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Nie wybieram 1ię na Haiti, cbo6 kto• mi opowiadał, że klima& tam wspaniały, nie &rzeba martwić się o odzież zimowi} I
opał, mieszkać można na upartego pod dachem z palmowych
tego „raju
liści, przyroda też wyżywi. Jedynym mankamentem
na ziemi" jest takt, że po ulicach chodzą ludzie i strz.elają
bez uprzedzenia. Można zatem żyć wygodnie i nagle routać siQ
z tym ,,najlepszym ze światów". Ale nie to jes& powodem tego,
·
że nie wybieram się na Haiti.
Nie wybieram się bowiem też do Szwecji, Anglii, RFN, Danii,
Holandii czy Francji, ani nawet do NRD. Nie wybieram się za.
rranicę, 1dzie wybiera się sporo moich rodaków, aby w taki
czy inny sposób, nie zawsze zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami, zarobić parę groszy I później żyć w Polsce w dos•
tatk~ i spokoju. Nie zazdroszczę im tego dos&atku, ani ich wewnętrznego spokoju. ale teł nie aprobuję takiej postawy życio·
wej, Gdyż - moim zdaniem - trzeba tak w Polsce ułożyć
wszelkie sprawy, aby ludzie zdolni, z i11icjatywl} i kwalir1kacjami mogli spokojnie dorobić się - uczciwą pracą, bo tylko o
od 1980 roi.;.u
tym m1wa - w kraju. Od dłuższego czasu powtarzam bowiem z uporem, ze w Polsce me
dokładnie socjalizmu: od kaide:JG
przestrzega się podstawowej za.sady
według jego zdolności, a każdemu według j o pracy.
Podejmowano Już kilka razy próbę „reformowania" naszego
1ystemu płac, ale zawsze - a może raczej w większości W)·
padków - było to dodawanie Jednym, bo nie można dodać
chodzi o to, aby struktura płac była
wszystki~ Tymczasem
ta.ka. że kaidy rzeczywiście wie, iż dostął „według pracy".
To prowadzi jednak do aniesienia l>n.ywilcjów. A to jui ....:.
Jak w dawnej Polsce szlacheckiej - budzi sptzeciw i nie ma
zgody, Każdy cbę&nie bJ coś wziął, nie · ma chętnych do uddawania.
Mamt 29 listopada 1981 roku rozstrzygać o &empi!' przeprowadzonych zmian, mamy rozsttzygac o zakresie demok1·atyzacji,
Spora część naszego społeczeństwa wypowiada takie lub inne
Niektórzy zajmują
uwagi aa temat przeprowadzonych reform.
nawet skrajne s~nowisko i powiadają. że reforma się nie udała. Inni utrzymują, że Die wszędzie ją w jednakowym stopnm
wprowadzono, że Die do wszystkich dotarł~ Nie spierałbym się .
o to, bo obserwując działania róz_?ycb dziedzin życia istotnie
można dojść do wniosku. że I etap reformy wprowadzano głó
wnie w teorii i w 1prawozdaniacb. Ale nie o to mi chodzi.
Teraz b1>wiem kaidy może się wypowiedzieć, czy Jest za szyb1zym tempem przemian, bo do &ej pory to tempo było niższe
od oczekiwań. Ale niektórzy odpowiadają, źe oni &Ił - owazem - za reformami, jednak wypowiadać się nie będą, ho
ich pyta się o rzeczy oczywia&e. Któż w Polsce może być prze·
ciw postępowi? Może! Może t to nie jeden czy dwóch.
mówi
łych nieoficjalnych Jakoś w większości dyskusji 1ię nie o programie · reform, nie o ewentualnych zastrzeżeuiacb
co do istoty, nie o szerokości zaproponowanych J"eform politycznych. aie ich- cenach. Płace i ceny - to najważniejsze tematy roz~ów. Nie dziwię się. Rozumiem bowiem, że każdy
c.llcialby mieć Jak najwięcej, ż.e chciałby dobrze zarobić i„. nie
napracować się. Tylko, że &akiego luksus• nigdzie Die ma. Ludzie, którzy jadą dorabiać się na Zachód wiedzą, jak się trzeba
&am naprawdt napracować. Skoro więo rozumiem niepokój
ludzi z powodu, że przyjdzie im żyć w trudnie~szych warunkach, że będlł musieli 1it orraniczyć, to •klłd moje zastrzeże
nia?

wedlq mnie - odrywanie 1prawy cen 1 płac od canaszej Die tylko 1ospodarczej rzeczywistości
W moim
błędem i do niczego nie prowadzi.
Jeat
przekonaniu problem plac i cen trzeba widzieć w kon&ekście
tej złożonej rzeczywistości. Czy Ja - Jako pracownik - mam
rzeczywisty wpływ na to, aby w moim zakładzi• pracy płacono
wedle pracy, a nie wedle widzimisię? Czy istnieje taki system,
który ten wpływ mi zapewnia? Czy umiem z nie&o korzystać'/
Czy · tym zakładem pracy kierują ludzie, którzy potrafią widzieć daleJ. niż poza plot przedsiębiontwa? I &ak dalej, To wJaśnie Jesł
demokra&1zacja, JeJ istota. To powinno być prżede w1zystkim
przedmiotem dyskusji, bo od &ego zaieży reszta.
Byłoby łei dobrze zastanowić 1ię nad tym, jak 1powodowaf,
by prawo wartości funkcjonowało w handlu. a nie na · czarnym eynku. Przecież n.owy samochód kosztuje dziś mniej nii
1taey na 1ieldzie. Ale - mówilł na &o niektórz1 - dzieje siQ
&ak dlateio, że is&Dlej14 „asygnaty" na / aamochody po niższych
cenach i te asygnaty są formą wynagradzania „biernych, wier·
nych i miernych". Coś w tym Jest. Może więc znieść asygnaty.
I już słyszę, jak uprzywilejowani wołajl}: Veto! Nie ma zgodyl
Dlaczego - zastanawiam się - w Polsce kolorowy telewizor
uznany został za przedmiot zbytku. choć powinien być przed•
miotem pierwszej potrzeby, Jako instrument komunikowania sit
i edukacji? Dlaczego w 1klepach „Domaru" 1tają kolejki .,staczy", któeym płaci się po 10'000 złotych u jeden egzemplarz
&ego niebywałero zbytku? - Bo mam1 mało telewizorów, a
dużo chętnych - słyszę w odpowiedzL - No dobrze - mołna na
to powiedzle6 - a co robili planlścl'l Llczy6 nie umieli? Mo:ina było przecie! przewidzie6 rozwój popytu I dostosować do
·
&ego poclaż.
Dużo Jest &akich ' tematów, nad którymi Die tylko warto, ale
trzeba podyskutować. To nic, że już któryś raz. Może do tej
pory dyskutowaliśmy niewłaściwie, może nie tych· argumentów
a może
używaliśmy , może nie mieliśmy siły przekonywania,
nasza wiedza była za mała. Dziś, gdy s&aJemy przed k.oniecznoś·
clą wyboru: szybko I radykalnie, czy wolno i coraz 1orzej, bo
Inni nie będl\ czekali - dziś nie mołna uchyła6 1lę przed tłla
Jogiem. I wlaUlie dlatego nie wybieram slQ na Haiti, bo poci·
czas mojej nieobecności kłoś moż, snpelnie Inaczej zreformo•
wa6 to, eo zreformowa6 trzeba, a ja chciałbym wziął w tym
udział, I mlff oewnoś6, te ode mnie łeł eoś salełalo.
Otói -
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Ba.rdzo ciekawy artykuł na
temat poziomu i &-truktury plac
wy.branych zawodów opublikował w miesięczm,i·ku „PRACA I
ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE" (.nr 5-6 i 7) Wiesław Kt"encik. Jest to a,n aliza wyników
badań reprezentacyjnyeh GUS
za ma.rzec 1986 roku. P.r óba liczyła aż 1 mln 212 tys. osób
(14 proc. ogółu zatrudnionych
w gospodarce uspolecznionej).
W gvupie zawpdów I stanowisk robotniczych najwyższe
przeciętne
wynagrodzenie otrzymali: górnik strzalowy kopalni podziemnej - 65 741 zl,
górnik przodk01Wy ko,palni podziemnej - 65 410 z:l, górnik cieśla 55 548 zlotych. W przedziale od 40 do 65 tys. zl występują tylko pracownicy górnictwa wę~lowego i rud. A najmniej za~ablali: goniec 10 620
zł, salowa 12 542 zł, &przą
taczka - 13 189 złotych.
Natomiast wśród zawodów 1
stanowisk nierobotniczych czo-

oo-

łową flrójkę tworzą: s~tygar
działowy pod rz.iemią 74 337
zł, nadsztygar 73 583 zł, pier·

wszy &ZYlJer, kierownik jedalostki łowczej - 65 475 złotych.
Na końcu zaś są: aplikant są
dowy, prokurntorskii, adwokacki - 10 097 zł, lekarz stażysta.
- 11 994 zł,
higieni.stk.a
12 867 złotych.
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Fotoreporter: Grzegorz
GałasińskL

Korekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale współpracuią:
Tadeusz Błażeiewski,
Bohdan Gadomski.
Grzegorz Gazda, Jacek
Głębski Witold
Kasperkiewicz, Andrzej
Kempa, Wasvl
Kocznow (Iwanowa),
Marek Koprowski.
Włodzimierz K n,emiński,
Marek Mamos Zenti1
J. Michal!>ki. Rvs7ard
Nakoniecznv. Ad9m
Ochocki .•1erzv
Panasewirz, Karol J.
Strvj~ki Maciej Świerkodd,
Witold Werner.
Wydawca: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa Kslązka - Ruch"
91-103 Łóoź
ul '>1enk iewiC'l.a 3/5 DRl ' K· Pra~owe Zakłady Gra·
ficrne RSW Prasa - Książka
Ruch" ŁOdź. ul Armii Czer-.
wonej 28
Redakcja nie zwraca nie zamówionych rękopisów I zastrzeca sobie prawo do skrótów.
Warunki prenumeraty: 1. Dla
instytucji I zakładów pracy
zlokalizowane w miastach woje·
wódzklch I pozostałych miastach
w których znajdują się siedziby
Oddziałów
RSW
.. Prasa
Ksiątka
Ruch" zamawiają
prenumeratę w tych oddziałach
- Instytucje I t.akłady
pracy
zlokalizowane w miejscowościach
gdzie nie ma Oddziałów RSW
„Prasa - Ksiątka - Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach
pocztowych I u doręczycieli. 2.

Dla Indywidualnych prenumera·
torów - osoby fizyczne zamlesz·
kałe na wsi I w miejscowościach
tdzle nie ma oddziałów RSW
„Prasa
Ksląf.ka ltuch"
opłacają

prenumeratę

w

urzę·

dach pocztowych l u doręczy
cieli o~oby fizyczne zamieszkałe
w miastach - siedzibach Oddziałów RSW .. Prasa · Książ
ka - Ruch" opłacaia orenume·
rate wylącmfe w urzędach porz·
towych
nada\VCzo-<>ddawczych
właściwych dla miejsca zamiesz·
kania orenumeratora Wołaty do·
konujp sie używając blankietu
wpłaty" na rachunek bankowy
i;i1e1~c0wego
Oddziału ' RSW
•. Prasa - Ks!atka - Ruch" 3
Prenumeratę ze zleceniem wysył·
kl za granice orzvimuje RSW
•. Prasa -:- Ks!atka Ruch•
Centrala
R'.otportatu
Prasy !
Wvc'lawnletw ul. Towarowa 28
00-!l'i!l Warszawa konto ~BP XV
Oddział w Wa'!'szawie nl' H53·
-20104n-t39-ll Prenumerata ze
zleceniem wysyłki ta irranlcę
poeztą zwYkłą Jest drotsza od
prenumeraty kra3owej o 150 f>tOC.
dla zleeenłodswc6w łndywlduat·
nycb ! o tOO proc. dla deca!ą·
cyeh' Instytucji ł zakład6w y,ra•
cy. T'Prmhiy orzyjmowanła prenumPratv na kraj ł u pnłef:
- do rlnl:i 10 ttstopada na t
kw11r'<1ł I oółrocae roku następ
nei?n "r"l• r'llY rok nast~pny do "'";a 1 l{a7deio mle,łąca pnnrn>.; 'fl i,1 rPen nkres pr~nume·
raty roku hieźąr"v.n
Zam. 3448. H-10.
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Hierarehia naczelnrch stanowisk
kierowniczych
według
średniej płacy wygląda nastę
pująco: dyrektor kombinatu 57 127 zł, rektor szkoły wyższej
- 51 734 z!, dyrektor przedsię

biorstwa - 48 738 zl, prezydent
miasta powyżej 300 tys. mieszkat'iców - 48 681 zl, dyrektor
zrzeszenia - 44 831 zł, kierownik prokuratury wojewódzkiej
- 42 551 zł, dyrektor zespołu
opieki zdrowotnej - 42 163 zł,
prezes sądu wojewódzkiego ~2 001 zł, prezydent miasta do
300 tys. mieszkańców - 36 079
zł, dyrektor szpitala 32 867
zł, naczelnik miasta (gminy) 32 137 złotych.
Tyle wynoszą ś r e <l n i e place. A jak .b:sztaltują się maks y mal n e zar-0bk~ kadry kie·
rowniczej? Okazuje się, że najwyższe płace maksyma1ne mieli: ·dyrektor przedsiębiorstwa 159 674 zl,
dyrektor · zakładu
(równorzędny przedsiębiorstwu)
- 131675 zł, . dyrektor kombinatu - 106 280 zł, prezes zarzą
du spółdzielni - 83 280 zł, dyrektor zespołu opieki zdrowotnej - 77 519 zł, dziekan szkoły
wyższej 72 661 zł, dyrektor
instytutu - 68 028 zł, dyrektor

zrzeszenia - 66 472 zl, rektor
!Zkoły wymzej 64 M4 zło
tych.
Z kolei najniższe place maksymalne pobierali . wśród kadry: dyr~torzy rejonowJ przewozów kolejowych, naczelnicy
miast i gmin oraz dyrektorzy
szpitali. Wiesław Krencik pisze:
„Place maksymalne dLa takich stanowisk naczelnej kadry
kisrowniczej, jak dyrektor rejonowv przewoizów kolejowych,
nadleśniczy,
naczelnik miasta,
dyrektor
a:z:pitala,
prezydent
mia!ta do 300 tys. ttp. (otrzymującvch 33-38 tvs. zl miesięcz
nie), 1ą niższe od maksymaln11ch plac robotntków o najniż
swch kwalłfikaejaeh, takich jak
sprzątaczka. (47 ty&.},
woźny
(36 · tys.}, dozOTca (42 tys.}, dróżnik przejazdowy (40 tys.}, czy
sprzedawca (41 tys.}.
chociaż
wedlug poziomu średniej placy
stanowiska te należą do najmniej platnych (10-16 tys .. }"

Place w naszym kraju zależą
przede wszystkim od działu gospodarki,
a nie od poziomu
kwalifikacji praeownika. Swiadczy o tym fakt, że w grupie
najniższych plac nierobotników
znajdują się
głównie
zawody
średniego
personelu
służby
zdrow.ia oraz
<.atrudnieni w
sferze oświaty. Poziom średniej
płacy nauczyeiela
z wvższym
wykształceniem równy jest poziomowi płacy sprzedawcy artykułów spożywczych, leśnika i
dróżnika przej~dowego.

Place nauczycieli znacmie
odbiegaj' od średniej krajowej
aie I tu zduzaj' się często bardzo wysokie zarobki m.abymtine. Oto pr.zykład:ri nauczylłlel po lt'oµdlium nwczyciel&kim
- 98.448 zł (ł99 proc. przeci~
nej), nau~yclel z wyksztakenlem. wyż$Zym magiajiersldm
i przygotowaniem pedagogicznym -:- 80 454 2ll
(382 proc.
przeci~ej w dt-n~ kategorii),
wyehowa.w~a w 1)1acówkach opiekuń61'Ch 58.0łł zł, nim-
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czyCtel z wyksztaleeniem &ednim bez pedagogicznego
55 179 złotych.

ZARABIAJĄ
LEKARZEł

ILE

Najwyisze płace makaymalne w marou 1986 roku otrzymali: specjalista - 64 089zl, lekarz olaętowy - 62 865 zł, lekarz zespołu lotniczego pogotowia. - 56 185 zł, asystent w lecznictwie zamkniętym - 50 997
zł, asystent w lecmictrwle otwartym - 50 287 zł, le~arz rejonowy - 45.809 zł, pie1ę~iM"•
le.a - 41 408 zl, asystent fairmaceuta - 41 091 złotych. Kwoty te przewyższają średnie w
odpowiednich kategoriach od
186 proc. (asystent w leczniCt\Vie zamlmiętym) do 257 prO<!.
(pielęgniarka). Srednio pielęg
niarki mlaly 16 095 zł-0tych.
Na podstawie dokładnej a.n.al!zy średlnich zat"obków w słu
żbie zdrowia Wiesław Kirenclk
wskazuje m.in. następujące cechy szczególne:
„Po pierwsze - poziom irednich plac dla przeważające; liczby stanowisik
jest znacznie
niższy od średniej
dla. ogólu
badanych tak robotników, jak i
nie.robotników.
Po drugis 1zczególnie
niski. jest poziom
plac stażystów - lekarzy i higienistek, eo plasuje te stan.owiska na ostatnich miejscach
wśród zawodów o najniższym
poziomie plac w ealej gospodarce: („.} Po szóste - w grupie lekarzy najwyższe są place
specjalistów,
chociaż
poziom
ich plac w odniesieniu do plac
zawodów robotniczych i' nierobotniczych w produkcji materialnej jest względnie niski, jeśli zważyć, iż jest to stanowisko najwyższe w hierarchii zawodowej tej grupy. Po siódme
- bardzo wyrównan11, a jednocześnie ni$ki, jest poziom plac
pracowników średniego personelu medycznego, skoro plac11
tej grupy· pracowników wynoszą 14-18 tys. zl
miesięcznie.
Taki poziom
plac otrzymują
tylko nieliczne zawody robotników niewykwalifikowanych oraz najniżej platne zawody nie„
robotnicze w Polsce-. ( ... ) Można
jednocześnie stwierdzić. iż pla ce maksymalne zawodów dotyczących
slużby
zdrowia są
znacznie niższe od maksymalnych plac niektórych grup nauczycieli (niektóre grupy nauczycieli osiqgaly maksymalne
place w wysokości 80-98 tys. zl
miesi~cznie), ni!. rn.óu;iqe już o
placach średnie'j kadry w gospodarce, gdzie maksymalne place dla niektórych
stanowisk
wynosily 110-128 tys. zl miesięcznie".
Jeśli najniższą

w Polsce p!a(10 620 z!) przyjąć za
100, to średnie zarobki wybranych zawodów robotniczych i
nierobobniczych wynoszą: lekarza stażysty - 112, sprzedawcy
- 150, sek.retarkJ biurowej 165, nauczyciela z wykształce
niem wyższJllil, zawodmvym i
pedagogicznym - 199, dziewiarza - 233, mistrza - 273, specjalisty lekarza · medyicyny 283, moto.mkzego tramwaju.302, adwokata - 356, wytapiacza stali' - 367, dyrektora za-·
kładu 389, górnika kopalni
rud - 466, rektora szkoly wy'3szej - 487,
górnika kopalni
węgla kamiennego 501, nadsztygara 692, sztygara oddziałowego pod ziemią 699.
Płaca sztygara jest więc 7-krotnie ·wyższa ni:! gońca. Na hierarchii średnich plac w istotny .sposób odbija -1• brantocę gońca

wość.

