

gimnazjów

w

Placku

obchodziło uroczyście rocznicę za!ożenia, odbywał się zjazd i tam wlaśnie ktoś norii życzliwy
spotkał kogoś odpowiedzialnego za owies, „Sta-

Krzywego Kolka ten
zalatw im tam do
owies" - powiedział życzliwy. „Masz za!atwione" - odpowiedzial czlowiek od owsa .

TIJ

-

-

No i?

Na drugi dzień mieliśmy owies.

królestwo Krzywego
Obeszliśmy niewielkie
Kolka i znów siedzimy wśród kursantów, przy
brzdąkającej gitarze i w bzyku much. Paru
chłopców strąciło kijami jabłka z drzewa przy
drodze i natychmiast ożywił się kręcący między
nami łaciaty źrebak. Wysunął wilgotny nos i z
zachwytem zżera kwaśne jabłko. Rozczochrana
grzywka punka, pysk w uśmiechu od ucha do
ucha. Zajrzydz.iura. Musi zębami spróbować
śpiewnik z piosenkami, przejechać ozorem po
strunach gitary, at ta zajęczy, wsadzić nos do
niebacznie pozostawionego na stole kubka z herbatą. Wszyscy się od niego op~clzają, ale widać, że to pieszczoch kursu.
- To Łobuz - mówi Zbyszek. - Niezl71 cha•
rakterek. On chybCl zostanie w AKJ, ate pozo•
stale .trebaki to będziemy musieli sprzedać.
Znów zakurzyło się na polne) d?odze i &

charchotem dziurawej rury wydechowej zajeMotocyklista w
chała zdezelowana wuefemka.
przepisowym, wysokim hełmie nasadzonym na
czubek głowy, paski dyndają pod brodą nie zapięte, p!'zekrzykuje rzężenie motoru.
-

Mam dla was

pocztę.

wylądował na stole,
Niewielki pakunecze'k
motocyklista zapyrkotał silnikiem i zniknął pozostawiając w czystym powietrzu sinawy obło
czek dymu. Dopiero w takich miejscach jak
Krzywy Kołek możemy poczuć, jak trujemy się
motoryzacją.

Zbyszek stanął na środku placu, koło studni
przykrytej stylowym daszkiem i czyta na głos.
- „Krzywe Kołki" przes.ylam tPam pozdrowienia z „Daru Młodzieży" - to kartka od jednego

z uczestników poprzedniego obozu - teraz matrosa na ,,Darze Młodzieży". Chłopak w koszLtlce
z Cutty Sark pod pełnymi żaglami, wyjaśnia
koniarzom co trudniejsze słowa z terminologii
żeglars'kiej.

· Poczta wprowadza trochę ożywienia w monotonię przedpołudniowych godzin. Potem bryczka
zaprzężona w dwa konie przywiezie obiad, wachta przyciągnie ogromną płachtę brezentu z
sianem dla koni i dopiero wieczorem cale towarzystwo nagle obudzi się z !<=targu. Ospałe
podwórku nabierze życia. Gromada osów przycupnie przerażona pod ścianą domu, gdy „Krzywe Kołki" pogalopują w las na kolejne zajęcia.
zaporr.nianym przez
Można odpocząć w lym
świat miejscu, o którym nawet Almatui;- zapomniał, chyba że też będzie chciał się przejechać na końskim grzbiecie.

- A dlaczego Lućmierz nie jest taki popularny jak Krzywy Kolek?
- ;rak nie można powiedzieć. To jest bardzo

.12

też z
Też.
Rozglądam się po

Panienka

-

z nadanym mu przez poprzedniego właściciela
imieniem i tak już zostaje.

polany, pociągnięto !inię telefoniczną, Myśmy
slę do nie1 też podlączyli i byt w. Krzywym
Kolku telefon. l od razu znałazlo się mnóstwo
chętnych. do dzwonienia. Wszysclł s~bie naraz.
prz1l7Jomnieli. że mają jakie§ nie cierpiące zwloki
sprawy do załatwienia . .Przez zimę jednak rozkradł ktoś pnewody Teraz nie mamy telefonu, ale jest święty spnkój i można się oderwać od codziennych spraw.

fajne miejsce, aie za blisko Łodzi. Dobre na
wypady na weekend, w rnku akademickim, kieTarn
dy nie ma czasu na dłuższe wyprawy.

Jak to nielegalnie?

-

- Panienka przykazała nam, żeby pod żadnym pozorem nikt nie ważyl się dotykać do
,,jej konia". No ale czy możesz sobie wyobrazić,
że zostawimy zwierzę bez opieki i będziemy
spokojnie przyglądali się, jak zarasta brudem?

ostrzeżenia,

Przyzwyczaisz się. Tam gdzie są konie, muodpowiada leniwie bardziej
1zą być muchy -

-?

Nocne karmienie i koniec pracy. O, tu stoj't ·
konie. Tego dostala pewna mloda
panienka w prezencie od rodziców i nie barclzo
wie co z nim zrobić. - Zbyszek pokazuje na
zgrabnego karego w rogu stajni. - Nawet czyś
cimy go ... nielegalnie.

„pożyczone"

dzie traktowane jako rezygnacja z jazdy, wid·
nieją karteczki z imionami koni: Dollar, Soli- ·
sta, Leżanka, a pod nimi nazwisko opiekuna.
- Nigdy nie jeździłem konno, to dla mnie
chyba „Leżanka" byłaby najodpowiedniejsza? pytam Zbyszka.
- Nazwy mylą. Często koń do nas trafia jut

-

doświadczony uczestnik obozu, przymyka oczy
1 wystawia twarz na ostatnie promienie letnie&o słońca.
Siedzimy pod starym modrzewiem, w cieniu
stole. Kierownik~
przy długim drewnianym
kursu - Zbyszka Seipty nie ma, bo „do Soczewki po gaz pojechał". Lekki wietrzyk. Sennie. Psy, w ilości takiej jakby to była psiarnia a nie stadnina koni, wałęsają się z kąta w
kąt. Na przewróconym pniaku siedzi chłopak i
przycupnęły
gra na gitarze. Dwie dziewczyny
przy nim. Odganiają muchy i próbują c·oś nucić. Na stole leży, wydany przez Politechnikę
Swiętokrzyską, śpiewnik studenta-turysty.
- Czemu tak łazicie po kątach, a nie jetdzicłe na koniach? - pytam.
wyjaśnia
- Jazdy są rano i wieczorem jedna z dziewczyn - jak kto§ nie jest przyzwyczajony do jazdy na koniu to i te dwie godziny rano i wieczorem mu wystarczą.

wstać przed szóstq, nakgrmić konfe i przygotować je tak, żeby po śniadaniu można bylo po- .
jeździć. Wachta przez caly dzień opiekuje się
ja _d. ~
wieczornych
końmi, aż do zakończenia

Foto: Gr:iegGr~ Galasiński
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Między tury tyką

a rekreacją
Z KAZIMIERZEM HEMPLEM, ,wieloletnim działaczem Polskiego Towariystwo
Turystyczno-Krajoznawczego rozmawia PAWEŁ TOMASZEWSKI.

z

anim został pan działaczem turystycznym, uprawiał pan turystykę
już dosyć długo„.

-

-

Pierwszy mój kontakt z turyswe wczesnej młodo
z ojcem chodziliśmy
często
na niedzielne wycieczki za miasto. Ojciec mój bardzo lubił 1ię ruszać i to właśnie
jemu zawdzięczam, że turystyka stała się motyką nastąpił
ści, k:iędy to

ją

życiową

pasją.

Później,

pamiętam,

któregoś

roku byliśmy w Szwajcarii i tam odbyliśmy
s zereg dłuższych już wycieczek dolinami Alp.
Chodziliśmy też i po polskich górach. Tatrach,
Beskidach i Karpatach Wschodnich .
- Czym różniło się
uprawianie
turystyki
przed wojną od tego, co znamy dziś?
- Przede wszystkim była to w zdecydowa nej
większości turystyka indywidual na. Wycieczek
zbiorowych organizowa no bardzo mało, a jeżeli
już to przeważnie "dla młodzi eży szko:nej,
harcerzy. W górach chodziło się w kilku-„ najw y żej kilkunastoo sobowych grupach.
Przeważał typ,
powiedziałbym, taternika-t urysty, któr y na przykład w Tatrach miał dużą swobodę
poruszania się, choć nie musiał b yć kwalifikowanym wspinaczem z zezwolenie m na chodl'enie po ścianach.
Turystom przysługiwały liczne przywileje
!
ułatwienia, jak choćby za okazaniem specjaln e j legitymacji Polskiego Towarzystw a Tatrzań
skiego - możliwość przekracza nia granicy polsko-czechosłowackiej w dowolnym miejscu i o
d owolnej porze w pasie konwencyj nym, k.tóry
c i ągnął się od Cieszyna do Krynicy i dalej od Beskidu Niskiego aż do końca granicy. PanJ1ętam, że często z tej możliwości korzystaliśm y . Nie było też nigdy problemów ze znalezieniem noclegu w schroniskac h. Członkow i e
PTT mieli ten nocleg zawsze zapewniony , pozo ~tali także z tym, że już bez pierwsz.eń
stwa . Oczywiście ruch turystyczny miał wó1vc zas dos yć ograniczony zasięg, a w stosunku
do obecnego był, można powiedzieć, wręcz znik omy.
- Czy uprawianie turystyki przed wojną bylo tak kosztowne?
- To za l eż y dla kogo. Na przykład członko
wie PTT mieli w schroniskac h zniżki, w tym
również na zasadzie wzajemności w
należących do niemieckieg o towarzystw a
Besk 1denverein. Poza tym staraliśmy się zawsze
skromnie odżywiać, nosiliśmy ze sobą ż ywno3ć,
staraliśmy się sobie gotow~ć właśnie żeby
było taniej . Ogólnie
można
powiedzieć,
że
przed wojną na uprawianie turystyki mogli sob ie pozwolić wszyscy średnio zarabiający, ale
uprawiali ją głównie studenci I przedstawic '.ele tak zwanych wolnych zawodów. Robotników
s ię ni . ~oot.ykało.
- TurJ•styka nie była wtedy tak modna, hk
ie raz.
- Na pewno i moda odgrywała tu duża rolę.
Nie prowadrnno orzecież akcji propae:ando wych,
i:achę('a;ącyc·h do uprawian ia turystyki. nie orl'!an izowano w fahrykach 111·,•cieci:ek dla pracO'W't1ików, a już o jakimś dofinansow ywan i u
w o!.'óle nie mot(ło być mowy. Każdv mushł
piacie' ~ sleb1e z własnej kieszeni. co miało tr::
)erlna dobrą stronę , że w i:tór~· chodzili t:vlko ci,
któn' teii:o naprawdę chcieli. Oczywiście jeśli ir·h hyło stać
- A kultura turystyczna - na. jakim była
pozi!lmie?
- Na :macznie w y ż~zym niż obecnie - mi~
riz.Y' inn.vmi właśnie dzięki temu, ż e turystvki
nie uprawiali ludzie przypadkow i i nie przygo.

