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Mqdrojd polega no tym, aby
błędów wyciągnąć wnioski na
dów już nie popełniać.

umieć z popełnionych
przyszłość I takich błę·

_„ __•ędzy powinnośeią
rzeezywistośeią

a
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Gdy czuję
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Pow1Zechnłe wiadomo, :te w procesie budowy socjalizmu popełniono do~d wiele poważnych błędów. Nie uniknęły ich nawet
państwa, które mogły wyciągnąć odpowiednie wnioski z wcześ

niejszej praktyki innych. Ale

takie jest, niestety, prawo nauki

1 historii, te filozofia zawsze się „opóźnia". Zrozumienie wydaneń jest możliwe dopiero po ich dokonaniu się. Dlatego wciąż

bywamy

mądrzy

po szkodzie. Prawdziwa

mądrość

podąża

za

historią, a prawda dnia wczorajszego nie stanowi prawdy współ·
czesności.
Interesująco pisał

„Radzimv częato lud.ziom łJ)1'awujqcvm rzqd11, mężom 1tanu ł narodom zwracad 1łę do nauk plvnqcych z doświadcz.eń hi11torii. Ale

Rozmowa z modelką MARLENĄ BIELlriłSKĄ

wlaśnie dolwiadczenie i hłstorta uczą, że ani ludy, ani rządy niod11 niczego 1ię z historii nte nauczyly i nigdy nie postępowaly
Każdą epokę
wedlug nauk, które należalob11 z niej czerpać.
eechujq okoliczności tak swoiste, każda jest stanem rzeczy tak
niepowtarzalnym, że w niej tylko, z niej 11amej muszą i mogą
powstawać wielkie roZl!trzygnięcia. W wirze światowych wydaz
rzeń na nic aię nie zda zasada ogólna, na n ic porównywanie
podobnymi stosunkami w przeszlości: albowiem splowiale wspowobec bystrego ł swobodnego
mnienie przeszlości je11t bezsilne
nurtu teraźniejszości".

pant
- Chciałbym obeJrze6
zdjęcia z okresu dziecięcego I
dorastania, aby sprawdzić c.zy wtedy też była pani taka
ładna?

- Podobno byłam dzieckiem
delikatnym, nieśmiałym, które
n iezbyt częs to pozwalało · się
fotografować. Ale uwi elbiałam
zdjęc i a z ma tk ą„ niezwykle p i ę
kną kob ie tą Od czasu, gdy ją
stni ciłam, jestem sama, zu prlme sama, n ie mam żadnej rodz iny. Nikogo.
- I kto by dziś rozpoznał
w pani tamto brzydkie kaczą
tko'?
- Byłam nieporadnym, brzydkim kaczątkiem Zawsze przesadnie sz~zupła, prawie chuda.
Kształty dziecięce straciłam dopiero po 15 roku ży~ia Rówzac-t.ęlam
nież bardzo pótno
nabywać pewµości siebie, której
bra1k utrudniał kontakty z róbardziej
wieśnikami. Zresztą
podobałam

się

dorosłym

Rozumiał to dobrze Lenin, kiedy w lipcu 1907 r. przestrzegał
przez aktualną
rozwiązywaniem zagadnień wysuwanych
rzeczywistość jedynie za pomocą wypowiedzi Karola Marksa odnosrących się do innych czasów. Wiele lat później podkreślał, że
„ślepe, mechaniczne, bezkrytyczne" zastosowanie doswiadczenia

przed

historycznego „w i n ny c h warunkach, w
jest nadzwyczaj wielkim błędem". Uważał on,
I tlzialania
dowy socjalizmu błędne decyzje

i n n e; sytuacji
w procesie bu-

że

są nieuniknione.
W wielu wypowiedziach nawolt'Wał do otwartego przyznawania
się do popełnionych błędów i wyciągania odpowiednich wniosków na przyszłość. W roku 1920 pi :mł:

Takich łudzi
„Nie ten jest mqdT1f, kto nie popelnia blędóto.
nłe ma i byd nie może. Mądr11 jłl!t ten, kto popelnici blędv me
bardzo btotne i kto potrafi je latwo i szybko naprawia<!''.
Dla właściwego rozumienia teorii marksistowskiej decydują~
znaczenie ma przyswojenie sobie podstawowych zasad logiki dialektycznej, które po raz pierwszy świadomie i systematyczni•
opracował Hegel. W pracach Marksa I Engelsa wiele jest bowiem
takich pojęć i kategorii, których nie można prawidłowo Interpretować bez znajomości ich konotacji w tllozofil heglowskiej. Bez
dialekty~! marksizm nie Istnieje. I

niź

rówieśnikom..

Dziewczyna z kompleks•·

-

na ten temat Hegel:

ml?

WIEK XIX W EUROPIE

- Tale Byłam przeładowana
kompleksami Nie wierzyłam w
siebie Byłam dzieckiem introwert ycznym.
- W~ród marze6 dziewczęzostan~
cych nie było chęci

przyniósł ostateczne zwyclęstwo polityczne panowania klasoweco
i umocnienie kapitalistycznego sposobu produkcji. Ideologicznym tego wyrazem było w nauce zdecydowane odrzucenie
filozofii „negatywnej" i t>rzyjęcie pozytywistycznego ewolucjoni·
zmu. Na gruncie tej teorii takie zjawisko jak rewolucja społe·
czna stanowi poważną anomalię, jest krokiem wstecz w ewolucji

burżuazji

modelką?

Nigdy o tym nie marzyS ądziłam, że do tego po~
trzebne są szczególne- Pl'edyspo-zycje: regularna, piękna twarz,
du ża pe-vmość siebie, swoboda
l pnyjemność w obcowaniu z
ludźmi. Modelką zostałam stosunkowo niedawno, namówion a przez dy rektora artystyczne'
go „Telimeny".
- Pamięta pani swoje Pierwsze kroki w tej profesji?
- . oczywiście. Nieporadność
własnych
I ostra ś wiadomość
możliwo ś ć
pierwsza
błędów,
skontrolowania na obrazie techodzeni a,
lewizyj nym swega
poruszan ia s ię. Olbrzymia trema. a j edno cze śni e podek scytov. anie, a pó ź n i ej , gdy już wszystko udał o się wspaniale to
d uże zadowolenie. Mia ł o
m ie jsce w rewii mody prezento wanej przez „ Telimenę" w
Teatrze Wielkim w ŁodzL Prezentowałam kolekcję wiósennouwagi
·lefnią. Zapamiętałam
p ań pla styczek na temat mojej
zbyt dłu gi ej szyi i koniec;zno ś ć
tu sznwania zbyt wą ski ej talii i
zbyt dużego b '.ustu.
- Czy łatw o jest dostać się
-

łam.

do

-

te.i

August Comte ~"Skaz:ywal, :l:e rewolucja ma rzekomo na celu
a w rzeczywistości zakłóca i burzy to, co jest warunkiem
sine qua non tegoż postępu - ład i porządek. Podobne stanowisko zajmował Herbert Spencer. Wspólne dla obu myślicieli było
przekonanie, że aktualny kształt społeczeństwa i jego Instytucji,
konieczny, stanowi
chociaź nie jest doskonały, to jednak jest
kolejny etap rozwoju. Postępowanie zgodne z postępem to jedynie takie, którego celem jest doskonalenie, a nie burzenie/Istniejących form społecznych.
postęp,

W 1859 r. ukazało aię dzieło Karola Darwina „O powstawaniu
gatunków drogą doboru naturalnego''., które przyczyniło się do
ostateczngo zwycięstwa ewolucjonizmu w naukach społec.tnych.
wydania
Kilka lat później w 1881 r obchodzono 100 rocznicę
„Krytyki czystego rozumu" Emanuela Kanta, co stało się bodtcem do wzmożenia - narastającego od lat sześćdziesiątych
ruchu neokantowskiego. W ten sposób kształtowała się nieprzychylna i wręcz wroga atmosfera wobec heglizmu.

Przed modą na pozytywizm, ewolucjonizm I neokantyzm nie
Znalazło to wyraz
obronili się teoretycy II Międzynarodówki.
w przyjęciu postawy biernego oczekiwania na automatyczne, ewolucyjne nadejście 1ocjallzmu. Ruch robotniczy zaczynał tracić
Proces ten
charakter rewolucyjny i przybierać reformistyczny.
Edward Bernstein
po~łębUby koncepcje reV\'izjonistyczne.
mozna powiedzieć w duchu epoki - uznał dialektykę za obcą
~arltsf'zmowl pozostałość filozofii heglowskiej, z której Marks
I ~ngels „~a nieszczęście" n ie potrafili sfę wyzwolić. Pisał Bernstein : „Logiczne koziolki dialektyki heglowskiej blyszczą dowcipem i lmialo§cią. Podobnie jak blędny ognik wskazu-

branż y?

Potrzebna

amukła

. społecznej.

jest

i uęc zn a

zgrabna,
sylwetka,

wysoki wzrost i co najważniej
najładniejsza
sze, wcale n ie
twarz, która n ie jest naj isto--

ją~

1'oto: Jerzv Kolnłk

nam w

niepewny~h

zarysach odlegle pe;spektywy.

to
Jez~lł jednak, ufając tm, wybierzemy się w drogQ,
koniec końców znajdziemy się w blocie".
tdee Bernsteina 1potkaly si• 1 dość szerokim popar-

3

rzegląd

Odgłosy

pras·
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„M11, klię%a, %nam11 nteja~o
pteTwszej ręki ob!icze na1ngo ubóstwa. Bezdomni rnujq aię ii licami w obdaTtvm przvodziewku, a noce spędzają w
bramach lub na peronach kolejki podziemnej. Wie!u z nich
to byli pacjenci szpitalt psychiatrycznych i zwolnieni
szpitali miej.skich. Tysiące ustawia &ię w ko!ejkł przed kuchniami wyda1ącymi zupę, co
jest dla ntch jedynym 1pos.obem
Milion-w
zdob11cia poż11wienia.
dzieci aq tak -n.iedoż11wione, ft
odbijtJ się to na tch rozwoju fi.111cznym ł umy.slowym. Obserwujem11 takż• rosnący niedo.stat6k wśród Amerykanów trednio
gd11
1amożn11ah w momtncie,
ira.cq J)1'acc ł zarobek z J>TZYnt/1' od nich nteza!dnt1ch. Ter
~ ł w.mdr 'biJ4 na cilarm".
1
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Zaątowań1 wytej fragment
pochodzi 1 listu pasterskiego
bl1kupów Stanów Zjednoczonych, którego treść omawia w
,;ODROI?ZENIE"
tygodniku
(nr 8) Radosław Piszczek. Spo•ród 280-osobowej Konferencji
Episkopatu USA za przyjęciem
tego dokumentu cłosowalo 2~~
nterr pląta
cn:lonków, cąll
1kładu.
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Fotoreporten Gnegors
Gałuiński.

Korekta: Mariola ltnaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale wsp6łpracuJlł~
Tadeusz Błażejewski,
Bohdan Gadomski, Ja cek
.•
Głębski, Witold
Kuperk!ewicz, _
Marek Koprowski,
Włodzimierz Krzemłńsk{.

Marek Mamos, Zenon
J. Michalski, Rynard
Nakonieczny, Jerzv
Panasewi~. Karol J.
Stryjski, Maciej Swierkocid,
Witold Werner.
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Meh Zjednoczon11ch wzrasta, a
nłc maleje. Ctezklc ub61two je1t
pla.gq naszego państwa, poni6\llCIŻ idzie : w parze z ;ego ogro-

tnnvrn dobrob11t.•rn".

w„ąweai Łódzkie
RSW
łwo Prasowe

Wydawntc-

,.Prau

K.s!ątka

- Ruch" 01-103 U>d:t,
ul. Sienkiewicza 1/5.

DRUK: Prasowe Zakłady Orafica:ne RSW „Prasa - Książka
- Ruch". Ł.ódi. uL Armii Czer·

wonej jij,

Redakcja ni. rwraca nie a:amówlonych rękopisów I u.strze·
1a sobie pra..._wo do akrótów.
War11nkl prenumerai71 1. Dla
katrtucjl I za.kładów pracy 1loltaluowane w mtutach wojewód%1dch I posostałych miaatach
w których ma'dują 1ię siedziby
.Prasa RSW
Oddziałów
Kli•tka - Ruch" umawiają
prenumeratę w tych oddziałach
pracy
- ln.stytu<'je I układy
zlolcailiowane w miejscowościach
RSW
Jdz:ie 1:1ie ma Oddziałów
Prasa - Książka - Ruch" opła
~aj• prenumerate w urzędach
pocztowych I u doreca:yclell. %.
Dla Indywidualnych prenurMratorów - oaoby. fizyczne zarnleaz·
kale na w1I I w mlej1cowo6ciach,
Idzie n.ł• ma oddziałow RSW
Kltlltka - Ił.uch"
P-raaa ;płacaj• prenumerat• w lirzę
dach poeił!.>Wyeb I u doręcty
cleli, OIOby fizyczne zamlazkałe
w miastach - 1iedzibacb OdK1i1t!dzl.ałów RSW •.Prasa ka - Ruch„ opłacaj• prenumeratę wylacz.nle w urzędach o~·
nadawczo-<>ddawC%ych
towych
właściwych dla miejsca zamlesz·
kanta orenumeratora. Wpłaty dokonuje iii, u!ywając blankietu
wpłaty" na rachunek bankowy
Oddzlału RSW
;lejscowego
Prasa - Kslll!ka - Ruch". 3.
Prenumerat11t ze zleceniem wysył
RSW
ki u cranłCllł przyjmuje
„Prasa - K.s!ątka - Ruch" •:entrala Kolporta:t.u Prasy I WyTowarowa 28
ut.
dawnlctw.
00·958 Warnawa kdnto N'BP XV
Oddział w Warszawie. nr 1153-201045·139· ll. Prenumera~a ze
wysyłki r.a granicę
zleceniem
od
poczti zwykłą jest drots:za
prenumeraty krajowej o !IO proc.
dla zlecenł0dawc6w łndywtdual
n1ch ł o 100 i>ro<;. dla zlecail\·
eych lnstytucJI I zaklad6w pracy. Tennlny pn:yjmowanla pre·
numuaty na kraj I u gra.nicę
- do dnia tD listopada na l
kwartał I o6lrocze rt>ku nash~p 
ne&o oraz cały rok nastęony -do dnia 1 katdego mlesf.:tr.a "oprzedzającego okres prenumeraty rolcu b!eiącego.

Zam. 484.

I

podkrdlaj"' te latnl•Jl\ce nlerówno4cl · w podziale dochodu
1 bogactwa USA li\ nie do przyjęcia. W 193ł roku dolna jedni\.
pillta rodzin otrzymywala zaledwie 4,'7 proc. calego dochod:i
narodowego, a 1órna jedna pll\ta at '2,9 proc. globalnego dochodu. W ciągu ostatniego dzlealęefolecia przepaś6 mli:dzy bo1atyml a biednymi wzrosła.
HPoud 33 mmonv Amer11kaft6tAI - czytamy - C%1Jli jeden
u riedmtu obywatel!, to ludzie
łlłednł. W6dlug dostępnych mieunków dal&%• Z0-30 mln cierpł ntedoatatek. Ubóitwo w .Sta-

B~5.

wie!u

m'!!l.?ały.

wyri"J1:-6w

mies1ęr.~pla<"a
Przeciętna
gri~
na w pięciu d?:ia!ach
podarkl osiagnęh 24.!'i ty~ zł !
była wyższa o ponad 18 proc.
niż w styczniu ubicgte!!o roku .

Czy mamy jakid sumse na
zdecydowane przyspie~zen i e ro·
zwoju nMzego kraju? Nie wiIch , nlc~tety, w i:.!erze
dać
świadomości ~połecznej. Musieprzezwycio:libyśmy najpierw
żyć

FATAtNE NAWYKI
WIM

N*Diid

w przeszło~cl. N11
VII Ogólnopolskim Zjetdzle Socjologicznym we Wrocławiu (17
-20 IX 1986) Mirosława Marody wystąpiła z tezą, źe w Polsce lstnleja zasadniczy rozukształtowane

dźwięk

pomiędzy

publiczną

. a prywatną sferą aktywnokl.
Referat jej opublikowany zomiesięczniku „ODRA"
stał w
(nr 1).

Autorka twierdzi, fe l}"Stem
Polski
polityczno-gospodarczy
Ludowej wytwarza nutępują<'e
nastawienia jednostek: calko'Wltą dewaluację pracy w sektorze państwowym; dążenie ni•
tyle do bezpieczeństwa. co do
niechęć
asekuracji socjalnej;
lub nlezdolno~ć do samodzielne.go dzlałaofa; skłonnojć do podejmowania głównie dzlalań doratnych, a nie perspektywicznych; zawl1tny egalitaryzm; na1tawlenle na pr:r:eclętnoś~; po1tawy ronczenlowe wobec pa61twa. Nastawienia te ._ efektem przysf,.)aowanla 1poleezeń1twa do 1y1temu. W ten 1po1ób
ludzie zachowują się na poziomie Hmakro", czyli w rolach
publlczn)"Ch.
Zupełnie łnac:zej d umt ludzie funkcjonuj- w tyciu pry·
watnym. Kaide z wymienionych nastawień makrospołec%
nych ma tu przeciwstawny typ
:zachowań. Na poziomie „mikro"
obserwujemy odpowiednio: 1Une dowartokiowanle pracy na
własny rachunek; 1klonnołć do
ryzyka; postawy zaradności 1
własnej Inicjatywy; wydłu:tenie
perspektywy czuowej żyda osobisto-rodzlnnego; dątenle do
· tierolzacfl per procuxitm (!den( tyfikowanie się 4 1 lul1tml sukcesu); pragnienl11 samoreall%acji; postaWT penonalneco al·
truizmu.

Bl1kupl doma1a'I\ 11ę spragospodarczej dla
wszystkich. Postulujll między inMamy w111tG siedem par prunymi: ograniczenie prawa do
clwstawnyeh nastawień. Ml~
posiadania, osiągnięcie pelneg'J
aława Marody 1ugeruje, te uzatrudnienia, zmianę obowiązu- ·
•Il one w pod~wiado
trwalone
jącego prawa pracy, rewizję polityki ekonomicznej państwa. O- moścl społeczeństwa polski„
powiadają się za takimi reforgo. To znaczy, te Istnieją w
mami istniejącego ustroju, abv
pewnym aensl• nlezaletnle od
mo:tna było realizować „chrześwladomokf. Jako wytwór •Y'ciJańdtq wilJe mora!nqH.
1temu musztl tstnied wra1 z nim.
W kołach konHrWatywnych
Nie motna Ich :i:mlenld poprze'.&
t rządowych USA wyrata 11•
oddzlałrtnnł• na tirładomo•d.
przekonanie, te apel biskupów
katolickich nie będzie miał wltW ottatnłm zdanłll sweto re..
kszego znaczenia. Poprzedni list
•twierdza, te
hratu autorka
pasterski Episkopatu w sprawie
ludzie w nainym kraju cll\fle
wojny J pokoju prezydent Ronald Reagan określił mianem
oscylują "młęt!111 prHkOMftftm,
„talosnej enuncjacji pac11fistyjut motHt»e, 11
ż• wszvstka
cznef'. Blaty Dom wysłał jeprzek07i11nłem, te n.fe sit nł1 dti
dnak poufnego emisariusza do
noobłd".
Watykanu, teby nakłonił p11pieta do uspokojenia biskupów.
w tym marnym numerze mle1tęcznika wrocław1klep;o znajPolaka mało
Przeciętnego
duje •I• 1arkutyczny tekst Piochyba dzlj obehodzl i pocleaa
tra Leautkl pod !namlennym
bieda w bogatej Ąmerrce. Matytułem: „Zagubieni wobec na·
my nieporównani• wdnlejsze
dziel. Konspekt wystąpienia na
zmartwienia. Nasza gospodarka,
Krajowym Zjeżdzie Niepełno
dość powoli d:twl~ajl\ca slę z
sprawnych Statystów życio
kryzysu została osłabiona przez
wych". Wybrałem z tej publi·
niuwykle surowi\ zimę. Z najdwa charakterystyczne
kacjl
nowszego komunikatu GUS wyfragmenty. Pierwszy stanowi Inika, że przemysł sprzedał w
roniczną Interpretację znane~:>
1tycznlu o t!,'7 proc. mniej toprzysłowia: „ U cz sfę, UC%„. bo
warów nit przed rokiem. W
krótkim komentarzu na lamach nauka to potęgł klucz. Jak bt·
d%feaz mial wsz11stkie klucze, to
TRYBUNY LUDU" (nr 40) Jan
Markusz pisze: „Gdybv dobrze zo.stanies% dozorcą.„ A dozorca
ma 1lutbowe mieszkanie, stalq
r!tcz11ć dnł n4Jtężs%llch mrO%Ót.O
ł rawtet, 'zapewne nit uibie- _ pensje t malo pracy. W ko?\cu to tr%tJ największe m4rzsraloby lit tego więcej niż pól
nitL każdego PolaktJ. Ile tv tym .
mfesiqca. A jednak skutki tych
wledllwo~cl

pterwsz11ch ataków zim11 okazc.- · przyslowiu pobożnych tvenń,
wt• każde dziac'ko".
lv sfę dla gospodaTTcł poważne.
Uwidocznilo się to szczególnie
W Innym miejscu swego arw przemyile, na któTego wvniPiotr Legutko pisz!!:
tykułu
kach , pTacy zaważyly zaklóc•„Twierdztet11, że czlotvfekO'l.oi
nia w tTansporcie, a zwlaszcza
ma być dobrze? Widać, że żv
mdno§ci z przewozem pracocia · nfe znacie. Co robi cziowiek,
wników, surowców oraz mateBrzuch
któremu jest dobrze?
TłtJlów. Były też znaczne ogra.
mn Tośnie, mięśnie wiotczeją,
nfezenła w zaiilantu w enera mózg ichni• Jale orHch t.0lo1·
gię ł paliwa". Na szczęście w
ki w zimł•. Niech katd11 % Wtll
pierwszym mlesle,cu ,t ego roku
modli 1tę o jak n11jw11ższ11 mur
łwlń (o 6
wył.szy był skup
proc.) f drobiu (o 23 proc.). dla siebie, bo %giniecie jako
karly. . Obudźcie te rozazaltJle
Mniejszy natomiast zanotowano
skup żywca wołowego (o 3,5 poklady akt11wności, które drż•
proc.) oraz mleka (o 0,9 proc.). mfq pod ataTcinnie wykońc%onq
spokoju. Popatyną &więtego
wiem więcej, jak m11ślisz. po oo
Nlepokol6 musi dal!!ze pogorkażdy powtarza ci, że o nic%ym
szenie stanu nierównowagi rynkowej. Przychody pieniężne lu- tak nie marzy, jak o tym, że.
by eł b11lo dobrzer Bo boi sit/
dności wzrosły e 23 proc„ a
Czuj• przu 1kóTt, eHgo 'eitd
~dał
l
produkcja
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Na~:r.e obecne trudności I dawne losy ct:r.lejn"'1e nnuszają do
refleksji, czy my sami nie jePowsteśmy nosicielami zla?
staje bardzo często dyskutowany w Polsce problem:

NA W1ASNY

RA~UNEK

Zwolni ni z kozy?

Jeśli aię nie mylę, w połowie lat m!ędzywojennych w. 1zkolnJ·
ctwie polskim przestano stosować karę tzw. kozy. Sledzeme .w koz;e będące postrachem jednych, a tytułem do chluby dla innych
u·c~niów, polegało na przymusowym, samotnym pozostawan iu pą
lekcjach w zamkniętej na klucz klasie! pod nadzo.rem woznego.
Na to pytanie us!luje również
Karę „kozy·• móg ł wymierzyć bodaj kazdy nąucz.yc1el dla ukaraodpowiedzkć Edward RużyHo
nia zle"O zachowania ucznia. Kiedy koledzy delikwenta zajadali
w najnowszym wydaniu kwarw dom~ obiadek lub grali sobie w piłkę, .jemu pozostawało tylko
talnika , S'l'UDIA SOCJOLOGIliczenie wlokących się kwadrans?w, a może
_
0 kubku wody CZNE" (nr 3 z 1986 r.). Nie
pokolemom uczm~:
1 godzin. Ostawiona koza znana była c~łym
jest on socjoloGiem, lecz emewskim i kiedy zaniechano jej stosowania, to. jeszcze po zbyt póz
rytowanym profesorem medynym powrocie ze szkoły s!rszało się od rodziców: „A cóż to? Siecyny, wybitnym gastrologiem. działeś w kozie?".
Przeprowadzi! jednak ,.amatorSkąd na zasadzie jakiego skojarzenla naszfo mnie to przypomskie" badania na temat wad I
nienie Oczywiście, z powodu wysłuchania w dzlen!llku wiader
zalet Polaków. Ankiety wypeł
mości o zwolnieniu nas z kozy. To znaczy o wycofaniu gospoda.:niło: 113 osób stale mieszkają
czych sankcji nałożonych przed przeszło pięciu laty na Polsk•
cych w Polsce, 62 Polaków, któprzez rząd Stanów Zjednoczonych. Czy jednak ta. bezprawna „karzy dłuższy czas przebywali pora" która dotkliwie data się nam we znaki, odmosla zamierzocy,
za krajem, oraz 48 cudzoziemdobroczynny skutek wychowawczy?
ców z dwudziestu !{rajów świa·
Nie od rzeczy będzie wrócić pamięcią do niektórych okolic~o&
ta, którzy majq kontakty z Pozaparntę~~.
cl sprawy, a wypływające z niej wnioski dokladnle
lakami.
Otóż nasz kraj (pod naiwnym pretekstem ukarania rządu) miał
odczu6 ujemne akuth.-i faktu, Iż spoleczeństwo polskie ostatecznie
W oplnlł włamej najbardziej
ustroju 1ocjallstyczne10
demontażu
nie dokonało calkowitego
jesteśmy podobni do FrancuI zerwania sojuszniczych układów, lecz mniej lub bardziej ulegle
zów, Włochów, Jugosłowian I
·~·
(zresztą w atmosterze ostrych podziałów) podporządkowało
Węgrów. Według cudzo:r.lernców
rozporzą<fzenlom stanu wojennego. Niechby chociaż porwało .s:•
najbardzlej przypominamy Rudo „ogólnonarodowego powstania", ściągając na ~raj zbrojną inmunów, Buł!!arów, Czechów,
terirencję aojusznlków z Paktu Warszawskiego, niechby popłynllłNiemców I Węgrów. Respongarstk•
na
ła obficie krew polska, która podzieliłaby naród
denci polscy najczęściej wymieprzytłaczającą większość,
współdziałających z rządzącymi I na
·nlal! następujące zalety Poladla której samo słowo socjalizm mialoby Irlę na zawsze skojari.yi!
patriotyzm,
gośclnno4c!,
ków:
z krwawą obcą przemocą. Wobec utopijno§cł „pokojowego" obaodwagę. A obcokrajowcy wskalenia ustroju, musial to być cel główny.
zywali patriotyzm, gościnność l
I tylko zawiedzione rachuby na tak radykalny zwrot w Polace.
optymizm. „Komentujqe te odna rmlanę politycznego 1 wojskowego układu 11ł w tej częśal
powiedzi - pisze Fdward Ru·
ilwiata mogły pociągną!! za sobą histeryczne ·! brutalne reakcje
tvno - z pr%yjemnokiq możn11
niektórych przywódców państw zachodnich, a nie akurat to cą
stwierdzM, te u: ocenach tyt:h
Ich
nastąpUo u nas „naruszenie praw człowieka" (permane~tn•
Polacv to mtlł, odważni, pogonaruszanie gdzie indziej wcale przeclet tym poiltykom me wadzi).
dni ludzie, pr%ywiqzant baTdzo
do swego kr11ju i iwojej kuituLudzono się też, że zamiast nieudanego formalnego wymanewro•
rv. Natomiast cec1i11 ta1cie j!l'lc
uzyska się przynajmniej,
wania Polski z obozu socjalistycznego
racjopracowitość, uc%ctwość,
przy wsparciu 1ankcji gospodarczych, potęgujących niezadowO"
nalność w muślentu, zJolnoU
umożliwiające stworzenie
lenie spoleczne, warunki polityczne
do wspóld%talania, &d1JSC1JPl!nonielegalnej '\Yladzy podziemnej, narzucającej społeczeństwu działa
wam•, oszczędno~ć, wytrwalo.4d
nia bojkotowo-1trajkowe, krzyżujące poczynania wladzy legalnej.
nie byl11 w odpowfedzfach t.0t1·
Właściwie nie powinna nas azczególnle oburzać 1 wyprowadzad
mieniane lub wvmi•niano' i•
s równowagi ta perfidia i brutalność antypolskich posunięć pob4rdzo r&11dko•.
które mają silny
dejmowanych przez te kola kapitalistyczne,
wpływ na politykę zachodnich mocarstw, a w których Interesie
Jakle mam:r wad:r? W popu·
gdziekolwiek w świecie państw
nie le!y oczywiście Istnienie
lacjl polskiej najwięcej wskazań
o u1troju aocjal!stycznym. Od"!'olywanle się przez nich do praw
uzyskaly kolejno następując•
człowieka jest przeci~ propagandowo 1kuteczn!ejsze nit byłob1
cechy: zawiść, lenistwo, pijańotwarte powoływanie się na biznes.
1two, cwaniactwo (krętactwo),
Stąd te:t nie można się z kolei dziwi~, te autorzy 1ankcjl
brak wytrwałości (słomiany zateraz do zrozumienia, że bynajmniej nie ponfe~U fiaska, gdyt rzJ•
pał), niekonsekwencja, niegospokomo „wymusili" na nas uwolnienie więźniów politycznych, •
darność. Cudzoziemcy zaś najponadto rząd USA pragnął uczynić zadoM 9etycjom nlektórn*
częściej wymieniali: nlesolldnośc!
przywódców byłej opozycji polskiej. No có':z, w!emy (I AmeryklflekkomyślnoM,
(nieuczciwość),
nle chyba też), te mimo dotkliwych skutkó'v sanlrcji dla nasieg'
chclwo~ć,
klótllwo~c!, lenistwo,
poziomu życia I ich wpływu na zwiększenie się naSJ"ego zadłuż.,.
brak wytrwalokl.
pijaństwo,
nla, polska gospodarka przetrwała najgorsze w znac7"lej mierz'
Zarówno ankietowani rodacy,
dzięki umocnieniu powiązań gospodarczych z krajami ~ciali11ty..
jalt 1 obcbkra3owcy i:godnle ucznyml 1 kontaktom handlowym z grupą krajów, które nir podejwatali, te rozwój społeczeńatwa
mowały wobec nas kroków nieprzychylnych. Sankcje znl„lone
polskiego przede wszystkim ham•1je wr~cz patologiczny indy- m.ln. I dlatego, że wbrew nim udało nam sh1 wyjść 1 międ:ą..
rodowej Izolacji politycznej·
widualizm.
Wielu z nas przewidywafo, te tak się to będzie musiało zako~
ezy6, gdy! Polska, ze swym potencjale{!l, jest innym potrzebna.
Zastanawiając 1lę nad wynia jej kondycja płatnicza jest dla jej zachodnich wierzycieli ni„
kami badań I włMnyml doobojętna. Nieposłusznego ucznia trzeba wreszcie zwolnić z kozy_
świadczeniami, profesor Rużyl
Co do mnie, to jednej rzeczy nle przewidywałem, że znajd14 lłł
lo doszedł do wniosku, że „ł
którzy zaaprobują niekorzystne dla kraju pow kraju ludzie,
atnłejq jakUd potes%echne ce1unlęc!a gospodarcze, a nawet będą nawoływać do ich kontynua•
chy w naszvm narodzie, któr•
ej!, żeby odzyskać utraconą pozycję I dojść do władzy, a tymczautrudniają nam osiąganie dobr11ch t.0yntk6to w J>TOce.sie zbłO
sem korzystać z materialnego wsparcia zagranicy. I źe oddadZ4
usługi antypolskiej propagandzie, wnosząc wlemopoddańcse pe.
rowego dzialcinia". Pod koniea
omawianego artykułu czytamy: . f;ycje o znie!lenle sankcji, gdy stało sitt to nieuniknione.
„ W11daje lit, te nie J•ddmv
Nie przewidywałem, że owi bądt co bąd:! działacze, ~ tali
ktdrema
Judlmł lattoo •1cceptuJqcvmł euwobee er>0łeczeństwa,
nie dbać o zachowanie twarzy
chcleUby iprzewodmć.' Czy a:t tak namt gar<d~?
dH mifllł. Kddfl ehcialby bvd
tuJóroq tolamvch 1cO'łefPc1ł ł
t'Ulnuea4 i• łnnvm do uivkou- JERZV KWIEC~SKI
ftia. Ni• triem, av to ;est po·
wodem, te u nassvm IJ)Ołe
ezfl\stuiłe pnt1chodzqcc •ar.iq-
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90Utł~nłeh 1tudł6w ł rost.adG1'
co do ncijl~1ngo spoeobu 01ł4cmffcł4

ceru o1cr•llonego sarsq.

cbentem, eo do uilcun11crh motlłwoleł tot11cot1Gtont1eh. Mocodawcv :1 kól•ł, mająa .ftDiadi>mclć ii.go ~wa, pn1111laj4 a:anqdzmł• &bvt „es„
gólowt, ttłe do1to1owau do warunków mtejscow11ch, eo z kolei utrmlnia drobne mod11fł'kG~
cje ł adaptacje, W tych warunkach mnteJ odpowted%lalni tDJlkonawcy uważają lię %a usprawtedlfwton11ch, jdlł nie podejmujq w · pelni lub wiz11stkich obowfqzk6w w11konawczych. W efekct•, po wielu 14·
t4ch stwierdz11 słę, :t• system
ł/Jtntejqcv jeat %l11 i wprowadz11 ałę nowy system. Przez analogię można bS/ powiedzie<!,
te 1tać nas tylko na tot1słle1c
budowy do wysokości parteT-u
ł nie jesteśm11 w stanie ivznidd
wyżej gmachu spolecznej dztalalności. Widząc to zaczynamy
budować nowy budynek, kl11.dziemy nowe fundamenty i budujemy go znowu, niestety, też
ttllko do porteru".

E. l.

•

W najbliższych
nume ach -„Odgłosów"

•

. - „C.łowtek epoki aocjalizm11 miał był m'łdry, nlechetny. A tymczasem na froncie wychowawcsym ponieśliśmy największ11 poraikę. Dlaczego? Jakie mechanizm7
decydują o moralnym obliczu ludzi? Co możemy i powin•
nfśmy zmieniE?" - ·na te pytania usiłuje odpowi.edzieł
w obszernym eseju EDMUND LEWANDOWSKI.
- Na pytania „Odgłosów" odpowiada DANIEL PAS·
8ENT - wywiad z nim, wielce interesujący, przeprowa•
dzłł EUGENIUSZ IWANICKI.
- Czy rolnictwo moż~ dawa6 Więcej produktów tyt„
ko dzięki sztucznemu nawofeniu? Okazuje filę, te nii.
Brzmi to niemal fantastycznie, ale powrót do naturalnych'
1posob6w nawożenia ł zwalczania szkodnik6\v jest .mołll·
wy. Badając naturalne współzależności zachodząco w przy•
rodzie można produkował! zdrową żywność i to w dużych
ilościach. Próbuje prze~onać o tym - na przykładzie gospodarstwa z Wieluńskiego oraz całego ruchu hiodynamicz•
nego w rolnictwie - PAWEŁ TOMASZEWSKI.
- MAREK KOTA~SKI zwierza się reporterowi 1kąd
wziął pierwszego dolara wpłaconego na fundusz dadzieł
l kto mu dał następne.
- Po raz pierwszy - ale nie ostatni - specjalna k~
lumna druku poświęcona video - VIDEONOTESJ
- Tyle historii na tak małym skrawku ziemi - dziwi
:1Ję JACEK MACIASZEK w reportażu z Jerozolimy, znad
Morza Martwego i z miejsca, gdzie niegdyś była Sodoma.
- WOJCIECH MANN zwierza się WITOLDOWI WERNEROWI dlaczego lubi robić takie rzeczy, których się
nikt po nim n~e- spodziew;l .

•
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tylko dlatego, t.e chętnie rozpowszechniła je prasa
burtuaz.yjna. Sformułował on explicite to, co myślano 1 do czego
dążono w
niemieckim ruchu robotniczym. W kwietniu 1899 r.
August Bebel pisał do Victora Adlera, że nie byłoby problemu
Bernsteina, „gdybyśm11 mieli tylko jednego Bernsteina, ale my
mamy łch cały azereg, ł to na znakomitych stanowiskach partyjnych''. Rewizjonizm wychodził naprzeciw poważnej części socjaldemokracji, trafiał do przekonania umysłom oportunistycznym.

lloeta!łzm
według Lenina I Gramsciego llOStanłe l'.'budowany przez klasę robotniczą i jej sojuszników. Potrzebna jest do
tego awangardowa partia robotnicza
i dyktatura proletariatu.
Proces budowy socjalizmu będzie pierwszą próbą świadomego
l planowego pokierowania historią.
Poglądy Lenina i Gramsciego stanowią ri:'eczywlstą kontynuacJ•
marksizmu i przezwyciężenie zarówno determlnistyczno-fatallstycznych, jak i subiektywno-ldealistycznych interpretacji marksistowskiej teorii procesu historycznego. Do praktycznej realizacji ich
koncepcji niezbędna była

PARTIA NOWEGO TYPU

KRYTYKA REWIZJONIZMU
1:e strony czołowego wówczas teoretyka II Międzynarodówki, Karola Kautsky'ego, była wprawdzie ostra i zdecydowana, ale niezbyt głęboka filozoficznie. W przeciwieństwie do Marksa I Engelsa punktem wyjścia dla Kautsky'ego - jak sam pisze - b)·I
Darwin, a nie Hegel. Niemniej dostrzegał on rolę dialektyki, ale
nie doceniał znaczenia filozofii w systemie
marksistowskim
'.Marksizm nie był dla niego filozofią, lecz nauką „doświadczalną".
Stanowisko to było zgodne z ogólną wówczas niechęcią do fllozo:fli. Na początku XX w. wśród teoretyków socjaldemokracji panowało przekonanie, że marksizm jest wyłącznie „nauką", czyli
ekonomią, historią, socjologią filozofia natomiast ma charakter „nienaukowy.!'.
Lekceważenie zagadnień filozoficzno-światopoglądowych' i niska
stosunkowo kultura filozoficzna większości przywódców sprzyjały umacnianiu się w ruchu robotniczym koncepcji materialisty·
czno-metaflzycznych, a w 1zczególnoścl: naturalizmu I determinlzinu ekonomicznego. Znan21 tezę o konieczności socjalizmu w rozwoju społecznym, ujmowanym jako proces „przyrodniczo-h!sto•
ryczny", interpretowano w sposób mechanlstyczno-determlnlstyczny. Charakteryzując skrajną wersj~ pierwszej 1 tych or!entacJl
Palmiro Togliatti pisał:
,.Pnejk!e od kapitalizmu do 1oeJalł%mu młalo .rłf dokOMd ft4

.,, porównaniu 1 socjaldemokratycznym! partiami II Międzynaro
dówki. Partię taką stworzyli w Rosji bólszewicy.
W najogólniejszym i najbardziej lapidarnym ujęciu była to organizacja skupiająca w jedność trzy elementy: rewolucyjną ideologię, dialektyczną taktykę l sprawną organizację.
W oparciu
ó uogólnienia dokonane głównie przez Lenina motna przyjąć, te
partia komunistyczna powinna posiadać następujące cechy i kierować się następującymi „zasadami".
Po pierwsze - musi być awangardą I reprezentacją polityc~
klasy robotniczej. Z tego wynika,
że przede wszystkim winna
spełniać trzy podstawowe funkcje: a) na bieżąco wyrażać obiektywny interes tej klasy, czyli rozwijać świadOJl\OŚĆ klasową proletariatu; b) wnosić w szeregi klasy świadomość socjalistyczną
i stymulować proces wyzwalania się jej spod
wpływów obcej
świadomości klasowej (burżuazyjnej
i drobnomieszczańskiej); '
'c) mobl.liwwać siły i kodki do Ul";z.eczywistnienia Interesów robotników - dążąc do zdobycia władzy ·iub znaczącego wpływu
na tych, którzy ją sprawują. Partia więc, jak u Marksa 1 Engelsa, miała stanowić Instrument s!utący przekształcaniu proletariatu z „klasy w sobie" 1 „klasy dla burtuazjl" w dojrzałą „klasę
dla siebie", tzn. świadomy podmiot historii - klas~ panując" w
społeczeństwie.

Po drugie - musi mleć bardzo starannie dobranych
aby 1tanowlla awangardę m o r a l n'ł społeczeństwa.

członków,

Oznacza

Między powinnością
a zeczywistością
saaadzi• cbiatcmto. prcwa przyrodv, tego acmego prawa, któn 1dełermmowaio przejście od małpy do czlowieka i od mglawicv ko1miczne; do aystemu. gwiazd I planet".
Zwolennicy monistycznego naturalizmu zakładali więc, to 10cjalizm nadejdzie niezależnie od woli ludzi - na mocy wewnę
trzneJ logiki 'wszechświata, którego prawom społeczeństwo nieuchronnie podlega. Przedstawiciele d'ruglej z kolei . orientacji ab·
solutyzowali ;,maczenle czynnika ekonomicznego w procesie hh1torycznym, blędnle interpretując marksowską koncepcję determinowania w ostatniej instancji. Przyjmowano, te kapitalizm automatycznie ustąpi miejsca socjalizmowi, gdy tylko zostanie osiąg
nięty odpowiedni poziom rozwoju sił wytwórczych. W eumie oble
wykładnie prowadziły do pomijania w teorii rozwoju społecznego
roll rewolucji I czynników pozaekonomicznych. W praktyce zal
1przyjały przyjmowaniu postawy wyczekiwania
na bllteJ nieokreślony moment, w którym „sama" historia stworzy niezb~n<t
przesłanki socjalizmu I w sposób pokojowy „odda" władzę 1ocjaldemokracji.
Trzeba przyznać, te Inspirowany neokantyzmem rewizjonizm
wyrastał lako wyra:tny sprzeciw wobec mechanlstyczno-determ1nistycznej interpretacji konieczności historycznej. Przy czym by~ to
sprzeciw tak silny, iż tezie o nieuchronności socjalizmu odmówiono w ogóle charakteru naukowego. Socjalizm uznano :r:a coś, co
być może i
powinno, ale nie must A cale zagadnienie iprowadzano 1 płaszczyzny naukowej na grunt etyczno-ideologiczny.
Wskazywano, te społeczeństwo kapitalistyczne 1topniowo „wraeta" w eocjalizm, bo ludzie tego pragną i ku temu dążą. Sam cel
owęgo pragnienia i dążenia jako nigdy nieosiągalny w pełni
ideał - 1est „niczym", Natomiast ruch jako wieczne dążenie
do ideału - 1est „wszystkim". W takim ujęciu zamiast zmierzać
do przewrotu rewolucyjnego, który i tak nie pozwoli na urzeczywistnienie Ideału, lepiej umacniać I rozwijać „pierwiastki socjalizmu". A zatem cierpliwie czekać i „ulepszać" istniejące społeczeństwo.
,
Strategię 1ocjaldemokratyczną genialnie wyrazll poeta austriacki Helmut Zenker. W wierszu pt. „Socjaldemokratycznie" napisał:
rfł'Wolucj11

przewidziana na jutro
musi zoatat przeloiona

na czaa

n.ieokreślon11

poniewa:t
nie dokonano
jej prawnego

to terminłe
1glosze~ła.

Nadzieje ewolucjonistów I neokantystów na powolne kształto
wanie przesłanek l narastanie
pierwiastków 1ocjallzmu byly
niewątpliwie uwarunkowane pomyślnym rozwojem kapitalizmu
l ekspansją świadomości klasowej burżuazji. W okresie do pierwszej wojny światowej nastąpiła Istotna poprawa położenia robot·
nlków: wzrosły place realne, skrócono czas pracy I rozbudowano
ustawodawstwo socjalne. Na tej podstawie
wielu socjalistów
zwątpiło w teorię Marksa głównie cl, którzy poznali ją nazbyt
powierzchownie.
Przeciwko koncepcjom automatyzmu dziejowego
i rezygnacji
r., dialektyki u.cz.ególnle ostro z.aprotestowall Gyol"gy IAikAcs I Karl
Korsch. Obaj jednak - słusznie zwalczając fatalizm - wpadli w
Inną skrajność, określaną zwykle skrótowo jako „subiektywizm''
l „woluntaryzm". Występując zdecydowanie w obrqnie filozofii
i logiki dialektycznej w marksizmie przesadnie acentowall . rol~
heglizmu w teorii Marksa, Nawiązując do myśli Hegla, że duch
rozwija się tylko jako całość, skłonni byli na podstawie samego
wzrostu świadomości rewolucyjnej
proletariatu
wnioskować
o dojrzałości do socjalizmu, Wprawc:lzie ukazali oni rewolucyjny
charakter filozofii marksistowskiej i obnażyli elementy świato
poglądu mieszczańskiego u teoretyków socjaldemokracji, ale koncepcje ich zawierały pewne cechy o charakterze idealistycznym.
Niektóre głoszone wówczas przez nich poglądy wyraźnie sprzyjały w polityce tendencjom lewackim i anarchistycznym. Do idei
Lukacsa I Korscha szc;i;ególnie chętnie nawiązywali myśliciele :r:e
„szkoły frankfurckiej" i inni późniejsi rewizjoniści.
Na tle 'przedstawionych wyżej odchyleń można wyr;unle wyodrębnić koncepcje Włodzimierza Lenina
I Antonio Gramsciego.
Według nich konieczność historyczna stanowi rezultat dialektycznego splotu czynników obiektywnych i subiektywnych.
Baza
ekonomiczna określa proces historyczny „w ostatniej instancji",
aie spoleczeństwo może rozwijać się pod bezpośrednim wpływem
czynników pozaekonomicznych (l)p. polityki i Ideologii). Polityka
ma prymat nad ekonomiką, chociaż w ogólności i w dłuższym
okresie czasu od niej zależy I jest jej "skoncentrowanym" wyrazem.
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to, te winna skupid wyłącznie najbardziej jwladomych I aktywnych robotników oraz jedynie tych ludzi spośród innych klas
i warstw, którzy całkowicie identyfikują swoje Interesy i dążenia
1 Interesami i dątenlami proletariatu.
Lenin niejednokrotnie przestrzegał, te do partii rzą~zącej napływać będą ludzie nieuczciwi, kierujący się tylko własnymi interesami. Był on zdania, te najbardziej wartościowi są ci, którzy
wstąpili do partii w trudnych dla niej warunkach. W związku
z weryfikacją („czystką") szeregów partyjnych, \v toku któ!"ej
usunięto 25 proc. ogółu członków, we wrześniu 1921 r. pisał:

„Masy pracując• a ogromnvm w11czuciem odróżniają czlonkóto
partii uczctw11ch i oddanych od takich,
którz11 budzą
w1tręt
10 każdum, kto w pocie czola zdobywa chleb, kto nłe ma .ladn11<'h
przywtlej6w, tadnych •chod~w„''.