Byc! mote relacje ~ uiecn,
zmimie po W!pt'<>Wad%en!111 drogiego etapu reform:r ppociarczej. w katd:rm rule czekaj'
nas radykalne zmlMlT ..,,. wielu
dziedzinach życia społecznego.
Na temat polskiej odnowy I
radzieckiej przeb-udowy odbyla
się:

t NTERE1SU JACA

DVS1KUSJA
w redrukcji tygo.dnika Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego „ODRODZENIE" (nr
44). Ze strony radzieckiej udział
wzięli: filozof Igor N a,rski i ekonomista Igor Czerniawski (obaj z Akademii Nauk Spolecznych przy KC KPZR) oraz aocjolog Andll'zej Zdrawomysłow
z Instytutu Marksizmu i Leninizm.u prz.y KC KPZR. Stron•
polski\ r~re.zeint.owali: Jan B11ztyga, Maduu Gulczyń1kd, Józef Kaleta, Mitk:olaj Kouk!eVicz, Mlec:zyslarw F. RatkowRt,
Janua Re~owcki I JIJltll.Y
Wiw. DYi'~• prowadd Jerzy Grzy'bcr.aik.
Prof. dr Andrzej Zórowoaly1łow otwlerdził,
te przebudowa
w Zwil\!lku Radzieckim
napotyka duły epór. Nie ma on
jednak źródeł klasowych, lee.a
wy-n ib • łr:ad1'<'.ił ' ptltJll!IWJ.

czajeń. Największym

hamulcem

NA WtASNY

jest biurokracja.
„Uważam, że

jednym 21 kardynalnych problemów, kt6111 dotychczas pozostawat w cieniu i
któremu nadal poświęca się
zbyt malo uwagi, to problem
sprawowania wladzy. Jest to,
być może,
najważniejszy problem 1ocjalizmu. Bo w istocie
chodzi o znalezienie odpowiedzi
na PV.tania: czym jeat klasowy
charakter wladzy, jak się ona
realizuj•
poptzez instytucje
państwowe i organizacje part11jne, jak wplywa
na ż.yci•
spoleczne i gospoda1'kę? Należy
również 1zukać odpowiedzi na
pytanie dlaczego okreśione
funkcje wladzy wyradzaly się,
a sama. wladza alienuje się?
Jak następuje proce& biurokratyzowania
si~
t deform.acj'
struktur politycznych? Wydaje
się że te kwestie należ11 badać zarówno w ujęciu histor11cznym,
jak i sferze mechanizmów socjologicznych i psychologicznych. Na prz11kla.d: cz11 j przez
ile lat uczciw11 czlowi,ek na kierowniczym stanoivi.!ku, któumu powierzono wielki zakre1
wladzy, może zachować cz11st'ł
· postawę moralną?"

·

łtACBUNEK

Wokół

gwaraneji...

A jednak roznamiętnili się trochę ludzie nowymi propozycja•
mi reformy gospodarczej, określanymi mianem drugiego jej
etapu. Wypowiadają się teraz przed kamerami bardziej ~yba
spontanicznie niż kiedykolwiek w ostatnim czuie. Najw1~ocz
niej rozum lub przeczucie podpowiadają każdemu, .te cos się
szykuje, co będzie musialo wyw.ołać odczuwalna oby t1Jko
pomyślne skutki.
Te nastroje, mimo iż zawierają w sobie sporll dozę o.baw i
nieufności, oceniłbym pozytywnie,
jeśli
rzeczywiście wyra.tają
one świadomość, iż od nas wszystkich (od góry do dołu) będ7:ie
zależeć powodzenie lub krach przedsięwzięcia. Nie trafiają mi
natomiast do przekonania wypowiedzi domagające •ie „gwarancji", że tym razem zamierzenia rządowe będą osiągnięte. Za.gad·
nąlem kilka osób' dopominających się owych
gwarancji, jak
je sobie kon~retnie wyobrażają, ale .nie spotkałem •ił z dośó
jasną odpowiedzią.

więc

chodzi ludziom o to, teby usłysz~ odgórne r.o1'ow takim to a takim terminie będzie się nam zy.
dostatniej? Wiemy, że po pewnym czasie prawie
nikt nie zadowala się dokonaną poprawą (np. zaopatrzenie w
towary) i nawet przestaje Ją dostrzegać, odczuwając z kolei
dalsze, niezaspokojone jeszeze potrzeby, które zresztą mają po
części charakter subiektywny.
A więc obietnica poprawy musiałaby być bardzo skonkretyKażdy kraj soejali&tyezny pozowana i mierzalna, określająca np. o ile więcej danych artywfa1ien stworzyć własny system kułów można będzie kupić za pensję w porównaniu z chwilą
,polityez.ny. Różinorodność dróg
obecną. Jeśli się jednak nie mylę, nigdzie jut na świecie r.le
do socjali2lll1u będzie stale rozaciąga się obecnie takich zobowiązań wobec społeczeństwa,
w
sla. Nie trzeba obawiać 1ię, że
poczuciu, że nie jest się w stanie wszystkiego przewidzieć i za··
naruszamy podstawowe zasady
chować pelnego wt>ływu na koniunkturę ekonomiczną, zalemą
socjali:zmu.
· prze<:ież od tylu czynników, również mlędzynarodowycli (zimany
Igor Czernlawsiki podał, te ocen surowców, możliwość „narażenia się" na sankcje ekonomibecnie Związek Radziecki oczne itp.).
siągnął 80 proc. produkcji przeRozumiem zresztą zastrzeżenia ludzi zorientowanych vr .Promysl01Wej ~ . 67 proc. dochodu
blematyce ekonomicznej, którzy wytykają rządowi istniejące
narodowego Stanów Zjednoczoluki w pootanowieniach refor.my i nawet proponują odpowied·
ny·c h. Natomiast w 1940 roku
ńie korektury i µzupełnienia, upatrując w nioh właśnie „gwaprodukeja przemysłowa ZSRR
rancje" sukcesu reformy. Bo rzeczywiśde można się niepok-0ić,
stanowiła
zaledwie 27 proc.
czv wydano wystarczające
uregulowania prawne (w postaci
produkcji USA, a po wojnie
choćby uehylenia blokady płac, . hamującej wzrost wydajności
spadła d-0 poziomu 16 procent.
pracy), albo czy monopolistyczna pozycja niektórych producenW latach 1950-1960 wydainość
tów, uniemożliwiająca wyzwolenie się mechanizmów lconkurenpracy w przen;iyśle cacJ,zieckim
cji, nie stoi na prze,"Jzkodzie poprav.'Y rynku.
.
W?Jrosla o 204 proc„ zaś , w aSądzę jednak, że przeciętny obywatel,· wcale w tej mateni
meryJ{ańskim o 136 proc. Póź
Tl.ie mądrzejszy ode mnie (nikogo przez to porównanie nie cheial·
niej jednak Związek Radziecki
bym dotknąć), kiedy mówi o gwarancjach, może mieć na. rr.ywytracił tempo W.Mostu dochośli pewną formę urpczystego zapewnienia złożonego przez wła
du narodowego. Na XXVII Zjedze, że jeśli społeczeństwo wypowie się za radykalnym waździe KPZR przyjęto, że w cią
.riantem reformy, wkrótce odczuje poprawę warunków bytu. A
gu najbliższych 15 lat dochód
niektóre osoby (przynajmniej wśród moich znajomy~h) usn:-anarodowy ZSRR zostanie po<lwiedliwiają najwyraźniej owym brakiem gwarancji swoje stawojony. Siłą napędow;:. i regunie na uboczu i odżegnywanie się od zamiaru zwiększeni&
latorem gospodarki będzie no-. wysiłku pracy. Powiadają oni: ,,Nieraz 11ię zawiodłem na r?'i·
wy mechanizm gospodars:zy.
dowych planach i obietnicach, nie potrafię więc: teraz - be.11
Czym ró;IDi się nasza obecna
tadnych gwarancji - znów zaU!ać". (Nie wiadomo zresztą, czy
sytuacja od warunków przebu~
choć raz naprawdę ufał!).
dowy w Związku Radzieckim?
. Jest jednak oczywiste, że Istota sprawy nie polega bynaJ·
Na to pytanie próbował odpomniej na tym, ile jakich błędów ekonomicznych popełniły po.
wiedzieć Mikolaj Kozakie"·icz:.
przednie ekipy rządzące i że w związku z tym należy obecnej
„Przewaga Związku Radziecekipie „pokazać figę"', bo przecież nie chodzi -0 sprawienie przykiego - moim zdaniem niewąt
jemności członkom rządu, lecz o nasze warunki życia. Sądzę też,
pl.iwa. nad nami polega na
że jest trochę niepoważnie „na złość mamie odmrażać sobie utym, że nie dopuściu;szy do zaszy'', bo chociaż matna się zmartwi. uszu to nie uratuje.
ist11rie11ia sytuacji krytycznej,
Sądzę, że nakazem chwili obecnej jest zasadnkza reorienta·
którą my mieliśmy w 1980 rocja sposobu myślenia o ekonąmice, zarówno prz.ez isreregowego
kl.l'l- uniknąl on stanu ogólnona~
praco\..,,"llika, jak i -przez jednostki kierownicze, czy to w gosporodowej frustracji. Takiej, jaka
darce czy w administracji państwowej różnych s?Jczebli, w tym
u nas objęla wszystkich: i parrównież w odniesieniu do publicznej krytyk!.
Ciągle
bowiem
tię. i naród, i wszystkie warslvszy się jeszcze o rozmaitych kierownikach i naczelnikach, ·
stwy spoleczeństwa, wszystkie
którzy, usłyszawszy sygnał krytyczny, zamiast zaniepokoić si~.
klasy. Wiadomo z psychologii
czy na podległym obszarze działania nie dzieje się źle, całą espolecznej.
że frustracja
ma
ne r gię skierowują na zacieranie śladów, odpieranie zarzutów
i
dwa niPjako sposoby rozladoosłanianie winowajców.
wania czy ujścia. Jednym jest
Jaki mechanizm, poza mechaniczną maczugą, jest w mocy
agresja, drugim apatia. W Polzmienić taką antyspoleczną mentalność? Oby .reforma uruchosce przeżyliśmy jedno i drugie.
miła wreszcie radykalne mechanizmy, które wymuszą zmianę biuJesteśmy teraz w tej sytuacji,
rokratycznych nawyków, a przy awansach sprzyjać będą sekiedy poziom agresji w spolelekcji pozytywnej. Wcale nie mus! to pozostawać w. sferze uto·
czeństwie ;est bardzo nuki, ale
pii„.
poziom apatii. jest bardzo w11soki, I mimo to, że jak mówil
prof. Kaleta, "ludzie domaga.ją
się reform« tvm żądaniom
nie towarz11sz11 wola masowego
u.dzialu w realizacji tych reform. To jest tylko życzenie ł
oczekiwanie: »Zrólbcie, nam się
to należy.« Jest ro 1żczególnie
bolesne, ie zjawiska tej bierności

po.~tępują

ttLkżs

wśród

Czy

wiązanie, że
ło latwiej I

JE RZV KWl1ECH"SK'i
1

W najbliższych
numerach „Odgłosów"

•

mlodzid11. Potwierdzają to badania."

Naczelniczka Urzędu Pocztowego w Osieku przy•
•obie 5 mln 238 tys. 750 -złotych~ Podczas ro.prawy nie chciała jednak powiedzieć„ co zrobiła s tymi
pieniędzmi. Ujawnienie było wstrZJtsające.„ reportał:
BOGDANA DALESZAKA.
- Połową Górniaka rządzi stary 1Kulos. To maezy, on
trzęsie swoją branżą bez dwóch zdań sprzeciwu, a
jak
trzeba, potrafi osobiście naprać laską po pysku aloo łapa·
mi najemnych bandziorów. Mafia dżinsowa z siedzibą w
Łodzi kpi sobie nawet z milicji dwuczęściowy repor•
taż sensacyjny ROMANA KUBIAKA.
- Urodziłem się w Lodzi i chodziłem tam na uniwer•
sytet. Bardzo lubiłein sport i właściwie większość dyscy„
plin sportowych upr.awiałem z zamiłowaniem, choć nie WY•
czynowo. Pływałem,· i na basente poznałem dziewczynę
wyróżniającą się urodą i sylwetką. Okazało się, że była
tancerką i występowała w „Syrenie". Tak to się zaczęło„
- o swoich czterech żonach j nie tylko mówi znany a·
mant filmowy i teatralny TADEUSZ PLUCIŃSKI.
.
- To nie zawód tak mnie ukierunkował tylko· charak·
ter. Jestem osobą, która przede wszystkim .chce realizować swoje zainteresowania. Gdyby icb. przedmiot stanowił dom i dzieci, to jaka siła mogłaby mnie przed tym
powstrzymać? opowiada ANNA CHODAKOWSKA.
- Andrzej Brycht ma obywatelstwo kanadyjskie, ale
zamierza wróci~ do Polski na stałe, Po szesnastu latach
apotkanle s krajem było dla niego w pierwszych chwilach
trudne - dużo brudu, sporo odrapanych domów, ale
najważniejsi są ludzie, ci zaś, jak oświadczył Andrzejowi
Makowieckiemu, nie zawiedli go w żadnym wypadku
artykuł ANDRZEJA: KAROLCZAKA.
-

EFEKTY

właazczyła

PRZ18BUDOWV
i ,,cła&na.ti" w Z'Wli\zku Radzi-eckim widoczne 1ą w rótnych dziedzin~h. Na przyktad
- konsekwentnie
usuwa się
tzw. białe plamy hil!ltori!. Nieda.wno akademik Jurij Polakow
poinformował
korespondentów
zagranicznych, że 'stiraty ludn~
ciowe ]!>onieslone w okresie rewolucji, wojny domowej i obcej ililterwencji ll'MCU.je się łą
cznie z trw. s,f,rą.tami pośredni
mi na około 25 mi.l ionów osób.
Podał on też jak donosi na
lamach „TRYBUNY LUDU" (inr
238) Słaiwomior Pe>powski - te
w latach trzydziesty.eh liczba.
represjonowanyeh
JY!'Zek.racza
jeden milion.
W dzienniku „RZECZPOSPOLITA" (n'!' 252) Sławomir Popewskl omawia dokumentalny
film pt. „Ryzyko", w którym
ujawnicmo, że w czasach stallnowskk1'1 represjonowiany był
także slYl!lnY kMs.truktor ra1
k let
rad~edtich Siergiej Xoroi()w.

E.L.