towani. Z całego tego okresu -pamiętam ty1ko
jeden, jedyny przypadek niewłaściwego zach'lwania się w schronisku. Było to w Roztoce,
gdzie pojawili się uczestnicy odbywającego się
akurat samochodo wego rajdu tatrzańskiego. Panieważ zakłócili cis?:ę nocną, ojciec mój wst11l
i zrugał ich okropnie, co przyniosło natych~
miastowy skutek. Nie zaprotestow ali ani sła
wem. Gdyby wydarzyło się to dziś, zapewne
byłby narażony na wiele przykroś_ci, a może
i na wyzwiska. Po wojnie
bywałem ł,wiad
kiem takich scen.
- Członkiem PTT był pan jui ed 1929 r&ku,
ale działa.czem turystyczny m 10.t"ł dopiero w
Polsce Ludowej„.
- Tak. Gdy w latach łO urzeniosłem się 1
Warszawy do Łodzi, chcąc odnowić swą przynależność do PTT, nawiązałem kontakt z Wlady~ławem Kałużnym; ówczesnym prezesem oddziału PTT w Łodzi. Później wybrani> mnie do
władz towarzystw a i od tego momentu zacz~
ła się moja społeczna działalność, którą kontynuuję do dzisiaj. A zaczynałem od organizowa nia odczytów, mających propagować góry naszych Ziem Odzyskany ch. Urządziłem też w oddziale małe archiwum fotoe;ra!ii górskiej. Po
połączeniu PTT z Polskim Towarzy!tw em Krajoznawczym w 1951 roku znalazłem się
we
władzach nowo powstałego Polskiego Towarzy'twa
Turystyczn o-Krajozna wczego i działałem
dalej.
- Obserwował pan :11 bliska, a nawet czynnie uczestniczył w narodzinac h tury11tyki masowej w Łod:11i i w or6Ie w Polsce powojennej. Jak do tego doszło?
- Zaczęło się od reaktywow ania przed wojennych towarzystw : PTT i PTK, ale dopiero ·)d
ich połączenia w PTTK, k;tóre od razu uzyskało przychylność
ówczesnych władz, a
także
l związków zawodowyc h, możemy mówić o początkach tej turystyki masowej,
jaką dzisiaj
znamy. Oczywiście był to duty sukces - rozrastanie ruchu turystyczne go, umasowien ie go
na nieznaną wcześniej skalę. Nie ustrzegliśmy
1ię jednak przy okazji wielu błędów, z których
na pierwszym miejscu wymieniłbym ten,
że
stawiając na ilość, często zapominaliśmy - o jakości, czyli o pracy nad zachowanie m wysok:ego poziomu kultury turystyczne j.
Zarzut ten
odnosi się zarówno do działaczy PTTK, jak też
władz nadrzędnych lokalnych i ogólnopolskich, rozliczających towarzystw o przede wszystkim z ilości członków, organizowa nych imprez
itd. Pewne rozwiązania były nawet towarzystw u
narzucane z góry.
Cel był słuszny: rozpropagować turystykę głównie poprzez organizowa nie rozmaitych impre.i; PTTK-owsk ich, gdyż uczestnictw o w nich
pomagało ludziom nie wykazującym inicjatywy, nie mającym żadnego doświadczenia turyst ycznego, ani rozeznania, gdzie warto pojechać,
co zobaczyć, jak przenocować, zostać w przyszłości turystami indywidual nymi. Bo dopiero
turystyka indywidual na daje tę pełnię przeż ~ ć,
jaką człowiek może czerpać z uprawiania wrysty ki. Jednak w ocenie zachowania uczest 1.1ików owych imprez panował zb.•: t daleko idący
liberalizm Na szereg negaty"·ny ch
zjawi5k
przymykan o oczy.
- Jakie dostnega pan niebezpieczeństwa w
turystyce masowej?
- Jest ich wiele, w turystyce masowej bardzo wa ż ną rolę odgrywa element zabaw.y, ro~
rywki i nic w tym złego - pod warunk1e.Jll, ze
pamięta się także o innych, wymagających pew-

...,.~···

• nt'!go wysiłku fizycz.nego, !kupienia, IM. Podstawowy błąd organizator ów wielu wyciecze.ll:,
zwlaszcza zakładowych, polega na tym, ii m y ślą oni wyłącznie o rozrywce, której ludzie oczywiście potrzebują. Ale utożsamianie jej
1
tur y styką jest nieporozum ieniem.
Dalej: turystyka masowa bardzo często zam ienia się w swoisty sport, wyścig - kto pier·
wszy dojdzie, kto szybciej, kto zdobędzie wię
cej punktów na odznakę I znów: te odzna~
ki spełniają pozytywną rolę, gdyż zachęcają do
zwiedzania kraju, poznawani a zabytków, przyrody, kultury. Nie powinny jednak stawać s;fl
celem samym w sobie, gd y ż wówczas pożytek
z uprawiania turystyki jest niewielki. Bo co
można zobaczyć, poznać, przeżyć w pośpiechu?
Krótko mówiąc, nie o to chodzi.
Charaktery stycznym
zjawiskiem wśród uczestnikó.w wycieczek - przede wszystkim autokarowy ch było też i jest nadal nadużywll
nie alkoholu. Zwracałem na to uwagę wielokrotnie przy różnych okazjach, co„. nie zawsze
było dobrze widziane. Pamiętam na przykład
uroczyste plenum Zarządu Okręgu PTTK
w
Lodzi, w czasie którego ówczesny przewodniczący Centralnej ~ady Związków Zawodowy ch
wręczał
sztandar
Zarządu
Głównego
PTTK,.
W
dyskusji
zacząłem
mówić
właśnie o szerzącym się pijaństwie. Dostojni
goście byli tym jednak wyraźnie zgorszeni,
a
przewodniczący Wojewódzk iego
Komitetu Kultur y Fizycmej i Turystyki zgromił mnie, ;t
obrażam PTTK, bo pijaństwa w turystyce„. nie
ma.
.
- W 1956 roku objął pa.n funkcję redaktora.
naczelnego powoła.nego wówczas do życia bi11letynu informacyj nego ZO PTTK w Łodzi
I
1prawował Jl\ przez prawie ćwierć wieku.„
- Tak, miałem dużą przyjemność redagować
nasz biuletyn, gdyż wokół redakcji skupili się
ludzie o dużej wiedzy turystyczne j i krajomawczej, o dużym zaangażowaniu społecznym oraz
szerokich zainteresow aniach. Dziś współ.pracuję
ju:i: tylko z redakcją, zajmując się głównie pracą w Służbie Kultury Szlaku. Patrząc wstecz,
mogę
śmiało powiedzieć, że wydawanie biule-tynu było 1 jest niezwykle ważnym elementem
naszej działalności propagando wej. Wystarczy
zajrzep do kolejnych roczników, by przekonać
Jię, iż mamy w nich na przykład całą „encyklopedię" wiedzy krajoznawc zej o ziemi łódz
kiej. A wspomnien ia, artykuły ooświęcone ochronie przyrody, zabytków„. Wnystko to stanowi naprawdę bardzo cenny materiał.
- Co, konkretnie pana zdaniem, nale:łałoby
zmienić. w naszej turystyce?
- Przede wszystkim - ograniczyć wycieczki autokarowe , co częściowo już 1ię stało, acz
n ie w wyniku świadomej akcji, lecz - kłopo
tów. z benzyną i rosnących kosztów Autokar
powinien służyć jedynie do podwiezien ia ludzl
z miasta w ciekawy turystycmi e region kraju, a dalej trzeba już, cxy to z plecakiem, czy
hez, ruszyć piechotą. Jak mówiłem, uprawianie turystyki musi łączyć się z pewnym wyaił
kiem. Organizow anie w ycieczek,
których uczestnicy prawie w ogóle nie wychodzą z autokaru, mija się, moim zdaniem, z celem.
Po drugie - poprawić stan bazy turystycznej, gdyż jest on dalece niezadowalający. Bra·
kuje nam małych I tanich schronisk- gdzie łat
wo można by znaleźć nocleg - i to nie tylko
poza sezonem. Tymczasem myśmy nastay.rili się
głównie na budowę dużych domów turysty. które niewiele różnią się od zwyczajnyc h hoteli i tak są też traktowane . Poza tym nie należy wymagać, aby schroniska przynosiły dochńd.
Jeżeli mają one b:vć rzeczywiście ogólnodostęp
ne i tanie, muszą być dotowane.
O po?:iom!e kultury tury!tyczne j już mówilił
my.
- A czy nie sądzi pan, ie ów niski pOlliom
kultury wśród części turystów jest też spowodowany I tym, że turystykę rozwinęliśmy na
nieznaną wcześniej w Polsce skalę, a nie stworzyliśmy w tym czasie odpowiedn iej bazy do
jej uprawiania ?
/
- Na pewno ma to związek. Z drugiej zaś
strony od lat obserwuję, ze my bardzo często
wozimy na wycieczki turystyczne - przynajmniej z nazwy - ludzi, którzy wbrew pozorom
wcale nie chcą tych , wycieczek odbywać, a!e
skoro już daje się aut-0kar. załatwia nociegi,
dofinansow anie„. Pamiętam, jak kiedyś w Instytucie Włókien Chemiczny ch, gdzie pracowałem, zorganizowaliśmy zebranie koła PTTK, na
które zostali zaproszeni przedstawic iele organizacji młodzieżowej, abyśmy zastanowili się nad
możliwością wspólnego działania popularyzują
cego turystykę i krajoznaw5 two. Organizacj a
była oczywiście :i:a organizowa niem wspólnych
imprez, wycieczek, ale pod warunkiem , · że bę
dą pieniądze, autokar„. Prawdziwy - turysta nie
stawia takich warunków i jeżeli chce wybrać
się, powiedzmy , w Tatry, pojedzie tam choćby

.

Bań.ska

Bystrzyca
Foto: GRZEGORZ GAŁASIŃSKI

koleją.

Moim zdaniem, należałoby wreszcie wprowadzić wyraźne rozróżnienie między turystyką
a
rekreacją, · gdyż pojęcia te bywają mylone ze
sobą, i zrezygnować z wożenia ludzi trzysta
czy pięćset kilometrów od miejsca zamieszkan ia

tylko po to, aby napili sle tam piwa, po!zli na
dansing, czy zjedli obiad w schronisku. W i ęk
szość ludzi i nie ma w tym nic złego chce raz na jakiś czas rozerwać się i zabawić,
a nie uprawiać turystykę wymagającą przecież
wysiłku . Odnosi się to zwłaszcza do pracowników fizycznych, którzy po całym tygodniu. ch:Ą
przede wszystkim wypocząć, nie zaś na przykład chodzić po górach. I dla takich w!aśn:e
powinny być w niedużej odległości od miast;i
różne ośrodki rekreacyjne z hotelami, restauracjami, kawiarniam i , dansingami , boiskami itp.,
gdzie można zabawić się i wypocząć bez ko·
nieczności spędzania kilku lub nawet kilkunastu godzin w autokarze, a potem - w schronisku, w którym od godziny dwudzieste j drugiej obowiązuje cisza nocna. Niechby te ośrod
ki b yły gdzieś w lesie, nad wodą - byle nie
za daleko A do Zakopanee;o powinniśmy wo~:ć
t ych, którzy świadomie i z własne~o wyboru
chcą iść w góry, naprawdę coś· zobaczyć i poznać.

My ślę, że problem ten należy jak najszybciej rozwiązać, a sytuacja znacznie śię nam
poprawi ku zadowoleni u wszystkich Niestety,
nie j~•t on chyba .przez władze dostrzegany , a
jeśli to w niewielkim
stopniu.
Pozostaje
mieć nadzieję , że to się zmieni.
- Dziękuję za rozmowę.

1oto:

NR 40 (1488), XXIX, 4 PAZDZIERN'IKA 1~86 lt

Gr.ieg~ Gaiarifis~f

•

•

ODGŁOSY 13

'

ajwyższe nasze kochane ZOMO! Douprzejmie,
noszę
goryczy,
pełna
m~ciwości i błędów
z
ortograficznych
powodu niedouczenia w trudże jeśli nie
nych warunkach,
rozpieprzycie pałkam! tej bimbrowni na Krawieckiej, to my
Obywatelski
.zorganizujemy
Komitet Samoobrony i spalimy
ten cholerny dom rozpusty razem z żywymi lokatorami,
poda,
Europa
Wolna
a
innego
co
spłonęło
że
musiał
będzie
Urban
i
tłumaczyć wrogim nam pismakom z Zachodu, że doszła do
słusznej walki z alkoholizmem.
Nadmieniam, że byłam już osobiście u normalnej milicji niskiego szczebla, inspektor mnie u- ,
przejmie wysłuchał, ale na Krawóda leje się nadal
wieckiej

ale
trzy kieliszki tygodniowo,
to nieprawda. On tak ostro pociąga, że warsztat mu się roz·
sypał, przez C<> nie żyje z żoną
i ~ocha się tylko z butelką.
A Heńka Owsikowa,_panowie
ZOMO, to jest pięćdziesięciole
tnia szwaczka na rencie w WY·
sokości 7 tys. zł, która miała w
za
sześć wyroków
kartotece
handel alkohospekulacyjny
lem. Ostatnio dostała rok poze
ale
zbawienia wolności,
na zły stan zdrowia
względu
opuściła pierdel po sześciu miesiącach. Owsikowa znalazła sobie przyjaciela na ulicy Fazowej, niejakiego Wojciecha Gorzeźbia
ryczkę, bezrobotnego
rza, z którym żyje w konkubinacie u boku męża zwfędłeg.>.
te Owsik
mówi,
Owsikowa
wytrudni się nielegalnym
ale jej zakazał się
szynkiem,
A prawda jest tak:i,
wtrącać.