Po tr:z:ec!e - powinna posiadad naukowy
program działania
i twórczo rozwijać ideologię marksizmu.
W artykule pt. „Nasz
program" - napisanym w czasie pobytu na zesłaniu - pisał Lenin:
„Nie traktujemv bJIMJmnłej teorlł Mark111 jako cztaol mk<nlczonego i ntetykalnego: przeciwnie, przekoncnł J1stdm11, te zclożyla ona Jedvnt• kamłlń węgielny tej nauki, którą aocjaliłci
p o w i n n ł rozwij~ dalej we wuystkich kierunkach, jdelt nie
chcq pozostać w tvi. za życiem. Sqdzim11, t• dla aocjalfstótJ? roavjsktch 1zczeoólnie niezbędne Jest 1 11 m od zł e l n e przepracowani• teorii Marksa, teoria ta bowiem daje jedynłe ogólne tez:71
p r z e w o d n łe, które to 1 z cz e g ó ł 11 c h 1tosuje rif łnacz•J
do Anglił niż do Francji, łnaczej do Francji ni.I do Niemiec, łna·
czej do Niemiec nl:t do Rosji''. ,
Motna by tu dodać: Jnacr.ed do Roeijt nit do PoJlkł ttd. Jednocześnie Lenin, podobnie jak Jerzy Plechanow, mocno podkreślił,
że nie może istnieć taden ruch rewolucyjny bez posiadania teorii rewolucyjnej. Podstawą takiej teorii nie mote, rzecz prosta.
być socjologie pozytywistyczna absolutyzujllca fakty l wspierająca 1ię na filozofii zdrowego rozsądku.
Dlatego właśnie A. Gramsci w sposób niezwykle Ia'Ytyczny ustosunkował się do kslątkl Nikołaja Bucharlna „Teoria materializmu historycznego".
Po czwarte - 20wtnna -byc! dobrze liorganlwwana I funkcjonować w oparciu o zasadę centralizmu demokratycznego. Centralizm
jest konieczny ze względu na potrzebę efektywności I 1kutecznoścl działania, ale uzasadniony być może tylko równoczesnym istnieniem demokracji, a więc swobody wypowtedzl, krytyki I decyzji. Interesująco pisała na ten temat Marla Koszutska (Vera,
Kostrzewa) :
„W jakł aposób partia 1t0Jqccs u toładzv mo~• pozo1tad lywq
partią, a nfe aparatem admintstracyJn1f1ń7 Partta kłerowniczka
aparatu państwowego, musi działać na podstawie komendy z qó·
ry, partia - organizacja ideowa, musł um!ejętnte ztapalać tmpulsy łdące • góry ł z dolu, must dać 1woim czlonkom mo:tno-ić
szerokiego omawiania wszystkich ważniejszych apraw dotyczą
cych życia partit ł zarządu. państwem,
musi dać łm możno.łć
wplywania na decvz;e, mtłsi dać prawo kT'J/tykt, a jednocześnłe
nie uszczuplać 1wojej epręży&to§el, uniknąć ntebezpteczeństwa
zamienienia ato w klub dysku111.1n11, niebezpieczeństwa, które dla
partii rządzącej b11lob11 groźniejsze nfż dla innej''.
Lenin był zdania, te warunkiem przynależności do partii jest
podporządkowanie się wybranemu w demokratycznych wyborach - kierownictwu instancji centralnych. W sprawach szczególnie ważnych, kontrowersyjnych
i wymagających plasowego
działania nie wystarczy według niego opierać się na poglą
dach przedstawicieli, lecz trzeba zas!ęgnqd
oplnll
wszystkich
członków.

Po piąte - powinna 1zczególnle, ostrożnie i uwa~• wysuwać
centralnych ~rzywódców. Ludzie ci winni posiadać cechy godne
naśladowania przez wszystkich członków partii i bezpartyjnych
oraz umiejętność pokierow!lpl!J tak złotonym aystemem, jak partia nowego typu. Lenin uważa!, te na kierowniczych stanowiskach nie wolno tolerować osób niekulturalnych, apodyktycznych
i zbyt pewnych siebie. Oceniając działalność Józefa Stalina nil
stanowisku sekretarza generalnego partii pisał, te jest on „zbyt
brutalny'', i dlatego należy rozważyć sprawę przenięslenla go na
inne stanowisko. Sekretarzem za§ należy wybrać takiego człowie
ka, który różniłby się od Stalina
„więk3zą tolerancyjnośctą,
większą lojalnością, wtększą uprzejmością,
bardziej uważnym
stosunkiem dn towarzyszy, mniej kapryśnym usposobieniem itd".
Zarzucał Stalinowi, że skupił w
dzę'' f wyraża! wątpliwość, czy
żytą ostrożnością".

I lkłonn~ clo admłnłstrowanlL me awatal Trock\ego za czło
wieka w pełni eodnego aufanlL Mówił o nim:
,.A mimo wuyat1co nłe jeał ło nau czlo10ie1cl Nłblf jesł z nami
G przecid nie nau. Ambitnv nazbv&. l
w nim co.ł takie·
go ( ••• ) niedobTego - col • L4.saalle'11 (-.)".
Do wyboru odpowiednich przywódców partyjnych przywiązy
wał Lenin olbrzymie znaczenie, poniewat był zdania, że od leli
zdolnoścl i cech charakterologicznych zależy Jakość całej partii.
Na ważny, Jak •i• wydaje, fakt zwróciła uwagę Maria Kos:i:utska.
W przemówieniu na III Zjeździe KPP podkreśliła, że za błędy,
popełnione przez partią nie można oskarżać wąskiej grupy z jej
kierownictwa. Pozostali członkowie KC muszą również czuć Sit:
odpowiedzialni za politykę prowadzoną przez partię. Obciążenie
za błędy tylko kilku osób prowadzi - jej zdaniem - do odzwyczajania partii od myślenia politycznego .
Po szóste - powinna zachować jednośd organizacyjną i Ideo•
logiczną. Oznacza to, że, umożliwiając swobodę dyskusji i dopuszczając różnice zdań, nie należy różnic tych Instytucjonalizować
w postaci frakcji. Partia ma być Jednością w różnorodności, al11 ·
- rzecz jasna - różnt>rodność nie może wykraczać poza podstawowe zasady budowy socjalizmu. Należą do nich: uspołecznieni&
kluczowych środków produkcji, państwo będące dyktaturą proletariatu I kierownicza rola partii komunistycznej
wobec pańs•
twa i społeczeństwa. Nieakceptowanie tych zasad jest równoznaczne z wykluczeniem z szeregów partyjnych. lnteresuJącym i wartym podkreślenia faktem historycznym jest to, że Lenin polemizując nieraz bardzo ostro ze swoimi oponentami w KC nie domagał się, aby usunięto ich z władz partyjnych lub nie wybierano do władz w przyszłości.
Po siódme - pąwinna utrzymywać ścisłą wlę! z masami, czyll
znać i rozumieć ich problemy oraz tak kierować, aby nie stracić
kontaktu I pełnego zaufania. Olbrzymie znaczenie przywiązywał
Lenin do udziału autentycznych robotników w pracach Komitelu
Centralnego l Biura Politycznego. W partii upatrywał taką for•
mę społeczno-politycznlł,- która jednoczy Intelektualistów prol.tariackich z Jńasaml robotniczymi I biedotą cnłopską.
Antonio Gramsci trafnie podkreślał: „Proce1 rozwoju zwiq211nt1
Jest ~ diałekt11kq: intelektualiści - maso". Jego zdaniem part!a
ma w litocie intelektualny charakter, "kierownic:z11, organi.zacvjnil, w11chowawcz11". Tworzy z mas robotniczo-chłopskich klasę
panującą l ze1pala li ni' warstwę inteligencji. W Innym miejscu
pisał on: „Lud •odczuwa„, ale nie zawsze rozumie albo wie, llle·
ment inteligencki «wie„, ale nie zawsze rozumie, a zwla&zcza ni« ·
zawsze
•odc~w11„".
Dzięki partii klasa robotnicza zdobywa
własnych "or1aniczn7ch" Intelektualistów, co umożliwia JeJ spra•
wowanie w społeczeń1twl• nie tylko dyktatury, lecz równid he-.
1emonli.
·
Po ósme - powinna wykaztałcld wśród klasy robotniczej prze•wladczenie o jeJ dziejowej misji l czołowej roll w 1tosunku do
Innych kla1 i warstw. Albowiem - jak słusznie pisał Gramsci
- robotnik •jest• proletariuazem, gd11 ewie•, te jest n.im, gdtJ
mv.m ł dzłała zgodnie • ł4 •wiedzą„". O pełnej przynależności
-do kla17 nie decyduje eam zawód, lecz rzeczywista rola klasowa - działanie zgodnie a obiektywnym Interesem klasy. Robot•
nią 1tają
naprawd• klasą wówcza1, &dy zaczynają być śwla•
domym podmiotem rozwoju społecznego.
„Partia lcomunbt11czna - zdaniem Gramsciego - Jeat narzq•
dz~~ ł hłlłor1/cznq /~q procesu w~tnnego wyzwolenio.
dzięki któremu robotnik 1 wykonawc11 zmienia· aię w imcjato1'a,
z mas11 - w prz1fWódct ł przewodnika, przestaje b11c! tylko ra•
mieniem, es ataje 1ię mózgiem ł wolą".
W tym celu jednak kultura robotników musi 1tać się w pełni
kulturą robotniczą, tzn. 1ocjallstyczną - obejmującą takie war•
toścl oraz wzory działań i zachowań, ktqre najlepiej sprzyjają
t·ozwojowi systemu opartego na społecznej własności lirodków
produkcji.
.
Po dzl~wiąte - powinna w każdej chwlll precyzyjnie określad
najwatmejszy aktualnie cel działania i skupiać na nim główna
siły, a równocześnie nie trac1.ć z wla widzenia w1zystkich innyc!l,
mniej ważnych 1praw. W pracy „Najblitsze zadania władzy ra·
dzleckiej", wydrukowanej w kwietniu 1918 r„ Lenin podkreślał:
„Nie to~•tarcza ł>vc! r~olucJonistą ł zwolennikiem 1ocjalizmu
lub komuni.ftg co ogól•.
Trzeba umieć w każdej poszczególnej
chtołU ~dnalezd owo uczególn• ogniwo lań~cha, za które n.al.~tv
uchw11cid ze WU1fltkfch 1łl, b11 utrzymq~ cal11 łańcuch j . aolidnt«
przygotowad przej.łcfe do nutępnego ogniwa, przy
kolejność ognłw, ich forma, tch polqczen!e, różnice między nimf nie
aq to łańcuchu wydarze11 ht1toryczn11ch tak proste, ani blahe jak
10 zw11klym łc11cuchu wykonanym przez kowala''.
Cytując te słowa, tak często przytaczane w rótnych pracach
I przez rdtnych autorów, historyk brytyjski Geoffrey Barraclougb
dodaj~ od. 1leble: "Ni.etołeZu ludzi w dziejach dorównało Lenłno·
wł, nikt nie przewyżazał go w tej istotnej umiejętności''.
. Po dziesiąte - powinna przystosować formy organizacyjne do
bletącycb zadań, łączyd teori~ z praktyką f stosowad w działaniu
logikę dialektyczną. Ulu~ionym zwrotem Lenina był słynny cytat
z Fausta Goethego mówiący, te· każda teoria „Jeat szara, al4 zielone - t11cfa drzewo zlotc". W styczniu 1923· r. uzasadniając Rewolucję Pddz!emlkową - powołał się na powiedzenie Napoleona: „Z po~zątku ttz~ ba 1ł4 zaangażować
w poważnq
bitwę,
11 późn!eJ atę sobaczy 1 • W ten sposób wyjaśnił, że nigdy nie moż·
na przewldzled dokładnego kształtu przyszłości, lecz jedynie głów
ny kierunek rozwoju, a kwestie. szczegółowe trzeba rozwiązywać
w toku praktyki.

czum

TYLKO DIALEKTYKA
--·
--

.reaen li najbardziej znanych sowietologów - kierujący gruPłl
badaczy historii KPZR przy Uniwersytecie Columbia - Alfred
Meyer tak pisze: „Lenin był przekonany, o tym, że dialektyka,

przynajmniej ~ Jej materialistycznym łub marksistowskim po;mn:.
waniu, •tanowi lclucz do wlalciwego rozumienia rzeczywistości i wyboru_ prewidlowej lłnti clUalania, kwintesencję filozoftł, a zatem najważniejsz11 oręż rozumu dla działacza rewolucyjnego. Jednakże będqc
najsubtelniejszym tworem rozumu, dialektyka jest trudno prz11swajalna « trudno Jq objaśnia6. Stąd szczególnie żywe zaintere:
aowante nfą Lenina. W odróżnieniu od wielu. innych marksist6w
nte mfal on zamiaru bawić aię terniinologtq dialektyczn~ w swych
traktatach. ł przemówieniach. Dialektyka nie byla dlań zabatvkq
anł filozoficzną abstrakcją, na któTe; temat można się posprzeczad. S~nowi~ ona dla nłego nieoceniony oręż praktyczny, arcanum tmpertł w pełnum tego slowa znaczeniu, o którym n1e
trzeba rozprawia.c!, lecz przyjąć za uzbrojenie t umiejętnie się
nfm poslugtwa6, tak ja1c posługuje 1t4 zwykle w praktyce wlasnq
podstawową ff,lozofiq mepf.saną".
Jest to niewątpliwie trafne I dog~ Interesujące
świadectwo.
Warto tu odnotować, te charakteryzując w grudniu 1922 r. syl-

wet~ę, Bucharina - Lenin stwierdził o nim, it jest to wprawdzie
v.ryb1tny teoretyk partyjny, ale poglądy jego nie są całkowicie
marksistowski~, ponieważ nie opanował dialektyki.
J~k z powyzsze.go wynika, partia typu leninowskiego, w przeciwieństwie . do mezmiennych i spetryfikowanych form instytucjonalnych, imała stanowić dynamiczny system funkcjonii]ący według ~lalektycznych praw. Tylko taka bowiem organizacja może
najlepiej sprostać wyzwan.fom historii, która jest używając
s~ormułowanla Jerzego Plechanowa „najwtększvm dialekty-

kiem",

EDMUND LEWANDOWSKI

swoich rękach „nadmierną wła
potrafi z niej „korzysta~ z nale-

Bardzo wysoko oceniał zdolności Lwa Trockiego - pisząc o
nim, że jest „bodaj że najzdolnte;szym czlotviekiem w obecnym
KC", ale równoce:eśnie wytykał mu zbyt dużą
pewność 1leoie

ODGŁOSY

3

Wssyaftio wsknuje na to, te dm.a jut odchodzi, ale pnecłeł pozosta-

wiła skutki, :z którymi przyjdzie nam jeszcze długo borykać aię. Jak zima
wpłynęła na pracę różnych dziedzin gospodarki? Odpowiedzi na to pytanie postanowiliśmy poszukać w różnych przedsiębiorstwach. Staraliśmy
się wyjaśnić i pokazać, jak w porównaniu do
wyników 1986 roku
kształtowały się rezultaty z początku 1987 roku, kiedy to trzeba było
dokładać wiele wysiłku, aby utrzyma~ rytmikę produkcji, kiedy szwan-

•

daży
czyć.

udało alę nam przekroNie chciałbym jednak, a.by w tej materii były pewne
niedomówienia: otó:i: transforFabryka Transformatorów i
mator - to nie guzik, który
Ąparatury Tra.kcyJnej
„Elta"
moim.a 11prz.edać w tym aajest
największym
zakładem
mym miesiącu, w którym a.IQ
przemysłowego Teofilowa, zago wyprodukowało. Cykl protrudniającym pon.ad 3
tysiące
dukcji dużege> transformatora
ludzi. Jest to jedyny w kraju
trwa prze-cież wiele, wiele typroducent
transformatorów
godni, toteż należy się spodzienajwy:l.szych mocy, eksportują
cy swe wyroby do v.,ielu kra- \ wać, że .skutki tej zimy dadzą
o sobie znać dopiero za kilka
jów świata. Podo·bnie jak i
mie.<iięcy.
inne zakłady na:szego miasta,
Natomial'it na terenie zakła
„Elta" odczula skutki tegodu nie mieliśmy jakichś więk
rocznej zimy.
szych problemów ani natl\lry
...:. Zacznijmy od tego - mózaopatrzeniowej, a.ni ekspewi zastępca dyrektora d.1. obdycyj.nej. Było trochę kłopo
sługi, inż. Edmund Borowski tów z ni.ektórym.i materiałami,
że zima jako pora roku a•le staraliśmy 111ę rozwJązywad
nie jest dla nas ,za.skocz"je we własnym zakresie. naniem, jak dla niektórych inwet jeśli zdarzało się, :te aanych przedsiębiorstw.
mochód ze Sląska WTaca czteToteż rokrocznie, jeszcze lary dni„. Przez jakiś czas ko.tem, sporządzany jest w zalej taikże ni• chciała od nas
kładzie szczegółowy
harmonoprzyjmować
transformatorów
gram, kto I co ma załatwić, by
do wywozu. Na sz~ście jedzimn nie zakłóciła normalnego
nak, na terenie mamy sporo
toku produkcji.. Stąd działania
miejsc magazynowych, w~ęc i
zaopatrz.enia, by zakupłć ciepz tym kł.opotem jakoś daliśmy
łą odzież,. zg.romadzić pia.sek i
sobie radę.
sól do posypywania chodniChciałbym jes:t.aAt ras wu:óków, stąd
działania
służb
ci<! do warunków pn.cy weG!ównego Energetyka i Głów
wnątrz ha.I.
Rze<:rywiście,
W
nego Mechanika, by wsz)'IStkie
pierw!zych
dniach mrozów
drzwi i bramy były r.zczelne,
było tam bardoo
:Wnno. Ale
by wisiały w nich kotary, by
jut po 2-8 dniach 1ytua.cja udziałały kurtyny cieplne, by
legla radykalnej poprawie w oknach wstawiono wszysti to wcale nie na skutek do.kie brakujące szyby. Praktystarczania większych ilości ciecznie od listopada z11wsze jepła, lecz racjonalniejszego n.im
steśmy
przygotowani' na nagospodarowania. Sami pracowdejście zimy.
ni.cy bowiem zaczęli dba<! o
Jeśli powiem, te zimę pr-Mto, by ~wl i bramy otwierażyl!śmy bez zakłóceń, to najne były tylko w niezbędnych
zwyczajniej w świecie skła
momentach. Pozwolilo to na
mię. Zaraz, pierwszego
dnia
podniesienie temperatury at o
mrozów, zamarzło kilka grzejokoło 4
&topnie! Po:r.a tym
ników. Służby Głównego Mepracowndcy Dzi.ału Głównego
chanika i Głównego EnergetyEnergetyka
całymi
noeami
ka natychmiast przystąpiły do
dbali o tio, l>:r na~nl~
i.eh naprawiania i chyba tylko
ciepłego powietrza działały bez
ofiarnej pracy ludzi - czę.sto
z.airzutu I aby n.ie zamarzły
nawet od 7 rano do 21 wiegrzejni.kii. Z całonocnych dyczorem - należy zawdzieczać,
żurów odwołano
ich dopiero
że nie na..stąp!la
żadna,
powtedy,
gdy fala mro.zów już
ważnie.Js-za awaria.
minęła.
Oczywiście,
natychmiast
Trzeba przy:zna.6, ł.4t wizja
spadła temperatura wewnąt.rz
przedstawiMA pirzez dy.rekł.o
hal produkcyjnych. Tam, gdzie
ra · spra.wia4a wratenie dość
minimum p<>winino być 16 stooptym.istyczne;i.
Potwierd-z,iL1
pni, bylo chwilami tylko 6!
ją jednak
aamł
pracownicy,
Nie c-0 dzień i nie we '"·szyktórzy p.tzY'ZA1ali, że rzeczystkich miejscach, ale tym niewiście, w halach było
zimno
mniej były takie
m..omenty:
- na niektórych atanowiskach
Ale czemu s i ę dziwić, jeśll
zlo.kalLzowanych przy bramach
temperatura czynnika grzejwjazdowych temperatu.ra oscynego, dostarczanego z
EC
lowala nawet w
okolicach 2
IV, mia.st
planowanych 140
stopni - al& przecież nie dy·stopni, miala tylko ok. 110, a
rekcja ponosi :za to winę.
w szczytO\vy11l okresie nawet
Wszyscy
natomiast zgodnie
95 stopni!
potwierdził!, że otrzymali cieW związku i taką sytuaej~
płą odzież i ciepłe posiłki, kt6kierownictwo zakładu
podr-e - co także
nie je.st bez
jęło decyzję, o wydaniu doznacrenia - były ponoi! bardatkowych 200 kompletów odzo emaczne i uro.z.maicone.
ciepla nych ubrań oraiz takiej
- I je.~zcze jedno mogę dosamej ilości ciepłej bielizny.
da<! - kończy dyrektor BoCytra nie jest może szokująca
ro~k! w tych dniach, mi ei wydać s'ę może kroplą w
liśmy na berenne .zakładu InmC'rzu potrzeb - ale to tylko
5pekcję
Robotnkzo-Chłopską,
pozory. Bowiem znaczi:a częś~
która w swym
protokole w
pracowmków taką odz1eż juz
pe~ni potwierdziła, że
zakład
posiada - zgodnie z obowią
do zimy był przygotowany
zującymi normatywami
BHP.
prawidłowo.
Poza tym zakładowa kuchnia
uruchomila wydawanie zwięk
ZPO IM. A.
szanej ilości posiłków regeneracyjnych. Jeśli na co dmeń
PROCHNIKA
I
wydaje ich 100 150, to w
czasie największych mrozów
Nie je.st dobrze, jeśli a jawydawała ponad 300. Prawdą
kichś przyczyn
przedsiębior
jest. że stanowi to górny pustwo nie wykonuje zadań plałap jej możliwości, ale w pranowych - ale również maczktyce oka.zalo się, że nikt nie
ne pr.iek.roczenie
planu
odszedł od buietu bez talerza
choć porornie oznacza suklces
ciepłej zupy.
- nie je.st na ogół faktyczZ całą pewnością mróz miał
nym
osiągnięciem,
bowiem
wpływ na wydajność pracy często kiryją się za
tym a:lbo
choć nie w sposób· dfl'a.styczny.
niedostatki planowania, albo
Pow:em więcej; plan sprzeteż rozmaite
ce1o·we zabiegi,
daży
za
styczeń
.p rzekrostosowane dla osią·gnięci.a ró:iczyliśmy
nawet o 7 proc.!
norodnych korzyści.
Wracając jedn;:ik do wydajnóŻadna z takich ewentualno~c1 pra ~y .
„Rozk!adała"
nas
ści nie zaistndała w Zakładach
komunikacja.
Jakiej
wyPrzemy.siu Odzieżowego
im.
dajności
mogliśmy
&pod1.iedr A. Próchnika. O i.ym, że
wać
i; l ę
od
pracownijest to zaktad dobry wiedU\
ka. który zamiast na szóstą,
wszyscy łodzianie i nie tylko
przvjeżd ~ ał na
zmianę z
!-od.Lianie - choć wiedzą rawiny MPK - na ósmą? A na
czej ze słyszenia nit z własnej
dodatek musieli śmy go zwalpraktyki, bowiem kupno pła
niać z
pracy dwie godziny
szcza, kUJrtki ozy wdzianka s
wcześniej, by mógł
dojechać
Próchnika
jest nie.słychani.•
do domu, do odległej wioski?
trudne. Przedsiębiorstwo naW tym roku komunikacja bystawione jest przede wszystła jak się to · potocznie mókim na produkcję eksportowi - pod psem. Na dodatek,
wą. Od lat cieszy
się
uznana Aleksandrowskie.i. jaki ś piniem odbiorców w krajach zarat drogowy tak skutecznie
chodnich, wysyłając swoje wypozrywał sieć
trakcyjną.
że
roby przede wszystkim do Honim ją na'Pra,Yiono, minęło
landii i RFN. O marce zakła
sooro cza.su A fakt ów bardu świadczy również m. in.
dzo pnvczynil się do dezo.rgafakt, te - mimo wprowadzenizarji produkcji.
nia restrykcji - ek8po.rt vrrWspomn i ałem, że plan ~prut-
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transport i brakowało energii elektrycznej?
Nasza penetracja w kilku przedsiębiorstwach miała na celu uchwycenie stanu istniejącego pod koniec pierwszej połowy lutego. Ale też
staraliśmy się pokazać, jakie to może mieć skutki dla
dalszej pracy

9

na z
„ELTA"

kował

przemysłu.

robów do USA zmalał jedynie
w niew.ielk1m stopni u.
Rok

ubiegły

realizacją zadań

zamknął

się

100,5 proc. w
rokiem
1985.

porównaniu z
Uszyto
w przed5iębie>r~twie
907579 tys. utuk odzieży róż
nego rodzaju, a po.nadto, dodatkowo
59
mln ubranek
dziecięcych,

nie resztki,

wykorzystując

na

pr.zy
k!rojeniu oraz tzw. wypady.
Wartość produkcji w cenach
konfekcjonowania również
w po.równaniu z rokiem 1985
- W'Zl'O\Sla o 18 proc. ·a wartość •ksportu w cenach zbytu
o 40 proc. Na n.ie zmienionym
po.ziomie utraymały si• dostawy n.a rynek lm'ajowy.
Ja.k. wszystldoh zakła&Sw tak i Próchnika nie om!nęly
w PQc.zątkach roku bieżącego
rozmaite doda:tkowe trudności, W)''nikające ze szczególnie
trudnych wa.runków w transporcie i energeiyce. Wyłącze
nia ener~I były
prayczyn.ą
postojów na p~zczególnych
wydzia:lach,
utrudniOJly był
wywóz eotowych .towarów z
zakladu.
Nie <><!biło aię to jednak n.a
wyn.ikacll miesiąca. Co najwarżmi.ejs.z.e wszystkiie terminy do3taw, uzgodnione wcze..
~niej s zagranicznymi odbiorcami zostały dotrzymane, a do
ilościowego
planu
miesiąca
z:abraklo zaledwie dwa tys.
sztuk okryć.
Poważnym problemem
je.si
natomi.115t absencja chorobowa.
Przy dopuszczalnym wskaźni
ku li - 6 p.roc. (tyle załogi
może brakowa-ć bez ujemnego
a.kutku dla rytmiki i organizacji produkcji) w atyczniu wynosiła ona 20
procent, w lutym była nieco niż.sza, ale nadal znac7lnie wyższa niż latem
czy jesienią.
Sprawą
najważniejszą
jest
jednak zaopatrzenie w surowce. Tu perspek.txv.'Y 1ą gorzej
n.iż .złe. Do wudności z zaopatrzeniem w tkani iy bawelinia~ moima już byto się w zaklaidzie p1r7.yZwyczaić, boiw-lem
występują od
wielu lat
choć ob~nie w coraz ostrzejszym sto.pniu, ale niedobór
tkani·n welnianych jest swego
rodzaju nowością.
Jeszcze pól roku temu producenci tkanin wełnianych na.r:z;ekali na klopaty z nadmiarem, rozważali różne moilipowstające

produkcji i technik! Lódzkiego
Kombinatu Budowlanego ,,Pół
noc" m~r :Inż. Krzysztofa Millera jak dla tego pr.zedsiębior
etwa zakończył się rok 1986.
- Nie
wszystkim
lód:z:kirµ
kombinatom to sił u.dał<>, afe
my wylronaJiiśmy plan w 100
proc., a nawet zdolali~my go
trochę 'pNekroczyć.
Już
od
sześciu lat realizujemy plany

roczne w teirminie. powiedział dyrektor Miller .s dumą.
Kombinat „Pólnoc" oddał 1084
miesaJkania. Łódzkie bwdownictwo całkiem nietle 1oble radzi
w pocówm.aruu do innych. Cykl
reali.zaoeji budynku trwa u

n.aa blisko

12

miuięcy,

a

n.a.

pr.zyklad w Wamzawi• około
30 miesięcy.
·
W ubiegłym rolw !Ue obyło aię jednak bez trudnoki.
W Kombinacie ,,Północ" przede wszystkim brakowało 1'achow.ców. Najbardziej poszukiwani są. murarze, tynkarze,
dekarze I malarze. Wleru :i
nich odeszło do fiinn prywatnych, bo otrzymują tam wyż
aze zairobki
Były t.ż jeszcze iem• ldopoty z ludźmi. Najlepiej będzie,
je-żeli posl11Żł alę liczbami, bo
pomogą zodentowac! &<ię w aytuacji. W lrombinac:ie w 1986
roku średnio 1105 Ol!l6b zatrudnionych było na pełnym etacie. W cl~ tego roku zwolniło

isię

344 i

zostało

przyją

tych 277 nowvch pracowni·ków. Nie dość, że jest tak d~
ża fluktuacja kadr,
to systematycznie 11;Pada Ubtrudnienie.
Nie najlet)iej był-o również z
reai!Ji.zacją zamówieJ\
materiitlowych,
Często w budownictwie narzeka alę na tereny n.i• uzbrojone. Niestety Kombinat „Pół
noc" ma równiei i s tym kło
poty. Na og-Ol pr.zygotowanie
czyli
uzbrojenie terenu n.ie
wyprzedza prac budoiwlanych.
Nie zda,rzylo alę w
tym
przedsięhion17wie, j.ak upewnił mnie mój r()(l;tllówca, że a.by zreall:zow~ plan roe7m7
budynki! oddawane '" „na papier.ze", a wykańczane dopiero w n~t,wnym roku.
Ten nowy rok rozpoczął ••
dla budownictwa b&rd:z.o nl&forti.mnie. OjJtra mima odbije
się s pewnośclll na
realizacji
planu, bo budowlańcy stracili
mi~iąo,
a przy niektórych
praca-eh, na
przykład
przy
wości działań,
mrier:z.ająeyich
montaru, nawet pólto.ra miedo Intensyfikacji spr"Łedaży, o- •i!\CA. Znów pomogę sobie liczbecnie srtuacja zmieniała •ił
ba.mi. W .tyczniu 1986 roku
radykalnie. Od ubiegłego roku
przedsiębior11two wykonało na
zalega z· dostawami Pamoł.ex,
budowach prac• u. 104 m\11opo.nad dwutygodniowy postój
ll7 (j•t to tak .zw.a.n.a pro<!ukw F~tach również spowodo-- 1cja podstaiwowa), a w styawał poważne opótn1en:ia ·reaniu teg.o roku tylko aa· Jl ml~
ll:zacji umów,
dwa
zaiklady
lionów. Z produkejia pomocni·
wr~.z
wypowledeiały
umowy
czą jest podobnie (.z
pracą w
- z braku 1urowców.
fa,brykaeh prefabrykatów, stoTrudno oczywiście
tlumala.miach, łlll.!arniach).
Pod;C2y<! odbiorcom kurtek
crr czaa gdy w ple!'lwszym miesią
płaszczy .s Próchnika, t.e „docu ubiegłego roku wykonana
starczymy później bo mamy
została za 37 mildonów, w tym
kłopoty
zaopatrzeniowe". Usamym oklreaie tego roku u
trata ryniku w chwili obe~nej
16,l!. W zwil\Zku ~
tym w
omaicza bowiem jego utratę
atyczniu 1986 roku kombinat
na zawsze. StoBu1e lit więc . za.robił 307 milionów, a w
rozmaite dmałatnia - ai po
1tyc!lTliu 198'!'
roku
11tradl
l·nterweneje na.
najwy"'aizym
~o m!1lionów. P~ tak niskich
szczeblu, szuka nowy.eh tródel ~eratur111ch nie d~o IJiQ
iaopa.1mzenia. Na razie - cho<!
pracowa~.
ko.smuje to 'Wiela wysil!N
Są jednak
ta.kle prace na
z dobrym skutkiem.
budowie, w których .zim.a nie
pr.zeszkadza, myślę o wykań
tKB „POtNOC"
czainl u budynków wewnątTZ, o
ile 1ą do tego przygotowa111.e.
Przed zimą jak najwięcej budynków powililno by6 dopr&Ciągle
od.ozuwamy
brak
wadzonych do stanu 1u.rowego
mieszkań. Zapytałam dyrektol W1tedy ruc.zywiścl• mo2ma
l'a do s:tn'&'W przygotowania

Foto: Grzeuoril Galasińsld

pracować w środku. W
billlacie „Północ"
tylko

Komnie-

liczne obiekty mi.aly podlą
czo.ną aieć centralnego
ogrzewania. Nie udało się przygotować więcej, ponieważ u.czególnie w grudniu brakowało
materiałów
instala<:yjnych, a
trzeba by było myśleć nJe tylko o wykończ€1!'liU budynków
w stanie surowym, 11Jle także o
dopięciu na ostatni guzik planu rocznego. W te styczniowe
mrozy część ludzi musiała wykorzystać zaległe urlopy, in.ni
zostali skierowa'lli do jaldś robót zastępczych, a:le 200 06Ób
nie miało pracy wcale.
Teraz przeosiębiorstwo inu&
się :mnob!lizować, aiby
u.sunąd
negatywne skutik! zimy. Ludzi
na budowach czeka praca w
godziinach nad!liczbowych, w
soboty, czaaem, w 1poradymnych wypadklliCh w niedziele.
PrzedsiębioMtwo nie
może
jedma:k dopuści<!, aby te dod·atkowe prace spowodowały zbyt
duży ~ro.st plac. W
tym roku, zgodnJie
.11
rozporząd7.At
nlem Rady Mf.nJistrów s 22
~u.dnia
1986 roku przyrost
płac w
przemyśle
budowlanym n:ie może być większy nit
12,li proc. Jeżeli ów pułap zo•t111nie przekroczony, to dal.az,y
wzrost jest opoda,,tkowany u
o IJOO proc. Czyli każda wypłacona
złotówka
kosztuje
przedlłiębi-0rstwo
jeszcze pię<!
:z.łotych, a na talką rozrzutnośd
nie może sobie ~olić. PfYWnym rozwiązaniem może by6
zwiększenie
zatrudnieni•a, ale
Uczenie na to jeet naiwn~cią.
La.twiej byloby odrobić Śtr&
ty apowodowane zim"' gdyby
nie brakowało materiałów. Na
przykład
teru w wytwómi
prefabrykatów naleil\C.j
do
kombinatu ledwie 1ta.rc7.a sty:ropiaini u do ocl~lenia. i nadprawdopodobniej będzie ona
borykać •ił a tym. problem.em
przez cały rok, bo produkcja
&tyropianu zestala WJłfrzym&
na.
P.raicę na
budowie b~
często trudno zaplanować,

•Y-

tuacja zmienia $.lt ii dnia na
dzień, Szczególnie nierytmiczne do.stawy dajia itię pracownikom budowy we znaki.
Trudno już teraz powiedzied
jakie 54 per.spektywy zreS11izowania planu na rok 1987. Z
pewnością
kombinat
czeka
ciężka praca. W
atoeunku do
ubiegl0iooe2l?lego, plan a ~go
roku jeiit jeszcN wi~kszy, bo
kombi.n.at m\l!ll oddM 1007
mies2lkań, · a ma na to tylko
11 rn:lesięcy. To b~e trudne zadanie.

Trudności w
pracy WZPI3
1 Maja wiązały się też z. brakiem energii elektrycznej. Fabryka patrzebuje 8 MGW energii elektrycznej, a otrzymywała 7,5
MGW. J. mdmo
różnych prób ~ .zmia.ny tego 1tanu, elektrownie były nieubła
gane. Trzeba więc było częśd
pracy przernucić na noc.
Zdaniem dyrektora Leonarda
Balwierczyka zima zakłóciła
pracę fabryki, ale nie spowodowała groźnych
trudności, , s
którymi sami w zaik!adzie nie
potrafiliby sobie poradzi<!. Wy1tą.piły jednocześnie inne trudności, które są o waele groł.
niejsz&.
Magazyny
WZPB
1 Maja szybko sił opróżniły 1
surowców. Brakuje baweŁny
dlugowłólmistej, surowców do pro<!ukcji przędzy s bawełny
aredniowłóknistej, brakuje włó
kien poliestrowych. Przyczy.
na tego ostatniego braku leey
w Torl.lJillu.
Toruńskiej „Elande" sabr•kło iurowca do produkcji w!ókiM Poliestrowych. Włókna te
114 WZPB 1 Maja niezbędne do
pro<i'uklcji przędzy potrzebnej
· .do wyrobu "'-Ysokiej jakości
tk!a.nin I dzianin. Przewurue
pn.e:maiczonych na ekisPQrt.owe
wyroby. „Elana" nie ma •urowca, bo nie ma pien.:iędzy
na jego zakup. Brak surowca.
spowoduje zakłócenia w elm.porcie, co mll$i wpłynąć hamująco na Im.Port.
Kolo wyda.je
lłił
być
zamlmlęt..
Wprawdzie Ministerstwo Przemysłu Lekildego I Chemiczn„
io obiecało w cl.rod~ interwencyjnej dać „Ela.nie" ple-nią<lze,
ale będzie mU&iało
trochę CIZUU u.płyną6 nim S
TOl'IUllit
zacznie nadchod..zld
włókno Polie.trowe.
- Na ogół - mówt d71'41k•
tor Leonard Balwierczyk kryzys IUt'OWC()wy przych<>tbi
na Pl"%elornie tn:.eciego I m:war..
tego kwarta.hl. Teraz je!Pt tut
Po „ł>awelallanych żniwaeh" t
k.ryzyeu być nie Powinno. Ale
Dl-a.ki występuj, nadal.
WZPB 1 Maja podobnie
jale i ealy pnemysl lekki majia k:lopoty s maszyna.ml,
Pr.zemyał ten ezybko 1ię staM.eje. Na przyiklad w WZPB
1 Mltja procent sutyoia ma1'7.Y'll l. uną~zeń wynoel 68.
Opracowano wprawdzie p.romodernizacji tabryki do
2000 roku, ale na jego realiu.cjt Potrzeba. wydawać rocani• około 2 llllLn dola.r&w i
ml1lon rob~. I to do 19911 rok\I.
luł <bij widad, M fłlibryld Di•

rram

~na

to .tao<!.

Tailcl choćby przy.kład.. hb.,..- ma
odpisy qw.illOwe_
lctót-. 1" usadz!e pr:z.ewidmaWZPB 1 MAJA
l}e ~ na Zll>kup lt\llftyD i Qoo
f!Zą.dzeń. Ale odpiay te aą \I•
Widzewskie z.a:k1ady P·l'Zftnczupll!ine. Obecnie WZPB 1
snysłu Baweln.ianego
1 Maj'&
Maja dysppnujia sumą 15 OOO
produkują przędzł
dlla przedolairów. A Potrzeba im 150 OOO
mJ'l'llU włókienniczeg.o l dzie- · dolarów. Posiadają bowiem wiarskiego. Za.opatrują •ił w
na trzy miesiące na próbę surowce rniędizy innymi w za•
robota do zdejmowania kokladach włókien sztucznych, a.
pek s prz~dzy. Je.st to jedyny
przede :wszystkim w to.ruń&kiej
robót beg.o fypu w Polsce i kira„Elame", .Jeśli więc gdziekolj·ach 10Cjailistycznych.
Do
wiek występuj!\ trudności WZPB l Maja przyjeżdżaj'
spowodowaine na przykład siwye!ec2lkt sipecjaMstów z kraj 11
mą, mrozami i miegi-em tio
i zagranicy, aby 1oble taiki ...
odbijają się
one w pracy
go rooota obej.rzeć. Gdy nll•
WZPB 1 Ma.ja i m.aoj14 dal.au
ną 3 mi~iące, przyjdzie robooo
tkutki w pracy odbiorców · ta oddać. A był<>by azkoda..
przędzy, w zakładaoh . produTylko skąd wzlą<! · 150 OOO dokują~ych tka.ninę oru · dzianilarów? Nie je,,t to
jedyne
ny. Wpływ na i.cl\ pl'odukcjt
zmartwienie WZiPB 1 Ma1a.
ma· też praca traMpo•r tu.
Zima - jak z tego wynika
- Gdyby po.liczyć atraity, ja- •Powodowala rótne zakłó
kie ponie.śliśmy na 1kutek ocenia, ale nie
1ia
011e talk
1trej zimy mówi dyrek:toil'
gr<>źne dla tabryld, jak zaJtłó
do s.praw produkcyjno-techcenia, które mogą wynikną~ s
nJCl'lJnych, Leonard Balwierczyk
braku surowca. }uł. na począt
- to· wyni06łyby one 11 tyku lutego 1987 roku fabryka
&lęcy kg przęchy
o wa.rtoścl
musiała zrezygnowad z _pracy
7,5 mlin złotych. Ze stratami
w W<>lną sobot~. bo nie bylo
tymi poradziliśmy 1<>bie doś<!
surowca. Zmienia się j.a.k~d
łatwo. Po pierwsze załoga
I rodzaj produkowanej przę
pracowała w wolne eoboty 1
dzy, aby tylko nie staną<!. Lato na dw ie zmiany. Po drugie
ta si~ - mówiąc obrazowo - 200 osób przerzuciliśmy na
co tylko &ię da. Ale nie jest
trrecią zmla.nQ,
aby mo-żna
to sposób na za.spokajan1e dubyło w nocy
wykorzystywać
żych Potrzeb
przemy-6łu włó
energochłonne urządzenia.
kienniczegO' i dzieWiarskiego,
Trudności, j.a lde w
1tyC1Z1?1lu
który niecierpliwie czeka na
1987 roku p.r.zeżywały WZPB
dobrej ja.koki, wysokiego ga1 Maja polegały na przerwie
tunku przędz~.
w dowożeniu robotni·ków do
fabryki. Dowozi al~ ich z odTE·RESA
ległości 90 i
więcej · kilometi·ó\v. Zima spowodo·wała zaJERZYK OWSKA
kłócenia w komunikacji i abZOFIA KĘDZI0 1 RA
sencja w WZPB 1 Maja wzroBOGDA MADEJ
sła do 18 procent, aby następ
nie spaść do 11 - 12 procent.
WITOLD
WEltNER
Jest to i tak ·>iuża abs~ncja,
gdyż w 1986
roku wyrlosiła
o.na 7 - 9 p.rocent.

•
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tedy oet~ałem - • było t. kilka
lat temu - Pa.J\akle audycje telewlzyJne, w C2asie których mówił
pan o pięknie naszej architektury,
odnosiłem wrażenie, że mam przed
sobą pasjonata gotowego dla ratowainia. zabytków uczynić absolutnie wuystko.„
- Pana odczucie było dobre, tylko Ja w tym
miejscu powołam się na Cervantesa.„
- Nie wspomniałem Cervantesa by ble 1><1czuł 11lę pan dotknięty.
·.-· Rozumiem, ale pańskie pytante nasunęło
ml skojarzenie z Don Kichotem.
Wie pan,
walka z wiatrakami ma rótne wymiary. Jeśll
Idzie o moją pasję, o mój stosunek do zabytków, to w fazie kiedy m11Uem swoje pogadanki
w telewizji absolutnie wierzyłem, :te mo:tna w
tym państwie bardzo duto dla zabytków zrobić. Na swoją miarę pracując najpierw
w
Krakowie, później w Warszawie - zrobiłem
co było mqżliwe. Ale mnie 1ię wydaje, te do
waszego pisma winien iść wywiad, który nacechowany będzie nie tylko jedwabiem, rzeczami gładkimi, ale równie:!: trochę chropowatymi.
'~'obec tego powiedzmy 1bbie 1zczerze:
„czas
kwitnienia :fijołków w moim :tyciu m!n~ł", to
znaczy pewna wiosna przeszła nie tylko w moim
:tyciu, ale w :tyciu tego kraju. Na wiosnę nową
nalety zapracować
dosłownie i w pr:zenośni.
Zjawił się kryzys, w którym
realn, rzeczą
test np. następujące 1twierdz~ie, które uku. łem, a które się przyjęto: kryzy• jHt przejjclowy, a Kraków je1t wiecr.:ny. Natomia1t analizując to głębiej, trzeba powiedzieć, te jest to
slogan, bo zabytki w naszym kraju niszczeją,
a od czasu moich pogadanek w tv sporo się
zmieniło na
niel<orzyść. Zeby nie być za bardr.o kategcrrycznym, należy eo nl~o wyJaśni4.
Zacznę od określenia czegoS, co jest
najbardziej szerokim pojęciem w dziedzinie konserwacji zabytków: nie jeden obiekt, nie jeden zamek, nie jakieś szczególne miasto, ba, ni• zespół miasta, ale coś, co nazwałbym krajobrazem
kuturowym, dziedzictwem, zapisem historycznym świadczącym o riaszej totsamości, co zjawia lię nad brzegiem rzeki, na naszych polach
w postaci miedz, wsi, przysiółków, kwitnącej
tarniny. Idcic dalej, to aą: małe miasteczka, to
jest całe drewniane budownictwo, to są miasta, które jeszcze do niedawna nazywaliśmy
miastami bezstylowymi, a dzisiaj, a dzisiaj nale!y o nich powiedzieć, ie są to mia1ta historyczne przeciwstawiające iię swoim pięknem
temu, co wokół nas zaczyna szaleć, temu zunifikowanemu czemuś, co jest multiplikowaną
brzydotą. Ale wracając do pańskiego pytania:
mnie się wydawało, :te przy pewnej dobrej woli ludzie, którzy będą myśleli tak jak ja - a
któt może myśleć inaczej - jeśli chodzi o dziedzictwo narodowe, o to co Polskę czyni Pol1ką, o odrębność naszą nie pozostaną obo- ·
jętni. Niestety, sprawa została przegrana. R:r.reczy ważniejsze pozornie
pochłonęły
ta inne
ważlGe w „Długi'm Dy11-tansie".
- Czy pan przegrał?
- Nie ja przegrałem, tylko przegrali ci
wszyscy, którzy podobnie jak ja myśleli. Ludzie, dla których drogie były wartości, które
trzeba było zlożyć w ofierze na ołtarzu postę
pu technicznego. To mów slogan. Te wielkie
1lowa maskują bardzo często po prostu łatwiznę
lub głupotę. Kryje się w tym 1trasw.a sprawa:
każdy myśli, że nowoczesność, zamiana trawy
w beton, dzisiejszego asfaltu :na wczorajsza pole orne, :te to tak musi być, I w Polsce, tak
jest. Jesteśmy krajem wciąt 1 ciągle jed,nym i
iajbardzie rozrzutnych, jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną. Podczas gdy np. w
Holandii
tak być nie musi. Tam jest zgoła inaczej.
I sprawa druga: nowoczesność nie musi być
opłacana brzydotą. Tak więc była to walka z
wiatrakami, jeśli się weźmie pod uwagę olbrzymią wówczas
działalność
inwestycyjną,
która była nieprawdopodobnie rozległa i prawie
rawsze do końca nie przemyślaną. Improwizacja
w inwestycjach to grzech śmiertelny. Jeśli teraz
;iowiem, że tzw. erozja techniczna pojęcie,
które ukuliśmy w ostatnich czasach - w Polsce ma WS!Półczyn.nik stosunkowo duty, bo kaidego dnia pochłania bez mała 100 ha powierzchni - nie powiem rolnej, bo nieużytków
też ale powierzchni, która
wczoraj była
trawą, z.iemią nie pr:i;ykrytą
ufaltem, a działaj już stała się
1kładowiskiem, •mietn!kiem,
miejscem budowy nowych . osiedli, to sprawa
zaczyna być wręcz przerażająca.
Więc była to walka z wiatrakami. Don Kichot rzucając się na swój wiatrak widzał w
nim wroga, ja rzucając 1ię na swoje wiatraki
widziałem w nich coś, co można było jeszcze
uratować. Proszę popatrzeć, te za naszego pokolenia, te lata 1970 - 11180 doprowadziły do
zniweczenia charakteru polskiej
wsi, małych
miMtecze>k, a jeszcze gorzej do zupełnej
utraty kryteriów wartości: co ladne, a co brzydklie, co rdzennie nasze, a e-0 na.ibyte „<pl> drodze". Mot.na byłoby wie1e
uratować, gdyby
wiejscy ludzie nie wstydzili 1ię ińieszkać w domach swoich ojców. I to jest najbardziej bolesne.
- Był pan wiceministrem kultury, m61'ł
pan walczyć o to wszystko z wysokości urzę
du„.
- Ja wszystkie swoje walki generalnie przegrywam, więc i tę przegrałem. Wygrywam walki w ciszy pracowni, chociaż i tam 1ą przeciwności potężne.
- Cz:yżby nie było 1ukce1ów?
- Jedną rzecz wygrałem niewątpliwie, m1anowkia
że przeciętny przewodniczący gminnej R:4Y Nar:::dowej czy przeciętny proboszcx
- jeden 1 drugi nie kształceni za bardzo w
dziedzinie architektury - zaczynają się orientować w wartości tego, co ładne a co brzydkie,
czego szkoda a czego nie szkoda. Nawet jeśli

te,,

działają wbrew swoim przekonaniom, to też już

dużo. Zajmowałem się tym więcej niż 20 lat.
Moich audycji było w końcu kilkaset, a to swoje zrobiło. Stworzyło jakiś zaczyn.