•

•
ł

•
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Spacerując rok temu ulicawrócić takie prZYWódca partii
mi Paryża, zauważyłem w je- bolszewickiej Włodzimierz
dnej z witryn
księgarskich
Lenin, przebywający w Szwajksiążkę zatytułowaną ,,Najwycarii. Był to moment o wielkiej
bitniejsze postacie XX wieku". doniosłokL Dzięki poparciu nieOkładkę tej książki ilustrowamieckich
socjaldemokratów,
ły fotografie trzech osób: predrogą pnea Niemcy i Finlanzydenta de Gaulle'a, amerykań dię, Lenin wraz z ·towarzyszam!
skiej aktorki Marylin Monroe powrócił do :r;łosji. Wiozący go
I Włodzimierza Lenina. Lenin w pociąg przyjechał do stolłcy 3
towarzystwie Monroe - cieka- (16) kwietnia o go~zinłe 23.
we zestawienie. Lenin oczywiś · Był to wielkanocny poniedziacie symbolizował rok 1917 w łek, a mimo to na Dworcu
Rosji - rok, który stanowił wy- Finlandzkim zgromadziły siq
darzenie o wymiarze ogólno- tłumy wiwatujące na cześć Leświatowym. Ciągle tet wraca
nina.
W
EaU
recepcyjnej
się do niego w badaniach nau
dworca oczekiwąla go delegacja
kowych, w publicystyce i lite- Rady Piotrogrodzkiej
z jej
raturze pięknej. Nie może ~o przewodniczącym
mienszewidziwić, jeżeli weźmiemy pod ukiem
Mikołajem
Czechel·
wagę konsekwencje obydwu redze.
Z
dworca
odjechał
wolucji rosyjskich - najpierw Lenin do siedziby partłl bolobalenie caratu a nieco później szewickiej - pałacu Matyldy
przejęcie władzy przez robotKrzesińskiej. Następnego dnia
ników i chłopów.
$wiat nie na zebraniu Komitetu Centra!wierzył
początkowo
doniesie- nego i Komitetu Piotrogrodzniom agencji telegraficznych o kiego bolszewików oraz człon
detronizacji Mikołaja II, z je- ków bolszewickiej frakcji . nll
szcze większym ruedowierzaniem Ogólnorosyjską
Konferencjfł
czyfano o utworzeniu rządu ro- Rady Lenin wygłosił referat
botniczego z Leninem na czele. programowy, który przeszedł do
Przypomnijmy
podstawowe historjj pod nazwą Tez Kwietfakty.
.
niowych.
Abdykacla Mikołaja n zosta·
Ferment rewolucyjny objął
ła
przyj(lta przez Witlkszoś~ również wieś, która czekała na
mieszkańców Rosji z radością.
nowe- nadziały zie,ni. Już w
z nowym rządem łączono na- kwietniu
1917 r. doszło do pierdzie5e na popraw(;' sytuacji wewszej, po obaleniu caratu, pownętrznej i zewnętrznej. Najtężnej tall atraJk6w.
Maj f
więl<szą
osobliwością ówczei:czerwiec
przynlosły
dals-i:y
nej sytuacji była tzw. dwuwzrost niezadowolenia z poliwładza: istnienie, obok Rządu
tyki Rządu Tymczasowego. W
Tymczasowego \ jego admini- pierwszych dniach lipca tłumy
stracji - rad delegatów robot- wyległy na ulice Piotrogrodu,
niczych f żołnierskich, a na wsi
domagając słfł oddania radom
- chłopS1dch (parobczarskich). władzy.
Trzeba dodać. że Rada PJotro•
Nastąpiła reorganizacja rządu:
grodzka ode;rywaia rolę przewo·
nowym
przewodri1czącym Rady
dnią,
centralną.
Ministrów został Aleksander
Rząd Tymczasowy, kierowaKiereńskl,
adwokat, zbliżony
ny początkowo przez księcia Ge- do partii eserowskiej, d<>tychorgija Lwowa, podjął działania czasowy minister wojny i ma·
zmierzające
ku normalizacji rynarki.
życia państwa, obradując dniaWydarzenia • lipca 1911 r.
mi i nocami, gdyż najróżniej
stały się prefeksteµi dla Rz:iszych spraw do załatwienia bydu Tymczasowego do podjęci:&·
ło mnóstwo. Przede wszystkim
likwidowano to, co było sym- ozłałaó zmierzających do zdubolem władzy carskiej: znie- szenia rewolucji, Przywrócono
siono karę śmierci i sądy wo- karę śmierci na froncie, arejenne, dano dymisję gubernato- sztowano bez śledztwa wielu
rom i wicegubernatorom, na działaczy bolszewickich, zdemo- .
miejsce których p<'wołano komi- lowano lokal redakr.ji i drusarzy Rządu Tymczasowego, zli- karnię „Prawdy". Szczególnekwidowano Korpus żandarmów - go jednak rozgłoi:u nadano oskarżeniom skierowanym przeł specjalne oddziały policyjne
(ochrana). Rząd Tymczasowy ciwko Leninowi o jego rzekomej
działalności na rzecz Niemie~.
popierał zarówno siły liberaln„.
Informacje o tym, jakoby Le-burżuazyjne, zgrupowane W?nin otrzymyWał pieniądze od
kół partii kon'ltytucyjnych
miały uzasadniać tezę,
Demoltratów i Strcnnictwa Pra· Niemców,
że to właśnie bolszewicy wincy (trudowicy) - jak i proleta
riacko-rewolucyjne,
którym ni są temu, te kraj pogrążo
ny jest w chaosie. Do sprawy
przewodziły ·partii' socjalistówpowyższeJ powracano
i póź
-rewolucjonistów (eserowców) i
różnych
pamiętn!
so!:jaldemokratów (ta ostatnia niej . w
Pró·
podzielona na
dwie frakcje: kach l opracowaniach.
Lenina
bolszewików i mienszewik6wl. ba kompromitówanla
Działacze
partii
lewicowych była chwytem w walce polityskupieni byli w radach. Inne cznej, wl której bolszewicy dzię
ki swemu radykelizmowł, zyważne decyzj~ Rządu Tymcza·
skiwali
sowego dotyczyły amnestii dla cie mas. coraz większe popar· więźniów politycznych oraz proWydarzenia x J:>OCzafJ!ru llJ)blemów narodowościowych, w
tym także i sprawy polskiej: ca 1917 r. · wprowadziły do ży
16 (29 wg nowego stylu) mar- cia w Rosji wiele nowych eleca 1917 r. Rząd TymczasQwyo- . mentów, Prade wszystkim zakończył się okres dwuwładu,
głosił
manifest, , w któryi;i
stwierdzono. że Polacy maJą ~dyż Komitet Wykonawczv Raprawo do niepodległości. Dwa dy Piotrogrodzkiej nie potrafił zaiać samodziel.ne~o
etadni wcześniej podobnej treści
nowiska w .interesie klasy roodezwę opublikowała Rada Pio·
botnłczet ule.i?ajac w tYm czatrogrodzka. Wydarzenia rewolucyjne wprowadziły wielkie o- sie Wt>ływom rzadu. Nai.tonka '
:tyw.ienie wśród Polonii rosy~ przeciwko bolszewikom świad
skiej
jak i uchodźców-Pola czyła o tym. że do orzeszło~ci
ków .'których ogólna liczba się należy wolność. która orzyniosła
rewoluc;a lutowa. Bolszewicy
gała 4 milionów osób.
To co robił Rząd Tymcza- w związku z ta sytuacia zmiesowy . przynosiło początkowo nili też swoja taktyke: uznali.
pozytywne rezultaty: nastały że radv w aktuaJnv·m składzie
władzy, a
dni wolności, · jakich nie znała nie rn~a orzelać
wiec noko1owy okr~ rewolucji
dotąd Rosja. Charakteryzow~
zakończył sie I tvlko nowstały się one swobodą zgromadzen,
nle zbrojne może doorowadzić
zebrań I wieców oraz nieskrę
do. zwycięstwa rewolucji soclalipowaną
działalnością publiczstycznej. Lenina nakłoniono. aby
ną. z zagranicy wracali emigranci, a z zesłania działacze ukrył sle oor.a stolica.
różnych · partii. Po czterdziestu
Wkrótce Rosja nrzeżyla nowy
· latach wyinania powrócił „oj- wstrząs, Oto bowiem 1ten. Ław
ciec" rosyjskich marksistów - · rlentlj Kornłlów - głównodowo
Jeny Płrrhanow Z Europy Za· dzacv armil roSY1skiei - oodchodnlej przyjerhali też inni lał ood koniec sieronła oróbe
działacze rosvjsk1el!" ruchu roddkonani11. nrzewrotu oaństw:>
botn•czee;o:Juliusz Martow, Pa· we~o ! wprowadzenia dvktatuwel
Axetrod (mienszewicy), rv wojskowej.
Generał
nie
Maria Spirydonowa (z partii mla1 ambicji politycznych, ale
eserowców).
odzna.czai sie wielka
odwasta.
Do ojczyzny postanowił po- ener~ł• I dlatego rostał u.znanv
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orzez kręgi orawicowe za czło
wieka. który zaorowadzi w kraju porządek. Aleksander Kiere1'lski oodobno zwrócił sie do Ła
wrientija Korniłowa z pl'ośbą o
nrzyslanie do PiotroJi?rodu dy-·
wizii konnej dla ochrony rza·du
nrzed snotlziewanym atakiem
bolsz.ewików. ale nóźniei wypierał się tego kroku.
Próba nrzewrotu oaństwowe
.l(o sootkała się ze zdecy<lowanym sorzeciwem. Na wezwanie
partii robotniczych. zwiazków
zawodowych. a także dum miejskich I ontanizacH tn>Ołecznych
tw.o.rzono
komitety wa.t'kl &
kontrrewol·ucia.
uitowano.
wstępowano do szeruów Gwar„
dii Czerwonej. Gen. Aleksander
Kr)'JD.ow - dowódca ko:r.w su,
który miał zająć Piotr~6d popełnił 30 sierpnia samob61stwo. Komiłow został ares?:towany wraz z innymi ienerałamł
1 Wl;'Ześnia 1917 l'.
Udaremnienie ouczu Korniło
wa wzmocniło autorvtet oartii
bolszewików. Proletariat dokonał
swrotu w lewo. Rady wvz,bywajac ite ~utyki
W(odowei.
•tawały 1łe coraz · 1DOtężniejsza
siła rewolucyjna. Na&ta.oił okres
ich bolszewizacji, Jut 31 sierp•
nla (13 IX). 1911 r. Rada Pio•
łrogrodzk.a orzyjela botszewłck•
rezolucje o władZY. Rada MoskłeW1Ska uezynlła to w tydz.lei\
. pó:!niej. W rezolucji te1 powiedziane było. te należy
n-untownie zmienić całą oolityke u.!!odowości
I nieodoowiedzialny<;h posunięć, która doorowadziła do zanożenia nrocesu rewolucyjnego, a Jedynym wyjściem iest
utworzenie orzez:
nrzedstawicieli
oroletariatu i
chłopstwa ors:anów władzy nań
stwowe1.
Przygotowań do 11owstania nie
można bylo ukryć. Wiedział o
nich Rząd Ty:mczasowY i oróbował im nrzeciwd~iałać. W nocy 15 (28) października 1917 r.
komisarze f Inspektorzy Zarządu
Milicji dokonali wizytacU wielu dzielnic robotniczych. W t>Obliż.u siedziby rzadu - Pałacu
Zimowee:o - wystawiono t>Osierunki I umocniono obrane
artyleryjska. Aleksander Kiereński liczył na ooparcie oddziałów frontowych i dlateito żadal
od Kwatery Glówne1 w Mohylewie. by tak najszybciej wYSła
no wojsk.a do Piotronodu. Apele te nie przyniosły rezultatu i dlate.ito Rza.d Tymczasowv
mógł oorzeć 1ie tv lko na korpusie junkrów (słuchacty •Zkół
oficerskich). na oficerach
ze
szkół wojskowych ł starnizon'.e
Pałacu Zimowego w sumie
miał do dysoozycjj około 1O tvs.
osób. Cóż to była tednak za siła w norównanlu ze 150 tysią
cami żołnierzy 11:arnizonu oiotro.l(rodzkiego I dziesiątkami tV'Sie- ·
cy marynarzy opierających rewolucie? óczYWiścle taka orooorcfa sil istniała tylko w Pi'Jtroe;rodzie, ale właśnie stolica
miała odegrać l!ł6wna role w
Rewolucji Październikowej.
W nocv z 25 na 26 oaździer
nika (7-8 XI) 1917 r.
na II
Ogólnorosyjs1dm Zjetdzle .Rad
pow<>łany został nąd rewolucyjny (Rada Komisarzy Ludowych)
składający aie wyłąc:znłe z bolszewików. Je.l(e> przewodnicza- .
cym wybrano Lenina. W skład
Rady Komisarzy
Ludowych •
wchodzłli nonadto ro.in.: Aleksy
Rykow (spraw wewnętrznych).
Włodzimierz Milutin (ro.lnictwo).
Wiktor Nogln (handel i przemysł). Lew Trocki (sorawY Laitraniczne). Józef Stalin (sDrawY
narodowościoweil. II Zjazd Rad
obradował w naoiętei atmosfe~
rze. l(dyt orzedstawiciele onwicoWYch eserowców mienszewików i innych uiruoowań oskarżyli bols?.ewików o z~at
niecie władzy. „hiookr:vzje POiityczna" itp. Mówiono. !e aktualny kryzys należy
rozwiązać
drogą ooko1ową. PozY-tYWDe stanowisko wobec wydarzeń oaź
dziernikowvch zajęli natomia,st
lewicowi eserowcy. którzy na
ooczatku
itrudnia utworzyli
własna :oartie. Nieco nóźniei u.zyskała ona orzedstawlcielstwo ·
w Radzie Kaml$&l'ZY Ludowych.
NiezwYkle doniosła role miały odenać :olerwsze dekrety uchwalone mzez zlazd - dekret
o 1pokolu I dekret o ziemi. Pier-.
WISZY 7!l"edastowany był w f«mle wezwania de> narodów ł
rządów 'Dtłń3tw
nrowadzacych
woine. by zl(odzily sie na trzvmiesieczne zawieszenie bronł.
aby można było t>Net>r<>Wadzłć
w tym czasie rozmowy oozwala1ace na zawarcie St>rawiedli;.
weKo nokoj·u. Dekret o ziemi
postanawiał, te natychmiastowe)
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likwidacji. bez żadnes:o wykuou.
kim stOPniu
do opanowania
podlega własność obszarnicz:i.
sytuacji; tvim bardziej. że norDysponentami dóbr
obszarni- my orz.ydziałowe były miniczych. cerkiewnych i klasztormalne. Na orzykład w 1918 r.
nych stawały się tzw. komitety
w Moskwie na kartki pierwrolne i rady oowiatowe.
II
szej kategorii (dla robotników
Zjazid Rad ood.ial Inne 1esreze fizycznych) wydawano dziennie
uchwały. no. o zniesieniu kary
około 200 namów chleba ł nieśmierci na froncie i powołania
całv kilom-am ziemniaków.
Ogólnorosyjskiego Centralnego
Nawet w samej partii rosły
Komitetu Wykonawczego iaJko z biegiem czasu ooory nrzeciwnajwyższego ort.tanu ustawodawko kontynuowaniu n.o lityki !\oczego i kontrolnego w dk!resie muni7JIIlu · wojennego, Skutki
między zjazdami rad.
wyrugowania
mechanizmów
Realizacja uchwal II Zjazdu rynkowych •taly
sie bowiem
Rad· mogła być ood-ięta dopiero
nowodem z.naezneJi?o zaost:rzenia
oo całkowitym zwyciestwie resvtuacjf w rePUblilkach ł uwolucji l dlateJi?o talk
wUil•
łatwiałY uitaeje antyradziecka.
było temoo ~obYWania mzez
Wartość
iclobalneJ orodukc'ii
rady władzy w terenie. Było ono nrzemysłowe.1 do~odziła w r:>różne w zaletności od udziału
ku 19ZO ·zaledwie do 14 iproc.
.sił w ooszczee:ólnych miastach
stanu z ;roku 1913. Większość
i .ituberniach. Istotne było jednrzedsiebiorstw oo dewastacii
nak to. łż proces rewolucyjny
była nieczvnna.
Stosunki na
objął całą Rosję, a wieść o owsi - szcze.i:tólnie zaog;ni<me. W
baleniu Rządu Tymczasowee:o
19Zl roku wieś dostarczyła do
zachęcała do walki.
Już 27
miasta trzykrotnie mniej oło
października (9 XI) rozooczęło
dów -rolnych niż
w okresie
się uowstanie zbrojne w Moorzedrewolucyjnym.
Próbując
skwie, które miało o wie.Je barorzeciwdziałać,
'Oartia poczatdziej krwawv o.rzebiei:t niż w
kowo skłoniła się w kierunku
Piotroin-od~e. Wkrótce
droaa
rozwiazania !POlegaja·ceiro na
;oow1tań zbrojnych badi drQ,l?ą
be1JP0~rednim nrzeiściu od ko'OOkojową rady o.rzejeły władzą
munizmu wojenneJro do komuw wielu innych miutach Rosji.
nizmu. Na orzełom.le lat 1920 i
Można oowiedz.ieć, .te na nrzeło
1921 Rada Komisan.:r Ludomie 1917/18 roku zw:rołestwo re- wych wYdała de-k!rety o bem:>awoluc:li -.OC'}alisty<1Znei stało sie
~red.nim orzek8%Y'Waniu konsufaktom. Do ostatecznego sukcesu
mentom towarów bezołatnłe.
było wszak daleko. itdYt te .ltt'UMiało to w zaanytle dODTOWa:PY sJ)ołecme.
które utraciły
dzić do całkowitej
liikwidacii
władze · ł ~ajatki nie zrezv1t110systemu nienieżne~o ł tradywaly z walki • o
odzyskan!e
cyjnych stosunków towarowych.
swych ooz:vcii.
Skuoiając ~ie
Posunlecia te. wobec :znacz.nei.tlównie na obszarach
kresot.to rozorz.eżenia .1tosoodarld, owych. irozie układ sił klasowych
kazały sie zdecy<łowanie lt)'t'Zedbył dla nich bardzlel sorzyiawczesne.
;ący, podjęły od wiosny
1918
Dyskusja nad metodami wy.zbrojna walke nrzeciwlko bolbrnięcia •
kryzysu soapodarszewikom.
czego
do.orowadziła do · walk
Zwycięstwo
bolszewik6w w
frakcyjnych w nartii. W ich
rewolucii rosyjskiej
zrodzilo
trakcie na wzełomie lat 1920 i
natychmiast oytanie: ja.ka ma
19Zl zarysowały aie trzy :olat~
być ich 'l)rzyszla oolitY'ka. zwła
dziesięciu
(bądź: leniucza w asoekcie wewnetrznym, formy:
nowska).
trockl.Jltowska
oraz
aby dzięki UZYskanei
władZY
grupy opozycji robotniczej i
doorowadzić do atwor.zenia 100centralizmu demokratycznego.
łeczeństwa socjalistycznee:o.
a
P.rzy jednakowym c:elu. którym
w dals~i pe.rsoektywie - kobyło opanowanie
sY1ua<:i1 I
munistycznel{o? Chwila bieżąca
stwor.zenie '!>Odstaw budownicz cała ostrościa stawiała na ootwa socjalistycznego - rói:nirządku dnia ;o;roblemy 2osoodarcowałv je nrooonowane metocze i aoołecz.ne narosłe nrzez lady. Sprawy te zostały rozwią
ta wojny. Krai był zrujnowany
zane ·na X Zjeździe RKP (b),
itosoodarczo. coraz. bardzlei da- obradującym w dniach 1-16
wało o
sobie z.nać rozorzęże
marca 1921 r.
nie wewnętrzne oraz brak .tywZjazd. na wniosek Lenina.
nośei i innych Podstawowych
zJO?odnie
z ;rozoowszeclmiona
produktów, Zdobyć władze było
nr7.ed obradami tzw. Dlatforma
soraw• wielkiei wai.ti. smawodziesięciu. wstanowił
odejść
wać ją :r.naczylo stawić
czoła
komuni:mnu wofonne.f.?o i
ogromnej masie złożonych oro- od
wbre\v •.lewakom" Dodjał ublemów. zupełnie nowych dla
chwale precyzująca noWY kurs
aktywu bolszewickiesto.
nolitY'ki
gospodarczej kra1u.
Jednymi • oierwszych rozoozwany ootoc.znie NEP (nowaja
rządzeń
rewolucyjnei władzy
ekonomiczeskaja
IDOlitY'k:a).
były
dek:rety o nacionalizacti Przywrócone zostały oodstawoorzemysłu, transp<>rtu i hand'we mechaniz;my: wykorzysta. lu. Miały one w zało:żeniu po- nie rynku. obiegu nieniadza i
twierdzić ogó1nonarodowa włas
handlu. Zamiast ściai:tanY<:h doność środków nrodukcji l dystad ze wsi ood prżymusem retrybucji, a zarazem stwo.rzyć oartycH. w:orowadzono Dodatek
rządowi możliwość skutecznee:o
żywnościowy.
Wysoko.ść
je~{)
oddziaływania
na stosoodarke nie była stała: miano .i a każd:>
kraju. Sytuacja wvmagała zarazowo określać 'Przed siewem
stosowania radykalnych środ wiosennym. Ustalono też ścisłe
ków. Cały -ootencjał itosoodu- terminy wnoszenia
oodatku
czy musiał zostać zmobilizo- żywnościowel!o. NadwYiJka. któwany dla celów obrony kraju ra została oo anłaceniu oodati rewolucji, wyoosaienia armii.
ku. m~ł chłolO dowolnie rozPartia uznała. ft właściwa mo- ·oorzadzać. Zli'kwtdowapy zobilizację trOSPodarcza
i a'Pro- stał sy.s tem kartkowy. l'Ozwiwizacje zapewnić
mo:że tYlko
nieto sieć handlu t>l'ZYwracaiac
drastyczny. ale doraźnie sku- koncepeje
małych skleoików
teczny model zarzadzanła 11t:os- nrywatnych.
Przedsiebiorstwa
oodarcze11t:o - komunizm wo- rozt>oczęły działalność na zasajenny. Dokonano milltaryz.acii dach l"entown~ci ł rozrachunwielu dziedzin wytwórczości.
ku 11:osoodarczego. W oewnym
ści.słei
centrali2:acH 'l>Oddano zakresie doouszezono nie ty!Jko
cała .itosPO<iarke.
onanlczono
do 'handlu, ale t~ do nrzemysdo minimum działanie mecha- łu
element
ka'Pitalistyczny.
nizmów
rynkowYch lak oie- · Go~arka
orzyiela model
niadz, kredyt. fi.nanse. 'brawo quasi-etatyzmu, naństwo re.itupodaży I t>OoY'tu w ustalaniu
lowało 'kredyt. 'Podatki. ceny.
cen. Wprowadzono tzw. ceny dostawy obowiazkowe. Był to
sztywne.
które
nrzYbrały
nawrót do konceocil doszowkrótce chuakter , symbolicz- nych mzęz Lenina jeszcze w
ny. Fali soekulacjf starano się
1918 r .• które wówczas - t upołożyć
tame orzez Wt>rOWawae;i na wajne domowa - zadzenie .Urowe.ito systemu rerzucono. Dla reoublik radz.iecoresjj.
Wiekszość
orodukcH kich NEP - choć z pozoru był
nrzejmowana
była
z fabryk
orzefawem rel!l'esu ideolo!!iczbez iakiejkolwlek zaołatv. Na:
ne~o stanowił
~ta>0 koniewieś ruszvły oddziały aorowic:zny.
zaJ)ewnialacy zaolecze
zacyjne. Komunizm wojenny
.e:osPodarcze (akumulacje) dla
nie był oolityka ekonomicznie
dalszego eocfalistycznee:o . :rozkonstruktywną:
byt konieczwoju.
nooc~a Wl'l!lłkła .I -ootrzeb chwi!I styemla 19!4 r., w wynili.
ku eleikleJ choroby, y,marl
ltomunlzrn woJemiy nrak- twórca JJattłl I uaństwa radziectycznie zlikwidował handel.
kiego Włodzimlen Lenin. W
wprowadzając
ro7Jdzłelnietwo
ostatnich dwóch latach źYcia
:tywno!ct. Żywnotć ze wsi. ie- nie był on 1u.ż w stanie aniratell docierała do miast. to w
tować s!e w wace 11:>artyfna i
coraz więksnm wocencie dooań· stwowa w takim
stooniu
•tarczana orzez w:rwatnYch oo- fak nonrzednło. niemniej wY~ednłk6w
i kombinatorów.
wierał wnłYw na: wsz~tko to.
Wprowadzony M:Zez
władze
co sle Istotne~<> w kiafu dziamunicypalne 1ntem kartkowy
ło. Gdy 11:0 zabrakło. dY'Skttś i ~
nTZYczynił sit t:rlko w nłewielktóra toczvta el~ w 1partii nad