hes młlicyjnych insychodu
gniów. Wsiadł grzecznie i W"fstaznał ze skruchą, że jest
łym klientem, a za „S tołową"
zapłacił 800 zł.
Kiedy • zdegradowany tkacz
kwitował odbiór wódki w buzamknię
telce z oryginalnym
ciem, do DUSW przyjechał fiastały
tem bezrobotny Grzela,
Za koszulą
klient Owsików.
miał oryginalnie zakapslowaną
S-pecjal".
flaszkę „Bałtyckiej zaWyjaśnił, że o dziewiątej
czepiło go dwóch skacowanych.
Grzela nie miał pienię dzy, ale
więc
gdzie kupić,
wiedział,
tamci :i:łotyli s ię na osiemset i
wziął.
Następną

była

klientką

mło

da magazynierka, która od lat
kupowała wódkę dla towarzyI dla
w fabryce
sz1 pracy
własnego męża, dopóki ten nie

Donos
P.atologiczny
że ona kupuje wódkę do spółki
z konkubinem. żeby nie było
jeżdtą taksówkami
obciachu,
na osiedla i poza miasto 1 biorą po dziesięć flaszek do torby.
Większość zapasu trzyma konkubin i donosi po dwie flaszki do Heńki, więc jakby wpadła milicja 1 znalazła te flaszczego
ma 1ię do
ki, to nie
przyczepić. Ten Goryczko wygadał się kiedyś po pijanem1.t,
że nabył dla Owsikowej 70 butelek.
Co się na tej melinie dzieje,
to ludzkie słowo nie opisze, ale
milicja by potrafiła. Niestety,
dzielnicowy nie może nic zrobić, bo nie ma dowodów, a ja
nie mogę się ujawnić, a sąsie
dzi udają, że o niczym nie wiezło
dzą. Dzielnicowy ma tyle
dziejstwa i awantur na dzielnicy, że nie sposób czatować w
mundurze na Krawieckiej i powychodzą
lować na pijaków
cvch z Owsikowej meliny. A
żeby wyp'rzecież wystarczy,
wiadowcy zajęli punkt obserwacyjny po drugiej stronie ulicy i śledzili z ukrycia bramę
Widać, jak do
·posesji nr 5.
tego domu wchodzą różni ludzie,
którzy zaraz wychodzą, albo po
godzinie, jak idzie konsumpcja
na kieliszki po setce. Żaden z
a nienich tam nie mieszka,
którzy już w bramie odliczają
pieniądze, chociat nie ma tam
żoną.
innego
ani
sklepu, burdelu
Żebyście mieli pełne rozeznanie, jak kogo załatwić na mL:>j- punktu usługowego.
scu robię dla Was od pewneMoja osobista sprawa tkwi,
go czasu wywiad środowisko
w tym, że ja nieszczęsna, mam
wy Taki Ryszard Owsik, panopod opieką sierotę siostrzeńca
ma sześćdziesiąt
wie ZOMO,
w wieku dwudziestu trzech lat
lat i jest niepracującym szlifiei jak on tylko wyjdzie z pracy,
klasami podrzem z dwiema
to zamiast po ludzku zjeść ostawówki. Widocznie w socjalibiad u mnie, wstępuje do mezmie analfabeta może szlifować
liny i pije tracąc całe zarobki.
na państwo
bruki i siedzieć
wciąż
Potem przewraca się,
wym wikcie, bo musi być sprapodrapany 1
jest potłuczony,
wiedliwość społeczna. Najpierw
odarty. Jeżeli wasz komendant
Owsik: był skazany na dwa lanie zrobi z tym porządku, bę
ta za handel wódką i wyszedł
napisać wyżej.
dę zmuszona
po roku na mocy amnestii , popanowil!
Przyjeżdżajcie więc,
tem za ten sam procE'der mi a ł . ZOMO.
Ja jestem osoba spopł a ci ć I O tys zł , wolał jedna k
kojna i pozostaję w cieniu walna
siedzieć, zamienił grzywnę
ki z patologią wódczaną. Pisz~
d z i e wię ć m ies i ę cy aresztu i oddonos patologiczny i nazwiska
w
si edz iał tę cią ''. ę społeczną
swego nie podaję, bo chcę zaca ło ści,
chować dyskrecję. Ciotka jednego z rozpijanych przez melipros::ę
Owsik,
Ryszard
ZOMO ni gdy w życiu nie pranę.
co w ał. a kupił synowi dużego
Bo 5przedaje
fiata' · Za co?
na butelki, po 800 d
wódkę
nie interwenioKomendant
„ Stołowa'', a czasem po 900 zł.
w sprawie pował osobiście
A ja k ko mu ś brak uj e to pu ści
drapanego siostrzeńca, ZOMO
za siedem setek. Ale podgazoszturmem meliny,
nie rozbiło
Wycia nawet
wanemu to nie
jednakże funkcjopariusze zajęli
res zty z tysi ąc a: Taki dobrotlisię troskliwie ·listem ciotki, pona jtaósze gawy, bo kupuje
anonimy czasami mónieważ
i
tunki, „Baltic" i „Stołową"
i tylko prawdę,
wią prawdę
wtedy ma więk~zy zysk Mówi,
tym bardziej że Owsikowie byże musi zar o bić na utrzymanie
li już milicyjnie notowani. W
wię-.: jak wycią
i na węgiel,
czasie naliczono 32
krótkim
to nie
gnie dziennie 1500 zł,
podejrzanych klientów wyszynbo ży wność rlroga
jest dużo,
Chaku przy Krawieckiej 5.
b int go iau fanyrri spr1eda je z
że największy
rakterystyczne,
na miei•cu, na
k o n ~ u mpcją
ruch panował w okresie prohikirl t>r. ki. po 160 z ł •etk a
bicji, tj. między szóstą a dzie~
Najzaba wni e jsze jest to, gdy
zanim na ladach
siątą rano,
Owsik mówi, że wó d kę trzymri
i w legalnych pijalsklepów
w <;k rytce po to, żeby żona nie
skrzynki z piniach stanęły
wiedziała, że on pije, a rhodzi
wem.
każje
o to że oni h a ndlu J ą
zdjąć
T~raz można już było
na własny rachu nek W ~kryt
na próbkę wychodzących z meCP 1ego w6dka <toi w r z ądt<u
liny klientów. Pierwszy nawipo jednej stron ie a Owsiko'Nej
tkacz
nął się pod rękę młody
nie bylo
ż e by
p> drugi <'j ,
transporcie.
w
zatrudniony
O ws ik twierz , lki w kasie.
Mia! za paskiem od spodni pół
dz.i' że nie int0resuje go, co roznalazł
litra „Stołowej" . Gdy
bi żo na . Mówi, że on sprzedaje
się sto metrów od meliny, zaz dobrego
tyl ko p r zy ja cioł o m,
proszono go po cichu do samoa tak to sam wypija
serca,
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EUGENIUSZ IWANICKI
Ciężka brama więzienia w Z.owiczu potegnała Henryka W. jękliwym skrzypieniem. Przekroczył ją w kwietniu 1982 r., ale nie pamię
ta czy wówczas zawiasy były naoliwione czy
Ale teraz,
także jęczały szyderczo i złowrogo.
piątego sierpnia 1986 r. w ąpalne letnie przedpołudnie, było mu to zupełnie obojętne. Ważne
było, że był wolny i mógł zacząć życie od no-

wa.

_

P.rzystanął: którą :r; dróg wybrać? K;itda nę
ci, każda obiecuje niespodziankę, prowadzi w

RYSZARD BINKOWSKI

jak :r; cebra. Przyjedźcie więc
ze s?rzętem bojowym, bo milicja z naszej parafii nie ma s i ę
co brać za sprawę, gdyt handlujące wódą małżeństwo Owsików ma znajomości na szczeblu. żebyście mieli jasność w
polu działania, podaję dokładny
ulica Krawiecka 5,
namiar:
dom frontowy, wejście w brapierwsze drzwi po lewE"j
mę,
stronie na parterze. W kuchni
schowek
jest
pod łóżkiem
przykryty gumolite!'h, a w nim
butelkowy magazyn podręc:z;ny.
znajdują
Właściwe magazyny
na ulicy Fazowej 15 u
się
pani Owsikowej i
p rzyjaciela
na Solnej 3 u córki Owsików.
Kochane ZOMO! Ja bym się
do was nie zwracała, ale ubolewam strasznie nad losem dotkniętych plagą pijaństwa i osobistym, do czego przyczyniaz
Owsikowie
ją się meliny. ·
są to notoryczni
Krawieckiej
recydywiści, co już z niejednego kiciarskiego pieca chleb jedli za nielegalny handel wódką, toteż jako Matka Polka ni.e
B.>
mogę patrzeć na ich życie.
dzieci w
oni mają pięcioro
wieku od dwudziestu do trzydziestu lat, ale przykładem nie
tylko wciągają najsw1ecą,
do procederu
młodszego syna
a 5ami nie żyją z
spekulacji,
z
sobą jak przystało mężowi

•
a1

Wreszcie tram się klient, który nie miał przy sobie
flaszki. Był to z zawodu technik odlewnik, pracujący na etacie portiera i hodujący kury.
ale byn;i.jOdlewnik woniał,
mniej nie kurzym łajnem.
- Było tak, że wczoraj zaniosłem Owsikowej mendel jajek - wyznał jak na spowiedzi. - Bo ja, panie władzo, od
trzech lat dostarczam jej świe
ży nabiał. Ale ona wczoraj nie
mi
miała pieniędzy i kazała
zgłosić się dzisiaj po te marne
umarł.

dwieście pięćdziesiąt Zjawiłem
ona jednak nie
się na czas,
miała jeszcze forsy, więc z litości wziąłem od niej w naturze. Nie powiem, pos t awiła si~
honorowo, z procentem. Łykną
łem dwie setki. .•

Zaledwie

odlewnik

kurzy

2 fiata, w bramie posesji nr ~ rgzległy się dźwięki
„~ady
do występu
zbliżorte
Pank" na stadiopie we Wrocła
wiu. Owsikowa wyjąc i przeklinając niczym idolka z eleokładała
ktrycznymi gęślami,
męża warząchwią i wrzeszczała:
- Ty łachudro! Ty eunuchu,
pijaku! Po mojej stronie stał
wysiadł

jedenaście! Na mizgłoszę, alkoholiku!

tuzin, a jest
licję cię

snął

A ja ciebie!
Owsik.
Aha!
Ja

-

z

odwrzatobą

nie

współżyję!

Z mojej
- Ale kradniesz!
„Stolostrony znikła flaszka
wej"!
No to chodź,
- Ta - ak?
rozstawimy na inne miejS'Ca.
- A po co, hę?
- W ten sposób oddamy sobie to, co nam naletne, baranie!
Albo zaszła przykra pomyłka,
wzajealbo też okradali się
mnie w schowku. Był to jednak dowód, że towar jest, i
milicja wkroczyła do akcji.
pod
sięgnąć
Wystarczyło
w
zdjąć linoleum
wersalkę,
kształcie trapezu i znaleźć ruchomą deskę, pod którą mieś
o wymiarach
cił się schowek
100X50 cm i głębokości 40 cm.
W środku znajdowało się jedenaście-... flaszek „Baltic Vodka",
a we Wnęce kuchennej pod oknem J;>ięć flaszek „Stołowej".
Ponieważ Owsikom udowodniono, te w ciągu roku sprzedali około tysiąca butelek wódza co groziła grzywna w
ki,
wysokości co najmniej miliona
w
złotych i przepadek mienia
całości, zabezpieczono sprzęty i
Niewiele jednak tego
meble.
było, ot, zniszczone wersalki, używany telewizor, stara prabica itp.
W trakcie przeszukania siecd/w. z PG znażan t z sekcji
z kratkowanego
lazł wyrwa ną
zeszytu kartkę, na której ktoś
ponaklejał dość równo wyci ęte
z gazety litery. Tworzyły one
napis tej treści: Droga Melino!
muszę stwierZ przykrością
dzić, że wasz stan wolności niedługo się skończy! Pani X.
Po zlikwidowaniu meliny PaSzary
ni X nie ujawniła się.
nie szuka bowiem
obywatel
rozgłosu i na jczę ś ci e j anonimowo pomaga milicji w walce z
patologią sprilcczri ą.