Wygrałem także inną
Międzyresortowej Komisji

sprawę:

powołanie

do spraw Rewaloryzacji Zabytkowych Miast. Ta komisja istnieje,
chociaz kto inny teraz jest jej przewodniczą
cym. Stwarza ona platformę porozumienia pomiędzy szeregiem ministerstw, decydentów.
- Czy człowiek typu Wiktor Zin ma jakieł
Inne zalnteresowania'!
- Naturalnie, że tak! Ja bardzo dużo piszę,
przy czym jeśli napiszę pracę r,iaukową dotyczącą metodologii
projektowania konserwatorskiego, to wszyscy powiedzą: normalnie odprawia swoją liturgię, zna się na tym, niech to
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robi. Natomlast zdziwienie wywoła! cykl mołch
literackich opowiadaii, które nadała krakowska
rozgłośnia PR, które były po prostu miniaturami psychologicznymi dotyczącym! ludzi, typologii ludzkiej, ludzkich słabości.
- Mamy więc drugiego ministra-literata 1
Krakowa ...
- Byłem wiceministrem i obejmując tę funkcję na prośbę ówczesnych władz politycznych,
rządowych, podejmowalem
trud w dziedzinie,
na której ja się absolutnie znałem. Moja niwa
była od tej miedzy do tej, dotyczyła konserwacji zabytków, muzeologii, rewaloryzacji. To
było to, &"dzie
ja zmałem walczyć, bronić
swego
zarówno
w
obliczu
polskich
naukowców
jak
!
naukowców
zagranicmych. Minister Aleksander Krawczuk, jako
historyk, ma o '""iele trudniejsze zadanie. Mój
Boże, a 11kąd się on ma znać na cyrkach, na
teatrze, na ochronie zabytków, na popularyzacji 1ztukl itd.
- Wr6ćmy Jednak do llteratury , do owych,
Jak je pan nazwał, prób pisarskich ...
- Sam nie wiem, czy to są próby, czy może
to już coś więcej. Kiedyś zrobiłem podsumowanle tego, co po mnie zostanie i okazało ~ię, że
będzie to kilkanaście tomów pamiętników, któ-

Krakowie -

bezpośrednio

miałem mo1Jnol4
czymś,

z:a~

•

co jest niewątpliwie oblic-zem śmierci. Taka otwarta trumna, to czasem widok pięknej Krakowianki z zachowanym
obliczem tabaczkowego koloru, która zachowała
się tak, że śmierć nie odebrała jej piękna, •le
czasem natrafiam na coś makabrycznego: jakiś
wdowi czepiec, jakieś kosmyki siwych włosów,
resztki mięśni doczepionych do czaszki. Mnie to
zaczęło frapować. Powstał taki przedziwny cykl,
który być może ma w sobie jakiś pow?.b graficzny czy malarski, ale jest makabrą. Jest tu
z mojej strony pewna przekora, bo mógłbym
ten cykl nallWać „Portrety trumienne".
- Mówi się o panu jako o świetnym kierowcy samochodowym.~
- Czy •wiebnymT Patra.tlę rano o 7 W5iąść
w Monachium do samochodu, a o 19.30 we wlamym mieszkaniu oglądać dziennik tv, a przecież to, bagatelka! 1100 km. Lubię mieć dobry
samochód. Mam „Volvo", du±e, sprawne, dobrze
z

jeżd:tące.

- Pańska przygoda jako kierowcy?
- Jechałem kiedyś do Zamościa. Piękna
!Pogoda. Jakiś „Trabant" chce mnie wyiprzedz!ć. Chcę mu zrobić przyjrmność: takiś mały;
biedny, chcesz „Volvo" prześdg>nąć? Jediź. Pro-

Kryzys Jest przejściowy, ole to, co Polskę czyni Polską -

o

wieczne.

ichot?

Rozmowa z profesorem WIKTO·REM ZINEM
re ~di\ miał7 kledyj absolutnie duży ciężar gatunkowy, pOlllieważ ~ szczere i mówią o ludziach, którzy kiedyś żyli, a dzisiaj już. ich nie
ma. Dość wymienić Jarosława Iwaszkiewicza,
MeliC"hiora Wańkowi.Cza czy prof. Tatarkiewicza,
których znałem, i z którymi
kontaktowałem
1ię na zasadzie bliskiej,
nieoficjalnej. Padały
tam różint myśli, wzniosłe i mniej wzniosłe, dygresje i uwagi, refleksje. Wszystko to zostało
przeze m."lie zapisane.
Tak jak zostały zapisane moje osobiste refieksje z okresu mego urzędowania, kiedy prowadziłem dziennik i kiedy dla przykładu miałem możność jednego
dnia spotkać się z
czlowiekiem, który przyniósł teczkę wyładowa
ną banknotami, mówiąc, ze chce prywatnie wy. budować pomnik dla Salvatore Allende, bo i!O
lub!. - A kim pan jesteś? - Ogrodnikiem. A gdzie pan masz swój interes? - Pod My1zyt1cem„ - A czy pan sobie
zdaje sprawi:,
ile taki pomnik będzie kos:r.tował? - Proszę pana, to jui mało ważne, nulion więcej, milion
mniej nie gra rol!.
Innego dnia przychodził inny interesant i
przynosił donos na awojego azefa.„
Przeciei
są to dykteryjki, absolutnie
polskie, z , czymś
takim spotkać się gdzie indziej byłoby trudno.
Mam za sobą około 100 opowiadań, niektóre
były drukowane, niektóre są aktualnie drukowane, o niektóre się dobija.ją czasopisma, niektórych nie chcą. 0.d paru lat piszę „Słownik
polskiego krajobrazu'' w „Panoramie",
który,
jeśli ukaze się w całości w
druku, będzie to ·
spora księga.
Pasjonuje mnie teatr, jestem autorem paru
sztuk, jedna z nich była nawet w próbach, ale
niestety, nic nie wyszło.
- Czy:!:by przeszkodziła Historia?
- Trafnie pan to ujął: przeszkodziła Historia. I to nie w tym czasie, kiedy byłem kimś
watnym,
ale
kiedy
byłem
kimś
bardzo maleńkim. A później, kiedy byłem na
większym urzędzie, nie miałem na to czasu.
- A eo z malarstwem? Pamiętam, z jak11
łahrołcll\ I Jall: wspaniale szkicował pan 1tare
dworki, fragmenty arc1tltektury,
pejzaże.
A
wszystko to na oczach wlelomlUonoweJ widowni telewb:yJneJ.
- Ja dużo maluję. Trudno powiedzieć, czy
to amatorstwo, czy coś bardziej zawodowego.
W tej chwili wy!zedł mój „Kalendarz Polski"
za granicą, podobał się,
miał bardzo
dobre
recenzje. Miałem wystawę akwarel! w Lipsku
pt. „Polski krajobraz", „Polska architektura".
Maluję, duto maluję.
W tym malarstwie zjawiają 1!ę dziwne cykle, których
na rade nie
publikuj~. Mam np. cykl pod tytułem „Portrety pięklllych Polek". Co to. jest? Badając plwn1ce krypty Ko~cioła Mariackiego, uczestnicząc
przy otwieraniu grobów wielkich Polek i Polaków, badając krypty klasztorów teńskich w

szą
kieś

!Pana, co 11ę dzieje? Wi<lzę przed sobą, ja150 m, jak w ten spokojny dzieii, wali się

w ,,Trabanta" - za.bija
się, nie mog~ dalej
jechać. To, jakby powiedział Sofokles, „Przypadek' jest bronią w ręku bogów". Na ten temat napisałem opowiadanie, które nadano w
programie ogólnopolskim PR.
- A co pan powie na. temat pięknych dziewczyn'?
- Zawsze mi 1lę piękne dziewczyny podobały ! będą podobać. Tak jak Ksaweremu Dunikowskiemu, który umierając na łóżku szpitalnym uszczypnął pielęgniarkę. Nie z własnego
bólu, ale z chuci. W sprawach kobiecych można
być teoretykiem, praktykiem,
aktywistą i ob1erwa torem.
- Do jakleJ kategorU zallcza pan siebie?
- Niezależnie od lat jestem umiarkowanym
olbrzymia topola,

:rąbie

dziewczynkę. Zatrzymuję

aktywistą.

- Sporo pan podrótowal. Czy powiedzenie,
:ie po<lróże kształcą, potwierdziło 1lę w pana
przypadku?
- Du:l:o jetdtHem: od Ekwadoru na wyspy
Galapagos przez Indie, Egipt itp. Jetdziłem, by
~etknąć się z tamtym! ludźmi, kultrami i dziełami architektury. Twierdzę, te wykładowca z
dziedziny architektury historycznej l współcze
snej nie mo:te oprzeć się na żadnych, nawet
najlepszych ilustracjach. Jeśli sam nle przetyje, nie stwierdzi., jaka. to skala, jaki to charakter, to wówczas nic nie będzie wiedział o tym,
czego nauczył się. Ja pojechawszy do Meksyku wiele się tam dowiedziałem, wiele meksykańskim konserwatorom pomogłem, za co zostałem członkiem Meksykańskiej Akademii Nauk.
Dla mnie każda taka pociróż Jest skończeniem
następnego fakultetu. Jeśll jestem gdzieś w nowym miejscu muszę naginać siebie do tego, że
bym zajął się głównie architekturą. Bo mnie
bardziej interesuje cała ludzka obyczajowość i
to wszystko, co 1ię wokół dzieje, 1tosunki społeczne, bardziej nl:t same zabytki.
- Zestawienia na11zej kultury 1 Innymi kulturami I na.szych zabytk6w 1 Innymi, czy mia.·
ło jakiś wpływ na pana?
- Absolutnie tak. Porównywanie możliwości,
1kali techniki, formy, Ale najważniejsze, te
my znajdujemy się w jakimś
zaczarowanym
kręgu niemotliwokl
materiałowych,
organizacyjnych itp. Podam następującą clekawostkę:
kiedyś w rozmowie z panem Żeleńskim bratankiem Boya - mówiłem o trudnośdach, jakie mamy ' ceramiką, :te nie mamy z czego
robić dachówek l kutałtek ceglanych. Na to on,
dziewięćdziesięcioletni starzee, pokazuje dyplom
wiedeński wła.śnie za dachówki wykonane z glllY krakowskiej, której i dzij je1t pod dostatkiem. A wracając do pytan1a: w Indiach widziałem rusztowanie 1kładalące 1ię 1 ponumerowanych desek i z tych desek majster po ukoń-

...... budowy - - •
..,....,. - do ntukl.
Niedawno byłem w Det:-o!t, miałem tam V'"fkłady t 1wo'll wy1taw,, Otót cokolwiek by Ile
powiedzl~ o Ameryce, to obyśmy za 50 1-:;it
doszli do takiego sposobu oszczędzania, jak ro
ju:t obecnie czynią tam. Przecież oni nie V/yrzucą nawet papierowego worka po ceMenciel
- Jest pan mieszkańcem Krakowa. \1' ,„::;;m
stopniu zaangażował się pan w ratowanie sabytków tego miasta?
- Jestem przewodniczącym zespołu ekspertów działającego przy prezydencie. Jestem projektantem wielu obiektów. W dziedzinie odnowy Krakowa zaszły olbrzymie zmiany..
- Na plus?
- Nie określiłbym tego tak, to jakbyśmy
zapytali, kto jest lepszy: Matej,ko czy Picasso?
O ile w latach ubiegłych pasjonowaliśmy się
Krakowem na zasadzie, że codziel1illie dokonywano nowych odkryć, że ciągle coś odsłaniano, ta
czas ten minął. Dzisiaj zasłaniamy.
- Przed Nową Hutą i Skawiną?
- Przed nimi też.
Ale sprawa jest dużo
szersza. U nas odkryto znaczone drobiny sadzy
aż z Nadrenii, z kolei
tam, w :Monachium
stwierdzono istnienie p:Ytów z Jaworlllla. Jeśli
· mi ktoś po\vie, że Ren jest czysty, a Wisła
brudna, to ja powiem o klimatyzacji ażurowej
altany. O tych sprawach dziś należy mówić nie
w skal! regionu, ale skali makro. Swiat, a przynajmniej . pó1nocna jego półkula musi to zrozµmieć .
- Panie profesorze, jest pan wrogiem wsp6ł
czesnego budownictwa, włelklch 0stedli PTZ1':
pominających koszary„.
- Wielkie osiedla i mała architektura. To
je.st osobna opowieść. Kiedy 1 kg samosterują
cego pocisku typu Pershing lub każdego innego typu, kosztuje już dzisiaj 1,3 kg czystego
:z.lota, a takie cygaro niosące śmierć waży co
najmniej tonę, to zdajemy sobie w końcu sprawę, że tam w górze leci jakaś wartość pienięż
na będąca ekwiwalentem całej rewaloryzacji
Krakowa albo całego Szpitala Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki. 1 już w czasie pokoju jest to groźne przez to, że „zamroziło" aż
takie środki. A teraz, co d<> współczesneg1> budownictwa. Jest ono takie me tylko w Polsce,
podobne stawiane jest nad Nilem czy Dniestrem. Jest wz1'tlkowo zunifikowane, pozbawione cech piękna indywidualnego, Bo powstaje
ono „z resztek" tego, co pozostaje po wielkich
zbrojeniach,
- Pomówmy o pańskich zainteresowaniach
pozanaukowych. Jaki jest pański stosunek do
zwierząt?

- Jako katolik: popełniam chyba błąd przeciwko dogmatowi, ponieważ uważam, że czło
wiek nie jest jedynym stworem posiadającym
duszę, ale że ws:r.ystko, co nas otacza na swój
sposób ma duszę i intelige11cję. Zawsze w domu miałem sforę psów. Byłem prezesem Krakowskiego TowaI"zystwa Opie!k:i nad Zwierzę
tami i to przez wiele, wiele lat.
Opowiem zdarzenie z tym 1.wiązane. Kiedy•
otrzymuję wezwanie do Warszawy wraz z propozycją objęcia TOZ-u. Jadę do
Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
Urzędnik, któremu to
podlega, us.iłuje mnie przekonać, że to wielka
sprawa. Olipowiadam, ze tak, gdyż przy jej
pomocy można wychowywać młode pokolenie.
On na to: o to nam chodzi, bo pomyślcie sobie
Zin, te bezdomne pieski, te kotki... Zaraz, zaraz, przerywam, o czym my mówimy? Ja mówię o murach, o miastach, o ratowaniu zabytków! Otóź okazuje się, :ie TOZ to może być
Towarzystwo Ochrony Zabytków jak i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
- Panie profesorze, siedzę w pańskim mieszkaniu, które jak-0ś nie przypomina. ml willi ant
nawet jakiegoś M-27. Nic dorobił się pan?
- Nie zależało mi na tym. Kiedyś runęla na
mnie lawina - niewątpliwie sterowana, choć
nie wiem przez kogo - i zaczęto mówić, że dałem p. Gierkowej doktorat, że posiadam prywatny pałac, że mam trzy wille. Nie broniłem
się. Dokonano
oczywiście
stosownych dochodzeń t okazałó 1ię, że ,,nic z tych rzeczy".
- l\fa pan za to honory: ·
- Tak, Brązowy Krzy:t Zasługi. dwa Srebrne, Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Krzy:t Oficerski tegot orderu. Wszy•
stko to otrzymałem za swoją pracę I dro1ę,
którą dotychczas przebyłem.
- Wspomniał pan pned momentem o 1woJeJ miłości do zwierząt. Jak to pogodzl6 z przynależnością pana do Polskleg-o Związku Łowiec•
kieso?
- Proszę pana, ja lubię kaidll broń. Potrzebna ml jest ona do tego, by 'ą oglądać, dotykać,
poruszać zamkiem, zaglądać w lufę. Ale 'a nie
poluję. Jem już muszę iść na polowanie, to w
czasie jego trwania nie strzelam. Byłem za to
wyrzucany z koła, . potem przyjmowany, bo akurat potrzebowali moje akwarele, które musieli komuś dać, żeby dostać większy rewir ło
wiecki. Wyznam, że poza człowiekiem, chyba
niczego co tyje nie zabiłbym. Jest to stwierdzen.ie perfidne, ale tak to czuję.
- A co z muzyką? Jakle miejsce zajmuje
ona w pańskim ~yciu?
- Trochę organistowałem w kościele św. Katarzyny w zamian za stancję.
Były to lata
1946-1947. Potem z muzyką związałem się niejako zawodowo. Otóż jestem
autorem kilku /
scenografii do oper ro.in. na jubileusz Teatru
Wielkiego w Łodzi
robiłem scenografię
do
„Otella". Aby robić scenografie trzeba opierać
się nie tY'lko o libretto, ale i o partyturę.
- Na. Jakim Instrumencie pan gra?
- Na fortepianie. Gram dla relaksu, czasem
dla wyładowania emocji lub złości.
- Ostatnie pytanie: Jakie Jest pana hobby!
- Pojęcia hobby nie uznaję. Przy całym romantyzmie jestem realistą, ale nie konformistą.
Nie odróżiniam Polski przed- i pozjazdowej,
przed- i ·postrajkowej. Dla mnie Polska jest jedna, clągle ta sama ł trzeba wybierać dla niej
jak najlepsze alternatywy, licząc się z realiami,
w których znaleźliśmy się. I tu już z wiatrakami walczyć nie wolno.
- Dziękuję panu za rozmowę.

Rozmawiał:

EUGENIUSZ IWANICKI
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·kflk3 lst tem\O, na ato!u
Eniwetok wylądowała g:"-ipa biologów, chemików,
zoologów i naukowców innych
specjalnośl· i
by
·
dokonl:'ć badań, jakie skutki niosła
za sobą próbna eksplozja nuklearna, dokonana trzy
Jata wcze~niej.
t:astali
zniszczoną doszczętnie roślinność, glebę. zmiany klimatyczne I.„ calą kolonię szczurów! Z
calą pewnością byli pierwszymi ludźmi, którzy
odwiedzili tę wyspę od czasu eksplozji. Szczury przetrwały więc atomowe piek!o ! Prz~bada
no wiele szczurzych osobników I nie wykryto
w nich żadnych Żrnian genetycznych!
Kilkan::iście lat ,emu, 'w USA, pojawiły się
natovilast szczury. które
uodporniły się na
koagulanty, tj. środl;i chemiczne,
powodujące
awitamln•)zę I w efekcie nieuchronną śmierć.
I mimo że n·atychmiast
po zaobserwowaniu
tego zjawiska odizolowano calą szczurzą kolcn;ę, o~obn!k! o ,podobnych cechach pojawiły
się także w Innych miejscach Stanów Zjednoczonych. Nazwano je „superszczuram_i", gdyż

T
·

DO JESIENI i zimy 1987-88 przygotowują
projektanci z Telimeny. Pokazy nowej
kolekcji rozpoczną się w połowie kwietnia.
A w salonach sprzedaży - wkrótce wiosna.
W tych dniach dostawy ipłaszczy i kurtek
i::dpowiednich na wczesną wiosnę, jeszcze z
materiałów wełnianych w tym sporo·
modnych fantazyjnych krat, a także kolorów
najmodniejszych w nadchodzącym sezonie
białych, beżów, ecri. Wkrótce potem w
marou - okrycia na cleplejaze dni ·płaszcze i kurtki, kostiumy :i: nabłyszczanej
bawełny, a atłasu. Wśród nich ,-- obok wciął
modnej i „bez,piecznej" także dla pań
tęższych linii tuby i trapezu także niewielki•
ilości okryć awanga~owych, o lin.U litery „X".
Awangardy będzie na ra1Zie niewiele, pozostałe
płaszcze i kurtki natomiast uszyte 1ą w
ilośc:iaeh, które ~winny z.IL.!IPOkoić
zapotrzebowanie klientek Te1imeny. Ceny nie odbiegające od- dotychczasowego poziomu,
tui. wyższe niż w sklepach Otexu. (ale serie
znacznie krótsze), niższe niż w Modzie Polskiej.
CORAZ WIĘCEJ zdrowej żywności pojawia
się na półkach w 1-klepach spożywczych.
Ostatnio lista tych towerów powiększyła tlę •
„pr.zyamak śniadaniowy" :firmy Unicom.
M!eaunka płatków zbof.owych, :i:arodków
pszennych i suszu owcx:owego przypomina
&kładem trw. surówkę piękności i przygotowuje
1ię ją bły1kawicmie. Jedł'lo opaikowanie w cenie
197 zł wystarcza na 10 porcjt S7.'koda tylko, te
proch.:;::'"r: ci idrcwej ży ·::oi.d nie iJOclają na
opnkowaniu wart0~ci ka;orycz.nej - prep;;raty
te mogą bowiem być wykora:ystywa.111 bei:
1z:.lco.dy dla zdrowia w dieafe o<łchudzające,.
NOWE MROZONB WARZYWA pojawiły lię
niedav.no w r.przedaty: jarmuż i brokuły.
Znane niby od dawna, ale niezbyt po.pulame,
kupowane 1ą 11iechętrl!1, bowiem nie wszystkie
panie wiedzą, co z tYJĄ robić, a producent
nie załą.czył do opakowania tadnej imormacji.
Wyjaśtiamy: jarmuż przyrządza 1ię jak
szpinak, a brokuły mają w kuchnl takie nmo
zastosowanie jak kalafiory.
ZIMA KO:RCZY SIĘ, ale do sklepów 1
obuw'iem czętito trafiają .jeazcze - opóźnione dostawy ciepłych botków. Radzimy zachować
1ię przezornie 1 kupić nawet jeśli nlll!lzl
buty wystarczą z pewnością do koń.ca sezonu.
Sytuacja w przemyśle obuwniczym jest :z.la
l jesienią będą poważne trudności.
CZWORONOGOW W MIESCIE coru więcej,
dobrze więc, że i o nich pomyślał handel.
Najpierw w SAM-ie iprzy Uniwemalu Oi'az w
Cent.ralu a od niedawna również w dużych
sklepach 1po;i:ywczych pojawiły się ·w &prteeia:Ły.
karmy i odżywki dla psów i kotów. lll'allePfi7.!!
:z: nich to granulaty Canis i Mix. Brak
natomiast konserw mięsnych. Może więc
haruilowcy nawiążą odpowiednie kontakty z
produkującym je zakładem w Tarnowskich
Górach?
.
AWANTURY PRZY PODWIECZORKU
odbywają się w tych · rodzinach, gdzie dzieci
dostają do herbaty pączki. Co najmniej połowa
pączków produkcji Społem nie zawiera
nadzienia i mal'uchy spotyka przykra
i1ies.podzianka. Nikt oczywiście „,pączkowych
bubli" nie reklamuje - a nkoda, może
wtedy pracownicy ciastkarni zaostrzyliby
nadzór nad pracą wyrabiających je automatów.
OD WTORKU (3 marca) sklep z odzieżą
COBRPO, mieszczący aię przy Centralu,
rozpoczyna działalność w nowej, wi~kazej
sied:dbie, :z: drugiej strony budynku, w którym
mieścił się dotychczas. Na otwarcie atrakcyjne ui.01p.atrzenie.
KTO WIE? A JA WIEM!
Pod tym has.łem proponujemy
C'Zytelnikom wymianę informacji rynkowych.
Mote w małym, peryferyjnym s !lepie
zauważyliście atrakcyjny towar, ktorego
brakuje w wielkich centralnych sklepach,
może zirytowa!a v;as wysoka cena lub niska
jiikość jakiegoś towaru, a może bezskutecznie
szukacie czegoś, co pomoże wam mależć
redakcja lub inni czytelnicy? Do takich
akcji zachęcił nas list pani Hanny Olejnik,
która napisała „Wiem, gdzie kupić bardzo
atrakcyjne koce i sukienkowy aksamit w .
rófaych kolorach. Chętnie zdradzę ad.rec w
zamian za informacje o moiliwości zakupu
zapasowych nakładek :z; gąbki do zmy"waka
Jędruś. Pożyteczne to urządzenie sprzedawane
j~t :i: jedną tylko gąbką, która zużY'Wa się
~zybko. Zapasowych szukam od kilku
miesięcy". Czekamy na ,pomoc czyteln~ków.
JUZ ZA CZTER~.DNI wszyscy panowie
zaczną szturmować kwiaciarnie i sklepy
z upominkami, aby wręczyć je swoim damom.
Zarówno państwowi jak i prywatni producenci
::apewniają, że kwiatów w tym roku nie
r.abraknie, a ' ich ceny, :z; uwagi na du!ą
podaż, będą trochę niższe niż w roku
się

ubiegłym. „Społem" przygotowało :ii~co
większą niż w ostatnich tygodniach ofertę
kosmetyków - wśród nich (już są w sklepach)

poszukiwane dezodoranty z NRD. Perfumy
najlepiej kupować w skleple na ul.
Piotrkowskiej przy Jaracza, handlującym
towarami firm polonijnych. Wybór jest
największy, a ceny od 150 do blisko 7 tys. zł.
Tych najdroższych nie polecamy. Taniej
wypadnie zakup w Peweksie - bony motna
kuplć obecnie po 800-!l50 zł.

w~nmkadl
pożywienia

11m.jn1• ełętkleh, llp. prą m h
- albo nie rozmna:!:a się wcale,
albo tylko w niewielkim gtopniu. Daje mu
to ogromną przewagę nad człowiekiem, który
w trudnych warunkach bytowych przeważnie
posiada liczne potomstwo.

WALKA ZE SZCZURAMI
jest bardzo trudna I - nie ma co ukrywać w naszych warunkach skazana na nlepowodzenle. Dotąd, dopóki śmietnik! nie będq systematycznie opróżniane, nie można mówić o
skutecznej walce. Zaporą dla gryzoni miało być
także wspókzesne,
wielkopłytowe budownictwo. Praktyka jednak okazała się zupe!niP. odmienna od założeń:· pomiędzy tandetnie zmontowanymi płytami,
szczury mają doskonale
kryjówki. Do bloków przyciąga je równle7. ogromna Ilość zapasów na :dmę,
zgromadzonych przez zapobiegliwych lokatorów.

Żyją obok nos, a my nie potrafimy sobie poradzić I nie poradzimy, nim
zaczn.lemy dbać o„. czystość. -

nie

Stworzonka, ·któryeh
nie powinniśmy polubić
WłTOLD

WERN:E·R

bez ładnej 1zkody dla swego organizmu, moA
przyj11ć dawkę trucizny dziesięciokrotnie
wię
kszą. nit kddy przeciętny szczur!

JEDEN SZCZUR -

JEDEN

CZŁOWIEK
Znawc1 przedmiot\& tw!erd~, ie j„U na
katdego statystycznego obywatela przypada jeden azczur to jest bardzo dobrze. Jeśli
dwa - to te:!: jest jeszcze nieźle. Tragedia zaczyna 1lę wtedy, gd1 wypadają po trzy 01obnik!. W Lodzi, na każdego z nas przypada po
około 1,5 azczura,
choć Il\ I takle miejsca,
gdzie na mieszkańca
wypada ich i po pięć.
Tak jest w okolicach wysypisk śmieci. Ka:l:d1
wysypisko - to Istne „Szczuropolls" - miasto
szczurów. Mają tam doskonałe warunki do tycia: jedzenia pod dostatkiem i pod dostatkiem
zacisznych, bezpiecznych
kryjówek.
Plaga
szczurów na wysypiskach jest nie do opanoJ1Vanla, przynajmniej do czasu, gdy śmieci nie
będą całkowicie niszczone, np. _spalane.
Szczury opanowały całkowicie 1ieć kanallueyjnłl, clepłownkUł, dworce kolejowe, 1astronomlę,
ba, nawet szpitale I budynki mieszkalne. To ostatnie stwierdzenie nie jest być może
precyzyjne, to teł należy je uściślić: otó:I: 1zcrury przeby:wają w wielkich koloniach w miejscach zacisznych i spokojnych,
tam, gdzie
człowiek nie ma na co dzień dostępu. I wła
foi. stamtąd robią „wypady" w miejsca, gdzie
spodziewają się znaleźć coś do jedzenia. A my,
mieszkańcy wielkleh osiedli
mieszkaniowych,
sami zapraszamy te gryzonie w pobll:!:e naszych
mieszkań. Kochamy bowiem bezpańskie pieski
I kotki, nie możemy patrzeć jak głodne ,...ałęsają się po ulicach więc wyrzucamy
Im
trochę r~sztek z naszego atolu. Po:!:ywienle to
w wlęk.szości przypadków 1taje się karM!l dla
szczurów. Prawda
.i est niestety brutalna:
w
walce o potywleni• PSY I koty 111 bes
w1ę
knych 1zans.
Szczurom - jak wrz:ystklm 1ryzonlom
przednie zęby,
czyli 1iekaeze, rosną
pn;es
całe życie, totet musui je nieustannie ściera~.
Robi!! to gry74e fundamenty budynków, meble, drewniane podłogi, ba, nie oprą Im 1lę
nawet otowlane osłony kabli i rury wodociągowe!

W ciągu roku, t1zcruru rodzina mot.e mleć nawet
do tysiąca osobników
przychówku. W Cil\!fU
trzech lat liczba ta rośnie do 20 milionów I W
praktyce
liczby te li\ nieco mniejsze, gdyt
szczur rcmnnata
si• tym chętniej, Im ma
bardzi~ sprzyjają.ce
warunki do tycia.
W

W wielu m!ejacach wykłada •I• ~tkt na
ll!:czury. Najczęściej jest to ziarno zatrute fluorkiem cynku - choć jak twierdzą deratyzatorzy, jest to jedna :i: najgorszych trute.k
Bo
po plerws:r.e: fluorek
cynku uwodn1aJflC się,
traci 1we tok11yczn• właściwości, a po drugie,
szczury doskonale zdają 1obie sprawę /. tego,
czym grozi zjedzenie zatrutego ziarna. A jeśli
na dodatek ma 1ię pod ręką (a raczej pod lapą) dostatek innego pożywienia„.
W naturze szczura le:!:y nieufnośd do rzeczy,
których nie znają. Dlatego te:t katdą
nowi\
trutkę traktują jako coś nowego, nieznanego,
coś, czego się należy l~kad. Dopiero po kilku
dniach, po 1próbowanlu trutki przez jednego
osobnika ze 1tada i przekonaniu się, że nie :i:a1zkodzilo to jego zdrowiu - do jedzenia zabierają 1ię inne 1zczury. W naszych . realiach
najkorzystniej byłoby preparować
trutki na
miejscu - w zależności od kulinarnych upodobań szczurów, zatruwając fluorkiem cynku
np. gotowaną marchew czy wędzone ryby, za
którymi uc:i:ury wprost przepadają.. Niestety,
jest to nJerealne, gdyż s wymlenlonych skład
ników pod dosiatklem mlll!lly tyiliko.„ marchwi.
Fluorek cynku sprowadzamy za dewizy, natomiast o wędzonych rybach lepiej nie wspominać.„
·
Ze 1trefy dolarowej sprowadzamy doskonsly preparat „Clerat", ale jest on niestety niezwykle kosztowny. Jego zalet!\ jest fakt, :!:e nę
ci uczurr za.pachem, a po jego 1po:l:yciu zwierzę nie pada od razu, lec2 dopiero po dwóch trzech dniach. Daje to szansę wytrucia znacznie większej liczby osobników za pomocą jednej trutki.

ARMIA OWADOW PRZECIW
CZlOWIEKOWI
Innymi 1twonenlam!, tyj"eymt obok nas, jut
armia owadów:
prusaków, karaluchów,
mrówek faraona, pcheł, rrblków 1 plu!klew.
Niestety, podobnie jak ll'ZCZU?'ÓW,
nie mamy
nana na kh wytępienie. Ocenia 11„ te około 70
proc. budynków w Lodzi jest zaprusaczonych,
zakaraluszonych,
zamrówezonych I zapchlonych. Spotkad je mo:ol:na dosłownie wszędzie:
w sklepach, biurach, 1zpltalach, mieszkaniach
prywatnych. Są wszędzie tam, 1dzl1 jest c\&pło i dostatek pofywienla.
Nie ma 1lę c<> oszukiwać: sklepy IPQt:rweze,
w których nit ma tych
owad6w, naletą do
pn;ypadków' 1poradyeznyeh. I jeśli zdany się,
!e san.~łd. r.amtmie tea <>rr Inny •klei> bo stwierdzi w nim obecno~~ np. prusaków, po
czym Lódzld Zakład Dezynfekejl 1 Deratyzacji
cała

wykona w nim O'W'adobój~ oprysk. nie znaczy to wcale, że owady wyginęły bezpowrotnie.
Jeśli zginie 15-20 proc. populacji
- to ju:t
jest ogromny sukces! A poza tym, przyjdą nowe. Wraz z dostawą towaru, przywozi się do
sklepu całe gromady owadów, poszukujących
nowych miejsc do życia. Najczęściej docierają
do sklepów w„. foremkach do jaj I Optymalnym
rozwiązaniem byloby stworzyć w sklepie specjalne f)omieszczenie, gdzie cały przywieziony
towar przechodziłby coś w rodzaj u kwarantanny. Pomieszczenie to musiałoby być idealnie
uszczelnione i posiadać ogromną Ilość pubpek
na owady. Ale nie czarujmy
się: kogo stać
dzisiaj na przetrzymywąnie towaru przez dwa
- trzy dni, jeśli praktycznie niektóre produkty (jak ·np. ostatnio jajka) można by sprzedawać wprost z samochodów?
·Jeśli zatem nie można w zupełności zlikwidować owadów, powinno się trzymać „pogło
wie·• na takim poziomie, by nie rzucało się
w oczy. W wielu krajach walczy się z owadami. Tyle że owa walka wcale nie jest uważa•
na za coś wstydliwego I przeprowadzana jest
systematycznie - co stwarza pewne przesłanki
do uzyskania
sukcesu. I tak np. w USA,
w magazynach
żywności,
co 6 tygodni
bez
względu
na fakt,
czy o.wady
pojawiły
się, czy
też nie stosuje
się
oprysk środkami
rezydualnymi,
tj. takimi,
klóre przez pewien czas muszą pozostać
na
posadzce. Ich działanie polega na przenlkanlu
trucizny poprzez chitynowy pancerzyk, którym
owad musi potrzeć o podłoże spryskane tru•
cizną. Dodatkowo, w wielu miejscach magazy..
nu wykłada się preparaty - podobne do wylc•
p1wanego
u nas „Prusakolepu". Ale środki
owe są niejako uzupełniające:
podstawowym.
jest zawsze preparat rezydualny.
Srodki takie, o nazwie
„Coopex" czy „K-Othrine" stosuje się także i u nas. Substancją czynną jest w nich permetryna,
która
działa toksycznie jedynie na stworzenia zmien•
nocleplne, dla stałocieplnych (np. dla człowie
ka) pozostając. bez większego znaczenia. z„
stąplly one dość powszechnie stosowany „Karbaryl", który jako preparat fostoroorganiczn1
działał toksycznie na wszystkie
bez wyjątk11
organizmy. „Karbaryl" wycofano także i dlatego, ie np. „Coopex" jest środkiem dużo 1k~·
teczniejszym (jego toksyczność, w porównaniu
z „K.arbarylem" wynosi jak 2850 do 17! Wad:\
jest cena: 25-gramowe opakowanie „Coopexu
kosztuje 3 dolary„„
W naszych warunkach spryskiwanie nie na
wiele jednak się zdaje,
pomimo stosowania
niezłych preparatów, gdyt miejsca, w których
żerują owrdy są po prostu brudne. Trucizna
wsiąknie w kurz lub śmieci i efekt jest
praktycznie zerowy. Podobnie jak I na Zachodzie, u nas także stosuje się środek dodatkowy, uzupełniający oprysk - naturalnie znacz. ·
nie lepszy od „Prusakolepu". Nazywa si• on
„Kepone" i z reguły zostawiany jest przez pracowników LZDDID użytkownikom po to, b1
umieszczony w pomieszczeniach, wabił do 1iebie owady, które po jego spożyciu
1tają 11,
bezpłodne. Ponieważ „Kepone" stosowany jeń
w postaci proszku, należało go umieszczać w
kapslach przybitych np. da listew przypodło
gowych. Tymczasem w szpitalu Im. Madurowicza kapsle owszem są ~ ale puste ...

ZAKLEIĆ WSZYSTKIE

DZIURY

Walka • lnwazj~ owadów w mleukanł-. 1
góry skazana jest na niepowodzeni• nie
tylko z braku na rynku odpowiednich jrod.
ków chemicznych. Pokazują się co prawda od
czasu do czasu preparaty aerozolowe, ale nie
są. one typu rezydualnego, lecz kontaktowego trzeba Żatem nimi spryskać owada. Biorąc pod
uwagę ich cenę ba.rdziej ekono!Tl'iczne, choć
•
tym samym skutkiem - byłoby zabijanie prueaków opakowaniem a,rozolowym„. Jedyne, eo
można zrobić, to bardzo
dokładnie uszczeln!d
wszystkie dziury I 1Zczel!ny w podłodze, ścla•
nach i oknach. Kto mieszka w nowych blokach i próbował to robić, ten wie, te jest to ·
iatna .tajnia Augiasza. Ale d-0,piMO po do'kła•
dnym uszczelnieniu, wykonaniu dezynsekcji I
dodatkowym wyłożeniu w miejscach n!ewldo.
cznych „Prusakolepu" można mieć nadziej,, h
pozbyliśmy się uclą:!:l!wycb. lokatorów.••
Identyczna walka jak z prusakami 1 karalw.
chami czeka nas s mrówkami faraona. Chocia:! nie, walka jest jeszcze trudniejsza i jeszcze bardziej beznadziejna. Bowiem królowa.
-matka, znosząc jajeczka, 1 których. pó:fnlej
wylęgają się rołiotnlce,
mieszka z reguły w
dość głębokiej szczelinie. Mo:!:na więc albo zakleić szó:ellnę, by „zagłodzić" mrówki {choi
wcale nie jest powiedziane, :!:e do gniazda prowadzi tylko jedno wejście), lub te:!: dostarczrd
do mrowiska zatruty !)okarm.. Metoda diuga
jest znacznie · 1kuteczniejsza, leez na nasz:rm
rynku praktycznie nie ma Arodka, do tego tTpu walki. Trwają eo prawda pertraktacje •
firmą „Max-Force", ale nie spodziewajmy •I•
rewe1acjl: nie będzie to zakup tani: w handl11
detalicznym także nie uda nam a!ę go kupli!.
Pluskwy - niestety - znane 1ą od dziesiątków
lat. Ostatnio przeżywają swój renesans, wraz z po.
wrotem ·mody na tapety i boazerie. Pluskwy
mają pod nimi Istny raj I Kilka lat temu dołd
1kuteczni11 opanowały niektóre łódzkie hotele I
całkowite Ich wytępienie było sprawą nlezw:r·
\de trudną. Udało się to na 1zczęście I dzl•
można-.spać spokojnie.
Oprysków dezynsekcyjnych vr 1kall miasta
wykonuje się rocznie kilkadziesiąt tysięcy (siei).
Ceny są różne: od 1,10 zl w Lódzkim
Za·
kladzle Dezynfekcji, Dezynsekcji I Deratyzacji,
do 20-;--30 zł za metr kwadratowy u rzernieślnl•
ków. Nawiasem mówiąc jedni I drudzy stosuj!\ te same preparaty,
jedni I drudzy dają
gwarancję jedynie na okres pól roku .. „
Dopóki więc, jako społeczeństwo, nie ron'l'iątemy problemu higieny w miejscu pracy
I
zamieszkania,
nie mamy :!:adnej szansy
na
zlikwidowanie· plagi gzczurów i owadów. Plagi - dodajmy - nasilającej sią z każdym rokiem. Cót więc nam pozostało? Przyzwyczald
•i• 1 polubić?