oerS'J)ekt:vwami irozwoju lc1'aJu.
przybrała ostre
formy. Tnf•
oso.bowe koledalne kierownictwo. które etanelo na czele
oartił oo śmierci Lenina (Józef
Stalin. Lew Kamieniew, 01-!gorii Zinowjew) musiało nrzed•
wszystkim 'Drzez.wyciężYć ot>Ozycję
gruoy · Lwa Trockie~o.
forsując potępioną
już
przea
X~I Z.ia?Jd oartii platformę tzw.
dyktatury przem'ysłu. ·
Działania tef .UU'PY
łaezyły
sie z niewiara w możliwoś~
budowy socializ.mu w Jednym
odosobnionym .kraju. Obradujący w maju
1924 roku XIII
Zjazd RKP(b) potępił działania
n-upy Lwa TroC'kie11t:o I WYIPOwiedział sie za kontvnuac1a dotvchczasowej Mlityki e:owodarezei. W celu zacleśnienla
wiezi miasta z.e wsia oodieto
uchwałę o przY'SPieszenlu rozwoju przemysłu lekkie,e:o, r<>zszerzeniu taniei:to kredy·t u pań·
stwowe.1to dla wsl. o irozt>rawieniu sie
ze soe'kulacia l
lichwa. o wyiparciu z handlu
inicjatywy
orl"Watnej. Jako
,e:łÓW!ne zadanie uracy :oariY:I·
neJ na wsi wysunięto ha1sło
rozszerzania kooperatyw wi.eJ•.
skich 1 oełnejto uepółdzłekze
nia wsi.
RoZP~ty,
na
oo.lecenie
.dudu~ woces
likwidacH elt•
mentów k&mtaliatycz.nyeh. a
· fa~yci:nie Ql(raniczenia I WY•
pieranfa NEP, zakońc.zył sie ostatecznie w połowie lat tru-dzieJitY'Ch.
Niemniej rok 1924
tworzy
wyraźny
moment
i:wrotny, kończv walke z. kaoitałem prywatnym
w sfer.ze
koncepcji. a zaczyna ·W sferze
oraktyki. Partia zamyka 'Dłł•
wien ok.Tes po.Utyki wewnetrzneJ, która o.kazała słe konieczna I dalekowzr<>cma. otworz:rła ounkt wyjścia do kolejnych
r!ldykalnych oosunieć (J)lanowanłe narodowe. kolektywi-r.a·
cia). '
Sp6r
o model gospodarki
kraju I strategię polityki &'OS•
podarcseJ nie został iednaik zakończony. odżył z nową siłą w
1925 r. Prze.z cały rok 1925, a
szczególnie' w kwietniu. w
związku z XIV
Konferencją
Partvlna' trwała ostra wal!ka
wokół koncepcji uersoektywicznego , r<)1:woiu 11t:ospodarki rad.zieC'kie1. Na tyim tle zaryso•
wały się trzv 'Olatfcn-my:
Nikołaja Bucharina ookoJowego wrastania
elementów kauitalistycznych
w soejaliim:
tzw.. nowel opozycji (Zinowjew.
Kamieniew) i 11latforma autarkii gospodarczej (Stalin). Nowa opozycja WYPOW!edziała słe
za nawia~niem Jak nalściśleJ
sirej
wsoóloracy z Zachodem.
przede wszystkim z.a.ś z Niemcami. które tx>nrzei tz.w. Plan
Dawesa (odbudowy ~osPO<iar
czej) miały - .1a1k sle 11PO<izłe-:
wano
w lcr6tkim uasie
dYS'Ponować ooważnymł nadwyżkami nrodukcli wzemysło
wej. Wynikała ta konceocta z
niewiary. by krai mód w cia.l(u naibliższych lat osia.imać
odoowiedni
stOJ)ień. rozw<>iu
przemysłu
cięilkier.ro i maszynowego. Józef Stalin natomiast
uważał. żę nal&y nawet nalwiekszym wysirklem
doorowadzić krai do samowntarczalności ito.s oodarczej.
Lata
nasteone
orzynfosły
wiele wydarzeń w życiu wewnętrznvm ZSRR. Budowa nowego ustro.ju
nastreczała o11:romne .trudności. Sukcesy w
rozbudowie przemysłu nrzep!atały sie z dramatycz.nvnni
wYdai;z.eni;imi towarzyszącymi
orocesowi kolektvwizacU rolni r.twa.
W.szystko t-0 miało miejsce w
atmosferze
WZI;asłaiace.l!o
z
każdym rokiem kultu sekretarza generalnego WKP(b) Józefa
Stalina. Po dwudziestY'l'll Ziefdzie KPZR w 1956 roku wyiaśniono
wiele
nieprawidło
wości towarzyszących budo.w ie
o<>d.~taw socializimu. Nowe warunki. ia'kie lstnfeja obeC'llie w
ZSRR
stwarzają szaMe. te
nasza wiedza o tamtych wydarzeniach będzie córa.z oełnłei
sza.
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1trzelił Junkersa Ju 86, kpr. Zdzisław UrbaAczyk - Hensehela Hs 126, ppor. Jan Dzwonek
Henschela Hs
i pchor. Edward Kramarski 126, plut. Franciszek Prętklewicz - Heinkela
Dorniera
He 45, por. Marian Trzebiński Do 17.

I.
Armia U')DZ powstała w marcu 1939 roDowodził nią gen. dyw. Juliusz Rómmel.
ZaJmowała ona pozycje obronne na kierunku
przewidywanego uderzenia wojsk niemieckich.
Dysponowała 5 dywizjami piechoty i dwoma
brygadami kawalerii a takze kilkoma baonami Obrony Narodowej. Miała osłaniać Lódź t
Piotrków. Przygotować uderzenie z rejonu Sieradza. w .kierunku zachodnim, na nieprzyjaciela dz1ałaJącego w rejonie Kalisz-Koło. Trzyrpać łączność z armią KRAKÓW I nadzoro·
wać kierunek Radomsko-Skarżyskt>.
~ISZ w marcu 1939 roku oddał do dyspozycJi poszczególnym armiom siły lotnicze. W
Ich skład wchodziły eskadry lotnictwa rozppzna wczego, obserwacyjnego, myśliwskiego oraz
plutony łącznikowe. Oddano do dyspozycji armiom . 10 eąkadr lotnictwa myśliwskiego. Zlecono im następujące zadania: zwalczanie lot.:.
nictwa nieprzyjaciela w obszarze działania
armii; osłonę własnego lotnictwa w strefie
walk; branie bezpośredniego udziału we wspieraniu działań naziemnych armii. Do wykonania tych zadań przeznaczono siły bardziej niż
skromne: 106 samolotów i 148 pilotów.
Żle przedstawią.la się także sprawa sprzętu:
były to samoloty PZL-P-lla i PZL-P-llc. Były wolniejsze i słabiej uzbrojone niż niemieckie, aczkolwiek w momencie opracowania
konstrukcji, tj. w połowie lat trzydziestych
zaliczały się do najlepszych na świecie. Jeszcze, gorzej wyglądały możliwości starszych od •
nich PZL-P-7a, których dwie eskadry znalazły się także w lotnictwie armijnym. Pręd
kość maksymalna P-11 s1ęgała 375 km/h a
P-7a zaledwie 327 km/h, wobec 570 km/h niemieckiego Messerschmitta 109 El. Także i u-.
zbrojenie było nieporównywalne. Czterem km
jakie miał ME 109 P-llc mógł przeciwstawić
zaledwie dwa, P-7a nie miał teoretycznie w
ogóle żadnych szans, gdyż by! uzbrojony w
często zacinające się i psujące karabiny Vickers 7,7 mm. Był jeszcze znacznie silniej uzbrojony Messerschmitt Me 110. Praktycznie
zresztą każdy bombowiec wrogą był i szybszy i silniejszy. W związku z tym szanse na
zwycięstwo miał jedynie atak z przewagi wy-

k":

sokości.
Duże znaczenie miała również organizacja
sieci dozorowania telefoniczno-radiowej, której
głównymi punktami były posterunki obserwacyjno-meldunkowe. Sieć ta na: początku walk
działała dość sp.rawnie. Miała ona wady, do
których należało m.in, posługiwanie się zwykłymi liniami telefonicznymi. Nie sprzyjało to
utrzymaniu tajemnicy wojskowej. Ponadto było mało radiostacji, i tych naziemnych i tych
pokładowych w samolotach (miały je na ogól
tylko P-llc). Ale o faktycznym stanie rzeczy
Wiedzieli tylko nieliczni. Zresztą i oni podobnie jak. większość społeczeństwa liczyli ria pomoc sojuszników.

tódz: historia,_wspomnienia, relacje
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Piotr Ruszel

Stanislaw Morawski

Lotnicy polscy w walkach
armii „tódi"
\
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kpt. pil. Wladyslaw

Szczęśniew-

por. pil. Władysław
Zastępca dowódcy Goetel.
Oficer techniczny - ppor. techn. Kazimierz
Dereń.

2.

Lotnictwo armii LóDZ dowodwne· przez płk.
pil. Wacława Iwaszkiewicza z m.p. w Julianowie koło Lodzi miało jednostki bojowe:
- 32 Eskadrę Rozpoznawczą,
- III/6 Dywizjon Myśllwski,
- 63 Eskadrę Obserwacyjną,
- 66 Eslrndrę Obserwacyjną,
- 10 Pluton Lącznikowy (w dyspozycji szefa łączności armii) oraz jednostki służb _lotnictwa: kompanię lotniskową nr 7 składającą
się z różnych plutonów i drużyn specjalistycznych.
Dywizjon myśliwski III/6 wchodzący w skład
lotnictwa armijnego składa! się z dwu eskadr: 161 wyposażonej w 10 PZL P-llc i 2
PZL P-lla oraz 162 mającej 10 PZL P-7a.
Dywizjon zmobilizowano ·25.08.1939 r. na lotnisku Skini1ów we Lwowie. Następnego dt,ia
po poł1J.dni u rzut kołowy transportem kolejowym odrechał ze Lwowa. 27 sierpnia po przybyciu na stację Lubllnek kolo Lodzi i rozłado
waniu przewieziono sprzęt na lotnisko Widzew-Zdżary. Lotnisko to było rżysl\iem po
owsie, którego nie sprzątnięte całkowicie kopy
posh,1ży!y do maskowania. Personel techniczny
wyrównał powierzchnię przyszłego pola wzlotów. Przebiegający jego skrajem rów graniczny (istniejący do dziś) porośnięty tarniną· posłużył jako rów przeciwodtamkowy będąc dogodnym schronieniem w przypadku nalot-ów,
We wsi, ·za kościołem, urządzono stanowisko
karaoinu maszynowego OPL. Po drugiej stronie drogi przebiegającej wzdłuż lotniska stal
pałac-dwór ' właściciela majątku , Niemca nazwiskiem Herse. W pałacu tym przewidziano
kwatery dla dowództwa i pilotów. Pozostały
personel zajął budynkj folwarczne, W parku
postawiono namioty zaplecza technicznego i
gospodarczego . Rozwieszono anteny i zainstalowano radiostację,
31 sierpnia 1939 roku pozostający we Lwowie mjr pil. Stanisław Morawski otrzymał
rozkaz natychmiastowego przelotu na lotnisko
alarmowe Basiówka kolo Lwowa, skąd po południu odleciał do Widzewa.
Samoloty zamaskowano, częściowo na lotnis·
ku, a częściowo pod lip.ami przy drodze.
Już w tej faz.ie działania nie obyło się bez
strat. Ppor. pil. Rębalski przy lądowaniu rozbił maszynę. Eskadry lądowały o zmroku przy
złej widoczności i w nieznanym terenie. Jeszcze w nocy rozbity samolot odesłano do remontu na Okęcie . Wybuch wojny zastał dywizjon przygotowany do walki.
Walka ta zapowiadała się niezwykle ciężko,
gdyż r.ejon obrony armii LóDŻ by! głównym
kierunkiem natarda wojsk niemieckich na
Warszawę . Towarzyszyła temu znaczna koncentracja niemieckiego lotnictwa myśliwskie
go i bombowego, Ani teoretycznie, ani praktyc mi.e nie było możliwe przeciwstawienie s.ię
tak znaeznvm siłom niewielką ilością, i to w
·
dodatku przestarzałych samolotów.

Szef mechaników - st. majster wojsk. Wła
Popielewski.
Szef administracji eskadry - st. sierż. Wła

dysław

dysław Zieliński.

Piloci: por. pil. Robert Janota, ppor. ppor.
Jan Dzwonek, 'Tadeusz Koc, Kazimierz Rębal
ski, Marian Trzebiński, pchor. pchor. Eclward
Wiesław
Mala.rowski,
Kramarski, Andrzej
Choms, Piotr Ruszel, st. sierż, Prymus Grygulowicz Kuszlis, plut. plut. Marian DomagaFranciszek Prętkiewicz, kpr. kpr. Feliks
ła,
Gmur, Antoni Seredyn, st. szer. st. szer. Karol Sumara, Stanisław Węgliński.
162 Eskadra
Dowódca
Zastępca

ppor. pil. Bernard Groszewski.
por. pil. Jan Wiśnie
dowódcy

wski.
ppor. techn. Tadeusz
Oficer techniczny
Niemczewski.
Szef mechaników - st. majster wojsk. Karol Surma:
st. sierż,
Szef administracyjny eskadry Wojciech Chuchra.
Piloci: ppor. ppor. Czesław Główczyński,
Zbigniew· Szubert, Zdzisław Zaclroziliski, pchor.
pchor, Antoni Dzięgielewski, Franciszek Kornicki, Ryszard Lopacki, kpr. kpr. Kazimierz
Kobusiliski, Jan Malinowski, Jan . Rogowski,
Zdzisław Urbańczyk, st. szer, st. szer. Tadeusz
l\ndruszkow I, Tadeusz Andruszkow Il, Zbigniew Brzeźniak, Michał Krzyszowski.
4.
Działalność obu eskadr dywizjonu opierała
o siec dozorowania,
się, jak wspomniałem,
która podawała informacje o przelotach wrogich maszyn, ich liczebności i kierunkach. Dane telefoniczne były, przekazywane pilotom
przez radiostację.
Wyprawy bombowe, osłaniane przez roje my-

śliwców
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161 Eskadra.

Dowódca
ski.

-

przechodziły

często

bezpośrednio

nad

loti1iskiem. Zmuszało to pilotów cl,o walk nad
nim, do startów i lądowań w bezpośredniej
bliskości nieprzyjaciela. Było wprost niemożli
wością utrzymanie istnienia lotniska w tajemnicy w takich waruńkach. Pon·adto w Lodzi
i okolicy działała V kolumna dysponująca agentami i radiostacjami. Jedną z takich radiostacji wykryto w Widzewie, likwidując ją
i aresztując obsługę. Ponadto dywersanci kilkakrotnie podchodzili do lotniska, strzelając i
alarmując posterunki. Ze względu na te okoliczności należało przenieść dywizjon na inne
lotnisko najpóźniej 2 września 1939 roku. Jednak zmiana lotniska spowodowałaby zerwanie
łączności z centralą dozorowania, i ten argument przeważył. Czy b,ylo to słuszne, czy nie,
trudno oceniać, ale jak się okazało, decyzja
la kosztowała 5 zniszczonych samolotów i rozbitą radiostację.
Ppor. pil. Czesław Główczy11ski r~lację
ją spisał w r. 1940.

swo-

„By! to drugi dzie1'1 wojny. Bylo nas trzydziestu kilku, a maszyn dwadzieścia (jedna została uszkodzona w przeddzień wojny, druga
·zestrzelona wczoraj na froncie, leżała między
pierwszymi liniami naszej piechoty). Tym, któ~
rzy pierwszego dnia mieli harówkę w powietrzu - dano odpoczynek. Mnie wezwano do
dowódcy dywizjonu. W pięknym salonie pała
cu w Widzewie na stole leżały komplety map
z siatką sektorów frontu Łódzkiego. Co chwila z sąsiedniego pokoju telefonista głośno powtarza! równocześnie pisząc, fonogram któregoś z posterunków -dozorowania o nalocie nieprzyjacielskim. Nic tu nie zrobimy. Idą daleko od nas. Nie dopędzimy. Za ch\<"Jilę znowu
meldunek. Znowu i znowu. Mamy bronić okręgu łódzkiego, latamy na ząsadzki, patrolujemy front. Lecz gdybyśmy nawet szli pojedynczo - jeden na całą wyprawę - byłoby
nas za mało , Wypraw szlo więcej".
· Czesław Główczyński wspomina o „zasadzkach ". W celu uzyskania większej efektywności
w pnechwytywaniu niemieckich wypraw bombowych ·rozmieszczono na ich trasie klucze
myśliwskie w: Zduńskiej Woli, Woli Wężyko
wej i Lasku. Stosowanie zasadzek przyni.osln
wyniki, gdyż można było dzięki nim spotkać
bombow.ce daleko przed celem, kiedy się teJ
go nie spodziewały. Operując z nich piloci dywizjónu zestrzelili 5 samolotów.
Zwycięstwa uzyskali: ppor. Tadeusz Koc ze-

3.

