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Stuttgart, Ulm, Kolonia Di.inkelsbuhl„ - do tych miast czas przeszły
wraca co ki1ka miesięcy. 'Są flagi, sztandary re-prezentujące poszczególne
landy i hanzeatyckie miasta zachodnioniemieckiego
państwa,
oczywiście
wraz z ,Land Westpreussen", „Land Ostpreussen", ,,Land Oberschlesien'', okolicz,noŚciowe suweniry. Są depesze powitalne od wiecznie o nich pamięta
jącego F. J. Straussa („szkoda, że nie mógł osobiście dzisiaj przybyć") - od
Gerhal'ta Rudolfa Bauana - federalnego ministra spraw wewnętrznych,
Johannesa Raua - SPD-owskiego premiera rządu Nadrenii Północnej-West
falii. Jest muzyka Ryszarda Wagnera i przemówienia, wszyistkie na jedną

Udział dziewcząt w służbie
konspiracji, ich bezgraniczne odda.nie
wyzwoleniu ojczyzny bez względu
na ryzyko cierpień własnych i swo·
Ich najbliższych, należy do fenomenów ostatniej wojny.
Niech więc
wspomnienia. ich walki pozwolą zbli·
żyć się nam do tamtych dni ...

nutę.

- „żądamy powocotu do swojej ojczyzny"
- „żądamy praw do samostanowienia"
- „granica z 1937 roku nadal istnie~"
- „chcemy pokoju, ale i naszych ziem"!
Kto tak woła?
HERBERT CZAJA - przewodniczący Federalnego Związimu Wygnańców
(BdV) obywatel polski, absolwent Uniwersytetu Jagielloń&kie.gio: - Nigdy
z obecnym stanem rzeczy nie pogodzimy się. W Europie wschodniej i południowo-wschodniej żyje jeszcze 3,6 mln Niemców, a w Polsce
jest ich
milion. W piśmie do Stązaków, podczas ich zlotu w czasie tegorocznych Zielonych Swiąt: - w granicznym la.odzie Oberschlesien żyje jeszcze dziś prawie milion Niemców, którym zakazane jest kultywowanie ich niemczyzny..•
HERBERT HUPKA, przywódca „Ziomkostwa Slązaków", urodzony na Cejlonie, od 1969 roku deputowany do Bundestagu, do 1972 roku w barwach
SPD: Podział Niemiec jest rzeczywist-ością. Zapomina. się tylko dodać, że
owa rzeczywistość jest bezprawiem.
WALTER BRECKER - „współtwórca Bawairii", ale i
przewod-niczący
„Niemców Sudeckich": - Następnym filmem po .,Holocauście" powinieę być
film o tragedii milionów Niemców, wypędzonych po II wojnie światowej 1
dawnych prowincji wschodnich i południowo-wschodnich Rzeszy niemieckiej_
F. WALTER, podczas tegorocznego Zl°'tu Gó1moślązaków przemówił do zebrany<:h w kolońskiej 'hali sportowej pod hasłem „Oberschlesien pod krzyżem": Wierność ojczyźnie pozostaje Istotnym czynnikiem polityki zjednoczenia. Niemiec. Ostateczne gra.nice Niemiec nie mo-gą być ustalone przez
fa.łszerstwa historyczne.
Dal~y ciąg
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Sanitariuszki z Powstania Warszawskiego

na st.r. 2, 3
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Sen myśliwski nam odkrył ta.inię
przyszlych czasów
że Litwie trzeba zawsze żelaza i
lasów.
A. MICKIEWICZ

racie i Kastitisie i Eg1e - małżonce
węża Żyglinasa. Z powrotem drogą
jak strzelił do Miasta na siedmiu pagórkach i przez Ostrą Bramę do Trok
- odbudowanej w wielu miejscach
od fundamentów, jak Zamek WarMarsz.ruta podróży naszej delegacji szawski, rezydencji najwaleczniejszych
przypomina meander. :Zaczęliśmy od władców przedborodełskiej
Litwy.
Zaniemnia, z Druskiennik przybyliś·· Podróż, wypełnioną nie tylko zwie-

TADEUS·Z CHROśCl·ELEWSKI 5 CZERWGA 1980 godz. 11.00.
Wacław

Matusiak

nem z domu przy
przeciąwszy

jezdnię

wyszedł

ulicy

z syNowej i

w&iedł

na za-

Poradni Rejonowej. Minął
głęboki wykop pełen wody ze zwałami
wydobytej ziemi,
przeszedł
przez wyirwę w płocie powstałą na
skutek zniszczenia betonowego ogrodzenia i z.nalazł się na podwórzu posesji nr 12 przy ul. Przędzalnianej.
- Tamtędy, pa.nie, wszyscy chodziliśmy i wtedy, kied) nie
było tych
wykopów I później. Teraz to wszystko tu jest zabezpieczone, ale wów·
czas nie. było a.ni siatek ani tablic
ostrzegawczych. W
tym wykopie
zawsze stała woda I dzieci przychodziły nad ten wykop z Przędzalnia.
De.~ i tu się ba.wUy w pia.chu i glinie. Nikt na to nie zwracał uwagi:
a.ni rodzice a.ni robotnicy, którzy
tam pracuwa.li. Przedtem tam wpadł
dzieciak mojej sąsiadki, nawet leżał
w szpitalu, ale ja.koś nikt się tym
Die Przejął.
plecze

5 CZERWCA 1980, GODZ. 11.15
Kazimierz Wypych i Wacia.w Borowiec mieszkający przy Nowej wyszli z domu tuż przed jedenastą i
jak zwykle pos zli na skróty przez
podwórze przychodni w strOll'lę Przę
dzalnianej. Tuż przed nimi szło nieznane im małż eństwo i obaj męż
c z yźni widzieli, jak kobieta pochyliDa.lszy ciąg na str. ł

„Zosia" (Zofia Jastrzębska), mając
16 lat, podczas walk o Stolicę w
1939 roku, pracowała ochotniczo w
polowym szpitalu na ul. Lwowskiej
i w szpitalu Ujazdowskim. Po upad·
ku Stolicy wstęp1,1je do szeregów
Służby Zwycięstwa Polski, skontaktowana przez panią Birizer z uL
Flory 1 w Warsza~e z nauczyciel·
kił Hłtół
średn:ich, · por
„Jadwigą„
(Antonina Kon), która ją zaprzysię·
ga. W tej żołnierskiej służbie zosta•
je patrolową nad Haliną Oględzką,
Marią Dąbrowską, Barbarą Lech
i
Jadwigą Kostrzewską.
Patrol przechodz.i szkolenie sanitarne, kolportaż
gazetek konspiracyjnych w r!~jon-ie:
Filtrowa, plac Narutowicza,_ Uniwer·

DRZEWA LITEWSKIE
• my do Miasta, które w lasach siedzi,
stamtąd w górę mapy, obok Morza
Kowieńskiego, do miasta, w którym
łatwo stwierdzić naocznie, że nadal
strumieni Todzica dno ma zlociste a
niebieskie lica, Potem wsie i miasteczka na przemian Żmudzi i Auksztoty. Dalej Litwa Mała, na którą
szedł najsilniejszy i przez spory czas
zwycięski napór Drang
nach Osten
i skąd (wybrzeże mors}(je) pochodzą
najpiękniejsze litewskie baśnie o Ju·

dzaniem, lecz nieustannymi spotkaniami autorskimi, wizytami i konlerencjamd na bardzo - i w miarę
wysokich szczeblach, -zakończyło zlożenie kwiatów pod pomnikiem Matki
w Pircziupisie - przed wstrząsają
cym w wyrazie posągiem na miejscu
wioski, w której hitl':?rowcy wymor·
dowali mężczyzn i dzieci. W pełnej
zgrozy i zaciętości twarzy Matki, na
Dalszy

cią.g

na str. 5

KAZIMl-ERZ KOLINKA

40 JUBI USZOWY
(dokończenie z poprzedniego numeru)

Jedziemy w kolumnie aut; to kibice wracający z wyścigu. P<>Tuszają się rozważnie, szybkość 70-80 km/h. Nie mogę pozwolić sobie na luksus jazdy turystycznej, przyspieszam, wyprzedzam jednorazowo po kilkanaśc'ie wozów. Zaczyna padać deszcz. Kolumna
zwalnia. Teraz mam szansę, wydostaję się na czoło. Deszcz leje,
dojeżdżamy do miasta, na pustych ulicach jadę z dozwoloną pręd
kością, choć czas bardzo nagli. Zatrzymanie przez milicjanta, to
przede wszystkim strata cennego czasu, nie mówiąc już o mandacie.
Trzymam się więc w ryzach.
Dalszy

cłą.g
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na str. 10, 11
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ARCHEOLODZY
NA POLACH GRUNVłALDU

BARBARA
SKIBA

Dwunastego I tmynastego lipca na
polach Grunwaldu odbyły się patriotyczne uroczystości. W 570 rocmłcę
wielkiego zwycięstwa. polskiego oręża
nad Zakonem Krzyżackim, w rocznicę bitwy, która przeszła. do WstorU
Europy, ciśnie się na usta pyta.nie:
Co naprawdę tak na co dzień wiemy
o tej wielkiej victorii? Ma.my przed
oczyma Matejkowską, :,Bitwę
pod
Grunwaldem'', pamięta.my co nieco z
lekcji historii. A ta-k naprawdę, to
na.sza wiedza na ten te~at jest ba.rdzo, ·bardzo uboga. Literatura popularncma.ukowa również.
-

Dlaczego tak

się

dlzieje - pyNad<>lskiego, kierownika Zakładu Ar<:heologid Polski Srodkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, kierującego od roku pracami archeologicznymi na polach Grunwald-u.

tam prof. dr ha.b. Aindi:-zeja

- Może za.ibrzmi to nieprzekonywająco, ale o bitwie pod Grunwaldem, wyglądzie wojsk i
sposobach
walk wiemy jednocześnie bardzo duŻl> i bardzo malo wyjaśnia Profesor. - Dużo, gdyż dysponujemy
licznymi źródlami pisanymi. Mamy
do dyspozycji kronikę Dlu.gosza, relacje
histo-riogra,.fów kTZyżackich,

tzw. „Karnikę konfliktu'', napisaną
zaraza po bitwie. Zachowało się też
sporo korespondencji, m. in. lU.ty
JagieUy datowane po
zakończenfa
bitwy. Wszystkie te źródła dostarcza.ją nam ogólnych wiadomości.

W niewielkim natomiast stopnil!L
znamy szczegóły bitwy. Badania archeologiczne, prowadzone na tym
terenie 20 Lat temu, zostały przedwcześnie zawieszone. Obecna inten·
syfikacja prac badawczych wiąże się
bezpośrednio z uchwalą
Prezydium
Rządu o zagospodarowaniu turystycz
nym pól Grunwaldu. Już po pierw_szym sezonie archeologicznym widać,
że wyniki badań pozwolą nam zweryfikować liczne szczegóły dotyczące
bitwy. W miejsce dotychczas rozpowszechniomych hipotez wprowadzamy inne, starając się w ten spo·
sób ma>ksymalnie zbliżyć do prawdy.
Naszym glównym zadaniem jest
szczególowa konfrontacja stanu terenu bitwy z ponownie odczytywanymi źródŁami pisanymi. Zabiegi te
mają na celu kolejną próbę Lokalizacji poszczególnych epizcdów bitwy.
Staramy się także zdobyć nowe, bezpośrednie źródla typu archeologicznego
kończy prof. A. Nadolski.

Dalszy

cią.g

na. str. 8
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Dalszy Cillg ze str. 1

HORACY SAFRIN
11.1.1899 - 22.Vll.1980
Zegnamy Horacego Safrina, znal(om i tego facecjonistę, aforystę, fraszkopisarza, zbieracza anegdot I przysłów , przede wszystkim jednak prawktóry służył
dziwego m ę d r ca,
doświadczenam swym dowcipem,
niem i piórem.
Urodził slę w Monasterzyskach koło Buczacza. W Wiedniu studiował
filologię germańską I anglistykę, był
szkoły teatralnej.
także słuchaczem
spędził na
Prawie dwadzieścia lat

scenie teatru objazdowego im. Gold·
Był jego
fadena w Stanisławowie.
kierownikiem literackim, reżyserem.
konferansjerem, przede wszystkim zaś
aktorem.
Zadebiutował tomikiem „Poezji" w
roku 1913. Wydał potem „Baśń o ilu·
„O Bogu i ludziach"
zji" (1917),
(1926), „Niedyskrecje" (1930), „Swietl!ki" (1930), Okres wojny spędził w
Związku Radzieckim. Po wyzwoleniu
osiadł w Łodzi i właśnie tutaj nastą
pił rozwój jego twórczości. I tak w
zbiór bajek
roku 1957 opublikował
„Ośla szczęka", dwa lata później sanastępnie
tyry „Mucha na cokole",
kolejny tom satyr „Głupcy z Głup
ska" (1962). Prawdziwym bestsellerem
stała się książka „Przy szabasowych
świecach". prezentująca perły humoru żydowskiego, wielokrotnie wzna,,Na berdywiana. Wydał również·
„Swatanie
czowskim rynku" (1966).
wielbłąda" (1968). „Bez figowego listka" (1972). Jest współautorem publigłównych"
„Pięć śmiechów
kacji
(1967). W 1970 r. ukazały się wspomnienia Safr_ina „Ucieszne i osobliwe
historie mego życia". Horacy Safrin
uprawiał twórczość nie tylko w ję
Pisywał również po
zyku polskim.
żydowsku i niemiecku. Dla potrzeb
na
przetłumaczył
własnego teatru
innymi
między
żydowski
język
PrzybyszeSzekspira, Strindberga,
wskiego. Na język polski przekładał
autorów żydowskich. Napisał kilkanaście rewii satyrycznych.
przed rokiem
W opublikowanych
zbiorze „W arce Noego", swej dwu-

Foto: W. Parys

dziest.!j książce, przypomniał Safti.p
„Szakal
Babla:
Izaaka
słowa
każdegłodny,
kiedy
wyje,
mu głupcowi wystarcza głupoty, że
a tyłko mędrzec
by się frasować,
zasłony bytu".
rozdziera śmiechem
oczyCzęsto był to śmiech gorzki,
szczający.

Z tego właśnie tomu pochodzą słonajtrafniejsze pożewa stanowiące
gnanie pisarza:
„Pozostała po tobie nie pisana księga,
filuterna, swawolna, z respektu
wyzuta,
i kamrat nieodłączny: humor twój,

rozpoczął
Tańca „Mazowsze"
w największej londyńskiej saRoyal Festiwal Hall.
li koncertowej
Będlł one trwały do 9 sierpnia.
Pieś)li i
występy

roni ka
ulturalna

W DOMU DZIENNIKARZA w Warszawie odznaczono zasłużonych dziennikarzy. Odznaczeni zostali m. ln. kOStanisłmw Ciesonik
le<ay z Łodzi Złotym
(„Express Ilustrowany")
i Halina. Sibińska
Krzyżem Zasługi
Srebrnym Krzyżem
(„Karuzela")
Zasługi.

BARBARA GORZYNSKA, absolwentklasie prof.
ka PWSM w Lodzi, w
Zenona. Płoszaja, obecnie asystentka w
nagrodę w
I
tejże uczelni, zdobyła
Konkursie SkrzypMiędzynarodowym
cowym im. Carla Flescha w Londynie. W jury konkursu zasiadali m. in.
Yehudi Menuhin i Wanda Wiłkomir
ska.

B. Górzyńska zdobyła
nagrodę w Konkursie

poprzednio III
im. Wieniaw-

skiego w Poznaniu oraz I nagrodę w
Konkursie Szel'ynga w Zagrzebiu.
lJROCZYSTYl\I

przeddzień święta

w
KONCERTEM
Lipca Zespól
22

W STOLICY NRD otwarto wystawę
prac graficznych Tajest
Artysta
Kulisiewicza.
deusza
korespondentem Berliń
członkiem skiej Akademii Sztuk Pięknych.
W MIELCU zakończył się V SwiatoZespołów
Polonijnych
wy Festiwal
Folklorystycznych. Wzięło w nim udział 46 zespołów z Europy, Ameryki
i Australii.

retrospektywną

se-

W NOWYM .JORKU odbyło się
problemom
poświęcone
minarium
współczesnej dramaturgii i teatru . w
krajach Europy Wschodniej. Jednym z
warszawwykładowców był dyrektor
skiego Teatru Powszechnego, Zygmunt
Hubner. Eksponowano polskie plakaty

od helsińskiej Konferencji Bezpieczeilstwa
z
która, jak wiadomo, doszła do skutku
Inicjatywy krajóv> socJalislyczne1 wspólnoty, wspartej ostatecznie puez pozostałe państwa europejskie Stany Zjednoczone I Kanadę . Akt końcowy tej' konferencji uznany został powszechnie za najwatnlejszy dokument naszej epoki,
slti
przyniósł bowiem zasady, kt.óryml powinny kierować
państwa w swej polityce ngranlcznej.
dwulicznych
w
formę
Idee aelslnek znalazły wiatącą
stronnych układach i porozumieniach, stymulowały tendencje odprężeniowe, kor7ystnie dla pokoju zmlenlly sytullcji:
w Europie I dodatnio oddziaływały na sytuację w świecie.
Użyci e t.utaj czasu orzeszlego ma oodkreśllć fakt zakłó
które
cenia pokojowego procesu przez siły zimnowojenne
w Stanach Zjednoczonych zaczęły wpływać na lch polltyk~
wzrosło
mlęd2ynarodow11. Dlate,;o Pod koniec ub. roku

1

Pięć lat minęło
Współpracy,

TYDZIEIV
W POLITYCE

dialog zoa
zasady KBWE
ani
zamrotony.
prakchoc niektóre
swej
nie
Tym barod nich
tycznie w
tych zasad Ich znaczenie, kodziej
rozwoju stoorzestrzegAnla pokojowych
,
sunków
Wiadomo. :!:e .siły przeciwne odpręteniu nie :dotyly broni
nawet wtedy kiedy powszechnie cieszono się z rezultatów
helslń~klPI konłerenejl. 1 ·wi!Jdomo, te postanowiły przeszkodzi~ przede wszystkim odprężeniu militarnemu. Ale tematu rozhrojenla nie można :o;djąl! z porzĄdku dziennego,
oraz racjonalnie t odpowie<lr.talnie
jeśli my~ll się logicznie
spogląda na perspektywę. Powraca więc on t dzisiaj.
W tym mleJ~cu or?ejdfmy do drugiego tematu - 11ainterP-•owanla, '· iaklm spotykaja się nowe radzieckie propozj>'cje odno<;7.ące slę do rozmów o rakietach średniego >.asię
gu. Kontakty radziecko-amerykańskie w tej dziedzinie zoo porządku
stały wznowione, co ~szcze nie przesądza

pomyślnie rozwijający się
aaptęcie w świecie,
przl\Z chwilę
Oczywiście,
1tał
państwa
aktualności,
straciły
odeszły.
ostał. nich miesiącach
I
uświadomiło to wagę
reguł
niecznośc
mlędzvnarodowych.

łazęga,

wystający

jak. palec z podartego
buta".

Horacego
Zawarty w twórczości
z mądrości
Safrina humor wynikał
ludu, często miał po prostu plebejski
charakter, wynikał z potrzeby zdrowego śmiechu z udziwnień, fanaberii
i wynaturzeń, · potrzebowaliśmy go
dla zwykłej obrony przed
wszyscy
deformacjami cywilizowanego świata.
Odszedł pisarz, pozostał jego dorobek ułatwiający czytelnikom niełatwą
sztukę życia. Pozostała pamięć.

TB

pokaz filmu
się
teatralne i odbył
A. Wajdy „Panny z Wilka'.
KILKANASCIE PROJEKTORÓW FIL·
MOWYCB z okresu międzywojennego
pracownicy
odnaleźli we Wrocławiu
Kinepowstającego w t.odzi Muzeum
wzbogaciły
Projektory
matografii
łódzką kolekcję.

jak szybko technika
Swoją drogą filmowa trafia do muzeów„.
POLSKA PIOSENKARKA, Małgorzata
Zawadzka, zwyciężyła w dorocznym festiwalu piosenki krąjćw nadbałtyckich
w Karlsbamn (Szwecja).
NA OGOLNOPOLSKIM FESTIWA·
Polski
LU tańca w Kuopio wystąpił
kierowany
Teatr Tańca z Poznania,
Konprzez Conrada Drzewieckiego.
certował tu także Zespół Pieśni i Tań
ca „Halny" z Zakopanego.
W GANDRil, w Szwajcarii, otwarte

muzeum poświęcone dziejom internożołnierzy · Il
wanych w tym kraju
miejsca powojny światowej. Wiele
upamiętniającej
ekspozycji
święcono
pobyt w Szwajcarii przeszło 12 tysię
cy polskich żołnierzy i oficerów 2 Dy·
wizji Stl'Zelców Pieszych-

dziennym rozmów, a zwłaszcza czasie lcb rozpoczęcia. Ml•
mo to mnożą się w miarę optymistyczne sygnały.
Administracja amerykańska jest teraz zajęta sierpniową
o
konwencją demokratów, która ma przecież zdecydować
kandydatach na prezydenta I wiceprezydenta z ramienia
tej partii. Chyba więc dopiero p0 listopadowych wyborach
dojdzie do zapowiadanych rozmów, a do tego czasu będll l
miały miejsce sondate I przygotowania.
Tymczasem w Wiedniu zakończyła się 21 runda rokowai\
sił zbrojnyc!t i
19 paiistw na temat wzajemnej redukcji
zbrojeń w Europie środkowej. NajwatnlejS%ym wydarzeniem
tej rundy było zgło52enle przez kraje socjalistyczne kom•
promlsowej propozycji, sprowadzającej się do tego. te proporcje redukcji radzieclco..amerykańsklch zmieniają się w
przybli:!:eniu z 2:1 na 3:1 na korzyść zachodu Równiet w
dziedzinie kolektywnych pułapów liczebności wojsk poszl_lW sumie chodzi o stworzenie
śmy na pewne ustępstwa.
warunków postępu w rokowaniach.
Mimo środka lata w ONZ trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego. Jest to sesja specjalna, poświęcona problemowi pawystąpi! na niej
lestyńskiemu. Pod koniec ub. tygodnia
równlet przedstawiciel Polski.
1
Podstawą globalnego uregulowania wciąż niepokojącej sytuacji na Bl\sklm Wschodzie może być jedynie całkowite
z wszystkich okupowanych
wycofanie wojsk Izraelskich
ziem arab~kkh, realizacja prawa Palestyńczyków do samookreślenia utworzenie niepodległego państwa palesiyi1skiego oraz Hpewnienie bezpieczeństwa wszystkim państ
wom tego rejonu.
Niestety. prowadzona nadaa przez Izrael agresywna polityka, poparcie dla niej Stanów Zjednoczonych oraz kapitulancie stanowisko rządu egipskiego sprawiają, te czas płynlel a
pomyślnego rozwiązania problemu nie widać Przedstawlc el
Polski podkreślił koniecznoŃć wznowienia całościowego procesu negocjacji. gdyt tylko taki otwiera drogę do rzeczywistego pokoju na Bliskim Wschodzie.
Podczas gdy trwa omawiana debata - władze Il'!raela
aby niektóre dalsze oficjalne agendy
podjęły decyzję
przenieść z Tel Awiwu do Jerozolimy. Prowokacyjny charakter tej decyzji nie ulega wątpliwości, chodzi o podkreślenie. te właśnie to miasto jest stolicą l utrwalenie okupacji arabskiej części .Jerozolimy.
odnotowaniem prsewrotu
Przegląd tygodnia zakończmy
w · Boliwii. w wyniku którego władzę •przejętą junta woj·
skowa. Ma ona zdecydowanle prawicowy charakter I rady·
kalnle rozprawia się ze swym! przeciwnikami. którzy, jak
donoszą agencje, sta"(lają jej zorgant.zowany opór.
W.

SŁAWSKJ

HEINRICH WINDELEN, Inicjator
dokumentacji „zbrodni" popełnionych
na Niemcach - w roku 1975 mówił:
- niemieckie podręczniki zbył mało
mówilł o zbrodniach popełnionych na
milionach Niemców w czasie II wojny światowej („.) dzieci w szkole nie
uczą się Już. o łym, co to takiego w
ogóle Niemcy (••• ). pokazuje się zakreskowane tereny arabskie okupowane przez Izrael, ale nie pokazuje
się w ten sposób Sląska, Pomorza i
A gdzie leży w
Prus Wschodnich.
istocie różnica, która skłania ,( ... ) do
łak subtelnych odróżnień.
wiceprzewodniczący
H. SA UER,
I Uciekinierów:
Unii Wypędzonych
i partie
organizacje przesiedleńl'ze
CDU-CSU razem 111 Francem Josepby
hem Straussem dołożą starań,
idee wolności prawa i woli służyły
jedności Niemiec.
Oni tworzą elitę.
Ziomkostw zrzeszonych w Federalnym Związku Wygna11ców (BdV) jest
20. Zrzeszonych w związkach krajow to Berlin
wych - 11 (wliczając
Zachodni). Liczba członków, według
Edmunda Męclewskiego, przekracza
2.250 tysięcy.
Nazwy ziomkostw: „Prusy Wscho„Gdań
dnie", „Prusy Zachodnie",
szczan u, „Pomorze", „ Wisła- \\Tarta",
„Niem„Sląsk", „Górnoślązaków",
ców Sudeckich", „Niemców z Litwy",
„Niemców
„Niemców Bałtyckich'',
„Niemców z Węgier",
Karpackich",
„Niem„Niemców Bessaarabskich",
ców Dobrudzkich", „Niemców z Rosji", „Sasów Siedmiogrodzkich", „Sasów Bukowińskieh", „Szwabów Naddunajskich".
Do "Związku Wygnańców" należą
organizacje:
osoby prawne
jako
wschodu",
młodzież
,.Niemiecka
„Związek Kobiet: Strony Rodzinne l
Prawo", „Związek Chłopów - Wygnańeów" ...
w
zatrzymał się
Czas dla nich
Dlatego. Szczecin - to
1937 roku.
Gleiwitz, Opole
Stettin, Gliwice Katowice - Kattowitz,
- Oppeln,
Bytom - Beuthen, Bielsko-Biała Bielitz-Biala, Zabrze - Hindenburg,
Chorzów - Konigshiitte, Legnica Breslau,
Wrocław
Liegnitz,
Gdańsk - Danzig.„
bieg historii i
Chcieliby cofnąć
blutende
„Di!!
powtórnie uczynić
deutsch - polnische grenze" - granicę niemiecko-polską krwawiącą. A
więc taką, jaka była przez wieki.
To ci, którzy dokładnie rok temu
chcieli przemycić w tekście ustawy o
podatku obrotowym rewizjonistyczne
akcenty i chcieli uczynić ze sprawy
i
fiskalno~prawnej broń polityczną
oczywiście
tą bronią manipulować w antyodprężeniowym duchu. Dokła
dnie rok temu rząd federalny, wnosząc do Budesratu projekt nowelizaobrotowym,
cji ustawy o podatku
do
dostosować
którą trzeba było

przepisów Wspólnego Rynku, usiło
polityczno•
wał operować realiami
1
Dawna ustawa
geograficznymi.
kraj
pod pojęciem
15.11. 1973 r.
(Onland) rozumiała „obszar Rzeszy
niemieckiej w granicach z 31 gru•
dnia 1937 roku, z wyjątkiem wyłą•
wolnocło
czeń celnych i obszarów
wych". Zagranicą (Ausland) był .„ob·
szar, który odpowiednioi do tego nie
jest krajem". Rząd federalny w nowelizacji usiłował operować realiami
polityczno-geograficznymi:
„Pod pojęciem kraj (Inland) w duchu tej ustawy rozumie się obszar.
na którym ustawa ma moc obowią
wyłączeń celzującą z wyjątkiem
nych I obszarów wolnocłowych. Zagranicą (Ausland) w duchu tej ustawy jest obszar, ktbry nie jest krajem
i nie należy do Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz do Berlina
(Wschodniego)".
Zawodowi rewizjoniści, reprezentanci w Bundesracie, który jest kon•
trolowany przez chrześcijańskich demokratów, dopatrzyli się w ustawie
„zamachu na prawne istnienie Rzeszy niemieckiej w granicach z , 1937
roku" I postawili veto. Komisja rozjemcza, złożona z przedstawicieli obu
izb, zakończyła sprawę zgniłym kompromisem, ustalając pojęcie „obszaru
ściągania podatków" bez wymienia•
nia granic z 1937 r.
Projekt federalnej ustawy „o wygnańcach" wniesiono do Bundestagu
Potrzebę uchwalenia
w 1951 roku.
takiego aktu rząd Konrada Adenauera uzasadnił następująco:
„Niesłuszne jest uznawanie za wY·
jedynie
gnańców lub uciekinierów
osób, które żyły w okresie wygnaprzypadku
nia„. W · łakim bowiem
roszczenie do powrotu w strony rodzinne zostałoby ograniczone Jedynie
do pokolenia, które zostało wygnane.
Dzięki postanowieniom ustawy I jej
paragrafu 7 zapewni się utrzymanie
i uciekinierów
statusu wygnańców
na pokolenia.„".
Ustawę przyjęto 19 maja 1953 rtJ•
ku, znowelizowano 3 września 1971
roku, a więc w dziewięć miesięcy po
grudniowego układu o
podpisaniu
podstawach normalizacji stosunko.w
Ten ostatni
między Polską a RFN.
o wybitnym
ważny akt polityczny
nie
międzynarodowym
znaczeniu
wpłynął jednak na zmianę rewizjonistycznego brzmienia i ducha ustao "niemieckich
wy. Mówi ona np.
obszarach wschodnich znajduJiteych
pod obcą administrasię chwilowo
cją", Jak i odróżnia „niemieckie obszary wschodnie pozostaJitee chwilowo pod obcą administracją" od terenów Gdańska i Polski.
Ustawa przynosi też definicję „WY•
gnańca". Jest nim ten, „kto po n•
/ kończeniu og41nych akcji wygnań ze
znajdujących się chwilowo pod obcą
niemieckich terenów
administracją
wschodnich, Gdańska, Estonii, Łołwy,
CzeLitwy, Związku Radzieckiego,

,,z OS I A~'
Dalszy ciU ze itr. 1

szkolenie z bronią, które
na terenie więzienia
mokotowskiego, w mieszkaniu Krystyny Księżarczyk.
był
Dzień 15 sierpnia 1940 roku
polskiego. Gęste
świętem żołnierza
patrole żandarmerii krążą po mieś
cie. „Zosia" wraz z Haliną Oględzką
i Marią Urbas, ubrane odświętnie,
składają kwiaty na cokole Pomnika
Lotnika. Pamiątkowe zdjęcie wyko·
nuje Maria Urbas Dostrzega je patrol niemiecki. Uciekają w tłum,
który nawskakują do tramwaju,
przystanek,
tychmiast rusza, mija
po
dalej, skąd.
przejeżdża nieco
gwałtownym zahamowaniu, uciekają
do najbliższej bramy przechddniej.
dniu
Są uratowane. W następnym
prasa konspiracyjna opisała to zdarzenie.
W 1943 roku komendantka Wojskowej Służby Kobiet - Mokotów
por. „Jadwigą" skierowała „Zosię" z
patrolem do szpital.a św. Rocha na
Krakowskie Przedmieście, gdzie wraz
(Maria Maliszewska),
z „Justyną"
„Teresą" (Maria Jełowicka), Wandą
sytecka,

odbywało się

·praktykę
Lewandowską zdobywały
ambulatoryjną i operacyjną. Szkoleniem kierowali m . in dr Wie.::hno 1

dr Staszewski. W ramach akcji dywersyjnej powierzono „Zosi" k:>lporprasy dla Niemców.
taż nielegalnej
Rozprowadzała ją w tramwajach nr
3 i 9, kursujących ulicą Rakowiecką.
Jednego razu „Zosia" starannie zampomostu. położyła
knęła drzwi od
gazetki I usiadła z książką w ręku
w głębi tramwaju. Wchodzi motorniczy, zakłada druciane okulary 1
.,Zospogląda to na gazetki, to na
się", skamieniałą ze strachu. Te kil-

ka sekund wydawało się jej wte·
kiem. On pokiwał &łową, uśmiechnął
się i wyszedł. Zaraz też tramwaj ruprzya na następnym
szył,
z zainteresowaNiemcy
stanku
niem czytali gazetki. Kiedy polecono
jej rozszerzyć kolportaż na niemieckie skrzynki listowe. „Zosia" wybrała ulicą Jaworzyńską, gdzie skrzynki

miały ·

konstrukcję

umożliwiającą

wrzucanie gazetek i listów przez ot·
wór z zewnątrz.
zdążyła
razu ledwie
Pewnego
gazetki do skrzynek. gdy
wrzucić
Niemiec. Nogi
nakrył. ją ogromny
się pod nią ugięty ze strachu. Odepchnęła go jednak i biegiem wypa·
do MoKotowdła na ulicę. Dotarła
skiej I kościoła Zbawiciela, przebiegła przez kościół na Marszałkowską
i wskoczyła do pędzącego tramwaju.
Rok 1944 wypełniony był -;zkoleniem sanitarnym, kolportażem i gromadzeniem zapasów na okres pow·
stania. Wybuch powstania poprzedził alert mobillzacyjnY, WSK. Tuż
przed powstaniem zmie.nił się skład
patrolu „Zosi". Wchodziły do niego:
Kusior), Janina
„Lilka" (Jadwiga
Chmura, Helenka, „Janka" (Janina
Bogusz). łączniczka ,.Danka" (Danuta
sanitaKarlikowska), „Danka"
riuszka oraz Halina Oględzka l sierpnia o godz. 14.30 przybyła do „Zosi" łączniczka z rozkazem dotyczą
cym godziny „W', a polecającym patrolowi udać się na ulicę Racławic
ką.