AGATA .
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Sala
roku
1984
Kongresowa Pała
cu Kul t ury i Nauki w Warszawie
l!ta la się n ajwyżforum polszym
skich ludowców. 29 marca zamykaj ą c czter odniow e obrady
p rezes NK ZSL, Roman Malinowski stwi erd z ił m.i n :
w i.e l kim
„I X Kongres byl
w ydarzeniem w naszej wielopo k o'eni ow ej rodzinie ludowcow ej. Ws pólnie z calą ws iq, z
calym spoleczeństwem oczeki wala on a, że lX Kongr es delebez
reprezentujących
gatów
czlonków
mala pól miltona
ZSL podejmie ważne historyczne dec11Zj•, ważne nie tylnie
ko dla ruchu ludowego,
i
t11lko dla polskiej wsi, ale
dla calej Polski Ludowej, k t óra je:st matką chlopów pol-

owocowych, p o n ieważ ludowcy przed trzyn a stą nie biorą do
ust ża dnego pasl:udztwa
Powitawszy serdecznie zebr anych prezes WK ZSL , Jerzy
Chojnacki, wręc zył listy pochwalne dla k ierowni ków redakcj i. P ismo z p odziękowa 
współpracę
n iem za owocną
dla redaktora n aczel11€go „Odgłosó w" odebrał wasz specjalny wysłann ik.
Na wstęp i e Jerzy C ho~nack l
oświ adczył, ż e zgodnie z zało 
WK
że niami, iż kierownictwo
przynajmniej dwa razy w roku będzie się spo tykać z dziennlkarz~ml w celu omówienia I
oceny zasad współpracy, pier wsze spotkanie warto poświ ęcić
co 11lę w strukturach
temu,
ZSL dzfało, jaka jest sytuacja
w
aktualna I co nas czeka
przyszłąścl.

ale I zjawisk n egatywnych. a
także propagowaniu inicjatyw
Stronnictwa, jak cho ciażby orgakoło
nizacja w Michniew ie
Martyrologi!
Kielc Muzeum
Ponadto WK
Wsi Polskiej.
ZSL w Lodzi zamierza nada ć
jednej z ulic na Retkln! im ię
Wincentego Witosa. Na terenie
województwa są miejscowośc i
d z i iiłaczy
związane z życiem
ruchu ludowego, których pami~ć ta kż e nal e ż a!o by utrwalić w nazewnictwie.
W dyskusji głos zabrał wlceszet Rozgłośn i Polskiego Radia w Lodzi, tow . Mlro,ław
Kutnia!,{, który stwlerdzll, te
w radiu najczęściej Instruuje
si ę rolników, co mają robić w
polu, Ile wys i ewać nawozów
ltp., mniej natomiast pokazuje si ę wi eś aktywną, Inicjują
cą

Robotnik powinien rozumieć chłopa, a chłop robotn ika ca wielu powodzeń.

na co

dzień dz iałalność
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Czas-sprawdzania
RYSZARD BINlCOWSKI
lldoA. Ncsdehod.eqev aa• evmag4 od ft4I tDt%11•tkłch 1zcze11ólneJ akttf\Onolcł, potwłerdze
nf4

w

pract1, ta cbłalanłu,

*•

tD1/POtDł•dria
n• 1&4 KongrC!lł• będq dotrz11Je1t to dla 7l41 e:ia1
man•.
słOtDG

luqowc6to

toatn.11, cz1u iprawdzanfa

ł

u-

tof4T11godnfanła naazych umłc
J4tno§cł ł możlłwofoł".
Podjęte na IX Kongresie ZSL

dokudecyzje I uchwalone
menty mają wymiar historyczny. Poza tym jeszcze nig:iy w
blstorłl obradom partii chlaptkiej nie towarzyszyło tak ogromne zainteresowanie środ
ków masowego przekazu. Pó~
staraniom
za~. dzięki
nle.1
do zwiększenia
zmierzającym
lrodkach
obecności ZSL w
przekazu rozwinęła się współ
praca 1 redakcjami prasy, radia I telewizji, w trakcie której wypracowano metody obdzlałal
1ługi propagandowej
no~cl ZSL oraz zachęcania redakcji do podejmowania tematyk! ws! l ruchu ludowego.
W ostatnim okresie radio I
telewizja szczególnie w lelo uwagi poświęcają ruchowi ludowemu, problematyce społecz
Stronnictwa,
no-politycznej
•prawom rolnym, kulturze na
wsi, oświacie, at po fllm i reportat.
Dorobek wsi I ZSL w ostatnich latach jest niezaprzeczalny, ale nie wszędzie jednakowo się go ocenia I propaguje.
Niektóre z łódzkich gazet obwojewództwa
1tugują cztery
o~clenne: skiernlewlckie, piotrkowskie, sieradzkie I płockie,
1
gdzie dominuje ·rolnictwo
działają silne liczebnie organizacje ZSL, jest więc zrozumiałe, te mniej uwagi poświę
najmniejszemu w kraju
cają
województwu łódzkiemu . Częś
ciej 'lroblematyka wsi I rolnictwa gości na antenie radiowej, rzadziej pojawia się w
łódzkiej telewizji.
zainteresowanie
Aby · więc
Informacji
•rodków masowej
sprawami wsi I rolnictwa nabrało charakteru bardziej dynamicznego I problemowego, li
lutego 1987 r. na zaproszenie
Prezydium WK ZSL w Lodzi
zasiedli przy wspólnym stole ,
klerownlC'twa
przedstawiciele
1
WK, łódzkich gazet, radła
zielonym
felewlzjl. Nakryty
1uknem s tół był gościnnie zastawiony gorącymi nap'1jaml,
łakociami I butelkami płynów

trwa31l 911bran1a
AkNalnł•
w
aprawozdawczo-wyborcze
kołach- I ta wstępna kan,ipanla
powinna •I• zakończyd przed
rozpocqclem prac w polu. Jezakończeniu
jut po
1lenlĄ,
prac polowych, odbędą się zebrania amlnne I wojewódzkie,
a w marcu 1988 r. - X Kongre,,. B!eiący rok słuty ocenie
realizacji uchwał I posta~, o
na wszywleń IX lCongresu
ltklch 1Zczeblach, uaktywnieniu kół I komitetów gminnych ,
a takh poszczególnych człon
ków Stronnictwa oraz nak r eillenlu stanowiska ZSL w sprawach Istotnych dla wsi, gminy I województwa. Pracow!totć rolników jest znana, ala
mają oni kłopoty w rozwi jaNiekorzystna
niu produkcji.
jest realizacja cen na płody
rolne I Arodk! produkcji, których nadal jest mało. Chłopi
mogą dać więcej tywnoścl, ale
romuszą Im w tym pomóc
botnicy 1 przemysł.
Aby zapobiec tzw. klęskom
urodzaju, ZSL dąty do rozwoprzetwórstwa,
ju drobnego
przykładem tego są jut w wogmina
łódzkim
jewództ'w!e
Brójce I Przepusta. Ponlewat
!!kala potrzeb przewytsza moż
pa ństwa,
liwości gospodarcze
dla wsi trzeba wybierać to, co
najwatnlejsze. Liczą s ię przede
wszystkim woda, melioracje I
poprawa warunków socjalnych.
Jeśli zaś chodzi o sprawy prestltowe, to Stronnictwo dąty
do zwartości Ideowej I um oenlenla pozycji partii chłopskiej,

Ponadto
łeczno-gospodal"CZlł.
1bllta si ę Kongres PRON, którego sygnatariuszem jest zsr..,
l
należy więc zwrócld uwaH
na tę aferę życia wat.
Redaktor Henryk Smolap ołw!adczył, że wskutek przemilco
czania pewnych faktów,
jest błędem propagandowym,
tendencje ontysię
nasilają
1141 na
chłops kle. Informuje
przykład dokładnie ap!nl41 pub li czną o podwytkach cen na
płody rolne, nie podaje 1lfj natomiast, jak bardzo rosnl\ ceny na maszyny I Inne środki
produkcji rolniczej. W takiej
sytuacji robotnicy mów\ą, że
miasto będzie płacić za podwyżki cen mięsa, mleka I zbota, a chłap! będą budowad
1amochody.
wille I kupować
Chłopi tet są tym zdenerwowani I pytają, czy kW konsultował te podwytkl ze Stronnictwem ł czy ZSL zrobił coś,
ęby zapobiec tak drastycznym
pociągn i ęciom. Bo z prasy dowiaduj ą się czasem, ta tylko
Rolników,
ltrajowy Związek
Kółek I Orlanizacjl Rolniczych
zajmuje 1tanowlsko w sprawie
pol!tyk! cen wobec wsi.
ze
Przysłuch ujący się temu
atolck!m spokojem Józef WolRobotniczego"
dan z „Głosu
kończył osz cz~nle konsumpcję
ponlPważ
jedynego ciastka,
musi dbać o linię. Nagle poczerwieniał, walnął plęśc!fl w
jakld
stół t zmen w ustach
brzydki& słowo. Opanowawszy
się skonstatował, ta daj nam
Bote. abyśmy osiągnęli tę sa-

przykła dając

mowystarcza lność tywnośclowll,

do koalicyjnego 1ystemu sprawowania władzy.
pracy
Kierownik wydziału
mgr
Ideowo-wychowawczej,
Marian Labędzkl przedstawił
kleruhkl współpracy WK ZSL
ze środkami, masowego przekazu. Stwierdził on, ił minął
praca
czas wielkich rocznic,
toczy !!lę na bietąco, ale o nietrzeba
których wydarzeniach
tym,
pamiętać, jak choćby o
te przed 30 laty ~powstał Zwi ą
zek Młodzieży Wiejskiej. Zwięk
szeniu tematów wiejskich w
prasie mog« słutyć systematyczne spotkania merytoryczne.
Dla tych dziennikarzy, co lakl!lę wsią,
tycznie Interesują
dostępne li\ wszelkie materiały I Informacje WK oru komisji problemowych. Stronnictwu zalety na pokazywaniu
nie tylko wmrców osobowych,

a le jak tu wytłumaczyd chło
pu, t e jest dobrze, t.e poutyka
rolna jest 1łuszna, skoro nie
ma węgla, a za kawałek żela
za, ezyl! za głupi lemiesz, pła
ciło się do niedawna 120 zł.,
a teraz 1700 zł? Rolnik w ie,
gdzie, Ile I c:o 1lać, ale nie
wie, gdzie kupić potrzebne nawozy. W ml eścle ludzie mają
gotowe domy, ulice, drogi, wodę, gaz, szkoły, a na wsi chło
pi buduj!\ w szystko 1aml, nie
państwa.
czekając .n a pomoc
Aby coś iałatwlć, rolnik t.akte
stoi w kolejkach, I to w odległych mlejl!cowośclach, totd
samochód jest dla niego takim
samym •rodklem produkcji jak
traktor, bez którego nie sponowoczesnego
sób prowadzić
gospodarstwa. Co się zaś tyczy 80 rocznicy ZMW, zako!\crr Józef Woldan, to nale!T

1Zczególną

wagę

bo on ta~e
ZMW i ten okres swojego życi a wspomina
z prawdziwym sentymentem.
Na marginesi e tej szczerej I
słusznej bez wątpieni a wypow iedz! warto zacytować opinię
samych rolników, którzy twierdzą , że J eśli możemy się ciedobrymi
s zyć ostatnimi laty
wyn ikami w rolnictwie, to naw
leży zawdzięc zać to także
znacznym stopniu sprzyj aj ącym
warunkom pogodowym.
Ustosunkowując s i ę do gło 
gów w dyskusji prezes Jerzy
Chojnacki oz najmił, że najczęś
ciej to on znajduje się między
przysłowiowym młotem I kowadłem. Bo na wsi krzyczą,
po co ten ZSL Istnieje, skoro
niewiele robi dla chłopów, w
mi eście zaś dogadują, że ZSL
- Milośnlc7 hlsłorll znają pana • Jlcznych popularnych putylko broń! wsi, teby się bogac iła. Na jednym ze spotkań
blikacji, m.in . .na łamach „Odgłosów" i wiedzą. że ma pan prow „Elcle" robotnica wręcz za- fesurę na Uniwersytecie Łódzkim. Znany jest też pan szerzej na
pyt.ała, czy to jest w porząd
naszym terenie Jako działacz społeczny, ale chyb:\ najmniej wieku, te chłopi obracają milio- dzll ludzie o pańskim pr7watnym upodobaniu. Mam na myśli oto
nami, I czemu PZPR na
ez7wiście arcy6ogatą, znakomitą płytotekę z z.akresu muzyki tzw.
pozwala. Prezes Chojnacki od- poważnej. Jak 1ię zaczęło to niecodzieiwe I dość kłopotliwe w
rzekł, te chłopi powinni (lbrapolskich warunkach zbieractwo? Cz7 odziedziczył pan w spadku
cać milionami, bo. dzięki temu
ul~l tero zbioru?
,nie będzla reglamentacji, a pół
od
- Zaczęło 1ię po prostu Qd iamternowań mueycznych,
ki będą . si• uginać od tywnoś ~a.arna na koncerty 1y~czne do t!lharmonid łódz.k!ej i na
cl. Charakterystyczne, te po- urządzaM przez nią n'iegdy~ dość regul.airme koncerty kameral·
dobne zarzuty ltawlajll naj•
ne. a łald.e na przedstawieni.a operowe. kitóre ~dlbywały się jut
częściej ci, co 1aml przyszli
powitał ;mach Teatru Wielkiego. W latach powojennych
,zan.lm
. ze wsi do mlaata.
bard7.o bujni• ~.ijało ac: tycie artystyczne, może zwłaszcza
ZSL, jako partia współodpo
I muz7czne, a jedeym I propagato:-ów muzyki byłiO także Polskie
wiedzialna 1a 1praWJ wsi
wytyw!enle narodu, nie mot.e Radio. Sam zresztą muz.yld nie uprawiałem.
- Blorlło poci uwagc: wielkość I rozmaltoA6 pańskleJ płytote·
1lę głośno chełpić, Ile to dobrego zrobiła dla wsi. A zro- Id, a pn7 t7m pa61kie zaabsorbowanie pracą zawodową i dzia•
łalnokl!l 1poleo11n" kt6re Jut niewiele pozostawla.Jit czasu na
biła naprawd• wiele, przy czym
co lnnero, prąlapuj4J 1lę niera1 na łJ'm. te pańskie zbieractwo
niemały jest w tej materii oprezesa NK, p17ł ukrawa wedlUIJ mnie na mar1ła<:two. 'l1o przecieł niemożli
sobisty wkład
we, leb7 m6cł pan np. amakowa6 1111btelne różnice wykonawcze
marszałka sejmu Romana Ma· t7eb 1am7cb utworów przu r6tn:rch art71t6w, bo l takie osobli•
linowskiego.
woM mołna w pańskim zbiorze napotbć. M6wi~ to, mimo li
tyczy poUtyld ceCo się
nowej, to ceny na płody rolne
l'021UDllem, ile człowiek moźe zawdzięcnaó muzyce.••
I •rodkł produkcji powinny by4
- Myłlę, t. 11 n1e'kłamanym ulniteresowaniem l prz.yjemno4cllł
ustalane w tym samym termiwy1luchal.illmy przed chwi~ ohyba nlg<I.y u nu nie wykonywanie. Jeśli bowiem ceny na maneio uitwóru kameralnego, choć spotkaliśmy •lei w celach wyszyny wzrastają w 1tyczniu, a
wiadu, a nie dla 1łu~hania płyt ł pewnie miałbl pan ochotę jeceny na produkty rolne dopie17'CZJI to l owo • mojej płytoteki pomać. Otót właśnie dlatego,
ro w Upcu, to rolnik przez pół
t.e jeat&m tak ujęt7 zawodowo, a nie potrafię •i• obejść bez muroku tylko na tym 11tracl.
zyki., je&tem nieja!ko .•kazan7 m Iłu.chanie jej w domu. OWl5zem,
Redaktor Aleksander Nleprzyznaję, ie .,fy·we" wykonanie (zwłaszcza wybLtne) jest nieraz.
•mlałek nie musiał alę wyponie do zastąpieni„ ale jakże ograniczony je.t V{ praktyce reper- .
wiadać, bo w telewizji wszytuu koncertowy le7JO!llu, powtarza.jący •iCI zresztą z roku na rok, i
1tko widać, a milczący kolega . 1łu1znle, gd7ż trzeba zapeWl!l1ć bywalcom kont&ikt z podstawowy'"
1 „Expressu", jak zwykla
mJ pozycjami., dotycz7 to także w pewnym stopniu gościll'lilych
sposób zwięzły I komunikatywwy•t'1>6W orkiestr i soliistów. SłiOwem w życiu muzycznym nie
ny pomieścił wszystko w tymoma uprawiać różnego rodzaju 01obl!Jw~cd kosztem podsta~
tule. Specjalny wysłannik „Od~
wowego kanonu, akceptowanego pn;ez ogót ałuchaczy. Kompległosów" również nie wystąpił
nie łująa taki\ p1yto~i:. jak ta, stwarzam 10b!e n.ansę wysłuchania
publicznie. Tym - razem
w dO'WOłnej cbwdll BJkurat _tego na co mam ochotę, a czego z.atyle 1 wrodzonej !!kromnoścl t
pew.n.e nie usłyn~ na recitalu c:r,y kon.ce.rcle.
że
n!eśmiałofo!, co z obawy,
- A moie poliki repertuar koneertoWJ, kt617 acboclzt a doś6
ktoś mógłby podkupić jego gebopł)' (swlur.cm Siekli Idzie e utwo17 „bezdewizowe") nie Idzi•
nialne pomysły. Podzielił się
l'JZ7kO ałMJr6w mało spńłwdzon1cb l mnleJ warto•clowycb
H
nlml na prywatnej audiencji w
art:rat1cmłc.
kierownictwie WK ZSL, wyra-:_ Sądzę. !e CZ4łcle2 pormtam:r wanoilciowe poeycJ• ~ wir;łlę
tając przy· tym pogląd, te o
Ile kaMa . z koalicyjnych pardu np. na lkład m.trumentaib17• . Proszę zdać 10.bie spraw1;;. ·t.
I
tii pragnie mleć zaufanie
w '.Polsce (w porównaniu ~hoćby & ZSRR, NRD czy Czech<>slo•
!rozumienie W lfPOłeczeństwie,
wacj11) publlcmo4ć oczeku·l • tylko tak1lch Instrumentów, jak for•
to jej członków I działaczy nht
t&plcn 4 ltcNJIP<l9, łlO może jeszcze wiolonczela, ale nie okaZ.u3•
nalety pokazywa~ z trybun I
ulnternowallia i!ln)'mi instrnmeniMn~ np. dętymi, toteż do ro·
narad, tylko w działaniu, w
peolnycb S'Zld!lco~I należ7 u nas np. wykonanie „Serenady" Mo•
cał ej złotonokl, jako człowie
Ulria aa 14 inltrcumentów dętych. Słyst'ał ją pan klied7 r.a „b•
ka. Mote nawet mniej więce'
wo"?
tak, jak się przedstawia księ
- Nawet • alej ate 1l79JAlem.
„Ptaki ciernidza w serialu
- A widzi pan. Prz17Jrla pan teł, te Il\ u,twory, 11&wet kluy~
stych krzew ów".
ne, a tym bardwj współcume, d•l a którydi poznani• nie wyGdyby jednak fragmenty tej
starczy ~dllo ich wysłuchanie, toteż bez własnej płyty pod ręk'
l'elacjl wydawały si~ zbyt leka.r:lt rusz. Po~piewa pan tet, ezy mam jakiś po.żytek lub 1a.kie, to przeczą temu fakty. Jetyw1a~j• :s rół.nych wy'konań tyćh 1arnyeh utworów. Otót mam
dli bowiem miasto nadal mało
l• zuwycr.aj w wykonaniu wybitnych IO'llistów ezy orkle1tr1
wie o W!!I, eo doprowadza do
które do 11&1 racnj ni• doclwaj'\. Al• chyba to eo mówilę brz.nu
to społeczeństwo
konfliktów,
jak oceywlltoś~.
wiedz•
musi wzbogaci~ swą
- Choi.alem IU'llecll wn,atklm dociec, jak to Jest naprawdc: •
przynajmniej poprzez rzetelne
Informacje w jrodkach maso- łJDI pa61kim zbie:aetwem 1 przekonał mnłe pan. ie Jeet pan
niezmiernie rzadkim, łe Ile: tak wyrażę, okazem mllośnlka mu- ·
Spotkanie
przekazu.
wego
sykJ, zada~CJ'ID aobte wiele trudu dla wzbog,acanła 1weJ płyto•
dziennikarzy w WK ZSL !!peł
ni · swoje zadanie, j eśli radio I teki I PQnOlm\CJDI IPOr'7 uszc:11erbek w zaspokajaniu Innych po•
łneb.
telewizja wzbogac!l swoje pro- Uwdam, t. tycie współczesne tak nu absorbuje psycMgramy, w prasie za§ wzrośnie
tmłe, t.e trzeba 1tala odbudowywać nadwątlone 1iły przez ucie·
llodć tekstów o pozarolniczych
sprawach wsi, a zwłaszcza proozk41 w 4wiat ułułlionej, bliskiej sercu sztuki, atwa.rzać sobie nieblemach kultury, o§wlaty, ozbędny psychicm7 komfort, co tet czynię i myślę, te moja praoraz życia
chroiiy zdrowia
ea r:awodowa m7 tpołecma mote na tym tytko zyskać Nie
społecznQ-poll tycznego.
wiem, n:r pan z:a.uwatył, że większość płytomanów ugania się
za j~ je&l7m, rzekomo najdoskonalszym, wykonaniem daneco utworu, cir w ogó1' za 1ławnym na%Wiakle-m wykonawczym. A pnedet moł.lna mówić nlle tyle o wtkonaniu najlep1Z7m, ile o wykonaniach rótnych pod względem tedmicznym I
mterpretacyjn7,rn. Powitali\ zresztl\ Interpretacje nowe., odpowladaj~ce nowemu t7powt wiratliwośd i wyobratnl muzycznej. Momość łledzenla tego jest nerprawdę pasjonująca. Bywa si ę td
w rótnym nastroju, a więc ma się chęć raz na tę, a raz na inną
intcpretację, me mówiąc o rótnych w charakterze dziełach muto

był

u pow szech ni ać,
dzi ałac zem

Mówi: Andrzej F. Grabski

za•

ącmych.

- Zreszt!ł 1 latami mon się zmieniać nasze upodobania..•
- I zmienia e!ę też nasze osłuchan ie muzyc:ine, a tym samym
•
nane w,-ma'gania i potrzeby.
- Pante profesorze, 11\dzę, łe niejeden mytelnlk może okazać
snleclerpllwienie r~zmow!ł dwóch nłe najmłodszych panów o róż
nym odbiorze muzykJ, większe natomiast zainteresowanie monabywania.
cłoby wzbudz16 ujawnienie przez pana sposobów
płyt. .Jakle ma pan „dojścia"?
- O, n ie zdiradzę wszystkich sposobów i kontaktów, strze gę
Ich bowiem uzdrośnie. W każdym razie zaspokajani u moich c h~
ci sprzy'jaJją dość częste wyjazdy służbowe za granicę , w kra ju
natomiast odwiedzam istniejące w Warszawie ośrodk i kulturalne bratnich pań st w. Z naszą fonografi ą jest po prostu fataln lc1
n:e tylko pod względem technicz.ny.m. Dlaczego n l·kt nie pomyślał o stałym zaspokajaniu rynku w podstawowe dz i eła polskiej
klasyki lul> też w nagraniu najwybitniejszych polskich solistów
I zHpołów.
- Proszę powiedzieć, fle ma Pitn płyt.
- Nie powiem, n ie chcę bowiem wz,bud za ć za.zd,ro.~cl innych
zbier aczy. Odczuwam zr esztą szalone braki i mógrbym długo
wym i en ia ć, co jeszcze chciałby m mi~ć.
- No, a g(fyby tak uruchomić radiosta cję muzyczn ą I nadawać przez osiem gotlzin dziennie stale coś Innego z paiiskie.J
J!łytote kl, to star czyłoby tego chyba przez rok? Nie za przecza
p:i.n. W kaidym razie dziękuję panu za sympatyczną i najdłn żs zą
rozmowę jaką w życiu odbyłem na temat płytoteki, szkoda tylko,
ie brakło czasu na posłuchanie do syta muzykl
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rt:J' mła!ta, 1 kMrvm i związany j<>st

Tadeus,; Chr6§clelewskf ·

si:czególn'ie mocno
Tadeusz Chróści<>
lewski
wy macza-

W Opinogórze
Siedzieć

ją

w cudzych talonach

ber:ceremnnlalno§6,
gdy pan domu jest

płótnem. łyakanlem

wemlkrn,
cierpi na brak wyrnfaru trzec.lego. Oo sz rbll
pnysili&my l do Pieśni, co jest htwop~lnl\.
fd'Fż Bóg je.ł nie po!kąpił 11wPJ anielskiej miary ..
Szabli nie ma się w cenie, jakkolwiek
nas ro~cl:
ezłek mab miał włada.1 n111 (ehoł w
8amo-!!llerr•
biła niczym bóg szady) był przysiędze wiemy
fa.talnej, którą palce złożone zaczernił
jak ezuwaksem; przekładał nad .,Odę" earmina ...
Ma tu się teł za wadę, że„. Żbyt kochał syna.
Syn s ram złotych poziera z pańska,
lecz mutony
iwą, utratą WYml&ru, konfliktem sumienia
I tuptaniem wycieo-i:ek.Kosmos sal sklepion7ch1
r6rą w 'kamienne rwlazdy, w łoi•
arebme łwłMet
płoni\ 1biewięeiu pałek ayn 'bo hrabia
- blasldem...

mapę

wę-

dróv.·k!
tego
pisarza przez
dwa . zespoły
zagadnień
w
jego
najnowszej
książce,
którą należy uznać za. książkę
wspomnieniową Mińsk Mazowiecki - miejsce urodzenia
i lat wczesnej młodości, Warszawa - miasto studiów uniwersyteckich i uczestnictwa w
podziemnym życiu literackim
oraz Lódź - miasto, w którym pisarz ~!adł po wojnie.
Dwie girupy zagadil!i.eń. złoży
ły si~ na kisiążJk~ Chróśclelew
sklie~o: rzeczywistość
konspiracyjna okupowanej Polski a
w szczególności jej zycie literackie oraz olcr'es powojenne-

m~w1:

„Jll''!'?.'~et

nle

zapeml~

pi erws;:e1(0 Z<'t 1 .n:ę ia się z
\\arszawskim pod7.iemiem n1todolilerack 1m, ani p;erwszej bytności polonistów i poetów warszawskich u mnie, w domu
w Mińsku Mazowieckim (gdy
mi o nie.i mówią ci ocaleli.
słucham jak o żelaznym wilku), am owego wieczoru poświęconego twórczości Borowskiego w rok po wywiezieniu
autora „Gdziekolwiek ziemia"
do Oświęcimia". A przecież
sytua.cje, zdarzenia, postacie,
które ukazuje autor rysują się
b11Jrdzo v.ryra2liście, obserwacje są wnikliwe, cuisem jakH
istotny szczegół pokazany jest
w zblii,emu,
innym
razem
pewne sprawy· potraktowane
zostały
syntetyc2Jil..le, choć 1
tale111 ani

m11menłl1

należyt!\ uwagą.

Wspo
• •
m1n1one

A pruelet pny tych p"ru ksł11tkacll

za szkłem jakłe ~sny
piazdozbi6r aa! gllty.cklch I jakże 1ą płaskle.
Cleaie łwiec Jak Okopów SwlęteJ Trójcy bla1kl.
O Okopach oe wlemyT
A •

Kslęgaoh.

'brał

Je w

eo wiemyf
ł:e

ze OH1' Pankraor

ręoe (nłe :r:rlnąl) 1 dsle6ml
101,fadącla,

klM
O Słowie co powiem'Jł

Ze Jesł Słowem - Praq1
Cd Jero u Ja • b e ł n le n le na.rodu I łwlata_,
I te to dzwon donośny, nie chwilowa rna.
lied:r:le6 w cudzych salonaeb
' • b~zoeremonlalno§ł azozeg61nie, gdy pan domu Jest wlęmlem
wernlkn,
41b6w ram I ł• brak mu wymiaru trzeci••Po ooAmy pnyjecha.IiT Bf uJrzc6 dowodnie,
quam transit rlorla mundi? Cr:J
koehank6w łladem
plotkarsko wypatr1wa6 w krzaell
łaW7 pamiętne.IT

OzY podaiwfa6 mu:\Un7 I 11n r

pereł

panif
011 za mirłą szyb dopatrze6 ellzejekleJ mar~
C1y br d o s ł 1 11 • ł I Io w e
u 11641&, • krianłł
Dreewa w 1adzach wteezor1 umunane, nara'
W chmurach ,fak k!1oł w oleju dnocn ·
nów. lsuml
kałdy IH~ proza dramy l ełmlo1głoskowle1
pnlm6w. Sium renezyjskl w1zelkle Ina~ tłum!,
W tym wasze rockowiska panowie - marnacł
nowe D:dł, w tym piekło b!Jąee Bramami„
Słowo miary anlelskleJ, pomódl się za n.&mlł
Tu ma tkwf6 -

w katakumbie po4

D&W\

- krł.U Słowa,
w krypcie pokratkowa.neJ w kwadratowe biele;
u nimi gładkoś6 chroni Ko8oł l kosteezkL
Grobowiec to c1y szklamła,- Po łclanle

ko mtaltowa.nda li4 t.ycla llt.rackiego w Lodzi.
Zl>ldi.ony w olae!i• swego
pobytu w Warszawie do ;rupy
poetów ,,&tuki i Narodu" Tadeuaz
Chróścielewski
wnosi
wiel• Interesujących &postrzeteń do wliedzy o życiu podziemia literackiego 1tolicy;. Auror
brał udział w a.potkania.eh Jiit.raclcich, zetlmąl r.ię '& Baczyńakim, Gajcym,
Bojarskim
i choć, jak pisze, nie był formalnym członkiem „Sztuki i
Narodu", aktywnie uczestmezył w ruchu kulturalnym tej
eeneracji, którą później określono „pokoleniem Kolumbów".
Atmosfera t.ycla konspiracyjnego W8.I'8zawy,
osobowości
twórcze młodych poetów utrwalone 'weze&niej w ksiiąż
kach Wuilerwskiego, Bartel&kiego 1 Bratnego, w lrsiąź~
Chróścielewskiego
majduill
...,o~ dope1nienie 1 1tają nielciedy w nowym 'wietle. 01łnieni•
poglądami
i poezj~
Ga:jcego, przekornego a jednoeześnie

poważnego,

wewnębrz

ny aplau-z dla przekonań Trz.biń.skiego, krytyczna
postawa
wobec poezji
Bac1yń.sld.ego,
lektury Wcze6nego Stroińskie
go, fS którego „od!kirycie" upo-mina lit Ta.deUM Chróśde
lew1Jkt - to. wszystko wtaitowalo takie wyobraźnię poetyc~ autora
tych Wlf4'omnieil.
Ju::t po ich ukazaniu -14 wy1'1mtięto autorowi niektóre Jrl.lc:W<>Acl chironologicme. Trzeba jednak pam.i~ta~, że Chró•c!elewski nie opiera !lit na
dokumentach. Toteż, jak
&2ltll 1&11\ "ft'Y'.llllaJ• „p.amjęć
może się poślizną~".
zacierajtł lił ncu.góly, daty i miejao&. Z n.i•jakim sa.k:loPotaniem

?Jr•-

Z

aa.1ntereso1wainiem PNAwspomnienie
„Taj-emmca alkowy" opowiadając:•
o ekscentryc:zmym na pozór okupacyjnym małżeństwie, które obłożyło 1wój
związek
dziwnym:! warunka·mi. Obwlieszczo.ne znajomym o malo ni•
wywołały •kandalu.
Tyle tylko, że było to działanie obllczo.ne na właściwy e!ekt, wymuszone. jak eię później okazało,
wymogami koospirM!ji,
uyta,lem

gdyż

wspólmalżonek

należał

Koś6

jest„. lecz mik1y1

li•

Chll'óśeiel...,,,.Jd poruna
po obazairach
bardziej
lub
lnni•j spenetrowanych pru11
naukę o Literaturze. Przykła
dem j~t wspomnien~• o mło
d.opolskiej ~« Hannie Zahol"Slklej-SavLi!-1,
o
której
losie, jak pisz.. autoł', ni• poosiadały iinfor"fllacj( a.ni IBL, a.nt
Zakł,ad
Historll Na,j.nows~.
J.st t.o wepomnł•ni„ w lrltó-

Lecz

p.feśil,

jak pnie, otl komfa

w~żeJ

nu
kłer11Je.

po 1chodach: nawa bowiem nad skltpem

r6ruJe.
właśnie apogeum osiąga krzyk 8 ł o w a.„
Ołtarze. konfesjonał j<.k szafa trzydrzwiowa,
a z jego prieciwboku„. ~pi niewiasta w bieli '
i równie białe płacze dziecko u wezgiowla pacholl - może pański? wieśniaczy? anlellf„.
w koszulinie. On Zygmunt i Orcło się zowie.

Tu

Zmarła to Wincentowa turlziet Henrykowa ole kochana przez mc:7.a. Ich syn nad

wezgłowiem

rąk się

garnie, chce z nieb łmler6
zdejmowa6,
Bez wytchnienh, do tycia chce
nzgrf.ać marmury.
Syn Jest ślepnącym dzieckiem, rozpieszczonym
panem
(zawilej .iego psyche nie rois7amerować),
~Yn dzięki modłom pani Poetą był zosła.ł
I Biig- mu ule odmówił anielskiego Słowa.„
To nic r.kronmy ke>ściólek - raczej gaj platoński.
Dwie idee tu klęczą i nie chcą się rozstd6:
Wiersz, który s z I ach et n Ie n Ie świata
ma na. ulu
z Ziemią Mogił i T{;zyiy, której miano
Polska w ~wiecie bałamuctw wit>lu i poświęceń \vłelu.
Druga to Macierzyńr.ka · Milość i S3nowska.„
1to lat do

A ie p<>eta. Zygmunt

był

ordynatem OO I łego!

Pałdrlernlk 19!!8.
Warszawska Jesteś Poezji
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zentuje on nie tylko poetę, ale
także człowieka o niezwykłych
zaletach, pozbawionego zawiści, życtliwego
dla młodych
kolegów po piórze, !niej a.tora
wielu przedsięwzięć kulturalnych w Lodzi, człowiek.a o
, 1woistych poglądach na profesję poetycką. Jest to wspomnienie nie.zwykle cieple i ży
czliwe.
Dwa s:zOOice poświ~one zortały
kawiarniom
łódzkim.
które miały swój uwal w
k&ztattowa-Illiu 11ię tycia literackiego miasta w końcu lat
cWerdizi.eetych.
Tuta,j crz.ęsito
1kUiPiało 1ię iyo!• int.lektualne, J1awiązywaly się nowe I
odświeżały dawn•, przerwane
prze.z woj~ znajomości, do'k:onywala efę wymiana potlll·
Mw. niejednok:rotn.1• powstawały. pomysły
powołania nowych !Jutytucjd kulttll1"alnych.
„Fraszka", „Egzotyczna", „Ziemiańska", „Turecka",
ki;wliarnia Pii\if:k01Wskiego - tó nie
tylko miejsca 1p()flkań ludzi
pióra I dzlsd.aj, po latach, pr„
tekat do zabawnej Ulegdoty
ale nlemadko taki9 miejs.c•
pracy ni•jedinego a pisa.Ny i
publ!eystów w tych pierw1zych dndach wolności. Szczególna rola przypadła kawiarni „FrMzka". Bo któż tutaj nie
bywał:

Stefan

Zółkiewski

i

MA1REK G. MADEJ

Mieszanka firmowa
literacko - obyczajowa
BIGOS PO WĘGIERSKU

ww m·==zvaw

*±±

Ukazała się

niedawno
na półkach księgarskich znakomita książka
pt. „Bratankowie w
krzywym zwierciadle. Antologia ańegdot polsko-węgierskich
i innych historyjek
czasem
wierszem pisanych", zebrana i do druku przy.
gotowana przez prof. Istvana Csaplarosa (Warszawa: LSW, 1986). Książka zawiera ponad 230
anegdot, dykteryjek i facecji odnoszących się do
wzajei;nnych 1tosunków między obydwoma naszymi narodami. Odnotowując z uznaniem pojawienie aię tej pożytecznej publikacji uzupeł
niam ją kilkoma angedotami nie figurującymi
w książce Csaplarosa·
POLAK MĘŻNY LEC~ NIEROZWAŻNY
Na dworze
Macieja Korwina (1458-1490),
króla węgierskiego, bawił Polak tyle 1ławn1
1 wielkiej aily i zręczności w robieniu broniłł,
ie mu żad•n Węgier nie wyrównał,
a
dla
wszystkich
był w pojedynkach
po1trachem.
Jednego dnia, kiedy karmiono ogromnego lwa w klatce, preyazło Polakowi na myśl wyzwad
dworzan 1 orszaku królewskiego
do wydarcia
swlerzęciu wielkiego kawała mięsa z rozkrwawionej paszczy, na co kiedy nikt odważyć si•
nie jmiał i wszyscy milczeli, odezwał sit:
- Ja. to uczvntę/
Przez całe trzy dni nie dano . nic je•d lwu,
łeby był głodniejszy. Dopiero trzeciego wrzucono jagnię do jego klatki, 1dzle zaraz wszedł
Polak. Paszczą, zgłodniałą, I z przeraźliwym rrkiem porwał jagnię lew i trzymał w nim 1a•
topione zęby. Wtem mężny Polak rzuca mu si•
na kark, a krzyknąwszy:
- A psi•, rzuc! młęso/ - porywa sa jagni•
w paszczy będące. -Lew tym głosem jakby piorunem uderzony, puszcza żer; toczące oko zwra·
ca na śmiałka, który tymczasem szczęśliwie odchodzi z klatki I za sobą ją zamyka. Wszyscy,
którzy był! tego czynu świadkami,
osłupieli.
Marcin król udarował hojnie Polaka, lecz rozkazał wyjechać mu natychmiast s kraju, m.6wi~c:

Czlowi•7c,
którv ta.k nłlH'ozwdnie 4tefe
11»oi• nara.ta., oot61D W&%1Jatko za. na.orodq UC2Vnic!.
Nowy Kalendars Domow, na rok 1830 1. M.
ZŁE PIENIĘDZY POŻYCZANIB

Autorem wiersza jest •Wacław Potocki, kt6t7
anegdoty zaczerpnął z motywu wędro
wnego (w zbiorze Csaplarosa, 1. 77-78), popu•
larnego w tacecjonlstyce europejskiej.
Autor1two pomysłu przypisuje lit u na1 błaznowi
ostatnich Jagiellonów - Stańczykowi, na Za1hodzie Europy zal
\refnisiowi nadwornem\I
Alfonsa V króla Neapolu. Wspomniany w wler1zu Potockiego Slowlk to błazen Słowlkow1kl,
nadworny trefniś
Stanisława L.ubomir11kiego
(1583-1649), od 11!38 r. wo3ewody krakowskiego.
osnowę

Słowikowi

•

Tadeun Ohr6klelewskłt 1'ne6 oza.rnokslllinlk6w, Krajowa ArencJa Wydawnleza, Ł6dł
1981

1c1'a.kow11ri Jlaa.ł too;ewodc,
jego dworu bla.t:n6w na t'illQ11tra:e pod4.
A 2e napr.iód aa.m•oo wojewodę Ucz11l,
P11ta.n11 • prz11e.ivnę: „Boj waszmold po.łfift111

Ze

Pi"łtd%1J, jako łl/1.DO nłe 11114jqe W f01'Sl'M,
Ani ~h W1'6ei, a.m prZVJ1rowacf..d · wiM".

„Cóż, kłed11

A

przwrowadzi?" -

„To

wa.szmofoł

zmaic,

WC'7"311ft.ł 17l1'pi-oo M

N miejsc• wraże".

WĘGRZYNOWUPADEK

Dobrotliwy prześmiewca

głosu

jeJ nie llłałe
pod ł'hldklml jak w porze 1ZJlohtad1 taflami.O drzewo heraldyczne, ole m6dl słę za aamłł

rozdział
książki
pośw'ięcony
Stanisławowi Czerniko,wi. Pre-

•Y·

JastnęblM.

Tam ia

Zbrojnej z.amordowanej w Oświęcimiu, Co ciekawsze n igdy
nie poznał jej Chróścielewski
osobiście, nie
doszło bowiem
do planowanego spotkania począfrnjącego wówczas poety z
pisarką w
okupowanej Warszawie.
Ze wspomnień pookupacyjnych ·warto zwrócić uwagę na

do grona oficerów związanych
Mieczysław Jastrun, Seweryn
ściśle z
dowództwem pod:r;iePollak 1 Adam Ważyk, Artur
mia i był kurierem gen. GroSandauer i Kazimierz Branta-Roweckiego.
Wspomnieni• , dys, a ponoć także sam mistrz
to, to także ciekawy przyczyGałczyński
i Leopold Staff.
nek do historii ludzkiich z1tWędrówka po kawiarn-iach lł
chowań wynikających z konterackich
Lod?.4
to ciekawa
spiracyjnej koniec:zmoścl.
opowi~ć o lu~ia.ch
związa
Ciekawy jett także tekst o
nych z tyciem literackim t.edwu i.olnierzach niemieckich
go miasta..
- młodym asystencie filozofii
Tytul
biążkl
Tadeuna
1 poecie - przypadkowo rzuOh!róśclelewsld.ego
jee.t traeonych w wiir wojny. Zetknął
westacj' tytułu jednej z ballię z ndmi auror
w Mińsku
lad Goethego i nawiązuje do
Mawwie-ck!m, gdzie przes pe.tarego .zwyczaju terminowawien ozu :r.am.ieiszidw.al1 :r.a.nia ucznia 11 awojego mistrza..
klwaterowand w domu rodu;inTald.ch mislnów, pine Chr6nym Chrośclelewskiego. ów
łcłelewsld, kddy s piS&rzy ma
nile· many s na71Wiska i dorobW'i•Lu. Mektórym z nich
ku poeta niemdeeki o niezgodpo.tom, środowisku, czaJJO'Wi .
nych a nazistowski\ ortodollhistorycmiemu poświ~oortll
•i!\ poglądach na literaturę l
je!t ta bi!\ł;ka.
pairąisycholo~ cmych
rx:lolnośclach
prsykuwa UW&łł
telnika.

się łcłele

knew renea.logłczn1 wsparty na marmuraeh,
drzewo, które tysiąC'em wsi owoeowale
I bC!l!ltfami i heraldyk: Gr3f, Gawron,

rym dopo.mlns. Alł atttor o 11am1ęc nie tylko dla noetk1 niegdy~ b11rdzo t:nanej, leC7. tak7.e
działaczki
Związku
Walki

W)'dawmcńwo Lócfat!i!e pł'ą'
pomnialo twórazośd n!iedalwM

P!aał

mało,

a w oetatznich
latach tycia jeszeze mllfiej druzmarłeao
Zygmunta
Fdjasa
k.owal. Za jeg.o tyci. ukHało
wydając wybór
jego tekatów
aię :zaledW'ie
pi~
książek:
pod wspólnym tytul•m "Tylko
„Portret :r. tera", „O tzkodllcLla poważnych".
wości kominów", „Z notatndka
ZyJlllU!llt Fiju n!gd7, jenprowincjUB1Za", „Twar~ do tyne za życia, ni• mieścił ai•
lu" craz „W lcr'aini• ma.jaw żadnej ,,azu.fladzie", a jego , czeń. Grotuk:i". Pierwsz.a a
twórczość ma.jdowala uznanie
tych lrsiąte.k ukazała „i, drupl."Zeważilli• u
ludzi obda.rzo.kiem w 1915ł r., ostatnia w
nych nieprzeoiętn, wyobra:t1972. Jak na przeżyte sied•mni!l, nieokdeł:mutnll
fantazją,
cmesiąt· pięć la.t, t.o niewtel•.
wyczulonych na
aluzyjność,
Z drugiej jednak atrony owe
wlielozinacznoilć, na groteskowe
pięć tomów
.tanowią ważny
ekoj-arzenia. Uważano go u
wkład w budowlt,
jaką je.'!!t
1atyryka, jedinak kpina poja~
literatura polska.. 8łł to mocwiająca się w jego utworach
ne I trwa.le elementy', dobr:ut
'nigdy nile wywolywala lawiny
oudzone t trzymające -14 w
śmiechu, nie klrązyla w formie
gmachu na.zfwanym pows.zeclldoweipu nadającego 11ię d.o ponie dziedzictwem duchowym.
wtarzania w tramwaju czy
Twórczość
Zygmunta
Fijasa
przy kawiairn.ianym stoliku. Z
jednak jak dotąd nie mia.la
reguły były to opoW<iastki do- ·
tzczęścia do głębitZYch opracotyczące jalmchti zdal."Zeń, . lud~
wań krytycznych, a
przeclf!'!
I sytuacji bez bulwersując•j
pozostał Po
nim dorobek ze
fabuły i bez npierająoej dech
wszech miar zasługujący na
w piersiach pointy. Zygmunt
wn!kl1Lw11 uwaH.
Fijas opowi.ada. nryczajnie o
Wybór tekstów noezłłer ty.
zwyczajnych rzeczach. Tylko
tul „Tylko dil a powdnych" s
ta. zwyczajność j4!St - oo spokoniecl'lno~cl jest
prezentacj'
stirzega się po chw!U lektury
zalectwie cz~o! · dorobku plsll4"nliecodtienna, jakby spię
1kiego Zygmunta Fijua. Zns.mzona, 1lowa nara.z zaczynają
lazły
tu utwory pomiessnabierać
wieloznaczności, poczone w wydaniach książko
eta.cie wyst~ujące w utwowych „z notatn.ika prowlncjune - z,razu banalne . - nagle, aza" oraz „W krainie majaotrzymujłł zupełnie
inny wyczeń.. Grote.sld.".
Czy jest to
miaT, 1tają
się
1ymbolam!
wybór trafny? Być może, chod
k,oterii, układów, nieudolności,
n;e oddaje w całości pasji ~
hipokryz,j!, szalbierstwa
lub
go nieprzeciętnego prześmiew
wiręca lłUll<>tT.
~7. tonghtra. poj~ianń, znacze-

l'l•

nł amii

I l'łowami, tego ni„
JJrówna-nego l>rzewodnika przes
krainę aoourdu i troteski. Je1tem pr'7Jekonainy, że niektórzy czytelnicy, którzy sięgnll
po omawianą ru książkę, mogą mieć inne manie.
Odpowiadam: proeizę eię' ni• śpie
nyć, nde · czytać
prozy Zygm1J1nta Fijua „jednym ciur•
Idem"". Ten autOII' wymaga
.sku,pienia, smakowania
Po·
1ZC7.ególnych słów„ zdań, opisów 1 1ko-j.an:eń.. Przecież to
ue:zta, a nie posUek w przydrożnym ba.l'Z6.
I je,,zcze jedno: we wnntkim oo pisal Zygmunt Fiju
ai roi aię od aroryzm6w, celnych powiedzień, pełnych nnez}I określeń., zaskakujących
prawd, których &ię dotąd nie
dostrzegało.
To zachę~a dl•
ribiera.czy tzw. „złotych . my'l'!.". Tylk:io że owe myśli Zygmunta ll'ijua ma.Jl\ ~zę&to naWirł
niiezwykl• przewrotną,
cn!em wyda.ją
by6 niedorzeczne pnzez swoją banal'l'lojd
I codzienn~ć. (Np, Fen.I.ka f
n11gnlotki odradzają się). S1tdzę, te s
tych powiedzo·nek
można było.by
ula.żyć
wca.Ie
poka:tny tomik, który wz'bo~a
oUby nMZI\ aforystykę. Pomyiił ten daj' pod
rozwag•.
Wydawnictwu Lódzklemu. Mot.. W'llrł<>
potrudzJ.d.

li•

m•

EUGENl'USZ
IWANICKI

•

Po klęsce powstanla węgierskiego (1848-1849)
Antoni Garecki napisał. fras.zkt datowaną 13
września 1849 r. (Wolny głos czyli Nowy tomik
plsm· - Paryż 1850), której bohaterami są powstańcy węgierscy i ich dowódca
gen. Benryk
Dembiński, wcześniej jui wsławiony
podczaa
powstania l!stopadowego:
bhl Wc11nvn.6w "Pad•k podw6Jnł• "'"ł•

:z;,

ł

1mt.1cil

tvl1' walecmvch prnle-w krwi ;eit
pr6tn11,

I Dembł1bkł, Jak f:>1'z11wykl, golutki tu wrócł,
A ;a jutem ptęc!dzieat.qt franków jemu
dlużn11.

WIERSZYK O MADZIARACll
Autorem tego wiersza, poświęconego h,. Kunegun<iz.ie <Kindze), ż<>ni.e Bolesława Wstydliwe10, jest Bonifacy Ostrzykowski, kanonik hono•
rowy katedry płockiej, proboszcz w Brańszczyku (Kleft pod rodzinnym niebem.
Warszawa
1860). Początkowe strofy wiersza
dotlrCZI\ ojczyzn7 książęcej małżonki:

W płę1tn•;, bogate; kra.inte,
Oaiedlo-ne; przez Mad2iar11,
Stoi Buda. i Peszt star11,
A \O pofrodku DuMj pl11nie.
Ninas, wiatr 10 ocz11 zawte;c,
Wial td ł w tej .stronie świata,
Raz aię alońee mile śmieje,
Znów ehmurii dzionek przeplata.
Tak td .i Madziarv bvwo:lo,
Z• wlród burzltwych kolei,
To ro.z im szczęście sprzujalo,
To znów padli bez nadziei.