1.09.1939 r. sldad osobowy dywizjonu III /li

Podstawowe działania były jednakże podejmowane z lotniska Zdżary Wodne aż do dnia
jego opuszczenia, do 6.091939 r.
1.09. - klucz alarmowy ppor. Mariana. Trzebińskiego zaatakował o godz. 5.00 bombo,„·iec
Heinkel He ll l uszkadzając go. Heinkel odgdzie go podobne
leciał w okolice Pabianic,
Prócz tego
dobiła artyleria przeciwlot'n icza.
przez cały dzien zwalczano samoloty rozpoznawcze kręcące się nad Lodzią i fro~tem,
jednakże żadnego nie zestrzelono.
2.09. - samoloty odleciały na zasadzki. Patrolowano nad frontem dwoma kluczami. Omyłkowo, przez polskie oddziały zestrzelony
został Jan Wiśniewski. Samolot rozbił się na
linii frontu, pilot wrócił . wieczorem do dywizjonu. Tragicznym wydarzeniem była śmier ć
pchor. Piotra Ruszela. Zginął w bliżej nie wyjaśnionych okolicznościach. Prawdopodobnie omyłkowo zestrzeliła go polska artyleria przeciwlotnicza. Wieczorem odnaleziono jego zwło
ki i· szczątki samolotu. Mniej więcej o godz.
16.00 zasygnalizowano dużą wyprawę bombową kierującą się na Lód:l. Wywiązała się walka, w której wziął udział klucz alarmowy, a
takż11 klucz ppor. Tadeusza Koca wracający z
zasadzki. Ppor. Tadeusz Koc strzelił do tego
samolotu, strzelal też ppor. Czesia,„· Główczyń
ski. Samolot ten został zaliczony obu pilotom
po połowie.
W walce tej wziął także udział ppor. Jan
Dzwonek, któ~·y choć już uprzednio ranny me
chciał z niej zrezygnować. Maszyna ppor. ,Tana Dzwonka została zapalona a on sam mu·
sial się ratować skacząc ze spadachronem. Został natychmjast ostrzelany przez jednego z
Messerschmittów i dopiero interwencja kpr. Jana Malinowskiego, który zestrzelił pirata uratowała mu życie. Piloci polscy w liczbie 7
walczyli przeciw 20 samolotom niemieckim zeNiestety zginą! także i pchor.
&trzeliwując 2.
Edward Kramarski, a ze stanu dywizjonu ubyły 3 samoloty P-11.
3.09. - ppor. Czesław Główczyński atakując
wyprawę zestrzelit Junkersa Ju 86. Od świtu
czynne byly dwie zasadzki: Wola Wężykoova
i Orchów. Pozostałe zlikwidowano na skutek
zmniejsz~nia się liczby samolotów i wykrycia
klucze wysła
lądowisk przez Niemców. Dwa
ne na „wymiatanie" nie napotkały wroga.
Najtragiczniejszy dzień dywizjonu.
4.09. fakt wykrycia
Spowodował go niewątpliwie
lotniska ~przez N\emców. Rano por. Zdzisław
)ladroziński zestrzelił Dorniera Do 17. Po południu podobny samolot u1.rnzał się w pobliżu
i klucz alarmowy w składzie por. Tadeusz Jeziorowski i por. Zdzisław Zadroziński wyszedł
natychmiast w powietrze, aby go spędzić z
nieba. Okazało się, jednak, że Dorniet' był przynętą. W słońcu , kryło się 9 Messerschmittów
Me-109, które niezwłocznie zaatakowały Polaków. W walce zginął por. Tadeusz Jeziorow&ki a Zdzisław Zadroziński ranny z trudem
wylądował na postrzelanym samolocie. W tym
czasie przylecieli piloci z zasadzki. Widząc co
się dzieje chcieli ponownie wystartować do
walki, ale rozruch silników okazał się niemożli'\vy. Była to okoliczność fatalna, gdyż Messerschmitty z kolei przypuściły atak na samo
lotnisko, ostrzeliwując samoloty, podpalając
maskujące sterty zboża, raniąc obsługę. Zniszczonych zostało 5 samolotów a trzy pov.rażnie
uszkodzone.
Jedynymi plusami tego dnia było zestrzelenie przez OPL lotniska Heinkla.He 111 i przylot z Warszawy P-11 odesłanej 3.09. do remontu.
5.09. - W dywizjonie pozostało jedynie 8
sprawnych maszyn. Uruchomiono zasadzkę
Czarnocin. Po południu przyszedł rozkaz przelotu na lbtnisko Drwałew kolo Grójca. Lwowscy piloci opuścili ziemię łódzką.
Niestety . i w tym przypadku nie obyło się
bez tragiCznych wydarzeń. Wraz z rzut."!ln kołowym pojechaU lotnicy, którzy nie mieli maszyn. Pod 'Brzezinami karawanę pojazdów zaatakowały Junkersy Ju 87. W wyniku nalotu
(był to ranek 6 września) st. szer. Zbigniew
· Brzeźniak i st. szer. Tadeusz Andruszkow II
z"stali ranni, a śmierć poniósł st. szer. Michał
Krzyszkowski. Po raz drugi konwój był atakowany 8 km od Grójca. Giną ranni (pochowano ich w Grójcu) a ponadto rannych było
kilku mechaników.
Piloci walczyli dalej. w skład:i<ie Brygady
Pościgowej aż do 19/20 września, w którym
to dniu przekroczyli granicę rumm'iską.
W sumie eskadry dywizjonu III/6 uzyskały:
161 - 6 zestrzelonych i 3 uszkodz011e samoloty wroga.
a zesti:zelonych.
1~2 Ceną za te zwycięstwa bylo życie 6 żołnie
ny. Charakterystyczne jest tu uzyskanie podobnych 'N-yników walk przez 162 Eskadrę,
która "jak pamiętamy latała na bardzo przestarzałych PZL P-7a. Fakt ten świadczy o wysokim poziomie wyszkolenia pilotów i sprawności działania mechaników, bo przecież od
nich w tej sytuacji zależało bardzo wiele.
Prze~roczenie granicy Rzeczypospolitej i pójś
cie na obczyznę stało się dla większości pilotów drogą do Polskich Sił Powietrznych w
'Wielkiej Brytat\ii, w których prowadzili wal~ do końca wojny i III Rzeszy. Część z nich
wróciła do kraju (Cz. Główczyński, T. Koc), a
częśc została na emigracji. Wielu zginęło w
walkach, a między innymi mjr. Stanisław Mo.:.
rawski.
Upamiętnieniu ich bohaterstwa· sluży dziś tablica-pomnik odsłonięta w kwietniu l986 roku
w Zespole Szkół Rolniczych Widzew-Zdżary
oraz nadanie zespołowi imienia mjr. pil. Wła
dowódcy 161 Esdysława Szczęśnlewskiego kadry. W uroczystości wziął udział syn majora - . Piotr Szczęś11iewsltl i seniorzy !otnictwa
·
- uczestnicy walk wrześniowych.

przedstawiał się następująco:

Dowódca Dywizjo nu - mjr pil. Stanisław
l\lor:lw5ki.
Oficer taktyczno-operacyjny - por. pil. Tadeusz Jeziorowski.
Oficer techniczny - ppor. techn. Władysław
Ga.ndor.
Lekar1 dywizjonu - por. lek. Stanisław Po-
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cały czas. Od

rana. Jednostajnie l
nudno. Bury mokry tuman pokrywa wszystko
wokoło Mokną smętnie budki kas, mokną podesty karuzel, zza uarej ściany deszczu ledwie
mogę dostrzec ażurową konstrukcję
górskiej
kolejkL To już koniec sezonu Jesień.
Może
jeszcze, gdyby się wypogoc!ziło, na sobotę i nie._
dzielę, na kilka godzin, uruchomią choć
parę
urz~dzeń. Choć na razie patrzą ,w szare niebo 1 z powątpiewaniem kręcą głowami...

„,,,sowńików", a także montaż nowej dziecięcej
· ·karuzeU.„

- Ale niech pan słucha cterptiwie, Karuzela.
niewielka, konikowa, wyprodukowana w tymże
Szydłmvcu, sama konstrukcja wartości bagatela 1600 tysięcy zlotych. A przede wszystkim
- źle zaprojektowana, niebezpieczna.

- Chyba nic z tego nie będzie, rzeczywiście
fatalny to byl sezon.M
Jan Niewinowski
poprawia kołnierz przemoczonego prochowca.

- Jak pan się zorientował panie Janie, że
ona jest „niebezpieczna"? Było tak w rzecźywis
tości?

- Ma pan na myśli ten wypadek z lipca, na
toboganie? - jesteśmy właśnie w pobliżu nieszczęsnej zjeżdżalni. Rynna
oplatająca
konstrukcję wciąż szczerzy w ufoliechu brakujący.
element, z którym runął na betonową podsta-.
wę 13-letni Tomek. Teraz, w. ostatnich dniach
października nie naprawiony,
nie wyremontowany tobogan robi jeszcze bardziej przygnębia
jące wrażenie ...

- Skąd? Bo ich dziesiątki sam budowałem,
naprawiałem, użytkowalem. Znam
ich zasady
działania, słabe i mocne st1 ony, wiem też 1akie czasem mogą przydarzyć się historie. Blqd

konstrukcyjny tej wspomnian1:3 polegał na tym,
niezabezpierzenie wirującej podłogi moglo w
razie upadku dziecka skończy~ się wciągnię
ciem malucha pod tę obrotową część karuzeli.
Kłóciłem się z nimi d!ugo . straszyłem różny mi
interwencjami - no i zatożyli dodatkowy plotek uniemożliwiający wypadnięcie dzief;k'a
w
pobliże ruchomych części urządze•tia Nawiasem
mówiąc ta karuzela już nie działa ...
że

- Wypadek? Nie, nie tylko. Zresztą do niego nie chciałbym wracać, to sprawa prokuratury i sądu. Był natomiast jakby sprężyną, która
uruchomiła szereg wydarzeń, dla nas agentów raczej niepomyślnych.. Osobiście, obym był
złym prorokiem, boję się
zupełnego
upadku
lunaparku, to znaczy wstrzymania jego działalności." Jan Nlewinowskl zawiesza głos 1

-

".Jest to taspaniill11. bizne17 To pan ehełc&l
powiedzieć? Bo to prawda, a mówię to z calq
-

odpowiedzialnością człowieka,
trzydzieści dwa lata zajmuje ftł

któTtl

.

lecą.

roto: Grzeaorz Gttlastńskł

Czy w ł6dzklm Lunaparku

będq bawiły się

J>OT&ad

„kanuelnłc

swoją codzienną,

wytężoną

dobitnie udowadniają, że tenże intere1
1pokojnie rozloży6 na ob~• łopatki."

pracq

można

- Zaraz, zaraz, to znaczy, te dla dzfała,-
cych tu prywatnych właścicieli niektórych urządzeń impreza jest dochodowa, a dla sąsia
da z placu, czylf łódzkiego oddziału ZPR nie? Jakim cudem?°

.•

'dzieci?

na pohy~el?

-

'eszcze raz, od
wszyscy mieli
jasny obraz przemian, jakim uległ łódzki lunapark.
można,

Rozumiem, że chcecie uratować lunapark,
mu daw.ny blask, a nawet,
jak
twierdzicie, rozbudować. To zadam wam przewrotne nieco pytanie: bylibyście w stanie uruchomić urządzenia, które latami rdzewieją bezczynnie?

-

Prywatni

już też

byli?

Rozmarzył się wyraźnie. Deszcz mżył monotonnie, a on wpatrywał slę gdzieś nad nieruchomymi ramionami karuzel w dal, niczym w step
niezmierzony. Może przypłynął obraz wieczorny~h ognisk, skucznych imprez, gdy po całym
dmu „kręcenia" zasiadali
do zakrapianych
czasem kolacji, może usłyszał mów
miarowy
stukot kolejowych kół, które przenosily jego ro-·
dzlnę i karuzele w najbardziej odległe reiony
ZSRR. Czekałem, nie chciałem być intruzem w
tym spotkaniu z czarem dawnych doznań i namiętności. Pomógł mi deszcz, pod którego kropla mi mój rozmówca . w pewnym momencie
wzdrygnął się lekko l - Już twardszym nieco
głosem - kontynuował swą opowieść:

Stare dzieje„. Dwóch synów już miałem,
z~ mną jezdźili, zresztą starszy - Błażej, inży
nier budowlany - pokoc'1.al ten zawód jak i
ja. Jest tutaj, potem może pan i z nim poga-

wędtić.

!(kiedy pan tu stanął na stałe?

W 1979 roku. Dyrektorował wówczas lódzkim ZPR .Jerzy Ploszyński i on mnie namówił.
.-

Sciągnqlem część . sprzętu na Zdrowie,

część
i

~przeda~ern, Ustawiłem tu trzy małe karuzele
3edną piękną, dużą, Łańcuchową. •
.
. '

-

To ta, przepraszam, zardzewiala, którą mi-

jaliśmy?

~ ~tech m~i~ pan nie obraża; młody czlowielłu. Do te] 3eszcze wródrny,
to własność
ZPR.„' Aha, kupiłem jeszcze wówczas
pięć
„melexów" no i z wlasnych środków zacząłem
budować „zamek duchów''.
·

-

z

To pańska „impreza", ów zamek?

'-- Oczywiście, podejrzałem kiedyś taki
w
Wie~niu, no i zaprojektowałem podobn.y w Ło
dzi. Przez zimę udalo mi się wszystko wyko7\czyć i od Początku sezonu 1980 'roku
moje
„du~hy" straszą. Rok później, po zakończeniu
studiów rozpoczął tu pracę Btażej; odstąpiłem
mu male karuzele.

- Ile . wówczas działało urządzeń,
.azam - imprez na Zdrowtu?

kle wszystkie, a ich osiem.„

-

przepra-

Stalo czy dzialalo? Bo to dwle, zupelnt~
łnne sprawy. Stalo 15 należących
do ZPR
(c~ęść ich, a bodaj siedem dzierżawionych od
miasta, przy czym do kasy miejskiej winno z
tego tytułu wpływać rocznie 20 procent ich ut,argów) oraz 22 agentów. Nasze dzłałaly zw11-
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Ale

dlaczego?!

średnio

Były

siedem, czasem

uszkodzone?

Nie

cieszyły się wzięciem?

No wie pan„ tabliczki „remo~t" wisiały tu
gęsto.
Ale dam panu dwa przykłady.
Oto elektryczny karting - doskonała zabawa
dla malych i dużych wielbicieli wyścigów na
torze. Od dziesięciu lat praktycznie nie d~iala,
niby ktoś próbował, brakuie podobno
3akichś
części, wie pan ogólna niemożność. Leży też
w Wysokiej Dyrekcji moje podanie: chcę
to
kupić tub wydzfarżawić i gwarantuję:
będ::?ie
działać!
Będzie bawić i przynosić dochód! Na
razie -:- bez odpowiedzi.
-

często

-

- Zadtynali się powoti zjeżdżać. Również i
ja, łodzianin od wielu pokoleń; którego zawód
zmuszał do cygańskiego iycia Ech. to temat na
osobne opowiadanie: ponqd dwadzieścia tat w
„taborach", w na1odleglejszycri zakatkach kraju. Bylem i w trasie. w Związku Radzieckim,
stałem ze swoimi karuzelami niecałe 800 fWometrów od chińskiej granicy, poznałem i wiedeńskie, i niemieckie lunaparki; kiedyś dawno
miałem własnego sprzętu tyle, że zajmowatem
12 kolejowych wagonów ...

-

Oczywiście. Na pewno nie ud,aloby. się tedokónać w kilka tygodni, ale ręczę , że gdybyśmy mieli parę zimowych miesięcy na przeprowadzenie niezbędnych napraw począt
kiem sezonu kręciłyby się.

go

byśmy

- . ~yl ro~ 1975, bodaj słer1,lie7\, gdy z honorami i nalezną pompą ruszył na Zdrowiu Lunapark, czyli kilkanafrie imprez
pozostawionych nam „w spadku" przez szwedzkq firmę
„Lindgrenbyggen i KltppaTt A . B.". Winni byli
ZPR bodaj 7 milionów złotych, które otrzymali
na remont urząd:ceń, konserwację, urządzenie
placu, więc dług spłacili karuzelami i kolejkami, które przywieźli z Majorki. Pozostałe przekazali na Centrum Zdrowia Dzieckd ale
m_iasto odkupilo te ,,zabawki" uważając, ;tusznie, że powinny już pozostać w Łodzi Po chorzowskiej, -byla to druga w kraju rozrywkowa
stała baza, pięknie usytuowana, ze µisp11nialymi
możliwościami rozwojowymi.

- Przecież to ·dla nas jedyne źródło utrzymania. Oni pensje za sierpień wzięli, ja przez
prawie pięć tygodni „nie grałem", nie zarabiałem, ale pracownikom musiałem zapłacić, za
plac też.„
przywrócić

Zacznijmy, panie Janie,
jeśli

Do naszej spacerującej trójki podeszły dwie
panie osłaniając twarze parasolkami. Poszeptały
tajemniczo z seniorem Niewinawskim, który - zauważyłem - wzru$ZYł kilkakrotnie ramionami powtarzając: „- No to poczekamy ..•".
Prosił też kobiety, by zatelefonowały do jakiegoś urzędu. Po chwili przez równo siąpiący kapuśniaczek ruszyliśmy w dalszy obchód. Błażej
wsponlinał jeszcze nieszczęsne lato.

-

D~RIUSŻ DOROŻYŃSKI

- Dokladnie tak właśnie 1est: dla 14 agentów, wlaścicieti 22 imprez, bo tak ·się to w nasze; nomenklaturze zwie, cala zabawa byla i
jest dochodowa. UTządzenia ZPR, bądź przez
nich od miasta dzierżawione - przynoszą wciąż
straty.„
początku,

???