16.00 patrol doszedł na Sło
17, gdzie „Zosia" otrzymała
rozkaz sprowadzenia , oddziału powstańczego z ul. Odolańskiej. Na Odojuż poszukiw,mego
lańskiej nie ma
„Zosia"
oddziału, poszedł do walki.
wraca. Na rogu Puławskiej i Nar·
Około
neczną

Redaguje koleałum: JERZY WAWRZAK (redak&or naczeluy), WLODZI MIERZ STOKOWSKI, LUCJUSZ WŁODKOWSKI (1-cy redaktora nal'1e1.
aecu), .IERZV KATARASINSKI tsekretan redakcji) oraz 1esp6I: RYSZARD BINKOW~Kl. KONRAn FRE.IOLICH, MAłGORZATA GOI.ICKA,
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chosłowacji I Węgier, Bulgarił,
Jugosławii, Albanii lub Chin tereny te
opuścił lub opuszcza..•".
A więc wszys·t ko wrzucone do jednego kotła.

Zgodnie z blolog1czmymi prawami
liczba „wygnańców"
powinna spadać. · Tu jednak wskazówki biologicznego zegara obracają się w drugą
stronę. Paragraf 7 powoduje, że dzieci urodzone już w RFN,
a których
ojciec, dziadek, ma-tka byli wygnań
cami, też mo żna uznać za wygnań
ców. Liczba wygnańców
powiększa
się zatem o potomkow „wygnańców".
W tym kotle znajdują się także ci,
którzy przyjechali do RFN w ramach
h umanitarnej akcji łączenia rodzin,
będącej t konsekwencją
grudniowego

.

.
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kość subwencji sięga kilkudziesięciu
milionow- marek. „Neue Kommentare" biulety!Il · wychodzący we
Frankfurcie nad Menem (kilka miesięcy temu przestał, po 22 latach, być
wydawany), w lutym ~1980 roku podał
szczegółowe zestawienia kwot przeznaczonych na działalność rewizjon i·
styczną w budżetach krajowych. Poszczególne kraje RFN, nie licząc dotacji z puli rządu federalnego, prze2lnaczają rocznie
na potrzeby tych
organizacji
około
20 mln marek.
Kwoty przeznaczone na te cele w
budżecie rządu Bawarii
czy Dolnej
Sa.ks<>nii są w 1980 roku wyższe od
w roku 1979.
. sum wydatkowanych
Nadrenia Północna-Westfalia przezmaczyła w 1979 roku
na potrzeby
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finansuje się te organizacje rewizjonistyczne.. przypisać należy bądź to
bezmyślności, bądź też poparciu
dla
polityki rewizjonizmu".
„Welt der
Arbeit", w pierwszym numerze majowym z 1973 roku, napisała, że róż
ne fundacje, instytuty badawcze czy
an-·c hiwum zajmujące się rewizjonistycznym
„badaniem
wschodu'',
otrzymują dodatkowo dotacje.
„~e
ma mowy - doniosło pismo o

na siebie obowiązek mówić za wszy11tklch Europejczyków.
Ta Europa,
jakiej mY chcemy, ma być wspólnotą
dla wszystkich Europejczyków, również dla tych, którzy żyją w niewoli". Strauss przypomina dalej rządo
wi RFN ·- stwierdza z zadowoleniem
„Der Schlesier" - konieczność trzymania się
„konstytucyjnej zasady
całych . ·
~iemiec " .
, zjednoczenia
'Strauss br.o m wreszcie rewizjonisitów
pielęgnowaniu wschodnionłemleckich
przed zarzutami nacjopalizmu i od·
dii br kulturalnych. Poniel"aż Jednak
wetu. Jego bowiem zdaniem „ich żą
dania są naturalnym dążeniem do
z\\iązki przesiedleńcze
chcą otrzy·
mać pieniądze,
znalazły na to spoprzywrócenia prawa w polityce mię
sób - imprezy polityczne, ·jak wlę
dzynarodowej i w.y równania krzywd,
ce czy konferencje, wiążą z wyst,ępa
które spotkały .Jt{ewinną ludność ,niemi w strojach ludowych..•".
miecką na Wschodzie".
W tonacji
Nad organizacją Niemców SudecStraussa przemawiano także na 80·
tysięcznym zlocie Ziomkostwa
Prus
Wschodnich, gdzie domagano się, aby
rząd, władze państwowe
i szkolnictwo czyniły więcej dla poditrzyiman_ia
wśród Niemców w RFN i poza
jej
granicami świadomości jedności' narodowej
i państwowej.
„Bawaria
wiernie stoi po Waszej stronie
mówił w imieniu Straussa jego minister; F. Piirkl - i ona oraz jej rząd
mają peme zrozumienie
dla · żądań
zwrotu wschodnioniemieckich ziem
ojczystych".
Na
ziomkos'kich
mi·tyn.gach
Strauss bądź sam uczestniczy, bądź
kich liczącą 300 tys. członków sprawysyła na nie swoich ministrów:
F.
wuje od 1954 roku
patronat rząd
Pirkla,
F. Neubauera,' czy ministra
Bawarii. W praktyce polega on na
oświaty, Hansa Maiera. W rewizjonifinansowaniu
przez rząd krajowy
stycznych zapędach Strauss przechodziałalności
ziomkostwa,
budow-ie
dzi samego siebie i swoich podopieCentrum Sudeckiego za 20 mln macznych. Jako premier wydaje rygorek, pomocy materialnej przy orgarystyczne zalecenie wycofania z podnizowaniu zjazdów i masówek przeręczników s:i:kolnych, z atlasów i
z
biegających pod odwetowymi hasła
biur wszystkich
map
poprawnie
mi. W 1978 roku rząd Bawarii ob·
przedstawiających powojenne granijął patronat nad Ziomkostwem Prus
ce Europy.
Dla Straussa
„tamte"
Wschodnich. Na okolicznościowej uziemie są oczywiście bezprawnie okuroczystości ówczesny premier Bawapowane.
Z premedytacją prowadzi
rii, Alfons Goppel, zarazem przewodpcilitykę rewizjonizmu
i absurdalniczący Unii Panaeuropejskiej
Nienych poczynań, godzących w istniemiec, w uzasa<;łnieniu
swej decyzji
jące układy i pokój w Europie. Pisze
powołał się na „wiekowe więzy łą
w miesięczniku teoretycznym
CSU
czące Bawarię z -Prusami Wschodni„Politische Studien",
w 35 lat po
mi". Dodał także, że patronat odnosi
wojnie, że podstawą interpretacyjną
się nie tylko do spuścizny kulturalw sprawie gra.nic nie powinny być
nej ziomkostwa, lecz także do żądań
układy normalizacyjne zawarte przez
powrotu na ziemie ojczyste.
kraje socjalistyczne z RFN, lecz reOrganizacje przesiedleńcze nie mawizjonistyczne orzeczenia Trybunału
ją nigdzie tak dogodnyGh warunków,
Konstytucyjnego, które „należy czę
jak w Bawarii. Nikt by takim staściej wykorzystywać
w codziennej
nem rzeczy się nie dziwił, jeśli by
praktyce politycznej".
wiedział, że czołowi rewizjoniści są
Oto zasadnicza formuła towarzyzarazem czołowymi politykami Unii
sząca orzeczeniom
Trybunału,
gdy
Chrześcijańsko-Społecznej,
a także
chodzi o Polskę, NRD i inne kraje
zapisali się w historii powiązaniami
socjalistyczne:
z hitlerowską narodowosocjalistyczną partią. Wystarczy wymienić takie
„W sensie prawnym Rzesza nienazwiska, jak: W. Becher,
O. von
miecka istnieje nadal, a granice mię
Bismarck, W. Jahn, S. Stein, H. Stardzy Republiką Federalną a NRD make czy F. Wittmann.
ją podobną kwalifikację prawną, co
Opiekunom rewizjonistów przęwo- .
między prowincja.ml (landa.mi) Repudzi sam .F. J. Strauss.
Oto próbka
bliki Federalnej".
~ --· -,
jego politycznego credo wygłoszona .,
Popatrzmy też na orzeezenie Tryna zjeździe „Niemcow Sudeckich" w
bunału z 31 _ttpca 1973 roku, a więc
Monachium w 1979 roiku: „Dla nu
po roku
obowiązywania
układów
Węgry, Czechosłowacja, Polska I inne
wschodnich:
kraje należą do Europy, Wzięliśmy
„Ustawa zasadnicza - a nie tylko

Z OWU W' NAT.ARCIU
/

układu

o podstawach
normalizacji
ziomkostw kwotę 6 mln marek. Po·
stosunk ów. Herbert Czaja utrzymuje:
dobnie Hesja. Wymowny jest fakt,
„Rząd federalny nie powinien ustę- .
że kraje te rządzone są przez SPD.
pować przed komunistyczną ingerenDo końca 1974 roku fundusze prze·
cją polską w niemieckie
ustawodaznaczone dla organizacji przesiedleń
wstwo. Ani Niemców,
którzy
JUZ
czych były pozycją budżetową utajprzybyli, ani tych,
którzy jeszcze
nioną i kontrolowane były - zamiast
przybędą w przyszłości,
nie można
pełnej kontroli parlamentu przez
pozbawiać statusu wygnańca.
Lu8-osobową
komisję parlamentarną.
dzie, którzy przyjechali
w ramach
Odtajnienie
było li tylko krokiem
akcji łączenia rodzin, żyli w Polsce
formalnym, nie mającym praktycz.new warunkach sprzecznych z godnogo pokrycia. Na rok 1975 przemaczaścią i prawami człowieka, a wyjeż
no np. oficjalnie dla tych organizacji
dża.ją dlatego,
że ich osobista, rokwotę 1,4 mln marek, podczas
gdy
dzinna i narodowa sytuacja jest niepobieżne przeliczenie innych kont reznośna:.. Gdyby Niemcom mieszkają
sortu
zajmującego się
„sprawami
cym
w Polsce
przyzna.no prawa
wewnątrzniemieckimi"
nakazałoby
mniejszościowe, jak zagwarantowanie
doliczyć co najmniej 40 mln marek.
nauki języka, pielęgnowania kultury
Taka postawa koalicji, SPD FDP
i życia społecznego - wówczas odbędącej u władzy i odpowiedzialnej
padłyby przyczyny uzasadniające ich
za pomyślny rozwój procesu normawyjazdy..•".
lizacji - wydaje się niezrozumiała.
W czasie, gdy koalicja miała ogromW 1977 roku ustawa
o wygnań
ną przewagę w parlamencie
(w lacach miała być z inicjatywy koalicji
tach 72-76 aż 42 mandaty), była
FDP SPD znowelizowana - w duchu
możliwość
przegłosowania
niektóukładu z 1970 roku. Do tego jednak
rych ustaw mających antyodpręże·
nie doszło. Rząd federalny upoważnił
niowy charakter.
Jednak tego nie
wprawdzie
ówczesnego federalnego
uczyniła. Zaiste wymowne było za
ministra spraw wewnętrznych, Wersocjaldemokratycznym
tygodnikiem
nera Maihofera, do wystawiania do„Nordwoche" z 1970 roku stwierdzewodów „przesiedleńczych", a nie nie, że „wściekłe ataki na. rząd są w
„wygnańczych". Dla Maihofera
upoznacznym stopniu finansowane także
ważnienie to nie było zobowiązujące,
z budżetu paósłwa".
Swoisty paradlatego też i formuła stara „wygnań
doks zauważyła także spriingerowska
ca", tak więc i „Recht auf die Hei„Die Welt" (Ił.Ol. ·1973 r.):
1..
mat··· (prawó ab 'rodzihnyi::li •stron) .c-- .. ,.Pod po.jęciem pojedąania z ~ąsla-·
pozostały.
·· ,· , "· ;, i·«:. : ·
Działalność „. qrg~nizaeji . -ziomk~:: . da.mi rozumieją .oriLgló\vnie konkretne roszczenia terytorialne i żądania
skich wspierana jest przez skarb
odszkodowań za „nieszcięście wygnafederalny jak i krajowy - co jest
nia". Fakt, że ze środków państwo
zgodne z paragrafem 96 przytoczonej
w yżej ustawy o „wygnańcach". Wie!wych - federalnych, krajowych
blitta wre walka.

Mieszkańcy

prze-

Q,iocą wciągają ją do bramy i barykadują . się . Przed
bramą
Niemcy
rozstrzeliwują
złapanych
powstań

ców.
Ze świtem „Zosia" rusza do swoich. Biegnie ulicą ostrzeliwana przez
Niemców. Na Olszewskiej potyka się
o trupa i wywraca. Seria 7. kaemu
poszła nad nią. Miała szczęście Docier a wreszcie na ul. Słoneczną.
2.

14 sierpnia nieprzyjaciel zM"zucił
Mokotów ogniem moździerzy salwowych, ar tylerii, granatników... Powstały · liczne pożary
i było wielu
zabitych i rannych. Odparto lokalne
natarcie Niemców. Odnaleziono magazyny i umundurowano jednolicie
w kombinezony żołnierzy. Odbyła się
msza w szpitalu sióstr Elżbietanek.
- Jesteśmy na skrawku wolne j
Ojczyzny - mówiły dziewczęta.
Ciężkie walki zaczęły
się od
19
sierpnia na Mokotowie. Patrole sanitarne teraz bezpośrednio uczestniczyły
w
szturmach. 26 sierpnia
Niemcy rozpoczęli ostneliwanie Mok otowa z moździerzy i armat. Ogień artylerii trwał całą noc.
żan
darmi z Dworkowej ostrzeliwali Dolną i Chełmską. Woń spalenizny
i
rozkładających się
żołnierzom idącym

ciał

towarzyszyła

do natarcia. „Zosia" wraz z „Sawą", „Marysią"
i
„Małym" ruszyła wzdłuż Zakrzeskiej
ku Siedleckiej, Niemcy położyli gę
sty ogień zaporowy z granatników.
Wśród huku pękających
granatów,
świstu
fruwających
odłamków
i
gwizdu kul
nacierali powstańc y.
„Zosia", „Sawa". ,,Marysia" i „Mały" z pola walki zbierali
rannych.
Szturm powstańców został zatrzymany. Poszło przeciwnatarcie wroga.
Ktoś dał mać że wróg opuścił pozycję pr z:v ul. Siedleckiej. Powstańr
cy poszli i zajęli narożny budynek.
Zdobyli dużo materiałów sanitarnych, narzędzi chirurgicznych, denaturatu. Patr ol „Zosi" natychmiast organizuje w piwnicy punkt opatrunkowy.
Idą do szturmu Niemcy. Na przedpolu leży ranny powstaniec. Jego ję
ki powodują, że „Zosia" z . ,Sawą",
nie zważając na idących do szturmu

Niemców, dopadają z noszami do
rannego i na oczach
zdumionych
żołnierzy zabierają rannego. Jeszcze
tylko kilka kroków. Wybucha pocisk
Rozrywa
rannemu
z granatnika.
brzuch. Zosia klęka , aplikuje morfinę. Ranny umiera. Niemcy są blisko,
ale do dziewcząt nie strzelają.
Do akcji wchodzą czołgi wroga.
Odparto je. Sanitariuszki donosiły
żywność, zabierały rannych. Została
ciężko ranna sanitariuszka
„Proch".
Była tak naszpikowana
żelastwem,
że „Zosia" usuwała jej odłamki bez
wieczulenia. „Proch" (Zofia Kłos)
krzyczała z bólu, mdlała,
bredziła.
„Zosia" dała jej zastrzyk i przesłała
do szpita1a na Chełmską.
·„Gryf" zaproponował zluzowain ie
patrolu „Zosi". „Zosia" została. „Sawa" i „Storczyk" poszły do .;;zpitala.
Rozpoczęło się akurat bombardowanie. Szpital płonął. Ranni skakali z
pięter, łamiąc sobie nogi i ręce. Ktoś
krzyczał: dobijać rannych. Nie ma
dla nich ratunku! Pod gruzami zgii.· _
nęła ,..Sawa".
·
„Zosia" przeniosła punkt opatru:nkowy na ul. Chełmską 12. Dr „Sła
wek" polecił udać się po bandaże na
Górny Mokotów. Poszły : „Zosia",
„Lilka" i .,Longinus" (Aleksander Kowalewski-. Doszli wśród wybuchają 
cych pocisków , bomb i toczącej s ię
wail:kL Dostali lek~stwa, morfinę,
opium·, bandaże. Od „Jumbo" dowiedzieli się, że padła Sadyba, a ludność ucieka przez pola,
bombardowana i ostrzeliwana z samolotów.
Po drodze pomagają ludziom. Wokół
bez znieczulenia. Cały .przyinlesiony
kościoła św. Kazimierza
pełno ra.nprzez nie zapas lekarstw otrzymuje
nych. Bandażują, aiplikują środki
dr „Sławek". Za swoją odwagę oznieczulające. W altance
spotykają
trzymał a Krzyż Walecz.nych. Sz,pi.tal
dwie kobiety. Proszą o pomoc. Trzeewakuowano z Dolnej na Racławic
cia coś p:i,trasi na „kozie". Uderza
ką, ·a następnie na ul. Miisyj'ną.
pocisk, zabija wszystkie trzy i ... cięż 
Pojawiła się gan~ena.
ko rani „Lilkę'.' i „Zosię". Ta, nie
Żołnierze zabrali „Zosi" i ran.nym
czując bólu, wbiega do l.ościoła i orlegitymacje, furażerki, o,paskj I &pagainizuje pomoc koleżance. Ma strzalili W nocy weszli Niemcy. Rozstrzeskany staw łokciow y, krwawi. Odlali ciężko ra,n nych. Miijały godziny,
łamki poraniły jej twarz szyję, n obez wody, jedzenia i opieki. Wszyscy
gi. Ręka zwisa be:ziwładnie. Żołn ierze
byli przeświadcze.ni , że lada moment
pr:zy!Iloszą rarn.ną „LHkę".
Ąplikują
spalą iich żywcem.
30 wr ześnia do
sobie o,pLum i zasypiają.
piwnicy przyszedł von den Bach.
Zapytał, czemu tkwią w tak potwor3.
-- n ycn warooltac1i--;·a:tacze.go brak 1m-··
flagi Czerwonego Krzyża. PowieNastępnego
dnia . przeniesiono je
<i<> szpita.la, na Dolną.
Na
drugi
dz iełi mu, co zrobiU Niemcy. Zarzą
dził ew~uację.
dzień dr Zawadzki usunął
odłamki

teza na.u~l prawa międzynarodowego
i nauki prawa państwowego - za•
kłada, że
Rzesza niemiecka prze•
trwała klęskę 19<15 roku i nie upad•
ła z chwilą kapitulacji ani wskutek
sprawowania w Niemczech władzy
państwowej
przez sojusznic-.i:e mocarstwa okupacyjne, ani później (... ).
Rzesza niemiecka istnieje nadal, na.dal posiada zdolnl>Ść prawną, jednakże jako całe państwo sama. nie
jest zdolna. do działania z p.o wodu
braku zinstytucjonalizowanych orga·
nów (...) Republika Federalna Nie•
miec nie jest więc „sukcesorem praw
nym Rzeszy niemieckiej, · lecz jako
państwo jest identyc7.na z państwem
„Rzesza niemiecka"...
Do rewizjonkltycz.nej poliityki miesza się także najwyższy w państwie
daktrynalny organ i;trzei enia i wykładni prawa. Dochodzą do tego ~o
mórki organizacyjne miasta i powiatów. Tym ostatnim patronatom towarzyszą świadcżenia finansowe w
po.staci dotacji, na.g ród w - konkursach wiedzy „o naszych wschodnich
ziemiach", subwencji, oddawaniu bezpłatnie w użyitkowanie budynków, w
których by moż,na było pielęgMwać
w cnocie i patriotyźmie ku.U przeszłości, k>tóra powinna być w iich
założeniach te. raźniejs zością ;prawnie uzasadnioną.
Ru~h patronacki
znajduje przychylny gru.nt w Bt1JI1deswehrze. Oto
przykład z ostatnrich miesięcy: w koszarach 193 bataUoou grenadierów
ipancernych w Handorf, .paitronują
cego tradycjom dawnego
l
pułku
piechoty odbyła się wi>pólna iin1Preza
byłych żołnierzy _ Wehrmachtu i mło
dych ż.oł.nierzy Bundeswehry, na której przemawiał dowódca batalionu,
płk Grenda. Patronat nad imprezą zorganizowaną w im·ię
„odzyskania
Prus Wschodnich
i restytuowania
Rzeszy w granica_ch z 1937 roku" objęły władze miejskie, by „na nowo
ożywić związki z dawnym garnizonem w Królewcu ..."
Sięgnijmy raz jesz,cze
do
„N eu
Kommentare" z sierpnia 1979 roku:
„Siły rewizjonistyczne i
wrogie odprężeniu w RFN stawiały w · ostatnich miesiąca.eh zuchwalej I bardziej
prowokacyjnie niż w ubiegłych dziesięciu latach roszczenia terytorialne
wobec sąsiednich krajów socjalis·
tycznych. Kierownicze siły organizacji rewizjonistycznych w zmowie z
wpływowymi
politykami CDU/CSU
traktują układy zawarte przez Republikę Federalną
Niemiec
jako
świstki papieru.
Wyraźna staje się
intencja CDU i CSU, by z pomocą
rewizjonistycznych 1 neofaszystowskich organizacji wtrącić- nasz kraj
na powrót w okopy zimnej wojny".
I ten akcent wydaje się optymistyczny: „NEIN KEIN ZURUCK ZUM
KAL'ł'EN .KRIEG": ·

WACŁAW

Warszawa, sierpie?\ 1944
Na Torach Wyścigowych 111a Słu
ludzie podawali cebu1ę, poanidory, wodę ... Nocowano w sfajniach.
Rano wyniesiono chorych, lecz... zostawiono „ Zosię" i „Dolores" bez nogi. Od nich fetor był tak straszny,
że ludzie zasłaniali twarz.
Wyniósł
je przed stajnię i tak uratował im
życie młody . lo.tnLk niemiecki. Zała
dowano je do wagOJ\ÓW i wywieziono do Pruszkowa.
Harcerze przynie śli „Zosię" pod
szpi.ital. Wy-szedł prod'. dr Krotowski.
Była naga, cała w ropie,
z rojem
much, wokół niej był przeraźliwy
żewcu

fe~or. .:prg.f.ę.s.9.L !iJll _ ~k. _Z~nieśll ją

na salę 0ipatrunk,ową. „Marysia" (Maria Buczkowska) p<ninała ją i :ia wołała lekairza.
...;. Natychmiast .
operację - za-

na

OPACKI

Foto: Archiwum
decydował.

Stan jej był bardzo ciężki. Zdecydowano amputować rękę. Wybłagała
dzień zwłoki. Obudziła się w potwornyich bólach. Przyibiegł dr Kro.towski.
Twarz mu się rozjaśniła.
- Robaki! Zachowasz ręke. .
Odnalazła ją rodzina. Ale
też ł
7.ainteresowafo
się
nią
Gestaipo.
Przez jakiś czas była jeszcze w szpitalu w Zyra'fdowie.
W połowie
stycU'lie 1944 roku mU&iała jednak
„Zosia" uciekać ze szpitala. Gestapo
ponownie się nią zain,teresowało.
Rodzi.na wywiozła ją do leśnLczów
ki, ~d·zie doczekała woln~ści.

JANUSZ WISNIEWSKI

ODGŁOSY

3

s.o.s.

MAt,GORZATA
GOLICKA
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Dokooczenie ze str. 1·
ła się

nad wykopem, ale jej mąż ze
zniecierpliwieniem pociągnął ją za
rękę , mówiąc: Daj spok'ój, to Jakaś
lalka.
- Szliśmy do sklepu - mówi Kazimierz Wypych - a kiedy doszliśmy
do wykopu, to mój kolega Wacek
mówi, ty popatrz. to chyba lalka, ja
się patrzę i mówię, coś ty, to dziecko, popatrz główka w wodzie, nóżki
też, tylko plecki wystają.
- Ja mówię, Kazik, ty pędź dzwonić po pogotowie, a Ja je wyciągnę.
Tam było z dwa metry głęboko,
"ięc zdjąłem buty i deską, -00 Ją
budowlani niby odgrodzili wykop,
przyciągnąłem dziecko
bliżej, a potem je wyniosłem na brzeg. Szum
się zaraz zrobił, zbiegli się ludzie,
pytają co l jak. W końcu przybiegli
rodzice, mieszkają tu na Przędzal•
nianej pod 12 I krzycz!\, ie to ich
Monika. A tamto małżeństwo, co szło
przodem, też się - zatrzymało. Ona
mówi: Od razu wiedziałam, że to
dziecko, ale on ofuknął ją, by nie
gadała i zaraz. sobie poszli.
_, Malutka była, zaledwie 4,5 roku. Pewpie bawiła się nad wyko·
pem.
- Jak przyjechało pogtowie, to
doktórka powiedziała. że jest już za
późno.