G>pracowoł:

ANDRZEJ KEMPA

Zygmunt Fijas I Tylko ma
powatnych:
Wyd.
Lódz:kifł
1986 ao. Str. 181. Cena 220 sL

•
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~e!ki

Andr7~h

tom

bo ja wiem: odwagi, ochoty, cierpli-

rzowi -

wośc i ? w drążeniu problematyki społecmych u.chowań ukształtowanych przez mechanizm sprawowania władzy. Pomysł opowiadania tytuło
tym zakresie niemałe możliwo
wego stwarzał
ści: wywiad z kimś, kto całkiem niedawno znajpo wydował się na świeczniku, a obecnie mu~zonej przez sytuacj~ rezygnacji z funkcji
politycznej - jest dosłownie nikim pozwalał n:i.

w

I

Wrażenie

.

niedosyt

przyjrzenie sic 1 różnych punktów widzenia
kwestii sprawowania władzy ora:z upadkowi dygnitarza._

,

człowieka, który miał ambicję wapćłtwonenla
historii. Są to uczucia aprzeczne: od zdecydowanej aprcbraty wcześniejszych własnych poczynań
po chwile zwątpienia, od marze!\ o powrocie do
władzy po chęć usunięcia 1ię w aleń i -rozpoczęcia na przykład praey na pokładzie necanej
barki.

obudził

czytelniny apetyt, ale 10 nie
zaspokoił. Sylwetka Michała P-Oławskiego wypadła zbyt płuko, jednowymiarowo. Były polityk
przy całej 1wej formalnej mądrości (legitymuje
się przecież doktoutem) zdaje się nie dostrzegać istoty tego wezy&tki~go, eo •i• wokół niego rozegrało i nadal rozgrywa, do końca właś
ciwie nie wie, dlaczego odszedł. Tym bardziej,
że wścibska dziennikarka, która wymyśliła ów
niebanalny wywiad okazuje się mało ~prawną
interlokutorką: nie tylko nie potrafi :r.musić zdymi3jonowanego polityka do mówienia, ale nie
jest nawet w stanie pobudzić go do krytycznego myślenia. Wywiad nie może się zatem udać.
Rozmowa człowieka, który musi znale:tć dla siebie nowe miejsce w społe<:zeństwie z przeciętn"
niespokojnym czadziennikarką ualłującą w
sie chwycić wiatr w łagle nie wykracza po"
komunały i słowne pneJ?ychankl Dziennikarka
objawi.a 1zczer" ochot41 zrozumienia i wYjaśnie
nla ~<>wagi chwili. Nie ma Jednak po temu wiedzy i talentu, ujawnia za to snobistyczne ciągo
ty: „Dziennikarka z wa.tną legitymacją oświad
czył.:., że zamierza spróbować sił w literaturze.
Był pewien, te gdyby udało 1lę jej tylko w
pięciu procentach oddać sprawiedliwość obecnym
czarom, zdobyłaby daw•, majątek i uznanie~
tomn<iśc!. Ale do tego nie mógł wystarczyć wy'l'.1lad. Choćby nawet oboje starali się nie wiadomo jak i wykazali najlepsze chęci". Rolę :rezonera przejmuje więc ten tn~I - znakomity
Mlchala Poławskiego.
kompozytor, pnyjaciel
Usiłuje on Jm>zumieć i usprawiedliwić deurcj-,
Autor

•

•

•••
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Lew1ńslrl . pl.Re duto. 1Nt 1Prawnym. eenle>nym rzemleUnikiem. Umie zrealizować katdt
jednU: nerwic"- Alko&&mówienie. Opłaca
holizmem. Poczuciem duchowej puatki, ktć~
trzeba zagłuszać. Pojawiają się więc ru>we umowy. Zape'Wlle pe>jawią •iii ?'Ó'Wlliet n<>we ucie(ZkL r powroty. Pn:edd w branły nie ma urlopu.

do wtad:i:y ni• wraca, natomiast opowiadanie wraca do punktu wyjściL
Zmęczony roZlmową, która do niciego nie doprowadziła, znużony włunymi niezbyt odkrywczymi przemyśleniami bohater opowiadania udaje się na !<ino przy;ody, aby odpo{:ząć. Ma bowiem w perspektywie rozmow11 ze ~woim nast11pcą, na którą został oficjalnie zaproszony. I npewne dopiero wtedy wyjaśni się wiele spraw
zaledwie zasygnalirowanych w opowiadaniu.

u

moina

I

Andrzej Twerdochlib kompromituj• swoich
bohaterów: ludzi cynicznych, odratających, samolubnych. Niewolników kariery lub pieniądza.
Kompromitacji nie towarzyszy jednak potępie
nie. Już raczej chęć usprawiedliwienia w myśl
zasady, ie nie stanowią oni przecież wyjątków
Ta aluzyjna proza obyczajowa pozostawia wratenie niedosytu. Od pisarza tak spr~:wnego warsztatowo należy oczekiwa~ pogłębionej analizy
1połecznych postaw, a nie tylko ich karykaturalnej rejestracjL

niezamie~
uznać
„Uciekiniera"
Jamej Pol.ikarykaturę kompleksu „ucieczki
ny". Wzięty pl.!arz - wbrew przekonaniu, iż w
„tej branży" nie ma urlopów - usiłuje uciec

z

przed kolegami po piórze, pnerl rety1eraml oru
wydawcami, żeby odizolować się od zewnętrme
go przymusu pisania. Jest autorem znanym i cenionym, ale przy wszystkich tych zaszczytach
czuje si~· jedynie wyrobnikiem. rzemieślnikiem
pióra. Chciałby być artyst" prawdziwym, twćrcą
wybitnym tt tu rozliczne um„wy, nmówieni1,
1teenariusze, konkursy etc. - wszystko to nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł (o innych przeszkodach czy ograniczeniach narrator dyskretnie milczy).

TADEUSZ

• ,,.

'•

-

-

•

~

Andrzej Twerdochllbt · „Wywiad 1 nikim", Pa61hvowy Instytnł Wydawniczy War11awa 1986,
1. 119, układ 10 OOO+ 100 erz„ oena 1ł 120.-
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O Ile „Wywiad 1 nikim" poro.<rlawia wt"atenle utworu niedopowiedzianego, o tyle w „Ucie-
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kondycj' jedno1tki w bw. trudnych czasach. Bohaterowie :ar...~ niewolni 8' od nienie 1trojl\
totd
błahych wad i trHHków,
przesadnie 1odn1ch póz 1 min, jakby csull, :l:e
nie przystoi Im przyjmowanie 1»1taw1 mento-

•.

Portretw
jakże swojskie
Słyszy się nieraz,
wystawić) komedię

te trudnle' jest napisad (I
nit tragedię. Ale czy' zarazem nie obserwuje 1ię, te ludzie dają się chęt
niej rozśmieszyć . niż pozwollt wycisnąć sobie
h:y? Lez się wstydzą, a jmiać się lubią w towarzystwie.
Większość stale przejawia potrzebę •miechu,
_dającego się pobudzić byle czym, a wyrobione
poczucie humoru okaj!:uje się nieczęste nawet
w społeczeństwie, które uważa się za szalenie
dowcipne. Sądziłbym, te tragizm w sztuce zai
wdzięcza swoją uniwersalność ponadklasową
odwoływaniem się do najpoponadnarodOW1\.
n,p.
(jak
wszechniej doznawanych przeżyć
śmierć osoby bliskiej), komizm natomiast bywa
bardziej zróżnicowany, zalety bowiem od przynależności do danego kręgu llulturowego i od

osob·istej kultury literacko-artystycznej. Z tego
nad czym człowiek płacze można chyba o nim
mniej wywnioskować, niż z tego, co go pobudza
do śmiechu·
Tak się nad tym rozwodzę, ponieważ od dawna intrygują mnie zaskakujące kaprysy ludzkich reakcji na rozmaite „rzeczy wesołe", gdy
ich reagowanie na wydarzenia smutne wydawado przewidzen:a
ło mi się zaws2'e łatwiejsze
(pomijam konwenans, który nie toleruje zarykiwania się ze śmiechu na pogrzebie). Nie dziwię się więc, kiedy się komuś serce ściska, gdy
czyta opowiadanie Czechowa o Wasi, który pełen nadziei wrzuca ukradkiem rozpaczliwy list
do dziadka, żeby go zabrał od złych ludzi, list
zaadresowany: „Do dziadka na wsi". Czy nie
jednakowo
przemawia tu do nas wszystkich
uniwersalna vis tragi ca?

zd•t
Znacznie trudniej jest, według mnie,
sobie sprawę na czym zasadza się siła kom1kabaretu telewizyjnego
cznego oddziaływania
Olgi Lipińskiej, choć zapewne odbierany jest on
właściwie w umiarkowanie licznym kręgu int!)Iigencji, mimo iż oglądany - na różnym poziomie percepcji - dość mRSowo.
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Co mamlenn•, 6w lcabareclk wca11 tobl•

WYDARZENIEM artystyemym

duł•' f'Mtlł

stał się wernisaż grafik wybitnego
hiszpańskiego surrealisty Salvadore Dall
gdańskim Kantorze Sztuki. Ur<><:zyste
otwarcie odbyło się 14 lutego br. w •

w

surrealistycmej scenerii, bowiem UCl!filtnild•a
była ko;:.a i przelatujący nad &łowami.
zgromadzonych koneserów 1Ztuk.l... koeut.
31 grafik wielkiego mistrza 1w:-reaJ.i11tycmel
sztuki trafiło do Gdańska dzięki. zabiefOftl
Jerzego Próazyńskieso, właś.ck:iela
sztokholmskiej galerii „Attrium", od 1' lat
mieszkającego w Szwecji. Czynneao
wsparcia udzieliła nasza Ambasada w
Sztokholmie.
Najdrotsza z pre.zeintowanyc:h na w,.t.włe
1rafik ma wartołó 2100 dola.rów, co nieco
zaszokowało włelbicioll niepocpolitefe wtyetp,

OD I marca br. w Zamka Kr6lewaktm
w Warna.wie będzie m<>Żlla podziwia•
wystawę arcydzieł 1ztukl I klejnotów
naszej kultury.
Eksponowane będą m. in. arra1y
ostatniego Jagiellona Zygmulllta Aucu.sta.
zabytiki piśmiennictwa („Psałterz
Floriański", pie;rwcze wydania dzieł
Mikołaja Reja, Jana Kochanowski~o,
epokowe „De revolutionibus"
Miikołaja K<>pernika), akty i przywUe~
królewskie (wśród nich a~t Unii Lu~lllk.lei).
Arcy;z.abytki naszej kultury wypełn!Ą 14
Hl na parterze Zamku Królewskiego. ·
Wystawie towarzyszyć będ!ie poku
flimów o IZJt~ oru koncerty dawnej mus;rilł

DLA miło"11k6w kult\Ju orientalne,,
których g.rono w naszym midc!e 1ta11 Ił•
powiększa, mamy bardzo interuując•
propozycję.

Oto bowiem w dniach J'l'.ll.-1.III. br. w
studenckim: Klubie "P'ltrum" (al. Politechniki .;
odbędą się ill Orólnopolskie Wart1tał7 Muzyki
Orientalnej.
Pomysłodawe, I lłć'W'Jlym. or1and111t«em teł
ciekawej i wielce oryc!naunej imprezy
artyatycmej je.t Lucjan Wesołow11rJ (lider
z;es,połu muzycznego „Orientacja na Orienł",
popularyzator muzyki hinduskiej).
W atrakcyjnym i bogatym programie
warsztatów wganizatorzy z~wiadaj"
m.in. naukę gry na egzotycznych instrumentach
(sitarze, tabli), koncerty zespołów „Rap
&angft" I „Orientacja na Orient" (oba 1
Warszawy), wrocławskiej „ArkiH i
Oialostockiej ,,Arulrl'J"', Dominował ~e
mu7ka hindu1ka.

llOWNIBZ wtełbłde!t ~:rki M pe'WM
zainteresuje zorganizowana przez Towar1r...,,.
Pollko-Japoó1kie l 8r6dmfej1lul Bibllołek4
Dzlelnlcowll wyatawa „Japoń1kle karłkł I
koperty okolloznołcfowe" (czynna w
biblioteki Pf'l.1 v.l. Andl'HJ& 8tr\Jaa 1-.

sma.-

rów.
W ąm teatrątna ~ alwdaaDlków, niezdol117ah do 1k1.1t.cznqo działania, wł·
aytowanym pnes, połal •i• Boże, uynniki konkolne ułamuje •i• jak w knl)'Wym rwierciadl•
dla iycia kraJu,
wiele spraw jakte typowych
dla ITT pozor6w, dla 'braku kompetencji, dla
niedowładu konaepcji.

ałe

by zyskać powszechniejszy rezonans, nie korzysta bo.wiem z dwóch niezawodnych sposobów, apełnlaj,cych funkcj• „samograjów". Po pierwsze nieobecne 8' w zuadzle obscena, mimo ii ulubionym rewirem harców naszych humorystów ~ jak wiadomo aenitalia i czynności płciow• Autorka zachowuj•
si11 w tej dziedzinie nad wyraz cnotliwie, a j„wymsknie
11 się komuś z bohaterów czasem
słówko na „d" _czy „&", i je•ll si• czasem nie
dopowie jakichś wyrateJ\ zawie1istszych, pozwalając nam ich się jednak domyślać, to prncież od dawna nie da si• tym u nu zszokować najbardziej nobliwe towarzystwo.
ułatwia

Kronika'
kaltaralna

'°

Michał Poławski

taki kabaret
'
.

kb!„rzi"' AndT7.e1 Twttdoeh!n) powet<>wał so'bł(ł
z na ,,·iązk a poprzednią powściągliwość. Nie tyl~-o nie i: o zo stawlł suchej nitki na swym bohater t e, ale nie pozostawił też złudze1'1 czytelnikowi. Teza brzmi: zmieniła się rola literatury i
zmieniło się miejsce pisarza w społeczeństwie,
literatura stała się zwykłym towarem - autorowi zaś ziileży wyłącznie na tym, by wszystko
sprzedać. Bohater „Uciekiniera" „trzy dni temu
odesłał powieść na trzysta o•slemdziesiąt stron„.
Ost'ltnie lata silniejszego zwaliłyby z nóg. Podpisywał umowy, brał wszystkie wadia konkursowe, miał cotygodniowy felieton, robił większ'!!
artykuły publicystyczne... N!e chciało mu s i ę
nawet liczyć, ile miał tunkcji". Wiktor Lewiński
jest literatem zawodowym, to znaczy kimś, kto
musi utrzymać się z pisania. A to wymaga nie
lada umiejętności, nie tyle :r.r~sztą literackich,
co PO prostu organizacyjnych, aby utrzymać sict
na rynku. Nie interesują go czytelnicy lecz zamienianie kolejnych maszynopisów na złotówki.
Bohater Twerdochliba mocno stąpa po ziemi,
choć gw<>Ii prawdy rzec tr7.eba, iż pląC'LI\ mu sic
nieraz nogi od nadmiaru alkoholu. W tak zwaną czystą literaturę nie w!eny. Próbow~.ł il\
tworzyć, ale !ostał upokorzony. Przez kogo i
w jakich okollczn<>śdach - riie wiemy, jakkolwiek mogłoby to okaza,ć 1ię przydatne na przydla młodych adeptów pióra, którym
kład
„mis!rz" zdradza niektóre tajpiki zawodowe.

pn:rlac!e!a. t:i'nr111a ~ u potene1a1nie~o kozła
ofiarnego, z.a ochlap rzuc on:,· tłumo „vi, ponieważ dymisję przyjęto gładko, bez ryta11, bez
próby powstrzymania. jakby z wyt.:•źną ul~ą.
Co się za tym kryło? Kompozytor poprzestaje na kilku domysłach, żadnego nie uważ fl jąc
a trafny. Również koniak nie rozjaśnia umysłów
ani nie ożywia wymiany poglądów, w której pojawia się niespodziewanie nowa nuta - obawa
o cdwet na rodzinie człowieka, który· był „carem: i Bogiem. Kiedy tylko można skopać b!lfnieito, tr1eba to uczynić. Jest to jedna z brzydk!C'h cech polskiego charakteru. Najprostsze
ludzkie uczucia". Bohater , Wywiadu z nikim"
wykazuje ich nadspodziewanie dużo - jak na

Twerdoch!lba

miał szansę stać się typową prozą
roz:rachunkową, przewarto~ciowują
cą społeczne postawy wczesnych lat
osiemdziesiątych. Nie doszło jednak
do tego, poniewa:t r.abrakło pisa-

zadań,

nie Idzie na latwim• w
czym można sobie zyska:
tani poklask, jak to czyni wielu wzl•t,ych humorystów, którym nie starcza dowcipu na zjadsubllwości bardziej wyrafinowane i ukłucia
telniejsze od wideł. Owszem, ten kabaret je.st
także polityczny, ·osadzony bardzo mocno w reademaskujący bezduszne,
liach naszego życia,
biurokratyczne zapędy i postawy wyobcowane
społecznie, a także absurdy w działaniu machiny państwowo-administracyjnej. Ale eo ciekawe, tam gdzie oskarżenie czy prze11tro1a sięga
li\ głęboko i wysoko, czytelność aluzji politycznych zostaje zawężona· do środowiska odbiorców bardziej świadomych polityki I skłonnych
raczej do refleksji niż do nieodpowiedzialnych
wystąpień, czego przykładem w jednym z Olta tnlch programów piosenka z francuskim refrenem „Point de reverin" (iłowa Aleksandra
II do panów polskich).
Ponadto Lipińska
;,dokładaniu władzy",

Widnie teras niedawno, ldedy Il• na ehłodno
programów
już śledziło polityczne podteksty
emitowanych w najgorętszych miesiącach roku
niektóre inne programy
81, mając w pamięci
rozrywkowe, których cały ,,humor'' sprowadzał
się do niepoczytalnej, jątrzącej nienawiści, wł·
dać jak na dłoni, że kabaret Lipińskiej cecho·
wała wyrozumiałość dla ludzkich n!edoskona-

oddlłaływante
M7'1„ te lłła arą.łTcmelO
kabareciku uwdzi•au duło lłndywidualizowa
nlu postaci. W M:t aaleril przezabawnych typów
kaidy j•t 1nn1, zarówno pnes nluan1e właa. neao artywtyazn„o emploi, jak I 11różnicowanie
przypadajflcych Im tekatów. Odnosi si• bowiem
bardzo znaczna 11c~ wypowiadawrażenie,
nych kw11tł! została aktorom przydzielona nie
na zasadzie przypadkv., lect1: dlate10 włdnla, te
koresponduj' 1 ich· eac'hamt osobowości.

*•

Mołna ~ N jencse • •rokach wielu. piOMtechnlkfl
nek, o pomyałowym poałuaiwaniu
trickową, należałoby te choc! jednym zdaniem
wapomnied e artystycznych parantelach do niezapomnianych „Starszych Panów'', wruzcie I •
Olli
zbędnej celebrze cechującej wspomnienia
Lipińskiej i jej aktorów, którzy w r<>zmowaeh
nie potrafili wymHad 1
przed telewizorem
siebie sen1u J wdzięku.

•I•

Najcłekaw1ze ~nalt

I

najwałnlejne obecmłe,

jak zaprezentuje •i• nam zapowiedziana koną.
I?Uacja kabareciku, ezy idola ona zaspokoid nasze, 1 pewnokią wysokie, ·oczekiwania, czy nowy czu, bardziej życzliwy temu artystycznemu
przedsięwzięciu, okał.e •i• W dostateoni• płod
ny w inspiracj, ..•

Co dG mnie, to 11\dzllbym ł• jeden nlewywart jest tego (arty1tyc:i:erpywalny wątek
cznle !), żeby nadal był w tym kabarecie obecny.
Satyra na postawy 1połeeznel Bo nasza kochana,
niezniszczalna biurokracjL 1ama będzie o 10ble
przypominad-

JERZY

KWIECIFłSKI

I łlAJlCA łlr. ro~ 1111 W LMli •
Oc61nopolaki Konk'lll'I Im. 'Kania
·
lzymanowsldf!ro.
We!mie w nim \ldslał .,. młod,.a an,.v.-.r
1 eałelfO kraju (w wieku od 1' do łl wt.
Więkność 1 nkh 1tanoW>1." \le21Uowie l
·
1tudencl 1%k6ł muzycm~h.
Imprezie pał!"<muje ŁTM I& Jt.

•

lz7manewakłero.

KOI.O Plłmiennlotw. J'llmo,,.,. ,..., lft
przymało doroczne nacrody d.la najl~
filmćw wyświetlanych w Polsce.
rok 111811 wyr6łlrdone
wypa.dk6w mll01n7eh" w re•y....
Andneja Wajdy, zaś za najlepny film
11.1ran!czny umano obra~ „Pułkowalk ...,,.
błvana lzabo.
„Złot„ ła'm"" u

„Kronikę

,.IYOIS LITERAOKJB" ~

dlru• Jłom•' powie4cl
Bo171a Puternaka

„DokłH

t..awa.r.",

łlIN'I8TBR ltult\117 ł lbtuld
Aleksander Krawozuk odw*id
Icora Newerlego.
Pogratulował W)'lbitn~ pllanowl
nagro.dy księ.gar.zy u lmiątk11
„Wzg6rze błękltnero inu", u~
sgodnie przez czyteln·i ków i kryit)'k•
za jeden :r; najlepszych ut.wo.rów
literackich minionego roku.

Z..ODZKA oficyna KraJoweJ AreneJI
Wydawniczej dostarczyła w roku ubieał,..
na rynek księgarski 28 tytułów, których
ł4czny nakład wyniósł li miliony egzemplarą,
W bieżącym roku zapowi«da wydanie 30
publikacji. Wśród nich znajdzie się dłuce
oczekiwany przez łodzian album o naszym
mieście „Łódt", aut<>rstwa Andrzeja Wacha
ł Antontero Szrama.

W Munam MJasła Zgierza 111 Iute«e otwarta
wystawa „Zabytki archeolorteme
Ziemi SklernlewickleJ",
l<lstała

•

•
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Od pewnego ezasu

przeszłością Lodzi
ciekawe artykuły

G

e

w

B

1..Wryey

wspominaj~

tylko o istnieniu i
działalno.ści Polskiego Komitetu Pomocy ·dla
Zatrzymanych w Obozie w
Rado&O\lzc1u. Np. M. Cygański
- „Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodd 1939-1945", S.
Lewicki- „Radogoszcz", Z.
Waiter-Janke - ,,W Armil Krajowej w Łodzi i na Sląsku" i
inni. Korzystając z relacji jednego z organizatorów. i dzhłac;7.a Komitetu Pomocy, AJfredll
Kaiserbrechta i własnych informacj~ opracowałem niniejszy
11lkic.
9 llsto:pada 1939 r. władze hitlerowskie podały oficjalnie do
wiadomości o wcieleniu Łodzi,
ł~cznie z powiatem., do obszaru

przeprowaduni• zbiórek pieprowadzeni• ~uchni,
u.instalowanie telefonu.
Zaproponowano
jako
liedzl.bę
komiltettu.
biun fabryki
Rami.su.
przy
ul
Piotrkowskiej nr 138/140 - duła sala konferencyjna, 4--5 pokoje biurowe i pomieszczenie
na magazyn. Lokalizacja ta została zaakceptowana.
Zainstalowano tam wkrótce telefon,
którego numer z<>stał następni'3
umieszczony w oficjalnym spisie telefonów m. Lodzi (L1tzmannstadt) pod literą „p" zaraz za Polizeiprlisidium, pod nazwą Polniache Hilfskomitee fQ:"'
Gefangnislager in RJldegalt.
Te względnie dobre warunld
trwały krótko, już po kilku tygodniach 1ied7Jlba Komitetu zonłętnych,

prawo wstępu do tego obozu.
Po jego aresztowaniu l wyS'!edleniu do GG w początkach
grudnia 1939 r., obowiąud te
przejął Alfred .Kaiserbrecht.
Z chwi~ przeniesienia obozu
do czteropiętrowego budynku
po fs:bryce S. Abbego, władze
hitlerowskie obciążyły Komitet
Pomocy kosztami
ogrodzenia
drutem kelczastym terenu, WYbudowaniem wieżyczek straż
niczych, wybudowaniem wartowni, sypialni dla 30 strażników
i ich umundurowaniem (czarne
mundury, szynele, buty z cholewami). Komitet z własnej inicjatywy wybudował dla więt
nlów kuchnię, umywalnie, sanitariaty, sale wyposażono w
prycze, początkowo siennik!, po-

niędzy, W obozie bowiem
przebywała pewna grupa

stale
Zyd6w. Kontakty z Gettem utrzymywane były do końca istnienia Komitetu Pomocy.
Komitet Pomocy posiadał r6wn!et powiązania z istniejącą
w Łodzi tajną organizacją wojskową: Służba Zwycięstwu Polski - Związek Walki Zbrojne1
i jej szefem sztabu mjr. Stanisławem Ju.szczaklewiczem
ps.
„Stanisław". Dokumentem ~R
trudn!enia w Komitecie Pomocy posługiwał się por. int..
Franciszek
Mcczkowski
ps.
„Gruchacz", który zatrzymany
na ulicy, jut po likwidacji Komitetu P·omocy, został zwolniony, tylko z uwagi na uaktualnienie dowodu zatrudnienia.
Oficjalny tytuł Komitetu Po-

Interesująca relacja o pracy mało znanej organlzacjl charytatywne}.'

Po oe dla zatrzymanych
•
w 118 Radogoszcz

'

wciąż przybywających więźniów,

co spowodowało w końcu grudnia 1939 r. przeniesienie obozu do znacznie większych budynk6w fabrycznych Samuela
Abbego.
Niemcy, pragnąc cięŻ'Br utrzymania .obozu przerzucić na społeczeństwo polskie. postano·w !li
zezwolić na utworzenie organizacji opiekuńczej. 12 listopada
1939 r. do s·iedziby gestapo przy
ul. Anstadta (19 stycznia) przewieziono samochodem policyjnym trzy mane na terenie Ło
dzi działaczki społeczne· Gretę
Biedermann tonę aresztowanego Pawła Biedermanna (przemysłowca - dzhłacza rozwiązane
go w pa:tdzlerniku Komitetu Obywatelskiego), Eugenię Kalserbrecht i Helene Pawłowską , żo
nę aresztowanego ;idwl}kata St'lnisława Pawlnwskiego. Rozmowę z nimi przeprowadził Hauptsturfilhrer Lu the rott. · Informując, że w dav.mej cegielni Glazera l'Organizowany zosbnie stały
obóz polskich zakładników, których społec1eństwo polskie może otoczyć opieką, w postaci dostarczania żywności, Jeków, odzieży itp.
Ponieważ Komitet Obywatelski, powstały 9amorzutnie 6
września 1939 r .. w końcu paź
dziernika przestał działać "(na
polecenie władz niemieckich,
burmistrza Leistera p.o. Komisarza
Miast<i)
panie
zaproponowały
utworzenie społecznego
komitetu,
który
zająlby
się
tymi
sprawnmi. W celu umożliwienia utworzenia takiego społec-znego organu, władze niemieckie zwolniły spośród za tr7ymanych adwokata Stanisława Pawłow s kiego ,
przemysłowca Pawła Biedermanna i biskupa sufragana
łódzkiego ks. Kazimierza Tomczaka i wydały pisemną zgodę
na utworzenie biura komitetu,

10
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stała

przenłestona

do małego

kantorka w parterowym budynku, a następnie dalej, w głąb
posesji do jeazc:ze nmiejszych
pomieszczeń tOCjalnych (pralni'!,
magiel itp.) znajdujących się w
oficynie tej samej posesji.
Niezmiernie trudno je~, po
tylu latach, u~talić dokładny
skład Komitetu Pomocy, m.in
z powodu płynności, powodowanej częstymi aresztowaniami lub
wysiedleniami, jego uqestników.
Najważniejszy trzon stanowili:
adwokat Stani~ław Pawłowski, ·
przemysłowiec
Paweł
Biedermann oraz Gustaw i Robert
Geyerowie, intynier Karol Bajer, biskup - sufragan ks. Kazimierz Tomcuk (przebywający
w areszcie domowym), Anton!
Lipiński, prof. Zygmunt Lorentz,
Greta Biedermannowa, Eugenia
Kaiserbrechtowa, Helena Pawło
wska, inż. Wacław Kamiński (z
fabryki Geyera), int. Kordasz
(z fabryki Schaelblera i. GTIJhmanna), inż. Zygmunt
Rau
(członek ZWZ AK), illlt. Antoni Remiszewski, Rysza:rd Kaiserbrecht z toną Janiną ł Alfred Kaiserbrecht, sprawujący
funkcję k·ierownika biura.
Z Komitetem stale współpra
cowali: Zofia Herbst, Julia Rosiewiczowa, Tochtermanowa, prof.
Wanda Lorentzowa, Wanda Tomaszewska, Janina
Gregorowicz-Herbst, Stefania Ordyńs
ka, Maryla Biedermannówna,
Rauowa, Inż. Zygmunt Fiedler,
inż. por. Franciszek Moczkowsk! (kierownik Oddziału V sztabu Okręgu Ł6dziego ZWZ AK),
Zbigniew Wagner, Julian Wołowski, ks. prałat Dominik Kaczyński, Stefan Wolski, Pelagia
Zdziennicka, dyr prof. Antoni
Idzikowski . Janina Romanowskii
I inni. Jest to tylko część rut~
zwisk osób. których działalność
dało się zapamiętać i odtworzyć.
Podkreślić należy, że większość
z wymienionych tu osób działa
ła już uprzednio w utworzonym
z l.nicjatywy ~połecznej Komitecie Obywatelskim oraz, że ·.v

oracach Komitetu Pomocy:„ brało

udział

całe

społeC'ieństwo

polskie m. Łodzi, które świad
czyło pomoc bezimiennie i zupełnie bezinteresownie.
Komitetowi Pomocy udało si~
przejąć resztki rzeczy (tj. bieliznę, odzież, k-0ce, żywność, lekarstwa) po
zlikwidowanym
Komitecie Obywatelskim mieszczącym si~ w lokalu Techników ul. Piotrkowska 102 i 1Jd
PCK. Stronę finansową działal
ności Komitetu
Pomocy„, tj.
zbieraniem pieniędzy zajmował
się Ryszard Kuiserbrecht. Przez
swoje stosunki handlowe z kupcami I przemysłowcami uzyski wał bardzo poważne sumy
pieniężne,

oczywiście,

przeważ

nie bez podania ofiarodawców.
Pełnił on również funkcję łącz
nika Komitetu Pomocy„. z obozem w Radogoszczu, miał

aygnalizowalt awo"Je

ałnłerelowanłt

Takle były moje pierwsze godziny I dni wolności.

Na drodze do Pabianic
W końrowych dniach patdziemlka 11ł4\l r. znalazłem się w piwnicach gmachu gestapo przy ul. Anstadta - wspomina Franciszek
Moczkowski ps „GrucJ,acz" szef V Oddziału (Łączność) Komenof
Okręgu Armii Krajowej. Zostałem osadzony w jednej ,z pięciu
cel. Wzdłuż biegł wą11ki korytarz, z którego wychodziło się n·a
obszerny przedpokój, a następnie do wartowni, ze stałą 1tratą,
składającą się z człon1eów SD. Korytarz posiadał stale otwarte
drzwi, popnez które dot.:hodziły wyratne odgłosy z wartowni grającego odbiornika rad!owego. Około 15 •tycznia 1945 r. zauważyliśmy, iż drzwi naszego korzytarza były tamykane.
·
17 stycmia 194~ r. usłyszeliśmy warkot samolotów nad nan'J.
Cieszyliśmy się i pragnęliśmy, aby bomba spadła r.a ten budy•
nek, choć zdawaliśmy sobie aprawe:, te matemy nie wydostać · !lit
epod ll'UZÓW, Wieczorem 1łyszellśmy gestapowskie rozmowy, ruch
w gmachu, krzyki I wyra:tne „Bolshewisten kommt", Rano 18
stycznia nłe otrzymaliśmy fa!adania o normalnej godzinie. z war·
towni dochodziły odgło~y prób nawiązania telefonicznej łączności„.
a17 telefon milczał. P6:tno dostaliśmy trochtt zupy, którą przy•
wieziono dla wartowników. ·
Ruszyliśmy pod stratą gestapo w kierunku ul. Pomorskiej, obecnie Marcelego Nowotki. Spostrzegliśmy w bramach domów do·
datkowe posterunki gestapowskie z pistoletami maszynowymi gotowymi do użytku. Tak doszliśmy do więzienia przy ul Sterlin-

a:a.

Waadl.ono nu do bardzo nakie&o lochu I dużym otworem W
wewnętrmej lcianie. Tlllmperatura panowała taka j~ na z~w
nątrz. JedyrJ.Ym wyposażeniem była ława .. Przed yanuJącym ~
nem mu1ieliśmy się bronić w ten spoaób, ze co kilka ~ut Zllllenialiśmy pozycję na ławie, przechodząc 1 pozycji skraJnej
do
~rodka. Siedzielismy w ciemnościach.
Około 22.00 wyprowadzono nu na wypełnione ludimi podwórzlll.
Zaskoczony bylem taktem, ie współwięźniowie wiedzieli już o na-

l

Rzeei:r. Z trm dniem wmmogły
1lą represje w stosunku do obywateli polskich i w konsekwencji nastąpiło przepełnienie
istniejących więzień łódl.ldch. Utworzono na Radogosz.czu dutą katowni~ pod nazwą: „Erweitertes Polizeigefangnia Radegast", czyli Powiękswne Wię
zienie Pol!cyjne
Radogoszcz.
Mieściło się ono przy ul. Zgierskiej róg ul, Sowińskiego.
W dniach fł-11 listopada
1939 r. gestapo przeprowadziło na terenie miasta 1 okolicy
masowe aresztowania inteligencji i dzlałaciy społecznych. Osadzono !eh w zabudowaniach
b. cegielni Michała Glazera.
Właściwie nie były to zabudo~
wania tylko wiaty do wysuszania cegieł, nie ogrzane, wilgotne, bez najprymitywniejszych
urządzeń sanitarnych, W listopadzie przybyło do t.ego więzie
nia około 2 tysięcy osób. Polak6w i Żydów. Dawna fabryka
Glazera nie mogła pomieścić

Czytelnicy

i regionu. Chcieliby na łamach „Odgłosów" Dajdownł
z historii Lodzi, o ludziach. którą al• dla tej historii
zasłużyli. Postanowiliśmy w miarf} napływu materiałów publikować je
na kolumnie zatytułowanej: „L6dt: hł.storła, wspomnienia, relacje". Do
redagowania której zapraszamy tak profesjonalnych histoeyków, jak l
wszystkich naszych Czytelników, którzy Interesują alę historią Łodzi l
mogliby przyczynić się do jej spopularyzowania.

tem słom4. u~dzónit azpltamocy dla Zatrzymanych w Olik.
bozie w Radogoszczu pozwalał
W pierwszym Q'kre•t• 1orące
również na prowadzenie innych
jedzenie było przygotowyw;ine
społeezm.ych akcji
nie zawsze
w pomieszczeniach bllsko poło
legalnych. Jak na przykład: akżonej fabryki
Kaiserbrechta i
cja dożywiania dziec! - kuchnastępnie przewożone trzy razy
nie w byłych szkołach, opieka
dziennie wozami konnymi pi:zez
nad rodzi.nami, których mąż Jun
członków Komitetu. Tam też usyn był w niewoli, wi~zieniu
lokowano magazyny żywności, lub w obozie; opieka nad nauktóre prowadziła p_, Kamińska.
czycielstwem, opteka nad groPó:tniej po wybudowaniu kubami żołnierz.y
poległych w
chni, w czym dużą pomoc okakampanii wrr.:eśniowej; opieka i
dożywianie
obozów wysiedlozali pracownicy fabryki Geyera
(l.nt. Wacław Kamiński), zaan- nych (m.in. z terenów poznań
skiego i pomorskiego) na ul.
gażowano z wolności trzech kucharzy, którzy ua miejscu przy- Łąkowej 4, Leszno, ul. Strzelgotowywali
gorące
potrawy.
ców Kaniowskich 32, na Dołach.
Calą żywność · musiał
:z.dobyZajmowa.n o s!ę też odszukiwać d dostarczać Komitet Powaniem zaginionych - aresztomocy.
wanych. Prowadzono ewidencje
Lekarstwa nieoficjalni• doosób aresztowanych, która obej1tarczały: Apteka Ubezpieczalni
mowała około 6 tys. nazwisk.
Społecznej i Apte-ka
Wagnera
przez p. Janinę Kulikowską i p. Niestety została spalona w momencie opieczętowywania lokaBiedermann.
W obozie, w tym okresie, 1ta- lu Komitetu PoV10CY prze.z gestapo. W lokalu Komitetu Pole przebywało około dwa tymocy kolportowano tajrte gasiące osób, z tym, że na miejsce wywożonych cio obozów zetki m.!n. „Szaniec" i inne.
oraz stale posiadano aktualne
koncentracyjnych lub GG przybywali stale nowi aresztowani. wiadomości o tym, co dzieje się
w kraju i za granicą.
Duża akcja wysiedleńcza nastą
Jako oficjalny przedstawicl"!l
-piła w połowie grudnia 1939 r.,
w trakcie której wysiedlono z biura Komitetu Pomocy Alfred
Kaiserbrecht stale był wzywaŁodzi większość członków Komitetu Pomocy, a Robert GaY- ny do siedziby gesta•po przy ul.
er został ro.z strzelany w nocy Ans.tadta. Parokrotnie była przeprowadzana rewizja w siedzibie
z 12 na 13 grudnia 1939 r.
Komitetu Pomocy. Lokal miał
Pomimo tych strat, akcja pomocy nie ustawała, a do pra-, dwa wejścia: oficjalne na ul.
Piotrkowską i n!eoi!cjalne
na
cy zgłaszali się nowi ochotnicy. Przez codzienne kontakty z ul. Sienkiewicza, co niejednokrotnie pozwalało na uniknię
obozem udawało się nawiązać
cie wpadld. Gazetki przechowybezpośredni kontakt z aresztowane były w workach z kasz~,
wanymi. Jut w następnym dniu
po aresztowaniu uzyskiwano co nawet mimo bardzo dok.ład
nej rewizji nie dawało efekgrypsy, które przez WYbramych
uczniów łódzkich szkół, były tó,w.
Sprawozdania z działalności
dostarczane do rodzin aresztowanych. Umożliwiało to stosun- finansowej Komitetu Pomocy
kowo szybkie przekazywanie pa- składał w Warszawie Alfred
Kaiserbrecht, które niestety w
czek z odzieżą, żywnością, lei:r.as!e Powstania zaginęły,
karstwami, określonym osobom.
W drugiej połowie sierpnia
Paczki te dostarczane były do
siedziby Komitetu Pomocy, przy 1940 r. ge11ta~ obstawiło lokal
Komitetu od strony ul. Piotrul. Piotrkowskiej 138/140, akąd
wozami konnymi dowożono i kowskiej, wtargnęło do środka ,
przekazywano bezpośrednio do wylegitymowało obecnych i lokal zapieczętowano. Osoby urąk aresztowanych w obozie.
W styczniu 1940 r. nastąpiły krywające się uciekły tylnym
wyjściem na ul. Sienkiew!cZR.
pierwsze masowe aresztowania
Tak zakończyła się poważna,
młodzieży polskiej, głównie harcerzy i członków Przysposobie- kilkumiesięczna działalność Pol~
~kiego
Komitetu Pomocy dla
nia Wojskowt>go. Grupy kilku!etosobowe były zwożone nocą Zatrzymanych w Obozie w Rado obozu. A już przed połud dogoszczu. Był też n"ajdłużej
działającą
oficjalną placówką
nlem Komitet Pomocy posiadał
polską w- Łodzi.
pełną listę zntrzymanych. Naeychmlast powiadamiano rodziny i tego samego dnia odbierano od nich paczki i przekazywano, prawie be>z rewizji, adresatom. Sprawa była o tyle pilJERZY
na gdyż już następnej nocy wyJĘDRZEJEWSKI
wożono mlodzi'!ż do obozów.
Komitet
Pomocy nawiązflł
kontakt z Gminą żydowską sk~d
uzyskano parokrotnie poważną
pomoc finansową , oczywi~\:ie
bez ujawniania pochodzenia pie-

•

azym '2ri.yjściu i zaraz przyprowadzili moje&o ojca, aresztowane'9 razem ze Innił. Stanęliśmy więc już razem w kolumnie czwórkowej.
Ojłoszono •wakuacj• więzienia. Surowe 01trzeienle próba
ucieczk.l będzie karana śmiercią. Kolumna więźniów została podwójnie ubezpi~czona· pierwazy rząd wewnętn:ny złożony z uzbrojonych \1Qlk5-0eut1chów, drugi z wzbrojonej straży więuennej;
jako zewnętrzny rząd zabezpieczający. W ten sposóo stneżeni ru·
szyliśmy ciemnymi i pujtymi ulicami miasta ul. Wólczańską,
Pabianloką.

Maszerowaliśmy jezdnią, ale w miarę jak zbliżaliśmy ai• do
Marysina na jezdni robiło się ciaśniej, gdyiż na· zachód ciągnęła
cywilna ludność niemiecka. W Marysinie marsz jezdnią stał się
niemożiiwy, bowie1~ otl 1trony Gadki-Rzgowa wyszła kolumna
wojska. Pow.stał nie!ad.
Kolumnę więźniów iepchnięto na tory tramwajowe Ł6dt-Pa
b1anlce.
W rejonie Widz.e~Żdiary dosz.ło do duie&o umleszani& ł nasza kolumna została przerwana. Natychmiast czterech z nllll wykorzystało tę okazję. Odeszliśmy dwójkami z zachowaniem pewnego
odstępu. Maszerowaliśmy równolegle do kolumny więźniów starając się wyjść możilwle szyb~o i jak najdalej przed jej czoło, Oce:11wszy, iż jesteśmy w dostatecznej odległości od kolumny, skrę
ciliśmy w pole, w kierunku Rzgowa, a więc pod prąd akcji wo·
jennej. Idąc uważnie przez pole, trzymaliśmy się kierunku zarysowującej się w pewnej. odległości linii . zabudowy, a która,
jaK
się okazało, była wsią usytuowaną wzdłut drogi. Posuwając się
wolno, napotkaliśmy mały stóg siana. Byliśmy we trzech (ojciec,
Tadek i ja) ponieważ czwarty został gdzieś po drodze. Wykorzy..:
stuj'ic osłonę krzaków rosnących przy polnej drodze dotarliśmy
do jednej z chałup.
Bez n!espodziankl weszliśmy do wnętrza, po omacku 1Zukając
w kredensie jedzenia, ale znaletliśmy tylko earnek ri: :r.siadłym
zmrożonym mlekiem. Ruszaliśmy się dalej.
Przed nami słychać było trzask broni maszynowej. Sporadycznie pojawiał siQ pocisk świeUny, co pozwalało zorientować się
w położeniu placówek. W pewnej chwili spostrzegliśmy malutkie
światełko nieruchome i nie gasnące. Zatrzymaliśmy się zaa:i.iepukojeni, po czym ru.szyHśmy krok za krokiem.
W ciemności zarysował się kontur chałupy. Swiato pochodziło
ze 11.pary w przeciwlotniczej zasłonie okna. Po długim zastanowieniu zdecydowaliśmy
się wejść do
wnętrza. W otwartych
drzwiach zauważyliśmy na podłodze zielone mundury, z przeraże
niem pomyśleliśmy, ie to Niemcy. Nie zareagowali jednak na
nasz widok.
Z kąta wyszedł eospodnrz, Polak i wyjaśnił, że to 1ą Włosi, rozbro.jeni prz.ez Niemców Po prze~ocie w ItalU. Dalsza część nocy przebiegała spokojnie, życzliwy gospodarz dał coś do zjedzenia.
Wzmogły się walki. W sąsiedztwie ulokował się czołg l strzelał z działa. Od 1trony przeciwnej padały pociski w nasz rejon,
a w pewnym momenci~ tak bll.5ko, ie zachwiało chałtl1Pą.
Wyszedłem na pról! <lomu. Na niebie obserwowałem walkę sa·
molotów. Pod wieczór da_blo natężenie ' strzelaniny, a p6:tniej uci•
chlo. Siedzieliśmy w izbie · po ciemku, ciasno, jedno przy drugim.
Nagle wejście nlemleckiego żołnierza przerwało ciszę. Począł oświetlać / latarką elektryczną twarze siedzących. Zatrzymał
się
przy nas: Tadku i mńle i kazał wyjść na środek. Zapowiedz.iał
i ż jesteśmy odpowiedzialni za ,to, by nikt nie opuszczał chaty.
Zabrał ze sobą Wło.ch6w i wyszedł.
Noc minęła IPQkojnie Poranna cisza zaniepokoiła wszystkich,
obudziła ciekawość. Wychyliliśmy. się z chaty. Nie biło niepokojących objawów; Stwlerdzil!śmy, że nie ma Niemców. Dopiero w
godzinach popołudniowych, kied7 przyszły pierwsze oddziały, ruszyliśmy w teren.
.
Ktoś przyniósł wiadomoś'ć, t~ ludność cYwtlna otworzyła magazyn żywnościowy torroacjl SS i rozbiera znalezioną tywność. Uda·
liś.:ny się w ~ym kierunku, zdobyliśmy worek cukru w nadziei, te
przeprowadzimy handel zamienny na · inny rodzaj żywności. Straciliśmy naszą zdobycz. Powróciliśmy do chaty, by nazajutrz rankiem ruszyć do Łodzi. Po zerwaniu pieczęci, przy pomocy sąsia
dów otworzyliśmy mieszkanie.
Nie było wiadomości o matce i 1!ostrze aresztowanych rćwniet
ze mną. Zjawiły się w domu'następnego dnia.
Przed ewakuacją więzienia, wieczorem załadowano pewną ilość
więmiarek, w tym r6vmiet je, do szczelnie zamkniętego samochodu i wieziono w nieznane. Po pewnym czasie samochód zatrzymał się, chwilę stał i zawrócił, by znale:tć się znowu na ul.
Gdańskiej. Kiedy wyprowadzano je z samochodu jeden ze straż
ników szepnął o szczęściu jakie miały. Później skojarzyliśmy ten
fakt, ze spaleniem mężCZ)'zn w oboiie w Radogoszczu. Ewakuacja
więzienia kobiecego przy ul. Gdańskiej, odbywala się w tym samym kierunku przez Po.bianice i rozwiązanie kolumny nastąpiło
w rejonie Łasku, kiedy strażniczki zaczęły uciekać, przed nadcią
gają ~ym frontem.
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Na knlumnle „Polemiki, Usty, opinie• publłkuJem1 ł1Jko
li8ty (>-Odpisane Imieniem I nazwiskiem, z podaniem adresu. Adres I nazwisko na t yczenie zainteresowanego .2:atrz1•
muJemy d.o wiadomości redakcji, Za1tr);eram1 1oble mołlłg
wość 11kr6t6w.