To śmiechu warte, choć może raczej ktoś
plakać powinien: nie pracuje, bo zosta!a tak za.projektowana, iż z głównego łożyska
wióry

twem". To jest dochodowv interes! Ale nie dla

ZPR, które

1

-

przedera powoli mokre od deszczu okulary.
- Rzeczywiście, słyszałem, te to deficytowa
zabawa. I powiem szczerze: nle bardzo takie
stwierdzenia rozumiem, pn.eciet
na
cały~

świecie."

Czyli całkowitego zastoju w ·Interesie 1nie

było?

A ten· drugi

przykład'!

z wielu. Oto duża karuzela lańcuktóra tak się panu „podobala". Też
z dziesięć Lat bezczynnie
Czemu?
jest tak sprytnie, że Ludzie bali się
nią jeździć, takie miała odchylenia w
pionie,
że nawet widzowie uciekali. Chcial
ją kolega,
też prywaciarz przerobić, poprawić, niech zarabia na siebie. Bez odpowiedzt. Przykłady można
by mnożyć. Hiszpański młyn, unikat na skalę
krajową, jakby dwie karuzele nałożone jedna.
na drugą - od kilku lat nie pracuje. Po co,
przecież „prywatni" na nas zarobią!

- Drugi
chowa, ta,
·stoi chyba
Wykonana

-

Dużo płacicie

ZPR?

Jest tego parę pozycji. Przede wszystkim
ryczałt od obrotów. Jest to 22 procent,
stala
stawka i przy moich „duchach" zasilam konto
ZPR 82 tysiącami złotych miesięcznie
Oprócz
tego kilka tysięcy za dzierżawiony teren i 2,4
procenla od obrotów na wydatki związane
z
utrzymaniem placu. To są znaczne kwoty. Jeśli
generalnie wszyscy agenci ma3ą obrót
roczny
średnio okolo lO milionów złotych, to do kasy
ZPR idzie 2,2 miliona plus kilkaset tysięcy z
tytułu „utrzymania" placu. Ale na co te pientąd?e są przeznaczane to już panu nie powwm Na peumo nie na· konserwację urządzeń
i naprawy - przecież widział pan w jakim są
stanie.„
-

- To wszy:;tltie pańskie
zawodowe
wydatki?
- 0 nie, u.r.zależnie od wymienionych. pla. oimy · Jt·szc.z~
ZV S, za energię
elektr JCzną,
po.łrttt.i od wynagrodzeń, a takie (2 procent od
ro ..Mego ti'JTotu) na f• . ndus" rozwoju kultur'!) ...

- Płacicie, naprawiacie własne urządzenia, remontujecie je, · utrzymujecie rodziny. Udowadniacie tym samym, że cała zabawa może, ba mt •i oy~ re!lto·vna?
- Oczywiście! To sq proste reguły gry: jeśli
mam dwa urżqdzenia i. jedno zamknę. to dru~
gie na mnie nie zarobi Ale 3eślt mam ich IS i
po?r,wę zamknę, a l'll;dzi z ekipy t~ch_nicz~ej . i
administracji zatrudniam w nte zmienione3 liczbie - to muszę
być „na
deficycie". To
cala tajemnica.
Zatrzymaliśmy się właśnie przed g6rsk~

lejką,

~a

gdy dogonił nas brodaty
młodz!emec,
równie jak my przemoczony. Przywitał się, zamienił szeptem kilka zdań z !'aner:1 . Jane~.
Już wiedziałem _ to BlażeJ
N1ewmowsk1.
Szybko też włączył się do naszej rozmowy,' w
sposób tylet bezceremonialny co zaskakujący.
Niebezpieczna się wyda;e, prawda? A to
wyprodukowane przez renomowaną
wloskq firmę Sartori, przy _przeJ?i~owe; ek~pl~
atacjł jest ;ednym z
bezpiecznie3sz11ch, 3aki•
można spOtka6 w lunaparkach..
-

urządzenie.

-

Ale zdarzyć się może przec!d, te kto~ wy-

padnie ..•
-

Tylko 1amob6;ca, jr§U fttJ przykład na • wst4nir ł pasv odepnt..
Jdlł
prze-

Jtręclr

strzega się przepisów dot11c.zącvch tak konser:: •
wacji, przeglądów ;ak i codziennej eksploatacJt
- to jest to bezpieczna zabawa. Ciekawostką
ze swoistym smaczkiem może być
dla pana
wiadomość, że kolejka nie miała atestu dopuszczającego ją w t11m roku do pracy„.

- Zaraz, za<az to przecież poważna sprawa!
Wiem, że decyzją z 30 maja 1987 r. specjalna komisja ZPR dopuściła do ruchu, czyli eksploatacji
wszystkie urządzenia lunaparku„.
- Oczywiście: nasze. oraz własne - czyli
ZPR tęż, włącznie z 1lte1>zc2ęsnym toboganem.
Ale sam pan potem qtowal W" OltZeeie, · ·b.o . '
mamy te wycinki, ze zjeżdżalnia 'była w stanre
„bardzo dobrym", q estetyka też bez u19ag. ~
przecież widział pan to „estetyczne" urządzenie
na wlasne oczy.„

No dobrze, ale wytłumaczcie 'mi sprawę
tych atestów!
-

Poczekaj,

Błażej,

zacznijmy jeszcze raz ...

ojciec N1e\vinowsk1 ma więcej cierpli wości, z niejednego pieca chleb jadł
i wie, że
czasem lepieJ dwa 'razy sprawę
z
pozoru
prostą wyłuszczyć. Więc brnie pracowicie:
-

· - Każdy z agentów, by zyskać zezwolenie na
dzialal ność, musi • przede wszystkim posiadać:
dokumentację

techniczno-ruchową

urządzenia

oraz aktualną kartę
sprawności
technicznej
czyli atest,
Inne zaświadczenia.,
jak choćby
o stażu pracy czy kurste bhp dzis na~ mnie3
interesu1ą
Po wypadku Lunapark, jak wiadomo, był przez ponad miesiąc .:amknięty, a specjalna komisja powołana przez Łódzki oddział
ZPR, w składzie które3 znalazł się między innymi biegły - rzeczoznawca NOT kont'rolowala stan naszych urządzeń ł posiadane dokumenty.

-

To

wiem. I w efekcie zezwolenia

dalszą działalność otrzymało?

na.

- 21 imprez. Na ostatnią, lctanę emocji nie
było fachowca budowlańca, dlatego musiała czekać. Natomiast z pracujących pr.zed nieszczęśliwym wypadkiem dziewtęciu
urządzeń

do ZPR zezwolenia dostały - czter11.
A i to cale szczęście, że komtsj11 dzialał11 aż

należących
miesiąc.„

-

Szczęście?

- ,owszem, bo na te cztery zdążyli w tym
czasie skompletować dokumenty, ściągnięto nawet specjalistów z zakładów w Szydłowcu, produkujących urządzenia
typu lunapatkowego.
Więcej przez mifł!siąc nie zdążyli stworzyć dokumentacji i dlatego żezwolenia dostały tytko:
„slcuternia", kolejką $anta Fe dla dziect, karuzela maneżowa Bebik i ,,Parasoiki" B.

-

To bardzo

poważny

zarzut._

-

Ale prawdziwy. Bodaj 10 sierpnia 1987 r„
po tym wypadku zjawil się na placu wojewódzki inspektor bhp, pan
Banach i sprawdzał
wszystkie dokumentac;e. On też stwierdził, że
urządzenia ZPR nie miały dokumentacji.
To
na pewno jest gdzie§ odnotowane, ta jego wizyta. A już następnego dnia pojawili się
na
placu inżynierowie 'z Szydlowco Obserwowaliś
my ich wszyscy, zastępca kierownika lunaparku
poinformował nas, że „w tych. ,dniach" majq
zjawić się przedstawiciele komłs;i, która dokona odbioru nas~ych urządzeń. Czekaliśmy, terminy zmien(aly się kilkakrotnte, siedzieliśmy żtł
jak osy, bo nie zarabialiśmy, ludzi trzymaliś
my, by w każde; chwili •ciqgnqć piasek
do
prób z balastem.

-

-

I

dalibyście· radę,

ci, mimo tej „ogólnej
Dalibyśmy,

-

mimo braku wielu

częś

niemożności"?

jak to

mówią

„tymi

rękoma".

- Chwileczkę, przecież łódzki oddział ZPR
ma tu na miejscu specjalną ekip~ techniczną.
Wiem, że łożyska nie wyprodukują, ale dbałość
o estetykę urządzeń to chyba niezbyt trudne
zadanie?
- No cóż, jest to ekipa kilkunastoosobowa,
ale ich. robota na miejscu nie interesuje, oni
traktują lunapark ·jako „poczekalnię".
~

I np. co niby

ocze(\u_lą?

- -Nie · wie pan? Na zagraniczny wyjazd, do
pracy w cyrku lub Lunaparku, ale za marki, dolary, korony. Rocznie z ZPR wyjeżdża około 50
osób; najlepsze „fuchy" to oczywiście . RFN,
Szwecja, Austria, trafiają się i Stany Z3ednoczone i Szwajcaria. A pan chce żeby ti.tdzie z·
taką perspektywą brali się za matowanie toboganu? ..•

- Wiem, że zaprosiliście dziś dyrektora łódz
kiego oddziału ZPR na spotkanie. Mają być
również obecni przedstawiciele · PRON,
Urzędu
Miasta, instancii partyjnej. Czy oprócz wylania,
jak i mnie „gorzkich żalów" jesteście w stanie
zaproponować rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby wszystkich miasto, was, no i małych
użytkowników lunaparku?
- Tak i wydaje się ono jedynym rozsądnym
rozwiązaniem. Wróćmy do czasów, gdy działal
ność lunaparkową prowadziły spółdzielnie. Istniało wiele takich spółdzielni
w kraju,
ale
zostały zlikwidowane całkowicie w roku
1975.
od kiedy ZPR stały się monopolistą w kierowaniu naszą działalnością. Działamy wszak
w
imteniu ZPR i na ich rzecz.
Chcielibyście powołać

-

spółdzielnię?

- Oczywiście! Jest to najprostszy sposób, by
wszystkie urządzenia zaczęły na siebie - i ni•
tylko zarabiać, by znów tętniło
tu życie,
przyjeżdżaly 'w ycieczki z całego kraju, a kaźd11
łodzianin m6gł przyjść do nas wiedząc,
ie
dzieciak spędzi w lunaparku kilka godzin na
wspanialej zabawie. By bylo i bezpiecznie, ł
wesolo, i kolorowo. Nie ukrywajmy - takie i
dochodowo... Pozytywna decyzja w tej sprawi•
zależy od prezydenta„ .

Czego wam serdecznie życzę .
Pożegnaliśmy s!ę i obaj Niewinowscy rui;zylj w kierunku biurowego baraczku, przed ~tó
rym zebrała się już spora grupa podenerwowanych agentów. Szara ściana deszczu zacierała .kontury dalej stojących urządzeń, ocierali
też deszcz z nosów dwaj „zawodnicy",
może
dziesięcioletni, którzy przez
pręty
zamkniętej
bramy ciekawie zaglądali do środka.
-

-

Nie wie pan czy
wyc.hrypiał

-

Dziś

niedzielę ...

chy

będzie

czynne?

blondynek.

na pewno nie,

przecież

leje,

może

w

Szkoda, matemy nie bylo, chociaż na du-

byśmy

poszli.„

Chyba dopiero w przyszłym roku. Oby„.

Do karuzel?

- Międz11 innymł. T4kł~ t&r.rądzenł• trzeba
obłoży6 trzema tonamł piachu w workach. W
podobn11 sposób obciąża 1tę wózkł
t0 mołm
..zamku duchów". ObHrwowaJłlmv tOłfe tvcPł

1

ODGŁOSY

•
5

·p

Podczas mojege rekonesansu
an Heniek, najbar.
dziej życzliwy i u- pojawili s ię dwaj dziennikaprzejmy wąsacz po- rze. Jan Olszewski z „Zieloneśród kierowców sago Sztandaru" i red. Luczak z
.
mochodów służbo- „Dziennika Ludowego", poniewych, wjechał w wai inauguracja szkolenia popodzie;nia gmachu w pobliżu litycznego wiązala się z obchoal. Mickiewicza i manewrując dami dni prasy ludowej. Dzię
niby rajdowiec pomiędzy filaki Bogu, że ja tego nie święto
rami ustawił wóz przy rampie. wałem, bo tamtych co rusz
Sceneria przypominała
pod- wywoływano do tablicy, a Olziemny garaż z amerykańskie szewskiego to nawet posadzogo filmu o gangsterach, Lcz no za stołem. I tak on oponikt nie strzelał, choć sprawa wiedział o wydawnictwach ZSL
byla polityczna. Pani Zdzisła i o tym, jak dziennikarze ceJ
wa Trojanowska z WK ZSL nią sobie szczerość i lubią pioraz pani Grażyna Pokojowy, sać o tym, czym żyje wieś, to
kierownik Rejonowego Ośrod potem jedni dziękowali prasie
ka Działania, spuściły windą
za pomoc, a drudzy tw:lerdzili,
na rampę paczki z książkami że prasa kłamie i bywa służal
i sympatyczną panią blond cza, ale nie w stosunku do
księgarz. Operacja się
uclała.
chłopa.
Kiermasz z udziałem iódzkieObejrzałem miejsce
inaugugo Domu Książki
racji. Sala przyjemna, z barwstanow i ł
ważny .element w
inauguracji nymi jupiterami, festonami na
szkolenia politycimego ZSL na lampach wisząc y ch i z dorodszczeblu rejonu.
nym fikusem. Nad wnęk.ą naNo i pojechaliśmy, pomaga- pis: „Dziś Disco", a na tylnej
jąc wieszCZQWi w realizacji zaścianie
rodzina • kolorowych
myslu, Iżby księgi zbłądziły
krasnali przed chatką. Zanim
pod strzechy. Dosłownie rzecz to odnotowałem, pan Heniek
biorąc jest . to niemożliwe, alprzywiózł docenta doktora habowiem pewiea
nowoczesny
bilitowanego Konrada Gałusz
prominent. z
czasów
gdy
kę, który miał uświadomić luł,ódzkie było prawdziwym wodowców ze wsi, co im grozi
jewództwem, wytępił wszystkie ' ze strony cywilizacji. ·
strzech:v. propagując stropodaOkoło czternastej
byli już
chy Na szczęście chłopi zaprawie wszyscy, łącznie z: preczynają osta.tnio budować dozesem WK ZSL, Jerzym Chojmy z dachami
spadowymi,
nackim. Na kiermaszu mimo
więc trochę tej wsi widać pod
wysokich cen by ł znacz.ny ruch
Łodzią.
w interesie, bo i wybór boga-

toń
oraz spalając · węgiel, a
każdy komin zagraża
środowisku.
Ponadto
wieś
nie
powinna
używać
dezodorantów, które są lżejsze od po-

wietrza

i niszczą ochronną
warstwę ozonu
nad
Ziemią.
Wieś śmieci, co także jest zagrożeniem, i
trzeba z
tym
skończyć.

te
śmieci
podrzucają do wsi
samochody z łódzkich fabryk,
ale żeby nie było wzajemnych
obwinień,
gmina Brójce uzyska dla przykładu wzorcowe
wysypisko śmieci w Pałczewie.
Na zakończenie doceąt pocieszył zebranych, że
nie jesteśmy uprzemysłowieni · w tym
Moim

naJezęściej

zdaniem

•
mamy za mało. Jeżeli do Pał
czewa, mówił prezes, bedz!e
się przywozić 5 tys. ton śmieci
dziennie, to te kratery po
żwirowni w rok się zasypie.
Z Łodzi do Bełchatowa jest o
20 km dalej niż do Pałczewa,
koszt transportu byłby więc
wyższy, ale za to miejsca na
śmieci starczyłoby na co najmniej sto lat, tę dziurę ·będzie
się tam kopać przez pół wieku, bo tyle jest węgla.
Pośród
oklasków
zebrani
skierowali się
do
prawego
skrzydła na degustację. Powiedziałem
Telewizji, że Wojtek
Kacperski, z kt6rym chodziłem do szkoły,
jest właśnie
kierownikiem zespołu
„Rzgowianie".
Anka
Orzechowska
obrzuciła nas
krytycznym okiem prezenterki i o;majmiła,
że ja
wyglądam
starzej. Ze
wzruszenia zaplątałem l!ę z:
nią w kablach. Ania szepnęła
mi do ucha z pieszczotliwą
obłudą że to nieprawda, ale ona
miała
to w scenariuszu, po
czym rzuciła ·się do stołów,
gd.zie chłopcy robili jej kamerowe przebitki z samych kanapek. - Jezus Ma,r ia - wrzasnęła - nie samo żarcie, jedzą
cych też!
Nad stołami unosił się dyskretnie zapach jarzębiny, lecz
ja się z nim nie
zderzyłem.
Kanapki były bogato przekła
dane tym, co zrodziła natura
na wsi, z wyjątkiem odrobiny
śledzika z
puszki. Natomiast
wszystkie
pyszne,
pachnące
ciasta pochodziły z domowego
wypieku.
Tutaj jeszcze degustaela, a w
sali słychać
już
Borynowe
wesele! To rzgowska kapela
uderza w
instrumenty. Kapelusze, kontusze, śpiewający
klarnet i z werwą dudniący
bęben, tańce i śpiewy!
Sekretarz Skrzyński częstuje
mnie prawdziwą wiejską kieł
·basą. Innych wyrobów domowej produkcji nie skosztowa-