nieznane.
było
Na dworcu autobusowym tego dnia
jelcza,
pustawo. Wcisnął się do wysłużonego
a kiedy autobus ruszył, nie odrywał oczu od
okna. Niby znajomy krajobraz a przecież jakby całkiem inny. I domów jakby więcej. A w
Kutnie to jut zupełnie się pogubił i trwało dłu
go nim trafił na kurs do Leszna, małej mieściny, w której mieszka jego matka.
wielka, nie ma co
Radość .z powrotu była
ukrywać, ale matka znała dobrze swojego syna i jakoś nie mogła pozbyć się niepewności i
niepokoju. Więzienie ludzi albo łamie, albo harHenryka W. zaistniał ten
tuje. W przypadku
drugi wariant. Wolność utożsamiła się u niego
z potrzebą ruchu. Nie mógł usiedzieć na miejscu. „Muszę odwiedzić wszystkich krewnych" „I to zaraz".
postanowił. bratu Markowi w
wizy tę złoży
Pierwszą
f,odzi. Już widzi radość na twariy tamtego,
gdy zobaczy w drzwiach swojego ukochanego braciszka. Przecież nie widzieli się cd pięciu lat,
sporo się zmieniło, sporo tei mają sobie do
powiedzenia.
- No co, mala - zwrócił się do siostrzenicy uczennicy 3 klasy szkoły podstawowej w
Kutnie, Violetty, która tegoroczne wakacje spę
Zrobim11 wujkowi
dzała u babci w Lesznie Markowi ni~spockiankę?
- To mnie zabierzesz z11 1obq1'
- Musowo.
I już nazajutrz, szóstego sierpnia przed

połu

dniem znaleźli się w Lodzi na ulicy Ceglanej,
lokal
w mieszkaniu Marka W. zajmującego
wespół ze swoją konkubiną Urszulą, będącą w
zaawansowanej ciąży.
· Radość była spora: przecież to nadzwyczajna
okazja by co nieco wypić i posiedzieć w rokupują butelkę
dzinnym gronie. Początkowo
wina, ale okazuje się, że to za mało. Więc przynoszą jeszcze jedną. Atmosfera staje się jakby ciekawsza, a jednocześnie z niepamięci wypływają sprawy, które kiedyś tam nie zostały
do końca wyjaśnione. Jeden z braci przypomina o pierścionkach, drugi dziwi się i o niczym
nie pamięta. Więc tamten przytacza okoliczności, świadków, sytuację. Niestety pamięć drugiego ·brata okazuje się całkiem dziurawa. Więc
padają słowa ciętkie, obraźliwe, obaj interlokutorzy zaczynają nawet niebezpiecznie gestykulować.

Marka W. usiłuje rozładować
Przyjaciółka
napięcie. Mówi że przecie! lepiej jeszcze kapkę wypić, niźli strzępić niepotrzebnie jęzory. I
latach niewidzenia
oczu?
Bracia z ociągniem się przyjmują propozycję. Jest godzina około drugiej po południu.
Obaj idą więc do Parku Sledzia, a po drodze
kupują dwie butelki wina. W parku jest chłod
no, można siąść pod drzewem, rzucać okruszyny gołębiom i powoli cedzić cierpki smak „Sieradzkiego". I rozmowa w takiej chwili od razu staje się rzeczowa i konkretna. A jest o
czym roz:mawiać: okazuje się, te pi:agnienie w
nich ciągle jest wielkie, ale kies?:enie są puste.
Dzte1\ się
- Cholera - zauważa Marek. ładnie tak, po pięciu
się, skakać od razu sobie do

czy to

dopiero zacząl, a tu. taka posucha.
- Trzeba blf w miasto - wzdycha Henryk.
- Przyuważyć jakiego§ pijaka ..•
- Teraz ludzie sq ostrożni.
- Na mnie nie ma mocnych.

Nagle w jednej z alejek ukazuje się znajoma postać: ależ tak, przecież kiblowało s l ~ w
jednej cell _przez tyle wojt ków! Facet i dzie
nawet prosto i widać, te ma butelkę.
Zawołali. Przyszedł. Szyb'ko wysączyli zbawczy napój w trójkę. I znowu pustka i pragnienie. Chęć działania, natychmiastowa potrzeba
uzupełnienia płynu w organizmie, niezaspokojony pęd do wędrówki.
Poszli więc Drewnowską w stronę ulicy Kasprzaka zostawiając kumpla w chłodnym cieniu
działał szybko: nim
Parku Sledzia. Henryk
Marek sii: obejrzał, już trzymał w rę'ku czyjś
portfel. Życie od razu nabrało żywszych kolorów! Teraz należało się już tylko weselić i
cieszyć. Kupili od razu cały litr „żytniej", a na
zagrychę 20 pączków i poszli do domu, to znaczy na Ceglaną.
krzyknął Marek do
- Dawaj naczynia! Urszuli - Nastaw wodę na herbatę!
Niestety herbaty ni-e było i nie było cukru.
której mąż
Urszula poszła więc do sąsiadki,
jest czasowo nieobecny w domu, bo odsiaduje
9-letni wyrok za zamordowanie babci, pożyczy
na libację.
ła co trzeba i zaprosiła sąsiadkę
Mężczyźni byli już podpici i sąsiadka zdążyła
wychylić zaledwie kilka kieliszków, jak Marek
nagle się wnerwił, zaczął krzyczeć, wygrażać, w
końcu schwycił sąsiadkę za kołnierz i wypchnął za drzwi. Oczywiście, że było jej przykro;
przecież niby się przyjaźnili, niby wszystko od
siebie potyczali i tak dalej, no i na stole została nie dopita wódka. Cham i tyle.
Tymczasem w mieszkaniu działy się różne
upływu czasu stawały się
rzeczy i w miarę
coraz dziwniejsze. W całym domu słychać było
krzyki, wrzaski, przekleństwa. Ale w tym domu nie takie się już rzeczy zdarzały, a jak i e ś tam
krzyki me wzbudzają sensacji. Normalka przecież, że ludzie się bawią. Dopiero później ludziska sobie przypomnieli to i owo.

Zeznania 1ąsiad6wi
Mówi Władysław M.: 8 sierpnia około godziny 20.30 wyglądał przez okno swojego mieszkania i widział jak od Marka W. wychodziła
głośno płacząca mała, może 10-letnia dziewczynprzyciskając do boku
ka i zgięty mężczyzna
parzystej
za:krwawione ręce. Szli po stronie
ulicy Ceglanej w 1tronę Bałuckiego Rynku.„
Po pewnym czasie usłyszał sygnał karetki pogotowia. Wtedy Władysław M. poszedł zobaczyć co się stało. No i ujrzał jak pogotowie zabiera na noszach mężczyznę.
Mówi Marla W.: Brała . wodę ze studni na
podwórzu i wtedy 11łyszała jak bracia się kłó
cą. Spokojnie wróciła do domu. Gdy wyjrzała
przez okno, zobaczyła jak wybiega z budyriku
Za
zgięty Henryk W. Trzymał 1ię za brzuch.
W. prawi•
nim biegła dziewczynka. Henryk
biegł, zataczał się. Po jakichś 10 minutach wyszedł za nimi Marek W. I też zacqł biec. Ale
raptem rozległ się 1ygnał karetkL"
Na Bałuckim Rynku .zrobiło 1ię zbiegowisko.
Ludzie tłoczyli się jeden prze.z drugiego, ktoś
wezwać pogotowie, ktoś inny zadzwopobiegł
nił na milicję. Na ziemi wijąc si, z bólu leżał mężczyzna trzymając się za brzuch, a krew
rozlewała się coru szerszą plamił. Obok kucała mała dziewczynka i głośno zawodziła.
Henryka W. - bo to był on - zabrano d!>
szpitala im. Barlickiego. Stan jego był poważny. Nóż, którym został · ugodzony, przeciął jego brzuch na szerokości 15 cm, wbił się głę
boko w jelita, przeciął je, przebił pneponę 1
baruszkodzfł lewe płuco. Lekairze pracowali
dzo długo, ale szanse na uratowanie życia by·
ły znikome.
' Tymczasem w komendzie milic)i Violetta zawraz
nosząc się od płaczu opowiada, jak to
z wujkiem Henrykiem przyjechała do Łodzi
jak w mieszkaniu wujka
do wujka Marka,
Marka obaj wujkowie trochę wypili wód'ki I
2 butelki wina i rozmawiali na różne tematy.
Jak to w rodzinie. Po południu ona i wujek
Henryk r.1ieli odjechać do domu.
ale
Było już późno, kiedy wyszli na ulicę,
Violetta zauważyła, że za nimi idzie jakii mę
tu dokładnie opisała jego wygląd i
żczyzna z
jego ubiór (np. że miał na sobie koszulę
krótkimi rękawami w czarno-zielono-czerwonodotarli do
żółte ułożone skośnie pasy), Gdy
końca ulicy, :r; krzaków wyskoczył mężczyzna I
Obejrzała się i zokrzyknął „Łapcie ich!".
trzyma
baczyła. że idący .za nimi mężczyzna
wujka Henryka z tyłu za ręce. Drugi też był
w poblltu. Gdy wujek Henryk próbował odepchnąć tego drugiego, to tamten wyjął z kieszeni
spodni n6ż 1 pchnął nim wujka w bok. Gdy
wujek się przewrócił, obaj uciekli .••
Dziewczynka mówiła z taką sugestywnością,
tak przekonująco, że nawet najwięksi sceptycy mogli uwierzyć w szczerość jej relacji. Ale
- jak wiadomo - sprawiedliwość zanim wskaże winnego musi zebrać wszystkie informacje
dotyclące danej sprawy, postarać się o dowody, ustalić świadków zajścia. Rozpoczęto więc
penetrować okolicę, rozmawiać z ludźmi, któalbo coś usłyszeli.
rzy być może coś widzieli
Okazało się, że relacje sąsiadów Marka W. mocno odbiegają od tego, co powiedziała Violetta. Niestety, zeznań nie mógł złożyć Henryk W.,
bowiem zmarł pięć dni później nie odzyskawszy przytomności.
Zebrane okoliczności zajścia przemawiały jeteż
W. I jego
Marka
dnak na niekorzyść
wkrótce zatrzymano i osadzono w areszcie. Początkowo mówił, że o niczym nie wie, że pożegnał brata serdecznie, a nawet znając okolicę wybiegł za nimi bojąc się, aby jacyś chuT
ligani nie trobili mu przypadkiem krzywdy. Je,dnakże jego wyjaśnienia coraz bardziej stawały się kłębkiem poplątanych nici. W końcu si~
załamał.

A było to tak: popili, owszem, nie ma potrzeby zaprzeczać. Potem zaczęli się kłócić, już
nawet nie wie o co poszło. W pewnej chwili
powiedział do brata, że jak mu się tu nie podoba, to mote sobie iść w cholerę. Wtedy tamten trzepnął go w twarz i to zdrowo. bo MaHenryk walił go
rek W. padł na wersalkę.
gdzie popadło, aż przestał. Wówczas Marek W.
przeszedł do kuchni i z kredensu wziął nóż
kuchenny, długi na około 40 cm, z drewn i aną
rączką. Kiedy się odwrócił, zobaczył, że brat
stoi w drzwiach. I wtedy go pchnął tym nożem
w. .brzuch. Brat się cofnął. Nie wie ile czasu to '
trwało, w każdym razie, kiedy wrócił do pokoju, Henryka W. już nie było. Wówczas postanowił, te wraz z kon·kubiną wyjdą wbaczyć,
czy się co nie stało. Ale gdy doszli do Bałuc
kiego Rynku, już było za późno: pełno było
ludzi, stała karetka i milicja.
kuTak więc Kain zabił Abla w kuchni
chennym nożem. Do wyjaśnienia pozostają zeznania Violetty, która uparcie trzymała się swojej wersji.
Ale i tę sprawę prokuratura na Bałutach wykiedy zobac zył, że
jaśn!!a. Otóż Marek W.,
bratu nie może pomóc i że być może wp;i kował się w niezłą kabałę, zdążył wyszepbć iej
do ącha wersję napadu. On też wymyśli! obu
sprawców i ich ubiory. Budzi podziw jed•nkże
fakt, że 9-letnia dziewczynka tak dokładnie mimo niewątpliwego szoku, jakiego r:loznala bę
potrafiła wszyst'ko
dąc świadkiem zabójstwa nawet drobne, nic nie zmu·?ace
zapamiętać,
szczegóły w ubiorze fikcyjnego napastnika nopiero gdy Marek W. przyznał się do zbr - r!ni,
Violetta opowiedziała jak to wszystko było naprawdę. Dlaczego więc kłll.mała? Tylko dlatei:>;o,
że wówczas, gdy stała nad wijącvm ~ię na 7;emi wujkiem Henrykiem, wujek Mar:>'k p0 w icdział na zakończenie instruktażu: .TPś!i nie powiesz tak jak ci kazałem, to z tob1 zrobię to
samo co z wujkiem Henrykiem ..•

•
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rudny, ciasny dworzec źle oddziałuje na psychikę przyjezdnych. Źle usposabia przybyłych także niewielkomiejskie otoczenie ulic wjazdo\vych w Łodzi. Dalsze zaznajamianie ~;~
z miastem zmienia stopniowo pojqcie turysty.

welskich
główek i pięknych
talerzy z widokiem na hero
miasta Łodzi, mogłoby powstac
w wyniku umiejc:tnego wykorzy~tania dóbr llaturalnych porastających jedną ulicę Piotr-

B

W Łodzi uderza przede wszystkim brak systemu zabudowy,
j11kby jakiś pośpiech. Wygląd europejski zaczyna· się od ulicy
Piotrkowskiej. Inne ulice równolegle i poprzeczne, które. co
ciekawe, koticzą się z obu stron przeważnie w lesie - mają
charakter z:upełnie inny; bardziej zaniedbany i zanieczyszczony,
z.a to na wskroś przemysłowy.

kowską'!