Polemiki Li
ZNAD EBRO DO BALIGRODU
i
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po een. Karolu Swlerczewskl~.
Niewiele pamiątek pozostało
Fotografia matki, x której robotniczego pochodzeni a tak był dumny, trochę listów, pisanych do rodziny, kilka fotografii osobistych.
To pamiętny rok 1938,
Są mapy. Wykresy walk w Hlnpanlł.
gdy na czele Brygady Międzynarodowej pod Madrytem i Teruelem walczył o wolność republikańskiej Hiszpanii. Na mapach wlunoręcznie wykreślone przez genera1a szlaki bojowe, m iejsca
walk, pozycje. W wydawanym przez jego brygad• piśmi e Dąb
rowszc:i:ak" odnaletć można całą historię tamtych dni, p~inych
osobista
chwały, Raporty i sprawozdania li walk w Hiszpanii,
notatki 1en. Waltera.
dokument - muzynopit
Potem 11 okresu Sl~lc, interesujący
r!'rogram kursu dla oficerów polityczno-wychowawczych" w ·I
Korpusie Odrodzqpego Wojska Polskiego". Na manynopisle odręczne poprawki generała.
A potem II Armia.
Liczne rozkazy, wspomnienia otlcerów, listy korespondentów
wojennych. Pisane prostym, tolnlersk!m językiem przedstawiają
gen. Sw!erczew1kiego takim, jaki utrwalll si• w pamięci wielu
itołnierzy I oficerów, którzy spotkali 1lę 1 nim na froncie: prosty
w obejdclu, serdeczny dla tołn!erzy, oddany bezgranicznie witl·
klej !del, o którl\ walczył pne11 całe 1Woje tycie.
II Armia, którll dowodzi~ gen. Karol Swierczew1ki, prz~ywała
cri~kle chwile. Musiała wz11~ć na 1ieble cały ciężar ostatniej i zuZgrupowane
pełnie beznadziejnej kontro!enzywy hitlerow1k!ej.
w p6ln?cnych Czechach hitlerow1kie dywizje pancerne postanowiły pospieszyć 11 pomocą_ Berlinowi, przedzierając s ię właśnie przez
pierścień II Armii, która wraz 11 korpusem pancernym wbiła 1lę
01trym klinem w łużyckie tereny. Czołówkf oddzlal6w polskich
dochodziły ju:t przedmieść Drezna. Trzy dywizje pancerne ·wroga
wspomagane przez kilka naprędce 1formowanych jednostek: ple:
ehoty, uderzyły s całą zacleklo~clą na pulki polskie.
Rozpoc:i:ęły 1lę ciężkie 1 krwawe walki. Natężeni• ich osl14rnęło
na Z..u:tycach,
punkt kulminacyjny 11właszcza pod Budziszynem
cdzle dniem I nocą hitlerowcy starali się ustawicznymi atakami
przełamać opór I utorować drogę do Berlina. Specjalne formacje
1t~aceńc6~: grupy SS I własowców, szły do 1Zturmu ·1 muzyką,
p!Jane. Nie brano jeńców. · żołnierzy polskich, którzy dostali się
do niewoli mordowano, a rannych dobijano, męcając 1111 nad nim! w 1posób najbardziej okrutny.
Potworzyły 1ię kotły, w których walczono niemal na bagnety.
Wróg 1t&ral się okrążyć oddziały polskie i zniszczyć je w zarodku.
Gen. Karol Swlerczewski ze IPOkojem, właściwym mu w chwilach najbardziej krytycznych dowodził Annią. Sztab stal początko
·wo o klika kilometrów od linii frontu. Pótnlej jednak na wyraźne
podsunięto jeszcze bliżej,
tyczenie generała, pupkt dowodzenia
Tam ze IWYm
tak, te niemal dotykał pierwszych linii frontu.
uefem sztabu gen. Sankowskim, dowódcą Korpusu Pancernego
gen. Klmbarem i kilku oficerami 1ztabowyml wydawał rozkazy
1 decydował o najwa:tniejszych pociągnięciach 1trategicznych.
Często narażał 1141 na niebezpieczeństwo. ,Bywało, pokazywał
1ię w przednich okopach 1 rozmawiał :i: tolnierzamL Byli pelnl
którym jut
zapału, ale brak im _było doświadczenia bojowego,
rozporządzała I Armia. Niejednokrotnie trzeba było pr:zezwyclę
tać zmęczenit'I tołnler:i:a, który stal od 1zeregu dni i nocy prze'
bywał w ogniu ciągłych walk.
Gen. Karol Swlerczewski zginął od kul UPA pod Ballerodem,
28 marca 1947 roku.
J'RANCISZEK LEWANDOWSKI

,,W BALATONIE"
Wy,aAnl.a.1ą• sprawy poruszone ,.. tygodniku 1 l'T.01. br. w notatce pt. „W Balatonie" Inform.ujemy co następuje.
Problem gry (występów) 1rup cygańskich w plec6w1cach gutronor.::ilcmych wy1tępuje jut od dlutszego C1:UU. FracO'W'llky placówt:k zobowiąza.n! są do wypranania w taklch 1y-tuacjach Cygan~w z placówek co tei z reguły c:i:ynią. Nle daje to Jednak
własc!wych rezultatów tym bardziej, 1t jak 1łus.mde zauw tono
w notatce „występy" te .l'lie budził przewatnle llJ)rzeclwu konsumentów. Kategoryczne wypras:i:an~e (Wyprowadzanie) nie za"JVue
jest motllwe, 1dyt może doprowad~~ do zakłócenia spokoju, awantur itp, a więc większego zła. Oddział r.głasnł ten pl'Ob1ern
do OTganów ponądku publlcmego, gdy± persooel placów•k gastronomiC7.nych nie ma takich mołl!wośel likwidowania tych zjawi~k ]akie w tym przypadku 1ą konieczne. Wyrażamy nadzieję lt
notatka w tygodniku pomoże rmwlą:i:a~ tl!!n problem PJ'l'le:I zssygnalizowanie go właściwym organom.
Odnośnie opus2:czenia prze:i: kHjerki w bene „Balaton" SWO·
kh 1tanowl~k pracy, wy;1tfoiamy, lt obecn~e pracują tam dwie
kall.lerki. Jedna w J:Odt. 8-20, drug& w itodz. 10-18. Tak więc w
godzinach największeJ?:o ruchu konsumentów obie kasy powlmw
b:vć c:r.ynne. Brak kasjerki przy którejś z k!U! rp&"Wodowany był
mo~.e kon!ecznośc!ą chwill'lwego opuszczl!!nia 1tanowiska pre.cy, a
poniewd je~t to stanowisko rwlązantt z materialną odpowiedzialnością n1e ma momwo-śd wyznaczenia nst~twa (musiałoby być
katdoraa:{')wo przeprowadzone rozliczenie kuy).
W celu wyellmlnowanill przypadków oczekiwania pnn kOnN·
mentów na kasjerkę oru: na tace xobowiąnno klerownktwo plar~wlrl do zwlększ~1ia nadzoru w tym zakresie. Z prncciwrukami
obsługującymi kasę pneprowadzono rozmowę zwracając im uwa14= na koniecmość oguniczenia do n!ezb!:dnego minimum chwłlo
~·Pl!o opuuczania swoich stanowisk pracy.
Za 1.wróceni~ uwag! na mankamenty d:rlałalno§ei rutronomłcz
nej i tyczl!wą krytykę serdecm{e dilękujemy.

MONIKA PEREK

ZACHOWAJ MV TĘ ZIELEFl I
W jednej 1 lutowych. audycji radiowych „Muqka notą", 1,.mpatyczna pani próbowała wspólnie z radiosłuchaczami sprecy:i:oPomimo licznych wysiłków nie powiodło
wać pojęcie szczęścia.
1ię wyeliminowanie pieniądza, jako czynnika dającego szczęście.
Wracał on niczym bumerang, wnosząc jakoby piętno w naszą
moralność. Gdyby nieco odwrócić sprawę „pi eniądz" nil!! wygll\Otóż szczękle wnosi zaangażowana praca,
dalby. "'.stydliwie.
dla s1eb1e, rodziny, czy dla społeczności, I efekty tej pracy, którymi mogą być mniejsze lub większe pobory, mamoch6d, uznanie
'
tyczliwość, splendory itp.
Jest grupa naszej społecmoścl, zreszt" coraz li=iejsza., którą
ziemi przyznastanowi!} emeryci osiadli na małych skrawkach
nych im prze:i: Polski Związek Działkowców, czy te:t przez rodziz tytułu otrzymywanej
me zakłady pracy, a którzy 11częścia
renty nie doznają. Dla tej grupy spolec:i:eń.stwa 1Zczęście to wypoczynek wśród zieleni, to dorodne zbiory, to dostatnio zaopatrzone w warzywa I owoce spiżarnie córki, syna czy wnuka, sta- ·
nowiące efekt całorocznej pracy w swym „azylu", jakim jest dla
nich ogródek. Mnieoj lub bardziej są gwiadomi efektów swej
mrówczej pracy na swych minipoletkach, efektem której jest kllw pcrównaniu 1 gruntami
kakrotnie więksia wydajność z ara,
·
rolnymi.
Od wczesnej wiosny do pó:!nej jesieni Ich uprawy aieleni" 11•

•
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- wnosząc ukojenie, to rumi enią się - daj ąc pożywien i e, tG
znów żó łcą się - przywodząc wspomnienie. Nie z da j ą sobie cz-:sto sprawy jak wielkimi są społecznikami. Uprawiając i n tensyw ną
hodowlę roślin, przyczyniają się do wytw arzania przez nie wielkiej masy zielonej, której barwnik zwany chlorofilem, jak ż e pohemoglob:ny
dobny w budowle do składnika krwi ludzkiej w wyniku procesów biochemicznych, wchła n ia z atm osfery dwutlenek węgla, a u niektórych roślin I si ar~owodór, od da j ąc w za'
mian życiodajny tlen.
Uchwala Rady Ministrów 1 malj'ca 1982 r., w sprawie programu
rozwoju POD, nadal obowiązuje, I co potwierdzi ł prezes RM Zbigniew Messner, na warszawskiej naradzie z k ierownictwem Polskiego Związku Działkowców w październiku 1980 r ., do ceniaj ąc
w kład pracy działkowców w kształtowania i ochro nę środo w lsk1.
naturalnego kraju·
Jestem mieszkańcem Lodzi, któremu da.ne jest mi es zkać w betonowym bloku, 1 okien którego, 1 wyjątkiem s tojących na ba l·
konie pelargonii, nie widać zieleni - tylko sza rość żelbetow ych
1klan ! chodników oraz smętne kępki trawy okryteJ koturnem
równie szarego pyłu.
V'.,iele lat temu, w planach perspektywicznego ro:i:woju m.. LQdzl, zostały wyznaczone strefy zieleni (zgodnie z zasadami urbanizacji miasta>. &tanowiące „zielone płuca" miasta. Faktem jest, że
tereny miejskie, ze względu na Infrastruktur• 1ą szczególnie cen- ·
na. Lecz nie można wpaść w szaleństwo, bo zdegenerujemy śro
dowisko 1 siedlisko, a na konleo nasze organizmy.
Po przeprowadzonym, w sposób uproszozony, rachunku ekonoLodzi usiłują zaprzepaścić prace
micznym władze dzielnicowe
swych poprzedników, w obręb których włączone również zostały
Pracownicze Ogrody Działkowe o atałej zabudowie.
. Czy „fabryki tlenu", przy ul. ul. Fornalskiej, Sienkiewicza ezy
Czy akurat te tereny trzeba przewiKolumny muszl\ zniknąć?
gdy tymczasem dziesll\tkl
dzieć pod jakiś magazyn handlowy,
od wielu lat
rozpoczętych pawilonów, niczym „koklotrupy"
„dekoruj~" nasze osiedla 7 Te nieukończone obiekty liwladcZJl, ta
Czy więc koniecznie trzeba
budowanie to 11prawa dość trudna.
wyżywać 1lę na niszczeniu, ezczególnhi tak wiotkiej I bezbronnej
materii jaką jest rośllnnośd dająca ludziom poczucie 1zczęśc1a?
Czyniony więc jest zamach na ludzkie szczęście, na IZczęścle
setek emerytów, na spokój 1etek działkowiczów, a pośrednio na z<lroV.:ie setek tysięcy mieszkańców Lodzi. Osobiście, za decyzje wylaurnikające z tak przeprowadzonego rachunku ekonom icznego
' „
ki" władzom m iasta bym nie wyst&wlt
WŁODZIMIERZ

KORPECKI

podejrzanego pociągnie wyjąłltowo ciężkie sk utki dla niego i Jego rodziny". Przyznaję, że taktownie przem ilc za łem sz czegóły stanu majątkowego rodziny M., które nie wy daw ał y ml si ę „wyjąt.
kowo c i ężkie", zważywszy, iż aresztowany był posiadaczem dobrze prosperującej !ermy drobiu, dwóch wysokiej klasy samo•
chodów osobowych oraz zatrud ni ał ta kż e pomoc domową do dzte•
ci.

-

Nie

ZIOŁOMIÓD„.

FALSVFIKATEMI

W swiątku 1
szczoną w nr

notatkll „Gdzie

można kupić ziołomiody"

zamie-

6 Odgłosów" z łl.I.1987 r. Wojewódzki Związek

Pszczelarzy w Lodzi uprzej!lle prosi o zamieszczenie sprostov.ania, poniewat notatka powy.tsr.a sugeruje społeczeństwu wysoki\
wartość "ziołomiodów" po<lając, te „polecane prz z wielu lekarzy
pszczels specjały tlołomiody w co na jmniej sześciu oomian.ach"
można nabywać w ,..Magdzie".
Pragniemy podkreAllć, te:
1. Ziołomiody ._ produktem ni• mającym pena nazwą nic
Swlatowej Organizacji
wsp6ln1tgo 1 miodem i według opl.n!!
Pszczelanklej „Aplmondia" ._ falsy.flkatami ! ich produkcja i
rozprowadzanie winno być w Polsce zabronio.ne, a nawet karane, jak w innych krajach, członkach Swiatowej Organizacji „Apimondia".
2. Uchwał~ Zarzlłdu Polskleto Związku P1zczelarsklego wysto1<>wano pl.ml.a do Minl1tentwa Handlu Wewnętrznego i Usług,
Ministerstwa Rolnictwa 1 Komitetu Cer1t:ra lnego PZPR, Wydział
Rolnictwa, o w;yco!anie ,,z:lołomiodów" ze 1przed_aty, ze W7.glę' du ·na wprowadzającą w błąd konsumenta nazwę ,,ziołomiód".
Jeśli produlą ten będzie w dalszej 1przed aży, to jedynie pod
warunkiem miiany nazwy, z której musi jamo wynikać, te je-ri
to jedynie produkt mlodopodobn;r j.ak np. 1przedawany w sklepach miód 11tuczn;r.
3, Dla jasności 1prawy podajemy Tówniei, że n~ istnieje Spół
dzielnia Pszczelarzy „Barć", lecz jedynie ,„pół g-05p0<larczy, ma•
jący całkowicie inne zadania 1 cele, a j~o załotyclet. nie 5'
członkami nuzeco Związku, któr7 jeit jedynym przedstawicielem
pszczelarzy Ziemi Łódzkiej.
0

KRYSTYNA SKORSKA
(Wojewaazkt Zwl~zek Pszeselan1)

NIEZNANA W\eR•SJA SMIERCI MAJORA HUBALA
Przed.ta wiam relacj• o •mterci maj-ora. Henryka Dobrzań&klero
- Hubala tak, jak ją usłyszałem. Nie mam powodów wątpić w .
prawdziwodc! 1ł6w mi przekazanych, Powinni je natomiast zweryfikować historycy, SądLll jednak, :te wa rto przedstawić czytelni·
kom tę wersję, jaką uałymłłem, a. jakll epow!.ada jwiadek wydarzeń 1PrJ:ed 47 lat.
W nocy 1 29 na 30 kwietnia ig411 l'Oku oddział Hubala w obawie przed obław- niemieck14 no<:<>wał w małym :z.agajnlku po
· drugl•j 1tron!.e pola p. Laskowskiego w Anielinie. żołnierze by•
li tak &m4CMni, że nawet warty przysnęły 1 obud:z.iły tlę dopiero o •wicie, kiedy Niemcy byli jut od nich na odległość lufy
karabinów, Obydwie ttrony były ii:askocz:one t1m 1potkaniem.
Niemcy ni• otworzyli :i:ra:i:u ognia. Pozwol!lo to Polakom dosla•
dać koni. Ale wtedy oddano pierwne strzały, od których padł
major 1 trzech je10 tołnierzy.
W t:rm miejrcu rozpoczyna 1!4 nie 1prawdzona legenda • „Hubalu". Melchior Wańkowicz w swojej ksl14żce „Hubalczycy" pisz•,
te trupa majora znaleziono w zagajniku i z:a.nl&11iono na jego
własnej burce do n1rody p~ Lasltowaktego, Jd:i:ie rzucono go
na w~ ii: inojem i powieziono do rtojl:\cego przy nosie samochodu, te 1arn 1enerał von Blaskowib ka.z.al IWOim oficerom.
amochód . zawiózł , 10 do Tozdjąć trupa z wozu konn.e,o,
·
maszowa Mazowieckie&<>.
O pochowaniu majo-ra U.tyła teł tn.na lec&nda, h J)Oll'Zebano
ro 11 honorami wojskowymi na cmentan1.1 katolklkim w Tomuzo.wi• Muowieield.in, a d~ro potem odkQpano l. powieziono w
niezn.anrm kierunku.
TrmczaMm jett tu km& opowi.d4 • łmierel majora .Hubala".
Łódzki m.truktor harcerakl Dole.ław Zaj-czk:Owskl safucynowan1 postaci.. "Hubala" odwiedzal kilka.krotnie Anielin, a nawet 1&•
oplt'!k.owal si4 liCZJlC)'Jll obecnie !O lat 1amotnym panem Laskowsklln, jwladcząc mu nielednokrotnle różne usługi. Od pana Latloowakielo dowiedział się on innej wersji wypadków, jakie nas~·
plły o łwicle SO kwietnia. 1940 roku w Anielinie.
Pe w,m.ianie 1trz.alów ł r<:JZipros:r:eniu a~ ułanów, Niemq' dha.10 przeczesywali lu i zagajnik !zantm natlmęli 114 na majora 1eżącero w bru:td:i:ie pomiędzy drzewkami za1ajnika. Oddychał jeszcut, więo wzięli to na jego własną burką i -ponieśli przez pole w
k~ll'Unk:u zagrody pana J:ukowskiego, Na tym właśnie polu ma•
jor od.lylkał pnytomn<>dć. wydobył s zanadrza pistolet i oddał
1trzal do idąee10 obok majora niemieckiego, raniąc 10 łmiertel•
nie. Rozwł<:l.cr.enl Niemcy zaC%ęli kłuć bagnetami maj«a pne.
n<>1ząc 10 na podwórko zagrody p. LaskowSkiego i rzucaj~ oboli
nie istnieji&cej juł stodoły, cdzle wkrótce wyzionął ducha. twojego majora op~trywall w izbie p. Laskowskiego.
Potem nucono :i:włoki „Hubala" na wós konny, któl'JDl p. La•
skowskl wras u 1wol:n pracownikiem poprzedniego dnia rol•
woził rn6J po polu. Stąd pozostała na tym wo.zie czę•ć gnoju. Wor.em tym zawietli zwłoki majOII'a 11-a mały placyk w Anielin!•,
gdzie stal samochód wojskowy, Na ten piac:rk spędzono m1enkańców wsi, .aby rozpoznali trupa, lecz nikt :z: ntch nie cheill 111•
przy.z.n.U, te 10 mał. Potem wnucill &włoki na samochód l u.wletli do Tomaszowa MaliOW1eckiego, 1kąd Z01tałt W)'Wiuum. w
nlemanym kierunku.
Niemiecki major został prawdopodobni.. pocho'W'anJ" na anentarzu w T<>maeowie Mazowieckim i 1tą<d poWl>tała legend& • ~
norowym pogrzebie majora Henryka Dobr.zań.akiego.
Jes:i:cze w latach neśćdzleslątych hufiec harcerski w Tomano.
wie Mazowieckim zorganiz<>WBl akcj• pod nazwll „Szukamf' srobu Hubala", lecz nie dała ona :tadnych rezultatów.
Obecnie prz1 ,,Hubalowym szańcu" w Anielinie w roczniett
łmierci majora 1Potykają się jego tołnlerze i drutyn1 harcerskie
nonące jego imię.
W Galkach, w których ~dział Hubala kwaterował przez azetć
tygodni organi:zuj14 wrzefoiowe spotkania łolnierze 72 pułku piechoty AK. Pułk ten stoczył bój z Niemcami we wtorek 26 września 1944 roku.

w

ibt

. W numeru I „Odglotów" 1 ll lute&o 1ł8'f roku ukazał 114
ltarola Mika, które10 autor urzuca mi nieobiektywizm, sto.owanie ,Uedo.zwolonych praktyk dziennikarskich, iJnorowanie pra•
wa. n1ad wsp6liycia społecznego, dobrych obyczajów oru t:.ktu.
z go.
Poważne ta zarzuty dotyczą treki mojego reportuu pt
rącą krwiąff („Odgłosy" JU" 20 z 1T maja 1986 r.), J>t6r~g~ pierwsroplanow14 po1tacią jut wlai.'lle Karol Mik - (wyst~ujllCT
tam jako Karol M.) - 1prawca zutrzelenla człowieka podcza1
polowania. W .1wią:iku 11 napastliwym tonem llstu oraz z uwagi
!!la podwa:l:anle mojej uczciwości 1 dziennikarskiej wi arygodnoś
ci, pragnę Czytelnikom wyjaśnić eo następuje:
- Karol Mik wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotr~ 1e
Trybunal&kim 1 28 listopa<la 1986 roku został uznany winnym
28.rttJcanego mu czynu, łtJ. lpOwo-dow&nla nleumyśln&j im.ie.rei cdowieka, za eo 1kauno JO praw<>mocnym wyrokiem na ! 5 rok:u
pozbawieni.a wolno4oi z warunko~ zawieszeniem wykonania
kary oraz n.a karę grzywny w wy1<>ko6ci 300 ty1. u, Decyzją Są
du Łowieckiego w Łodzi, Karol Mik 1101tał na zawsze wykluczony
1asady łowieckiej
1 1zer~6w PZŁ za złamanie podstawowej
czyli oddani• strzału do nierozpomanqe celu, w re:mlta~ cze;Ó
jmier~ pcmlótł inny myśliwy,
- Autor 01kartyclelslde10 li.ttu nie kweltionuje jednak iadneło opisanego w reporta:tu :faktu, Wszelkie zapre:i:entowane przeze
mnie wydarzenia 1ostały odt'IY'Orzone na podstawie materiałów
•dochod:r:eniowych i zei:nal\ wiarygodnych iwtadk6w.
- Istotnie, w tekście reportatu kilkakrotnie nazwałem Ituola
M. zabójcą, nie zd „winnym nieumyślnego spowodowania śmier
ei czł-0wieka" - co ~ mi za zle K.M. Ro:i:umlem, że nie każdy
ma O<iwagę nu7wa6 dotycz,ce ·IO :fakty po i.mieniu. A fakty 1ą
następujące: Karol Mik posługując 1i• bronl11 myśliwską :r: lunetą O<idał 1 niewielkiej odległości (8-12 m) strzał d<> człowieka
raniąc: go śmiertelnie. Ten czyn 1prawca nazywa .występkiem".
Z takim twierdzeniem po prostu nie zamierzam polemizowa6
- Twierdzenie, :t.e ofiara wypadku sama przyczyniła się do tr•~
gedii jest oparte na zeznaniach Karola Mi'ka - jedynego w tych
warunkach żyjącego świadka oraz sprawcy dramatu.
Propozycji przekazania wdowie PO. zastrzelonym kole<!ze
.dwustu t~slęcy złotych w zamian za wyratenle pisemnej zgody
na uwolmenle sprawcy z aresztu, złożonej rvdzinie zmarłego dokładnie nazajutrz po tragedii, rreczywlścle nie potrafię zallczy6
do czynów wysoce humanitarnych. Karol Mik uważa, że takłl ·
postawą wyrządziłem mu krzywd• oraz wzniosłem li11 na nczyt
7.łośliwoścl.

przeżył głę
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Z GORĄCĄ KRW1Ą

1prawca wypadht na polowaniu

ROl\IAN KUBIAK

ZLOT ESPSRANTVSTOW W WARSZAWH:
DG Wanzawy na T2 Swiatowy ltongre1 Esperantystów w końcu
lipca 1987 r. p_r:i:yjed:i:ie około 6-7 tysięcy działaczy organizacji
Dalszych kilka tysi ęcy zagranlcałego •wiat&.
esperanckich
cmych esperantys'tów weźmia udział w konterenc'jach I spotkaniach .• pecjallatycznych w Lodzi, Poznaniu, Bydgos:i:czy, Krakowie,
Toruniu i Płocku. Kilkanaście ty1lęcy zwolenników j ęzyka esperanto weźmie udział w Imprezach turystycznych na terenie całe1
Polski. Nic więc dziwnego, te coraz częściej pada pytanie - jak
szybko można nauczyć 1111 tego języka i jak długo trwają kursy?
Odpowiadając na te i inne pytania informujemy, :t.e podstawy
e~peranta można opanować w ciągu 4-6 mies ięcy, a najwygodniejszą tormll są kursy korespondencyjne, które umo:tllwiają nauk~ w dowolnym czasie, ponadto uczeń. sam .1oble reguluje tempo
nauki I praktycznie w katdej chwili motna zapi sać 11 11 na kun
ldyi co tyd:i:leń uruchamia sl11 przynajmniej jedną now~ grupę.'
In!ormacjł o kursach udziela bezpłatnie i udostępnia rkrót graPolski
matyk! esperanckiej: Centrum Oświatowo-Wydawnicze
'
'
Związek Esperantystów, Jasna 6, 00-013 Warszawa.
Odpowiadając na rosnące zainteresowanie esperantem Państwo
1 Rra jow"
wspólnie
we Wydawnictwo „Wiedza Powszechna"
Minirozmówki esperancl·le"
Wydawniczą wydały
Afencją
A. Wójcik i A. Pettyna w postaci d~języcznej kSlążeczki z z~ry:
sem eramatyki I 1 nagraniem kasetowym.

neguję, że

boką osobistą tragedię. Krąg osób, "róre z bólem odebrał y wf:l.domość o •przedwczesnej śm i erci Cz e :;ława H . Jest bardzo szeroki,
gd yż zmarły był człowiekiem n a jwyl:szeg1> szacunku.

~

- Autor Hatu, który po krótklan pob7cle riostał swolnłony s
arentu śledczego za poręczeniem . zarządu koła łowlechiefo ora1
za kaucją, zarzuca mi, i:I: be:r:du1znle pominąłem :fakt· wyjątko
wo ciężkich waru!lków jego rodziny, a zwłaszcza trojga clcletnlch
dzieci, 11 których najmłodsze liczyło wówczas niespełna 1 rok ży·
eo K.M„ wielokrotnie eksponował w celu zwolnienia go
cia" :i: aresztu. Otó:t w materiałach Prokuratury Rejonowej w Bełcha
towie znajduje s ię dokument. tej treści: „Podej rzany posiada 1
prowadzi gospodars two hodowlane, ale .zatrudnia naj emn ą s il ę
roboc z ą. Zasoby finan sowe podejrzanego po zwo lą w razie po•
tr zeby na zatrud nien ie dodatkowej liczby osób w gospodarst wia.
Nie można zgodzi~ si• :i twierdzeniem ob rońcy, t e aresztowanie
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1.
atycznla 198T r. w
pierwszym programie telewizji emifrancuski
towano
film pt. „Trzeba zaHau".
bić Blrgitt
Film zapowiedziano Jako kryno I żadnego wydaminał rzenia nie byłoby, gdybyśmy
mieli do czynienia Istotnie z
kryminałem. Jest to jednak obraz z bardzo popularnego na
Zachodzie cyklu utworów iajterroryzmem,
się
mujących
terrorystami I służbami !pedotkniętych
cjalnymi państw
plagą terroru.
Takle filmy produkowane są
od szeregu lat w rótnych krajach europejskich - w szczeFrancji I RFN,
gólności we
ale nie tylko. Nie tak dawno,
w klnie nocnym, telewizja serwowała nam serial produkcji
Irlandzkiej o porywaczach spod
znaku IRA. Jest pewna cecha
1pecyficzna, wspólna dla kina
tego nurtu, cecha tak zaskakująca, że warto wzll\Ć Jlł pod
lupę.

· Kim jest bohaterka francu1klego filmu - Blrgltt Haa1T
Widzimy młod\ kobiet" o ujczułą,
mującym 1tylu ł>ycla,
refleksyjną. Wiemy o niej, że
związana była I jest s Frakcją
Czerwona Armia. Birgltt Haa1
ukrywa 1lę przed policją, ma
zmienione personalia, dysponuje łącznikami I skrytką, w której trzyma spory pakiet pleni,.
dzy I pistolet„ Realizatorzy filmu jednoznacznie dają nam do
jest
zrozumienia, że Birgltt
osobll wrażliwi\, przeżywającll
okres zwątpienia w 1wojl\ działalność terrorystyczni\, a przy
tym kochlłwll, rozkochujt\cą

~

polteyj~. kt6ra
tłamsi I zabija.

lch osseza.

2.
kto nie słyszał ' o mafii
organlzacji
hierarchicznej
przestępczej, w yrosłej ze zdegenerowanych w naszym wiedz i ewiętnastowiecznych
ku
włoskich struktur niepodległoś
ciowych. Prawie każdy orientuje się, że celem mafii jest
wymuszanie kontroli nad legalMało

-

ną

I

nielegalną

działalnością

I handlową

gospodarczą

brutalnymi metodami zastraszania I gwałtu. Przeważnie op.Inia publiczna świadom~ jest,
że mafij n'I, ugrupowania działaj ą tajnie, stanow ią struktugłównie
ry ponadpa ń stw owe,
we W ło s z ech l Stanach Zjednoczonych. Trudno sobie wyo-

Istnieje silny wyróżnik odgradza j ący wsp ółczesnego terod anarchistyc rnego
rorystę
czy nacjonalistycznego zamachowca w dawnym p ojęc i u, od
gangstera, czy klasycznego zabójcy, od mafiosa wreszc·ie. U
tam tych istnieje logiczny zwią 
zek pom i ędzy moty-.vem ·1.brodni , a faktem że okre ś!ony czlowiek został zab ity. We współ
czesnym terroryzmie z\viazel;
ten jest wyjątkowo slaby, a '"
przypadków
ogromnej iloś ci
Ofiara
w ogóle nie Istnieje.
jest
-terrorysty coraz częśc i ej
przypadkowa, w końc u a non imowa - obiekt zbrodn i może
być wymienny, a w ię c moż e
nim zostać każ<;ly. Z _tej wla ś 
współczesny
nie przyczyny,
terrorysta przestaje b yć zagrożeniem jednostki i zaczyna zagrnżać człowiekowi jako g1 tunkowi. Jest to zupełn i e ncwa

Ulrikl
Studentki I RFN noszą medaliony z podobizną Andreasa Baade·ro
Meinhoff - prekursorów Frakcji Czerwonej Armil. Czyżby terroryzm na stałe
zadomowił się w Ich świadomości?

Pokochać terrorystę?
ROBERT GLUTH

'

•

podręczyć.

Có?. to za niezwykły nurt ta
1ubkultura litości dla terrorydo
stów I totalnej niechęci
państwowych służb specjalnych I
Zjawisko siosunkowo młode.
Przypominam sobie z koń
ca lat czterdziestych znakomity
film angielski wyprodukowany
w wytwórni „Eagle Lion" Arthura Ranka, z Jamesem Masonem w .roll głównej . ów obraz pod nazwą „Odd men out"
(polski t;rt1,1 ł : „Niepotrzebni mogą odejść") traktował o terromówił o jego
ryści e z IRA -strasznej s a motn o ści i uw i kła 
po
od przestępstwa
niach
jmi erć, ale nie był zadną apo-

przed5tawi l
wrotnych sztnk ,
zjaw isko fascynacji „bezinteresownym" mor derc ą. ukrytym
w m ieście - zjawisko za urod<J broczenia powo dującego
wolne poddanie się zbrodni.
Morderca . „bezinteresowny" ,
zabijają c y bez ża dn ej przyczyny, w rzecl:ywi stośc i praktycznie n ie is tni eje. Wszak n:::wet
choroba psychiczna jest -też
swo is tą p rzyczyną. Ale w literaturze ffi[lmy takie modelowe
postacie. D oś ć wymien i ć Lafczy
caclia od Andre Gide'a,
„Herostra tesa" J. P. Sartre·a.
J e~ t rzeczą zastanaw i aj ącą, jak
bardzo ws p ółcz e s n y terr.:iryst::.t
zbliża s i ę do tych wzorców , gdy
zabija nie znając swych <fi ar,
n ie mają c do ni ch ż adn ego oSa r tre
stoc;unku.
k reślonego
stara się problem an aJi zo·w:::ć
poprzez rozważen ie o~r o m rt cj
ilości frustracji swojego bo:1atera. Istot nie - aby dojś ć do
postawy współczesneg o terror ysty też trzeba zgromad lić w
sobie niewiarygodne fr ustracje,
niew i ar ygodną agr esję skierowa n ą na ze wnątrz I prze:rnnanie o złudności wszelkich ludzpo
kich zasad, od dekalogu
kodeks karny.
Podejrzewam, :t:e w podświa
domości pisarzy I twórców filmowych starających się zrozuterromieć i usprawiedliwić
ryzm, tkwi pewna magicźna
potrzeba „obłaskawienia". Jeśli cię terrorysto polubię, to ty
mi krzywdy nie zrobisl
z dc: j ą się krzyczeć ośrodki podk orowe takiego twórcy. Złudne
to, jak każde magiczne zaklę
cie.

3.

w

skrzywdzonego
1oble faceta
przez 101 I nledobfll tonę. Ale
Blrg!tt jest osaczona przez oaparat tajnych służb
krutny
-F rancji I RFN,
państwowych
które porozumlewajt\ 1lę poSił
krajów,
nad granicami
wszechpotężne, brutalnf I posbawlone 1krupułów.
J'acecl ze 1łutb specjatn:rch
to
przedstawieni w filmie,
wyjątkowo odraiftjl\ce typy od
pozbawle'nl
brudnej roboty,
łotry.
sumienia I hamulców
Fllozot!a, którą reprezentują cl
gok!e jest następująca: z!l.mknąć Blrgltt Haas nie może
my, choć śledzimy jej kałdy
krok, z tej prostej przyczyny,
te jak tylko Jl\ przymkniemy,
to jej kolesie z Frakcji Czerwona Armia coś nam wy1adzł\, albo porw!l aamolot, teby
wymusić zwolnienie terrorystki - wobec tego trzeba j!l Inteligentnie zgładzić, najlepiej
przy pomocy kolegów z francuskich sił bezpieczeństwa, którym zrewanżujemy się jakimiś
ciekawymi Informacjami.
Odpowiednio dobrana banda
ze służb specjalnych Republiki
Francuskiej przyjmuje zlecenie
blei:lnej
I planuje zabójstwo
Blrgltt, upozowane na zemstę
zdradzonego kochanka, żeby już
żaden terrorysta nie mógł się
czepiać. Cała sprawa aię jednak nie udaje, dzięki temu. ie
przypadek, a jeden
zadrzlałal
glina francuski · był szlachetny,
zaś użyty na przynętę łótko
wy chłopiec Birgitt - niezłom
ny w swych pięknych uczuciach. Nikt Birgltt w tej sytuacji nie zabija I niebawem
zostanie wymieniona na 11amolot, który w międzyczasie porwali na lotnisku we Frankfurchłopcy z jakiejś
cie wesel!
Innej terrorystycznej grupy.
Kto~ mógłby pomyśleć, ie taki film jest czymś odosobnionym, a jego twórcy d!m'lantami propagującymi obłędne ha„porozumienia z terroT11sło:
atamł". Ale to nieprawda. Film
jest w normie. jeśli za normę
uznać masową produkcję tego
typu obrazów kinowych t telewizyjnych. gorszych I lepszych
powieści, nowel I opowiadań.
uprzednio
We wspomnianym
serialu irlandzkim też mamy
do czynienia z porywaczami,
którym nie obce są ludzkie odruchy - natomiast pollcyjnl
strzelcy wyborowi to zdeklarowani sadyści , rozstrzeliwujący
z satysfakcj1t bezkarności „na
raty". raz w ramię. raz w szyję. żeby ofiary przed śmiercią
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1tudlum losu człowieka,
którego 1ię bojll, albo chcą go
wydać, od którego odwracają
się wszysq, 1 wyjątkiem zakochanej dziewczyny, świado
mie wybierającej wspólny, tragiczny koniec.
Nie ma t.am ,,żalu po bojowniku", choclat tal zmarnowanego tycia - a był rok 1948,
kiedy IRA jeszcze nie wrzucabogu
ła dynamitu do zupy
ducha winnym kon!umentom
ob>:1lugl.
w barach szybkiej
Wtedy terroryści, jeszcze jakby
jedną nogą w dzlew!ętpastym
wieku, strzelali wyłącznie do
konkretnych ludzi - do odpowiedzialnych ich zdaniem za
sytuację w Ulsterze angielskich
policjantów I rodzimych polltyków. Zjawisko współczesnego
terroryzmu jeszcze nie objawiło się ~ swej całej grozie, nie
jąeym

•
chwyciło u prdlo przeratonew
dojrzewało
świata nleprzy1tosowanych
&łowach
młodych, aby wybuchnąć \ po

io

pierwszy u schyłku lat
pięćdziesiątych.
Pamiętam 1zok, 1 jakim odebrałem w 1063 r!lku francuski

raz

film „nowej fali'' - „Do utchu" Jean-Luc Godtrat:r
w
darda 1 J. P. Belmondo
roli słównej. Byla to hl1torla
kompletnie nieprzy11tosowane10
młodego człowieka, który ot tak
1oble zablł policjanta I później
uciekał niekonsekwentnie, prośmierć. Cały
własną
talent włożyli 'Goddard I

wokując

1wój
Belmondo w to,

aby widz
zabójcy,
młodemu
współczuł
żeby zachwycał się jego dezynwolturą, teby czuł drapanie w
gardle, gdy śmiertelnie ranny
bohater uśmiecha się po raz
ostatni, leżąc na paryskim bruku.
„nowej
Jak wiele filmów
fa[i" - tak i ,,Do u,t raty tchu"
było zapowiedzią czegoś do tej
pory nie znanego w kinematografii europejskie]. Znakomity
artystycznie film z potwornym
się
przesłaniem, jeśli dobrze
poszli
zastanowić. A za nim
Inni, już na Innym poziomie,
ale z niezmiennym założeniem:
poznać I zrozumieć nieprzystosowanych terrorystów, zabójców dla draki, porywaczy
machin•
pokazać bezdusznlł

brazłd pisarza c:q twórcę fflmowego, który przedstawiałby
biednego mafioso osaczonego I
t®lonego przez okrutną polidziałan i e
cję włoską, choclat
mafii, z trudem bo z trudem,
ale mieści się jeszcze w poję
człowieczych.
ciach działań
Złych, zdecydowanie okrutnych,
ale człowieczych. Istnieje wiele filmów poświęconych. mam
aą
I zawsze Ich bohaterami
ofiary przestępców, lub ludzie
chrzestzwalczający „ojców
nych". Podobnie nikomu nie
ukazać
przyszłoby do głowy
biednego gestapowca osaczonego I tępionego przez strasznych aliantów I ruch oporu.
Pewne rranlce amoralności I
w
absurdu Istnieją bowiem
najbardziej amoralnych I fanPoza
tastycznych utworach.
1111 kompletna
nim! zaczyna
dewiacja.
Jest rzecz:!l zastanawiając!\,
ie współczesny terroryzm znaj·
duje obrońców, a przynajmniej
twórców pokrętnie usiłujących
„zrozumieć

A mamy

ł

usprawiedliwić".

włafale

ze zjawiskiem

do czynienia
wymykającym

się już z kategorii zachowań
Podobnie jak
człowieczych.
wymykało się hitlerowskie lu-

1trasznego
dobójstwo. I bez
ludob6j·
doświadczenia tego
stwa, przypuszczalnie współ
czesny terroryzm nie mógłby
1lt narodzie!.

jako~ć.

maj!lca Istotnie pewne
cechy wspólne jedynie z ludobójstwem.
Ca!y zespól mitów I świ ado
mych przemilczeń umożliw ia
Istnienie kinematografii I literatury zrozumienia dla terrorystów. Jest taki mit Janosika
czy Robin Hooda funkcjonują
cy pod wszystkimi szerokojclaml geograficznymi. Znakomicie przystaje on do utworów o
1trukturze baśniowej (np. westerny), funkcjonował tet nieźle w czarnych filmach gangtym
sterskich - chociaż w
wypadku trąc! to pewną dwuznacznością moralną.

Całkowi 

cie dewiacyjne odniesienie tego mitu do historii współczes
nego terrorysty, wraz z przekornym, hodowanym przez radykalizujących twórców sentymentem do jednostek aspołe·
cznych I nieprzystosowanych to 1kładnikl ubożuchnej fllo„zrozumienia
zofll twórców
dla terroryzmu". Ten sposób
widzenia 1prawy znajduje swój
rezonans u odbiorców, u kt6rych z rótnych przyczyn społe
cznych czy politycznyoh Istnieje 11lna niechęć do wszelkich
struktur państwowych, w szczePonadto
gólności pplicyjnych.
przychylność odbiorców wynika z po$irażnlenia znanych mechanizmów fascynacji grozą.
Jut Eugene Ionesco w jddnej
se IW)'Ch kapitalnych, a prze-

W filmie o Blrgltt Haas znamienna scena. Tytułowa terrorystka, w rozmowie z kelnerem, który jest łącznikiem or„dobre
ganizacji, wspomina
czasy", kiedy to llkwldowall
ludzi o przekonaniach wsteczzniechęcenie
nych I w;rraża
faktem, Iż ostatnio rozmnoży
ło się tyle organizacji terrory1tycznych, często reakcyjnych,
te jut doprawdy nie wiadomo,
kto jest kim. Scena ta ma nam
sugerować Istnienie „złych" i
„dobrych" ·terrorystów - bąd ź
też terrorystów „niesłusznych"
I „słusznych". Do tych ostatn ich jakoby ma należ~ tytuHaas z Frakcji
łowa Birgltt
Czerwona Armia (RAF) z Republiki Federalnej Niemiec. Ta
cała historia jest czystym surr ealizmem.
Wlatciwle nie ma takiej fdeologll, do której nie podpięli
Irlandzki
by 1lę terroryści.
szowinizm l rellgljn;r szowinizm
· katolicki w Ulsterze (Skrzydło
Tymczasowe IRA), nacjonalizm
baskońskl (ETA), anarcho-syndykalizm, trockizm (Czerwone
Itall!), „nauk!
Brygady w
Mao
Marksa,
trzech M" Tsetunga. Marcll6e'a - (Frakcja Czerwona Armia w RFN I
Akcja Bezpośrednia we Francji), fundamentalizm Islamski,
szyityzm I Inne odmiany matak
hometanizmu.„ Mógłbym
wymieniać bez końca. Na do·
brą apraw•, chyba tylko budw
dyzm zostaw!U terroryści
spokoju i nie przyznają się do
· niego, choclai swoją działal
nością

starają

się

zapewnić

wszystkim totalnt\ nirwanę .
Ostatnio oglądaliśmy w TV
duński film, w którym n ieco
fantastyczny, bo samotny terrorysta, mordował .w imię ochrony trodowlska. Są I tacy,
którzy przywoływac! będą leprzywódcy
ostatniego
gendę
powstania In~lan lteczua-Tupaka Amaru. Są również neot.aszyśel,

związani 1

działacza
Wło-

mi zdelegalizowanego we
1Zech MSI.

Terroryści przyznają 1lę do
wszelkich możliwych ideologii
4wiata, natomiast te Ideologie
- poza faszystowską - , z reguły s i ę do nich nie przyznaj ą. Autentycznemu katolikowi,
patriocie czy marksiści e włos
się jeży I ręka się zaciska, gdy
słyszy o terroryzmie. Ideologie,
którymi poslugtlją się terroryś
ci są właściwie wyrwanymi z
kontekstu hasłami, radykalną
ponieważ niemal
retoryką tadna spójna teoria filozoficzna czy społeczna nie usprawiedliwia I n ie a kceptuje terroryzmu.
Jest rzec zą charakterystyczn ą, ż e terroryści spod różnych
znaków w ogóle sobie nawzajem nie przeszkadzają. Nie zanotowano wypadku krwawych
porachunków pomiędzy ~rupa. ml o różnych przekonaniach.
Co więcej - do wielu spekta·
kularnych aktów przyznaje s i ę
często po kilka grup terrorystvcz11ych, nie mających ze sobą nic wspólnego. Cora? bardziej j esteś my sk ło n ni \lrZ"1puszczać, ż e Ideologia k a .; c1 e j
s k ł ada
grupy terrorystycznej
h aseł
s i ę w istocie z trzech
wt.iętych z trzech różnyc h „parafii'' : ze znanego trockistowskiego hasł a „ruch Jest wizv-

stk im -

ee? jest niczym",

z

„każdą
faszys towski ęj zasady
demokracj ę nate±y zniszczyć"

i z a narchistycznego do<5m a tu
„pa11stwo jest zlem samym to
sobie".
G rupy terrorystyczne pows tałe z sumowania frus t racji społec z n yc h i osobistych, z zasady nie pr zyj muj ą ż a d n yc h rozpolitycznych. Ter row: ą zań
ryzm jest meto dą. jest praktycznym d z iała n iem - gdz\e liczy si ę jedyni e zamiar takty·
czny i s trateg i cz1~ y .
Ta ktyka i strategia te1·rnryzmu wywodzi s ię z przeko:1ania , że ak tual ne za sady p niwne i polityczne. oraz strukt ury
s połecz ne i pai1st·v•:owe są złe
- przeto n ależy je z n i« ~ cz yć .
(ta kt :·czW pla ni e w ęższym
nr m > należy zazn a czać istni enie grupy i jej ha sta, za pomocn spek'raku larnych a ktÓ"''
przemocy. W plan ie o d L:!głym
si ę
(strategicznym) zna jduje
obalenia
realizacja zamiaru
'lvs:o:elkich struktur, przez il oś
ciowe nagromadzenie przemocy do tego stopnia, aby strach
:1>polesparaliżował czynności
czel'1stw j pa6.stw.
Akt przemocy - do którego
sprowadza się działanie współ
czesnego terroryzmu - jest udany wtedy, gdy jest głośny \V
sensie dosło''l.vnym i przenoś
nym. Dlatego metoda „krwi I
huku" jest preferowana przez
wszystkie grupy. Rzecz jasna,
znamy w odległej historii pl'Zyklady działania zbrodniczego
zwrócenie
maj ącego na celu
tym
powszechnej uwagi. W
znaczeniu, starożytnym ojcem
podpalacz
terroryzmu byłby
świątyni Artemidy w Efezie. O
takich Herostratesach z początku naszego wieku napisał
powieść Joseph Conrad („Anarterrorychiści"). Tam grupa
styczna dokonuje zamachu na
zerowy południk geograficzny
w obserwatorium Greenwich.
Jednak - jak się rzekło
plaga współczesnego terro,ryzmu
wiąże się z drugą potową naszego wieku. Dopiero teraz bodo masowości
wiem doszło
zjawiska, co stworzyło zupełnie
obieknową jakość. Równiet
tem aktu terroru stal się czło
wiek specyficzny, a mianowizbiorowisko
cie anonimowe
ludzkie. Ofiara gtnle, bo jest
a
popularnym,
człowiekiem
dlatego, że
znacznie częściej
przypadkowo szla tt\ a nie Inną ulicą, jadła w tym a nie w
na
Masakra
Innym barze.
dworcu w Bolonii, dokonana
przez grupę neofaszystowską,
różni się od zamachów AkeJf
w Paryżu je•
Bez.pośre<lnlel
dynie ilością rannych \ z.ab!•
tych.