stopniu, co Europa Zachodnia,
nie jest aż tak groźnie,
tyle że wiatry zachodnie zatruwają
nas kapitalistyczna
zgnilizną. Trudno
temu zapobiec, a ponieważ znajdujemy
sję w trudnych warunkaah ekonomicznych, więc do działa
nia na rzecz ochrony środo
wiska musi nas zdopingować.
instynkt
samozachowawczy
czyli strach.
Natenczas
do
stanowiska
„Dziś
Disco" podłączył
się
technik z lampą
na długiej
tyczce .i zaczęło się kamerowanie. Rolnicy byli tak tym
wszystkim wstrząśnięci, że zaczęli
tytułować
docenta profesorem i prosić, aby coś z.robił, żeby nie zatruć całkiem
Brójec, bo to najlepsza rolniczo gmina w województwie.
A jak tu zaczęto
utwardzać
drogi pyłem dymnicowym, to
krowy mają poronienia i przeW Brójcach była zabawa
stają być cielne. Teraz znowu
ogrodnicy płacą za kominy,
nie wiadomo, czy to kara, czy
podatek, czy na fundusz ochrony środowiska. A jak każdy
komin groźny,
to
wkrótce
wszystkie wsie
będą
płacić,
nie tylko ogrodnicy. A małych
filtrów brak. No i to wysypisko„. Najpierw
niewielkie,
a teraz doszło ze strefą o- łe"m, ponieważ
bełchatowski
chronną do 173 ha. Trzeba bę
RYSZARD BIN,KOWSKI
lej depresyjny sięga już Brodzie wysiedlać i wywłaszczać nisina, gdzie wysychają studdziesiątki ludzi. Głosu wsi się
nie, bliżej zaś woda zalatuje
nie słucha, prasa ani lektor czymś, co docent Gałuszko
NK ZSL nie zadecydują o lo- nazywa skażeniem, i · w Pał
W Brójcach oczekiwał nas
ty. Książki z zakresu leczniciOspodarz całej imprezy, Hen- twa, hodowli, upraw, żywienia, kalizacji wysypiska, więc na- czewie już nie pędzą.
p isali do
marszałka
Sejmu,
A w sali sama młodość, bo
1·yk Skrzyński, sekretarz GK
a obok tego beletrystyka. Du- Romana Ma!inov'(skiego„ ..
większość
zespołu
„RzgowiaZSL, Krótko przystrzyżony, o
żym
wzięciem
cieszyły
się
Podczas wymiany zdań mig- nie" jeszcze w podstawówchłopięcej twarzy . i spojrzeniu
„Wykroje" i „Między ustami, nęła mi w
tłumie
znajoma ce. Stroje, ta11ce, przyśpiewki
człowieka doświadczonego, któa brzegiem pucharu", często
twarz.. Człowiek był. tak zaa- w stylu mazowieckim. Dudńi
ry wie, czego chce. Ma już
też obywatele płacili dyskretferowany, że mnie nie do- podłoga, świsty,
gwizdy. poprzystojną żonę.
nie po 420 zł. za .,Barwy sek- strzegał, więc go nie zaczepiahukiwania,
okrzyki
radości
Wścibski reporter nie
wdasu " Lwa .Starowicza.
łem. Z uwłos i ema
nawet do wyrywające
się z
młodych
jąc: się w pogawędki ruszył na
Wreszcie pani G. Pokojowy mnie podobny, tyle
że
były
piersi. Łza się w oku kręci. ..
rekonesans. Zanurzywszy się
wyjaśniła, jak będzie przebieblondyn i bez brody. WyszedZatrzymane to, co przemija ...
w plenerach stwierdził, że gać 1 jakie formy przybierze łem
za nim na ganek i zobli- · I nie są to chrapliwe, ponure
nad Brójcami świeci jeszcze sikolen ie polityczne w okresie czy!em
pojazd podobny do o- wrzasld z rockowego rykowis'prawdziwe
październikowe
karµpanii sprawozdawczo-zjaz- sinobusu, pełen
kolorowych ka ...
słońce, powiewa ciepły wiatr,
dowej w ZSL, po czym głos strojów ludowych. Zrobiło mi
Za oknami już noc, a ja
snuje się nić babiego lata i z zabrał docent Gałuszko, który się raźniej > lźej na sercu. stoję, słucham i myślę,
że WK
topól opadają liście, które wy- w
tonie pogodnym
zaczął
Przyjechali. „Rzgowianie".
ZSL w Łodzi jest na dobrej
wozi tactką na <laplecze rze- przepowiadać Apokalipsę. Wieś
Tymczasem w sali nieustęp drodze, aby
odejść
raz na
telny gminny sanitariusz.
jest mniej skażona
pyłami
A
liwy w walce o czystość śro zawsze od łopatologii, drętwo
w ogóle jeśli chce się znaleźć
przemysłowymi, ale
pod Ło- dowiska pan Gondzio arguty. pustosłowia i zdemokratywzorowe gmmne centrum, to
dzią metale ciężkie sprawiają,
mentował, że bez konsultacji z
zować w pełni życie polityczne
tylko w Brójcach . Z jednej
że choruja kobiety
ciężarne i
chlopaffił. zadecydowano o Iow swoich
szeregach. Ludzie
strony asfaltoweJ drogi kiosk
szerzy. się wcześniactwo w po- kal izacji
wysypiska. I
nie nie cierpią suchego werbaliz„Ruchu". z drug iej z aś przyrodach. A na dodatek ,węglo chodzi już o to. że przepro- mu. Uczą się jednak chętnie
stc.nek PKS, gdzie reklamują
wodory wielop i erścieniowe ku- wadzono tylko badania ekono- wówczas, gdy interesuje
ich
się na tablicach
fotografowie
mulują się w glebie i przenimiczne 1 ze przy ciągłym ru- temat wykładu i gdy mogą
z Woli Rakowej i
Kurowic
kaja do tkanek roślin działa chu ciężkich śmieciarek od wi- przy okazji połączyć przyjemoraz mistrz od przewijania sil- jąc rakotwórczo. Fluor zaś tak
bracji mogą się zawalić cha- ne z pożytecznym.
ników. Rozkład
jazdy · jest dziala na układ kostny zwiełupy. Rzecz
w tym, że nie
A na estradzie barwne komniej czytelny, ponieważ wisi rząt, że .krowom łami~ się nobylo ekspertyzy kompleksowej, rowody i występy solistów. Tepod dachem wiaty, żeby go gi na pastwiskach. l co zrobić a tu jakieś 250 m od śmiet raz już czapki z piórami i strochłopi nie· prz~kuli na lemiez tymi gazami tworzącymi ob- niska zaczyna się źródlisko je krakowskie, no I „Płynie
sze.
łoki, z których potem spadaWolbórki. I jeśli ktoś zza biur-. Wisła, płynie", a potem · jeszUstaliłem z całą pewnością,
ją trujące kwaśne deszcze? A
ka cieszy się z tego powodu, cze cały bogaty program z gate obiecany autobus mieiski
Bełchatów ze spalanym zasiarże Wolbórka wpada do Pilicy
ikiem. aż się w oczacn mieni
zm : e111ł już trasę · omija Brójczonym węglem ·dość blisko ... poniżej spiętrzenia wód, z któ- i nogi
same podrygują do
ce i zahacza o Pałczew, jak
W tym momencie spoczęło rych korzysta Łódź, a dalej to tańca.
się domagali mieszkańcy.
na mnie spojrzenie Anki 0- można zatruwać, bo to już nie
Tak się tym wzruszyłem, że
Z orzystanku PKS widać ca- rzech<nvsltiej. Było takie, jak- nasze środowisko, to nie jest
pojechatem z artystami do
łe centrum.
Na
piennzym by dziennikarka przymierzała to po polsku ani po obywa- swoich, czyli do Rzgowa. Ale
planie dwa modrzewie, topola mnie do kamery telew'o:yjnej
telsku.
żaden
rzgowski milicjant nie
z resztką wstążek
na
pniu, lub do trumny. Twarz: jej byW hallu nastąpiło coj w ro- odprawił mnie z honorami z
pewnie po dożynkach, ciągnik ła blada z p0rzerażenia. Wyszła dzaj u happeningu.
Otoczony gospody prosto do wytrzei liczne samochody. Na lewo w pośpiechu :i: sali, więc po- tłumem zaszokowanej publicz- źwialni. Nie dlatego, te zmieładny pawilon z dwoma skleśpieszyłem jej na pomoc. 0kaności, oślepiony
blaskiem juniono tam komendanta, ani te
p~mi, spożywczym i
przemy- zało 1ię jednak, te Telewizja pitera na tyczce, prezes· Je- MO nie wkracza na teren
słowym. Na prawo okazała reo.panowała lewe
skrzydło burzy Chojnacki odpierał dziel- przykościelny, gdzie midci się
miza OSP i przystawiony do dynku GOK, gdzie na rejono- nie ataki Anki Orzecholvskiej, przystanek
autobusowy. Ten
niej , lecz nie mniej okazały, wej wystawie kwiatów, owo- która zadawała mu kłopotliwe pełen wrażeń dzień sprawił, iż
budynek Gminnego Ośrodka ców I warzyw, w które wkom- pytania. Z drugiej strony u- w głowie miałem pełno muzyKultury. A
ponowano papieroplastykę pod · śmiechała się do mnie znajo- ki. I jadąc miejskim autobupośrodku
długi,
p iętrowy. estetycznie
pomalo- postacią kwiecia, pająków i ko- ma twarz. I zaraz potem wpa- sem linii 266 do miejsca zawany i otoczony zewsząd pięk- lorowych . , światów",
tętniło
dłem w braterskie uściski, pomeldowania na pobyt stały,
nie
utrzymanymi
kwiatami jeszcze życie. Pośród słojów z nieważ znajoma twarz należa gdzie czekała na mnie wierna
gmach, w którym
mieszczą
przetworami, pieczarek ze łba ła do Wojtka Kacperskiego, z Penelopa bez ·ukrytych , pod
się ·
Urząd
Gminy, siedziby mi jak pięści, pośród ogórków, którym solidarnie przebębni szlafrokiem
narzędzi
tortur,
partii i organizacji politycz- ściętych pn! brzóz, chryr~· m łem podstawówkę w Rzgowie. myś!alem, te mo-że nie będzie
nych,
biblioteka, poczta. O- i koszy z drobnymi kwiatami
Przed dwo!'Ila laty Wojtek, z jeszcze tak źle. Zespół ,.Rzgośrodek Zdrowia.
Na z;iplecze wiły się telewizyjne przewody zawodu rzemieśloik, wbrew o- wianie" swoją tkwiącą w trazabrakło funduszy, toteż przyI mówiono do kamery, co I
pin11 społecznej i wszelkim dycji świeżością i młodością
bytek ludzkich potrzeb znajdu- gdzie urodziło się z tych wspa- przeciwnościom założył
duży
jakby rozwiał nieco obraz teje się w tzw . stanie surowym. niałości : Pewien sceptyk na- zespół folklorystyczny. Jest to go, co nas czeka. W Brójcach
W niewielkim betonowym ko- cinał kozikiem burak ćwikło w życiu Rzgowa zjawisko tak mówiono o degradacji środo
r ytku dla panów leżalo uwite
wy. aby sprawdzić . czy tutej- niezwykłe. iż wymaga obszer- wiska, o ginącej wodzie. choze słomy gnia1do. w którym si rolnicy nie fuszerują. i czy l'legó potraktowania w repcr- robach. zamierajacei roślinno
zaoewne niosł y się okoliczne on naprawdę jest czerwony. tażu.
ści, a ci młodzi ze Rzgowa z:!1aku'ry . Przybytek świadczy jed- Szalenie przystojn;i brunetka w
Następnie głbs zabrał prezes
leźli na to antidotum. znalenak
usługi,
albowiem · zza
białym wdzianku zapytała. co
Chojnacki, który
oświadczył,
źli swój sposób na życie , Jakdrzwi dobiegają dźwięki przy- mi się najbardziej podoba. Od- że partia chłopska ma bronić by na przekór wszelkiemu złu
pominające zmagania
człowie
parłem. że
burak pastewny. chłopów we wsz:ystkich spra- i na pocieszenie w Ich muzyka 1 własnym iestest~em.
Był takich rozmiarów. że gdywach, ' a
szkolenia są m. in. ce. tańcu i śpiewie szumią
Naczelnika gminy tego dnia by młody Władysław Komar po to. aby się uczyć, jak zmie- jeszcze wierzby, płynie woda
nie widziałem. Za to od rana pchnął nim w trybuny. zamro- niać mentalno~ć ludzi w urzę :Eródlana, falują łariy zbóż i
w idoczne były kobiety z Bró- czyłby dwa sektory widzów. dach, które nieraz zamiast po- pachnie łąką.„
jec · i okolicy. które prz y ~oto-. Pochodził z Wiskitna. No, a móc, utrudniają 'chłopom ży
wywały to wszystko. co tylko
te cudnie wyszvwane płótna? cie. Wysypisko, rzecz jasna,
kobieta na wsi
zdolna
jest Też z Wiskitna. Wykonała je musi gdzieś być, ale prezes też
wvczarować.
Pracowały
pod przystojna brunetka, pani Ja- widział te pulsujące źródełka w
przewodem opiekunki Kół Go- nina Siedlecka.
Pakzewie,
s1koda więc niszsoody1i
Wiejskich.
Janiny
. A w sali docent Gałuszko czyć przyrodę i marnować woGniazdowskiej,
i
szefowej ostrzegał . żeby się nie śmiać, dę pitną: Tym
bardziej.
że
miejscowego
KGW, Danuty bo chłopi sami się zatruwają, ochrona środowiska to także
Szwed.
pijąc i paląc w nadmiarze tysprawa żywności, której wciąt
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a roeprawle

azowi T„ te mu nrz.ykr6cl te
złote
interesy i akończy sie
czas absolutnej władzy ięrubo
ez.vk nie odezwa!
smarowanei walut•. A to z.no..
s1e 1ednYm s ł o wem
wu. te wcale nie o to chodziSiedział
w ławie
ło. tylko Mariusz T. ścierpieć
oskarży ciela
oosiłkowe~o I mi4czał. Chci ał
nie mó!?ł że Janina O. wolała
tu
by ć . Chcial orz.y!? woźd zi ć tego
Józefa
Jana.
'Orzezywanego
cz ł ow ieka 7 orzeriwka
zwyc2:a.inle Jaśkiem !?<Jłoduoc:i
swoia
krzywda . A teraz każde ~!owo
na oaństwowei Posadzie. ~d
niego, pływającego w forsie i
wYdaie mu sie oowiedziane za
dużo .
mo!?ace!?o wszvstko.
Siedzi Pawełczyk i mocu ;e
Takie nieduże miasteczko fa.1<
Płoty musi wiedzieć.
z czego
sie w nim zemsta z ookorna
bezsiła Rozoacz nie do wyleżyie I kto daie ieść. Jak
sie
czenia ze ~oda na nieodwratego nie wie. to sie szuka chlecal:ne. Raz chciałbv bić na o~
ba gdzie indzie.i W każdym ra~!eo w te elowe z ławy oskarzie tak będzie bezpiecmiiej. W
. żonvch. to znowu Przebacza i
razie buntu można mieć aoaodouszcz.a bliźn iemu swemu. 1 lcmy dom albo ot·rzymać zwolmilczy
nienie z óracy. albo nie dostać
Pa wełczyk nie umie
mówić
kredvtu z banku na nowe mado tylu ' udz; naraz Czu ie icn
szYTIY. albo skończyć ialv JaOC ZY. SlYS7.Y
ich ~zeotv i coś
siek P.
sie w nim zat vka Pawelczyk
W
Plotach
ludzi karmił
nie umie orzemówić za swoia
Marius? T i wygląda na to.
kr zvwda. Pawełczvk umie móże karmić będzie
dalei toteż
wić do ziemi i ona mu odola- · nikt tak .znowu nie zrywa się
ca tłusta skiba nabrzmiewaiaca I nie leci na komisariat zeznaolonem. Chło·pska
mowa jest wać co wie. a czego
byna1-

N

Wszyscy

Władysław

wiedzą,

11tau

Paweł

kto karmi ludzi w

Każdemu

1:tarudze .. Znalazl io listcmosx
na leśnej
drodze. · kTótldel
trzy.kil-Omelrowe1
t>I'~YWce.
która sle .ścinało łulk nosy od
Nowogardu do Płotów. Wszyscy tędy feździll. ale listonosz
był akurat nlerwszY.
bo 'lię
zerwał ~witem,

żeby rozwietć

pocztę. kt6re1 wczora i nie zdażył dostarrzyć do wsi.
Zna h zł .Taśka r:'?:"'ra owan~·
go po błocku jak ja.ką szma~ę.
Dało
sie ooznać Kto to. bo
twarz była w całości
Chyba
do iedenastei w całych Plotach
nie znalazł się odważny, żeby
o6jść do domu Pawelczyków i
powiedzieć Im. te ich iedrnak
leż.y na leś-nef drodze. a d<>dkoła niego mrowi sle od mtlicJI.

Żadnych

śladów

doszukać

s!e nie motna było z 'Dowodu
tego błota i deszczu. Nie wiedzieć co Jaśka
zabiło.
czle'k
czy maszyna. czy co ieszcze.
Tyle że w głowie miał dziurę.
Jakby od mlot!ks albo kamienia.
Myśleli ludzie. ie 1ie śledz
two będzia iwleikło bez ik<>ńca.

remu sie zdale. ie 1ego •wiat
na:iwamiejszy.
Bomba wybuchła w czerw·
ou, kiedy z !?rvfickieito sądu
orzyjechał nowY
Drokura't<>r ł
zarządził
ekshu1ma.c ie
Ja.ś:ka.
Mówią. że nowy w Gryficach.
to dlate!?o srasznle sie wściekł.
kiedy urzeczytał cieniutka ·teczuszike a·kt w sorawie niewviaśnionei śmierci
na
le śnej
orzecince. J akby ten orokurator dłużej tu nobył urzedtem.
toby- mówili - tak się nie żo
łądkował z
ta ekshumacją l
wznawianiem dochodzenia. Może by iuż wie.d'li.ał. że są snrawy, w które nie oolaca sie
zbytnio zagłebiać? Czasem to
zaś7'kodzl w kai!'ierze młodemu
orokuratorowi. a czasem zwyczajnie ma sie z taklei dociekliwości dużo mnieisze 'Oieniadze niż z ooz.ostawienia snraWY do rozoatrzenia na sadzie
ostatecznym. Ludzie tutel.si iuż
D'l'zYWYkli, że milicjanci iak0ś
soecialnie nie wścibiali nosów
w ró:bne sorawY. kiedy nie zależało na tym MaTLu.szowi
T .•