Sklepów wspanialych Łódź posiada niewiele. Charakterystyczn<\ jest rz.eczą. że nawet przy ul. Piotrkowskiej te o mniej wykwintnym wyglądzie cieszą się większym powodzeniem od swych
konkurentów o urząazeniach europejskich.

Do czego
jeszcze służy

Na ulicach brak wdzięku i elegancji. Brak umiejętności ch'ldzenia po wąskich ulicach bez popychania się, brak nawet u

przyroda?

Tak bylo
PRACA
..,

.. .

„. .

·~

'~· ~
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Ogół mieszkańców tutejszych ożywiony jest nadziejami dorobienia się wielkich majątków - \Vszak t.\·lu już się dorobiło Dla
Idei szczerej, prawdziwej do miasta tego mało kto zawita. O!!:ół
żądny jest własnych „\vidoków" są zachęcając~, ale często z,;.wodne.

Obok spotykanej nędzy na mieszkańcach znać większą zai dobrobyt niż w innych miastach polskich. Ten lepszy byt łodzian ma główną podstawę w pracy. Łódź i5totnie
prar.nje dużo, prz~· tym pracuje ciężko . Wyjątkową pracowito~ć
łodzian p9dz.iwiają nawet przyb~·wający tu cudzoziemcy. Dotyczy to tak robotników. jak i przemysłowców.
'
możność

Wytwórcy łódzcy pracując cicżko, ż~·ją też stosunkowo krótko. szybko się starzeją. umierając nagle. najczękiej na choro!J:·
serca. Atmosfera przepojona jest hałasami pracy, ek.onomii i
oszczędności.

Nawet ten, kto nie chce, musi w Łodzi udawać oszczędnego i
praktycznego. Wszyscy mają stale w pamiqci najii:łówniejsl.1 r.asadę ekonomiczną tanio wytwarzać, jak najdrożej sprzedawać.

KOBIETY
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O potrzebie rachunku wiedzą także żony przemysłowców. Dba-

o grosz kaid '. a wczesnym rankiem w dzień targowy moina
z.obacz ·c zonv bogat,·ch łodz.ian podążające powozami z.e slu<;ą
na rynki miejskie. W domu doglądają same każdej rzeczy, a
nierzadko same zajmują się dozorowaniem kuchni. Lubią nadz.wyczajnie lad i porządek, a wytworność salonów nie wstrzymuje ich od zawiązania fartucha.

W nie<lzielę widai; na ulicąch wolno spacerujące
cudaczn~ch. jaskrawych kapeluszach, z parasolkami

robotnice w
o tysiącach
barw. w starych, dopasowanych do figury sukniach, które ja<krawością kolorów chcą ukryć tandetność materii.
południowych duże oż.ywie11ie w mieście spraton ruchowi przechodniów kosztown!e bardzo. ale
niegustownie postrojone damy. W ogóie piękności w świecie
niewieścim brak w Łodzi, brak im zwłaszcza tej zręczności w
r·uchach, jaką s\ę w:dz.i w Warszaw:e.

W

wiają

godzinach
nadając

STAN SANITARNY
Wypada raczej pisać o braku higieny nii o higienie w Łodzi.
Brak tu wody. brak ścieków asenizacyjnych. Brudna, zakażona
drobnoustrojami ciecz przepływa przez ruchliwe ulice miasta,
obniżając poziom zdrowotny. Dym przesłania słońce. a ziemia
prz.esycori.a jest brudem. Wobec ciągłej styczności mas robotniczych choroby zakaźne maią łatwe pole rozszerzania się.
Zorganizowana przy fabrykach pomoc lekarska nie wystarcza
i chorych trzeba nieraz umieszczać w szpitalach. Wypływają tu
duże trudności. obecnie liczba łóżek w szpitalach jest daleko za
mała. Przy braku umiejętności w domowym pielęgnowaniu
i
stosowaniu w porę środków lekarskich - niewiele miast , w
Europie może walc:z.yć z Łodzią o pierwszel'istwo w statystyce
śmiertelności.

Jedną

Łódź instytucję z wwrowym urządzeniem sanita.rnym - rzeźnię miehką. Najnowsze urządzenia, spełniające wymogi techniki i higieny, oględziny przez lekarza weterynarii każ
dej si.tuki i badania mikrosko12.owe dają gwarancję, że mięso
jest zdrowe. W ogóle „sprawa mięsna" postawiona J,est w Lodzi

ma

wzorowo - wspaniale urządzone sklepy w mieście, ścisły nad
nimi d07;ór higienicznv, rewizje zdrowotności rzeźników sprawiają, ie w danym kierunku Łódź wyprzedziła Warszawę.

ROZRYWKI

J

Na sztuce Łódź zna się stosunkowo bardzo mało, kiedy jednak zawita jaka „gwiazda" europejska, łodzianie nie szczędzą pieniędzy na nabycie biletów. Owszem. im są one droższe tym urok
wrażeó arty~tycznych zyskuje w ich oczach.
Niemalą rolę w ż;·ciu towarz.yskim Łodzi odgrywa te± sport soortsmei'1skie upodobania obciążają nieraz znacznie budżet rocznych w.\·datków.
Wiec·zor;imi. w chwilach wolnych od pracv - większość pn:"111ysłowców. a także lekarze, adwokaci i ilmi zamożni mieszkań
cy - zabawiają się kartlim;.
Wiele tu do sz;czę.ścia nie trzeba: jaka taka orkiestra, kilka ganad głowa i głęboki kufel piwa. Przyjął się tu zwyczaj, że
na równi z mężczyznami pokrzepiają się nim niewiasty. Nadarza się tu wyborna sposobność do „witzów". A kiedy wolny od.
pracy ~odzianin ma „\vitze" i piwo, więcej nic mu nie trzeba.
Pijaków tu jednak foacznie mniej niż w innych miastach. Robotnik nie obejdzie się bez szklanki piwa w sobotę, po wypła
cie - Podochoci sobie, ale w dniu roboczym do szynku na jednego po pracy zajrzy chyba tylko majster.
łęzi

Na podstawie
danej nakładem
rodowa 1904.

uschło już dokładnie,
dzięki
wytrwałym staraniom okolicznych zakładów pracy, pojazdów

mechanicznych

ludzi pr:i:yzwo1c1e ubranych zwyczaju używania chustki do nosa
na ulicy. Stale rar.i turystów brak obycia towarzyskiego i kultury - to najwięks:w sz.czegól, z jakin-1 spotyka się jednostka
orzywykl11 choć trochę do zwyczajów cywilizacyjnych.

...

Na
samej
Piotrkowskiej
oJ
placu ao
placu
rośnie
ze dwie
se,k1
drt.ew.
l:'owwa surowca
jest jeszcze
chwilowo nieużyteczna, ponieważ zaniedbuje się karygodnie
systematyczne podlewanie korzeni kwasem solnym, podcinanie korzeni i wiele innych znanych spo~ooo"'
pozyskiwania
c. rewna. Za to drugą polo\Y•. ~
można oa razu µr te znaczyć na
meblościanki. Tak na oko ze
sto drzew przy Piotrkowskiej

książki .. Łódź spółczesna"
Rychlińskiego i Wegnera,

Stefana Górskiego wyLwów, Księg;irnia Na-
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Niedawno, na rrontowej ścia
nie budynku dyrekcji wielkiej
huty zauważyłem sporych rozmiar.ów plakat.
Plakat miał
kolor b'.ę.<itny i r.a nim, czerwonymi
literami
napisano:
STOP
KWASNYU
DESZCZOM! Poniżej napisu wydrukowanego wolami, ktoś dopisał
czarnym
mazakiem.
STOP
CZERSTWYM
BUŁKOM
I
NIEGRZECZNYM
KELNERKOM! Dowodzi to, że społe
c1.eilstwo ma wyrobioną wlaś
ciwą hierarchię ważności spraw
dolegliwych. Bo, powiedz.my sobie szczerze, kto zwraca na co
dz.ie11 uwagę na
jakieś tam
kwaśne deszcze? A
czerstwe
bułki i niegrzeczne kelnerki denenvują nadzwyczajnie każde
go z nas.
Przy tej okazji daje się wysnuc wniosek nas,t;pujący. u,o
mylnie się utrzymuje, Jakooy
cz1owiek uył ctęscią przyroay,
cnociaż doi·dadnie nie wia<lomo.
jakim cudem.
Moim z.daniem
polega to na prawdzie, bowiem.
, .. ; \Viadomo, przyroda nie < ~ 
leruje wypacti;.ow skrajnych, dewiantów oraz pomyłek genetycznych. Przyroda zmierza do zachowania harmonijnej zasady
złotego środka, co tym samym
wykluczałoby istnienie człowie
ka.
Jeśli
jednak nastaliśmy już
na ziemi, to może to ozuaczac
tylko d\vie rzeczy. Albo przyroda i,wariowala i cos jel su: pomyliło. albo doskonale wiedz.iala co rooi. A skoro tak - !o
dobrze jej tak. Stąd już bli~ku
do kolejnej -konkluzji, tej mianowicie, że przyroda służy do
tego, żebyśmy rośli w siłę, a ludziom żylo się dostatniej.
Tak więc przyroda ma dać
węgiel, żeby nam było ciepło,
rudy metali, żeby bylo z czei!o
zrobić samochód oraz wiele innych atrykulów. I zupełnie nie
wiadomo po co się tak zamartwiać
sytuacją w przyrodzie,
którą otaczamy. Nie po to przecież ta sama
przyroda dała
człowiekowi w prezencie blisko
dwa kilogramy
mózgu, żeby
człowiek nie wpadł w końcu
na myśl, że najlepiej zrobi, gdy
$kutecznie ujarzmi nieposłuszną
przyrodę.
Najbardziej obiecujące są próby zmierzające do
opanowania sposobów pozwalających człowiekowi maksymalnie .wyzyskiwać przyrodę, przy
jednoczesnym maksymalnym uniezależnieniu się od niej. Na
razie dobrze wypraktykowano
pierwszą część zadania, to jest
wyzysk przyrody. Trwają badania nad wdrożeniem części
drugiej, czyli wybiela się na
niepodległość wzg~dem warunków naturalnych.
Zajmijmy się jednym z przejawów występowania przyrody.
Drzewa, co widać gołym okiem,
świetnie nadają się do produkcji letnich daczy,
rzeźbienia
frasobliwych świątków a także do wykonania naszych ulubionych meblościanek.
Może
także przydać się drzewo do
wyrżnięcia
na
korze serca
przebitego strzałą.
I to jest.
wszystko. Oczywiście, zdaniem
sentymentalnych
jednostek
drzewo może też służyć do szumienia, posiadania listowia, może służyć jako konstrukcja no~na dla budownictwa mieszkalnego ptaGtwa. Nie przejmujemy się tym za bardzo, gdyż
głosy zatroskanych entuzjastów
niP mogą nam przesłonić na~zej
misji
cywilizacyjnej.
Przykładowo weźmy drzewa rosną
C'E' w miastach, lub
wzdłuż
dróg. Powiedzmy jasno, że calldem niepotrzebnie. Na takim
przydrożnym drzewie zabił się
niejeden obywatel, wiPc należy
je ściąć, celem zwlekszenia bez.
pieczeństwa ruchu drogowego.
A drzewa w mieście? Do czego
mogą służyć poza tym, że ptactwo ma dzięki temu _,okazję postponowania
naszych
głów.
Trzeba też wziąć pod uwagę
aspekt ekonomiczny. Jest to
bowiem jawny przykład nagannego marnotrawstwa surowców.
Ileż
bowiem
poszukiwanych
meblościanek moglibyśmy wyprodukować z drzew rosnących
na ulicach. llei ulubionych paJ mią tek rękodzieła ludowego w
postaci pudelek. szkatułek. wa-