- Tamtędy, panie, wszyscy chodzili, wykop nie był odgrodzony, w
ogóle nic tam nie było„ nawet napi·
sów ostrzegawczych. l\lojej siostry
dziecko wpadło do tych wykopów
I leżało przez tydzień w szpitalu.
Nie utonęło, bo to chłopak co ma
już 1 lat. Myśli pan, że oni się tym
przejeli? Dopiero jak utopiła się ta
druga dziewcz:vnka, ogrodzili. zrobili
nawet porządek.
TOPOGRAFIA
Ulica Nowa. Pod rur 13 mieści się
LO im G . Narutowicza, pod nr 15 przychochiła
ZOZ
Łódź-Widzew.
Prz.edtem obie te posesje na zapleczu nie były nkzym od siebie odgrodzone, jak nie było odgrodzone
podwórze posesji nr 12 leżącej przy
ul. Przędzalnianej . Zanim jeszcze zaczęto prowadzić prace ziemne pod
ciąg ciepłowniczy wiodło tędy skrótowe przejście z Nowej na Przędz.al·
nianą I z powrotem , Kiedy w kwietn1u 1980 r . r07lpoczęto tu, roboty
ziemne nikomu nie przyszło do gło
wy by zagrodzić nielegalne przejście.
Poniewa~ koparka
wyrzuciła sporo
piachu i gliny, na teren robót ziemnych przychodziły dzieci i okolicznych domów zarówno z Nowej jak
i z PrzE;>dzalnianej. Robotnicy. po zakończeniu dnia pracy odchodzili. wykop t rowy pod ciąg ciepłowniczy
pozostawały bez nadzoru.

oµGLOS~
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Korczak-ldziński

Oto „Dziennik budowy - częś~ II,
nazw& I oznaczenie obiektu budo·
wlanego - Nowa nr 15. Kierownik
budowy - Ryszard Lis, inspektor
nadzoru - Włodzimierz Muszyński". /
27 kwietnia 1980 r. - Rozpoczęto
roboty ciepłownicze (ciąg);
30 kwietnia 1980 r. - Wykonywanie wykopu koparką pod ciąg ciepłowniczy;

- Musimy sobie odpowiedzle6 uczciwie na pytanie: co robimy. aby
położyć kres tym działaniom. przez
które cywilizacja zaprowadziła ludz·
kość w ślepy zaułek zwracał się
do licz.nie zgromadzonych słuchaczy
sędziwy prof.
Julian Aleksaru:lrowicz.
Podobnych pytań usłyszeliśmy tego dnia sporo. I choć wizja najle,pszego ze światów, rysująca się w wy·
niku badań naukowców, daleka była od qiblijnego raju, nie posądzaj
my uczonych o złowie·szcze przepowiednie. Traktujmy je raczej jako
pełen t.rwogi dzwon na alarm, czerwone światło nakazujące zatrzymać
się w pół drogi. Szkoda wielka, że
konierencje naukowe kwituje się u
111as zaledwie ldlku zdawkowymi zdaniami w porannych dziennikach. Ta,
w której brałam udział, mogłaby być
:z powodzeniem transmitowana przez
telewizję z pożytk1em dla programu
i telewidzów. Celowo piszę o niej teraz, w lecie, (konferencja odbyła s'ię
w końcu kwiebnia w Krakowie), kiedy większość z nas ma bliższy kontakt z przyrodą, a urlop pozwala na
luksus rozmyślań.
Była to już
druga konfere.ncja
naukowa na temat „Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawnoki fizycznej", zorganizowana przez Akademię Wychowania
Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, przy współudziale krakowskiej
Rady Związków Zawodowych, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Przemysłowego Specjalistycmego ZOZ w Krakowie. Do udziału w konierencji organizatorzy,
z prof. prof., Martą Doleżał i Marianem Doleżał na czele, dzięki którym
konferencja w ogóle doszła do skutku, zaprosLli przedsta.wicieli różnych
dyscyplin naukowych. Skonfrontowanie opinii na ten sam temat prze2
lekarzy, mikrobiologów, weterynarzy,
chemików, geografów, psychologów i
socjologów, nie tylko pozwoliło uzyskać szeroki, wszechstronny obraz sytuacji, ale także zmusiło uczestników
obrad do z:aniechania hermetycznego języka swych dyscyplin. Podczas
obrad plenarnych udowodniono, że
mimo ścisłej s·pecjalizacji nauka może dziś przemawiać
językiem
uniwersalnym, zrozumiałym dla innych.
Także nadużywane często twierdzenie o potrzebie integracji nauk I
pro.wadzenie wspólnych badań na-

Byłem aa budowie 6 czerwca 19'80
roku około godz. 16 i stwierdziłem
fakt wykonywania prac oras za.sła
wienie zabezpieczenie wykopów
zastawami. Napisów ostn:egawezycb
w formie wywieszek nie widziałem.
Na ·sam fakt braku napisów nie 'tWl'Ó·
clłem uwagi. Widziałem przejścia na
teren budowy od strony ulic Przę
dzalnianej i Nowej i nie podjl\łem

brało

tu głębszego znaczenia. Były
to wię'c dodatkowe sukcesy krakowskiej konferencji,
' WYSPY SMIERCI
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Takim mianem określa się coraz
częściej wielkie miasta, w , których
występuje zachwianie naturalnej rów.
nowagi geograficznej i biologicznej.
Na liście zakłóceń wymienić należy:
skażenie I
zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych I podziemnych, zaborze.nie
naturalnych
stosunków wodnych. degradację I
skażenie gleb, zniszczenie szaty rośUnnej, zakłócenia klimatu, a także
hałas l wibrację. Zachwianie równowagi któregokolwiek z naturalnych
czynników nie jest bez wpływu na
nasze zdrowie i siprawiność fizyczną.
Weźmy dla przykładu zapylenie powietrza. Dwa lata temu w Polsce
s.padało 2.240 tysięcy ton różnego rodzaju zanLeczyszczeń. Ilość ta ciągle
wzrasta, a w uprzemysłowionych rejonąch kraju, np. na Sląsku czy Nowej Hucie, ilość pyłów spadających
na km kw. sięga w ciągu roku nawet tysiąca ton. Nie trzeba
zbyt
wielkiej wyobraźni, żeby uprzytomnić sobie, jaki wpływ na
zdrowie
człowieka ma życie w tak.im zanieczyszczonym powietrzu. Co piąty chory
Polak cierpi na przewlekłe schorzenia układu oddechowego, a dolegliwość ta trapi okołQ 15 proc.
męż
czyzn i 5 proc. k·obiet. 20 proc. absencji z powodu niezdolności i
14
proc. !.nwalidz.twa do pracy spowodowanych jes•t schor.ze.niam:i tego typu.
Nieomal każde, najmniejsze nawet, zachwianie równowagi biolorkznej, ma wpływ na iywe organiz·
my. Na przykład po stanie zębów i
chorobach jamy ustnej można określić miejsce zamieszkania
pacjenta.
Stan roślin w wielkich miastach i
ich okres wegetacji wyraź,nie wskazuje stopień i rodzaj przemysłu rozwijanego w mieście. Zwykła trawa,
rosnąca na trawnikach
w pobliżu
zakładów przemysłowych,
jest szkodltwa dla zwierzą•t, podobnie jak np.
kwiaty dobroczynnej skądinąd Lipy,
zerwane
z wielkomiejskich
drzew! Alergie - plaga naszych czasów, to także wynik działania na organizm Judzki różnorodnych czynników mechanicznych i chemiicznych.
Dla dermatologów informacją o za·

ny zastawami I tablicami ostrzegawczymi, ale ludzie chodzili tamtędy
i wszystko zdewastowali.
Ryszard Lis - kierownik rob.ót in: śtalacyjnyC'h: - Komora została za·
bezpieC'l:ona za pomocą zastaw skła
dających się ze szpil, na kt6re zało
żone są zastawy drewniane i metalowe i pomalowane na kolor biało
czerwony. Założono Je od strony po-

burzeniach środowiska. jest stan skóry pacjentów i wzrost zachorowań
na określone choroby, powodowane
bardzo często używaniem na przykład chemicz.inych środków w gospod<N'stwie domowym. Słynne badania
prof. Juliana Aleksandrowicza udowodniły związki między
chorobami
nieuleczalnymi, w tym wypadiku białaczkami,

a

skażeniem

miesi.kań

rakotwórczych właści
wościach. Chorują więc ludzie, chorują I zwierzęta. Wytwarza się swoiste błędne koło. Zwierzęta spożywa·
ją skażoną paszę, a ludzie odżywia
ją się
skażonymi
produktami roślinnymi i zwierzęcymi.
Dość. Nie zamierzam zachęcać czytelników do przeklinania czasów, w
których się urodzili. Nie przesadzajmy. Równie groźne były do XVIII
wieku epidemie dżumy i cholery, a
ścieki miast pozbawionych kanalizacji, szczury, muchy I brud niosły
równie wielkie niebezpieczeństwa.,
jak produkty współczesnej cywiliza•
cjl.
grzybami o

NA RATUNEK
Uczestnicy konferencji nte poprzes.tali oczywiście na groźnym wyiliczeniu skutków zanieczyszczenia środo·
wiska. Efektem obrad jest' długa lista wniosków skierowanych do licznych resortów i instytucji. Charakterystyczne, iż uczestnicy konferencji, w większości reprezentanci nauk
przyrodniczych, oddali przewodnictwo końcowych obrad socjologowi,
prof. Zbigniewowi Wierzbickiemu z
Irn;tytutu Filozofii i Socjologii PAN
w Warszawie, sugerując, a.by je.go
referat na temat równowagi ekologicznej I równowagi .społecznej potraktowano w całości jako obowiąz
kiową lekturę dfa administracji.
Ta lnterdyscypllnarna konferencja
obaliła m. in. kilka funkcjonujj\cych
stereotypów. Między innymi ten, iż
technika mo:ie naptawić to, co nisz•
czy. Nieprawda! Okazuje się, ie wielu spowodowanych
nierozważnym
postępowaniem strat
nie Jesteśmy
ju:i w stanie naprawić. Człowiek nie
może także eksploatować
przyrody
bez końca.
K<>nfe.rencja uprzytomniła jednocześnie bardzo gorzką prawdę, ukazując długoletnie, niestety,
jak do.
tąd, bezskuteczne starania
naukowców i praw.ników o położenie kresu

że właściwie nie było tadnych uchy.
bień ze strony
Miejskiego Przedsię

biorstwa Instalacyjnego,
bowiem
prace były prowadzone ;i:godnie z literą prawa i zgodnie z resortowymi
zarządzeniami.
Robotnicy ustawili
ogrodzenia zabezpieczające, a wandale (nieznani zresztą) natychmiast
je niszczyli. Nie bardzo mogę jednak ·
uwierzyć w te oświadczenia:
obec-

3 maja 1980 r. - Proszę ustawić
na całej długości wykopu zastawy zabezpieczające;

8 maja 1980 r. - Kontrola robót;
10 maja 1980 r. Przygotowanie

Gl~B O KI

dna wykopu pod podkład betonowy;
12 maja 1980 r. - Na budowie pracuje 3 lu<lzi (podpis inspektora nadzoru).
Wreszcie w dniu 21 maja 1980 r.
pisze kierownik budowy Ryszard
Lis: Zgodnie z zapisem inspektora
nadzoru z dnia 3 maja 1980 r. wyjaśniam, że wykopy są zabezpieczane
każdorazowo po zakończeniu
pracy
przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa
decyzji o za.grodzeniu terenu. Nie
Instalacyjnego. Jednozwróciłem uwagi na istniejącą w ten
cześnie sygnalizuję, iż ogrodzenia te
sposób możliwość odizolowania teresą dewastowane przez nieznane oso·
nu od posesji przy uL Przędzalnia
by.
nej 12, koncentrowałem się na zabezPrzesłuchani przez Prokuraturę Repieczeniu wykopu. Zwróciłem uwajonową dla Lodzi Widzewa, pracow·
gę, że wykop obiektowy jest nieoszanicy MPI stwierdzili:
lowany, mimo, iż w myśl obowiązuBogusław Szymanek
zastępca
dyr. d/s technicznych MPI: - Oso· \ Jącycb przepisów - Rozporządzenie
ministra budownictwa 1 1972 r. biście na tej budowle nie bylem. Nie
szalunek winien być zrobiony. Wyznany był .m i fakt, wpadnięcia do
chodząc z terenu budowy oświadczy.
wykopu prowadzonego przez nasze
łem Kołatowi i Drzewieckiemu, aby
przedsiębiorstwo dziecka i przebywaw sposób należyty obiekt zabezpie·
nia przez nie w szpitalu. Pierwszym
czyli... Dyskutując nad kwestii\ przy.
sygnałem z tej budowy było zgłosze
krycia wykopu obiektowego balami,
nie o wypadku śmiertelnym dziecka
doszliśmy do przekonania, że nie byna terenie budowy. Natychmiast po
ło to niezbędne.
Wzmagając tempo
otrzymaniu tej wiadomości
polecirobót uważaliśmy, iż przykry~e wy. łem inspektorowi bhp Wiesławowi
kopu balami nie Jest w chwili obecKołatowi oraz Andrzejowi Drzewiecnej rówmez niezbędne.
Zadaniem
kiemu (główny inżynier dis produkbariery jest zasygnalizowanie istniecji) ustalenie bliższych okoliczności
nia wykopu, zadaniem zakrycia wyzdarzenia. Przekazali mi oni inforkopu jest zapobiegnięcie wpadnięcia
mację, że dziecko wpadło lub weszło
do wykopu. Na pytanie, czy w związ
do wykopu komory ciepłowniczej i.
ku z powyższym nie należałoby jedże wg. oświadczenia. innych osób bynak
zalecić · przykrycie wykopu,
ło w towarzystwie
brata, który o
stwierdzam, iż wówczas musiałbym
wypadku nikogo nie powiadomił ...
wydać polecenie zakrycia wszystkich
Stwierdzili, że wykop był obarierowykopów w Łodzi.
wany, lecz bariery uległy za sprawą
Stanisław Balcerzak osób postronnych częściowej dewakierownik
grupy robót: - Sprawa zabezpieczestacji. Oświadczyli r6wnież, że wynia wykopów jest w gestii kierowni·
kop· posiada zabezpieczenie z zastaw
ka robót i mistrzów. Ostatnio na tej
drogowych umocQwanych na szpilach
metalowych od strony południowej, · budC>wie byłem chyba w kwietniu,
dobrze nie , pamiętam, od tamtego
zaś ze strony północnej znajduje się
czasu tu nie zaglądałem. Takich bu·
ziemia pochodząca z wykopu. Na modów nadzoruje około setki. Obecne
je pytanie, czy było ło właściwe zazabezpieczenie wykopu uważam za
bezpieczenie, oświadczyli, że dyrektor szkoły, która brała udział w ' prawidłowe i nie ma potrzeby zabelkowanła kómory,
przekazywaniu terenu pod budowę
nawet wtedy,
gdy nie są tam prowadzone prace.
powiedział,
że młodzież szkolna nie
Bogdan Papuga korzysta z tego terenu. O ludziach z
mistrz 'oraz
sąsiadującej z wykopem posesji nic
Stanisław Wielgosz
brygadzista.
twierdzą, że wykop był zabezpiecwmi nie mówili."

WYKOP

ludniowej I wschodnieJ, częściowo
od południowo-zachodniej.
Ale
ludzie wszystko zdewastowali.
Wiesław Kołat specjalista d/s
bhp: - Wykop z rurami nie był
oszalowany i w~kop pod komorę
również. Oznakowań świetlnych
nie
było, tablic ostrzl!gawczych
nie widziałem. Uważam, że obowiązek przykrycia balami wykopu istnieje w
sytuacjach szczególnego zagrożenia
np. na i przy prze.iściacb w bramach,
korytarzach. Tego terenu nie można
uznać za szczególnie niebezpieczny.
Z powyższych oświadczeń wynika,
też

ne zabezpieczenie, zainstalowa·ne po
tragicznym wypadku, rodzi prze~o
nanie, że można było jednak odgrodzić teren prac ziemnych od posesji
i t.o tak, że żaden wandal nie poradziłby sobie z ich zniszczeniem. Dziś
jest tam solidna siatka, drewniane
zapory, tablice ostrzegawcze. Wejść
tam niełatwo, nawet dla dorosłego,
a co dopiero dla dziecka. Nie przekonuje mnie także oświadczenie zastępcy
dyrektora Bogusława Szymanka, że jeśli nawet utopiło się jedno dziecko, to nie będzie z tego powodu wydawał polecenia zakrycia

Przed.„
Foto: K.

Tybiinkowskł

REPORTAŻ
niszczeruu ~rodow.irska. Można wlęe
co stało się s kompleksowym programem udostępnienia i za- ·
gospodarowania
turystyczno-rekreacyjnego Polski, opraoowanym w roku 1973 przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. P\"ogram
ten przygotowano w ramach prac
Rządowego Zespołu Ekspertów dla
opracowania Kompleksowego Programu Ochrony Srodowiska w Polsce do roku 1990. Można zapytać,
dlaczego IO-letnie wysiłki Krajowej
Komisji do Spraw Mleczarstwa o
podniesienie higieny mleka .I rozwój
przetworów mlecznych nie odnoszą
skutku. Można zapytać, wraz z prof.
Jadwigą Jakubowską z Politechniki
Łódzkiej, członkiem tej komisji„ dlaczego przygotowane przez komisję,
już w roku 1974, dwa rozporządze
nia o zagospodarowainiu serwatki
nie weszły w życie. Tysiące litrów
tego płynu, tak bogatego w białko ,
wylewa się nadal do ścieków. Podobnie, powoła.no przed laty zeSiP6ł
mikrobiologii przemysłowej, który

Dokeńczenie

zapytać,

„

zajmował

się

ochroną

tle wciąż przewalających się chmur
tego lata, widzę 1 tra"1zm całej Litwy
w dniach najkrwawszyr.h jej dziejów
i Polski, i świata. Ni'!daleko granica.'
rozjeżdżamy się, każdy do swego miasta i za swoje biurko.
'
Siedzę pniy swoim biurku, ale jestem znów, czy jeszcze wciąż,
na
Mierzei Kurońskiej. Jej gospodarze
(nie wiem, czy im to łatwo przyszło
czy trudno) rozwiązali węzeł gordyjski, którego dotąd n.ie zdołali rozwikłać ci, co mają coś do powiedzenia w materii właściwej struktury
organizacyjnej i zabezpieczenia wa·
runków życia zgodnego z wymogami
·ekologii i zdrowia ps ,-chicznego na
Helu. Pasmu mierzei w granicach
Litwy nadano status miasta wydzie·
lonego (całość zwie się . Neringa, przedzielone zaś wielokilowetrowymi pas·
mami lasów wsie; wczasowiska i skan·
seny - to przedmieścia). W rezulta·
cie jeden gospodarz wyposażony w
zdecydowane kompeten<' je zidołał wre- ·
szcie rozstrzygnąć na korzyść czło
wieka nieustającą walkę morza z li-

żywności

przed nadmi&"ną chemizacją. Propagowano czynn.fe biologic:mle środki
ocffioony żywności, o których za.ginął
wszelki słuch.
Lista wniosków 1 propozycji ,i€st
bardzo długa. Łączy je jednak W'51PÓlna charakterystyczna cecha: dąże
nie do kompleksowe,f ochrony śro
dowiska i nałożenia odpowieddalności za stiw tero śrocW»wlska na całą
administrację państwową. Uczestnicy
konferencji nie postulują wydania
nowych przepisów
prawnych. Co
"i"ięcej, dokumenty obrad podkreśla
ją, iż wydawainie przepisów o oc!J,ronie środowiska i ich nieprzestrze.ganie jest szkodliwsze społecznłe. niż
brak przepisów. Wyst8il'czy na przykład porównać odpowiednie rozdziały Prawa Wodnego o ochronie wód
przed zanieczyszczeniem (z d·n ia 24. ·
10. 1974) czy
rozporządzenie Rady
Ministrów z 29. 11. 1975 r. m. in. w
sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać ścieki, z rzeczywistością.
Szkodliwe społecznie będzie również niedostrzeże.nie wniosków z tei
konferencji przez odpowiednie resort y. Nie przesądzajmy jednak z góry.
Wszak ska.żone środowisko naturalne jest w równym stopniu niebezpiec:z.ne dla wszystkim, bez względu
na to, z której strony biurka się

nią

brzegową,

uchronił

płowniczego.
Przeglądając akta sprawy nie mogę nie postawić cisnącego się pytania: kto jest winien śmierci małej
Moniki? Czekając na odpowiedź, bę
dę z niepokojem śledzić informacje

robotach ziemnych.

EUGENIUSZ IWANICKI

Tam, na Mierzei Kurońsk i-ej, w powietrzu ·tak przesyconJ'ID jodem, so·
lami i przeróżnymi wonnościami balsamicznymi, że człowiekowi chwilami
się zdaje, jakby stał pośrodku olbrzymiej apteki pod gołym niebem, powiedział predsiedatiel 1~polkoma Neringi: W minio'ltym okresie uważano,

brzeg urwisty, morze otwarte
gniewne, szturmujące, jakby opętane
przez wszystkie diabły. Od prawej
znacznie spokojniejsze, niemal ciche
- zalew. Złożyliśmy kwiaty przed
pomnikiem pierwszego poety litewskiego, pastora KrisfJijonasa Donelajti·
sa z XVIII wieku i z kolei jedziemy
do pomnika jego odkrywcy - profesora Ludwika Rezy. Ten, zachęcony
przez Herdera; zajął <>ię twórczością
ludową
prawowitych
mieszkańców
tych ziem i wydaniem poematu Do·
nelajtisa. Pomnik stoi r..a miejscu za•
sypanej przez wydmę ~ioski , rodzinnej uczonego. Bez cokołu, wyrzeźbio
ny z jednego ogromnego kloca drzewa - wielka, pełna · niesamowitej
ekspresji twarz, przywodząca
na
myśl rzeźby bóstw w lrnntynach czy
gajach świętych.

Uroczysk.iem lo§ pomyk.a.
Padlo wietrząc will< gdzie~ wyje,
A puszczami żubr po~yk.a .••

Uroczyskiem łoś pomyka.„ Łoś go. myka... Zdarza się naraz rzecz o której filozofom jednak się śni, i nierzadk<:i. Wyszeptane c;towo ucieleśnia
się,
pojęcie
przywołało
desygnat,
spełniło się najdziwnieJsze z przy·
słów: o wywołaniu wiilra z lasu. Wilkiem jest łoś. Wynurzył się do połowy z zieleni, ukaiał architekture
swych „królewskich" (trafniej powiedzieć: łopatologicznych) rogów. Król
puszczy zmierzył autokar W?;rokiem
wyrażającym

dezaprobatę

posuniętą

obojętno~ci

i bez po-

do absolutnej
śpiechu

oddalił

się

do .

najbliższego

gą5zczu. ·

Wratenie było potężne i mówiło się
w autobusie tylko o łosiu. Znam wielu zawodowych myśliwych, którzy
utłukli pełne zwierza bory, a łosia
widzieli tylko w ogrodzie zoologicznym. Żeby jednak nie poprzestać ·na
euforycznym ach, czego to ja, proszę
was, nie ·widzialem, trzeba dać obrazowi lrontekst.
Ostatniego łosia ubito na ziemiach
litewskich w roku 189-t. ostatniego
niedźwiedzia, mospame, w 1895. żu
bra? Hej, łzy się krę<.ą ... Knieje li·
tewskie trzebiła od ?1erwszych dziesięcioleci XIX w. - 'jak stwierdza
w Dyplomatyce i loto•1ch eksoert bardzo autorytatywny, 1eup1eck.a Lub rzq·
dowa 17i'5skiewska sieltiera. Potem z
okrutną zaciekłością pierwsza i dwukrotnie druga wojna światowa, nie
mówiąc już o wojnie dcmowej. W latach czterdziestych l:uy na Ziemiach
Palem.ona obejmowały ledwie nieco
ponad JO proc. powierzchni kraju.
Litwa, jedna z pierw!'lzych na świe
cie. zrozumi ała, że nowoc:zesność nie
polega na nksiężycow1emiu krajob~a
zu, duszeniu ziemi asf~ item i p0W1etrza spalinami. Toteż 'lie tylko tradycja narodowa sprawiła. te kraj ten otacza swoje lasy szc1.ególną opieką.
To opowiedziane spot;ę.anie z łosiem
nie jest czymś osobl:wym, zważyw
szy, że pomyka lch i-iś w Ucznycłt
kniejach litewskich '30 ooo. Niedźwie
dzi. mospanie, też porykuje spor o.
Dąbrów , którP tak hatdzo czczono.
niegdyś na świętej Żmudzi , niestety,
jest mimo ogromnego 1ozrostu obszarów leśnych nadal po1oboo mniej nii
cedrów w górach Llbanu. Szczęśli·
wvm trafem ocalało 1t1lka drzew -

r61.vieśnik.ów litewsk.icli wielkich. kniaziów. Ocalał Dąb St~l111yżski Uczący

sobie.

jeśli

rzyć„.

2.000 lat -

słuszna

myś1i

I dalej:

Ufa twardo, te nie zblqd.zi,
Bo dokoia się ogląda
I wie dobrze, czego żąd4,
A stąd bywa hart w naro(!rie
L i t w i n mądry n i e p o s z k o-

dz i e.

:Zatem rozsądny 1 oględny Litwin
uczy się mądrości od r.rzyrody i o<l
tego, co nazywa się dziedzictwem kulturalnym i cywilizacyjnym. Litwin,
mądry, nie po szkodzie, w' c~.as p~
jął, że najgenial·fl.iejsza filozof1a, naJ~
sprawiedliws.zy system społeczny l
najbardziej demokratyczna konstytucja nie dają same z ~iebie praktycznym poczynaniom działar.zy - w tym
gospodarczym oraz w dziedzinie najszer~ej pojętych
poto.eb komunalnych -- charyzmatu nieomylności. Co,
jak wiemy z naszego podwórka, gru·

DRZEWA

Posuwamy się wąską, teraz już bezludną (wrzesień) szosą v:śród gęstego
lasu. Nie na tyle wszakie gęstego, by
nie prześwitywało od lewej z dołu, bo

.

wydrążony pień, od.piłowany

od kon:eni, który Diomzy Poszka (Pa·
szkiewicz) ustawił w swym ogrod!de
dworskim i nakrył daszkiem. Wydrą
Ż<>ny pień miał inne zadanie, niż słu
żenie za gospodę dwunastu ludziom.
którzy mogM zasiadać za stolem. Po·
szka, .zagor.zały stronnik Konstytucji
3 Maja, przyjaciel Lelewela i Czackiego, naukowiec-amator, pierwszy
poeta żmudzki i żmudzki Linde, autor słownika zachodniolitewskiego,
urządził w jego wnętrzu (pQdobnie
jak na krótko przed nim księżna Iza·
bella w Sy.b illi) muzeum sta.rożytno
ści żmudnko-ll tewsko-polskich.

półwysep

Znów wsiadamy do eutobusu, pa·
trzymy w milczeniu na uciekające w
tył drzewa. Uczepiła mi się myśl fraza z Pie§ni o ziemi nCJSzej ·Pola.

wszystkich wykopów w Łodzi. Czy
to oznacza, że ten wykop zostanie
zakryty, w którym zdarzy się kolejny wypadek?
Powołany do oceny
sytuacji inspektor pracy Wojewódzkiego Zw.
Prac. Gosp. Komunalnej i Terenowej, Leon Wróbel, ' także stwierdził
poważne zaniedbania ze strony osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w czasie prowadzenia robót ziemnych.
"Jeśli kierownictwo robót wiedziało,
iż
w okresie poprzedzającym
śmiertelny wypadek był już przypadek wpadnięcia dziecka do. wykopu,
to wówczas obowiązek ten był szczególnie uzasadniony.
Po utonięciu
dziecka
konieczuość
wygrodzenia
i właściwego ułożenia barier była
całkowita I nieodwołalna i nieuczynienie tego do dnia dzisiejszego jest
rażącym uchybieniem, stwarzającym
dalsze zagrożenie wypadkowe".
Protokół Leona Wróbla był spisany 18 czerwca 1980 r., a więc trzynaście dni
po wypadku! Dopiero
wstrzymanie robót zmusiło Miejskie
Przedsiębiorstwo
Instalacyjne
do
właściwego zabezpieczenia ciągu cie-

wiekami

przed spalinami, nie dopuszcza do jego przeludnienia w sezonie letnim,
chroniąc ten aż niesamowicie piękny
skrawek ziemi przed deptakowym
bezsensem Zakopanego c:r,y Sopotu.

znajdują.

o kolejnych

ze ar. 1

hotanikom wie·
zatem dwukrotnie
starszy od podkieleck1P.go Bartka. Ocalał. przynajmniej w tym stanie, w
jakim go widńał Mickiewicz - Baublis. Bo to nie jest, lak mniej świa·
domi neczy czytelnicy ,.Pana Tadeusza" mogliby sądzić, drz.ewo tywe, lecz

UJrbainistycznej. Dzień dil.siejszy
to w coraz więks:r;ym stopniu właśnie
krytyc:z.na twórcza kontynuacja: budynki nie maciupkie, ale nie n'i.rów•
kowce, nakryte trady~~· jnym dachami
(jako, że geniusz ludów na tych szerokośoiach geograficzinyc.h stworzył je
nie dla nadrealistycznego kap.rysu,
dyktowanego pocieszną starą modą ,
lecz w wyniku tysiącletni.eh doświad·
czeń w określonych '\\'arunkach kii•
matycznych), nie, jak u nas, o ścia
nach z wyburzałego, brudnobiałego
tynku, lecz zróżnicowany_ch, W%IlOSZO'"
nych zarówno z płyty, jak z cegły,
dreW!la bądt drew)nopodobnych elementów. Ponadto 1itewski budowniczy
- wymowny przykła<l: nowe osiedla
mieszkaniowe w Wilme - lubi tynki w kolorach dyskretnopastelowych.
nie skaczących do OCZ'l.1, zharmonizowanyeh z kolorowym dachem, nie
znosi natomiast malowania na obła
żący momentalnie ole.i
balkonów ·:
wnęk balkonowych. Najbardziej za~
nie znosi natręctwa nrcydzieł plastyki
rzekomo reklamowanej na f.ojermur·
kach - w Lodzi stias~ących barba·
nyńsko nawet na uznanej za zabytek
ulicy Piotrkowskiej. A zatem dzień
dzisiejszy architektury litewskiej to
budownictwo łączące w harmonijny
sposób elementy nowoci.esności z sensownymi tradycyjnymi, budownictwo
nie reprezentujące styiu
wszystko
;edno gdzie, lecz nawiązujące do tra·
dycji właśnie lokaLnej, na<lniemeń
akiej, 'dające tamtejszej spałecz.ności
poza innymi względąmi, jedną z najm;lachetniejszych satyslakcji, jaką jest
potwierdzenie swej tożsamoścf narodowej nawet w wyglądzie przysło•
"llViowych czterech ścian i dachu pią·
łeg.o.

Jechiemy przez

LITEWS.KIE
że naczelnym aidaniem

naszej

epokł

i ustroju. jest przeobrażenie przyrody.
Przyroda jest mądra i nie potrzeba
jej przeobrażać, a tylko nauczyć ~ię
rozumieć. Przeobrazić trzeba czlowie·
ka: niewrażliwca, znudzonego zadufka.
taki ego, co to uważa, te wszystkie ro·
zumy pojadl.
Młoda kustoszka Muzewn Bursztynu w Połądze w pałacu Tyszkiewi·

czów (chyba ty~o Jurade, na pobli.skim pomnic.zku 1 wdzi~k1em wysmukłej dorówna kibici) oprvwadza nas po
parku, mówi o nowych jego zało
żeniach (kształt i kierunek alei, do·
bór i sąsiedztwo drzew - tylko ,w
oparciu o podpatrzone naturąlne dą~·
nośai
samej przyrody, zaprzestanie
gwałcenia jej i ośmtesvmia przez narzucanie sztucznych funkcji dekoracy}nych,
ksztaftowanie
nożyca~i
drzew w zaangażowane kompozycJe
figuralne itp.). żródła światła wie·
cz.ornego również - mówi kustoszka
- zostały ukryte m:"M traw i ka·
mieni: człowiek ma tu obcować z
przyrodą, a nie podziwiał. ~woje wynalazki - słupy oświet1eruowe, roz·
wieszone druty, porcelanę elektrotechniczną.

A przecież radz,iecka Utwa nie jest
bynajmniej krajem iacofanym gospo·
darc.zo. Posiada przem} sł. i to waż
ny. Mijaliśmy na PI zedmieściach
Kowna, Szawli, Kłajped„ wiele fa·
bryk. Spotykaliśmy <tię 'l załogami i
jednej z największyclt, 9ie tylko w
Związku Radzieckim, fabryki kineskopów, i w ogromnej Fabryce Włó·
kien Sztucznych im. !'iO· lecia Rewo1u·
cji Paidziernikowej 'V R ownie. Ja ko
łodziani·n, a więc człowiek o skręco
nym w dziesięcioro 'losie z powodu
wdychania
zapachów widzewskie)
Anilany i zajeżd7 ającv C7asem do pobliskiego Tomaszowa, gd1ie już z tfaleka„. daje o sobie ~nać Wistom, zapytałem kowieńskieęo d}rektora, kie·
dy nam pokazał juz . produkt końco·
wy - tęczowowzorzystą mocną, mięk
ką tkaninę, dlaczego 'tni w fabryce
(pociągnąłem nosem), ~'i.1 w okolicy ..
nie śmierdzi. Dyrektor· Po prostu sto·
sujemy inną niż u w-is ~fcepturę. Ale
w obawie, tebym się nie pocr.uł do·
tknięty w patr!otyźm;e okalnym. do·
dał: Za to wasza A'l!.1.1.ona dala n.111n
w

międzyzak.ladowym

turni eju lupnio

w szachy.
Objeżdżając wszystl{ie cztery prowincje litewskie i mijając wiele
wszelkich wód. nie z-darzyło nam się
widzieć, a·ni czuł ' rzek i jez.ior za·
trutych, a nie posądz.am naszych gospodarzy o korzystal'l.le z potiomki·
nowskich metod obwoienta po kraju,
zwłaszcza, że w rinn>o"Wach z nami
i w wypowiedziach 'lt.r Jeli nie owi·
jali w bawełn~ własnych niedostat·
ków i pokazywali tlllm bynajmniej
nie tylko wyglansowane westybule
Litwy.