4.
O służbach specjalnych naptsano i mówi się wiele. Nie bes
racji, często mówi się źle. Istotnie są państwa, które utrzymują facetów przeznaczonych
do likwidowania przeciwników
politycznych, bądt potajemnego rozniecania konfilkt6w regionalnych. 'Często opinia publiczna zostaje wstrząśnięta
bezprawnych
rewelacjami o
wyczynacb slu!b specjalnych
USA, Izraela I Francji - które jak do tej pory przodują w
operacjach.
różnych ciemnych
Jest to i pewnośclll· temat poważny, do którego warto bę
dzie powrócić. Jednakże Istniej~ w każdym pań~le taktórych
slużb,
. kle oddziały
działanie nie może być ponttane w oczach opinll publicznej,
Ich
poniewat dezawuowanie
jest nie tylko dwuznaczne moat4'pnlu
ralnie, ale w jakl!M
wspomaga wrogów ludzkości
numer jeden - terrorystyczne
grup· · przemocy.
Najsilniej potrafi!\ docen!c!
ci
służby antyterrorystyczne
wszyscy, którzy byli np. pasażerami porwanych samolotów I
umieral! na serce, siedząc w
fotelu obok zastrzelonego już
a którym ży
współpasażera cie wracało, gdy raptem otwierały się drzwi I rozbrzmiewał
zbawczy okrzyk: ..,nfe ruszad
się, policJaf'.
Tacy są wlaśnle prawdziwi
bohaterowie naszych smutnych
czasów - ryzykujący wszystko, specjaliści do walki z terto
rorem. Obojętne. czy są
funkcjonar iusze straży granicznej i policji RFN działający na
czy
lotnisku w lVIogadiszu.
Izraelscy komandosi odbijają
w
cy samolot Air France
Kampala, czy polscy milicjanci zatrzaskujący kajdanki na
przegubach bezdusznych bydlaków, którzy wysadzali tory kolejo~e.
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Niech łudzle zobaezq, na c:i:ym polega obca soi:jalistyrzl"'em u snohr:z~ r1stwu
moralność, obcy styl życia.

e

Pogrzeb w
WŁADIMl'R

stow1e

FOMIN
dziwszą
mogiły.

praw d ą. Nawet pogłoska o lokalizacji
Miej sce na n i ą wybr ano wprawdzie n ie
w samej Ale! Z a s łu ż onych, lecz na jej przedlu-·
żen i lL za kwa ter ą. gdzie chowani gą wojskow i
i gdzie nad m ogilami wmoszą sifl śmigła samolotowe ku uczczeniu pamięci lotników. Grób
Budnickiego . znalazł się na centralnej
alei
cmentarza, na samym obrze:tu ·drogi, na widocznym dla wszystkich miejscu.

1.
Pewnego niedzielnego dnia cały Rostow zostal poruszony niezwykłym wydarzeniem - okazałym pogrzebem byłego naczelnika obwodowego zarządu handlu, Budnickiego.
Jeszcze nie
tak dawno Budnicki był człowieki em
znanym
- w mieście. Zasiadał za prezydialnymi stołami,
wystę~wał na naradach. Któż by mógł w owych czasach przypuścić, że pod maską statecznego, rozsąaneg<1 kierownika kryje się zaprzys i ęgły łapownik! Biorąc od podwładnych 1 dawał
bogate podarki zwierzchniemu kięrownictwu I
wobec tego miał absolutne poczucie bezp'eczeń
stwa. Budnicki razem z najróżniejszego kalibru
wspólnikami - od rzeźnika dzielącego tuszę,
do naczelnika zarządu ..,, republikańskim ministerstwie - bezczelnie I bezkarnie okradall
w ostatecznych rachunku konsumentów, grabili
mienie państwowe.
Wreszcie ci zdeklarowani
złodzieje stanęli przed 1ądem I do1tali io, eo

W mieście wrzało. Jak mogło dojść do czego•
takiego, kto do tego dopuścil? W lokalnych . gazetach pojawiły si ę informacje o posiedzeniach
Komitetu Miejskiego i Komitetu Obwodowego
KPZR. W informacjach tych uroczysty pogrzeb
przestępcy wspomniany został
wśród innych
przejawów braku dojrzałości politycznej u komunistów i bezpartyjnych. Publikacje roił;r ai•
od ogromnej liczb1 nazwisk ludzi, którzy :ao1tall ukarani. Na. li§cie tych nazwisk znaleźli się
obok aiebie ci, którzy brutalnie naruszali normy komunistycznej moralności, i ci, którzy powinni byli zapobiec tym naruszeniom.
Za poważne niedopatrzenia w pracy partyjno-wychowawczej ukarani zostali sekretarze
komitetu
miejskiego i komitetu rejonoweao partii, pracownicy mil1cji, slu:tb komunalnych I innych lnatytucjl. N1ejasn, było tylko jedno: kto za co
został, ukarany? Można l;>yło a i ę tylko domy•lac!,
chodzi o osoby, które uczestniczyły w
zorganizowaniu pogrzebu I w samej ceremonii.
Nie wiadomo też, jakimi względami - etycznymi
kierowała s i ę prasa nie "'spominająe w ogóle
nazw!1ka 'Budnickiego, ani jego dawnego s+..a. nowl1ka.
Przez miasto przetoczyła 11• nowa fala domysłów I pogłosek. Zaczęto mówić, te Informacje o po1rzebie Budnickiego
podały zagraniczne „1łosy". Wokół nazwisk niektórych ukaranych - 1taraniem głosów tym razem m iejsco„ych - saczęła 1lę tworzyć aureola męczenni
ków, którzy ucierpieli za wykazanie elementarnego I całkowicie zrozumi ałego współczucia dla
luduiego nieszczęścia. Plotki, plotki... wszystkiemu mO'lm.a uwierzy~ kiedy co4 tam pr7Jed
tobą ukrywali\.

1ię należało.
Były to proceriy 1łośne
nle omawiała je prasa.

na cał;r kraj. Ob1ZerWielu ludzi oglądało
zapewne film o łapownikach z Rostowa, nadawany przez centralnll telew1zję. Na ekranie nojRwiała się wówczas także twarz Budnickiego.
Pośród lokalnych pracowników handlu, którzy
trafili na ławę oskarżonych, był on najstarszy
I wiekiem, I niedawnym swoim atanowisklem.
Kiedy 1ędzia odczytał fragment wyroku doty. ezącego Budnickie&o - 15 lat pozbawienia wolno~cl i konfiskata mienia były naczelnik ob- ·
wodowe10 zarzątlu na1l• u!mlechnął 1lę 1 1 radością klasnął w dłonie.
Najwidoczniej
byt
przygotowany na co6 więcej.

*•

2.
Po mle~cl• nczęły ~łyd nłetamowite wręcz
Rzekomo 1włokl 1'udnlcklego, który
zmarł w więzieniu, przywiezione zostały 1amolotem z Krasnojarska potajemnie,
w jaldejł
drewnianej skrzyni, udającej zwykły ładunek.
Zmarłego złożono podobno głęboką nocą w kOltnicy Akademii' Medycznej pod zmy•lonym nu' wiekiem, a znajomi lekarze przeprowadzili tam
sekcję, aby ustalić prawdziw" przyczynę zgonu!
cz:v przypadkiem Budnicki nie został zamordowany lub otruty?
,
Ceremonia pogrzebowa odbywała 1lę w nJ„
dzielę, w 11mym centrum miuta.
Trumna 1
ciałem zmarłego została wyniesiona 1 mieszkania na podwórzec i ustawiona
na taboretach
okrytych czerwoną materią. Zebrało
tam ze
150 osób - przyjaciele, znajomi, byli współpra
cownicy.
Pożegnanie trwało półtorej godziny.
Potem pok~ żywymi kwiatami trumnę, której towarzyszył pochód 1 wieńcami,
nleaiono
na ramionach
po Prospekcie Kirowa,
aby
wreszcie
przy 1kwerze Im. Pierwszej Armii
Konnej umieścić na katafalku.
Mówiono,
kC'nduktowi pogrzebowemu
asy1towall mili·
rjancl. Fama głosiła, it przestępca pochowany
został w Alei Zasłużonych, w jednym azeregu
1 mog i łami ludzi najbardzieJ szanowanych w
pogłoski.

4.
Ostatnio w'fele mówimy
• jawnolłcł.
Oto
wlailnle przypadek, kiedy ta jawnolłć, wszech
1tronne poinformowanie 1poleczeństwa potrzebne byty jak powietrze.
Należy •ądzić,
te
wiele pocłosek, które do dzij krąŻł\ po Roatowle, rozwiałoby 1i• 1 miejsca,
a wspólczufll·
cych ,.ofiarom" byłoby macmie mniej, fdyb;r
opinia publiczna na własne oczy zobaczyła wieniec, niesiony za trumną
przez tych,
eo to
„przypadkowo'' znaleźli 111• na pogrzebie.
Na
azarfle tego wieńca w i dniał napis.: „Człowieko
wi wlelkle&o serca od przyjaciół I towarzyscy
pracy". Na wieńcu dla przestępcy, zasądzonego
na Ul lat w i ęzieni a!
Naoczni jwiadkowie opowiadają, t.e podczna
uroczyśtoścl tałobnej na cmentarzu, która równiet zaromadziła wielu ludzi.
przemawiający
nad mogił- wysławiali Budnickiego, jak gdyby
jmierć zabrała. go 1 odpowiedzialne1 0 1tanowl1ka państwowego, a nie zza więziennej kraty.
Mówą tłumaczyli, te 1& *7eia otaczali Budni- ·

•i•

*'

mi eści e.

Najdziwniejsze jednak było to,
te 1 wyjąt.
kiem kilku 11zczegółów, którymi została ubarwiona ta historia,
takich np. jak nielegalne
przewiezienie zwłok, dokonanie powtórnej •ekeji, czy też asysta milicji, cała reszta opowie•·
ci o niezwyk1ym pogrzebie okazała
najpraw-
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Podczas procesu Budnickiego
oraz Innych
pracowników nandlu z Rostowa i obwodu na
sali sądowej nie raz wypowiadane były słow a
· o tym, ze nie 1ą oni winni, że
padli ofiarl\
systemu, jaki ai' tu wytworzył. Chcąc pomyśl
n ie wykonywać zadania produkcyjne,
trz~ba
bylo rzekomo kaptować aoble protektorów i w
tym celu brać łapówki od podwładnych. Oczywiśc i e bez ładnej korzyści dla siebie. Jak jednak zostało wyjaśnione podczas przewodu są
dowego, ani jedna z „ofiar"
n ie zapomniała
przy tym o 1oble. Nie każdy wystawiał 11woje
bogactwo IJ.& pokaz, nie wszyscy chowali złoto
i biżutel'.ię w puszkach od konserw,
wszyscy
1jednak żyli na szerolt'iej stopie, w tym równie±
Budnicki.
W jednym wszakże podsądni mieli
1łuszność, a mianowicie w tym, że nie mogliby
tJ\k długo działać bezkarnie, gdyby nie protektorzy I poplecznicy w najrozmaitszych sferach.
Co łączyło tych ludzi tak róznych profesji I
pozycji - zakonspirowany ch maklerów mieszkaniowych,
lokalnych
bossów budowlanych,
kierowników baz owocarsko-warzy wniezych, lekarzy ob~ługujących
te „wy:tsze sfery" oraz
wyzuty~h 1 c,;cl 1 honOl'u uru:dn.ików & orga.nJzacjl partyjnych I pańatwowych 1 Styl tycia! Ocena pozycji w społeczeństwie
cudzej I
własnej n ie według powszecbnle
przyjętej
skali moralnych wartości ludzkich, lecz wedlu1
„dojść'',
wedlua umiejętności
„załatwiania
spraw" i robienia pieniędzy
kosztem Innych,
według tego, gdzie (to znaczy, w jakim domu)
1 jak (to znaczy, jaki ma komplet w 1yplalnl,
czy ma samochód), ten człowiek tyje.
Najczęści ej czyny ludzi -z tego kręgu nie podpadały pod żaden artykuł kodeksu karnego.
Ont
„tylko'' korzystali z uslua i pomagali oczywUcie bezinteresownie,
nie wi edząc rzekomo
nic o zakulisowym życiu 1wolch dobrych znajomych, przyjaciół, obrotnych podwładnych, ob·
darzonych allą przebicia. Takie środowfsko sta~
nowi właśnie po:tywkę,
na której wyrastaj~
krętacze i oszuści.
Podeza1 rozpraw 1Ądowych wychodziło to wyraźnie na jaw, biło wręcz w oczy, lecz protektorzy i popl~znicy w najlepszym przypadku na
pewien czas tracili ciepłe miejsca lub ponosili
jakie~ mało dotkliwe kary. Od dawna wiadomo, te filister 1taje się bezczelny,
jeAli kara
nie jest taka na jaką zasługuje. Odbyły si•
przeciei tak glośne procesy,
dwóch łapowni
ków otrzymał4 najwy:tsz1 wymiar kary, wielu
innych po 10 i 15 lat, orzeczono konfiskat•
mienia. A tu nikt •i• nie boi I
Pracownicy
wyd ziału do apraw zwalczani• nadu:tył I 1pek ulacji stw i erdzają, te liczba kradzi eży i sprzeniewierzeń w handlu wcale aię nie zmniejszyła
Podobnie - liczba przypadków nadużywania
1tanowlsk 1łużbowych. Powstaje nawet wra:tenle, te całe to •rodowi11ko zaktywizowało alę,
by~ mote czując twój bl18kl koniec.
SplHZ\
&i" by nałapad eo li• da, póki jeszcze motna.

MICHAIŁ
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_ - 2 grudnia 1988 r., 14sladka, studentka, przyniosła 1
Instytutu plan zajęć seminaryjnych na tęmat „XXVII Zjazd
KPZR". Całkiem współczesne
zagadnienia: „XXVII Zjazd, a
rozwój demokracji", ;,XXVII
Zjazd, a walka. o pokój". Zna"
ne i zrozumiałe słowa. Jednak

coś jest nie tak.
aię dokładnie. Co

Przyglądam
się ok3zuje

- na odbitym planie napisano
„XXVI", potem starannie poprawiono ręką na „XXVII".
Oto cała przebudowa w aystemie nauczania dyscyplin «ipołPeznych w jednym z wiodących
Instytutów kraju.
- 28 li stopada 1986 r., godzina 15. P osiedzenie s~kreta
riatu Zw iązk u Twór ców Teatralnych RS FRR Trwa prawdziwe .,pranie mózgów" . Decyduje się pr zyszło ść Związku,
jego st a tut. Zg ł a szane są i natychmiast odrzucane dzie5iątkl
propozycji. Uczestniczący
w
po~iedzeniu wybi tny, doświad
czony pracownik adm!nistracyjny u śmiecha się: „Ha , ha . pobawci e się„. " W je go świ ado
m ośc i kolC'ktywna
praca nad
r ed ak cją statutu
- to tylko
dozwol,pna zabawa w demokra cj ę .

- Kon iec p aź d zi ernika . Redaktor naczelny pew nego p is-

ma
humanł1ł1'Can.,.
IOńał
zwolniony z ujmowanego 1tanowlska. W wydanej mu opinii
egzekutywa partll atwierdza, li
jest to człowiek dobry, uc11ynny, jednak mało kompetentny,
achlebiający
wszystkim, którzy atoją wyże.j. Urażony były
naczelny redaktor poskarżył alf!
kierownictwu. „XXVII Zj1ird
pa.rtH, lekcjll prawdil'' wyjaśnił
1ekretar1
egzekutywy.
„W11 iak powdnł•?" - zapytano si• aekretarza. „C111 "''
rozumi11ei1, t1 io WIZt/Stko ełę
sz11bko kończ11 ł b4dzł1 wam
potem W!t11d %11 wauq Mł1D
noić 1".

- :Z grudnia. Teatr, garderoba aktorów. „Podpłszcu płl
mo w obronie Jefremowa?".
„Dob1'ze, a jdlł jego „znluczq", co 1tant11 st4 11 mnq?".
Skąd to wszystko? Formalizm
I brak wiary, Inercja myślenia
i zdemoralizowan a śwladomo~ć?
23 grudnia 1922 roku. Mieszkanie Lenina. Włodzimierz
Iljicz cięźko chory leży w 1woim gabinecie. Obok, w sąsied
nim pokoju, napisano list do
Kam ieniewa,
.o następującej
treś cł:

„ Lwi e Borysowtczu, 1 powodu krótkiego l is tu. napisa n ę go
przeze m nie pod d yktando Wlodzim i erza Ilj i cza., za zgo<lq ~-
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jeden edow'fek, lkupłająe wedlu1 iłów Lenina
w
awolch rękach nleogranleaonll
władzę, odrzucił
demokratycz30 lat od ładnego towa11v1111
ne zasady partyjnego tycia, jak
nt• usl11azalam 7'igd11 cnlł jrdzabawkę, nlegodnĄ
1wraran!a
n•QO ord11"4rne170 rlowa, łnt•
nań. uwagi
powatnych ludzi.
re.ty JMńti ł Iljicza 14 mt 7'W
Od dawna ju* wiadomo: wła
mniej drogi• nit Stalinowi. Odza
deprawuje.
Absolutna
becnie mu114 wvka:ivwać mawładza deprawuje absolutnie.
k1tmum Op11nowania. o crvm
Tylko • teeo, kto po1ladał
można, • • nvm "'' wolno
rozmawkul 1 lljtcum, wWm. l•- . nieograniczoną władzę, moala
zrodzić •i• Idea przek11Ztałcenla
pt•j od kcltd•ao Z•karza, tak
człowieka w •rubk• w biurojak ł włem, eo ao 7'fepokoł, •
kratycznej .machinie państwo
eo nt•,
Jca.tdvm bqdt rad•
wej. Tylko temu, kto dy!ponowiem t6 11piej od Stalina".
wał taki\ władzą,
moało
1lę
Nadzieżda Konstantlnowna prowieść na tej drodze. I w tym
slla aby obroniono jĄ „pned
miejscu nastąplla wyrwa w
brutaln11m mieszaniem •ił w tvcie prywatne, niegodzłwvmi sa- moralnych zasadach Patdzlerrzutami ł pogr6żkami".
„Nit nika, 1ocjallzmu. I za to zapła
cił naród I partia. ~rubka, zawqtpt4 w jednomvalnq uehwalt;
bezmy~lny
wykokomiaji kontrolnej, którtj
to atraszany,
Stalin pozwala robi• grozie!, nawca, tyjący ..,, atmosferze
strachu - czy myślący, zaangajecfoakż• ni• mam ani sil11, anł
:towany człowiek, aktywny 101czasu, bt1 tracie! je na t41c glupie klótnie. Jutem także czlo- podars wielkiego domu T
wtektem ł ner1.011 mam napięte
Jakim algantycznym potenwczoraj "' ord11Mni.f "'11•1eok
pod mołm lldł'Hem. Je1tem w
partłł nł• pierwr.rv dzień. Pr1111

'°

do

osta,tecznoścl.

N. · Krupska" .

N ie wiem, co bardziej wstrząw tym dokumencie. Jeśli
idzie o mnie, to to zdanie:
„Nie wątpię w jedno myślnq
uch wa lę komisj i k on t.r oli" I tu
tkwi poc zątek tego ws7.ys tkie•go„ co zuzlo później, kiedy to
51!

karę .

Konfiskata m ienia równie:t, jak się okuuje,
n ie jest niczym strasznym. „Z dłibrego serca"
sę dz ia s ą d u r ejon owego w Rostow ie,
Tamara
Kuźnie c ow a uchylila areszt położony na m ieniu
Szachw ar dijewa i n ie zadając sobie trudu, l:iy
wyj aśnić szc zegóły
oraz okoliczności sprawy,
rozdała to mienie według przedstawionych roszczeń członkom jega rodziny, a nawel
osobom
postronnym. · Serce sędziego Kuźniecowej było
dobre do tego stopnia, Iż fonie Szachward1jewa zwrócone zostały n ie tylko komplety mebli,
po łowa domu, dywany i kryształowe żyrandole,
lecz nawet „kolekcja'' napojów alkoholowych
o wartości 1,IJ tys. rubli.
żadną
przeszkodl\
n ie okazał się przy tym fakt, iż z 10 tys. rubli,
które z wyroku sądu przestępca powinien był
zwrócić pańs twu, zwrócił... 24 ruble. Jak mówi
się w dobrze poinformowanyc h kolach, s mle~
niem innych pod:5ądn ych, którzy jechali na
jednym w67.ku 1 Budnickim, dzieje 1ię podobn i~

Zapewne nie każdy, kio mlal coj w1pólnero
owym! historiami, grzał sobie ręce przy tym
ogniu, chociaż trudno ukrywać, te taka m.y41
nasuwa si• tu bezwiednie.
Trudno uwierzyć,
aby sędzia Kuźniecowa odwaiyla aię na tak poważne naruszenie przepisów bez jakiegoś nacisku z zewnątrz .
A nawet jeśll tego nie było,
jeśli rzeczywiście było tylko niedopatrzenie, czy
pój ście po najmniejszej linii oporu, to czyż obiektywnie nie jest to poparcie dla przestępców
i ich rodzin? ·
1

7.

lta'' .i,

„Obl"Otni ludzie", czując bezkarn~
coraz bezczelniejsi, demonstrują siłę awej wła·
dzy, opartej na piehiądzach, na znajomościach,
na protekcji. Nawet do kostnicy zwłoki Budnl·
ekiego traf iły po znajomości, bez wymaganych
w takich przypadkach dokumentów. Wyprawi•nie Budnickiemu takiego właśnie, a nie innegs
pogrzebu ważne było nie dla niego,
lecz dla
jego otoczenia, dla „przyjaciół i wsp61towarzy•
szy pracy", dla tych, którzy i dzlj są tu, obok
nas. Podnosząc na ramionach trutnnfl 1 ciałem
przestępcy, podnosili oni tym samym łapownika
w oczach spoleczeństwa. Jednocześnie ei, którzy
kroczyli za jego trumną, wybielali samych aiebie, afirmowali swoj sposób życia. Nic dziwnego, :te czynili to takim.i metodami, do jakich od
dawna przywykli.
A:t chce się krzykną!! na cały tłOI: 1trzełm7'
al ę, ONI rus zają do ataku l Wydaje •i• wręcr,
:te nie był to pogr zeb Budnickiego, lecz próba
po~rzebania wszystkiego nowego, eo rodzi si~ w
naszym :tyciu, p ogrz.ebania NAS! (_.)

cjałem

musiała

dysponować

nasza Rewolucja PatdzlernikQr
wa, jeśli zdołała to wszystko
w ytrzymać, jeśli potrama zbu. dować p ań s t wo , przetrwać wojnę , i nie zw a ż;:iją c na nic, w ywa lc zyć ci er pien iem 1956 rok XX Zjazd partii!

B"

1987)

mote, niektórzy jut o

trm nie

pamiętają.

Powróćmy

jencse ras do teao. Dobrze pami,tam wlo.mę 1958 roku. XX
Zjazd partii, 11gantyczny zryw
kraju, srzucającego z 1iebie
antylenlnowaką Ideologię I praktyk! kultu jednostki. Przypominam 1oble równ!ei ł to, jak
1topnlowo, krok za krokiem
prOffl ten
byt wyjaławiany,
jak lłły
pneszłoścl, których
nie potrat!llśmy do końca wytępić, oiyw!ały •I• i podnoslly

ll<>'W'„

(„.~

I oto manee 198! roku.
Wszy1cy mówill o kwietniu, a
ja chcę powiedzieć właśn i e o
marcu. Marzec 19811 roku - to
walka nie o władzę, lecz
o
ideę, o konieczność
I możli
wość demokratycznej
odnowy
kraju, walka o powrót do Ideałów Pa:tdzlernlka.
Czym była jakd alternatywa T
Z punktu widzenia .podstawowych Interesów 1 10cjallzmu,
takowej alternatywy nigdy nie
było. Wszelako nie nalety zapominać, te
występowała ona
w realnym tyciu. Hasła typu
„Przekaztalctmv
w201'owe mta.sto

Moskw4 we
komunistycz-

bard~ często przy~łanla
kłamstwo, korupcję i Inne
następstwa deficytu demokracji, mogły pojawić się w całym
kraju. Nie powinniśmy zapomi-

ne",
j!lce

nać

o tym

istniejącym

zagroźenlu.

ku, które to zagrożenie, przywladzy" .

•

>

:;

r
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•

•

Jestem absolutnie przekonany: kraj wywalczyt 1oble pnie-

budowę.

w tym dramatycmym momencie naszych dziejów znaleźl! się ludzie, przejawiaJllCJ"
odwagę I mądrość. Z calĄ swoją siłą ujawnił się tet czynnik
ludzki. Złożymy hold tej odwadze, będziemy jll wpajac! również S-Obie. (...,
Poczynając od
marca ltBS
roku, z nadzieją czekamy na
to, co przyniesie kolejny clzień
1 boimy się, czy się to nagle
nie skończy? A tu tymczasem •
nic się nie kończy, nic się nie

przekształca w rutynową akcję,
wręcz odwrotnie, wszystko na-

biera konsekwentnie zadziwiaprędkości,
rozwija sltS.
zdC'bywane •Il nowe przyczółki
demokratycznej odnowy IJ)ołe

jącej

cz.eństwa.

(.„,

W połowie lat siedemdziesią
tych mol uczniowie często zadawali mi pytania: dlaczeqo t1
1956 roku nie WSZ11stko rłt ·udalo? Gdzie 1)an byl? Co pan
ptsa.l? Jak pomógl pan partii?

Zróbmy dzisiaj

odkładania , aby

ws?.ystko, bez
tego rodzaju

pytań n:e trzeba było zadawa~
n igdy I nikomu! Nl gdy 1 niko-

mu!

realnie

w marcu 19R5 ro-

puśćmy te nie od razu, m ogło
doprowadzić do nawrot u „nie-

ograniczonej

,

(„Litleraturnaja Gaiieta."
styczeń

l

Żeby witcej nie pytano, dlaczegą sit nie udało?
.

Okar.uje s ię zresztą., te na.,,,' et w!ę7.ienia tl9
nic ta!;: iego m ów str asznego: Ci sami przyjaciele
i tu J;J o mogą. Budnicki dopóki si edział vt Ros•
towie telefonowal do siebi• do domu, a nawet
do by łego m iejsca pracy, do swoich kole.~ów.
Niedopatrzen ie?
Przypadek? Szachward1Jew,
który dawał Budnickiemu łapówki
i skaw.ny
został na 10 lat, wróc ił z wlęzienla do domu
po 1,5 roku - de cyzj ą sędziego został :iwolniony z odbywania kary ze wzgl ędu na stan zdro·
w1a.
D z i ęki staran iom
przyjaciół
J!nala zł s l ę w
jedynym na ter enie obwodu o środku kardi olo !!icznym. Lekarze postaw ili dia gnozę ,
zale:: 1i
k u ra cj ę i chcieli wy12isać pjicj enta.
Wtedy to
z aczę ły si ę in terwencje partyjne I urzędowe.
Trzym ano w i ę c Szachwardijewa przez trzy m iesiące w lu ks usowych warunkach
szpitalnych.
Zalatw lono mu tez wysoką rentę, którą otrzymyw ał jeszcze n awet
po tym, jak w spraw•
w kroczył prokurator i łapownik musiał wróc id
. do m iejsca odosobnienia, aby odbywać dalej

,11"

Są ludzie, którym wydaje się, ł1t wszystko się uybko skończy I wr6el do starych kolein, lepiej się więc nie
„wychylać". Ale jest to postawa nie do przyjęcia.

.

6

orz e c zoną

5.

3.

im

ckle1(o podl1 ludzie, kt6ny na-pytali biedy ~mu
serdecz11emu towarzyszowi,
d ośw iad r7onemu
l-:1e1·9wn ikow' , wzo rowemu oj cu rodziny. Wszystkich tych s~ó w, niedw uzna_cznie pod ających w
wątpliwoś ć sł us zn oś ć w yroku sąd owego , wydan ego na pr z estf;'pcę zaledwie przed pół tora r ok iem, z wyrazem złości na twarzy ~ luc h ali z
uwagą n ie tylko krewnj zmar łeg o i n ie
tylko
ż egnający swoj ego byłego
szefn
kierow n icy
sklepów i ta,r gowisk , tr u,dniąc y s ię ni eg d y ś
zło dziejskim procederem.
Gló w ną masę obecnych na u ro c zys to ści żałobnej s tanowi ła mimo
w szystko przyzwoita publika, j{tóra dotą d nie
m iała n a pieńk u z kodeksem karnym.
Przed
tr umną łapownika skłan iali glow:v kierowni cy
solidnych k olektywów , organizator zy odd zi al~w
szpitalnych, adwokaci, pracown icy nauki. U w ielu z nich w ki eszen iach spoczy wały jeszcze wówczas legitymacje partyjne. Bez udz i ału takich
ludzi , bez Ich pomocy i czynnego poparcia okazały pogrzeb pospo1itego przestępcy byłby me·
moźliwy. Dlaczegó:t nie powiedzi eć pełnym gł o 
sem, za ~o właśclw i ę został ukarany każdy 1.
fig urując y ch na długiej l iś cie? (_,)

(„ OGONI OK"
nr 4, 1987)

Albo-

wiem problemy,

nęka j~ce kraj,
można b yło rozwią zać . bąd7. na

drodze demokratyzacji , bwl7 za
pomocą
rządów
silnej r ęki.
Trzeciego aposobu n ie ma.
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ze str. t
tnlejszym elementem.. Mo:tna
ją przecle1 bardzo łMwo wykreować, zaaranrowac! odpowle-dnim makijażem I uczesandem.
była
aby
Najlepiej Jednak,
niebanalna i mliała w cobie Jakiś charakterystyczny rys. Ważny jest również sposób poruszania się.
- Ile lat trwa terminowanie,
tej
czyll uczenie się abc w
r
prof,sji?
- Następuje to natychmiast.
Nie ma szkół, nie ma na wet
kursów, niie ma specjalistów.
doskonałość,
dasa,
Pewna
z
profesjonalizm przychodzą
cz.asem.

Sfin s

Która z podstawowych U•
Jest najważniejsza
dla modelki?
umieję- Poruszanie się,
tność pokazywani·a rzeczy, które ma się na sobie w takd
rzecz,
sposób jakby to była
którą modelka nosi od dawna
I jest jej ulubioną. Z wyrazu
twarzy i całej sylwetki powinno tchnąć ·przekonanie, że jest
śliczna, a to co ma na sobie
jest arcydziełem. Profesjonalna
modelka powinna posiąść sztukę makf.ja.żu i opracować swój
własny, który w najkorzystniejszy sposób podkreślałby charakterystyczne cechy jej twarzy
-

mieJętnośel

1

osobowości.

-

Ile czasu potrzebuje

na pnebranle 11lęT
- Jest to ogrania.on.

pam

do
kolejnym!
pomiędzy
czasu
wejściami na wybieg. Bywa, te
mam na to tylko minutę.
- Sądzi pant, ie rutyna w
o~nnleJsza
t7m l&Wodzłe Jest
o-.• wrodzonego wdzięku' I łwle
żości?

- Zdecydowanie tak. Młod
sze. świ.eże dzie~z.ęta nie są
w ~tanie u.prezentował ubioru z kolekcji w taki sposób.
jak modelki ze stażem. Nale·
ży pamiętać, że nie robi się polecz
kazów dla publicznośc~
takich
dla handlowców I na
swopokazach konieczna jest
kreowania
boda, umiejętność
swojej sylwetki w taki aposób,
jak
aby pro.pozycja w.ypadła
najkorzystniej.
- Pani .fest rytunowaną modelką, wie Jak I ,k iedy zrobić
odpowiedni ruch, jak spojrzeć
uśmtenn widzów. kiedy się

tbn1'6. • lrłet!J b7ł taJemnlczlł
Jak lflnks. Nlgd7 1lę pani nie
m1ll. nie pokazuje w tych baJeczn7ch kreacjach 1leblo -prywatnej a wlęo prawdziwej?
..:.. Mylę się t niestety nie jestem najlepszą kreatorką. Staram s~ Jednak zachowywa~ w
miarę natuira.Jnie I nie poddawać tremie. To, że nie jestem
uśmiechnl~ta i nie mam chochlika w oczach niekonieczn!e
przeciwko
musi świadczyć
mnie. Sądzę, że spokój i chło
częstokroć
dna elegancja są
lepsze od przesadnej gry.,
nie
- Co pani robi, gdy
w niezliczone
przebiera się
stroje, nie czesze, nie m\l.luJe,
nie pozuje do zdjęć?
czas poświęcam
- Wolny

swoim licznym pasjom, a są
nimi: kino, obraz filmowy w
fotograpoczątkowym etapie,
fia. Pasjami czytam książki i
podróżuję po świecie.
- Jaką literatur!\ Jesł pani
zafascynowana?
- Lilteratur~ lberoame-rykań
ską: niezwykły, wyra,f!nowany
Cortazar, epicki i bogaty Marquez, pQPlątany i niepokojący
Poz.ostaję
Carpentier.
Alejo
wierna swoim starym miłoś
ciom Witkacemu I Alb&to Moravi.
- .Takiej muzyki pani 1łu
chaT
- Jutem wierna Liaztowi,
ru.uruennl• towarzy1Zy mi
Beethovm i Brahms. Dla r<>zlufn!.enla i wyrównania stanów
psychicznych potrzebuję muzyVollenweidera,
ki Andreasa
P·i nk Floyd, Milesa DaW;a.
- Często Jest pani wldYWawernisana na wars:aawsklch
malarskich,
łach, wystawach
nie przeMsl 1tę pani do War1żaWJ'?

- Nie i nie mam tego umiaru. Bardziej odpowiiada m!
włączanie się w wir artystycznych szumów w stolicy wtedy,
i
kiedy tego pragnę. Spokój
potrzebę alienacji mogę zacho~
wymawać wtedy, gdy tego
gam.
- Niedawno bawiła pani w
Londynie, gdzie m.ln. obeJriała
to
wybory misi łwłata. Jak
wszystko wygll\da z bllskaT
z
- W Londynie ba wiłam
pokazami handlowymi. Wydaje
ml się, ie Anglicy są nie:ziwykle konserwatywni i cala o·
prawa. scenografia te1 impre-

pięknych kobiet
się polskiemu wi-

7.Y oraz .troje
wydawałyby

dzowi kiczowate Wszystko blysz.czało, nilżało się w br~ lantach i kapało zło.tern. Niemniej
wymagania
poziiom imprezy,
były
stawiane kandydatkom
bardzo wysokie i w sL1mie całość sprawiała przyjemne wrażenie. Nie zgadzam się z tegorocznym wyborem mi·ss świata,
p~łna
z.ostała maleń~a.
w-dzięku osób'ka z Trynidadu.

· którą

po<lano
Po raz pierwszy nie
wymiarów miss świ'łta. R'!nata
Fatla była tam nie zauważona.
bły- Pani też mogJaby
szczeć na takich konkursach?
- Nigdy się o to nie starałam, zdając sobie sprawę jak
mtzerny jest poziom takich Lm-

prez organizowanych w kraju.
Poza tym nie mam atrybutów
dusłowia,ńikiej dziewczyny:
żych, blękiitnych oczu i blond
włosów.

-

Jakle

•Ił

pani w7mlarJ't

102 cm w bi,uśc!.e, 60 cm
w talii, 93 cm w bi-Odrach, przy
-

176
wadze 58 kg i wwoście
cm.
- To wszystko ma dute zna-.
crenie w pani :zawodzie modelkL Zapewne prowadzi pani pełen reżimu tryb ż;Vcia, aby utrzymać się w formie l prz1
urodzie w stałej gotowości?
- Przeciwnie, jem bardzo
duto i bez ograniczeń. Duto !
Korzyintensywnie pływam.
stam z sauny. Unikam alkoholu, nie palę papieTosów. Stoszampony
suję niealkal!cme
do wło.11ów, które 1*1czą w pi.wie i z;i-0łach. Używam polskich
kremów, bo 1ą najlepue, nle
w kosmetyki upiększające zao·
patruję się w „Pewex!e'' lub
za granicą.
- W 1umle - Ile ozasu zabiera pant dbałołć o urodę I
kondycję?

:..... Wszystko polega na systematycznej i krytycznej kontroJe&tem
li własnego wyglądu.
sceptyc1lilą estetką I to chroni
mnie przed bezkrytyczną akceptacją swojej osoby.
- Jak często wymagano od
pant pokazYWanla się nagoT
- Wymagano? Nie, co najwyżej sugerowano. Ale do aktów nigdy nie pozowałam.
- Znana Jest pani Jako za1orzała naturystka I moma Jl\
1potkać bez listka figowego na
wielu plażach świata?

„..,...

-Owtw '"*9m,
Ale
b!am kontakt r. natur!l.
mimo to unikam z.atłoez'>nych
plaż, jak również o,bca jeat ml
ideologia polskiego nat-iryzmu,
gdzie na tzw. balach łączy się
i
nagość ~ oparami alkoholU
nikotyną. Preferujq plałe nad
AdriatyUdem 1 Morum kódziemnym.
- Nie m6włllłmF Je•llCIH •
otrzymuje
pieniądzach, które
pani za publiczne ubieranie 1
rozbieranie?
- W kraju ~bkl modelek
są relatywnie niskie w poró·
wna1t1!u z innymi kra1itm1. Są
tak niskie, iż w~tydzą się ich
uja·wniać. Kiedy wysyła się nas
:z:a granic•, to jedyną korzyścll\
z tych wyj.azdów jest możnoś~
pomarua czegoś innego, n·lwego, fascynuj~cego, no 1 kcmtakty z uroczymi ludtmi.
- Kto więc panią utrzymuje.
finansuje, stwarza Jej odpowiedni standard życiowy?
- Mój domowy budże<t jest
nlez.wykle skrOIIlllT, a modelo. wanie nie jest mGLm jedynym
zajęciem. Zresztą nie traktuj•
ponicwd
tego jako' zawodu,
nim nie jest. Nie zape'11rnia mi
dochoube14)!eczenla, stałych
11
dów, mot.na 10 traktować
tylko Jako' hobby. W przygodz.!e ~ mod!l najwięcej korzyło! wyniosłam z pozowania do
:zdjęć t brania udziału w krę
ceni.u reklam telewizyjnf~h
pani
- Słysza.Iem. te lubi
milan;r w t7olu osoblst1m?
- Coraz częściej mam okazję przekonać się, że mofe stare ideały, lct~Y'm mimo 'WHJ•
a.tko pozostaję wierna - WTtirzymuj!l te próby. Bardzo er.ą
sto wracam.
- Ale nie b7la pani sam..,

iss!
GRZEGORZ GAtAS1ASl1

łnaT

-

Nie, ehocł wiele lat IPft"
z jedn;rm ezłowieklem.
sa
Jaki\ cenę płael się

dz.!ł•m

b7cle

wcll\ł ałrako1Jnl\
azuldwanlł modelkl\T

l

pO·

'c7.&sami
- Ta cena by-iva
1orzka. Mimo _pm:orn!e bardzo
częstych i łatwych kontutów
z ludtml, płacę osam.:>ł,nff!niem.
Wynika to stl\d, te na~ilk behawioru jel!t tak silny. wymawysokie
1an!a otoczenia tak
(wc~t muszę by'ć piękna, zadba·n a, doskonale ubran1, ,otowa do występu), te •by móc
od tego uciec (a bardzo często
uciekam
potrzebuję apokoju)
w aamotno~ć.
- Pani 1amotnaT Pneoleł •
pani wzglęt!J 1tara •ł• wielu
panów I to przewałnłe kliku
rfwtw>o1ełnleT

-

Owszem,

ale

1dybym

ehciała być lojalna mu1iałabym
spotykać si• z 7 panami lednocześnie, więc nile spotykam 1ię

z

żadnym.

W kraju lłęgnęła pani
chyba najwyts:r.ego pułapu, eo
teraz?
- Chcę się uczyć prz1 pomocy specjalistów pro!esJonalnego projektowania, arantacjl
stroju, makijażu ! mam nadz.ie.ję, że m1 się to uda. W przyfotografor.złości chciałabym
wać modę. Wszystkie te umie. jętności zamierzam posiąść za
granką.

- A kariera aktorska w filmie?
- Ostatnio otrzymałam cztery propozycje zagrania w :fil.
mie, w trzech wypadkach głóbyłnm
wne role. Najbardziej
trancu1zainteresowana rolą
dziennikarki szukają.ce-j
kiej
amfory, reliktu przeszłości, w
puszczy wietnamskiej. Niestety,
z wielkim żalem musiałam odsi•
mówić, bo zdjęcia miały
odbyć w lutym, a w tym terminie będę na drugiej półkuli..
Poza tym nie widr.ę się w roll
aktorki. To szalenie trudny zawód, wymagający dużej odporności psychicznej 1 11ły fl.zye1nej.
- A kariera modelki na ~
chodzie?
- Z tego co wiem, kilka 1
naszych dziewcząt zrobiło nie1
zwykłą karierę w PaTyżu
Szwecji Polki mają w sobie
niepospolity wdzięk, połączony
i
ze szczególną - wratll woścll\
tak
Jest
wyobratnfą, co u
naturalnie
częstym atrybutem
pewnych siebie kobiet Zachodu.
- Ile pani ma lat?

"

-

„. 27.

związku ~ tym musi się spieszyć czy też nie ma
planów
to dla jej marzeń I
żadnego znaczenlaT
- Nie ma
- A eo. ma dla pant prawdziwy sens I wartoś6 w życłu?
...... Poznawanie samej siebie,
osiąganie spokoju i równowagi
wewnętrzne}, ciągłe ro.zwijanie
własnej percepcji i.. poznawanie świata. Właśnie jadę do AmerykL

-

Czy w

Rozmawiał:

Foto: /erzv
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NR 9 (1509), XXX, 28 LUTEGO 1987 R.

13 grudnia 1906 roku ukązała sJę na lamach post~powego, de•
nrnkratycznego pisma „Ludzkość", wychodzącego dwa razy dz~en
nie \V Warszawie, wzmianka o tym, że z pewnego gimnazj rn
w Plocku wydalono piętnastu uczniów klasy czwartej za odmowę
pisania ćwiczeń na tematy religijne. Było to gimnazjum Polskiej
Macierzy Szkolnej, zwalczanej ostro przez postępowe, lew icujące
Sprawn
stronnictwa polityczne ówczesnego zaboru rosyjskiego.
wydalenia uczniów stała się przedmiotem długiej i zaciekłej dyskusji w prasie, stanowiąc pierwszy chyba tak dobitny wyraz walki o świecką szkolę polską.
Już w dwa dni później, ta sama „Ludzkość" opublikowała l'st,
skierowany do niej przez dyrektora owego gimnazjum, pana Jó·
zefa Szczepańskiego. „Żadnvch ćwiczeń na tematv religijne nikt
w klasie czwartej nie zadawal, ni• bvlo więc powodu dla uczniów uchylać aię od ich pisania, tym bardziej nie bylo faktu re-

z jcikiejkolwiek innej klaav plock!eoo
oimnazjum, nte tylko z przyczyn, mających jakąbądi styczność
:i tematami relioijnvmi, lecz w ogól• z jakichkolwiek przyczyn".
le.ąacji 15 ani z ttj, ani

gdyby nie
Na tym dementi może by litt 1prawa skończyła,
za pióro Antoni Miller; był wtedy nauczycielem szkół
wars1.awskich, reda~torem odpowiedzialnym 1 ;wydawcą tygodnika „Przegląd Społeczny", nader ruchliwym publloystą i wspólBył zresztą
pracownikiem wielu pism w Warszawie 1 Wilnie.
postach\ bardzo ciekawą, aodną bliższego zainteresowania. Wspomina o nim parokrotnie Zofia Nałkowska w swoich „Dzietml·
kach", uczył ~ą przez pewien czas śpiewu (sam występował na
estradach Petersburga i Moskwy), trochę zawrócił · jej - siedemchwycił

wa.w 3est

Mniej,
ale lepiej
Bardr.<> podoba mł 1ię akcja,
jaką podjęto

Bunt młodzieży w P~ocku
nastoletniej, aam jut po trzydziestce - rłowę. („ Więc noc dzł
ltejuq l drisujua rano 1eochalam Mlllc-ra, wprost rd.awalo mł
Otót Mlller ogłosił na lamach
1lę, .te to jut Muszel• t•n„.").
swego „Przeglądu Społecznego" list otwarty do dyrektora Szcze·
pańskiego, datowany 211 grudnia 1908 roku, a zaczynający slfł eid
iłów:

„SZll1t0t0łł1f P11ni•I Dftfc H orudntG 1908 '· etała łif w kronikach •zkól pollklch rHCJI ntebvwala: wvdalono calkowici• kla111
Ił, 7 i I gimne1.ijum plocki1go (izkolv Macierzy) u to, ie mlod.iie.t
odwa.t11la lit wymaga~ od księdza prefe7d4 zniHienia przymusu
religijnego"...•
twierdziła warszawska
Zauważmy: dwa t71odnle wczefalej
„Ludzkość"; że awantura w plock!ej szkol• miała miejsce przed
13 grudnia i dotyczyła relegowa'n ia uczniów 4 klasy, teraz mowa
jest o 20 grudnia i o klasach ·6, 7 i 8. Albo więc Antoni Miller
nie zadał sobie trudu dokładnego zapoznania się ze sprawą, albo
już po zdementowaniu przez dyrekcję szkoły wiadomości o wydaleniu uczniów - dokonano tego i tak w terminie późniejszym,
Dowiadujemy się też teraz bliższych szczeg.ólów sprawy.
„Uczniowie ploccy na włecu, odbytym w obecności Szanowneoo
Pana. - pisze Miller w swym liście otwartym - oświadczyli kalecz pragnri
tegorycznit, ż• nie domaoajq 1ti: zniesienia reltgit,
tylko, aby ksiądz pref P.kt ni• wymagał od nich obowiązkowego
uczęszczania w niedzielt na urzędową ucznłowakq mazf i nie żą
dał atreuczeń piśmiennych

• nauki po mszy".