czy szczególnie
zaangażowanych
mieszkaticów.
Czy kochany
magistrat nie
mógłby najbardziej zasłużonym
wyznaczyć
premiowych przydziałów drewna. Nadzieleni Obywatele sami by sobie oczyś
cili drzewko, ścięli i prz.ez.naczyll na listewki do boazerii.
W ten sposób obok ewidentnych korzyści ekonomicznych,
postępu na drodze ujarzmienia
przyrody, m:yskujemy jeszcze
jeden efekt. Możemy s'ę odpła
cić przyrodzie pięknym za nadobne. Przyroda bowiem jest
wyjątkowo mściwa i pazerna.
Ni~ dość„ że każe nam w pocie
czoła zdobywać potrzebne surowce, jakby zapomniała,
że
ma służyć człowiekowi i dać
mu bez gadania co ma najlepszego (najlepiej dużo brylantów potrzebnych
do kolczyków). To jeszcze w dodatku
jak chcl\\'a przekupa każe sobie drogo płacić za wszystko.
Nawet za opakowanię. Przeszkadza jej huta, nie podoba
się jej fabryka cementu albo
ben;o.yny, kręci nosem na wykopaliska kopalniane pod I na
ziemi i w ogóle nie wiadomo
czego chce.
Uważam, że przyszła już pora
na nowe hasło i nową akcję,
PRT<;C7. 7, PRZYRODĄ!
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Nagłe
zastępstwo

„tańcu cho as

we"
marnotrawstwo

„marychy", „kompotu" czy jak
tam jeszcze to obrzydlis't wo
się nazywa. Ja otóż sądzę, że
działania
Monaru
nie przeszkadzają
przec1ez
0ficjalnej
medycynie w śpieszeniu z pomocą tym narkomanom, którzy
w ośrodkach Monaru nie znaleźli miejsca Ze w tej sytuacji Monar może się pochwalić
v.riększą

ilością

wyleczeń

niż

szpitale psychiatryczne? No cóż,
nie traktujmy tej 'prawy ,iak
meczu między amatorami i zawodowcami, traktujmy ją racz.ej jako wspólną sprawę a nie
będzie okazji
do wzajemnych
oskarżeń I niepotrzebnej
konkurencji.
Ostatnio bardzo często oglą~
dam pana Kota1'lskiego w TV.
A to prowadzi agitację antynarkotyczną

wśród

młodzieży

szcie wczoraj

może bowiem ofatalny już juL·o,
wygrywa z;aś ten. kto siybdej
rozpracuje strategię partnera i
wyłowi w niej luki Gdy jedna
czy druga
luka z;ostanie zasklepiona ludzie bystrzy (czytaj:
cwani) szukają innej dziury w
płocie, natomiast mniej obrotni
obywatele wpadają
na minę
bądź przynajmniej walą głową
w plombę z cementu.
kazać

się

2.

Tak było na przykład z n1ieszkaniami, do których wykupu
ileś tam lat
temu zachęcano
nas niezwykle ·gorąco zaklejając obwieszczeniami
wszystkie
klatki schodowe i nie tylko.
Kto miał głowę do interesu i
pieniądze bo od pieniędzy
wszystko się zaczyna - dawno
już to mieszkanie kupił, sprzedał, kupił drugie, dopłacił, zamienił na willę, no i tak dalej.
Potem ruszyli
się drobniejsi
ciułacze, którzy chcieli mieszkać
„na swoim", że zwlekali jednak
dość długo, zapłacili drożej, no
i zyskali mniej, pr.Scz kłopotów
rzecz jasna.
Dopiero bowiem gdy ceny
mieszkań, a i czynsz:e również,
wielokrotnie poszły w górę,
wkroczyła do
akcji machina
podatkowa pi'aktycznie niwecr.ąc wszelakie nadzieje, że jakiś
- powiedzmy emeryt zamieni
z własnej woli trzy duże pokoje na dwa mniejsze.

zgromadzonej w Jarocinie. a to
prowadzi dyskusję nad inscenizacją
autentycznego pamięt
nika narkomanki w warszawskim osiedlow:vm klubie, a to
prowadzi spotkanie wyleczonych narkomanów.
Kotański
jest urodzonym oropagandystą.
Umie mówić przekonywająco i
niebanalnie. potrafi być nie
tylko sugestywny. ale I - nie
waham się uiyć tego slo'Na uroczy. („Urokliwy" - jak mawiają egzaltowane ciocie).
Oczywiście nie tak uroczy jak
p:=mie prowadzące Studio 1. Uroczy w sensie - jak bv to
powiedzieć... raczej intelek3.
tualnym ni:!: ciuchowo-kosmetycznym.
Dość pouczająca dys'kusja na
A propos. Czy porównanie paten temat przetoczyła się ostatni Grażyny Torbickiej z jej
nio przez łamy „Życia Warszamamą nie stanowi
ilustracji
wy". Na artykuł W. Kubickietezy, że wszystko na tym świe go „ Wymiar
bez umiaru"
cie jest coraz gorsze?
(skrytykowany •co prawda w
Od miesiąca (co najmniej) TV „Polityce" przez Passenta jako
daje nam obejrzeć po~tać Mar„kopanie leżącego", tyle że ten
ka Kotańskiego na tle swojJeżący
twardo
przy swoim
skiego krajobrazu I wysłuchać stoi...) odpowiedział \V dłu:t
jego apelu o wzięcie udziału w
szym liście wicedyrektor Gabi„łańcuchu czystych
serc". Z
netu Ministra, rzecznik prasowy
tekstu. wygłaszanego przez pa- J. Puściński.
na Marka nijak nie mogę wy~
Powiada on, że zmiany w pomiarkować: przeciw czemu czy·
datku dochodowym od sprzedateż za czym mają demonstro:..
ży i zamiany mieszkań zostały
wać uczestnicy tej gigantycznej
wprowadzone „„.w zwiqzku s
imprezy? Przeciw narkomanii? obserwowanym w ostatnich laPrzeciw uprawie maku?
Za tach osiąganiem przez niektójednością narodową? Za ogólre - osoby z tytulu tych transną poprawą stosunków między
akcji wielomilionowych niekieJurlzkich?
dy dochodów i spoleczną kry.Ted110 jest pewne. Przyjmę tykq. braku skuteczności podatzakład o or:r.echy przeciwko dokowego oddziaływania w tym
larom, że nic się nie zmieni zakresie. Nie można przy tym
po dwudziestym szóstym wrzepominqć faktu, że opodatkowaśnia (pls7.ę ten tekst na cztery
nie to nie odnosi się do sytuadni przed „łańcuchem") żaden cji, gdy sprzedaż lub zamiana
narkoman nie rzuci - przynaj- mieszkania powodowana jen
mniej w wyniku t.ej demonstra- okolicznościami życiowymi. Docji - ćpania, żaden grzesznik
konana ostatnio ocena funkcjosię nie nawróci,
:taden czło nowania tego opodatkowania
wiek obojętny na los bliźnich
wykazała Plltrzebę wprowadze·
nie zostanie filantropem l spo- nia do obowiązujących przepiłecznikiem. Pójdzie na marne
sów dalszych uzupelnień i mopewna ilość społecznej energii. dyfikacji. Prace w tym
zakreTakże energii stricte fizycznej.
sie zostaly już podjęte".
Gdyb:v uczestnicy łańcucha zaOstatnie zdanie brzmi optysadzili choć jedno drzewo, zromistycznie, choć
z kontekstu
bili cokolwiek pożytecznego nic! Postoją, trzymając się za zdaje się wynikać, że to dopiero ocena z zewnątrz poruszyła
ręce, „podemonstrują" L. rozejstojącą wodę. „O tym, że podą się do domów,
osiągając
datek ten kompletnie zablokoefekt podobny do wspomnianej
na wstępie demonstracji anty- , wal zamianę mieszkań i ,,zamroził" sporo powierzchni mie•
pinochetowskiej.
szkalnej w sposób zupelnie nie·
Pan Marek Kotański os-iąg·nie
sukces nie tyle propagandowy, produktywny - ministerstwo UJ
ogóle nie wspomina" - repliile reklamowy. A co reklamukuje W. Kubicki, dodając, ił
je?... Tak, tak, myślimy
nie o detale tu chodzi, lees
drogi Czytelniku - o tym sa„„.o sprawy generalne, e pemym. Ale ja tego nie powiedziałem!
Wiem, że się nara- wien sposób widzenia rzeez11•
wistości społecznej i gospodarżam. Cóż, ryzyko zawodowe„.

Zawsze sceptycznie trakrowalem różne masowe demonstracje - śmiem twierdzić, że wlec
protestacyjny załogi Spółdziel
ni Pracy Imienia Bojowników
l Bohaterów przeciw nlepnwościom,
popełnianym
przez
reżim Pinocheta nic a nic nie
ANDRZeJ KAROL
poprawi sytuacji w Chile„. A
drań Pinochet nawet się o nim
nie dowie. Nic nie zakłóci mu
gpokojnego snu ani nawet
skurwiel jeden - nie zadławi
siQ ością przy kolacji.
No, można sobie v»yobra7'1d
pewną skuteczność
tego typu
poczynań w takiej,
na pn:ykła<l, sytuacji: Federacja Konsumentów organizuje protestacyjny pochód przed zakładami
mleczarskimi, protestując przeciw złej jakości (czytaj: obrzydliwemu smakowi) serków homogenirowanych. Organ :i:ało
:tyc!elskl, po zapoznaniu się z
hastami, skandowanymi przez
demonstrantów, po ustaleniu
ich poważnej l!czebno.kl oraz
po organoleptycznym stwierdzeniu wyżej wspomnianego obNie mogę dać głowy, czy nie
rzydliwego smaku serków
użyłem już wcześniej teg-0 t~
odwołuje dyrektora.
Ale l to
jest dość problematyc:i;ne„. ca- tulu, ani .nawet obiecać, że me
uiyję go nigdy więcej. GRA W
ła sprawa może się zakończy<!
PRZEPISY - obok gry w szatylko bezsennością niektórych
c:r.łonków kierownictwa oprotechy oczywiście
należy do
stowanych zakładów.
najbardziej pasjonujących gier
Od dawna jestem pełen uznawspółczesności, nic więc dziwnia dla działalności Monaru, nego, że obie rozpowszechnione
dla upartej, z pasją prowadzo- są na całym świecie.
nej walki z plagą narkomanii
Pewną przewagę szachów wiwśród młodzieży. Nie przekodziałbym w tym, te ich zasanywały mnie też publikowane
dy pozostały nie zmienione od
tu ! ówdzie głosy
krytyczne
dobrych paru stuleci, istnieją
wobec działalności Marka Ko- stale urupełniane podręczniki detańskiego ! jego przyjaciół. Miabiutowe i inne, słowem gry w
nowicie przedstawiciele oficjal- szachy moi.na się po prostu
nej psychiatrii zarzucali ośrod nauczyć, choć ludzie utalentokom Monaru, że pomoc w nich
wani będą osiągać lepsze wymogą 2naleźć tylko cl narkoniki niż leniwi i mało zdolni,
mani, którzy znajdą w sobie co jest trochę dziwne, lecz nic
dość siły, aby walczyć z nało
na to nie można poradzić. Gra
giem. A co z tymi słabymi, ty- w przepisy wprowadza nas z
mi, którzy nawet nie chcą wy- kolei w świat pełen uroczych
rzec się „prochów'·, "tttawy", niespodzianek, ruch dobry je-

•

Spojrzenie

znad
szaehewnicy

Gra w przepisy

czej przez

aparat finansowt1".
4.

Pójdę o krok dalej. Rzecznik
prasowy Ministerstwa Finansów stwierdza, iż „ ... opodatkowanie to nie odnosi się do a11tuacji gdy sprzedaż Zub zamia-

na mieszkania
powodowan11
jest okolicznościami Ż1/ciow11mi".