Infomiiuje w swym nie przest~zabedekerze \Vincenty Pol:

łym

(Litw in) Choć kra; jego niebogaty,
Radzi sobte, bo oszczędny,
Bo r o u q d n 11 i o o l ę d n 11·

bo nie zawsze było rozumiane w po
przednich okresach. A !Jrzyszły czasy, w których oględn{l&Ć jest przed·
miotem natury ludzkiP.j może najpil·
niej potrzebnym. Cz:isv, w których
koszty pomyłek są niewspółmiernie
wyższe niż w jakimkolwiek z poprzednich okresów, poaieważ człowiek
dysponuje dziś tak pot~ym poten·
cjałern środków przeobrażenia warun·
ków życia, że uczyni1na przezeń po·
myłka może być pomyłką groźną, mo·
że nie do naprawienia .
Rozsądny i oględny Litwin doszedl
szybciej chyba niż gdzie indziej do
wniosku, że uspołeclJlllenie człowie
ka, jego altruizm i rozwija'ny tak
słusznie przez działania wychowawcze
państwa obywatelski
instynkt gromadny, a życie w społec~eństwie ter·
mitów - to są całklem różne rzeczy. Ze do dobrego s;imopoczucia tak nieodzownego i dla barwy naszego
życia, i w ostatecznym rachunku dla
powodzenia całej wspólnoty - są mu
równie niezbędne, co przyrodzie tlen
świadomość . własnej csobniczej wartości i niepowtarząlncsci,
a także
świadomość kontynuacji. Kontynuacji
- bo pasjonowanie ~ię na modłę fu
turystów lat dwudziestych właśnie
przekreśleniem
wsz.Ysl.lnego, co do
tychczas i zaczynanie ~szystkiego od
nowa jest wynikiem pt.wnych i cech
temperamentalnych
i
zahamowań
wrażliwmci wieku młc-rlego i zjawi
skiem tyczącym raczej grup wąskich .
Kontynuacja pewnych wartości zastanych - przy tym nieraz o dawno
sprawdzonej przydatności - odróż·
niających daną wspólnrtt; historyczną
od innych, akceptowanyc:h, uczuciowo
satysfakcjonujących, a oynajmniej nie
przes:r,kadzających postępowi i impon·
derabiliom ustrojowym

nieją różnymi
szkarłatu nie

Litwę. Róże płomie.

odcieniami pąsu i
tylko w naszych rę·
kaclt (co powiat, mia11teczko wysiadamy, gra muzyka, p05iają chleb i sól
a dziewczęta wręczają nam kwiaty).
Kwiaty mogą pochodzić równie dobrze· i s oranżerii, w1Ęr istotniejsze
clla odmalowywanego tu pejzażu litewskiego jest, że w~aśnie wszędzie
czerwienią się przed domami i cha·
tarni. Pełno w tych przeddomkowych
ogródkach czerwoności, różaności, błę
kitu, fioletu. Jedzi~my i jak dzieci
z wierszyka Konopnickiej często narlziwić się nie możemy, jaiki 1Piękny
świat. Poszkapił się Wicenty Pol, pisząc w Pieśni o ziemi T>aszej kra'
zapadły, rowny, senny. Szczęście, że
informację bardziej wiarygodną dał

nie zawodowy geograf Pol, lecz poeta
- kolorysta i, jak udowadnia Witkiewicz,
prekursor impresjonizmu,
gdy pisał o pagórkach teśnych i lą
kaclt zielonych.

jeszcze,

sługuje

Przypomnę

może

nie tylko sam Niemen zana epitet błękitny.

że

\Vzdułż Ś.Zos uderza , brak bałaganu
budowlanego, owych slumsowilii
miastowych brudnotynczastych sześcianów w miejscu dawnych obejśl
gospodarskich, tak typowych dla naszego pejzażu. szosow*!go. Stoją, jak
i za czasów Pola, to tu, to ówdzie na
rozstajach czy pośrodku wsi, krzyże.
Niektóre nawet nowe i świeżo pomalowane niebieskim oleJem. Jakże ty·
powym jednak widokiem, zwłaszcza
na Zaniemniu (przykładem szosa Druskienniki - Wilno) są rzeźby ludowe
- drewniane słupce, t prakultowym
stylizowanym słońcem na zwieńcze
niu i archaiczno-alegor.ycznyml płas
korzeźbami po bokach. Stawiane są od
jakiegoś czasu na tle malowniczych
kęp • drzew, niczym w r,riju świętym. ..
Czy wiecie, że na Litwi„
istnieją
osobne urzędy do spraw organizacji
plastycznej terenów z:ieionych? Urzę
dy te walczą z dzikim. nie pasują
cym do otoczenia Ludownictwem,
troszczą się o zazielenienie
nijakich
plastycznie terenów. To pod ich wła
śnie pieczą (oraz wyżue j szkoły pla·
stycznej) rozwija się na nie spO<tykaną
gdzie indziej skalę właśnie akcja
wzmacniania ekspresji krajobrazu poprzez takie właśnie \łkcl"nty rzeźbiar
skie, które są notabe'le dziełem arty·
stów wyłącznie samorodnych.

Trudno też znaleźć .drug;i kraj, w
republice, nie
którym tyle by postCJw!ono pomnizjawiska wciąż aktualków jego poetom i \łrt}stom. Często
nego w polskiej architekturze - wy·
bez ogrodzenia, bez -:okołu, rzeźbione
sokościowcomanii. Tu 21rozumiano bowiem w porę, że c-i:łowiek nie czuje w drewnie, tworzywir. uznawanym
tu za równie szlach'!tne, oo we Wło
się najlepiej w otoczeniu nie na swoszech biały marmur.
ją własną, ludzką ska l ę. Ze dla czła.
wieka krasnoludek (czy też świado
Paitrzyliśmy nie
bez
zdziwienia,
mość własnej krasno ludkowości), nie
brzmi 21byt dumnie. Zrozumiano też dzieci epoki uroczystego schematu i
w porę, że dalszy rozrvs~ miasta spo- śmiertelnie poważnej :>ryncypialności,
jak w Połądze młoda para małżeń
wodowałby zagładę 'ta czole Pona1
ska, już po pociesznej prastarej a soosadzonych bo16w, Litwa nie snowizdrzalskiej ceremonii wykupna na
bizuje się na posiad~l'Jle milionowej
mostku, składała kwiaty przed pomstolicy. Obecna liczba przeszło czterysta tysięcy mieszkanrów Wilna jest nikiem gołej. jak ją Pan Bóg stwow świadomości tego mądrego nie po rzył. Juraty w objęciac;łi Kastitisa
szkodzie spałeczeństwa górną grani- Chwalę antykonwenc1onalność tych
i innych litewskich młodych ludzi,
cą, poza która daje się już mocno
prz:vwiązan:vch do wł<1snych narodo·
w~ ?;nali:i odwrotna ~t.rona
medalu
wi elkomlejskości, a też
i człowiek wych I ludowych tra".łycji. Dodajmy,
że wszystkie dziew~zęta. które nas
traci częstn swą zauwaialność, grozi
witały, wręczały kwiat.y stawały na
mu włożen, metaforvc.zhej czerwonej
czapeczki i kucnięcie pod metafo · wartach pod pomnikami. towarzyszyrycznym muchomorem. C'..-0 zauważy· ły do stołu, zajmowały rzędy w salach teatralnych podcz'lt1 spotkań auliśmy dalej? Brak zapalu architektów
torsklch. ubrane były w barwne strodo· budowy mrówkow~ów (powód jali
je ludowe, I czuły się 11: nich najzuwyżej), a także rormf'!c.bu nawet
pełniej na·turalnie.
jakby zastój - w butłownictwie blo·
kowym. Owszem, na przedmieściach
Kowna i Poniewie+.a widzieliśmy
zwrócone wąskim boldem do ulicy
szeregi takich jak u ·~as najednoko·
pytnych tanich blok6w. Ale to już
wyraźnie dzień W<:rorajszy tamtejszej.
TADEUSZ CHROSCIELE\~SKI
Konkrety:

Jeżdżąc po

spostrzegliśmy

ODGŁOSY
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ROZMOWA

Z JANEM
Kogo takiej

słabości

najdzie przypomnienie
ziarenka szukać w oceanie
I wierzyć że istnieje w nim ono nasienie
Którego ze dna i tak nie dostanie
Żeby musiał

Do kogo powróci ciemna bólu strooa
żeby miał tylko widzieć z krwi odarte
I krzyż na którym będzie wisiał, konał
I nie poczuje nawet łzy pod rzęsą

do nowej branży T. z lisim uśmiechem.

I1..------------------I-

Komu

słowo się

wyda tak

uschnięte

Janie

:Żeby miał stracić pamięć

rozum na poznanie
li:

Nie

wchodzić

li:

żaden

w

układ

zwierzątkiem

Nie liczyć że powróci znów na dawne leże
Gdy przewierci żołądek i kiszki zbobruje
Ze nigdy ze swej miękkiej skóry nie wylezie
Bo się w niej tak przytulnie i bezpiecznie czuje
ono

włókie.nka

szuka w żywej sieci
Związanego w pośpiechu, na pół zetlałego
Może też ma robaka co w krwi, w kości siedzi
I świdrując wnętrzności żeruje z uporem Co tuczy się niewinnie
nie zabity w porę
li:

li:

li:

śmiech, którym jak tarczą siebie osłaniamy
naszą krwią ostatnią, ciętością języka
Bałtykiem z którego sól gorzką zjadamy
Obietnicą zbawienia co się nam umyka

Ten
Jest

Jest w nim ta gminna zręczność co wszystko polepi
Ogień z wodą, krzyk z ciszą, głupotę z geniuszem
On jak rzep naszych myśli, kiszek się uczepił
I jak krupier wytrawny gra o nasze dusze
li:

li:

X

brać delikatnie dotykać, poznawać
Uczyć się ich na pamięć od włókna do włókna
Odróżniać cży właściwą pokazały stronę
Czy zawiodą nas kiedy po sokach, po śladach
Do miejsc, które od dawna zdają się znajome

Rzeczy

Wchodzić

z nimi w

układy, zawiązywać

pakty

Czuć tętno "pod palcami podobne do tchnienia
Odnajdywać Ich wiary, modlitwy świątynie •
Okrągłymi zdaniami użyźnią~ ,milczenie
Które między słojami legło jak pustynia

Byle tylko się zbytnio myśl nie odsłoniła
Słowo nie zesłowiło
Mowa nie zmówiła

zawracać

A, owszem! - odparł Józio przytomnie.
Bierzemy ajencję.
-

Józio. drugiego
szę

Wiem,
panom

teraz gdy trzeba

dostać

z dna

wart<>ści

już się uleżało po bokach cierpienie
działanie podkisło zapobiegliwością

Gdy
I

Ta

skała

do mnie

przyszła

jak wyrzut sumienia

A ja trwałem zgorzkniały przy jej stromej ścianie
Zrośnięty

z

nią,

jak nigdy

własnym

oddychaniem

że panowie bierzecie ajencję. Mupowiedzieć, że dysponuję rozleg-

Wraz z ciocią wypadł balk()Il. Pozostały
jedynie jakieś fragmenty i skrzynka z pach·
nącytn groszlciem.„

Ciocia

zak!ręciła rożek

swojego fartucha.

:..... Odpowiadać: maltretuję czy nie maltre.-

Idziemy do pana Paliwody -

zdecydowanie Józio.

Nasz trzeci telefoniczny koiltakt z panem

- A może on jest chory? ciocia. - Nie może usiedziet

zatroskała się

na jednym
miejscu. Może nerwicy dostał od ciągłych
kłopotów z lokatorami?

Wreszcie postanowiliśmy odwiedzić osobi·
ście pana Paliwodę. W admiilistracji zastaliśmy miłego i rześkiego i;taruszka, który,
obrzucając nas niewinnym o;po:rzeniem nie·
bieskich ocząt, oznajmił rad.1śnie:
-

już

Balkon jest

umalowany.

- Zgadza się -- powiedział Józio te go już nie ma.

Nie da rady.
będziemy

się

Przyjdą

innym razem, gdy
spodziewali - powiedział

Przez najbliższe dwie godziny myśleliśmy
intensywnie, w jaki sposób 7.Spewnić sobie
prawidłowe odpowiedzi cioci .ra pytania komisji. Później bez skutku próbowaliśmy na
cioci hipnozy. Próbowaliśmy ją też przekonywać. Na nic, wszystko jak grochem o
ścianę. W końcu, Józio wpadł na prosty, lecz

Pan Paliwoda był administratorem naszego domu. Bodaj przed dziesi~ciu laty spróbowaljśmy skontaktować się
z nim po raz MłROStAW KUZ~AK
pierwszy. Zresztą telefonicznie. Rozmowa
przebiegła w
miłej, serdecznej atmosferze.
Później długo czekaliśmy na malarzy,

Paliwodą przyniósł nową niespodziankę. Tym
razem przywitał nas miły s.maps-baryton,
który ł>świadczył, że pan Paliwoda był i pri:ed
chwilą wyszedł.

- A może ciocię usunąć na czas pobytu
komisji? podsunąłem niesmiało.

z rozgoryczeniem.

powie·

Po roku mieliśmy drugi telefoniczny kontakt z panem Paliwodą. Tym razem pan Pa::.
liwoda rodał miły dziewczęcy głosik, co prawda nieco obsunięty, jakby od chóralnego śpie
wu przy winie. Od owej panienki dowiedzieliśmy się, że pana
Paliwody nie ma i nie
wiadomo, kiedy będzie. Wiadomo: pracujP
w terenie.

bardziej, że może wtedy nie być wamnkóto

do podduszenia.

nie

wspaniały pomysł.

- Ciocia musi być w czasie komisji. Zgoda Ale kto powiedziai, że ciocia musi był

CIOCIA,,
JOZIO
I JA

cic,cią?

Od ra,zu zaczęliśmy z Józiem szukać kandyda.tek na ewentualną zastępczynię cioci,
oczywiście jedynie na czas ltomisj.i, bo poza
tym za żadne skarby cioci byśmy nie zamienili. Okazało się to niełatwą sprawą. Po
pierwsze, wszystkie znajome .Józia były dużymi blondynkami i zupełnie nie przypominały cioci. Po drugie, wszystkie moje znajo„
me były drobnymi brunetkami i także raczej cioci nie przypominały. No, a jakieś podobieństwo musieliśmy zachować. Kiedy zrezygnowani mieliśmy już porzucić genialny
pomysł, Józio wykrzyknął:
- A kto powiedzial, że ciocia musi był
kobietą? No, kto? Ze też od razu o tym nie
pomyśleliśmy! Ciocia wcale nie musi byl
kobietą, tym bardzie;, że jest w wieku, w
którym wszystkie różnice plci raczej się ni·

welują.

Na czas pobytu komisji ciocią miał zostać
Jó'zio. Natomiast ciocia miała wystąpić za·
miast Józia. Niecierpliwie teraz czekaliśmy
na komisję.

tylko,

'Jak to, nie ma? '!:dziwił się pan
Jest umalowany i mam na to
dokumentv. Q, pros~ę! A tu ~tot wyraźnie,
że balkon jest, ·jak go może flte być? Co?
-

Przyszła po południu. Składała się z dwóch
osóó: dużej blondyny i drobne11.o. zasuszonego urzędnika. Józio. to znaC7v jako ciocia,
przywitał się nader serdec7Jl'Jle z plerw$1:ą '"
połową ltom1sji. Ciocia w roli Józia stała z
Ależ... chciał wtrącić się Józio.
lymi stosunkami. Mogę wam zalatwić dosta- pctulną miną przy piecu. Zasu!.zony urzędnik
Państwo mają jakie§ zastrzeżenia do na- wy, jakie chcecie, oczywiście będzie to tro· popatrzył na nią ze zgorszeniem.

Paliwoda. -

-

chę kosztowało.

sze; pracy?

Ależ proszę

pana-. -

zaczęła

- Teraz to się robi głupie miny, a sta•
Z radością przyjęliśmy propozycję pana 'Z. ruszkę się maltretu;e, co?! - ,><>wiedział kar-

ciocia.

Zaliczkę

Dobrze, sprawdzimy! - powiedział pan pana T.
Pa!iwoda i sięgnął po kapelusz.
-

Właśnie

powtarzał

- To oczywiste, że cioci nie maltretuję, a
z jednak...
nie wiadomo. co ciocia poipie, tym

Następnym gościem był pan Z., sąsiad
piętra. Od razu pr.zystąpił do rzeczy.

zaperzył się

- Czy wy.padnięcie można n11:zwać gluPstwem? Mówię nie o wypadnięciu cioci, ale
balkonu!

-

Znów śniła ml się Polska jako ciemna skała
Wypiętrzona nad chmury niewidocznym czołem
O którą tłuką ciągle wiatry oszalałe
Jakby ją chciały rozwiać po .świecie popiołem

No co? Maltretuję czy nie? -

-

pan pytanie Józio trochę ostr.z ejszym tonem, bo
ciooia z wiekiem głuchła.

glowy byle glupstwem.

Jakim glupstwem? -

dział

z tym ciemnym

Które w nas śpi puszyście ta.kie pewne swego
Które gdy się przebudzi czujnie zwija mordkę
I węszy i poluje aż do dna samego

Może

ludziom

-

li:

-

powiedział

- Swietnie, świetnie - szepnął pan T. - tuję? - krzyczał Józio, trzęsąc nieoo ciocią,
Dopiero, gdy ciocia wyleciala z balkonu Nie zrozumcie mnie, panowie, źle, ale gdy- bo
jednak troozke się zdenerwował.
po raz trzeci, Józio się zdenerwował:
byście potrzebowali jakiejś drobnej p~moc.y
Dopi!.ero, gdy
gotówkowej, oczywiście po cichu, to na mnie
przydusił, ciocia ostatnim
- Idziemy do Paliwody.
tchem wyszeptała: Nie!
możecie liczyć.
Ciocia oponowała. Dzięld gii.sowl, którym
- No, właśnie! Wcale cioci nie maltretuję!
- A więc, wspólnik - po• ·~dział Józio
była obficie obłożona po drugim wypadku,
- powiedział Józio zadowolonym tonem.
domyślnie.
uniknęła przykrych następstw trzeciego. NaPo tej rozmowie mogliśmy czekać spokoj•
stępstwa miał mały i łysy far.et, który aku- Powiedzmy, cichy wspólnik, bo panowie nif:' na komisję, która miała sprawdziić t.a"
rat stał pod balkonem.
rozumiecie, na moim stanowisku ...
sadność iostatniego zarzutu sąsiada.
- Nie pójdziesz do pana Paliwody
Propozycję przyjęliśmy z radością. Pien.iąW przeddzień Józio zaczął się niepokoić.
mówiła bo nie wolno ciężko pracującym dze też.
-

mięso

Słyszałem.- ten tego .•• że panowie zabie-

rają się

Balikon

Kochanowskiemu

-

LITERATURA

Ruszyliśmy

wypłaciliśmy

z

pieniędzy

cąco.

~

Wieczorem

za nim w milczeniu.

mu

-

spytałem:

cym

Ciocia

wybałuszyła

Proszę pana głosem cioci.

na niego oczy.

powiedział

Józio

piszczą

Niech pan na niego
nie zwraca uwagi. To biedny chłopiec, ale
nieszkodliwy.

- A co mi jutro ma nam dostawić?
N a pewno wszystko jest w porządku.
Nie bądź taki drobiazgou:y! - zmityRęczę za to głową - powiedział w progu. - Co teź pant opowiada? Nieszkodliwy?Tylko lokatorzy zrobili się teraz bardzo gry- gował mnie Józio. - Czy wiesz, ile wart obruszył się urzędnik. ~ A przez kogo pani
jest czlowiek z takimi stosunkami, jak nasz leżała dwa razy w szpitalu? Co? Może prze·
maśni.
sqsiad? Dla ajenta to skarb.
ze mnie?
- Ależ.„ - zaczęła ciocia, ale pan PaliRano przyszedł listonosz z wezwaniem z
woda nie dał jej dojść do słowa. Szeroko
- Glupstwo, głupstwo machał rękami
wydziału finansowego. Józio nawet się ucie- Józio. - Nic nie było, zapewniam, że to tylka
otworzył drzwi na balkon ..•
szył, bo wydział potraktow~ł naszą ajencję drobne Ttieporozumienie rodzinne. Naprawdę
- llfily staruszek - westchnął Józio, pa- z należytą powagą. Poszliśmy t.am w trójkę. nie ma o czym mówić.
-

trząc

smętnie

na

odjeżdżającą

karetkę

po-

gotowia.

Ciocia w wydziale nabrała odwagi. Ledwo
weszliśmy, padła na kolana przed urzędni
kiem. Zalewając się łzami wylaśniła, że ona
od dawna już czuje się państwowa i nił!
chce iść w prywatne ręce. Nasza ajencja

przestała istnieć.

I

I

się

Wysoka blondynka popatrzyła na Józia z
rozrzewnieniem i nieoczekiwanie objęła go
w pół.

- Proszę pani - powiedziala. - My rozumiemy, że pani nie chce sk11• ?yć na swo;ego siostrzeńca, ale proszę powiedzieć nam
Te- prawdę: bil panią?

nie zjawił.
przyjdzie po
Józio wtulił się głębiej w obfity biust
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pieniądze. A pieniądze, zupełnie nie wiado·
blondyny, spojrzał w jej jasne oczy i wy•
mo jak i gdzie, się rozeszły.
szeptał:
Józio miewa przeróżne pomysły, zwłaszcza
jeśli chodzi o możliwości szybkiego wzboga- Ach, proszę pani!
cenia się. Są to nawet dobre Dr}mysły tylko
Blondyna pogłaskała Józia po głowie i po•
z realizacją bywają niejakie kłopoty i dlawiedziała prosząco:
tego wizja szczęśliwej i bogate.i przyszłości
Zamiana
wciąż się nam oddala. Ostatnio Józio cho- No co? Bil panią?
dził bardzo zamyślony. W końcu powiedział:
Józio nie wytrzymał. Rzucił się jej na
- Bierzemy ajencję.
szyję i rozpłakał.
Wszystkiemu winien sąs,iad z drugiego
Pomysł nawet nam się spr-dobał. Zaczę
- Bil! Bil! To lajdak, łobuz, morderca!
liśmy się zastanawiać, co by tu wziąć w piętra , który wyraźnie znielubił Józia. ObjaKatuje mnie, maltretuje!
ajencję. Szczerze mówiąc, wszystko było dość wiało się to w taki sposób, że sąsiad, llekroć
ryzykowne i wymagało dużego nakładu pra- zobaczył Józia, spluwał za 11im, a nawet
Blondyna pospiesznie wyciągnęła z torby
cy W końcu doszliśmy do W'llosku, że mo- wykrzykiwał obraźliwe słowa, oczywiście już chusteczkę i własnoręcznie ocierała Józiowi
zza swoich drzwi, bo Józio nie lubił pozo- łzy.
żemy wziąć w ajencję jedynie ciocię.
Pan z. z dostawami tez
raz czekamy na pana T„

Ajencja

kt6r~

stawać dłużnym.

-

Fortuny na cioci raczej nie zbijemy! - Czy wnosi pani skargę na swojego sio- ale interes pewny, ryzyko
- No i za co on cię tak nie lubi? Za co? strzeńca? - zapytała po chwili nieco się od
male. <=.:iocia ma trochę życiowego doświad - pytała ciocia przytulając biednego Józia Józia odsuwając.
do swej matczynej piersi.
czenia. Spróbować można.
- Wnoszę! wyszeptał Józio, próbując
powiedziałem

Sąsiad od słów przeszedł do czynów,
a
mianowicie spisał swoje · uwagi o Józiu i rozesłał do wszelkich możliwych instytucji '
Wieść o naszym postanowieniu szybko ro- urzę6ów. Odtąd zaczęło się d:a nas istne
-zeszła się po okolicy. Wkrótce zaczęli do nas piekło. Nieomal codziennie nachodziły nas
przychodzić
niespodziewani goście. Jako różne komisje, sprawdzające słuszność uwag
pierwszy zapukał pan T., urzędnik z sąsied sąsiada Oczywiście, wkrótce uiawniła s\ę ich
niego domu.
bezpodstawność, poza jednym: sąsiad zarzucał Józiowi maltretowanie croci.
- Przepraszam, ale ;a do panów w pewnej sprawie! - zaczął skromnie, zacierając
- Czy ;a ciocię maltretuję?! - pytał Józio

Ciocia trochę
zakrzyczał.

Józef Michulec, litografia, 1975

-

6

opierała,

ale Józio

ją

łagodnie.

ręce.

Słuchamy

łaskawie

ODGŁOSY

się

Józio.

szanownego pana! -

odparł

Ciocia
stępowała

spuszczała

z nogi na

taktownie oczy i przenogę.

się powtórnie wtulić w piersi blondyny,

- A więc stanie pan przed kolegium. Ju·
tro wyślemy wezwanie - pow!E'dział zasu-

szony urzędnik drewruanym l(tC">Sem, patrząc
surowo na ciocię. Józio cały czas próbował
bezskutecznie zbliżyć się do blondyny, ale
trzymała go już na dystans.
ze

Józiu, coś ty narobił? komisja już

zgrozą, gdy
machnął ręką.

wyszeptałem
wyszła.

Kto to widział, żeby do komisji
postawne blondyny?

Józio

brać

tak

W KllEGU SZTUKI
Przed paroma dniami poczta przy.

POLONICA

niosła mi ks-iążkę. Był to jak gdyby
końcowy akcent pointa przygody
llteracldej, jaka wydarzyła ml się

ł
i'

1rudniowego wie<:zoru, w mosldewskim hotelu „Rossija".
Długi korytarz czwartego
piętra
zajmowali prawie wyłącmie uczestni<:y światowego zja.zdu tłumaczy li·
te_ratury
rosyjskiej i radzieckiej.
Drzwj naszego pokoju były szere>aco
otwarte - poznawaliśmy się dopiero;
wspólne
rozmowy, wizyty„. Był
pierw~y dzień a wła~iwie wieczór - zjazdu.
Na stoliku leżał egzemplarz „Poll·
tyki" z recenzją
Kazimierza Koźniewskiego· z tuwimowskiego zbioru
,,Listów do
przyjaciół pisarzy".
Ktoś rowiedział, że nie powinno się
publikować tak·i ch prywatnych korespondencji - że odzierają one posta~
pisa.rza z legendy, nim.bu i dostojeń
stwa. ..
Zaprotestowałem.
Ja.ko przykład
podałem wydany przed paru laty tom
listów Boyq. - To przecież - mówiłem najlepsza książka
biograficzna o Boyu, jaka zostala napisana
- tym ceniejsza, :że napisa:na przez
8amego boh,atera. Ciekawy i piękny

:Z:yciorys Boya zawierał się przecież
między tymi dwoma l·istami,
które
rozpoczynają i kończą
tę
księgę.
Pierwszy - pisany prz.ez młodziut
kiego studenta medycyny do Kazimierza Tetmajera; ostatni - pis.any
przez profesora i gl<>śnego pisarza cło
jakiegoś dzfałacza
w
radzieckim
Lwowde w roku 1941.„

SPOTKANIE ·
_W HOTELU „ROSSIJA"
Siwy starszy pan,
to/liem.
,
-

przerwał

m1 py-

Czy pan wie, do kogo pisal Bot1

ten os·t atni list?
-

Nie

pamiętam

odparłem.
- Do mnie - odpowiedział.
Był to Igor Kosteckd ukraiński
krytyk litera.ck.i, reŻYser i tłumacz li·
teratury rosyjsk-iej na jęeyk niemiecki. Pokrętne losy wojny I losy osobiste rzuciły go do Schwaikheimu obecnie Kostecki brał ud7Jiał w zjeź
dzie moslciewskim,
reprezentując
Republikę Federalną Niemiec.
Tak więc - zupełnie dla mnie niespod21iewanle - poznałem człowieka,
który był jednym z bohaterów sz.cz.egó~ie przeze mnie ulubionej ksią~ki

-

- „Listów" Tadeusza
go.

Boya-Żeleńskie

WY'wodz.i się
r~j ukra.ińskiej
leci osiadła na

Igor Kosteokd 7Je starod21iny, ktĆTa od stuPodolu. Urodzony w
Kijowie w 1913 roku tam spędza
dzieciństwo i młodość i tam
rozpoczyna pracę dziennikarską, reżyser
ską i pedagogiczną. Rozwija się
i
kształtuje na rozdrożu trzech języ
ków - ukradńskieg<>, rosyjs~iego i
polskiego. Potężnej, polskiej tradycji
kulturalnej przypisuje Kostecki wyostrzenie smaku na odrębne bogactW<> własnego
ję-zyka„.
Pierwszą
książką, którą jako dziecko
z.doła}
przesylabizować, były „Baśn·ie" Andersena w polski•m przekładz.ie.
Na pół zapomniana polszczyzna ożywa w rozmowie. Potem w li'Ście
napisze - proszę mf darcnooć moje
palonoba'l'barzyń&two choć
list

na.pi&any jest

pi~ą.

ną polszczyzną.

nieco archa·i cz-

Dziś Igor Kostecki
mies'lJka pod
Stuttgartem - rozwl•ja wielostronną działalność jako tłumacz. krytyk I
wydawca. Jego osiągnięcia
w tych
trzech dziedzinach mogłyby przynieś~
zaszczyt rzetelnej, wieloosobowej instytucja. U podstaw tych wszystkich
przedsięwzięć rysuje się próba zbudowania zespołu tłumaczeń z literatury światowej, który by mógł słu
żyć jako wzorzec
i stanowll: bazę
dla przyszłego rozwoju intelektualnej, moralnej i arlY5tycznej myśli
uktl'aińskiej.

Mnie najbardziej cieka·w i Kostecki
jako poeta. Jak sam twierdzi nde tntere.cmje go podział na „m<>demę" i
„tradycję''. W widzeniu
świata jest
jednak
romantY'kiem - w formie
wierszy, poetą na wskroś nowocz~
nym.
W przysłanej mi ksią:i:ce „Surowe
sonety" Igora Kosteckiego tłumaoz.yl
Jerzy Niemojewski. On te-ż zaopa, trzył ten intrygujący cykl wierszy w
obszerny, wnikliwy i wyczerpujący
esej o twórczości Igora K<>steckiego:
Przyporni.na w n·! m wielostro.nne l
bogate z.wiązki p(sarz.a z. Polską. W
ostatnich latach dzięki Kosteckiemu
udostępniony został polskiemu
czy.
telnikowi - wspe>mnfany
już
ostatni list Boya. W tomie W'5pomnień o Stanisławie Jerzym Lecu, wydanym niedawno prr.e-r. Wydawnictwo
Literackie - jest także ws'!)Omn!enie
Kosteekńego. To on udostępnił prof.

Stanisławowi
Holsz·tyńskiemu
list
Stanisława Przybyszewskiego OipU•

bLikowany przed pBl'u laty w ,,Lite•
ratu'l'ze na świiecie".„
"W „Surowych sonetach"
znala•
złem także wiiersz polonicum, o&nuty na motywach z Ktl'asińsklego:

ł«z Tt/ł mnie jedna t'llltaj nf•

zatoiodla

tej gorsze; łmieroł
ploti1&4 dla wzrusze1\

ach rzeczvwt«a polród
rzeczvwf.stvch
rzecz11Wistolciq ze S'traszliwvch
mMzeii.
z bami wykh.t.tuch prze:z
ciemnego wr6ża
lecz Tyl mnie jedna tutaj nie
zawiodla
wspaniialo§c! słowa.

Problemy naszego czasu st.a.ją się
z ka.żdym dniem - wę:i:sze
od $erca człowiieka - napisał Jerzy
N<iemojewski. Dobrze więc, że są tacy ludzie jak Igor Kostecki - oddani sztuce bez reszty. Istotną ceehą
tych ludzi jest to, że będą budowali
g<>łyml dłońmi, w każdym
miejscu
ziemi - wierząc, że w jakimś momencie kh wysiłek może się przydać.
Si)otkanie w hotelu „R=ija" jeszcze
bardziej utwierdziło
mnie w tym
przekonani•u.
węższe

JERZ'Y WILMANSKI

,

ZRÓDŁA

o

OTWARTOŚCI

SERCA
W roku 1968 ukazała się moja
powieść
„Dziadek i Róża"~ W „Słowie od aµ~ora" na:;
pisałem, że są to fragmenty · ki.;oniki jednej
wsi a prawdę rzekłszy, historia zaledwie kilku
osób z tej wsi, na którą natknąłem się w cza.
sie moich wędrówek po ziemi łódzkiej. A jeszcze ściślej: historia ludzi, których wiązało
pokrewieństwo, przyjaźń i konspiracja w czasie ostatniej wojny. Pretekstem do napisania
książlki była wzmianka znaleziona w jednym z
opracowań historycznych
o
buncie dzieci
chłopskich w 1905 roatu, które
żądały wprowadzenia języka ojczystego do szkoły. Sprawczynią buntu dzieci była miejscowa
nauczycielka Janina Bronisława Wieezorek. Postać
nauczycielki utkwiła mi głęboko w pamięci i
wyobraźni o tej nauczycielce musiała urodzić się we wsi legenda. Postanawiam więc udać się tam i stwierdz.ić,
czy żyją jeszcze uczniowie tej nauczycielki, w jaki sposób przechowywana jest jej pamięć. Ale r<>zmowy z
chłopami potoczyły się w innym kierunku. Nie

śledzący PIW-owską serię polskiej
wsp_ółczesnej od dłuższego już
czekaH
na
nową
trzytomową powleść Jerzego
Krzysztonia,
a.nonsowaną fragmentami drukowanymi w prasie literackiej, a także
prezentowaną w III programie Pol·

prozy
czasu

skiego Radia w sugestywnej interpretacji Mieczysława Volita. Opowiada ona dzieje obłędu, jest relacją z
przebiegu choroby psychicznej i leczenia jej w szpitalu w Tworkach.
Zło.wiesz.cze to słowo,
oznaczające
dzielnicę Pruszkowa,
w
której
mieści się szpital dla nerwowo i psychicznie choryt"h oraz Instytut Psychoneurologiczny, wywoływało ongiś
dr~zczyk emocji, emocji strachliwej,
dziś spowszedniało.
już raczej nie
straszy. Nie wynika to bynajmniej z
upowszechnienia schorzeń, jakie są w
Tworkach lecz.one, po prostu zmienił się stosunek zdrowej części .;połeczeństwa do tych
od m i eń c 6 w,
czujących I widzących
inaczej, posiadających swój świat, najczęściej o
wiele bardziej złożony i skomplikowany, ni:i: ten,
który
oglądamy
· n or m a I n 1 e
Między Innymi publikacje profesora Antoniego Kępiń
skiego przybliżyły tę niełatwą ~ pro
blematykę czytającej części
naszel(o
społeczeństwa, wzbudziły
zainteresowanie Intrygującą, tajemniczą i groź
ną sferą życia.