Cóż, dyrektor Szczepański postępował zgodnie 1 regulaminem.
który zresztą sam opracował i wręczał ka7demu uczniowi w mo·

Regulamin ten, ogłoszony z okazji
mencie przyjęcia do szkoły.
„Nowe Tory" (styc1ert
omawianego tu sporu w mleslęczniku
1907 r.), stwierdzał w §1: „Dla uproszczenia pomocy Boż1j i blo-

goslawieństwa, wspólna modlitwa na mszy św.

w

nłedzielq

obowiązuj•
katedralnym
wszystkich uczniów katolikow gimMzju.m polskiego w· Placku".
cmt ocentć iada!\
I dobitniej w §10: „Jednost1d, 1tte mogące
1zkol11 polskiej, 4-itł c:toatosować &ię do jej Z4UJ.d, niteh wiedzą, żt
azkola jest przeznt.tczo?ta dla dzteci normalnvch• Wszelkie tndywtdia znieprawione kwalifikują 1i9 raczej do 1pecjalnych zakładów
poprawczvch, kt6r11ch zadanta 1pecjalnego 1zkola ogólno-ksztalcą
ca polska brać na aię nie •amłerza".

i święta o godz. 9 rano w kościelt

W szkole się zagotowało. Dyrektor Szczepański spotykall\C n1
ulicach Placka 1wych uczniów, wyrywał im z rąk modne wówczas i noszone przez młodych elegantów laski i łamał Jl! na
oczach przechodniów, jako jeszcze jedno narzędzie zgorszenia.

„Chcecie potargać autorytet kościola, by zamia&t prawdziwego
bożyszczom
tradycyjnego Boga naszego klaniać iit rozmaitym
t ubóstwiać takich warcholów, jak Gorkij - mówil na zebraniu
do awych wychowanków, 4 na odezwanie .n, jednego z uczniów,
by pan dyre1~tor pohamowal aię, kazano Amialkowi opuścić 1zkozrzeszeni w
1&mi uczniowie,
lę''. Tak pisali w „Ludzkości"
związku Płockiej Młodzieży Postępowej.

"Przegl!ld Społeczny"
innych szkól.
Poparli ich uczniowit
a 16.III.1907 r. zamieścił list podpisany przez 118 uczniów &lmna•
zjum w Częstochowie: „Szanownv Panie RedaktorHI Najuprzejmiej prosimy Szanownego Redaktors.. o .iami11zczeni• na lamach
to kw11ttł azkol11
swego pisma naatępujqeego gloau mlodzi1:t11
Mcicterzv w Placku.
Częitochowla
"'
Mlodziet postępowii gimnazjum polskteoo
z gimnazjum plockiego, którz11
przejęta lo1em kolegów 1wołch
za gloszenie zasad tolerancji ł H awoje. poparte czynem żądania,
aby 1tosunek religijny czlowieka do Boga byl pozostawiony &umieniu jednostki, ponieśli ofiarv, w11raźa uznanie ł ioltdarnotć
koleżeńską, a gnębicielom ich - pogardę i oburzenie".
Ostatecznie zwolnionych uczniów przyjęto z powrotem, a obo-

wiązek składania sprawozdań z kazań niedzielnych został m1esiony. Były jeszc:i:e glosy o tym, te dyrektor Szczepański żądał od
niektórych swoich nauczyci.ell, nie godzących się z jego postawą,
aby 1kładal! prośby o dymisję; te uczniowie nie-katolicy, a więc
głównie żydzi, opuszczają szkołę plocką; h wydrwiwa sht na
lekcjiich samo pojęcie postępu, kojarząc je z podobnie brzmiącym
podstępem. Jednakże wkrótce Rada Opiekuńcza gimnazjum, skła
dająca. się z działaczy spoleęznych miasta, dała wyraz na łamach
czasopisma „Szkoła Polska" (nr. 7 z 1907 r.) solidarności z dyrekcją, popierając w imieniu własnym I rodziców stanowisko dy·
r~ktora. Szczepańskiego, zaprzeczając przy tym faktowi relegowa nia i niesłusznego karania uczniów.
Jeszcze w rok - bez mała - pótn!ej nawll\zywal do omawia·
Jego „Przegląd Społeczny"
nych tu wypadków Antoni Miller.
co niewąptliwie wynikło
zmienił nazwę na „Społeczeństwo",
:r. nieznanych nam bliżej kłopotów z carską cenzurą. W numerze
3 :r; 9.XI.1907 r. donosi Miller o nowym wypadku zacofania
I wstecznictwa w Płocku przypominając przy tym spraw• sprzed
roku. Czytamy:

„.

&zczepat\skt,
„Kierownik prvwatneoo gimnazjum Macien11,
tvydalil od razu trzy klasy za rzekomy opór prefektowi, potem je
nazad przyjąl, .zapewniwszy, te jut więcej ni• będzie 1toaowal
przymusu religijnego.
Kaięża urządzili atak n4 f'l!113jfl panł Thunównv ~11 io at e " ł •
przez doktora uczennic i badani• ich oczu ł uszu. Oględziny od·
dzialalność serca
b11waly się .wobec prtelożonej t dozorczyni;
ł plue bylci wysluchiwana prze.i biale fartuchy. Pomimo to rodztc11,
podnieceni przez księty, f'ozpowszechnili por;loskę o rzekomo nie·
11cromnych oględzinttch. Ksiądz Charszewskł napisał nawet broa.mrę, a.takująeą cale .szkolnictwo placki•".'

Ale to ju:t lnny temat.
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ostatnio w kilku
województwach, a na którą zanosi się równiei w łódzkim
miejskim. Chodzi mianowicie I)
u1tanowienle dni bez narad,
k<>n!erencjt, poaiedzeń. Na Wi·
dzewie na prtykład ~tanowiQ
no 4 dni wolne od n.a.rad. Takie dni wolnt od narad u1tanowiono tei w kilku woja..,ódz..
twach. Al• nie we wszystkich.
Nie jest to pierwsza tego typu akcja. Jut nawet decyzją
Rady Ministrów ograniczano
jak
ilość zebrań i narad, aie widać - bez rezultatu. Ta pła.:
ga współczesnej biurokracji panoszy ~ę i jakoś nie wldać jej
końca. Mimo p<>dejmowania akc"jr jej zwalczania.
złożyć
Otóż teraz chciałbym
wame oświadczenie. Jestem gorący;m · zwolennikiem radykalnego :r;walczania naradomanli, ograniczenia· ilości :r;ebrań, narad
i posiedzeń oraz konferencji,
ale jakoś . n{e widzę skutecmego aposobu na wprowadzenie
tegoż. Nie widzę również p<nvodzenia i dla tej akcji. A to
dlatego, że jest to akcja =ierz.ająca do usuwania skutków,
a nie dotykająca przyczyn.
Bardzo dawno temu, w gronia r.najomych, toczyliśmy spór
o c,;a,s pracy dyrektora. Mój
oponent uważał, że dyrektor nie
powinien mleć ani chwili czasu
na to, aby siedział bezczynnie I.
patrzył w 1u!it, bo mu za to
nie płacą. A ja uważałem, u
przeciwnie: dobry dyrektor pojak najwięcej
winien mleć
takiego czasu, kiedy
właśnie
siedzi - nawet z nogami na
biurku, jeśli mu to pomaga ~
I patrzy w sufit, pod warunkiem, że ta pozorna bezczyllJ!lośd
jest pracą umyslow" na t ...
mat kierowaneJ przez niego
kierowanego
albo
fabryki,
przedsiębiorstwa czy tnstytucjl.
Wielu dyrektorów, kierowników
skarży aię nieustannie, że brakuje im czasu na pracę kOłlcep
cyjną. Dlaczego tak l!lię dzieje?
Powodów jest kilka. Ale najbardziej istotnym jest zła organizacja pracy. Niedawna zima - wszyscy mają nadziejq,
pokazaże już się 1ko1i.c:r;yła ła, te nie ma w~ółdziałania po•
między rótnymi in~ytucjami ł
przedsiębiorstwami
ml o stanie młn11t1

d~ydujący.

i wojew6d1twL I jak! znależlorw> aposób
na to? Ano powołano ntab co
w formie pracy sprowadziło sii:
codziennych
do zwoływania
narad. Czyli bez narady ani rus.i:.
Niech więc co~ tylko zacznie nawala~, a ju:.1: w kąt pójdą najlepsze ograniczania llo~cl narad
i zebrań.
Jest jencze powód drugi.
Wcale nie mniej iłtotny. Otóż
w przek~na.niu różnych ludzi
narada oraz jej obsada liano~ o randze przedsięwzięcia, 1
ce za tym idzie równ1e:.t jej orupyta~
Proezę
ganizatora.
dziennikarzy Łódzkiea~ O•rodka Telewizyjnego, a i Innych
· róvmież, ile:t razy namawiano
ich, aby przyjechali i zap11.llli
swoje lampy ora~ pujcłli w
ruch kamery.
- Kochani - tlumaesyłt się
mamy
pracowni.cy WT
ogran!crony czas emiajl, a po
drugie - mamy mało lUmy,
- To nie jest istotne - wywy
organizatorzy ja.łni11.ll
tylko przyjdtc!e I pofilmujcie
pustą kamerą. :Pótnlej .i, powie, te to Wuwzawa ni• puści
ła.

Wytrawni uczestnicy narad i
konferencji oraz 1ympozjów
przychodząc do sali patrzą, kto
siedzi za stołem prezydialnym.
Jeśli je.st tam 1ekretarz wojewódzkiej instancji, to narada
jest średnio watna, Jem I seoczyw1kie ważniejk~tarz 1z• - ale je•U ktoś 1 Biura Poto bard'tO
litycznego KC ważna. a jeśli aam I sekretarz
to naJwatnlejsza. A
KC przeclet - naiwni mogliby 'tak
o watn~ci na.rady
sądzić decydują poruwme tam problemy i podjęte uchwały.
Narady zwołuje się u nas i
przede
organizuje
zebrania
wszystkim po to, aby się bylo
Jak l 1dzie pokaza~. Dlateao tak

kh flt't'Zyt'Jl:llna obsada. No, bo przt?d kim mają
się pokazać I popisać mówcy?
We własnym gronie wsiy~cy 5ię
znają niczym łyse konie. Tu nawet każdy wie, kto i co ćraz
kiedy powie. Są żelaźni mówcy,
którzy mogą mówić na kaidy
temat i nic nie po'Wit'dzleć. są·
tacy, którzy głos :nabierają tylko wówczas, gdy mają coś do
powiedzenia. S'\ tacy, którym
ciągle o coś chodzi. ale i tacy,
którzy wiedzą, co i kiedy trzeba powiedzieć, aby dobrze wypaść i być zauważonym, Nieje•
den w Polsce zrobił karierę
dzięki, W!ł właściwym miejscu i
czasie, wygłoszonej wypowiedz!.
Na naradach kwitnie najczęś
ciej pustosłowie, pozerstwo, toczą się gry i gierki. Wielu wie,
że to strata ('zaru, ale ·wie że
trzeba się pokazać, być obe::nym. Chodzi prr.e<le wszystkim
o formę, treść jest już mało
Przy takim myśleniu
ważna.
tadna akcja przeciwzebranlowa na dłużs~ metę nie powiedzie 1ię. Trreba przede wszystkim nnlenić gposób myślenia.
Przed podjęci~ decyzji o każ·
dej naradzie za<lać sobie i in·
nym pytanie: co chcemy przez to
zebranie osiągnąć, jaki jest j.ego
cel i czy nie można tego oslągnąd
inną drogą, nie odrywając ludzi od ich pracy! Takle pytania
powinni t~ zadawać organizatorom ich zwien:chnlcy: czy to
jest konieczne?
Trzeba tet krytycznemu osą
dowi podd ać sam przeble!( wielu narad i zebrań. Trzeba pytać, co zabiei.-ając:y głos mają
istotnego i nowego do powiedzenia. Chwalenie się tym, jak:
to my dobrze pracujemy jest
wielekrod w sprzeczności i.
praktyką 1 rzeczywistością. Jest
t.o czasem wygodny kamuflat,
na który dziś już nie wolno się
nam godzić. A więc nie ilość
narad powinnn podlegać radykalnej, surowej krytyce, ale ich
ulegnie
jakość
Jeśli
jakość.
zmianie, jeśli będą to narady
n:eczywi ście potrzebne. bo celowe, to musi spaść Ich ilość.
Innej drogi nie widzę.
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powiedzieć. Można domyślać slfł,
że dla zniszczenia życia na Ziemi. Czesław Terklewicx utrzymuje ponadto, że władze i
ukowcy wiedzą o tym, ale ze
znanych tobie powodów milczą
i udają, te nlc tlę grotnego nie
dzieje. Otóż Czesław TerkiewiCJ:
pośrednictwem
postuluje, za
„Kuriera Polskiego", powołanie
niezaletnego, społecznego orga-

na·

•I•

badaniem
nu, który zająłby
tego groźnego zjawiska.
„Kurier Polski" informacj• t•
opatrzył króciutkim komenta·
rzem: „Nasza redakcja, 1czkol·
wiek zawsze uważnie w!łuchu•
jąca aię w 1łosy swych Czytelników i zawsze biorąca 1oble do
serca ich opinlt, ·ma jednak pozajęciem
z
ważne problemy
pryncyp!a1nego stanowiska w
tej bulwersujące' sprawie".
i chętnle
Kocham Ufoludki
bym aię 1 nimi zaprzyjatnl.ł,
dranie!
jeśli nie •Il t.o podłe
które czy'haJ1t na mo~ tyci•
moją Ziemię. W tej natomiast
sprawie miałbym jedno pytajakich to
nie: przy pomocy
przyrządów Czesław T. z Grodziska Mazowieckiego dostrzegł
owe 14 UFO na wysokości 240
km, czym zmierzył promieniowanie Helieta 1 jak je w ogóle
odkrył? Do czego mot.na porównać owe tajemnicze teryT Gdy
otrzymam odpowiedzi na te pytania, to mote 1pr6bujfł się nad
b·m z11tanowid. Bes tego moc. jedynie podejrzewać, te Czt1ław Terklewics bardzo chciał
dostać li• na ł.a1n7 cazet, co lię
jtU stało.
Z nlecietpllwołei1t czekam na
kolejne bulwersuje.ce odkrycie.
Pamiętajmy, te są na •wiecie
rzeczy, o kt6r7ch nie łn!?o sill
filozofom! ż:rcz• powodzenia.

Lubh1 wnet'lde tajemnłezt
zjawilka, wręcz przepadam 11
Ufoludkami, choć nie ydało mi
się - jak do tej pol'J' - ta·
dne bliskie spotkanie 1 ni.mi.
Nocą, edy je.st pogoda, a ja &•
kurat ni• 'pię, pasjami ro.zilll·
dam się po nieblt i już dwa ra•
zy coj widziałem. Coś niezwyZENON
kłego, ale nie wiem co. Jak:.leł
POROWATY
UFO, czyli niezidentyfikowane
Tu mu~
obiekty latajl\c•.
zapopreypomnieć waz7stki.m
minalskim, te wuyltko co lata,
a my nie wiemy, eo to jest, tQ
jest właśnie UFO. U nas natomi11.1t utarło się uważać, te UFO
- to wyłącznie tajemnicze pojazdy tajemniczej cywilizacji.
Wiem też, żt ludzie potrafili jut wymyślić różne dziwne
rzeczy, o których się fll-0iofom
nie jnlło. Na przykład Juliun
Verne opisał łódt podwodną n1
długo nim ona powstała rzeczywiście. Ludzie z nieogranicz:onll
wyobra:tnlą wymyślili „promienie jmierct", co może być dzisiejszym laserem. I tak dalej ..•
Nie będę mnożył przykładów,
gdyż nie piszę historii wynalazków. A jej znajomość każe odnosić się do nawet najbardziej
fantastycznych pomysłów z rezerwą, krytycznie, ale nie odrzucać tego wszystkiego bezapel!lukce1 w 1POrcle - ncze16l·
Nigdy nie wiadomo,
lacyjnie.
nie dzL1, Cd:r tak jesteś1n7 1uk•
co się z tych pomyslów potwiercesów spragnieni - powinien
dzi, a co nit. Apodyktyczna bezliczyć 1lę jednakowo, Poszczemyślność wielu ludzi nauki zogólne dziedziny aportu maj1t róż
, stała jut surowo ukarana przez
ną wartość widowiskowll. Nie
tycie, a ich kategoryczne oceny
ui wszystkich mistrzostw •wiata
odrzucont na 'mietnlk i zaPolska prowadzi
Telewizja
pomniane.
•prawozdania. Niektóre w ogóAle są pomysły, które muni\
le pomija milczeniem. A przezdziwienie.
ostrożne
budzić
cież powinniśmy jednakowo •i•
niegdyj „Odgłosy''
Nachodził
na
cieszyć z tego, te gdzld
który utrzymy'wał,
człowiek,
świecie Polak stanął na podium
ie... śc!a.n,; mają wzy, co miało 1 odebrał medal
Nawet jeśli

Sport

Nie chciane
dzieci

brązowy. Tak by
Ale tak nie je~t.
J:'.l<lmy bowiem w sporcie pieszczochów i nie chciane dzieci.
Sill
Pieszczochami 'zajmujemy
za wsze, na wet jeśli przynoszą
one nam więcej kłopotów nit
zadowolenia. Nie chcianymi dziermi nie zajmujemy się w ogóle, nawet gdy przynoszą nam
powody clo zadowolenia a nie
kłopoty, Pieszczochom nie żału
jemy - tak nam brakujących
- dnlarów, nie chcianym dziecio 1,1 każemy niemal .„:żebrać.
To, co piszę
Nie, nie żartuję.
jest 11mutną prawdą.
Do pieszczochów zaliczyłabym
właściwie
a
między innymi,
naszych
wszystkim,
przede
dzielnych piłkarzy, którym do
udało · się
tej pory nigdy nie
do mistrzostw
zakwalifikować
Europy, gdyż w mistrzostwach
konkurencja.
tych jest silna
Próbują więc teraz nasze chło
pak! pokonać tę . barierę niemożności i wcale nie wiadomo,
znów
czy im się to uda, czy
zadość i.„
tradycji stanie 1ię
odpadniemy kolejny raz. Nie
zdziwi mnie to, gdyż nasza pił
ka nożna przeżywa poważny
kryzy1 - jak cały sport zrei ni~którzy nie chcą
eztą tego dostrzec, ciągle mają nadzieję, że jakoś to będzie.
Kim 1ą nie chciane dzieci?
Zaliczałabym.. tu między innymi nastych wspaniałych pilotów, którzy stanowią- światową
czołówkę, a często muszą lataó
na benzynie kupowanej z wła
i w ogóle
~ch oszczędności
flnan!Ować awoje wyprawy ze
swoich pieniędzy. Zaliczyłabym
tu Waldemara Marszałka, który
wydał jut na swój sprzęt wiele własnych pieniędzy i gdyby
nie jego upór, to nie byłoby też
'jego medal! i sukcesów. Zaliczyłabym. tu Józefa Z.uszczka,
który nie pojechał do Bawarii,
gdyż okazał 1ię być„. za stary.
A młodszych nie ma. Zaliczyła·
bym tu młodych ludzi skaczą
cych o tyczce, którzy nie mogą
skakać wyżej niż 570 cm, bo ..•
nie ma wyższych podpórek pod
poprzeczkę. I ostatnio do nie
chcianych dzieci trzeba zaliczyć
polskich bojerowców, którzy w
Anchor Bay w USA sukces odnieśli, choć nikt ich tam nie
wysyłał. A właściwie łaskawie
pojechali..
pozwolił, aby aoble
· ale na własny koszt. I pojecha·
li.
Czterech Ich było. Władysła·
wowi Stefanowiczowi i Piotrowi
· Burczyńskiemu dano oficjalne
błogosławieństwo 1 drobne do•
lary, aby z głodu nie umarli..
Nie wtajemniczonym przy oka·
zji wyjaśniam, że hojerem że~
i jest to
eluje alę po lodzie
1przęt raczej pojemn) i skom·
plikowany, który trzeba było x
Polski dotransportowa~ do USA.
A tam jeszcze mogło się okazać,
te w miejscu, w którym wyznaczono regaty nie ma lodu, albo
jest duży śnieg l trzeba teraz,
razem z organizatorami, je:tdzM
po Stanach Zjednoczonych kraj to raczej duży - w poszukiwaniu dogodnych warun•
ków. Takie azukanie odpdwied·
niego lodu.. k<>sztuje. W USA
- psiakość - majl\ takt brzrd•
kl zwyczaj, te za wsz:rltko trze•
ba płacić dolarami, kt6?Tcb nasi na ogół nle mają.
Znawc7 regat bojeroW)"Ch \ttrzymują, te lep52ymi w tej t„
gludze są Bogdan Kramer l Stanisław Maour i :te to onl po•
pojeeha~
racuj
winni byli
Pozwolono więc im pojechać .•
na własny kont. I żeb:r jut ab1olutnie było •m!esznie Stani•
sława Macura uceyniono kierownildem całej grupy. Nie tylko
ale
sam 1l11 miał tam dostać,
tri miał kierowa6 innymi, po·
magać im, ułatwf<ać tycie. No t
~zał 1lt • tego. A prs7 omedal
kazji Jldobył ~ZOW7

kolor 3ego jest

.te w11zędzle są załoto
ne aparp.ty podsłucho ve oraz
emitory 'fal, które jemu szczególnie dokuczają. Człowiekiem
1pecjaliścl od
tym zajęli się
chorób układu nerwowego, ale
nie zmienia to wcale faktu, że
ściany coś emitują. Jedne hafale
są to
łas od sąsiada inne promieniudźwiękowe I
-Ją ograniczenie, ale zawsze.
tak dalej. Być może ten czło
wiek był uczulony na takle promieniowanie, co przecie:!; nie
jest normalne. Bo większość nie
jest uczulona. A zawsze decyduje większość.
Teraz objawił aiq nam odkry•
wca z Grodziska Mazowieckiego. Doniósł o tym „Kurier Polaki". ów odkrywca nazywa sill
Czesław Terkiewlcz I odkrył on
Jest
promieniowanie Helieta.
to promieniowanie powstające
w koronie Słońc.a, które pobudza - na zasadzie rezonansu promieniowanie wtórne Ziemi.
Wszyscy jesteśmy na to promieCzesław
narażeni.
niowanie
je terami.
Terkiewicx mierzy
Promlenlowa,n!1 Helleta waha
·się od 180 terów do 570 terów, co
powoduje u ludzi ociężałoAć fiz;ycz:ną I 1enność. Promi~lowa
ll,5 tysiąca terów
nie o 1ile
może spowodowad łmierd w clą•
gu kilku godzin. Promieniowanie powstając• w koronie Słoń
ca m.a siłę 10 OOO terów.
Co to promlanlowan!e robi?
Ot6t - zdaniem Czesława Ter•
kiewicza - pobudza ono do ży
cia mikroorganizmy; minerie l
nitkowce. Są to minlorganlzm:r
wielkości tysięcznych i millono·
wych części mikrometra i pO-:,
wodują powstawanie w naszych
organizmach... raka.
te emituj" teł
Promieni•
UFO. Na wyeokoścl 240 km orbituje 14 UFO, które rażą na•
•tą Zlemii: promieniami Hel!eta. Po co oni to robią? Trudno
oznaczać,

się ·v~·dawalo.

.

Jest \rzecim boJerc>'Wftm

ta.

•wia-

Smiel%1'1e to, prawda? Moina
popłakać ze •miechu. Ale
nie będą to łzy szczę~cia.
Dlaczego tak si~ dzieje? Czy
kierują
nieodpo,wiedni ludzie
niektórymi dziedzinami sportu?
Czy nie ataje w:robratni? Ale
tej wyobratni ltarczyło działa
czom AZS Olsztyn, którzy pomogli Stanisławowi ~acurowi
w wyje:tdzlt. Więc 'ak to jest,
jednym ataje wyobratnl, !nnyni
nie? Ciekawa jestem, kto teraz uzna aię ojcem tego sukcesu, jako te zawsze ojców suk·
cesu nie brakuje, Gorzej z klą•
1ką. Do tej nikt sill jakoł nie
chce przyznać.
vr naszym
Czy muszą być
sporcie nie c1ictane dzieci? I dla•
c~go tak 1lę dzieje, te to wta.a
śnie nie chciane dzieci odnosz'
na ogół sukcesy, a pieszczochy
Tylko, te na to pytanie
nie?
już nie ja powinnam odpowia·
lłę

dać.

BOGDA MADEJ

•
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do fłlozofowanla na wła1n1 rachunłilr
I chyba równie małn nabof;ny stosunek do
akademickich I w ogóle oficjalnych tilozoflL
(.•. ) Witkiewicza stać na gwałt, karykaturę
i sadyzm w stosunku do intelektualnego
Języka (... ) W SODO!\fiE parodiuje się
filozoficzną oficjalność, nie naruszając w
niczym założeń językowej intelektualności
i>owszechnego utytlcu, konfrontując ją
zewnętrznie bądź z niskim językiem
wulgarnym, bl',dź z wysokim !ęzykiem
natchnionym".
1k1onność

lACEK JCRAKOWSKI

„

pMton
Wlłat" • bw:płoduit łft'la......
etatu. To struznłt niebezpieczne zajęcie. Pomótcłe ml.
Atanazja ldjęła ma~ • Lancelota, a my
d:!wtgnęllśmy go na stół 1 ułożyliśmy na plecach. Biała, przybrudzona nieco koszula spla·
mlona była zeschniętą strużką krwi.
butelkę
Po chwili nadbiegła Xenia, niosąc
Atanazja
kłąb 'waty.
mętnego płynu i duży
skropiła ją obficie i przyłożyła do boku Lancelota, który zaczął lekko pochrapywać.
Odejdźcie na razie, szepnęła. Będę prz1 nim
czuwać. Xeniu, zaprowadź ich do stołowego i
nie wdawaj się z nimi w tadne dyskusje. Póź
niej do was zajrzę. Biedaczek, rzekła, nachylając się nad śpiącym Lancelotem, ile on musł
slę nacierpieć ia tych, którzy jeszcze wierzą w
błękitne smoki.
Przeszliśmy do pokoju, mającego drzwi naprzeciw wejścia do kuchni. Xenia przekręciła
kontakt i zmierzch powlekający ciemne kształ
ty mebli rozjaśnił się żółtym światłem gołej ża
rówki, zwisającej z sufitu. Milcząc, wskazała
nam ręką pozapadan'i kanapę krytą wiśnio.
wym pluszem.
Matka, co prawda, zakazała mi odzywać się
do was, powiedziała szeptem, ale ostrzegam
was - o naszym spotkaniu na przystanku ani
niczego się ode
słowa. W przeciwnym razie
mnie nie dowiecie.
Xenia była tą piegowatą dziewczyną o stlnie
,kręconych rudych włosach, od której usiłowa
liśmy dowiedzieć się, kiedy odjeżdża tramwaj.
Laurenty przytaknął skinieniem głowy.
Wtedy tet nie mogła pani z nam! rozmawiać,
powiedzia!em.
Byłam z siostrą, odparła Xenia, a ona uwata, że nie należy zawierać znajomości na ulicy.
Zresztą poznałam was od razu. Dziadek Hieronim przysłał nam wasze zdkcia.
Nic nam o tym nie mówił.
Zawsze był bardzo skryty. Nasz ojciec ~ po
nim odziedziczył.
Sp0tkaliśmy go wcześniej, szepnął Sylwester.
Stał przy turtce jakiegoś domu, ale udaliśmy,
że go nie poznajemy, chociaż Hieronim opisał
nam bardzo dokładnie swego syna.
Czy była z nim ... kobieta, spytała półgłosem
Xenia, siadając między nami na kanapie.
Słuchała radia i wyglądała przez okno, po•
wiedziałem,

Co tam, zawołała chrypliwym, m~aldm fło
aem. O co chodzi? Inspekcja była wczoraj.
Przekrzywiony balkon, pod którym 1tała n:udłonie
eał cień na jej twarz i tylko 1Zczupłe
zachodzące słańce barwiło na czerwono.
Czy pani Atanazja Quest?
'ro ja. Panowie do kogo? Męta nie ma w domu, rzekła, chcąc wycofać 1ię za drzwi.
My właśnie do pani. Przychodzimy od Hieronima.
Jakiego Hieronima, spytała, &aciskając: dłoń
na klamce.
Pani teścłL
Nie utrzymujemy 1 nim blita~ych kontaktów.
Mamy dla państwa wiadomość.. Czy można
wejść?

Nie motecie mi tego powiedzieć tutaj. Mam
bardzo dużo pracy.
To dłuższa sprawa. Jesteśmy od rana w drodze. ..
Ubikacja jest
Jeżelł musicie, to wejdtcie.
przy drzwiach po lewej 1tronie.
Ledwie tylko przestąp111śmy próc, Atanazja
miknęła w ciemnym korytarzu.
Zauwa:!yłeś jej twarz, szepnąłem do Sylwe1tra, wygląda jak te deski, z których zbudowano dom.
A jej ręce, szepnąłem do Laurenteco, · niby
piach zmieszany z cementem pokryVłając• o·
gród.
Tylko ta czarna 1uknła, niby piet\ ocalałeio
drzewa, zdaje się podtrzymywać ją przy życiu.
A Jej sterczące siwe włosy przypominaj'
młode gałązki, które mają za chwilę zakwitnąć.
Atanazja wróciła po chwilt, niosąc dwa kn:e1ła, które postawiła pod ścianą korytarza.
Siadajcie, powiedziała, 1 mówcie o co chodzi,
bo nie mam czasu na głupstwa.
Hieronim prosił, aby przesła6 pani pozdro.
wienia.
Uśmlechnęła lię krzywo t wzruszyła ramionami.
Co z tego? Co to ma do rzeczy? Swoimi po.I•
drowienlaml nic nie zmieni. I kogo on w ogóle
pozdrawia.„ Czy to wszystko, co macie ml do
powiedzenia?
Chodziła w tę l 1 powrotem, trzaskając kostkami palców, przypatrując 1lę nam z góry, wysoka I chuda, pogrążona w za~chłym mroku
korytarza.
To bardzo poważna 1prawa, rzekł Laurenty,
wstając z krzesła, może pan! usiądzie?
Atanazja zatrzymała się na moment.
Jeżeli o mnie chodzi, có:t, pozdrówcie ta.kie
Hieronima 1... chyba się pożegnamy.
Przybyliśmy, teby was ostrzec, rzekł SylWltater, wstając z krzesła. To bardzo poważna.„
Wiem, słyszaram już, krzyknęła ze złości'
Atanazja. To bzdury! Nie próbujcie mnie wcią
gać w jakieś głupoty, bo wystarczy żebym zadz'Won!ła ...
Proszę pani, rzekł Laurenty, pani nie zdaje
aobie sprawy„.
Ja, powiedziała szeptem, podchodząc do niego. .Jak pan śmie! Myśli pan, że o niczym nie
wiem? Proszę. bardzo.
Wyciągnęła z kieszeni zmiętosmną kartkę
wcisnęła Laurentemu do ręki.
Niech pan czyta, jeśll pan nie wierz7.
Nic tutaj nie widać, rr.ekł Sylwester.
Wejqźcie do kuchni, powiedziała gniewnie, otwderaJąc dn:wl. Ale jeślł powiecie o tym komuś, to nie wiem, co wam zrobię.
Nieduże, obskurne pomieszczenie z jednym
zakurzonym oknem wypełniał prawie w całoś
ci prostokątny, dębowy stół. Odsuwając nogami
niskie stołki przesuwaliśmy się w stronę świa
tła. Pod przeciwległą ścianą w małej kuchni
płonął ogień, a z dwóch aluminiowych garnków
unoslły się nieokreślone wonie. Laurenty stanął
przy oknie ł przybliżył papier do oczu, a ja

16 ODGŁOSY

Htrzałem

mu przn

ramię. Pomięta

kartka

l:ą'ta
byłe

1Jtrawldem telet1ramu, na którym motna
słowa: „_ przyje:tdżają Hieronim".
Atanazja nabrała 1zufelk4 węgla i dorzuclla
_
do pieca.
Wlem o wu • wiele więcej n1ł wam 1lę W7·
daje, powiedziała, WYc!erając ~e w brudną
ścierkę. Podeszła do nu, wyrwała kartkę z rąk
Laurentego i 1chowała ją do kieszeni.
No, słucham, we1tchnęła, co ta.kłeio chdelUcłe mi powiedzieć?
To włdclwt. odnoid 114 do całej rodzin1,
iukl S7lwe1ter, &le Hieronim prc»ił nu, iebyśmy &!fi naradz1U najpierw z panią.
Ze mo4, apytała s niedowierzaniem. Nagle
1pojrzała na zegarek, zaklęła pod no1em i pr:i;.ekręc!ła gałkę małego radioodbiornika.
Smierć i tycie! Asceza i rozpusta, usłyszeliś
my znajomy, buowy głos. Najpierw wytarzajcte się w błocie, a potem wznieście się do nieba. To wam móv.'141 ja - fałszywy prorok tego
świata. I ostrzegam wu: nie wierzcie tym, którzy przychodzą do waszych domów i namawiają waa do ucieczki. To ludzie niespełna rozumu, 1zpiedzy, bandyci albo muonL Usiłują odciągnąć wu od . prawd7 o nu, o tym mieścit,
które zbudowaliśmy wła1nymi rękami."
Kto to przemawia, 1pytał Laurenty.
Słuchajcie lepiej c: o cm mówi, lkU'clła nu
Atanazja.
Lecz przemówienie UTWało al• i 1 radia buch·
któr;r wmo1łł1
nął hurai:an oklasków, nad
1!11 niewyratne okrz;ykL Atanazja W7ł1tcz:rła
radioodbiornik.
Cz1 nadal u'Włłacłe, te nie wiem, oo mad•
ml do powiedzenia, spytała, odwracając: •i• do
naa i próbując IUPY z garnka.
Atanazja
a
akonstemowanł,
Milczeliśmy
wskazawszy nam ręką miejsca przy stole„ usiadła 1 drugiej 1trony, odsuwając od 1iebie talerze z nadgryzionymi kawałkami chleba i fili·
tanki z nie dopitli herbatą.
Nie jesteście pierwszymi, którzy do nu pnychodZll 1 t!l wiadomo6d.ą. mówdła podparJHT
dłonią policzek. Dziwię a!ę tylko Hieronimowi,
te nie wpadł na nic mądrzejszego. Mogę zrozumieć, te nie macie doświadczenia, ale rozsą
dek nie powinien wu raczej opueze?:ać. Nie
ma dnia, teby ktoł Irlę tutaj nie przyplątał I
radzll nam, abyśmy wyjechali z Sodomy.
Hieronim zapewniał nu, te t;rlko jemu so1tała przekazena wiadomość, rzekł Sylwester.
Po prostu zaufał nam. Ale to przemówienie ...
To przemówienie wygłaszał Hm prezydent
miasta. No i jak ten• wyclądacle. I cdzłt waue zaufanie?
Plasnęła dłont, w lłół, d pod1kocz717' talerze I zaśmiała Irlę rechotliwie.
Tu się tyje; zawołała, a nł• 1ada o tiuli·
stwach.
Przybyliśm7 tu, ieby nie tylko waa ostrzec,
ale 1 zabrać ze sobą. Mamy ukryty samochód
na przedmieściu, powiedział Laurenty.
Aaa, to co innego. W takim razie powinnam
zadzwonić na pol!cję i powiedzieć, te dwaj porywacze próbują uprowadzić całą rodzinę.
Przepraszam panią, ale to jakle§ nieporozumienie. Chcem;r ocalł6 panl4, pani męta i córodczytać

kł.
Ocalłć, 1ałmlała lłę ~tanazja.
wy motecie nas ocalić?! Pried

'16. pned czym

tym miastem?
Przed rzeczywlstokią? Przed prawdą?! My jestdmy tym miastem, a ono jest nami. Jeżeli
zginie, zginiemy razem z nim.· Przecież jesteś
my jego mieszkańcami. Wszyf'.cy będziemy zgubieni wraz ze wszystkim. I jut! I nie ma o
czym dyskutować.
Zerwała się od stołu I odsunęła garnki z oC·
nia, bowiem zupa zaczęła się wyraźnie przypalać. Pnesunęła fajttrkł pogrzebaczem, wzi41ła

R111. lonu11 Sz111nań1ki-Gl4n1
jl\ na stole, chwyciła
nóż i zaczęła obierać ziemniaki.
Są jeszcze inne miasta, odezwał się nieśmiało
Laurenty.
Z których takle motna ucłec, dodała cierpko
Atanazja l wyciągnąwszy rękę, włączyła radioodb!omik, z którego buchnął wrzask:
Są jeszcze inne miasta, zapewniają nas cl doim na to: z
mokrążcy. Lecz my odpowiemy
tamtych miast także można uciec. To jest wła
foie rzeczywistość jedyna i niepodwa:talna, od
wyda.je
~tórej chcą wu odciągnąć cl., kt<»'ym
aię, ie myślą. Ale •pytajcie ich, o czym myślą
z takim zamyśleniem. Okat.e 1i41 t.e o nu, o naszym mieście, ba, nawet o na11Zym losie. Zajmują 1ię nami tak, jakby nic innego dla nich nie
istniało. Marzą o ugamięciu tego, co stworzysię
liśmy, o wygnaniu nu stąd. Nie dajcie
z nimi! Nie
sprowokować! Nie rozmawiajcie
wpuszczajcie ich do swych domówi
Atanazja wyłączyła radio.
Sami teru widzicie, rzekła, jak lię naratam,
przyjmując wu tutaj. Na azczęśde dom jest
przeznaczony do rozbiórki l mało kto tutaj zagląda. Wolałabym jednak, tebykie jut stąd
,
poszli. ·
sobaC176 llę 1 pant mętem,
Chciellbyłmy
rzekł cicho Sylwester. Musimy być pewni, te ł
on podi:iela pani poglądy. Poza tym córki...
Zapewniam wu, ie pod tym względem nigdy
lłlł nie rótnUUmy. Zresztą wróci dzisiaj późno
i na pewno będzie bardzo zm~zony. Nie wiem,
czy zechce zamienić z wami choćby słowo. A co
do oórell: - 1ą tak: 1kromnle wychowane, te n!ldY nie rozmawiają z nieznajomymi.
Hieronim r.a.pewn1ał nu, te jego •:rn na pewno pójdzie nam na rękę.
Lancelot jest zbyt zapracowany, teby zawracać 1oble głowę takimi głupstwami. Przychodzi
bardzo późno i wstaje bardzo wcześnie. Jeśli
widzieć,
lię 11 nim
jut koniecznie chcecie
przyjdtcie rano.
Rano jui nie będzie ·t910 młuta, powfedzi•·
.
lUmy prawie jednocze~e.
Atanazja spojrzała na nu badawczo, nie prnctając obierać ziemniaków.
Przymajcle aię, dobrze sobie popJtikl.e 1 Hieronimem. Bote, on miał głowę! Mogę wam dać
'ostatecznie 1oku 1 kwaszonych ogórków, ale
więcej ode mnie nie wymagajcie. Lubię jasne
sytuacje, a ta wydaje ml 1ię najlepsza. I zapamiętajcie 1obie: czynię to wyłącznie ze względu
na Hieronima. Lancelot mógłby być niezadowolony, cdyby •lę dowiedział, te nie poczęstowa
łam niczym kolegów jego o.tca.
kamleA 1 talena
Wstała od stołu, zdjęła
fajansowy 1arnek l nalała
przykrywającego
nam po 1zklance zielonkawej wody. ·
l'i3cle, powiedziała, to pozwoli wam szybciej
powrócić do rozumu.
Sodoma zostanie naprawdft zgładzona, pow'edzlał Sylwesteit, jutro o §wicie.
Spróbujcie mnie o tym przetonać, rzekła
Atanazja, płucząc z:lemniaki w misce. Ale swoją drogą, dziwię lię wam... Cóż to właściwie
was obchodzi, co 1!11 s nami stanie? Zapewne
macie w t~ 1w6j interes, nie chcę tego d1c!ekać, ale.• to po prostu niemoralne wmawiać
nam coj, co wam przynosi określony profit I
te
mymcłe, łe ja to lruplęT Wiem przecie!,
Hieronim, ten 1knera, ma mnóst"l';o pieniędzy,
których nam nie daje. Sami widzicie jak tutaj
skromnie„.
Przerwała nagle, bo do kuchni wpadł męt
czyzna w zniszczonym garniturze I . osunął slę
na stołek, przykładając dłoń do boku. '
Xenlu, spirytus, szybko, zawołała Atanazja
do dziewc~yny od dłuższego czasu stojącej w
drzwiach. Nie widzisz, że tatuś jest ranny.
Czym wła§ciwle zajmuje się pani mąt, •PY·
tor~ 1 podłocl. postawiła

To jego kochanka. Nazywa slę Aurora Borealis. Slcdziłyśmy !eh z Fellxą. Matka, oczywiście,
o niczym nie v.>i.e. To straszne, co nasz oJc!ee
wyprawia z tą Aurorą. Pierdolą 1lę bez przerwy. Tak, tąk, nie patrzcie na mn!e z takim
zdumieniem. Trudno to Inaczej nazwać, choclaiby przez wzgląd na matkę.
Może to miłość, rzekł nieśmiało Sylwester.
Miłość, za§miała 1ię Xenia. Mój narzeczony,
11 którym niedawno zerwałam, domagał się, abym tarła go nczotkami rytowyml po całym
ciele. Wpadał przy tym w taki spazm, te musiałam zmienić farówkę na słabszą, aby Atanazja nie zobaczyła plam na suticle. Natomiast
narzeczony Felixy, z którym, o \le wiem. ud
tadnych kondłuż~zego czasu nie utrzymuje
taktów, zmuszał ją, aby każdego wieczora czytała mu bajkę o Czerwonym Kapturku. Przy
tej lekturze ra:z: po raz wstrząsały nim konwuleje i rozkoszne dreszcze. To były nasze pierwto
sze, wielkie miłości. Po Felixie wszystko
spłynęło jak woda po kaczce, ale ja obdarzona
1fłn4 uczucfowo§dą dotąd nie mogę zapomnfec!
tych cudownych wieczorów, podczas których
drapałam do krwi Jego nagie ciało.
Pan! narzeczony mógłby opuścić miasto ra·
zem z nami, powiedział Laurenty. Prawdziwa
m!ło§ć. ..
Nie, nie, jest teraz wyjątkowo zajęty. Po·
wołano go na przewodniczącego Ezoterycznego
Towarzystwa Filozoficznego. Jest to szczególnie odpowiedzialna funkcja, gdyż nie kto inzajmuje się ustalaniem
ny jak właśnie on
nv!ąi:ków między przyczynami 1 skutkami. Najmniejszy błąd z jego strony może grozić 1\leobliczalnyml konsekwencjami.
jest nczególna, sauwatył
Sytuacja jednak
Sylwester.
ZaW!lze jest jakd aytuacja, zdenerwowała
Xenia. I zawsze jest to włagnfe t a - nieodpowiednia. Nigdy nie ma na nic czasu, nigdy nie
ma przestrzeni na to, łeby się wreszcie eo•
mogło wydarzyć do końca. Moja miłość nie w:r•
szła poza wstępne drapanie szczotkami!
Moje dziecko, przestań wrzeszci.eć, usłyszeliś·
my gło1 Atanazji. Lancelot rzuca się przez ~en.
Stała w drzwiach, dysząc clętko l sapłnająe
pod szyją guzik 1ukn!.
To wszystko pr:z:ez nich, zawołała Xenia, zrywając się 1 kanapy. Namiawiali mnie do ~proś
nego występku, który miałam uczynić jednoA proponując mi tę
cześnie z nimi dwoma.
rzecz, łaskotali mnie w 1pos6b niezwykle pod-

•I•

niecający.

Rzuciła lię 1 płaczem w ramiona
przestając łkać, szeptała jej cot

Atanazji I

do ucha.
Ałet to nieporozumienie, :tachnął się Laurenty. Nie młel!§my w stosunku do niej ładnych
zamiarów.
AtanazjL
Tym gorzej dla was, krzyknęła
Nie dość, te z litości pozwoliłam wam pozostać pod moim dachem, dopuściłam was do rozmowy ze mną, to nawet nie potraficie się za
to odwdzięczyć. Nie mówię o mniel Ja jut swoje przetyłam. Ale ona, mo'e ukochane dziecko
jest czysta i niewinna, a wy nawet tego nie
chcecie docenić. O, nie wiedziałam kogo wpu·
a:zczam do swego domu. P~cz ml stąd! Nte
pokazujcie ml się więcej na oczy! Won!
Nagle otworzyły się drzwi ! stanął w n{o:h
Lancelot w koszuli i w kalesonach.
Co tu się dzieje! Co to za hałasy, krzyknął.
Człowiek nawet nie może oka zmrużyć po ci~ż
kiej, pracy.
Niestety, rzekła Atanazja, twoi przyjaciele
zachowują sie: wprost skandalicznie.
Atanazjo.
że to twoi znajomi,
Myślałem,
Wiesz przeciet, te ja nie wpusz.cnm obcych do
naszego domu.
Mówią, te cię widzielł niedawno, jak s.tałe~
przed furtką i paliłeś papierosa, rzekła Xenia,
ociera.ląc h;y.
Ohydna napaść f miewaga.
To kłamstwo!
Proszę natychmiast opuścić mój d<nn!
Chwileczkę, zawołał Sylwester. Przysyła nas
pański ojciec. Mamy do przekazania nadzwyczaj ważne wiadomości.
nie

C.D.N.

·tał LaurentJ~
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