Prawda to, l~z wywołany
przez nas emeryt - a właśnie
emeryci najczęściej zasiedlaj"
spore lokale w tak :nvanej starej substancji mieszkaniowej często jest człowiekiem lękli
wym, mało obeznanym z przepisami i jeżeli tylko usłyszy, te
gdzieś za coś być może będzie
musiał zapłacić, kapituluje bez
walki. Nie wystarczy pokazać
mu palec, trzeba
podać call\
rękę i to przyjaźnie wyciągt'!ię- ·
tą. Wtedy za nią uchwyci, ba,
sam znam przypadki, że uchwyciłby ze szczerą wdzięcznością.
Dlatego też zachęcony przykładem
Laurence J, Petera.,
który w „Planie Petera"
trzeciej części znanej trylogii
otwartej „Zasada Petera"
przedstawił metody uszczęśli
wienia całej rozległej ludtkoś.
cl, zamierzam wtrącić swoje
trzy grosze w mieszkaniowej
kwestiJ
Wyczerpawszy limit miejsca
będę to wszelako mógł uczynić
dopiero w nieokreślonej przyszłości,
za co zainteresowanych uniżenie przepraszam, nie
zainteresowanych również, choć
tym ostatnim i tak wszystko
jedno.
/

JERZY P.
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Jacek Sawaszkiewlcz
Poza tym miasto niespodziewanie
doczekalo się wizuty
wymyśLonych
przez funtastow
Ognistych Istot. Zbudowane one
byly z samego ognia i miał11
1'0zmaitą
tormę
- wieikich
wif'ów, średnich kłębów i cał
kiem malych kłaczków. Z nqtury kapryśne i fertyczne wyroiły się na ulicach, ruzbiegły
w różne strony, zaglqdajqc du
bram i okien, buszując w zaułkach, trącając trupy 1.i,•ypaLone do szpiku
kości i plqsa3ąc
bez celu nad ziemią. W ugóle
chwila zdawala .się być niecodzienna, uroczysta i wymagaJą
ca również niecodzienn2j, uro·
czystej oprawy, więc ractej w
porę byl ten nieziemski blask
na niebie, te katedraina ściany
ognia i ta poiifoniczna wokaliza, która jednak wyraźnie sła
bła.
Wyraźnie

ona

słabła,

ponie-

waż

topniały szeregi cz!onków
chóru; i ponieważ w przeciwie ń

stwie do temperatury ot•1.:z-znh
żar

wewnętrzny

śpiewających

osób stopniowo wygasut Częś~
z nich - mimo że ciąyie jeszcze pełnych tego żaru, a. nawet bardziej niż przedte'l'l'4 rozżarzonych, ale już bez wokatnych możiiwości - w postaci
kopcących placków niosly
ze
sobą mobilne chodniki,
część
dopalała się w swoich domach.
a reszcie zaczynało brakować
sil i powietrza.
Sil i powierza.- jak na razie - nie brakowalo natomiast
osobom ukrytym w schronach.
Rebby Courgan
mogla się o
tym przekonać, kiedy prz·yptekany tłum cofnąl się do kafeterii,
wrzeszcząc
i µ~szcząc
Tam daleJ, w prwdzie, u u:ylotu korytarza
roz;as•uonego
tym samym bL'lskiem l:tóry obiewal niebo, l.eżał zionąty plomwniarni i dymem tot•ół
jui: me;;ywy Nad nim r •Jokó~
niego t.nńczyly Ogniste Tstoty,
hasając 3ak złośliwe dnchy
z
ba1kowego zamku.
- Dnwi!! - ryknął
jakiś

rza, ten okropn.11 tobół %fonąc11
płomieniami t d117nem i ci hL·
dzie robią tyle
zamiin.zania,
krzyczą coś o bombie„. Jakby
wszystkie smoki, lata3ące, peł
zające i pływające, przybyly tu
z całego świata, żeby .• żeby co~
Chcą chyba zdobyć ten bajkowy zamek. T11mczasem on
a to dopiero! Po prostu zemdlał. W sam raz dla ciężarnych
kobiet, powiedzial. „Owocowa
Galaktyka". Z dużych, zd.rowycfi
i siLnycn dzieci, powiedz.lal, wyrosną duzi, zdrowi i silni żoł
nierze i trzeba będzie na nich
więcej tych cennych bomb atomowych.
Cofający się z wrzaskiem
piskiem tłum przygniótł jq do
kontuaru. i pokrył ciało młode
go mężczyzny, który zemd!on11
leżal na mozaikowej
ptJdłodze.
Wciśnięta w kąt Rebby poc:::u.la
na twarzy tchniente ognia
i
krzyknęła
ze zgrozą
po raz
trzeci. A później nabrałtl
do
pluc powietrza i przyłączyta się
do chóru, śpiewając
p1>łnym,
dźwięcznym sopranem, głofaiei
niż inni.
Byl po temu najwyższy już
czas. Wkrótce nadejdzie tutaj
fala
uderzeniowa
!i>eiiząc
przed siebie,
wciąz
pędząc
przed siebie) i uciszy jq n:t zawsze.
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17 kilometrów od punk.tu „O".
Derrick Danube
bezwolnie i posłusznie poplynął
ku górze. 'Opór, jaki jego ciało stawiło,
pomogl Adamowi
pokoną.ć silę wyporu i opaść na
dno. Ale, do diaska, co dalej?
Jak tu się rozeznać w sytuacji, nie wytykając nosa na powierzchnię?
Co oznacz!I
to
światło, które swobodni.. przenika wodę i przeobraża base·n
w olbrzymi klosz
zapalonej
lampy? Co oznacza ten ;azgot
ludzkiej
mowy, która d.;ciera
mężczyzna.
tu.taj jak z kotła Ludożerców?
Przymknąws;;u
powie,<:t, z Co oznacza to sklepienie
utorebką kurczowo ściskaną 11ocl ·
tworzone z ludzkich rąl<' i nóg,
pochą, Rebby ur0bowalt1 pnP·
które kłębią się niczym węże
moc mcll.o.k1 i zawroty głowy
gotowa-ie żywcem? A c:J c:maKantua1 baru stał si~ raptem
czają ci nadzy i lysi otvwacy,
śliski, tak ze trudno je3 była
którzy mają wygLąd preparautrzymclć go w palcach W po·
tów
anatomicznych zanurzoszukiwaniu
pomocy eh wyci:a
nych w formaUnie?
za czy3eś ramię.
Adam z pewnością nic był
- Boże Swięty... - To pobohaterem,
ale nie
był też
wiedzial ten
młody cztowie .k;
tchórzem, chociaż mówiono o
rzeczywiście sympatyczny i ży
nim różnie. Holdowal sł·usznej
czliwy, ale nad wyraz natri::zasadzie: nie podejmow<ić rytny - Boże Swięty„.
zyka tam, gdzie można go uniBył. zlany
ootem, mm{ r;:iz.
knąć, zw?aszcza
w sytuacjach
dziawion1< usta i wpatru•<wl s:ę
zawiłych. A jeśli JUZ miat podw ścia-r1ę pod
sufitem 1v !u
1nteJ.~<«o, gdzie
otoczoq1 stf!I, ')- ;qć to ryzyko, wofot pr:;.i:.:dtem
wybadać, stosując przy
tym
wym k•Jłnierzem widniał ;twjr
metody nie zawsze ucz.:iwe, jawywiewny instalacji
fi\trov:okie są jego szanse. Byl ostro-wentylacyjnej. Zabezpieczają
żnym i przezornym chłopcem,
ca go klapa
nadciśnieniou·a
mile podławym. Raczej nie po•
znajdowala się w pozycji spośpieszyłby na ratunek tonącenm
czynkowej, dzięki temu poprzez
w rzece o rwącym nurcie, ale
szerokq
szparę
można było
na pewno dołożyłby w11zeLkich
zajrzeć do wnętrza tego otu•oru
starań, żeby w porę zapasć w
I we wnętrzu tym Rebby spoprzybrzeżne
szu.wary i przed
strzegla macki jednej z Or1nis·
pogardliwym wzrokiem b!iźntch
tych istot, rozwidlone, zwinne,
ukryć się razem z piegami.
ociekające smoczym jadem.
Teraz także
jedyną rzeczą,
Mlody człowiek nie zau!agoktórą miał zamiar ratować, by~
wal na iej ochrypły okrzyk grola własna skóra. Nie potrafił
zy. Byl wstrząśnięty, !Jo od·
jednak ocenić rodzaju. i wie(kryl w sobie zdolność
ju.snokości niebezpieczeństwa. Można
widzeni.a zdol.ność,
któl'q roby odnieść wrażenie - pomydza1 Ludzki
utracil, od kiedy
ślał że po tym skoku z wiezaczął poslugiwać się mową , W
zy wpadło się do basenu w intych ostatnich chwilach przed
nym, równoległym świer.ie, w
śmiercią jego trzecie ol<.o na·
którym panują niepojęte zwygle przejrzało na now.:i Zoua·
czaje i zachodzą tajemni~.ce z;aczyl on salę porodową. ;za1.ejri··
wiska w przyrodzie, atlio
w
cy w niej pożar i swa1a zonę
którym - co za pech - akuleżącą tam na p/.ecach
Bza!e
rai nastąpil jakiś katakLizm, na
prześcieradła
pod
nią
jtLŻ
przykład .wybuchł wu.lkun czy
sczernial11 od żuru, a J1•a
spadł
rój meteorytów i niebo
z głową płodu, która u.więzła
stanęło
w plamieniach., a na
między 3e3 nogami "illo się
ziemię lunął deszcz ognistych
wykonując partię soiow·t w kookruchów i krople lawy, więc
nające3 obecności
po7.';.>tałych
dlatego ci Ludzie tutaj są tacy
członków tej części chóru.· dok·
popaleni i woda... no, kipi. Bo
tora Volsera oraz dwócl1 sióstr
ona przecież kipi, cala 3ej popoloznych.
wierzchnia.
I młody ten c:::łowiek zem, Posuwajqc się wzdłuż ściany
dlał.
basenu, dłońmi ułożonymi pła
Rebby omal nie upadl'l rasko na kaflach Adam jak monzem <: • nim na podłogę Z?>.owu
strualny pająk dotarł dt1 kobiekrzyknęla ze zgrozą i potoczyia
ty, która opleciona szczątkami
wzrokiem dokola. Zewqząd, z~
wsząd, zewsząd, z każdeao
o- kostiumu dryfowała nad dnern,
w topielczym przechyle. Wskatworu wyciągają . się te f'OZwizującym palcem dotknąi jej odlone, zwinne i ociekające smobnażonej
brodawki sutkowej,
czym jadem macki Ognistych
białej t twardej niczym k.urzajIstot. A tam, u wylotu korvta-
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kCl. Potem %obaczy on llady oparze!\ t smugi kopciu na ;ej
ciele, teraz jednak uwagę jego
znowu zwróciło to światło do. kolii, które już chyba przygasa?
Jezu - pomy.Ślal .Adam
ale
c o s i ę t a m w i a ś e iwie
d z i ej e?
Tylko
tak
naprawdę.
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26 kilometrów od pu.n~tu„O''
Willowa ta dzielnica
przestała
zasługiwać
na mianu
Dzielnicy Bluszczu PŁomyków.
Bluszcz plomyków zwiędl i opadł na ziemię, zostawiając po
sobie osmalone elewacje i czar·
ne jamy okien, skąd rozedr7ane ogniste
jęzory w11stawaly
coraz bardziej nieśmiało, jakby wszystkie
tr;z domy tutaj
speszyło własne prostactwo okazywane
gościowi bq,di co
bądź rzadkiemu, AtomoweJ Urbanistce, która kilkanaście sekund temu rozpoczęła brawurową przebudowę tego
miasta. Ale były to oczywiście u·ewnętrzne sprawy materii nieożywionej,
zaprzątały

materię

ożywioną.