Książka

.Jerzego Krzysztonia łączy
dwie sprawy:
literackie studium
choroby z nową wersją mitu Odyseusza, króla Itaki. syna Laertesa (czy
też według innej wersji Syzyfa), Odysa, powracającego przez niemal dziesięć lat spod Troi do rodzinnej ttaki. Odys. zna.ny z ,,Iliady" I
„Odysei", jest chyba najpopularniejszą postacią cyklu trojańskiego, in-

opowiadano o roku 1905, a o czasach bliż
szych, o ostatniej wojnie, która we wsi zostawiła bolesne rany. We wstępie powiadam: zapomniałem w trakcie tych rozmów zapytać o
Janinę Wieczorek. Ale wiem: bez względu na
to czy pamiętają o niej do dziś, czy ju:i: zapomniano - ona także zasiewała ziarna, które wschodziły w tej wsi w czasie wojny.
We wszystkich książkach. któi:e potem pow·
stały, 1 tych także, których akcja rozgrywa się
w dniu dzisiejszym, a więc trzydzieści
pięć
· lat po zakończeniu wojny, wątki i echa tamtych zdarzeń wciąż powracają. Nie ma domu,
w którym by te- echa nie żyły. A to na ścia
nie wisi fotografia dziadka lub ojca, który zginął w obozie koncentracyjnym,
a to zdjęcie
matki, którą uwięziono, bo udzielała pomocy
partyzantom, a to list od młodego
chłopca,
którego schwytano, kiedy
wracał z tajnej
szkoły do domu. A w innym mieszkaniu kil·
kanaście listów, pożółkłych już, przewiązanych
·wstążką, które nadeszły z obozu.
Owe fotografie, listy, dokumenty jeszcze nie do końca
są odczytane.
W jaki sposób naleiy odczytywać owe listy?
Jak z nich korzystać? Co robić, aby z tego
tworzywa narodziło
się żywe dzieło, w któ· ·
rym, jak powiada Maria Dąbrowska w „Gawędzie o literaturze",
znalazłyby
się pierwiastki zdolne w różnych
czasach wzruszać
najrozmaitszych ludzi, „ukazywać im głębszy,
radosny albo smutny, komiczny albo tragiczny sens ludzkich spraw, którego bez pośred·
nictwa dzieła sztuki wcale by nie dostrzegli".
Recepty na napisanie takiego utworu, powiada autorka ,,Dni i nocy", nie ma. Bo cała
dotychczasowa wiedza o składnikach dzieła literackiego „to głównie rozpoznawanie 1 objaś
nianie albo krytykowanie już dokonanych doś·
wiadczeń twórczych". Przydatne to jest I czytelnikom, 1 pisarzom, „bo umysłom twórczym
wszystko się na coo przydaje",
lecz jak się
wyraź.a Dąbrowska nie „dla hodowll twórców".
„Spróbujcie zebrać te wszystkie wzory, metody
i dobre rady i napiszcie podług
nich wielkie
d~eło literatury. Nic z tego nie wyjdzie póki

sp!Tującą

jak widać - po dziś
i to nie tylko reprez.enta.ntów
literatury. Motyw tuła c z ki, wę
drówki w poszukiwa·niu domu, tęsk
noty za ukojeniem po trudach i niebezpieczeństwach życia jest P<>
prostu uniwersalny,
nadaje się do
przedstawienia każdej bez mała BY·
tuacji. Taką właśnie wędrówką po
droga.eh i bezdrożach współczesności
(lecz również historii) staje się choroba bohatera „Obłędu'', Krzysztofa
J. (raz, przez pomyłkę zapewne, nazwanego Krzysztofem B.).
Cieszący się sukcesami zawodowymi reporter radiowy, zadowolony i
udanego życia rodzinnego, czterdziestoletni,
przystojny i wykształcony
mężczyzna popada
nagle w obłęd.
Jego symptomy, łagodne zraz.u, przybierają na sile I trzeba umieścić nie·
szczęśliwca w zamkniętym zakładzie.
Chce z.bawić świat. uchronić go od
nuklearnej zagłady; wokół dostrzega
dybiące nań tajne służby,
wszędzie
aż rol się od prześladowników - jak
ich określa. Miewa zaniki
świado
mości I pamięci, stan się
pogarsza,
pacjent po prostu nie chce dalej żyć.
I od tego miejsca
zaczynają
się
właśnie dzieje Krzysztofa Odysa,
od tego momentu następuje eskalacja
napięcia, szczegółowa kronika przebiegu choroby
(oraz jej powolnego
przezwyciężania), choroby określonej
jako zespół lękowo-urojeniowy.
Krzys~tof wspomina: .,Jako
mały
chłopiec z wypiekami
na twarzy
dzień,

czytałem

najpiękniejszą

księgę, jaką

ojciec mi kupił - »Odyseję•. Aby
już nigdy p<:>tem gdy sam wyruszyłem w świat nie zajrzeć do
niej, najwspanialszej
przypowieści
o doli człowieka, naszej
doli, waszym i moim losie. I pod tworkow-

r
tematu nie dotknie ręka
szu".
To, oczywiście, prawda.

talentu czy geniu-

~raca twórcza jest
sprawą osobi~tą każdego pisarza.
A jednak
myśl~, że pisarz, ..- malarz
czy rzeźbiarz uczy
się oti innych pisarzy, malarzy,
pr,ieźbiarz.y.

Ze jakieś recepty na własne wątpliwości u
nich znajduje. Czasami
szuka tej pomocy w
dziełach z innych dyscyplin.
Do takich książek, do których lubię wracać,
jest „Społeczność wiejska" prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej . Mam
u siebie drugie
wydanie tej książki z roku 1958 (Wyd. LSW)
ze wstępem prof. Jana Sz.cz.epańskiego. Powstała ona w wyniku badań społecznych,
pro·
wadzonych w Zaborowie
w latach 1938-39.
Rozsławił tę wieś Jędrzej Cierniak,
działacz
oświatowy, autor i inscenizator ludowych wi·
dowisk, założyciel Instytutu Teatrów Ludowych. Cierniak napisał książkę
„Wieś Zaborów i zaborowski dom ludowy". W przedmowie do wydania pierwszego „Społeczności wiejskiej" napisano, że książka IZawistowicz-Adamskiej wiąże się właśnie z niezapomnianą postacią Jędrzeja Ciernika, "działacza kulturalnego wielkiej miary".
Ile:i: w ksiitżce prof. Zawlstowlcz.-Adamsk iej
scen prawdziwie ,powieściowych. Ile podpowiedzi twórczych dla pisarzy. A może' właśnie te
podpowiedzi są receptami na różne nasze trudności? Autorka ws·p omina na przykład swoją
pierwszą podróż do Zaborowa, odbytą razem z
Cierniakiem: „„.jechaliśmy razem
końmi z
Brzeska Po drodze odświe-!ał dawne wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych. Pro·
mieniał. Wiecie - mówił z uśmiechem znam tę drogę tak dobrze, tyle razy ją odbyłem, a przecie za każdym razem, gdy zbliżam
się do Zaborowa, zda mi się, że serce przed
dyszlem naprzód bieży".
Otóż to serce, „które przed dyszlem naprzód
bieży" oto jedna, bodaj czy nie najważ
niejsza, z owych recept. Zawistowicz-Adamslk a
stwierdza, że dzięki odpowiedniemu podejściu
do ludzi tycie wsi stało przed nią otworem
we wszystkich swych po5taciach: od święta I

płotem, przy zagrodzie
przypomniałem sobie, ja'k W prz.yitO!lllllOŚCi
Odysa, bez płowych
kędziorów, w

skim.

starca
przemienionego - Eumajos.
wierny pasterz świń, biadał I biadał.
że Odys nigdy, przenigdy nie wróci
' do Itaki..."
Relacjonowana przez Knysztofa J.
historia jego wzlotów
i upadków
{narracja prowadzona jest w pierwszej osobie, przez co uzyskuje się
dodatkowe jakby dramatyczne efek•
ty) st!llt'lowi tedy rozbudowaną przypowieść o d<>li i niedoli współczesne
go inteligenta,
nadwrażliwca,
nie

na co dzień, w trOSlkach i w chwilach radoś•
ci. Pisze: „I gdziekolwiek jestem: na chrzcinach czy na weselu, u biednych wyrobników
czy u zażywnych gospodarzy, zawsze odczu·
wam głęboką radość, gdy dane · mi jest do·
strzec prawdziwe oblicze tych ludzi. Bo i oni
mają swe maski, które przywdziewają z.a pod·
szeptem podejrzliwej nieufności czy zaciętoś·'
ci hardej. Ale poz.bywają
się owych masek
chętnie, gdy zwycięży w nich otwartość serca. Wtedy odsłania się ich świat wewnętrzny
w całej swej zawiłości i w całej surowej prostocie. Chcąc wniknąć w ten świat, należy pie·
czołowicie rozważyć w sobie . ka:i:dy odruch,
każde słowo. Własną otwartością serca odwzajemnić otwartość serca tamtych.
By niczym
nie urazić, nie spłoszyć. I nie zranić. Bo wni·
kanie w tajniki duszy ludzkiej nie może być
korsarstwem, choć ddkonywał<> się w imię ce•
lów badawczych. Nie wystarczy
przyjm<>wal'
zwierzenia, nie wystarczy
czynić obserwacje,
nie wystarczy wydzierać ludziom ich tajemnke. Nie wystarczy b r a ć. Trzeba umieć w
zamian coś · z siebie d a w a ć.
Coś równie
wartościowego, coś wszechludzkiego.
Dopiero
wtedy taka wymiana stanie się przeżyciem dla
obu stron: I należy dołożyć wszelkich starań,
by dla obu stron stała się przeżyciem wzbogacającym ".
'
Wydaje mi się, że to, co napisała autorka
w „Społeczności wiejskiej" o „otwartości serca" daje pewną receptę
na poszukiwanie I
zdobywanie tworzywa dla, swojego
dzieła; że
d<>starcza pisarzowi owych „przeżyć wzbogacających".

Przypomniały mi się sceny z książki Zawl·
stowicz-Adamsk!ej, rozmowy autorki z ludźmi,
któl'2y otwierali przed nią swoje serca, bo oto
zabieram się do pracy nad nową powieścią,
która nawiązuje do wspomnianej
na wstępie
„Dziadka i Róży". I powstaje pytanie: czy potrafię własną otwartością serca odwzajemnić
otwartość serca ludzi, których
spotkam na
swej drodze. Czy pisarze zawsze odwzajemniają te uczucia?
TADEUSZ PAPIER

madzenie em<>eji jest taik wielkie, że
odbiera się ,,Obłęd" właściwie nie
jako relację z prze,biegu
choroby,
lecz jako gorzką skarg~ kogoś ootkniętego ciężkim
zrządzeniem losu,
ja.ko oczyszczającą spowiedź.
Bohater powieści Jerzego Krzysz•
tonfa
p Q b ł ą d zi ł
w swej wę
drówce przez życie. Zboczył z ogólnie
wyznaczonego traktu, po którym należy posuwać się szybko, zdecydowa·
nie, by nie pozostać w tyle z.a wsp~ł
wędrowcami.
Znalazł się w gronie
outsiderów, mających du:i:o c z a s u
na delikatne obchodzenie się ze zoo-

PROZA

wytrzymującego natłoku wrażeń, ulegającego presji codzienności, usiłują
cego zbawić kraj i świat cały. Su-

gestywność,

z jaką • przedstawiona
przemiana Krzysztofa w Tajnego Agenta Dobrej Woli, przedstawiciela Międzynarodówki
Mózgów,
współpartnera Dostojnego R<:>zmówcy
wreszcie, powoduje. Iż trudno w tej
powieści
wyznaczyć
jakiekolwiek
punkty kulminacyjne,
dramatyczne
napięcie pojawia 1ię już na pierwszych stronach I nie opusz.c za czytelnika aż do ostatniego zdania. Nagrozostała

beuihio§c!

lalą psyche. Grono to wywb.łuje
u
czytelnika - wśród wielu innych i taką refleksję: co w naszym tyciu
jest naprawdę patologią, deformacją,
przekroczeniem bariery normalności?
i kto w rzeczy sa.m ej jest w stanie
o tym wyrokować? ko~o właściwie
stać na pełną w tej IPierze
odpowiedzialność? Odpowiedzi
nie znajdziemy w losach Krzysztofa J., należy jej szukać we własnych z losem
zmaganiach. Nie darmo b<>wiem powiada poeta:

Zostanie kamień z napisem:
Tu le:i:y taki a taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki„.
(Leopold Staff)
Jest w
sfera, na

książce
którą
uwagę -

Krzyszt<>nia pewna
koniecznie
trzeba
zwrócić
stosunek do wydarz.eń I postaci historycznych, gro•
teskowy i śmieszny, lecz jednocześ
nie głęboko przejmujący. odzwierciedlający minioną i teraźniejszą
bez·
radnośl! wobec
Histori~. wobec pogmatwanych narodowych
dziejów,
wobec odwiecznych zmagań czł<>wie
ka z człowiekiem . Bo przecież dopiero obłęd zbiorowy staje się prawdziwym kataklizmem.
Trudno oceniać fachowość tego li·
terackiell(o studium obłędu, zwłaszrzf
że i narrator powątpiewa, aby cokolwiek mieli tu do powiedzenia ,.krvtycy. którzy nie zdobyli itrunt<:>wnej
edukacji w Tworkarh". Jakkolwiek
by zresztą było - jest to bodaj czy
nie najciekawsza powieść te~nrnczn"
go sezonu literackie<!o u nas. Kto nie
wierzy, nlerhaj .. Obłęd"
PO prostu
przeczyta-: Kto wiPrzy - niech· prze·
czyta czym prędzej.

Jerzy Krzysztoń, Obłęd: t. I Tropiony l osaczony, t. II Przywiązany
do masztu, t. III Księżyc nad Epidaurem, Państwowy Instytut Wydawniczy, nakład 20 OOO + 315 egz., cena
t. IIIII zł 115.-, Warszawa 1980.
TADEUSZ BŁAŻEJEWSKI
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Edward Abramowski

urodził

się

17 sierpnia 1868 roku w Stefaninid,

sie inspkowały 'go poglądy pozytywistów. W Krakowie Abramowski zakładał-kółka młodzieży socjalistycznej
studentów i rżemieślników,
wśród
brał udział w organizowaniu przemytu literatury nielegalnej z zagramcy na ziemie polskie. Zagrc>żony w
1886 roku aresztowaniem opuścił Kraków I udał się do Szwajcarii. Jako
słuchac·z wydziału przyrodniczego na

w guberni kijowskiej, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Wychowywał się
w atmosferze zrozumienia dla tradycji narodowych i demokratycznych,
sympatii dla nowych prądów społecz
nych, w klimacie sprzyjającym rozwojowi umysłu i uczuć. Wszystko to
ukształtowało w nim naturę subtelną
ANDRZEJ .Nl,EWIAD·OMS~I
i wrażliwą, czulą na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, Zlrodziło w
nim poczucie silnej więzi z innymi
ludźmi oraz konieczność pr zeciwsta- ·
wiania się złu, jakie życie przynosi.
Jako piętnastoletni chłopiec powie:
„Mam więc w.szystJko od ludzi: ży
cie, dobrobyt, naukę. To wszystko
jestem im dłużny."
matki
W 1879 roku, po śmierci
Edwarda, ojciec jego wraz z rodziną
uniwersytecie w Genewie początkowo
przeniósł się do Warszawy. Tu rozkontynuował swoje zainteresowania z
począł się dla Abramowskiego okres
okresu krakowskiego, wkrótce jekształcenia.
intensywnego
bardzo
dnak porzucił je, aby poświęcić się
Uczył się w domu pod kierunkiem
naukom humanistycznym; filozofii,
wybitnych nauczycieli - czołowych
historii gospodarczej i historii społe
postaci życia umysłowego 6wczesnej
cznej. Brał żywy udział w życiu poepoki: Marii Konopnickiej, Konrada
litycznym emigracji studenckiej w
Prószyńskiego, Zygmunta PietkiewiGenewie. W jego mieszkaniu mieści
cza. Starannie dobrani nauczyciele I
m1e3scem
ła się czytelnia, będąca
dali Abramowskiemu
wychowawcy
grutowne i wszechstronne wykształ stałych spotkań młodzieży. Ze spotpoza kań tych wyłoniła się organizacja o
cenie, znacznie wykraczając
ch;kak'.terze socjalistycznym - Zjeprogram ówczesnego gimnazjum.
dnoczenie Młodzieży Polskiej.
dzia~
Bardzo wcześnie rozpoczął
Abramowski nawiązał stosunki t
łalność publicystyczną. Na łamach pigenewską grupą emigracji socjalistysma „Zorza" opublikował w 1883 roku „Pogadanki o rzeczach pożytecz cznej i rozszerzał i;woje kontakty z
socjalistycznymi w
nych" i w 1884 roku „Pogadanki z organizacjami
gospodarstwa społecznego" - arty- Warszawie. W końcowym okresie po~
idee bytu w Genewie (wyjechał w 1889
propagował
kuły, w których
roku) był już Abramowski zdeklarooświecenia ludu I tworzenia instytuwanym socjalistą i czynnym ·rewolucji kulturalno-oświatowych na w~i
cjonistą. W Genewie szeroko studioi w mieście.
• Pierwsze zetknięcie Aramowskiego wał literaturę marskistowską, zwła
szcza prace K. Marksa i F. Engelsa.
w
z ruchem robotniczym nastąpiło
w początkowych 1885 roku, w schył Koncentr')wał przy tym swoje przekowym już okresie działalności Wiel- myślenia i relfeksje na założeniach
metodologicznych marskizmu oraz
kiego Proletariatu. Poznał wtedy, za
wnioskach wynikających z nich dla
pośrednictwem Konopnickiej i Pietkiewicza, niektórych działaczy nale- praktyki życia społecznego. W Szwajrozbudowana
żących do kierownictwa partii, m. in. - carii istniała szeroko
sieć różnorodnych organizacji robotM. Bohuszewibraci Pławińskich,
niczych oraz zlokalizowane były liczównę i M. Mancewicza.
czne grupy emigracji socjalistycznej
Po kolejnej fali aresztowań prolez wielu państw europejskich, co ułat
tariatczyków w 1885 roku, Ąbramow
wiło korzystanie z ich dorobku teoski wiedziony obawą utraty wolności
retycznego, jak i z doświadczeń pro(mimo że jego kontakty z partią miagramowych i taktyczno-organizacy~
ły luźny charakter), jak l chęcią podnych.
jęcia studiów, przeniósł się do KrakoNa wiadomość o tym, że ruch rowa. Studia rozpoczął na wydziale
przyrodniczym w charakterze wolne- botniczy w kraju uległ rozbiciu w
go słuchacza. Studiował fizykę, bota- wyniku masowych aresztow11ń (Il Proletariat) kierownictwo ośrodka eminikę, zoologię i anatomię. Wybór tych
gracyjnego zaproponowało Abramowwłaśnie kierunków nauki wyjaśnić
skiemu powrót do Warśzawy. W Wa!można chyba tym, że w owym eta-

szawle Abramowski zorientował się,
że wśród socjalistów w kraju zarysoco
wały się rozbieżności stanowisk
do niektórych węzłowych problemów
ruchu robotniczego. Zabiegał o mo•
żliwie pełną konsolidację całego ru•
chu. Nie udało mu się jednak stwo•
rzyć partii, która obejmowałaby cały organizujący się ruch robotniczy
i zespoliła go pod względe.m ideowoI

EDWARD

Z.nalezione pT\ZeZ archeologów grobowce na polach Grunwaldu
Foto: Krystyna Karpińska

ARCHEOLODZY
RA · POLACH. GBUIWALDU
l>okGóc~nie

ze sw. 1

Archeologom sprzyja pogoda i okoliczności. Szczęśliwym trafem ukształ
towanie pól Grunwaldu od 1410 roku uległo niewielkim zmianom. Inna jest
dziś szata leśna, odmienne stosunki osadnicze, poziom wód, ale rzeźba pionowa i zarys sieci dróg róż.ni się niewiele od tego, co zastał tutaj w lipcu,
570 lat temu, król Jagiełło. ·Na tak ogromnym obszarze około 20 km. kw. nie
sprawdzają się tradycyjne metody wykopaliskowe. Podczas tegorocznego sezonu przy pomocy wykopów zbadano 1000 m kw. Jest to bardzo dużo jak
na jeden sezon. Niemniej tempo prac było stanowczo zbyt wolne, biorąc
pod uwagę tak duży obszar ziemi przeznaczony do przebadania. Nawet przy
bardzo wydaJnej pomocy wojska, tak jak w tym roku, 'licznej ekipie archeologicznej na przebadanie całego terenu trzeba by poświęcić, najskromniej licząc, kilkanaście lat. Archeologowie wykorzystują więc inne środki:
fotografie lotnicze, aparaty do wykrywania metalu, analizy fosforowe, które wskazują obszary nasycone produktami rozpadu związków organicznych.
Tereny te pokrywają się z miejscami przebywania dużych grup ludzkich,
jak np. obozowiska, Podejmując badania, oparto się na wynikach prac
przerwanych 20 lat temu. Dlaczego je przerwano? Dlaczego nie wykorzy,
stano właściwie osiągnięć?
Swiat naukowy oraz opinia publiczna spodziewały się wówczas efektów,
których badania nie mogły dostarczyć. Czekano na błyskotliwe odkrycia,
wielkie grobowce, duże ilości broni. Tymczasem znaleziono pojedyńcze groby, rozrzucone po całym polu i niewielkie ilości oręża. Pozostałe po słynnej
bitwie, co batdziej wartościowe okazy broni stanowiły 570 lat temu zbyt cenny łup dla pozostałych przy życiu rycerzy, aby pozostawili je współczesinym
archeologom. Tak to nie &pełnione oczekiwania przyczyniły się do zatrzymania badań. Tej to niefortunnej decyzji zawdzięczamy opóźnienie wyników
prac o co najmniej 20 lat.
Tymczasem wyniki badań archeologiczny.eh z lat 1958-60 stanowią pookt
obóz woJs•k
wyjścia do prac dzisiejszych. Otóż, nie ulega wątpliwości, iż
polskich położony był na południowym skraju jezio·r a Lubień, w rejonie wsi
Ulmowo. Zachowane są także fundamenty kaplicy zbudowanej w latach
1411-13 przez Krzyżaków dla „upamiętnienia 18 tysięcy paleglych chrzezbiorowe
ścijan". W ścianach tej kaplicy znaleziono przed 20 laty cztery
groby. W dwóch z nich złożono zwłok·i mężczyzn ze śladami urazów wojennych. W pozostałych znaleziono kości przeniesione prawdopodobnie do
poświęconej ziemi z pobliskich grobów. W tym roku ekipa prof. A. Nadolskiego odkryła piąty grób masowy. Zawiera on szczątki kostne 55 mężczyzn.
Wiek zmarłych, byli to mężczyźni młodzi I w sile wieku oraz ślady urazów wojennych wskazują, na uczestników bitwy. Znaleziono również częśl'
grotów, bełtów i innego uzbrojeni'i. Biorąc pod uwagę te znaleziska można
przypuszczać, że tu właśni& zlokalizowano obóz wojsk krzyżackich zdobyty
w ostatniej fazie bitwy przez Polaków.
Tegoroczny sezon dostarczył także kłopotliwej technicznie niespodzianki.
Prace wykopaliskowe wymagały bowiem przesu.nięC'ia ogromnego, ważące.go
kakilkanaście ton kamienia. Miejscowa ludność nazywała ten kamień mieniem Jagiełły, Natomiast legendy niemieckie - kamieniem Urlika von
Jungingen. W 1901 roku, z inicjatywy władz niemieckich I właścicieli ziemskich, przetransportowano ten ogromny blok na ruiny kaplicy i ozdobiono
tablicą ku czci Wiellciego Mistrza Zakonu. W 1945 roku tablicę zdjęto. Kamień pozostał, a wraz z nim obie fałszywe legendy. Niemniej głaz zasłu
guje na tablicę przekazującą jego własną juź historię.
Przed 20 laty ustalono też pierwsze stanowisko króla Jagiełły, na skraju
Doliny Wielkiego Strumienia, dzielącej pola Grunwaldu na dwie części.
Twarde dno doliny doskonale nadawało się do walk kawalerii. Niestety,
obecnie nie natrafiono w tym miejscu na materialne ślady bitwy.
Dąbrówno. To
Natomiast za sukces sezonu uważa prof. A. .Nadolski niewielkie miasteczko, położone opodal pól Grunwaldu, 'l:O&tało 13 lipca 1410
roku wzięte szturmem I spalone przez wojska polsko-litewskie. Jeden -z listów królewskich· pisany był właśnie pod Dąbrównem. W warstwie popiGłu
rzucające
zachowały się doskonale liczne zabytki, tym bardziej ęenne, iż
nowe światło na fortyfikacje miasta.
· Interpretacja wyników badań byłaby niemożliwa bez prowadząJ:fych równolegle badań nad historią uzbrojenia i wojskowości specjalizacji łódzkie
go Zakładu PAN, która m. in. zaważyła na powierzeniu pracownikom Zakładu badań na polach Grunwąldu. Efektem uprzednio wymienionych prac
są m. in. wydawnictwa książkowe. W ostatnich dniach ukazała się praca
XIII i
A Nowakowskiego „Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w
XIV wieku", wydana przez Ossolineum i Łódzkie Wydawnictwo Naukowe.
Aż trudno uwierzyć, że jest to pierwsza tego typu naukowa i obszerna publikacja w kraju.
Godnie uczciłaby 570 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem książka A.
Nadotskiego „Broń i strój rycerstwa. polskiego w średniowieczu". Niestety,
pracę tę drukują Państwowe zakłady Graficzne we Wrocławiu , które od dwóch
lat opóźniają wydanie książki. Czytelnicy mogą więc dowiedzieć się o uzbrojeniu wojsk krzyżackich, natomiast o orężu własnych przodków poczytają
później. Prawdopodobnie Zakłady Graficzne wyprzedzi wydawnictwo francuskie, które w przyszłym roku opublikuje artykuł A. Nadolskiego o uzbrojeniu wojsk walczących pod Grunwaldem. Wydawnictwa tego typu powinr.y być w stałej sprzedaży w księgarniach obok pól Grunwaldu. Mamy natego terenu
dzieję, żę autorzy projektu turystycznego zagospodarowania
uwzględnili je w swoich planach.
Społeczny komitet z prof. Wiktorem Zinem na czele, czuwający nad realizacją uchwały Prezydium Rządu, czeka mnóstwo pracy. Aby na pola Grunwaldu przyciągnąć turystów, trzeba zadbać o dojazdy, parkingi, hotele, gastronomię, sprzedaż pamiątek, jednym słowem o wszystko, co. potrzebne turyście. Zwiedzający będą także szukali dokladnej 1 rzetelnej informacji o zdarzeniach sprzed 570 laty. Niezbędna jest więc na miejscu muzealna eik51Pozycja, wyjaśniająca i kształcąca zarazem, tak, abyśmy w kolejne rocznice
biitwy pod Grunwaldem wiedzieli o niej więcej niż dziś . .
BARBARA SKIBA
P. S. W badaniach biorą udział również.: prof. dr hab. A. Abramowicz,
i!oc. dr hab. T. Poklewski, dr M. Głosek, dr A. Nowakowski, dr B. Łuczak
z Łodzi oraz grupa archeo}ągów z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 1
Koordynatorem prac naukowych z ramienią społecznego komitetu jest prof.
dr WMold Hensel.
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W kwietniu 1847 roku ruszono dalej na zachód. Pierwszą grupę prowadził Brigham Young wraz z dwunastoma „apostołami", najwyższymi
dostojnikami kościoła. Nieznane tereny Ziemi Indian, poten zwanej Nebraską, pełne czerwonoskórych, czasami przyjaznych i dostojnych, czasami zdradzieckich złodziei, pelne bawołów, formacji skalnych przypominających romantyczne zamki, okazały się, przynajmniej dla tej pierwszej
grupy, łatwiejsze do pokonania niż
Mississippi i
płaskie ziemie między
Missouri. Po dwóch miesiącach· wę
drówki mormoni byli już w Górach
Skalistych, po dalszych kilku tygodniach osiągnęli cel półtorarocznej tułaczki. Dotarli do, omijanej przez inne grupy zwiadowcze, doliny położo
nej nad Wielkim Słonym Jeziorem.
Była to olbrzymia sucha, żwirowata
poprzerastana miejscami
pustynia
czaiły się
kępami trawy, w której
grzechotniki. Na horyzoncie otaczała ich potężna palisada śniegiem pokrytych gór. Dawały one poczucie izolacji od reszty świata. Surowe oblicze pustyni widziano jako wyzwanie i przeznaczenie. Tu postanowiono
mormo,n izzałożyć światową stolicę
mu, wymarzoną „Nową Jerozolimę".
Z pasją przystąpiono do budowy
godzin po
miasta-państwa . W kilka
przybyciu na pustynię mormoni wydzielili teren, który postanowili natychmiast przygotować pod uprawę.
bardziej
się
Gdy ziemia okazała
myślano,
niż
twarda i wysuszona
przegrodzono jeden z górskich struna spękany
mieni kierując wodę
grunt. Wkrótce operacje takie stały
się regularne. Dały one początek erze
masowego nawadniania ziemi w Ameryce Północnej.
Przyprowadzona przez Brighama
Younga w rok później kolejna dwu
i półtysięczna grupa zobaczyła już
Salt Lake City,
miasteczko, zwane
zbudozłożone z ponad 400 domów
wanych z pni lub cegły, kilku szkół,
młynów i tartaków. Centralne m1e3sce zarezerwowano dla świątyni, której budowę rozpoczęto w 1853 i zakończono 40 lat później.
Trudno nie zauważyć tego budynku, gdy odwiedza się dziś nowoczesne Salt Lake City. Ma monumental\V
ną, neogotycką formę i mierzy
niebo całą baterią' strzelistych, granikrużgankami
otoczonych
towych,
mormoń
wież. Jak inne świątynie
skie rozsiane po Stanach Zjednoczouderzające
nych i świecie, zawsze
jest ooa
rozmiarem i bogactwem,
n i epostępna dla „gentiles", czyli niemot monów. Nie jest też miejscem
publicznych modłów czy nab~eństw

- te odbywają się w mniejszych kaplicach - służy jako miejsce oficjalnych ceremonii i obrządków związa
nych z nadaniem życiu duchowerąu
mormonów wymiaru ponadziemskiego. Odbywają się tu, między innymi,
chrzty zmarłych. Olbrzymiej wielkoś
ci chrzcielnica ma wygląd złotej ornamentowanej misy, do której schoa która spodzi się po schodach,
czywa na grzbietach dwunastu wołów ustawionych w koło, głowami
na ~ewnątrz. Inne wnętrza przypominają raczej ba.rakowe sale balowe niż
pokryte
kościoły. Bogato złocone,
wypełnione
puszystymi dywanami,
kształtach
·meblami o antycznych
mają symbolizować wzniosłe bogactwo ·duszy mormonów.
Ceremoniami, dla których rezer-

K~ZVSZTOF

politycznym. Dlatego też w 1891 ro..;
ku zdecydował się powołać do życia
nową
spośród swoich zwolenników
Zjednoczenie Robotn '. organizację cze. W 1892 roku Abramowski zagrożony aresztowaniem ponownie wyjechał do Genewy.
Wśród polskiej emigracji socjali&ty.;
cznej trwały przygotowania do zjazdu zjednoczeniowego wszystkich nur.o
tów socjalistycznych. AbramowS'kiesamodzielne przy•
mu powierzono
dla
gotowanie projektu programu
przyszłej zjednoczonej partii. Na zjeź
dzie powołano Zagraniczny Związek
Socjalistów Polskich oraz podjęto
uchwałę o utworzeniu w zaborze rosyjskim Polskiej Partii l:;ocjalistycznej i przyjęto jej program. Nie był to
jednak program Abramowskiego, któ•
ry odrzucono, choć zaczerpnięto z
niego wiele sformułowań.
Program Abramowskiego różnił się
od przyjętego na zjeździe m. in. tym,
traże był bliższy rewolucyjnym
dycjom polskiego ruchu robotniczego, szerzej nawiązywał do doświad
zachodnioeuropejskiego,
czeń ruchu
nie formułował postulatu separatyzmu
w stosunku do ruchu rosyjskiego,
podkreślał konieczność internacjonalilistycznej solidarności proletariatu
polskiego z proletariatem państw zaterrorystyczn ą
negował
borczych,
formę walki.
Niemniej Abramowski pogodził s ię
z programem przyjętym w Paryżu,
a jako członek centrali ZZSP, w miarę upływu czasu, coraz wyraźniej solidaryzował się z oficjalnym stanowiskiem programowym i faktyczną
linią polityczną partii. W roku 1895
odchodzenia
proces
się
rozpoczął
Abramowskiego od ruchu socjalisty~cznego . . W tym też czasie zrezygno•
robią mormoni w czasie swoich uroSą one najczystości kościelnych.
częściej zrytualizowanym, scenicmym
odtwarzaniem poglądów i histaril kościoła i nie zmieniły się od czasów,,
gdy zostały ustalone przez Josepha

Smitha i jego

pierwszych

„aposto-

łów". Uroczystość „obdarzania" nanajdłuż
leży do najciekawszych i

szych obrzędów. Trwa ona cały
Po przybyciu do świątyni
dzień.
„święci" rozbierają się i wzajemnie,

w oddzielnych pomieszczeniach dla
mężczyzn i kobiet, obmywają, a następnie namaszczają oJ~jkami. Wykonuje się to dokładnie, przy akompamodlitw.
odpowiednićh
niamencie
Dopiero teraz założyć można sza ty
kościelne: bieliznę i togę.
Rozpoczyna się amatorskie, scerui-

ANIDRIZEJCZAIK

NAJDZIWNIEJSZA
splendor mormońskich
tzw. pieczętowania
Pieczętuje się
(sealing ceremonies).
przystępujących do ślubu kościelnego
sposób
nowożeńców. Zostają w ten
połączeni nie tylko na życie, ale i na
się na wieczwieczność. Pieczętuje
ność dzieci wraz z rodzicami, także
dzieci przybrane. Mormoni wierzą,
że chwała życia pozagrobowego zale. ży, między innymi, od . wielkości rodziny. Powiększanie jej i umacnianie na ziemi daje znaczne przywileje
·
po śmierci.
Jaik wyglądają chrmy zmarłych, pieczętowania i inne ceremonie kościel
ne niemormoni tego widzieć nie powinni. Do świątyń dostać się mogą
tylko ci, ,którzy posiadają specjalne
pozw-0lenie wydane przez miejscowego biskupa i inne os obistości K()śoio
Wobec
ła Współczesnych $więtych.
oni uroczystą
składają
świadków
w tajemnicy
przysięgę dochowania
tego, co dzieje się w murach świąty
ni. Za złamanie przysięgi tradycyjnie grozi się wypruciem wnętrzności
lub podcięciem gardła. Groźby te nie
powstrzymują wielu od odstąpienia
od mormonizmu i ujawnienia jego
tajemnic, pisania pamiętników i rozpraw naukowych.
Lektura tych ostatnich pozwala
co
dość dokładnie wyobralić sobie,
wuje

się cały

:,świętych" są

c:llile odtworzenie powstania świata.
Biorą w nim czynny udziął ci, któ,,obdarzenie".
mają
otrzymać
rzy
Rozdaje się dodatkowe rekwizyty,
np. małe fartuszki z listkami figowymi niezbędne do sceny o upadku
Adama. Wśród kolejnych punktów
programu znajduje się nadanie nowo
1m1on pochoprzyjętym członkom
dzenia biblijnego jak: Abraham, Sara czy Enoch, oraz ceremonia „przejścia przez zasłonę", olbrzymią kota·rę
przedzielającą pokój, mającą przypominać zasłonę ze świątyni Salomona i symbolizować wejście do królestwa niebieskiego.
Akty pieczętowania i obdarzania
mogą być dokonywane nie tylk-0 na
żywych, q.ynnych członkach kościo
ła. Robi się to także na rzecz osób
zmarłyct. nawet wiele lat temu. By
wiadomo było kto wśród żywych czy
grono , ,świę
zmarłych wstąpił w
tych" mormoni prowadzą, nieznany
innym organizacjom religijnym, dokładny kompleksowy system rejestrncji nazwisk wszystkich swoich wyznawców. Specjalnie w tym celu
zbudowana biblioteka genealogiczna,
największa chyba tego typu na świe
cie - ponad miliard zebranych z całego świata, utrwalonych na mik.rofilmie, dokumentów, metryk, etc. otwarta jest dla tych, którzy pragną

HISTORIA
wał z zasad
marskistowskiej metodologii badania zjawisk i procesów
społecmych i z teorii socjalizmu naukowego. Zaczął wtedy rozwijać teorie: fenomenalizmu socjologicznego,
rewolucji moralnej, socjaliunu be·z:państwowego oraz kooperatyzmu. W
tym okresie również zaangażował się
w działalność społeczną, dzięki której
próbował realizować· w życiu własne

l .

społecznej, takie jak doktryny. i prądy
polityczne, filozoficzne, religijne, arty.styczne itp. ujmowane jaiko elementy szerszej struktury światopoglądu
charakterystycmego dla ustroju feudalnego. Ukazał związki form i treści
myślenia z atmosferą psychologiczną
epoki O'rln ze stosunkami społecznymi,
w których na pierwszy planu wysunięte zostały: tyip produkcji oraz kla-

ABRAMOWSKI
koncepcje teoretyczne. Oceniane jako
reformistyczne, znane pod określe
niem ,,socjalizm etyczny". Przystąpił
wówczas do tworzenia ,,kół etyków"
i „związków przyjaźni" oraz zasłynął
jako wybitny działacz spółdzielczy.
Obok zainteresowań kwestiami społecznymi Abramowski poświęcił się
również badaniom nad problematyką
człowieka. Ten typ badań przeważał
w ostatnim okresie jego twórczości,
kiedy to napisał liczne prace teoretyczne z dziedziny psychologii. Wtedy też poświęcił się organizacji instytucji naukowych i pracy dydaktYcznej.
Zmarł 21 czerwca 1918 roku
w
:Warszawie.
II.

W latach 1889-1893, w okresie najaktywniejszej działalności Abramowskiego w ruchu socjalistycmym, jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na problematyce ekonomiczno-społecznej. Napisał w
tym
czasie: „Społeczeństwa rodc:YWe", sz'kice studiów poświęconych feudalizmowi - „Społeczeństwa feudalne" i kapitalizmowi - ,,Kapitalizm",
nieukończoną pracę ,,Feudalizm", które
miały stanowić syntezę historii gospodarczo-społecznej Europy od V do
XIX w„ oraz „Nowy zwrot wśród
farmerów amerykańskich".
Z wymienionych prac najbardzi'ej
rozbudowana jest „Feudali?Jtll" (400
str.), praca oparta na obszernym i
różnorodnym materiale, odnoszącym
się do krajów Europy !)ołudnlowej l
zachodniej, który obejmuje fakty społecmo-ekonomiczne
ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk z zakresu
kultury duchowej. Abramowski poddał analizie . różnorodne formy myśli
uzupełnić

wiedzę o swym
drzewie
genealogicznym i zostać ochrzczonym
w imieniu jakiegoś dawno zapomnianego przodka.
Żadna tradycja religijna nie przyniosła mormonom więcej rozgłosu
i
zmasowanej opozycji niż poligamia.
Od początku była ona drastyczną barierą między nowo
powstałym
kościołem i
tradycjami społęcznymi
kraju. Przeciętny Amerykanin drugiej połowy XIX wieku, często dosć
liberalny w sferze polityki, przekonań religijnych,
nawet problemów
rasowych, niechętnie patrzył
na
wszelkie komuny t organizacje próbujące odeść od typowych iachodnich tradycji kulturowych i iipołecz
nych wyrosłych z chrześcijaństwa.
Tymczasem na Biblię właśnie pow'°-

społeczne i ich wzajemny układ.
Bardzo wyraźnie daje się zauważyć w wymienionych pracach,
że
Abramowskiego interesował
przede
wszystkim proces społeczny i prawidłowości w zakresie dynamiki społe
cznej. W rozwoju społec?.llYm wystę.;
puje, wedle Abramowskiego, swoista
dialektyka rzeczy i idei. O ile
w
pierwszym okresie zmian decydują
cy jest rozwój czynnika eko.nomicz.nego, który przynosi w konsekwencji
wzrost społecznych zdolności i potz:zeb, to w następnej fazie danego
ustroju na czoło wysuwa się znaczenie idei, które spełniają wtedy rolę
głównego
czynnika 'przewrotowego.
Pokazując proces rozkładu
feudalizmu, autor pisał:
„Czynnikiem rozkładO'Wym każdego
ustroju - a przeto i feudalnego - jes't

sy

wojnie z Meksykiem {1846--48) mor:
moni zgłosili chęć przyłączenia terytorium Utah, które nazywali Deseret,
do Unii, ale Kongress nie wyraził
zgody, wskazując
po.ligamię
j.ako
główne źródło odmowy. Gdy w 1857
roku prezydent Buchanan wysłał do
Utah oddziały fed&alne by zas.tąrpić
Younga niemormońskim gu,berna.torem, mormoni odczytali to jako akt
kole~nej agresji. Postanowiili bronić
się, a jeśli zajdzie potrzeba, wycofać
i spalić Salt Lake City, uczynić według słów Younga
„Moskwę z
Utah". W walce sprzymierzyli się z Indiami.
Najgłośniejszy
epizodem
nowej
„wojny mormońskiej" była nie bi,twa z oddziałami federalnymi, ale
zdradziecki atak mormońsko-indiań-

(dokończenie z poprzedniego

numeru)

KSIEGA AMERYKI
łał

się Joseph Smith, gdy w sierpniu 1843 r., w niecały rok przed
śmiercią z rąk rozgniewanego motło
chu z okolicznych miasteczek ogło
sił,
początkowo
tylko w gro.nie
„apostołów", tekst swego objawienia,
w którym przymał poligamii status
oficjalnej doktryny. Cytując Stary
Testament przypomniał, że Abraham,
Jakub, Dawid, Salomon i Mojżesz
mieli z woli Boga wiele żon i konkubin. Sam praktykował wielożeń
stwo · jeszcze przed 1843 rokiem. Ży
ciu seksualnemu i prokreacji nadał
charakter religijnego obowiązitu. Za
przykładem Smitha poszli niektórzy
' jego wyznawcy oraz następcy przyjmując liczne „duchowe żony", często
zamę:bne. Liczne kobiety l ich rodziny odrzuciły nowe praktyki, spora
część pierwszych mormonów
nigdy
nie brała w nich udziału. Wielożeń
stwo, potwierdzone w oficjalnej, publicznej odezwie wydanej w Salt Lake City w 1852 r<>ku, nie stało się
powszechne. Jednocześnie nigdy nie
było ono :tródłem wewnętrznych sporów Kościoła Współczesnych Swię
tych. LiczJ>ę rodzin wielożeńskich
ocenia się pod koniec XIX w. na
około 10 procent.
Doprowadziło ono
jednak do ponownego konfliktu mormonów z Ar meryką. Po zwyeięskiej
dla USA

&kl na gruipę wrogo na.stawionych
wobec mormonów, ale nie przyg<>towaqych do walki osadników udają
cych się do Kall:fomi!f. ZgLnęli wszyscy dorośli członkowie grupy, ponad
120 o.sób. Masakra ta, nie planowany, histeryczny akt gwałtu, stała się
czarną kartą w histo.rii społeczeństwa
mormońskiego. Wybuch
wojny secesyjnej zmusił Waszyngton do wycofania się z Utah. Walka z mormonami przyjęła formę prawną. Trwała
wiele lait. Poddawanii sankcjom . ekonomicznym i politycznym, widząc
nieustępliwe stanowisko rządu i społeczeństwa „gentili", przywódcy mo.rmońscy postanowili w 1896 roku uz·
nać praktykę poligamii za
zakoń
czoną. W tym
samym roku Uta:h
przyjęty został do Unid.
Wielu mormonów, także najwyż
szycł'l dostojników kościoła. nie mogło pogodzić się ze zniesieniem przywileju wielożeństwa. Tradycja opozycji w tej s.prawie przetrwała, mimo
kościel.nych ekskomunik, do dnia dzisiejszego. Zwolennicy poligamii zwą
cy się
,,fundamentalistami"
liczą
dziś prawdopodobnie kilka
tysięcy
osób. Łączą się w tajne or~aaiizacje,
żyją we
własnych,
oddalQnych od
miast kolondiach. Darzeni si\ oficjalną dezaprobatą władz kościelnych i
niechęcią 'eckl:ożennych mormonów.

rozwój umyBłowości tud2ikiej - rozwój obejmujący sobą wzrosi sumy
pojęć (wyobrażeń) nabyty przez ciąg
życiowy~ doświadczeń, zaleiny
od
tego rozwój zdolności myślenia przez wzrost tworzących się asocjacji pojęć - jako też związane z poprzednim różniczkowaniem się wrażliwości, pożądań. Z rO'Zwoju umysło
wości ludzkiej wynLkają trzy zasadnicze procesy rozwojowe - oddziałujące bezpośrednio
na
społeczne
zmiany. Są to: 1. wzrost siły wytwórczych, 2. ułatwienie stosunków .mię
dzyludzkich (komunikacji prowincji
krajów, S. wzrost potrzeb - zwięk
szenie stopy życiowej. Te trzy procesy rozwojowe prży wzajemnym stykaniu się potęgują się".
W innym miejscu Abramowski te
zależności pokazuje następująco:
„Gdyby rozwój umysłu
luda1':iego
zdołał być zatrzymany przez jarzmo
teologiczne i zaściankowość feudalną,
gdyby ogłupienie zdołało skamienić
wszystkie mózgi, przenosić się dziedzicznie i położyć tamę psychologicznej ewolucji - feudalizm pozostał
by wieczny. Fakt podobny jest jednak niemożliwy - rozwój mózgu
objawia się przez samo życie
(„.J
Tylko zniszczenie pracy produkcyjnej
umożliwiłoby s~tuczne
zatamowanie
rozwoju umysłowości
(oddzielenie
człowieka od natury, pozbawienie go
wszelkich czyilllloścl). Faikt zaś talki
jest absurdem".
Czynnik ekonomiczny nie był dla
Abramowskiego główną determinantą
społecznego rozwoju w każdych warunkach i w każdym czasie: wysuwa
się na czoło w okresach powolnego
narastania zmian głównie ilościowych,
powodując powstanie nowych społe
cznych potrzeb i idei, po czym jak
gdyby spełniwszy swoje zadanie usuwa się na dalszy plan. I tu wzrasta
rola czy.nLków subiektywnych: filozofii, religii, ideologii, mOII'alności, psychologii. Towarzyszy
im wzmożony
ruch społec.zny, klasowy.
„Idea - wytwór zmian, zaszłych
w technice i w interesach produkcji, rozszerzając się w społeczeństwie,
staje się czynnikiem' przyspieszającym
rozwój tego procesu, który je wytworzył".

Abramowski

sugerował

następują

cą prawidłowość:

coraz większe znaczenie czynnika subiektywnego
w
historii. O ile niewolnictwo i feudalizm były ustrojami, które powstały na skutek koniecznych, żywioło
wych procesów w sferze ekonomiki t
nie wymagały powstania rozległych
doktryn teoretycznych procesy
te
uzasadniających (autor wskazał;
ŻP.
chrześcijaństwo akceptowało
tylko
W czerwcu 1918 roku

usunięty zo.jeszcze jeden, ściśle przedtem
przestrzegany ideologiczny anachronizm mormonów niedostępność
funkcji kościelnych dla lundzi pochodzenia
afrykańskdego.
Według
„Księgi
Mormona"
ciemna skóra
przeznaczona była dla tych, którzy
popadli w niełaskę u Boga i nie zasługiwali ,na wejście w grono „świę
tych". Głowa kościoła mormonów,
Spencer W. Kimball, w wyniku, jak
twie1'dz.:ił objawienia, ogłosił, że ograniczenia wobec ciemnoskórych przestają obowiązywać. Na możliwość zOstania pełnoprawnym czlonkami ktiści{)}a czekało ponoć w
USA kilkuset Murzy.nów.
:1.tał

Czy KimbaU mialby tego rodzaju
objawienie bez coraz to częściej poj.a wiających się głosów krytykują
cycp religijny rasizm mormonów_?
Protesty pojawiały się szczególnie
wśród młodych
członków
k-0ścioła,
nadchodziły z zagranicy. Nie wiadomo było, na przykład, kto może korzystać z nowozbudowanej świątyni

mormonów w Brazylii.
Duchowymi i docz:esnym.i spra,wami kościoła kieruje „bosko natchniony prorok i wieszcz"
zwący
się
przewod-nicz:ącym
kościoła.
Pomaga
mu, pełniąc jakby fu.nkcję .wykonawczą, Rada Dwunastu, której członk<>
wie zwą się aipostołapli. To oni wła
śnie, kierując się starszeństwem wybierają
przewodniczącego
i je.go
dwóch zastępców. Dalej nas~.pują
asystenci Rady Dwunastu oraz inne
urzędy. Wszystkie one są aiprobowane poprzez głosowanie na odbywających się dwa razy do roku konferencjach.
W Kościele Współczesnych Swię
tych nie ma zawodowego kleru. Do
szeregów świeckich duchownych mogą wchodzić męscy
członkowie kościoła od lat 12. Sprawują oni w zależności od wieku i hierachii urzędy
diakona, nauczyciela, kapłana, sta.rszego, siedemdziesięciolatka i głów
nego ·kapłana. Nie otrzymują ze swe
usługi

wyinagrodzeń pieniężnych.

Od młooych członków kościoła wymaga się aktywnego udziału w pracach misyjnych, często poza granicami kraju. Młodz,i mi.s~narze muszą
chMakteryzować się nienaga,nną powierzchowni>śclą oraz aktywną j ambitną ~tawą wobec życia. ,,Mormonizm reprezentuje teologiczną wersję amerykańskiej postaiwy praktycznej aktywności" stwierdza znawca
mormonizmu Thomas O'Dea w książ
ce „Mormoni". Jest to aktywność
sharmonizowana z dążeniami i wy-

zastane 9tosU11;ki,
iprz)"SitOWW'Uljąc
swoje założenia do ówczesnych zmian,
ja.kie dokonywały się w,raz z narastaniem ustroju feudalnego), to rewolucja burżuazyjna została poprzedzona przewrotem w sferze świadomośd
społecznej: filozofii, ideologii,
moralnośd. Konflikty społecz.ne przenoszą się jak gdyby w coraz większym
stopniu do głów i sumień ludzkich,
a proces ten nasila się w okresie narastania rewolucji socjalistycznej. Łą•
czy się to z poglądem Abramowskiego na walkę klas, która, według
niego, odgrywa decydującą rolę dopiero w czasach nowożytnych.
Obok omówienia wielowariantowości relacji między czynnikami ekonomicznj"mi a świadomościowymi pojawiają się u Abramowskiego w jego
pracy „Feudalizm" ro.zważania natury
psychologicznej.
„Przewrót psychiczno-społeczny odbywa się w niedostrzegalnie stopniowy sposób w ciągu wieków całych.
Trzeba żeby jakiś nowy czynnik społeczny już wytworzył
się i działał,
zmieniając życiowe waruinki, żeby zaciął odbywać się proces zmieniania
się pewnych cech moralnych. Przys-t05owanie się to odby.wa się szybciej - wskutek tego - że.zwykle pojawia się w okresie przejściowym
pewna grupa ludzka umysłowa, grupa umysłów bardziej
roir.winiętych,
która dość wcześnie wytwarza system
pojęć, idei, będących wyrazem interesów rózwijającej się klasy, a za.razem podstawą tej umysłowości całej,
która zat>llnować ma w naszym ustro-

ju".
Abramowski wskazuje też i na inną strom:
uwarunkowań
psychicznych:
„Potrzeby ludzkie, gusta, pożąda
npi, nie mogą zatrzymać się na jednym miejscu~ podobnie, ja>k pojęcia;
doświadt:zenie życiowe pcha je ciągle
naprzód - wytwa:rza ich stopniowy
samodzielny rozwój".
Ciekawa jest formuła technlcznoekonomiczna, skonstruowana
przez
Abramowskiego, stanowiąca
kryterium wyodrębnienia formacji:
I okres. Komunizm. Praca osob·
nika -= utrzymanie osobnika;
II okres.
Niewolnictwo.
Praca
osobnika = utrzymanie osobnika;
III o.kres. Feudalizm. Praca O!obni·
ka = utrzymanie osobn~ka + nadwartość;

IV okres. Kapitalizm. Praca osobnika = utrzymanie osobnika + nadwartość spożyta przez pana + nad-

wartość mogąca się mnożyć (kapitał).
Dla twórczości Abramowskiego w
interesującym nas okresie, typowy pogląd, który zawiera się w cytacie z

siłkam:i

grupy, kolektywu. Mormoni
zawsze kładli nacisk na żyde zbiorowe. PozwoUło to im przetrwać w
przeszłości i zdobywać zwolenników
obecnie. Dbają by nikt z ich społeczności nie był samot.ny i zagubiony. Istnieje doskonale zorganizowany system pomocy
dla uboższych
„świętych". Każdy zobowiązany jest
do zrezygnowania z dwóch posiłków
w ciągu miesiąca i przenaczenie n1ewyda1I1ych pieniędzy na cele dobroczynne. Dużo uwagi poświęca się rodzi.nie. Zabrania się rozwodów, gani kontrolę urodzin, zachęca do tradycji wielodzietności, zjazdów ro•
dzinnyc-h, ws.pólnych. zabaw. Tradycja tych ostatnich jest stara.
Mormoni od początku wierzyli w
praktycz.ne z.naczenie maksymy zawartej w „Księdze Mormona" mówiącej, że „ludzie
s~ po to, by się
radowali". Idąe szlakiem do Utah
„święci" kończyli znoje całodziennej
wędrówki tańcami i
śpiewami przy
ognisku. W śpiewie starali się unaleźć ukojenie, gdy otaczały ich głód
i śmierć. Jedną z ulubionych pieśni
był wtedy stary psalm (z którego zespół Boney M uczynił swój
wielki
przebój) zaczynający się od słów:
,,Nad rzeka1mi Babilonu siadaUśmy
i płakaliśmy.
Płakaliśmy

bo

pamiętaliśmy

Sy-

jon.„"

Rozwój fizyczny, rekr~cję i zabawy uwai.a się za formy doskonalenia
się jednostki, jak nauka i praca prowadzą o.ne do boskości. Kościół patronuje zajęciom sportowym, muzycznym, sprawnościowym młod:z:ie
ży, orgain!zacji
życia
harcerskiego,
organiz~ loka.line i ogólnokoście1ne
konkursy sportowe i amatorskie zespoły teatra1ne. Udział w nich uważany jest za formę aktywno.ści relig~jinej. Mormoni od
początku uczyli
także o szkodliwości alkoholu, kawy
i herbaty. Scisłe przestrzeganie tyc·h
nakazów nazwanych przez Smitha
„słowem mądrości" jest obecnie warunkiem wejścia w grono „świę
tych".
Mormoni kultywują tradycję pisania pamiętnLków i prowadzenia badań historyczno-genealogiczny-eh. Co
druga rodztna idąca szlakiem do Utan
posiadała regularnie pisany dZ:iennik.
Następne
pokolenia traktowały je
jako rodzinne skarby. Dz,iś są źród
łem wielu
naukowych opracowań.
Wszystkie przemówienia Brighama
Younga były stenografowane przez
towarzyszącyc.h
mu
reporterów.
Szlak d-0 Utah jest jednym z najlepiej udokumentowanych eta.pów bia-

jego pr~y „Nowy :DWrdt wiród fa11„
merów amerykańskioh":
„Na tem ciągłern wzaijem·nem od·
działywaniu zjawisk rzeczowych
i
świadomości ludzkiej, będących sobie
.na przemian przyczyną i skutkiem
zasadza - się
cały
rozwój
społe
czeństw".

, III.
Lata

dziewięćdziesiąte

ubiegłego

stulecia uznać
można za moment
zwrotny :i: punktu widzenia z·ainteresowa·n ia doktryną Marksa w ogóle.
a materializmem
historycznym w
szczególności. Pozostawało to w bezpośrednim· związku z wyraźnym oży
wieniem i bujnym rozwojem rU(:hU
socjalistycznego w Europie i z tym,
te marksizm stał się wówczas dominującą ideologią tego ruchu. Dopiero
w latach dziewięćdziesiątych pojawi·
.ły się pierwsze większe
publikacje
marksistów
„drugiegq
pokolenia''
traktujące o materializmie historycznym, choć koncepcje ekonomiczne autora ,,Kapitału" wcześniej już usiło
.wano spopularyzować, Tak więc w
roku 1893 Franz Mehring napisał niewielką, ale ważną pracę „O materializmie historycznym". Kilka
prac
ogłosił Jerzy Plechow m. in. „Przy•
czynek do zagadnienia rozwoju moni•
stycznegQ pojm-0wania dziejów". Wtedy też ukazały się ·prace Antoniego
Labrioli: „Ku upamiętnieniu Manifestu KomU.nistycznego", „O materializmie historycznym".
Szereg ' prac:
opubltke>wał też Karol Kautsky.
Dla polskiego ruchu robotniczego
ważne jest
to, że w tamtych latach
w jego szeregach znalazł się teoretyk
wysokiej miary, którego głos w toczą
cych się wtepy dyskusjach był bar•
dzo istotny, choć chyba niedoceniany. jego rozważ~?ia oparte są na bardzo szerokiej wiedzy, koncepcje klarowp.e, dobrze
argumentowane, w
wielu mi~jscach chciałoby się
powiedzieć „nowoczesne".
Punktem wyjścia dla
Abramowskiego była inspiracja marksistowska,
przy
jedno-czesnym konsekwentnie
krytycznym stosunku do obiegowej
wersji maiteriali2lffiu hi.storycz.nego w
wykonaniu
tzw.
ortodok;syj.nego
ma:-ksizmu.
Co chyba najistotniejsze! pr<>pozycje
Abramowskiego będące próbą przezwyciężenia ograniczeń
mechanistycmej interpretacji materializmu hi~
torycznego, wskazywały,
że rzeczywistość jest pewną strukturą dialektycznie powiązanych sfer życia społe·
cznego.
lego osadnictwa w Ameryce Pół111ocnej.
Ocena mormonizmu,' ·nawet najbardziej skrótowa, jest zadaniem
niewdzięcznym. Łączy on w
sobie
skrajne wartości i skra~ne postawy.
Mormoni byli jednymi z najle:piej
zorganize>wanych i najbardziej zdys::yplinowa:nych osadników, ich węd
rów:ka i osiągnięcia należą do naj.
piękniejszy.eh kart kolonieacji Ameryki. Z założonych przez nich osad
i mostów, z ich map i dzienników
korzystali ci, którzy zdobywali daleki zachód, szczególnie Kalifomię i
Oregon. Członkom Batalionu Mormo1'iskiego (stworzoneg-0 z kilkus'et
mormonów, na prośbę rządu federalnego do udziału w wojnie w Meksykiem) przypisuje s.ię często uczestnictwo w odkrydu złota w Kalifornii. Jego blask i urodzajne ziemie tej
krainy nigdy nie zwabiły społeczeń
stwa ,,świętych".
To wszystko jednak, co zdarzyło
się przed wyprawą do ·utah, odkrycia i objawienia Josepha Smitha,
napawają w najlepszym razie sceptycyzmem. Ale działalność Smitha,
cała ideologia kościoła
mormonów,
powinny być widziane przede wszystkim jako odbicie liczinych aspektów społeczno-religijnych Ameryki
pierwszej połowy XIX w. Okres ten
charakteryzowało ścieranie
się licznych doktry.n religijnych, rosnąca
popularność różnego rodzaju komun
.i sekt, wyraźne przejawy niechęci
zarówno wobec protestantyzmu jak
i ka.t olicyzmu, zainteresowanie społeczeństwa
Indian amerykańskich
i związane z nimi różne fantas.tyczne teorie. Smith zawarł to wszystiko
w swych doktrynach. Dodał do nich
własne religijne
niepokoje i ambicje. Niewątpliwie dobrze znał angielskie tłumaczenie Biblii. „Księga Mormona" bardzo przypomima jej styl i

słownictwo. Stworzył nową
wersję
chrześcijaństwa, pierwszą religię białych Amerykanów łączącą Stary i
Nowy Testament z czasami nowo.żyt
nymi i kontynentem amerykańskim

oraz jego tłem etnicznym. Uwolnił
ją od \\/'Pływów i tradycji chrześci
jańśtwa europejskiego.
Czy wymyślał z zimną krwią, czy
też tworzył z autentycznej duchowej
f.nspiracji nie
wydaje się tu być 1
istotne. Założył dziwną, złożoną ideowo, ale społecznie ambitną instytucję, której interpretacja
wymyka
się całościowym defi.nicjopi. Rozważana sz.czegółowo, często zasługuje na ·
uwagę, .bowiem ujawnia wiele as,p ektów i pra·widłowości amerykańskie
go ty,g la kulturowego.
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1»BYCZAJE
Po
odsiedzeniu
kolejnego
wyroku; co nasitąipił-0 w roku
1975, Wysocki zmienił się nie
do po~nania. Stało się to za
1,Prawą kobiety:
WY\')ocki po
raz pierwszy w życiu zakochał .
się jak sztubak.
Zawsze był
skryty, milczący, w trudnych
chwilach
„szedł na za,parte",
tot eż nie wiadomo, czym się
kierował
zakładając
rodzinę.
Bo przecież prędzej czy póź
niej cała jego przeszłość mogła wyjść na jaw. A może po
prostu zapragnął mieć wreszcie własny dom, rodzinę i żyć

w poczuciu stabilizacji?
Zona,
kobieta ze średnim
wyks2:1takeniem
.technic~nym .
musi1ała mieć na niego
duży
wpływ. Wysocki bowiem zaczął

Ryszęrd

BinkowSki

sąid łódzki musiał

go skazać na
i pół roku
za rozbój.
Nigdy n1e wysyipał współuczest
ników napadów. Twardy, zimny, szyderczy, zamkinięty
w
sobie„. Był więźniem niezwykle trudnym
wychowawczo,
demoralizował innych, stąd też
nie nadawał się do żadnej pracy, a~i w koszyka.rru, ·a.n.i w
POM, ani w dziale r)"ffia•r skini
i kartoflami. To on bił współ
skazanych, odmawiał pracy,
barykadował się w celi. Protestując przeciwko zbY't wysokiej karze odmawiał przyjmowania pokarmów, nie wstawał
na pobudki, grypsował i nielegalnie się kontaktował. On
też nalei;ał
do inspiratorów
zbiorowej
głodówki i samo-

kolegów do taksówek, a sam

sze,ść

czekał, gdyż miał jechać
w
całkiem inną stronę. W kolej-

ce stali przed magazynierem:
wysoka, chuda blondynka w
czarnym stroju (jak się póź
niej okazało w żałobie po narzeczonym Waldku) i jej partner, elegancko ubrany, młody,
łysiejący blondyn. Oboje znani ·
byli w kawiarni
„Tip Top"
jako działacze, a może nawet
twórcy, z Koła Plastyków. A
zgodnie z prawdą, to ten blondyn nazywał się Krzysztof W.,
mfał wykształcenie wyż•sze niepełne, z zawodu instruktor wychowania fizycznego, ale prowadził własny warszta.t
rzemieślniczy, Ewa G., zaś zwana
„Chudą", zawód miała raczej
wolny.

uszkodzeń.