sprawy inne.
Ruchoma Syrena Alarmowa,
czyli Zywa Pochodnia, c?.ylt kapitan wojsk lądowych. Norman
McLorren uległ nowe) przemianie. Nie był już ani Ruchomą Syreną Alarmową, nni Zywą Pochodnią, był znowu czło-.
wiekiem - ciężko
poszkodowanym. I jako człowiek odz11ska! wreszcie "!doLność myśle
nia.
Łysnęlo pomyślał lysnęło, do jasnej cholery, łi/Snę·
Io, jak mi Bóg miły.
Nadal. nie wiedział, CZ'J jest
to po.wód do radości czy razpa··
· czy. Nie wiedział również, ze
mięśnie jego twarzy, szyt, dło
ni i przegubów rąk s:i przysmażone jak krwisty oefsztyk,
kruche i parujące. Nie czul ;eszcze bólu; ten pierws:ry, piekący ból spłukał z siebie
pod
dogor·ywającym
natn.skiem;
czul je1ynie, :e skórę t~a /~o
ściach policzkowych
mi s:-t;Jwną i napiętą, że nie m"2" szeroko otworzyć
powiek i te z
trudem porusza wargami
Nie, Norman McLorren, kie·
dy wytoczył ~ię z łazienki
i
brnął przez kłęby
dy·nu, ka-

azlqc, rzę.iqc ł plujqa, 1'it czai
bóLu. Al• poczuj•.
Nie czul go takż• pu.lkownik
Dowd, który czter11 przec:znic•
dalej zatrzasnqł drzwi ~chronu.
z gluch11m łoslcotsm. Tyte że
on już wiedział, co taszto, co
go czeka i czym mu to grozi.
Teraz j11dnak mógł t'ylko kLqć
się w duchu, bo faktycznie trzeba być durniem kompletnym,
astronomicznym. fajfusem, żebu
tak sterczeć w odkrytym terenie, z cholerną mordą u:ystawioną jak do zdjęcia, ki?dll rakiety tamtych spadały po krzy~
wej balistyczne; na ter' kraj.
R a n li
b o s kie,
mimo
wszystko udało im się
przeniknąć

naszq

zaporę,

te

skurw11suny traftly nas, wsadzily swoje megatony w trodek
naszego zadka, a.i nam się w
nim
zagotowało i jeszcze sii;
gotuje. Zaraz tu dmuchnie tak,
że wióry polecą pod samą drewutnię świętego Józefa ... Okay,
ale czyż nie o to ehodzilo? Zeby gruchnęło gdzieś w pobliżu
bazy wojskowej
i dal:J Bogu.
asumpt do wprowadzeniu demokracji na cal11m śwfocie'.' l
czyż te
delikatne drgnięcia
gruntu. przed chwiLą nie dowiodły, że w silosach za mic.stern
ocknęły się silniki naszi,cli pocztowych
ste.mpli z napisem
„Zwrot
do nadawcy",
k•órE:
wyprawią tamtych z powrotem
do ptekla?
Pułkownik Dowd docfanąl nogą drzwi i przekręcił dźwignfa
zamków do oporu.
- Kapralu! - zawołał wchodząc w ciemność schronu, sapiąc ze świstem przez półotwar
te usta, na których martwy nabłonek ściągnięty byt do
pę
knięcia. Podajcie mi 3ą!
- Tak jest„. - mały E.ddie
zająknął się i nagle cli'.ipnqł
wbrew przepisom. 1'1J znaczy, mam podać„. co? - spytal
uwłaczając już zupełnie
pra;;matyce stuzbowej.
Ale... kiedy to wszystko razem wygląda
tak, jakby się
dzialo naprawdę albo co. Pr aw i e s t ras Z'1t ie.
N o, najpierw bylo to telewizv1n~ wystąpienie
prezydenta, był. ten
fiLm o „nieporozumieniu nuklearnym", później dziadek na cale gardlo wykrzykiwał
różne
dziwne rzeczy,
chociat wypił
ty!ko dwie whisky, mówil, że
jest to alarm prawdziwy, bojowy, że mamy powypina-: tył.
ki i żt - o raju!
gruchnie

w

AmłT1fkł,

czą! kląć

i

1eucz• p6tnie; ra-

w11ć jak syren-i
alarmowa, t miotał się po nasypie, w tamt11m rażqcym blasku
na dworze, a prz11d chwiLeczką
wpadł tuta; z rt1kiem, cał11 w
ogniu,
nawet
głowę, nllwet
twarz miat w ogniu, zdarł

z

spodnie ł w ogóle„
aż do bielizny i, och„. .trobHo
się tu tak gorąco.„ tak gorąco ..•
ze o jen11.
- Latarkę, Eddie wyjaśnit dziadek sapiąc gdzieś tam
w ciemności. - Musim11 mie~
światło, ~ musimy uruchomić agregat
fittrowo-went11Lacyjny.
Eddie7 No, coś takiego ... Może to wcale
nie jest <:abawa?
Bo to wcale nie przypomina nbaw11.

siebie

bluzę,

•
•••

nłe wyaclila,
panującego wokół gorącc1.
Luc11,
gdyby wyjrzała

dy, która ;eszazs

mimo

Za to
teraz przez 'W!lbit• okno
dwór,• moglab11 zobacz11ć

żczyznę t chłopca ze staejł benzynC>Wej, ł pa1aż1r6t0 Buicka
.4po!to z wrzaskiem btegnqcych
w 1tronę jej motelu,
jakb11
chcieli w nim znaletć schronienie. Moglaby
też zobaczy~
ka1u.żę płonącej benzyny
roz•
lanej na podjeździe, przy d11strybutorze. Ale nie miała na to
ani ochoty, · ani czasu.. Szaleni•
jej się 11pieszylo.
S71ieszylo jej się na spotkanł•
6 masywnym ułomkiem masztu
telewizy;nej anten11, któr11
t.o
stosownym momencie także zacznie sił lpłeszy~. ruszając UJ
drogę

z

Szymański-Glanc

prędkością poctątkowq

przekraczaJącq

sto

osiemnaści•

kilometrów na godzin,. Spotkanie to nastąpi za sześćdzie
siąt dziewięć sekund.
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38 ki!omttrów od pu.nktu ,,O •.
Oba trupy przytuLone do siebie romantycznie i mniej romantyczni• zwęg!oM trup
Ronniego ł trup Connie, przybrawszy pozycJł kolankowo-lok50 ldlometrów od punktu „O".
cfową, przestały
już podrygiFlorence jako Nowonarodzować
na podłodze resta.nracji.
na W en us, kwicząc t azfochająo
Ani on, ant ona nie zdąży!t
na przemian, dope!zla na czwostrawić kęsów kurczaka zjedzorakach do kępy drzew; lcwiczqc
nych dwadzieścia sekund wczei szlochając na przemian, zanuśniej,
ale ogień
z ~'.l.twokiq
rzyła aię w zarośla nagle
strawn na nich ubrania, któzwarzone, przywiędłe; kwiczqc i
rych. spopielone fragmenty albo
szlochając na przemian, oparposzybowały ku. górze porwane
/a czoło o ziemię - tutaj, w
prądem powietrza (będą miału
tej gęstwinie nieco chlodniejone szansę przez długie
lata
szą niż na otwartej przestrzekrążyć w stratosferze i!iko rani; i wypięla się na Tego, Któdioaktywne cząstki), albo spiery Ją Stworzył.
kły się z ich ciałami tak
do- J eeezu, mamo!
kładnie, że oba trupy wydawaTen rozdzierając11 krzyk Floły się(nagie. Obkurczony peni~
rence mial do pokona'l.ia
jeRonnieg_o i obkurczone
p:e~si
denaście kilometrów, ale dotarł
Connie mogłyby mniej doświad
do adresatki. Dotarł do
neej
czonego obducenta uipr:Jwadzic
d:;ięki stacjom przekaźnikow)J1n
w bląd, bo nadawaly tym dwojrozlokowanym gęsto wzdłuż cagu wygląd
paru dzie::i, pary
łej trasy.
osobników slabo rozwiniętych
- J eeezul
- pod1ęto. go
fizycznie. Ntewielu ;ednal~ obPierwsza Stacja Przekaźnikowa
ducentów miałoby teraz czas,
(Stary Kulas, włóczęga, który
ochotę i sposobność badać czyrezydowaŁ właśnie opodal zarjekotwiek obkurczone piersi i
dzewiałej siatki okalajqce; popenis11,
tym bardziej że ich
siadłość Halla Toyesa,
przyjawlasnym
piersiom i penisom
ciela pana Leinstera).
groziło
obkurczenie.
Z resztą
- Jeeezu!
- włączyla się
stopiona belka stropowa, spadaDruga
Stacja Przekaźmkowq
jąc Ronniemu na grzbiet,
ro~
(pan Gielgut) i poprzez arającq
łupała go na brykiety i pozbaz nią w golfa Trzecią Stację
wila już penisa (jego t'ldio'lk(pan Cruicktywne szczątki też będą miały ' Przekaźnikową
shank) przeslala ten krzyk kibiszansę przez dlugie Zata
krą
cującej arze Czwartej
Stacji
żyć w stratosferze).
Przekafoikowej
(pan Hitler),
Pa, pa, Ronnie.
która po wzmocnieniu. nadała
Tę my§l Lucy wyslala
jak.
go w
kierunku.
autostrady,
sygnal ostatniej nadziei ze 1woskąd triada Stacji Przekaźniko
jego pokoju
w motelu, gdzie
wych - złożona z Piątej, Szóprzycupnęła w kącie zde.wrienstej
Siódmej (pani
,'l.letowana,
osaczona i bezradna.
tter,
pan
Aletter
o.raz
Osaczona? Dlaczego?
Pr~eciez
ich
córka
Leara
11.letter}
wszyscy ci ludzie jedmifo stąd
- retransmitowała go da!e;, do
wi.eją i to przez głównd we3Osmej Stacji
PrzekaźnikoweJ
ście, o czym świadczv trm t<L(Gig CaTlly Zeżący po.i swoim
pot na schodach i 'harmtc1er w
motoc11klem) znajdującej się w
hallu. Więc co ona tu jeszcze
przydrożn11m rowie, siedemset
robi? Zglupiała czv ;ak?
meti:ów od FZorenc•.
- Mó; Boże
mruknęla
1 tale krzy'lc t11n. ••
n11wajqc •it na nogi.
- J•e•ni!
,
Falując• w powi11trzu smutki
„.mdtowanv r6.tnymi glosa- 1
dvmu 01labtaly
trochę to jamt, o r6Mł11'1' tembrz•, o róż. 1
skrawot6łtt„. ni•, pomarańczo
nej
. łntonacj( i a różn11m natfwe *wiatlo,
które... pttda jut
zeniem•••
pod innym kątem, z w11soka,
- Jeeem/
rudzieje i traci silę„. Stojąc w
.„at• niosący identyczne wekącie, daleko
od okna Lu.cy
zwanie„
przeciągnęla
dtonią p.J czole
- Jeeezu!
mokrum od potu i wody ście
.„biegl od jednej stacii prze•
kającej jej z
włosów
i pokaźnikowej do drugiej„.
trząsnęła tymi włosami. Zgłu
- Jeeezu!
piała, po prost1t zgłupiał,~.
•.. pokonując kilometr <:!1 kilo- Mój
Boże - powtórzyła.
1!1etrem„.
- I na co ja czekam?
- Jeeezu!
Wszystko się pali, a ona t n
„.aż dotarł do pant Leinster
tkwi jak manekin na wysiau·ie.
płonące3 razem z samochodem.
Musi ... właśnie,
musi ccś
- Jeeeeau!
W tyrn dowłożyć na siebie, żeby nie lachodzącym zewsząd krzy1'u. utać z gołym tyłkiem. I n~e ma
slyszala ona rozdzierający krzyk
butów. Ale buty leżą pod tą
swojej córki. I Margaret kokozerwaną
kotarą, która kopci
sząc się agonalnie na siedzeniu
niczym komin
fabryczny. lV o,
za kierownicą, charcząc z brabez butów można
się obejść,
ku
powietrza
i z nadmiar1'
byle tylko zbiec do. samochodn.
dwutlenku. węgla i kopiqc noOch, i nad czym tutaj dumać?
gami w przedśmiertnych drgaPrzecież
się
paLi!
wkach, odpowiedziała Ftorence
Niezręcznie Lucy zaczęl!l natym samym krzykiem: - J eeewlekać sukienkę
przez głowę,
::u!
szukając po omacku rękawów,
A wtedy znowu włączy!11 się
stękając z wysiŁku i pośpiechu.
samoczynnie
wszystkie stacje
Gdyby ktoś z dworu
njrzal
przekaźnikowe rozlokowane gę
teraz przez wybite okn!J do j.?J
sto wzdłuż calej trasy między
pokoju, mógłby zobaczyć
mpanią Leinster a jej córkq.
chomy kłąb materiału uniesiony
póltora metra nad podł.,~gq, a
poniżej trójkątny jak
podstawa
greckie3 liry, wdnisty
Tytuł pochodzi od tedakcJl. TY•
w:::g6rek usiany kropelkami wotul autcira •.Stan z~grotenla",

C.D.N.

Rys. Janusz

na

mę

-
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