Zastanawiające, jak ten „spokojny szachista", mógł być tak
dobrym mężem i ojcem. Czy
takim był rzeczywiście, czy też
tak go przedstawiła żona, próbująca z determinacją i-ść mu
na ra.tuneik? Obecnie w sądach
bardzo moidne
jest „ wariactwo", toteż Wysocki odmawiia
ze2'.1Ilań i wyjaśnie~, mówiąc jedynie
na swoje us.prawiedliwienie, że leczył się u neurologa na nerwy. „Leczyłem się

- Nie wiem, gdzie to jest,
nigdy tam nie bylem odparł

-

pracować jako niewykwalifikowany robotnik i uczyć się w
technikum wieczorowym. Mieszkał u teściowej, to chyba było również nie bez Ztllaczenia
bo życie małżeńskie Wysockiego toczyło się
bez zgrzytów.
Wysocki lkzył się z teściową
i dlatego wytrwał w surowym
rygorze
aż trzy i pół roku.
TY'le tei;
zailiczył technikum.
Był już wtedy ojcem dwuletniego dziecka.

Ate ja nie mam chęci. Zomi stówa, wystarczy w
stronę na taksówkę. A
co na ubaw?
-

Jednakże w świetle jej zeznań, ich małżeństwo wygląda
ło dość dziwnie. Babcia źle się
czuła, toteż Wysocki od. począt
ku grudnia aż do samych prawie świą·t Bożego Narodzenia
przebywał u niej. To z.naczy,
wyjaśniła żona,
że nie mógł
uczestniczyć w wydarzeniach w
innym mieście.
Po południu
przychodził do żony, a na noc
szedł do chorej babci. Do dziesiątego każdeg.o miesiąca dawał dwa tysiące na utrzyma.nie
dziecka. Ona ukzymywała się

ze swoich pieniędzy, on miał
swoje. Ostatnio zaczął zalegać
z oddawaniem
części pensji,
a le małżonka mogła się tylko
domyślać, co było tego przyczyną.

Ale nie wierzyła jeszcze, że
Wysocki mógł się załamać, że
pocią~nęło go dawne życie. Bo
tak naprawdę to nic nie wiedziała o jego dawnych przestępstwach . Nie wiedziała też.
że porzucił samowolnie pracę ,
przerwał naukę. Żył z tego, co
dała mu chora babcia emerytka, obiady jadał u żony.
W
melinach i w parkach grał w
szachy na pieniądze. Zbliżały
się jednatk święta i Wysocki
musiał mfeć pieniądze na prezenty dla żony I dziecka, a poza tym pragnął oddać małżon
ce całą pensję. Wiele zawdzię
czał tej kobiecie,
która nieświadomie
wyciągnęła go z
błota, i nie chciał się zdradzić
z tym. że · ją oszukał. Nie chciał ,
aby się
dowiedziała
o nim
prawdy.
A było co ukrywać. Wysoki
został skazany przez sąd
w
Gdyni na dwa i pół roku wię
zienia za tak zwaną kradzież
„zuchwałą",
z użyciem siły.
Ledwie odsiedział wyrok, a już

ODGŁOSY
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Będzie,

ltatryl namaKrzysiek. M~im §poro szmatu do stracenia.
wiał

Zbigniew W. dał s.ię namói pojechali taksówką marki fiat 125, za którą zapłacił
Krzysiek. Drzwi kawiarni były zamknięte, bo szatniarz grai
z mężem właścicielkLw auto.=
matyczny
bilard.
Walili w
drzwi, szatniarz
kilkakrotnie
odmykał i wrzeszczał, że nie
ma miejsc. Zbigniew W. chcial
wracać do Łodzi. Widząc stojącego między zaparkowanymi
samochodami wysokiego blondyna w czapce z daszkiem i w
długim,
skórzanym, czarnym
płaszczu, spytał, czy ten jest
taksiarzem i może go odwieźć.

Tylko, że dowodów na to nie
ma,, są jedynie dowody w ka~-

Kiedy teściowa zmarła, Wysocki poczuł się nareszcie swobodni·e. żona zeZtllała na milicji, że od te.j pory w ich mał
żei1.stwie zaczął narastać konmkt. Później, już przed sądem ,
gdy dowiedziała się o wydarzeniach
dramatycznej nocy
totece kryminalno-rozpoznawgrudniowej, -' C'ałkowicie zmieniczej. I na pewno nie nerwy
ła zeznania. Zaprzeczała katebyły przyczyną tego, że 9 lipgorycznie,
jakoby mąź miał
ca Wysocki znalazł się w Pakiedykolwiek długi, skórzany bianicach przy ulicy Karniszepłas~z. a więc na pewno nie
. wickiej, o czym żona nie wiejego widziano w tamtą noc- na „. działa, lfdzie · w k'awiarni „Tip
kilka minut przed porwaniem
Top''. wdał _ sf.ę W.,' iacieklą bójczłowieka · Najpierw twierdziła .
ęę. :Był jeszcze 7 trzema z Ło
że Wysocki całkowicie wyniósł
dzi, sprowokowali do bijatyki
się do swojej babci,
później
Jana P.,
gdyż widzieli, jak
:z:aś oświadczyła, iż noce spę
płacąc
kelnerce
wyciągnął
dzał czasem u niej. A kiedy
gruby plik banknotów. Miał w
przekonała się,
co mu grozi,
sumie dwadzieścia osiem tysię
zeznała, iż doskonale znała jecy i tamci najwyraźniej chcieli
go przeszłość, ale on przebywał go okraść. Podczas szamotanizawsze z nią, był dobry, czuły,
ny zniknął
portfel z dolnej
sumienny,
nie
utrzymywał
kieszeni
spodni,
następnego
żadnych ko.n.taktów
towarzydnia znalazł się w ogródku bliskich. Jako świetny szachista
sko kawiarni. Zakzymano jedorganizował
sekcję szachową
nego uczestnika bójki, był nim
w klubie zakładowym, rozgryWysocki. Jak ZWY'kle ani słówwał mecze,
a poza tY'ffi był
domatorem.

Zbigniew W.
Pabianice nie zagrantcel

stała
jedną

w za•k ladowej
poradni
zdrowia psychicznego.
Slużby
wojskowej nie odbywalem, ponieważ psychiatra
nie wydal
zgody na wojsko".

wić

-

Kil71'1. jestem, to jestem warknął zagadnięty. Mam
tu ważniejsze sprawu i niepotrzebna mi forsa za kurs do

Łodzi.

A Krzysiek z Ewą nie ustę
-powali. Pukali i pukali, aż wy-

szedł

·ten
wtedy

i

młody, tęgi

szatniarz,

do drzwi podbiegł
w skórzanym płasz

Zjeżdżaj!

powiedział
Dla ciebie nie ma
tu miejsca, • rozumiesz?
-

patrzę.

Tego samego wieczora
(13
grudnia), młody magazynier z
WPHW zabawiał się ·z kolegami i koleżankami w restauracji „Savoy".
Do dwudzieatej
trzeciej magazynier Zbigniew
W., odpił
około trzy setki i
wcale nie był na cyku, bo po
czym?...
Przy postoju na 22
Lipca
powsadzał koleżanki i

za-.

W.

- No to odpowiesz za wpro-.
wadze-nie wladzy w . bląd!

Na dany znak mężczyzna w
brązowym kożuchu
przytrzymał W. za wykręcone do tylu
ręce. W. zaczął się szamotać.
Wtedy zaczęli go okładać pięś- '
ciami i kopać. Ten w białym
kożuchu jedną ręką rozciągnął
mu usta, żeby nie mógł wydać
dźwięku, a palce drugiej ręki
wbLł mu w oczy. Blondyn w
skórzanym płaszczu . zdjął mu

zegarek marki „Atlantic"
ze
srebrną bransoletą, z ramienia
ściągnął torbę typu „chlebak",
w której były dokumenty, a
następnie kożuszek z karakułów.

Wypuść

-

go -

powiedział.

kierowca.
-

Nie · zatrzymuj

warknął

czu. -

się!

ten w czarnym płasz
Wyrzucę s.„ w biegu!

Przerażony W. wyrwał im się
rąk i uciekł na tył samocho-

du. Kierowca zatrzymał się i
wygasił światła. W ręku blondyna błysnęło coś groźnie.
Wysiadaj

-

syknął

pchnę!

krętem.

- Um6wilem się z kolegą,
czekam jak glupi, a on może
tam siedzi. Wpuść, tylko po-

ro zpoznać.

Nie jestem pijany! -

I zdjął W. bl!t ~- prawej nogi. Cięż.kQ wystraszony magazynier wys~czył z, .~ysy", pobiegł na tył samochodu, ale ponieważ była noc,
a światła
wygaszone, z numeru rejestracyjnego zdołał odczytać tylko
litery „LDM". Niebieska „Nysa" odjechała
bez zapalania
świateł, reflektory błysnęły dopiero po stu metrach. W. biegł
z tyłu sądząc, że tamci skręcą
i zawrócą do Pabianic, ale samochód wkrótce zniknął za za-

szatniarz. -

Kiedy wieczO'Tem, 13 grudnia, Wysocki opuszczał mieszkanie żony, nie udał się wca-l e
d6 chorej, sklerotycznej babci,
której zresztą nikt później nde
pytał, czy wnuk spędził noc u
niej. Bo Wysocki wcale nie powołał się
na babcię,
jako
świadka jego alibi.
Wysocki
już wtedy miał „rozpracowaną
w głowie"
kawiarnię
„Tip
Top" i zorganizowaną pomoc
ze strony trzech nieznanych
osobników.
Zapomniał tylko,
że po tej bójce w lipcu personel kawi ::irni może go łatwo

-

protestował

-

-

pisnął
o pozostałych.
go na wytrzeźwienie do
Komendy MO, a że Jan P. nie
rościł żadnych
pretensji, nazajutrz puszczono go do Łodzi.

powiepłaszczu.

- Taka nasza metoda na pijaczków.
Jestem inspektorem
MO, ci trzej także z milicji .•,
Wieziemt1 cię na Żeromskiego, ·
żeby cię nie okradli. Wytrzeź- ·
wiejesz do rana.

bo

czu.

ka nie

To byly żarty ten w czarny

dział

z

mężczyzna

W7ięto

pa. Kiedy podszedł, chwycili
go za ręce, otworzyli boczne
drzwi „Nysy" i
wrzucił
d
ciemnego
wnętrza.
Siedzial ·'
tam już kierowca,
a z tyłu
drugi osobnik, w białym kożuchu.
Samochód ruszył bez .
zapalania świateŁ
Jechał w
bliżej nieokreślonym kierUIIlku,
poza miasto.

z nami do

zaproponowal
serdecznie Krzysiek.

także

I

jedź

- Stary,
„Tip Top"

wał mu z głowy futrzaną czapkę z rudego 1isa, podszedł do
,;brązowego" i obaj zniknęli w
uliczce, gc:lzie w słabo oświet
lonym miejs'Cu
stała „Nysa''
obita niebieską blachą. Zbigniew W. udał się za . nimi, żą~
dając zwrotu czapki.
Tamci
zagrozili, że jak się .zbliży, to
mu wyprują bebechy, połamią
kości, a w najgw-szym wypadku mogą nawet zrobić zeń tru-

Szatniarz go wpuścił i zamknął d·rzwi. Gość stanął w
korytarzu i zaczął obserwować
konsumentów. W tym czasie
do drzwi jął się dobijać męż
czyna w brązowym kożuchu,
krępy,
z krótkimi, ciemnymi,
gęstymi włosami, zakrywający
mi uszy. Zdenerwowany rzucił
pód adresem Krzyśka:

- Stojsz jak na weselu, ' a
ta twoja chuda k~ ze mnie się
śmieje. Co oma taka dluga w
chichocie?
-

A tobie

parametry nie

grają?

W odpowiedzi ten w brązo
wym kożuchu r:iucił
się
na
Krzyśka, ale instruktor wf tatk
skontrował, że tamten zlecial
ze schodów. Zbigniew W. ruszył w stronę ulicy, ten
w
brązowym kożuchu dogonił go,
bluzgał straszliwie i chciał się
bić, ale W. nie chciał. Drzwi
kawiarni zostały otwarte, szatniarz rozpoznał wreszcie „plastyków",
wpuścił ich, a na
podjeździe pojawił się ten
w
czarnym płaszczu. Zbigniew W.
spytał go,
czemu „brązowy"
chce się bić, a tamten odrzekł,
że nie wie, gówno go to obchodzi, i żeby W. spieprzał, bo
go zwiną. Zbigniew W., unikając
bójki, dotarł na
ulicę.
Człowiek w skórzanym płasz
czu podbiegł doń z tyłu, zer-

Jak się okazało podczas wizji lokalnej, było to w polu,
między Żytowicami i Hutą Janowską. Zbigniew W. doszedł
do wsi, zapukał do pierwszego
domu, gdzie kobiety dały mu
gumowy but i poradziły- iść do
sołtysa. W drodze W. spotkał
ob. Szkudlarka, który zaprowadził go do sołtysa, lecz tam
telefon był zepsuty. W. zadzwonitł na milicję z sąsiedniej Spół
dzielni Produkcyjnej.
Wydział Komunikacji Urzędu
Miasta nie miał odrębnej kartoteki dla samochodów „Nysa",
gdyż wozy
te rejestruje się
identycznie jak inne pojazdy,
prywatne czy państwowe. W
kartotece pojazdów utraconych
KW MO w grudniu nie notowano
kradzieży · samochodu
marki „Nysa". W tej sytuacji
trudno było ustalić sprawców
zuchwałego porwania i rozboju. Ale szatniarz i właściciele
kawiarni „Tip Top" bez trudu
przypomnieli sobie, jak znany
im z nazwiska mężczyzn;i w
czarnym płaszczu wchodził w
tę noc grudniową do kawiarni
Rozpoznali go również Krzysztof i Ewa, a przede wszystkim poszkodowany
Zbigniew
W. To był Wysocki. Jak zwykle „poszedł na zaparte". Mimo inwigilacji środowiska prze
stępczego nie udało się ustalić
pozostałych uczestników napadu, ani odzyskać zrabowanych
rzeczy.

Pomoc żony na nic się nie
Jej dzie.cko nie ujrzy
szybko ojca. Bo Wysocki, opracowując ten
precyzyjny manewr szachowy, popełnił jednak błąd. Biegli nie stwierdzili u niego objawów choroby
psychicznej, ani ce<:h niedorozwoju umysłowego.
Następne
święta
Bożego
Narodzenia
Wysocki będzie mógł spędzić z
rodziną dopiero za osiem lat.
zdała.

prędkość,

wyjaśniam. Sdganfe
odbywa się ty.Iko na odcinkach
Nareszcie hotel Zabieramy
s,pecjalny-ch, wyłą.czonych z rucięgła i jeszcze lt'ilka innych
chu. Tam nie obowiązują nor•
części zapasowych.
Dotankomalne przeti>i•s y drogowę. Trawujemy stuoktanowego (.specsa jest odpowiednio zabezpiejalnie dla zawodników) paliwa
czona.
Natomiast
między
i gnamy w góry. Kierunek OS (odcinkami specjalnymi)
Kudowa.
Deszcze leje nadal.
obowiązuje
prze·strzeganie
Drogi puste. Kiedy dojeżdża
szybkości
nakazanej znakami.
my do Ząbkowic, okazuje się,
Za wykroczenie na drodze za•
trasa E-12 jest nie.przejezdna.
wodnik płaci kuponem ·z karty
Woda przelała się przez drogę
kar. Za pierwsze
wtira•ta
i podmyła ją.
W roz.lewisku
jednego kuponu i k~a finansotkwią ci, którzy wierzyli,
że
wa 1000 zł. Za drugie - 24C
przejadą. Nam nie wolno ryzysekund karnych. Za trzecie kować. Musimy dojechać!
wykluczenie z rajdu.
Wracamy. Błądzimy po wsiach
Przestało padać. Jesteśmy na:
i miasteczkach. Nareszcie do- oddnku specjalnym. Nerwowe
jeżdżamy do
drogi głównej.
oczekiwanie
na zawodników.
Pełny gaz!
Z czasem coraz
Nasłuchujemy. Jedzie!
Góry
ciaśniej. Z daleka widzę czerprzenoszą stokrotnym
echem
wone, pulsujące świ·atła. Kiedy ryk silnikci .
To Porsche 911
podjeżdżam,
zmoknięty
miliH isZipana ZanLniego: jego najcjant 1nfprmuje mnie, że dalsza
groźniejszy konkurent,
Franczęść drogi je5t dla zawodnicuz Beguin, już nie jedzie, uków
zamknięta.
Wertujemy
kręcił półoś w swoim wozie.
atlas. Są drogi jeszcze grullltoCoraz bliższy huk sHnika; Po
we, ale czy przejezdne?
górach śli"ZJgają się
jaskrawe
Naprzód! Śliska, glinasta na- światła jlOdowych refle~torów.
wieuchnia, nie pozwala rozwiSpada w dół! Oślepił światła
nąć szybkości. Auto zachowuje
mi, ogłuszył sHnikiem.
Prze•
się jak na lodzie. Marzę, żeby
mk!Ilął, znikają.c za .zakrętem.
wyjechać na asfalt.
Wreszcie
Z daleka już widać światła
przestało :inosić, w reflektorach
nast~nego, to Mauro Preglisc-o,
szklista powłoka kostki bazalWłoch, na Alfie Romeo. W tym
towej. Dobra naisza, możemy
momencie słyszę jakieś trzesz•
jechać szybciej!
czenie. Nie potrafię określić,
Dojeżdżamy
do Woliborza.
co to jest.
Przyipom.ina
to
Jut z daleka widać żółte lamdźwięk,
jaki sły.szy człowiek,
py wozów serwisowy<:h. Podktóremu wyrywa.ją ząb trzono.•
jeżdżamy jak najbliiżej i szuwy.
kamy miejs.ca na parkowanie.
Kiedy światła .AJMy oświetla
Tłok jak na Piotrkowskiej w
ją drogę, widzimy, że wali się
godzinach szczY'tU. Na<ljeżdżają
na n-i·ą podmyte powodzią pozawodnicy! Roz.glądamy się, są
tężne drzewo...
Zauważył to
wozy z numerami powyżej 90.
PregUsco i gwałtownie hamuje!
Nasz ma numer 89, pewnie już
Nie może zjechać z drogi, bo
przejechał. Zasięgam in'formacji
pobocza pełne są kibiców! Jeu zaprzyjaźni-Onego serwisanta.
dyny ratunek to dobre hamul. Widzieli go. Jedzie.
Był tu
ce i technika jazdy. Opony pi·
kilka minut tem1,1, -naprawiał
szczą, skrzynia biegów
wyje
gaźnik.
przy redukcji. auto my.szkuje
NajbliższY'ffi punktem, w kitópo drodze.
rym możemy go .zła.pać, jest
Nie zdążył! Krzyk kibiców i
Zieleniec.
Tam
organizator
trzask miażdżonej karoserii. W
przewidział d·wugodzilllną przeostatniej chwili rzucił jednak
rwę w I etaipie. Będzie mo.żna
auto bokiem,
z:nisu:zył lewy
wyk-orzystać ten czas na natylny błotnik,
ale uratował
prawę samochodu.
silnik - .będzie walczył nadal.
Siedem godztn milllęło od sitarNadjei;dżają dalsi zawodnicy.
tu. Zawodnicy przejechali po- Kibice wybiegają na drogę i
nad czterysta kilometrów po ostrzegają przed niebezpiec~ń
rajdowych drogach i bezdro- stwem. Ustawia się kolejka wożach pogórza Karko11oszy. Wyzów.
Ktoś sprowadza konie.
obrażam sobie, jak bardzo są
Teraz, wspólnym
wysiłkiem,
zmęczeni, a do mety I etll!Pu
przesunięto zawalidrogę i zej~zc~ prawie 600 km i kilka
pchnięto do rowu. Rajd ruszył
godzin w zamkniętym, pędzą
dalej. Przerwa . trwała 30 mi·
CY'ffi z ogromnymi prędkościa
nut, organizator anulował ten
mi pudle. ·
'
odcinek, czasy z niego nie bę
Aby czytelnik;
nieświadom
dą liczone do punktacji.
prawideł tego sportu,
mligł Olbrzymi parking w Zieleń•
zrozumieć, dlaczego zawodnicy
cu. Przerwa. Zawodnicy odpobezkarnie przekraczają nakazaczywają w specjalnej otwartej
ną
przez
Kodeks Drogowy
o tej porze kawiarni (2 w no-

Dalszy

ci•ą.g

ze str. 1

Cl.llGLE
NIE MA Zł.OTA
W studio telewizyjnym w Moskwie Tomasz Hopfer przygotował wielką ścianę
na portrety.
naszych medalistów
wszystkich
t~ze~h kolorów. Sciana ta powoli się zapełnia, ale wolniej, niż
byśmy chcieli. Ciągle też jeszcze
nie ma na niej złotego medalisty. Tak przynajmniej
było do
wtorku rana, kiedy rozpoczął się
jedenasty dZień Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (29. 07. 1980).
Tego dnia nastąpiła przerwa w
zawodach lekkoatletycznych
na
stadionie w Łużnikach i na murawę boiska
wbiegli piłkarze ,
A więc ciągle nie ma jeszcze odpowiedzi na pytanie ,jak spiszą
się nasi skoczkowie o tyczce i
nasz . skoczek wzwyż. Tu jeszczE
została nadzieja.

Przebieg moskiewskiej
Olimpiady dowodzi, jak nikłe bywają nadzieje, jak szybko następu
ją zmiany na szczytach
sportowych tabel, jak płynna jest granica między sportowym sukcesem a porażką.
Philippe Houwion, . który niedawno
skoczy!
o tyc_zce 577 cm i osiągnął rekord swiata, w Moskwie
miał
kłopoty z przeskoczeniem wysokości 525 cm i z trudem zakwalifikował się do finału. Innym
powiodło się gorzej. Nowa rekordzistka świata, 'llatiana Biriulina,
w Moskwie była dopiero szósta
wśród oszczepniczek. a faworytka, Ruth Fuchs - ósma.
Nie
powiodło się rówież naszym pa·
niom, na które
wszyscy
tak
bardzo liczyli.
Irena Szewińska
była ostatnia
w biegu półfina
łowym na 400 metrów.
Powód
przegranej - kontuzja.

Sprawa jest wielce drażliwa
Wszyscy kibice
wysoko cenią
I byliby wielce
radzi, gdyby nasza wielokrotna
medalistka olimpijska znów poIren~ Szewińską.

twierdziła

swoją

wysoką

formę

~le stało si!l inaczej.
W biegu
fmałowym na 400 m
nie było
Ireny Szewińskiej. To jest fakt.
~ z . faktami trzeba zawsze się
~1czyc..
wtedy pamiętalibyśmy

!

ze wsrod najlepszych biegaczek
na dy-stansie 400 m, w tym roku
Irenę Szewińską notowano na 7
pozycji, z czasem
51 sekund·
Olimpijska
złota
medalistka ·
Ml.!rita K~ch, . była do tej pory
naJlepsza 1 osiągnęła
w
tym
roku czas 49,15 sekund. Tak realnie wyglądały
szanse. Poza
tym warto jeszcze dodać że Irena Szewińska przegrała' wcześniej w biegu na 100 metrów z
EI.żbietą Stachurską.
Od dawna
miała kłopoty
ze ścięgnem Achillesa.
Sukcesu

na Olimpiadzie nie
Józef Zapędzki, dwukrotny ·złoty medalista olimpijski
w strzelaniu z pistoletu. Przed
moskiewską Olimpiadą Józef Zapędzki był w znakomitej formie,
przygotował się starannie, ale po
oddaniu strzałów, kiedy zapytano go, dlaczego
nie udało się,
odpowiedział szczerze: „No, cóż,
nie te już oczy, nie ta już rę
odniósł też

ka".

-

Przed odlotem do Moskwy nasze trzy „płotkarki": Zofia Bielczyk, Lucyna Langer i Grażyna

SPORT
jeżeli chcemy być świadkami
powrotu zawodników na me.tę.
Kilka kilometrów przed miapunkt kontroli
stem ostatni
czasu. Czekają wozy serwisowe, myją się zawodnicy, mechanicy czyszczą samochody.
odświeżeni , bo
Chcą wjechać
to cel 1500-kilometrometa
wych zmagań. Dojechanie do
mety, bez względu na zajęte
w
miejsce, to wielki suk,ces
tym rajdzie.
witają

Tłumy

wjeżdżające

załogi.

Mimo wczesnych godzin
rannych Stadion . Oltmpijski
wypełniony po brzegi. Strzelają
butelki z szampanem. Do zawodników ble~ą dziennikarze
i koledzy.
Straszliwie zmęczeni; nieogo.
lone twarze, podkrążone oczy„.
szeroki uśmiech szczęścia. ZwyZwyciężyli

ciężyli!

zmęczenie

l strach, czas i odległość. Są
na MECIE!
Po południu idą na konferencję prasową z przedstawiIL
panami:
FIA,
cielami
Schmitzem i K. Coiffe. Chwalą
organLzację I trasę . Zapewniają, ie sła•wa Rajdu Polskiego
~ostała ugruntowana. W pełni
zasługuje on na cztery gwiaztytułtJwą stronę
ki, zdobiące
regulaminu.
Wieczorem oficjalne ogłosze
nie wyników.
około 3 mitnut. Widać, że silbalkony pełne ciekawskich.
Klasyfikacja generalna Minik nadaJ nie uzyskał pełnej
Schodzimy w dół, na metę
strzostw Europy:
sprawności.
Wygrał go Zanini
odcinka.
1. A Zanini - S. Sabater;
StaNadjeżdżają Polonezy!
przed Ragnottim, czwarty był
Pors-che 911 SC (Hiszpania).
wowiiak i Clecierzyński prowaSvatopluk na
Czechosłowak
J. M.
2. J. Ragnotti
bezbłędnie.
auta
dzą swoje
Skodzie 130 RS, piąte i sz.óste,
Andre; Renault 5 A (Francja).
Prawy śliz.g, lewy ślizg i po
ex aequo, Krupa i Stawowiak
3J H. Bohne - P. Diekman;
brawury :
Żadnej
zakrętach!
Teraz - na słynny w całej
Mercedes 450 SLC (RFN).
tylko wfolkie mistrzostwo.
Polsce OS - Walim. Noc już
Polacy:
Skody
wywołują
Sensację
minęła, oglądanie w dzień to
8. M. Stawawiak - R. Zysz130 RS, ich kierowcy wiedzą.
nie tylko światło i dźwięk. Wykowski; Polonez 2000.
że są na dobrych pozycjach.
trawny· ki·bic zauważy każdy
9 B. Krupa - P. MystkowTeraz, gdy do mety już blisko
ruch kierownicą, każde ustaski; Renault 5 A.
wienie auta. Padają słowa po- - jadą va banque. Hamowanie
10. B. Wo:z.owicz - W. Wo.
do granie przyczepnośd. pełne
dziwu l ostrej krytyki.
nie z<Jwicz; WAZ. ,
Stoję przed prawą patelnią . . boczne ślizgi, wydaje się J.
11. T. Clecierzyński do skontrowania . Jednak prze·
zaraz za ni.ą 30 metrów prostej
Różai1ski; Polonez 2000.
chodzą i uzyskują znakomity
Jak odwrócę
i lewa agrafa.
A. Witek;
40. H, Pinis rezultat.
głowę w lewo, mogę obserwop.
126
Fiat
wać wychodzących z łuku zawzbudzH
Przestrach i podzoi•w
31. M. Ryndak - T. Kwiaich
wodników i prowadzić
kierowca radziecki, Nikołaj Jetek; Fiat 126 p.
wzrokiem przez dwa zakręty.
li.zarow, który na swoim WAZ
Dwie końcowe załogi zajęły
Samochody mimo dnia, mają
poślizg na
wpadł w głęboki
I i II miejsce w swoich klazapalone reflektory. Pierwsze
wodzi.e naniesionej przez posach, udowadniając . że maluauta nanoszą wodę z kałuży na
przedników Ju:I:, już, wydaje
chy też potrafią walczyć.
zakręt. Teraz zaczyna się prawsię, że wypadnie z tTasy prodziwe widowisko. Weny jadą
Po odczytaniu listy nagrodzosto na stojących wzdłuż drogi
na specjalnych oponach, trzynych długotrwała owacja na
ki1biców Ratuje się jednak peł
znakomicie na sumających
cześć działaczy Automobilklubu
ną mocą silnika i błyskawicz
chych, twa~dych na wierzchDolnośląskiego Otwierając bannymi manewrami kierownicą.
Są to gołe walce bez
niach.
rwą darń
kiet, komandor 4l' Rajdu PolTylne koła wozu
bi~ników, dlatego też niebezznad skraju rowu. Auto łamie
skiego, dyr. Aleksander Sała
pieczna dla nich jest każda kasi.ę kilka raz.y w przeciwnych
ga, powiedział: - dziś skończył
łuża.
kierunkach. Poradził sobie znasię cz.terdzle&ty rajd. od jutra
Stosunkowo wolno przejeżdża ' komiciel Przemknął przez oba · przygQtowujemy n~~ępny!
Błażej Krupa. Ci, którzy oglą
niewiele tracąc na
zakręty
dali go wcześniej, twierdzą, że
$Zybkości.
miał usterkę s·i lnika i stracił
Czas wracać do Wrocławia,
KAZIMIERZ KOLINKA

4D JUBILE USZOW Y

cy). Bez wytchnienia pracują
serwisy. Naprawiają z.-r1ęczooe
trudami i poobijane o przeszWielki kamion z
kody auta.
napisem Michelin - to serwis
ZanillliegQ. Alfa Rome-0; tu leczy rany po spotkaniu z drzewem samochód sympatycznego
jednego z najlepPreglisea,
szych włoskich kierowców.
Są trzy busy marki Fiat, serwis fabryczny naszego Poloneza. Tomasz Ciecierzyński miał
jakiś problem z silnikiem. teraz trwa naprawa. Stoją auta
Wyją
Stawowiaka i Pluchy.
przenośne agregaty prądotwór
cze. Widno jak w dzień. Ekipa
filmowa . kręci film nie używa
jąc dodatkowego oświetlenia.
mechaników
Kombinezony
ró:imyich firm. Zmęczeni, umorusani, pracują jak automaty.
Gdyby nie oni, wiele aut nie
odjechałoby stąd o własnych
siłach.

przywiezione cię
zmieniamy opony, dokonujemy wszelkich możliwy>eh re·
gulacji. Przekąszamy co nieco
i już koniec przerwy.
Znad gór unosi się mgła.
~lontujemy
gła,

SwLta.

Zeg.namy załogę, która wróci tu za kHka' godzin po przejechaniu 200 km pętli. Może.my
tu zostać, dalej oczekują ich
dwa inne nasze serwisy.
Teraz dopiero czujemy zmę
czenie. Wsiadamy do samocho·
du i d.rzemiemy. Budzimy się,
kiedy Andrzej Komorowski z
radi·a kierowców podaje kolejny meldunek z trasy. Pilnie
nasłuchujemy, ale o naszej załodze żadnej wzmianki. Drzemiemy, skurczeni "'i zmarz.nięci.
Są, jadą! Na parking wtarajdowe maszyny.
czają się
Brakuje kilkunastu załóg. Zostały gdzieś n.a trasie. No, przyjeżdżają wreszcie nasi. Nierówna praca silnika, strzelanie, kichanie, cisza... Ro7.(pędem doturlali się do nas.
To jui koniec. Nie mają żad
nych szans. Podejmujemy dedo hot.e~u.
cyzję o pówrocJe

Naprawiamy wozy naszej zaJerzy Szulc l Bogdan
Leeh, to jedyni reprezentanci
Automobilklu·bu Łódzkiego na
Trzy miesiące
tym rajdzie.
przygotowywali samochód do
jakoś gaźniltł'
Podwiązujemy
imprezy. Wiem{ teraz, że trzl!inaczej rozwiązać - i zjeżdiamy w dół. . Wyprze~
ba będzie
dzają nas siimochody rajdowe.
sterowanie czterema .ttaznikami,
niezawodność
W pewnej chwili trzask i ko.o
aby zapewnić
na przyszłe rajdy.
sprzętu
łysanie auta, to czeski zawadłodze.

się o mnie. Nie ży
urazy, wiem, jak bardzo
Szerokiej drogi,
spieszy.
kolego!
Smutno mi na duszy. Tyle
wysiłku i . serca wł-ożyliśmy w
rajd. Dojeżdżamy do Wrocła
Zasypiamy natychmi•ast
wia.
po zetknięciu się z pościelą.
Budzę się po czterech godzinach i niesie mnie do biura
prasowego. Wywieszono prowizoryczne wyniki pierwszego
etapu. Czołowa trójka Polaków:
Kru.pa, Stawowiak, Ciedexzyń
ski, z.mieściła się w pierwszej
dziesiątce. $pią teraz w hotelu,
mają siedem godzin na regeneSprawdzam wyniki
rację sił/
łodzian. Nie było źle. Dopóki
jechald, mieścili się w czołówce.
Mieli szansę, na zwy~ięstwo w
swojej klasie.
Start do II etapu. Godzina
W
20.01. Na podium Zanini.
odstępach 60-sekundowych odjeżdżają ..kolejne załogi. Druga
Na szczęście
mordercza noc.
deszcz nie pada,
Jedz.iemy oglądać dwa odcinki specjalne: Srebrną Górę i
Walim. Patrz]tmy jak u'.rzeczewidowisko
ni na wspaniałe
"Czerń i św1atło. Cisza ł huk.
Stoicki spokój gór i zwariowaSrebrna
ny pęd samochdów.
Góra nie śpi tej nocy, okna i

nlk

otairł

wię
się

byt ałe
Rabsztyn udzieliły telewizji pol·
sł. Wiktor Kapitonow
mniej zaskoczony od dziennikaskiej wywiadu. Najszerzej wyporzy. Ale umiał przyznać się do
wi!łdała się Zofia Bielczyk. Lubłędu i po roku · czterej zwycięz
skromna i
była
cyna Langer
cy z mińskiej szosy zdobyli zło
ty medal olimpijski.
jakby zalękniona. Zawsze zresztą
rywalek.
stała w cleniu swoich
Jestem pełna podziwu dla od- ,
• Grażyna Rabsztyn była, jak zawagi radzieckich trenerów. Nasi komentatorzy co rusz powtai pewna siebie.
wsze, dumna
radzieckiego
prezentując
rzają,
Jechała przecież po złoty medal.
sportowca, że jest to odkrycie
Odpowiadała niechętnie, jakby z
ostatniego sezonu. Takim odkryodganiała
jakby
przymusem,
ciem sezonu jest oszczepnik, Daw czerwcu
inis Kula. Jeszcze
muchy. Można było odnieść wraZSRR.
był poza reprezentacją
żenie, że trzy olimpijskie me~a
ale wśród najlepszych na świejuż między trzy . cie w tym roku notowano go jale podzielono
polskie zawodniczki. Tylko co do ko drugiego z wynikiem 92,06 m.
W Moskwie stanął - na podium,
tego, która jaki kruszec weźmie,
zdobywając złoto dla radzieckiej
nie było zgody, do tego potrzebekipy. A to przecież jeden tyloto
I
nał.
fi
moskiewski
był
ny
ko przykład. Wspominam o tym,
Tomaszewski bo nas nie byłoby stać na coś
nadszedł. Bohdan
takiego. U nas najpierw tworzy
miał bardzo niewyraźny głos w
się koncepcję, dzieli się medakiedy
radiowym sprawozdaniu,
na żywym jele, czyli skórę
jednak nie .szcze
że
relacjonował,
(biedny
niedźwiedziu
dopasowuje
później
a
Miszka!),
Grażyna Rabsztyn zdobyła zło
się zawodników do tej koncepcji.
ty medal. Był też zdziwiony, że
Metoda, jak metoda. Może ł doZofia Bielczyk przybiegła ostatbra. Tylko rezultaty mierne. Oto
Langer chyba
nia, a Lucyna
z 'l:l lipca 1980
tabela medali
roku: Polska na 18 pozycji. A
zdobyła brązowy medal. Tomasz
i tacy, którzy
byli wśród nas
Hopfer też był zaskoczony. Witwierdzili, że na tej Ollmpladzle
fotografie
inne
zupełnie
dać
między
medale
'podzielimy
zawistnie,
właśnie ..,tak:
Trzecią
ZSRR. NRD I Polskę.
przygotował na ścianę medalis·
na
ale ze szczerą nadzieją
do niedzieli, niepozycję, jak
tów w moskiewskim studio. NG
stety, zajmują Węgry, na czwar- &pełnienie tego życzenia, dogacóż, jeszcze raz się potwierdziło,
dywano swego czasu uczestni~
tej Rumunia, na piątej Wielka
kom Ogólnopolskich Kręglar-.
ie faworyci często przegrywają.
Brytania.„
skich Mistrzostw Dziennika.ny,
a ci, na których najmniej liczojest ta zorganizowanych
Pięknym widowiskiem
w kręgielni
no, wywożą medale z Moskwy.
Olimpiada. Tylko koni mi żal. zaikopiańskiego hotelu ,,KasproNie mam pretensji do naszych
wy". Uparły sję one wziąć w
Czesław Lang sprawił sympajeźdźców, że zajęli gorsze miejmiłą niespotykom kolarstwa
nie rękę kule nie wisząc, że k·rę
konkurencji
sca. W tej
srebrny
zdobywając .
dziankę,
gle to spor·t męski. Tradycyjny
wszystko zależy od jeźdźca . . Jest
indywidualmedal w wyścigu
sceptycYizm i brawuira
:l:eński
jeszcze koń. A konie wykazały
nym na 189 km. Ale ciągle jewięcej rozsądku od ludzi i nie
nagrodzone niezłymi
zostały
zapomnieć
nie możemy
szcze
przechciały brać wymyślnych
wynikami.
szosie naporażki na mińskiej
szkód. Człowiek stawia sobie coszych drużynowych wicemistrzów
raz wyższe wymagania. To sprapopulaa:niejszy
coraz
Ten
przyjechali doświata, którzy
Koń nie ma w
wa człowieka.
sport (i zabawa) - ma arcy•
miejscu.
na czwartym
piero
tym żadnego intere5u. Przynajhistorię.
suice>wną
i
tej przebrzmiałej
długą
Wracam do
której
mniej na Olimpiadzie.
sprawy nie bez powodu. Oto bomateriały źródłowe
symatyczny Miszka jest maskot- Pierwsze
wiem, na tej samej szosie, rpk
pochodzą mianowicie z 5200 roką, miejmy trochę wyrozumiawcześniej, w czasie Spartakiady
ku przed naszą erą i odnale·
łości, dla zwierząt.
Narodów ZSRR, oficjalna reprez.ion-0 je w Egiipcie. Na konty·
trzecie
zajęła
zentacja ZSRR
necie europejskim pierwsze domiejsce, ustępując reprc>zentacji
tkumen.ty OiPisujące grę w kręBOGDA MADEJ
Rosyjskiej Federacji i Białoru-

SKUŚ

BABA

w

KBEGLE

gle

mają

XII- f XIII·

daty

Niezwykł1l popularw
aość osiągnęło kiręglarstwo
wśród
tak
•redniowieczu,
warstw panujący>eh, jak i plebsu. W XIV i XV wieku ogło
szono też szereg edyktów ograniczających, a nawet zakazują

wieczne.

cych gry w kręgle, gdyż „jej
hazardowe tendencje odrywały
wieTny>eh od bardziej zbotnych
celów".
W roku 1626 koloniści europejscy zbudowali pierwsźą krę·
gielnię na kontynencie amerykańskim, gdzie zabawa ta zyskała

olbrzymią

p01pulamość.

Pod koniec XIX wieku powstają rów·niet w Polsce pierwsze
kluby kręglarskie - szczególnie w Wlell,topolsce i Galicji.
W roku 1936 powstaje Pozna1iski Związek Kręglarzy, który
kładzie podwaliny pod działal
ność obecnego Polskiego Związ
ku Kręglarskiego. Do dziś dnia
właśnie pozmaniacy są najbardziej zagorzałymi i niezmordowanymi prOIPa·g aitorami kręglar/
·
stwa.

- Proszę pana - powiedział
kiedy już
mi w Zakopanem,
otarłem pot z czoła po swoich
rzutach, i·nż. Grzegorz Cwojkręglar
dziński z Po~na.nia to gra dla wszystkich.
stwo
Moie być zajęciem wyczyno'wym ł rekreacyjnym, daje godzlwlł rozrywkę wszystkim od dzieci począwszy, a na ludziach w 1aawan1owanym wieku 1kończywszy. Kręglarstwo
nie wymaga wielkich Inwestycji, a budowa kręgielni moztł
wa jest przy niewielkich naw czykładach finansowych nie 1polecznym.
Ta 'wletna zabawa daje ,Jednocześnie Hanszę podreperowa•
nia kondycji fizycznej, oclchudza - eo dla wlela tei się b"dzie liczyć - pobudzając do
Pracy wiele mlęml l stawów,

zwiększa

sprawność rucbowlł

- jednym słowem daje radość
l 1drowle. Powiadam pana, że
niewiele sportów ma łyle zalet co kręglarstwo. sił to fakty, które snaJduJI\ potwierdze•
nie w iyclu. Wiele sportów wy-.
a dystans po-naturzyło się,
między Ich uprawianiem a wyAha,
czynem, jest ogromny.
,Jeszcze jedni\ zalet!\ są proste
przepisy gry." no I to, że na
świecie Je&t Jui ponad 16 mlUonów kręglarzy, w 57 pań
stwach. Tyle, że iadne statystyki, tak światowe Jak I naliczby ludzi
sze, nie poda.Jl\
rekręglarstwo
traktujących
kreacyjnie I JOUY'Wkowo.
Zaagitowany do ~Y w krę
gle, pra.gnąc co p~dzej wzmocnić się, odchudzić i zrelaksować,

postanowiłem

poszukać

swoich
szansy zreali.zowania
marzeń tu na miejscu - w Ło
dzi, gdzie przecież nie tylko
w czasie kani-kuły I „lata w
ludzie zastanawiają
mieście"
się bawić.
się, w

co

Dowiedziawszy sfę od szefów
Polskiego Związku Krę.glar
skiego, że kręgielnie mają nie
tylko Poznań, Zakopane. Kraków, Olsztyn, ale i takie me$rem, Kościan,
tropolie, jak
Szubin, Brzesko i Gostynin, że
w ciągu ostatnich lat ki•lkaset organfaacji, zakładów pracy, i.nstytucji. klubów i ognisk
TKKF otrzymało w PZK do~wnentację na bud·owę kręgiel
ni - pewien byłem, że i w
żnajdę
Łódką
grodzie nad
miejsce, gdzie z zapałem I frajdą poturlam sobie do kręgli. .
W sobotę, 19 lipca, o godz.
,12.20 wykon.alem pierwszy telefon do Wydziału Kultury Fi,zyiczgej i Turystyki (602-54),
gdzie sympaityczna pani \VYjaś·
.nlła mi, :l:e WKKFIT kręglar-

się
być

nie zajmuje, gdzie
kręgielnie, to ona,
niestety, nie wie, ale chętnie
poda mJ telefon do Wojewódz<fej Federacji Sportu - no, bo
oni powinni chyba wiedzieć I
stwem

mogą

zajmować się taką sprawą.

„Ta.ka sprawa", okazała się
bardzo kłopotliwa dla
P81lli dyżurującej przy telefonie
650-17, we wspomnianej federaczej
Nie wiem,
racji. -:Wl\tplę, u naa czegoś takiego
nie ma, nie wiem, kto może
przepraszam, mam
wiedzieć,
drugi telefon, muszę się rozłączyć. Po tej przemowie w telegraficznym stylu, rzeczywiście
zostałem rozłączony i... nieutulony w żalu po kręglach. Kiedyś, ktoś mi wiprawdzie wsPQmi1nał, że gdzieś Istnieje w Ło
dzi kręgielnia, ale skoro dwie
wyspecjalizowane
poważne,
organizacje - instytucje - federacje, nie mają o tym pojęcia, to widać jest to kręgiel
nia tajna, a ja przecież chciałem prze,wracać kręgle jawnie.
również

Długo jeszcze dumałem nad
powodami tego cichociemnego
stosunku do kręglarstwa, dopóki nie przyszedł mi z pomocą„. Mikołaj Rej z Nagłowic .
Pręd·zej bowiem , niż kręgielnię
w Łodzi, znalazłem stosowne
wyjaśnienie jej braku p.r Pana
Rejowym „Wizerunku człowie
Rej
gdzie
ka po.czciwego",
(w roku
stwierdza z dumą
1560): „ ...NIE ZNAJDZIESZ U
NAS KRĘGLI, OPILSTWA NI

NUDY".
ZDZISŁAW

SZCZEPANIAK

ODGŁOSY

•

'
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ZDARZENIA I ZWIERZENIA

LEWYM OKIEM
„Namnożyło nam się ,,sportowych
Passentów", a wszystko wskazuje na
to, że w redakcjach najwięceJ płacą
za felietony" - pisze w „Głosie Robotniczym" referent sportowy, Bogusław Kukuć. Gdybym na.pisał, że namnożyłd nam się sportowych Kukuciów, to cytowany autor pewnie by
obrazi,
się obraził. Passent się nie
bo nie czyta kolumny ~portowej w
wiele
„Głosie" na czym oczywiście
traci. .Cytowane zdanie pochodzi z.resztą z fe I t e t o n u redaktora Kukucia pt. ,,Nie szukajmy dziur w całym", co jeszcze raz wydaje się potwierdzać tezę, że w redakcjach najlepiej płacą za felietony.
A o co chodzi merytorycznie? Dla·
czego Passent użyty został w liczbie
mnogiej, a więc jako wspólny mianownik jakiegoś szerszego zjawiska,
jakiegoś powtarzającego się stylu pisania? Otóż chodzi o sposób pisania
.
o sporcie.
Jak należy pisać o sporcie? Myiślę,
ludzkiej,
że tak samo jak o każdej
normalnej sprawie: źle i dobrze, jeśli
coś tam na sympatię czy na zgorszenie zasługuje. W żadnym zaś wypadku - tak ml się zdaje - nie należy pisać na klęczkach i ze wstrzymanym oddechem, żeby nam się aby
nasz najdroższy , młodziutki, słabiut
ki sporci.k nie zde.nerwował. Nawe-t
niechętnie,
acz
redaktor Kukuć,
przyzillaY.. że „stojąc na gruncie formalnym, . można powiedzieć, że wal~
no I należy pisać wszystko, co jest
dodaje:
prawdą". Ale zaraz potem
„czy warto pisać? Czy jaskrawe podkreślanie pewnych zjawisk I wypadków leży w interesie rozwoju sportu, czy t.eż nie?".
No. to już jest postawa ' nie do

ZAMIAST FELIETONU

warto pl.sal'! całą
przyjęcia. Czy
tę
także
prawdę o budownktwie,
~nteresie
prawdę, która nie leży w
budowlanych? Czy warto pisać praw
dę o nasze.j słabiutkiej gastronomii,

JAK· PISAĆ
O SPORCIE
skoro nie ma ona takich tradycji jak
w Anglii, która w/g Kukucia jest jedynym krajem, gdzie mOŻilla pisać
absolutnie wszystko?
Żeby nie było wątpltwości, redaktor Kukuć przytacza jeszcze tłustym
W. J. Dąbrow
drukiem zdanie
skiego: „Zachodzi tu py.t ame, które
w ostatnich czasach niestety coraz
częściej musi być stawiane: jak się
dziennikarz sportowy ma ustosunkować do wydarzeń sport komprom~tu
ujemnych. Czy
jących, do zjawisk
larm, czy ma
piętnować, wołać na a1
przemilczeć, czy ma tuszować?" Nie
wiem, czy Dąbrowski radził tuszować, Zawieszenie głosu na pytajniku przez redaktora Kukucia nadaje
cytowanemu zdaniu sens pytania retorycznego, gdzie odpowiedź narzuca się sama: przemilczeć! Tuszować!
To jest zupełinie ten sam ton, co w
odniesieniu do różnych niepokoją
cych wiadomości z terenu działalno
ści służby zdrowia lub szko·lnictwa:
czy wiadomość o tym nie zaszkodzi
Wij

&4Aś$W 1 A

powszechnemu nauczaniu? Czy nie
lepiej przemLlczeć? Lekarz wyrzucił
za drzwi pacjeiita, który w chwilę
potem zmarł: czy dobrze robimy pizdrowia to
sząc o tym, czy służby
nie skomprorn.1tuje?
„Teraz piękno sportu tkwi w
czymś innym, a wysoki parkan brzydoty, jaki go otoczył, trzeba starać
pisze redaktor
się przeskoczyć" Kukuć w kontekście aluzji do sportowych felietonów Bohdana Tomaszewskiego w .,Kulturze". Tomaszewski mianowicie pisze o pięknie, które tkwiło w czystej, sportowej ambicji, w ryc&skich obyczajach spor•
towych, w bezinteresowności sporto„T er a z piękno
wego wysiłku.
sportu tkwi w czym iillllym". W
piękno,
czymże więc tkwi teraz to
panie redaktorze Kukuć, jeśli ma ono
być przeciwstawne tamtemu archaicznemu ideałowi? I czy naprawdę
jest
bycia
najlepszym sposobem
przeskakiwanie parkanu brzydoty,
zamiast ten parkan zniszczyć, z.burzyć, zlikwtdować? Po co nam par·kany brzydoty? Do przeskakiwania?
Takie sk?lti to może także sport.
niektórzy
taki na „teraz". Może
dzienni.karze naprawdę mają w sobie
coś z psów, hien i sępów, jak to wytwornie sugeruje redaktor Kukuć
(cytait byłby za długi, ale mam go w
zanadrzu). A już na pewno bliskie
prawdy jest takie stwierdzenie z oma wianego tu felietonu: należy on
do „trudnych form publicystycznych,
przede
mają
założeniu
które w
wszy>Stkim olej i rzete11ną wiedzę."
Pamiętajmy: forma, która ma w zało:i:eniu olej„.
CWIEK
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Z LITERATEM ... PTAKIEM I ..... „ .....

mówili „Nihil novi sub
Polak bez :mana
może przełożyć
jomości łaciny
„Wszystko po staremu". Tak sobie
gdy przeczytałem w
pomyślałem,
„Expresie" tekst reklamowy jako „in·
formacja własna". W czasach staretą ingo, dobrego dziennikarstwa
skrypcją opatrywano teksty zupełnie
oryginalne, odkrywające rzeczy nieznane i sensacyjne.
Sta!t'ożytnł

sole", co

współczesny

Jaką sensację obwieścił

press"?

nam „Ex·
z Elek·
będą surowcem dla bu„Co zrobić z popiołem,

Otóż taką, że popioły

trociepłowni

downictwa.

EG

który znakomicie nadaje się do pro·
dukcji elementów prefabrykowanych?
- - pyta „Express".
takie pewne
Otóż wcale nie jest
czy popioły nadają się „makomicie".
Moma by popytać paru inżynierów
by popytać
moŻilla
- praktyków,
których
bloków, w
mieszkańców
przed paroma laty wymieniano ścia
ny szczytowe z elementów prefabrykowanych„. A w ogóle nie jest to nic
Pyły dynamicme służyły
nowego.
przed laty do produkcji płyt budowlanych, sam o tym - jako młody
reporter - pisałem z takim samym
entuzjazmem, jak moja koleżanka z
„Expressu".

Zostawmy jednak budownictwo zajmijmy się kulturą, co jest zaję
Czytam
ciem równie kłopotliwym.
książkę Jana Adamczewskiego „Ech,
i wzdycham sobie
mój Krakowie"
„Ech•. mój autorze".
tam bowiem taką reweXIX wieku jeździł
po naszym kraju amerykański aktor,
Murzyn, który gdzieś u nas zmarł.
Jadwiga Woycicka odnalazła wszystko co było potrzebne. Okazało się,
jego grób
że można nawet wskazać
w Łodzi. A przecież chodziło o rok
1862".
Znajduję

lację: „W połowie

Tylczyńskł

Japończyków

•

mim

magazynek
I ty

możesz zostać

milionerem

I

Czym mllloner ró:tnl się od nde·
mllloneia? Tym, :te posiada sejf
Na Dworcu Centralnym w War·
szawle PKP zatnstalowalv 328 au·
tomllłycznveh ~krytek oraz umleś·
clly nad nimi napis~ .,Kolei nit
odpowiada za bagat PO'Z':>St•wlony
schowkó\\
Wokół
w •('howku"
kręci 11le wlet' i:rono wyt„awnych
war~zaw~klch złodziei, którzy czy.
p<>dró:tnych
naiwnych
hają na
kt6rzy zech<"a ~chować bagat w
schowku z autnmatycznvm stzY·
frowvm· 'larnklPm
Kendydat na milionera udade się
wlę~ do Wa·ę2aw:v. wynajmuje na
Dworcu CPntrRlnvm automatyC'Zna
skrytkę chowa w nie! cokolwiek I
C'Zeka z„lntr vgowanl zlodzlPje bę·
dostać s\e de
dą teraz 11sllowqll
zas2yfrowanp~n

~<'howka .

Dziek! t.em11 ka:tdy z na11 pn:e2
czas może czuć clę milionerem.

jakiś

ZYS.

r tak wlaśn.le ohlorokauczuk ctał.

r tak właśnie, pt-zez Ja·
pończyków chyba, nie moglt§my kupić w llklepach
niczego, do czego chlorokauczuk jest potrzebny
(:, R. Emlk

unikalny
Na koniec zaprezentuję
druk wydany przez Państwowy In·
stytul Wydawniczy, w nakładzie !łO
Jest to.„ spis
tysięcy egzemplarzy.
dzieł Jana Kochanowskiego wydawanych przez tę zasłużoną oficynę w
latach 1946-1980. Bardzo pouczająca
to książka. Dzięk1 niej wiem, że w
„Dzieła
bieżącym roku ukazały się
Mistrza z Czarnolasu, że
polskie"
wydano jego zbiorek anegdot prozą, że
poemacik
ukazał się makaroniczny
Kochanowskiego ,,Carmen macaronicum.„". Dzięki tej cennej książeczce
poinformować znajomych
mogłem
księgarzy, czego aktualnie nie dostaną ze Składnicy.
W sumie jednak jest to publikacja
optymistyczna. Wynika z niej, że w
stu
ciągu 35 lat wydaliśmy około
bądź poksiążek Kochanowskiego,
święconych Kochanowskiemu - i mimo to książki te są wciąż poszukiwane, wciąż jest ich za mało, wciąż doktóre chcą
rastają nowe roczniki,
któczytać także Kochanowskiego,
rym nie wystarcza „informacja wła·
sna" z Łodzi czy z Paryża.
że

„Nihil novi sub sole" jest
Bywają
optymistyczny.
tak rewelacyjne,
przecież „nowości"
że może się od nich zakręcić w gło
wie. A jak wiadomo, zawrót głowy
od sukcesów bywa równie niebezpieczny jak zawrót głowy z braku witamin.
Fakt,

również

WIDOK

Wiadomości

olimpijskie

Na początku wymyślono „samy". Ludziom to elę spodobało, b'l moi!.na ·
sobie samemu wybrać t.owar I nie ma Się kontaktu z nleuprze1myml
ekspedientkami, Handel tet był z tego zadowolony, bo kl!ent •am wiedział, czego nie ma l nie było kogo pytać, kiedy będzie, a handel· tego
tet nie wte. Wszyscy więc byli zadowoleni.
Wtedy handel wymyślił „supersamy''. To . są takle same „samy" tYl·
ko większe, a Więc l mo:tllwość wyboru towaru jest większa. Jeśli ten
towar w ogóle jest l jeśli go dowiozą. Na drodze rozwoju handlu był
to kolejny etap.
Teru: w Warszawie na Ursynowie otwarto „Megasam". HandPI w wymyślaniu nazw osiągnął najwytszy szczyt, Po „Megasamie" n.le ju:t nie

sproMdz:kl „Polfarb"
wadzll z JaponU niezbędny
chlorokau·
dla nrodukcjf
donosi „Dziennik
czuk
Popularny". Aliści, .Ta poń·
ezycy nieświadomi naszych
klopot6w przysłali chloro·
kauczuk w kontenerach t tO
nie na stacle Łód:!:-OlE!<'hów,
gdzie urzadzenla d., rozła·
dunku kontenerów ~ą lee2
Łód:!:·Karolew,
stacje
na
gdzie urządzeń takich nie
cl .Japończycy,
ma Ech,
zawsze coś naknocą.
Tak więc „Polfarb" cze·
kal na chlorokauczuk, a
ten czekał sobie ~pokojnle
w kontenerach, w siedmiu
wagona{'h, na bocznicy karolew<okfe1 U nas na naszej
kolei, nie to co u Japoń·
czyków· pnrządek musi być
Jak stoi, te Łódt-Karolew
to Ł6d:!:-Karolew, a nie co
Innego.

Pani Woycicka nie musiała wcalE'
O _Ire Aldridge'u
niczego szukać.
wiadomo od stu lat, nap.isano na jego temat wiele, jego grób w Łoclzi
znany jest od lat stu - a w ogóle
Adamczewski myli daty, bo
to

można wymyślić.

JAK

DZIECKO„.
Komentator telewizyjny
za 'lle naszej mlo·
dziutklej gimnastyczce, A·
nicie Jokiel, te po nieudanym występie olacze, I
to na oczach w<iZystklch,
te - jednym słowem zachowuje się jak dziec·
ko„.
.Jeszcze paru takich ko·
mentator6w, a rychło na·
sportowcy
najmłodsi
si
Psy·
staną się starcami.
chicznyml.
miał

K, L. lent

TO ITA TO
Na plecach
„Pszczółka Maja"
dla dorosłych
Telewizja od czasu do czasu pła·
ta nam różne figle. Jest to znakouatrakcyjnienie
na
mity sposób
za.
sobotę
W
programu.
western
powiedziano te wioski
emitowany
„Pociąg do Durango"
o godzlnle 23.15 . p r z e z n a c z owidla
tylko
jest
ny
dzów dorosłych.
film I nadal
ObeJrzel!śmy te1>
nje rozumiemy , skąd to zastrze:tenle Telewlzla niedługo zaeznle
zapowiadać, te serial o pszczółce
Mal jest tet przezlllaczony t ·y 1 k o
Ztsle Widz
. dla dorosłych.

•••

S t a n ł s ł a w. Ale to - oczywiście
- drobiazg, tam gdzie nie można,
nasz korespondent 'llie pomyli imieW wypadku pisarza niechluj•
nia.
stwo jest dopuszczalne.

. Droga rozwoju

Z winy

•

Ano, cóż robić? Jesteśmy po prostu
oczytani. Publicyści narzekają
na to zjawisko - co mądrzejsi znają
nawet jego przyczyny. Nikt tylko nie
że polski
zgadnie jak to się dzieje,
korespondent w Paryżu pisząc epi•
na temat B-0ya Żeleńskiego
stolę
uważa, że znany pisarz miał na imię
mało

NIC

Potem jednakże tę produkcję prze·
rwano. Dlaczego? Może warto byłoby
spytać czemu fachowcy zrezygnowali
z tej „rewelacji"?

Rys. Andrze;

Aldridge zmad w sierpniu 1867 ro.i
ku„. Wystarczyło - bez szukania zajrzeć do pierwszej z brzegu książki
albo
na temat teatrów łódzkich,
choćby do „Kwiatów polskich", gdzie
Tuwim na długo przed panią Woyci•
cką wskazał „grób w Łodzi".

NA CZCZO

-

„Bohaterem dzisiejszych ezas6w jest człowiek sukcesu - pisze „Dzlen·
nlk Popularny". - Każdy pragnie go oslągną6 - w pracy, w życiu
towarzyskim, w mał!eftstwle".
Wydaje stę, :te „OP"' trafnle uchwycił Istotę zjawiska. Osiągnąć czło
wieka sukcesu jest mimo wmys!;ko łatwiej, niż osiągnąć sukces. A p6tniej, na plecach człowieka sukcesu„.
ł.. Amasa

Pusty fotel
Małgorzata Ka.rbowiak odbyła rozmowę z kierownikiem ki.na „Iwanowo" Stanisławem za.rzyckim I opublikowała ją w „Głosie Robotni·
czym". Tekst ten otrzymał nadtytuł ..Rozmyślania w pustym rotelu",
Bardzo nam się taki nadtytuł podoba, ale musi.my jednak zadać PY·
tanie: - jeśli fotel jest pusty, to kto w nim myśli?

N.N.

Pl.sze red. Andrzej Szy·
z .,Dziennika Popularnego" o Urszuli Kle·
Ian: „Zaprzepa~cjła szansę
.wywalczenia naw<:?t... zło·
W y st a r·
tego medalu.
cz y I o t y 1 k o (podkrellenle „t/3") sko~zyć w
plerwsze1 or6ble 197 cm"
rozgorycze·
Rozumiemy
Szymań.klego.
nie red.
.Tak ~o znamy, to on te
•kacze w pierwszej
l97
Jn'6błe eo rano, t to na
cz ezo.
R. E, Kordzlsta
mański
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