Płotach

- ile so ie za atwi

Do tego, aby w Lodzi mógł słę odbyć ważny mecz pliki
potrzebne jest boisko, dwie bramki, dwudziestu dw6eb
zawodników, trzech sędziów i Michał Bunio."
- Niekoniecznie. Jeśli to będzie mecz ligowy - to tak. Ale
gdy w grę wchodzi jakieś ważniejsze spotkanie - to przyjedzie ktoś z Warszawy. Cóż, ja dopiero wchodzę w środowisko
komentatorów...
·
- Ile spotkań juł komentowałeś? Dziesiątki? Setki?
- Skąd! Spokojnie zamykam się w dziesiątce! Prowadzllem
dopiero jeden mecz międzypaństwowy pomiędzy reprezentacjami olimpijskimi Polski l Rumunii, kilka spotkań pucharowych
„Widzewa" i jeden - ciekawostka - mecz pucharowy „Legii".
Razem z Janem Tomaszewskim pojawiliśmy · się na stadiottie
„Legii" i wywołało to spor.e zdziwienie, że dwóch łodzian będzie komentować mecz warszawskiej drużyny.
·
- Najołekawsse 1porłowe wydarzenie. w jakim przyszló ol
-

nożnej,

ue:1estnle:ą6."?
- J,eśl! cho<lz.l

JOLANTA WROŃSIKA

o niezwykłość wydarzeń, to z całą pewnooolą
nim mecz „Widze.wa'' z „Juwentusem", kiedy to została
rzucona owa słynna butelka. Natomiast jeśli chodzi o walory
samego meczu, to wymieniłbym dwa takie spotkania - i wcale nie najważniejsze, tzn. mecze „Widzewa" z „Galatasarai" Istambuł oraz z „Aarhus GF". W Istambule. bylem zaskoczony
żywiołowością reakcji trybun, Nie taką, jak u nas - gdzie wykrzykuje się epitety pod adresem sędziów i zawodników. Tam całe sektory ubrane były w żółto-czerwone barwy klubu, posiadały też „wodzireja", który organizował i nadawał rytm dopingu. W Aarhus natomiast „Widzewiacy" byli pewni zwycię
stwa. Nie zapomnę widoku jęczącego i zgrzytającego zębami
prezesa Ludwika Sobolewskiego, który przeżywał katusze cała akcja bowiem toczyła si!]: pod bramką „Widzewa" i przedwnicy wielekroć byli o włos od zdobycia gola.
- Gdzie lepiej się czujesz podczas komentowan~ meczu
na stadionie „Widzewa" czy „LKS"?
- Na „Widzewie". Wynika_ to z konstrukt.:jl trybun I właści
wości stadionu. Na „LKS" komentator zr.ajduje się w szklanej
kabinie, odizolowany od publiczności - to trochę przeszkadza.
Poza tym na „Widzewie" stanowisko Tv położone jest nieco
wyżej, co automatycznie zwiększa pole widzenia.
- Dlaczego powiedziałeś kiedyś, że lmmentator jest najbardziej samotnym człowiekiem na stadionie?
·
- Słuchawki, które ma się na uszach, dość skutecznie izolują nas sprawozdawców - od tego, co dzieje się wokół. To
prawda, że w jednej z ·nich słyszę „szum międzynarodowy" czyli odgłosy, które wydają z siebie kibice, lecz . w drugiej sły
szę nie tylko swój głos, ale także i polecenia z wozu transmisyjnego: Dodatkowo m'uszę pairzeć na to, co dzieje _się na boisku oraz na monitor, który też pokazuje · mecz. Niby. więc jestem na stadiopje - ale duchem jakbym był nieobecny.
- Latwiej ci będzie wymienić konkurencje, które komentowałes, ezy też te, na kłó1·)cb nigdy z eldpą Tv nie byłeś?
- Jednych i drugich jest sporo. Chciałbym komentować żu
żel. Ostatnio natomiast „robiłem" koszykówkę kobiet i spodobało mi się to. Nie wydaje mi się, żebym nie mógł tego robić nadal. Podobnie jes) z siatkówką. Ale są przecież i inni...
Poza tym nie chciałbym 'Wyjść na takiego, . który z równym
wdziękiem będzie komentował i gimnastykę artystyczną i bobsleje!
.
- Publiczność w kraju I za granica?
- U nas, zaskakująco często zagląda się sportowcom do kieszeni; wymaga się od nich sporo - ale 'nie pomaga się im. Jeśli drużynie się· wiedzie trybuny wiwatują. Jeśli zaś gra
toczy się nie po myśli kibiców - jest albo cisza, albo gwizdy
i epitety pod adresem zawodników. To nie pomaga. Za granicą
doping jest niezależny od sytuacji na boisku.
...; Której łódzkiej drużynie kibicujesz?
- Kibice „Widzewa" uważają, że „LKS", kibice „LKS" - te
„Widzewowi". Prawda leży w połowie. Kibicuję bowiem łódz
kiej pllce nożnej - a nie konkretnej drużynie. Chćialbym, żeby
obie grały jak najlepiej!
- A gdy „LKS" gra z „ Widzewem"?
- Widzę, że przyciskasz mnie do muru. Narażę się niektórym kibicom - ale raz kozie śmierć! Skłaniam się w stronę
„Widzewa". Tam jest jakby większa fachowość i w samym klu.!
bie I wśród zawodników.
- Twoje hobb)' - inne niż sport?
- Brak czasu. Kilka lat temu, · pewna pani socjolog przeprowadzała ankietę z · młodymi dziennikarzami (bo ja podobno
nadal jestem młodym dziennikarzem!) na 'temat czasu wolnego.
Na tak samo postawione pytanie odpowiedziałem jej, że jak
mam wolny czas, to idę na imprezę sportową. „Co 'jeszcze?" spytała panł socjolog. „Idę z córką na spacer". „Albo?" pant ·
socjolog nie dawała za wygraną. „Albo idę na imprezę sportową". Wyszedłem zapewne na takiego, co to ma „klapki na oczach", ale to prawda: sport bowiem może być i pracą i przyjemnością l hobby„.
- Czy sam uprawiałeś sport?
- Przewidywałem to pytanie. Tak; jak każdy chłopak kopałem piłkę. Ale jako zawodnik - przez pewien czas grałem
w siatkówkę, hokeja 1 trenowałem boks. Trwało to bardzo krótko; kij hokejowy mam jednak w domu do dnia dzisiejszego.
- Jestd osobą kontrowersyjną I nie wszyscy cię akceptują?
- Jestem kontrowersyjny? Hm ... Wydawało ml się, że jestem
zupełnie normalny. A że nie wszystkim odpowiada mój sposób
zachowania się przed mikrofonem czy przed kamerą. Cóż, „jeszcze się ten nie urodził„.". Ale to mi oczywiście daje wiele do
był

łal!odna.
bo
ziemia
mnief. Pewnie dlatego wysLło
bo tu ani narzędzia. ani śla
nie lubi a krzyku nie
tak Jak wysz.ło i ludzie nawet ·dów, ani nawet 'l>Owodu. Ale
słucha . Wier siedzi Pawełczyk, · sie temu specjalnie nie dziwia.
nie. Zanim sie· kto obeir.zal.
solótl grabia.s·te oaluchy i oaani też obu·r.zaia. Zycie. A w
milicja dała zgode na oochótrzy w oodlo!?ę ze złu.szczMa
wek Jaśka. Mogiłę ksią.dz nożyciu trzeba znać ~woie miejsce
farba.
kropil. Rodzice opłakali. Ludzie
w szyku
Szyk zaczai być w
Nie był Pawełczyk w sadz.ie
Plotach jasny gdzieś tak z ponanieśli najpierwszych kwiatów.
od tego czasu. kiedy iemu <1achoć najwięcel było solennych
cza tku. lat siedemdziesiaty..:11.
memu.
zaplutemu
karłowi
wieńców z. ·papierowymi liliaalbo nawet trochę wcześnie.i. W
akowskie; reakcii dali nietnaś
Płotach osiedli ojciec stefan i
mi i napisami. że drogiego i
cie lat za cztery lata lasu i
syn Mariusz T. Ojciec .zaczął
nieo<łiałowanego że2naia w bóorawie dwa szwabskiego la!?ra
lu. Sledztwo umorzono raz dwa
od małego zakładu foto!!raficzWtedy też siedział i milczał
nego, a sV'n to trochę pływał
z braku materiału. winnych i
Ze zdzi-vienia chvba bardziei
oosz.lak. I iuż.
Na ooczatku
w handłow~i . to troche w r.vniż ze strachu . Dowiadywał sie.
maja było oo wszystkim.
backiej flocie i ciułał. Ciułali
że
on. Pawełczyk Władysław
obaj, w Szczecinie
trzymaj~c
I chyba dopiero iak iuż ziesyn
Władysława bił Niemca
mieszkanie dla załatwiania comia nad Jwiem zaciągnęła sie
całkiem nie tam. edzie należaraz większych interesów. Z teoierwszą trawą. ktoś zaczął sie
ł<>. Czyli był niedobry.
. '
S!o pływania i Mlcładu foto.iaratroche dziwić, że talk to SZYbKiedy pani sędzina czytała
fii · weselnych i pogrzeb01Wych.
ko poszło. Ani sekcji nie było.
wyro"k. Pawełcz:v'k znowu nozrobiło sie tak: dwie cukierchoć przecie oowinna. .ani za
czuł w sobie to sotare zdziwienie. kwiaciarnie o<ł Rewala do
bardzo nie dłubali w tYm. skąd
nie Nawet nie gniew. tylko taMrzeżyna w sezonie. nare kiossię ta dziura w JaŚ'kowei glokie bezsilne zdziwienie. że · sło
ków z ~ohami. chv<ba ze trzy
wie wzięła. Kitoś inny przywa są tak strasznie cieżkie. że
taksóWki. ale te.go dokładnie
pomniał sobie.
tak prywatnie
aż ootrafia
całkiem
zasypać
to 'już nikt nie ooliczY. bo te
ca~kiem,
na chrzcinach u kuc a ła orawdę. Więc stał Pawelwszystkie firmy są na różine
zynów w Łobezie, że Jasiek
czyk razem z innymi. natrzył
nazwiska Wiadomo tyl1ko. że
orzvczepił sie czegoś do Mariuna orla na todze oani sedziny
to wszys·t ko trzyma Mariusz T.
sza T. i że nawet sie raz czy
i może z tego zdziwienia. a odziedziczywszy po zmarłym tadwa ostrb ze soba orzemówili.
może z czego innet!o. ni stad.
tuaiu liczne· aktywa. W kai.idym Podobno chodziło o Janin' O.
n i zowad oomyślało mu
sie
razie jedno 1e.st pewne. Płotom
ktÓira warowała w kiosku z
jakoś tak glu.Pio.
czy gdyby
1eść daje Mariu1
!>z T „ on z.abrud- frytkami w Ma-zeżynie. a ten
ten orzeł. iak dawniei. miał na
nia i zwalnia. on może zasz- kiosk był Mariusza T. l :pogłowie korone. to
czy śmierć
kodzić, a ze dwa raz.\r nawet
dobno Jasiek, jaJk zaczął choie!?o Jaśka też wy.padłaby tak
udało · mu sie WYkurzyć z Pło
dzić z Janiną, to chciał. żeby
tanio Jakby ta korona moitła
tów ra.z na zawsze takich. co orzestała złodziejowi ka.sę na•
coś poradzić na to zmiaMżone
mu na irece chcieli za bard~ pychać. Tak miał oowiedzieć.
ciał
Jaśka. upaćkane w błoc
oati-zeć. Jednego
milicjanta z
Łańcuszek domysl6w
911uto
ku dro!?I.
komisariatu i kierowniczke Do- mimochodem
i skrycie. Bo kto
Małe
pomorskie miasteczko
mu Kultury, któref wcale nie
naiwnv bedzie iłośno rozootrzęsło się w posadach od nlooodobało sie. że ma sie l>Ytać
wiadal.
co miał Jasiek do
tek. A to. że Józef Jan P. miał ·Mariusza T. czv może zrobić
Mariusza T. albo na odwrót,
na oieńku z miejscowym krózabawe z orkiestr• dla ludnoś
prowadząc !kwiaciarnie Mariulem. iak nazywano Mariusza T ..
ci.
sz.a T„ 1et.dżae ta!ltsówką zapibo za bardzo wYChYlił sie z oJedni
PawełeZYkowłe
nie
sana na aiebie, ale wiadomo
bowiązującego układu.
A to.
klaniall słę w ua... Mariuszowi
kto na nill dał !Pieniądze, a
te n·a wet zaczął «rozić MariuT. Zrobić mó.«l im nlewie.Je.
ta'ks6wika w 1ezonie nad mochoć · or6bował. I wcale
nie
rze·m to jest duży i tłu;Sty kadlatego, te Pawelczykowie tacy
.
wałek cla·staT
mocni ·1 mieJi
na
Mariusza
Pawelezykowa do 11ądu nie
haika. tylko że tacy uczoeiwi i
ooszla ani razu. Mówiła. że 'Doniiak
ich
było t>r.ze1ruoić albo
...
czeka. a1 aorawiedliwość l)l'zyjouścić .z torbami. Pracowali na
I!
dz.ie do niei. a nie ona będzie
swoim. no'le mieli i 'Oieć szklar.za nią latać. Siedzeniem 't>O sani z warzywami. dorabiali aie
dach · nlc.zel'(o nie WYSiedzi. a
upaxcie. t><>woll. ale uczciwie i
jak człowieka. za.biU. to musi
nikt nigdy by nie oowiędział.
sie '[)Okazać, kto winien. Tak
że ciąi:tnie sie u nimi
lud:zlka
jakoś wys:r.lo, te 1ie Pawełczy
krzywda. Może ta uczciwość
.kowa nie może doc.ze'kać tet
tak
broniła
Pawelcz.v'ków?
.5'Dl'awiedliwoścl na awoim 10roChoć mało komu ona
zdrol(U. Zreszt• eo jef ~ itym, ibe.z
wie wYChodzl. co wie kari.dy
Ja,6 ka w domu?
jeden· w Płotach ł nawet dalej.
Jak Pawetc:r.ylk 'Wll'ócił oo oNaf<przód nie było tak dobstatnief r<>JrPrawie, tylko zanyrze. teby nikt PawełcZYlków nie
tała. ile tamten dostał. I wię
szatr1Qał. Jak sie zaczeli
cej ile nie odezwała. Nie 'D!"zedorabiać i ludzie zobaczyli fundakflinała ludziom.
nie urą~ala
Panu ~u. Nic. Tyliko zapadła
menty 'tlod nowy
dom. n01Wa
szklarnie i nie-rwszy 1amoch6d.
tak jakoś w sobie. ie nie ;oneskoczY'S·z tego milczenia. Od nosYrenke maczy ile. zaraz ałali
do urzedów donosy. że 'Pewno
grzebu to slłS z.aczeło. Czesio
z oszustwa te dobrości. Cia<ltałY
• iada w oknie. WY.d ada na uliPawelczy:k6w kontrole nie iedce i tak jakoś roatrzy, że strach
burzyć te<n ;ej
obrządek
1>&na i nie dwie. Ale 'OO oaru latr.zenia. Rdbi Pawełczykowa
tach dali lłt>Okóf. bo sie na niczym kh złarpać. nie dało. PoawoJ• robot' 1ak co dz.leń. I
rzą<lek w ipapienM:h, kontrakta- · kolo domu 1a'k nale:t.y. Paweł.;.
.czsk owany, o'bs.zyty l .:łodny
cje w terminie od'Stawlane. no.
ucr.ciwi tacy, te
at obrzydli- nie chodzi. I !DOI• obrobione. w
.lns~t:ach ezyato, Nawet czawość. W kofl.cu 1ak<J4 WlSZYICY
przywykli, te cl PawełM.Yko sem tlę Pawełczytkowa do ludzi
odezwie o byle czym, a·l e nlewie tacy pon:ądnl t nawet szamrarwo iako.ł. bez da-wnet wenowali ich daleko od Płotów.
tołokl.
Gdnle w IO'bie, d
· .Jaśka snalefll rano. ZanO<S!ło
1ie akurat maircowa ~awka. 1)1roboszes na kazaniu wjopom.nl.al. ile sa1>am'ietmle tle w
:r.lem!a troche irollkillla "OO mroąys. Slawomłr Lucz111\skl
bólu to .,,.ha robaczka.. ld6:r.aoh i mało eo 'było iwida~ w
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Mówi: Michał Bunio

że różne

kontrole szybko koń
oochwalne 'Protokoły wyjeżdżając z uśmiechem
i sP<>rymi oaJrnnkami. albo że sprawiedliwości każdemu należy sie
tyle. ile ootrafi sobie załatwić .
Zycie ie.st żY'Ciem i ludzie to
czyły

wiedzą.

Ale nowy

orokurator

nie

wiedział i wczeoił się w sorawę Jaśka iak rzep, Ciat!al ludzi na przesłuchania. koiarzy-

lY mu sie iak ieś fakty, datY.
licz.by i w ogóle na Ploty oadł
blady strach. Bo z teg<> prokura torskie,go kojarzenia wy.
szło, że świetej pamieci Jasiek
Pawełczyk dokopał
się
do
różnych świństw Maxiusza T.
Tytko glu•pi był . jak to młody,
zaża!t'tY I na życiu sie nie mający. Zani,m 7ldażył 'Oójść gdzie
należy z tymi swoi,mi zdobyc7.nvmi hakami na Mariusz.a T„
najprzód jemu sa memu oo~r<>
ził i zaoowiedział. że by ten sie
odczepił od Janiny O. No i co
sie dziwić. że Mariusz T.. jak
mu zarzucił w akcie oskarżenia
zawzięty prokurator. zaczaił się
na Jaśka. gdy ten wracał do
domu 't>O cierniku, 1Przez las i
dal oo głow'ie. Noc. żywej duszv dookoła. , do na'ibliżJszego
domu z pięćset metrów. Żeby
nie 'ta zaciekłość moku!l'ato.ra.
nikt ni.eJdy by sie Pewnie nie
d<Jkooał do IOl'awdy o śmierci
Jaśka. A tak. z.ro.b ili sekcję, udowodnili, że Jaśkowi śmierć
zadano ciosem siekiera. A że
orócz Mariusza T. nikt do chło
paka -nie miał nija<kiei złości.
tq. i uzbierało się sooro ooszlak i .motywów. w sam raz. na
te osiem lat kryminału. co ioh
zażądał dla 01Skarżone.1?0 nrokura tor.
.
Proeea był dziwny. Raz wa.ita
koły. sala sie b!iżef niewi.lllności,
to znowu znosiło ją w st1ro!1e
oot®ienia
Mariusza T. Jego
adwokat odrobił swemu k.lient-0wi taki życiorys dobroczyńcy
i szlachetne~o soołecznika. te
mieisc<>wi nadziwić sie nie mo~li. że sami jako.ś nigdy na to
nie wpadli. A Z(łupiell -ca~kiem.
kiedy wvsoki sad ori:ekł. że
niena.ganna oo.stawa obywatel~ka
0'3karżonego
oraz brak
.~wiadk6w domniemane1 zbrodni. iak !l'Ó'Wlnież twaroe ~a,prze
cza111ie jakoby był winien oozwalaia mu w:vmierzyć tt'ZY lata tpor;bawleni.a wolno!cl :r. i:awiesuniem na 10ieć lat t nawia?Jke w wyisokoścl etu tyslecv
złotych na cele soołeczne,
• Na chłop,ski rozum trafić za
tym WY.rokiem nie !IT.~. Bo
ie§Li niewinny, to IE& co ta kara? A ,feśli winny? Kasjer ze
atacfi k:olelowei w
Płotach
swoje wie. Że flik dłuotl język,
to k>ró!lkle tycie. A jak dłu~ie
rece. to i !Prawie.dliwoścl moż
na DTZYJ(iąć kartku.
A Pfoty
musza 1PB1mleta6 kto dale tyć l
.arobl6•
(Nuw.iaka. łmiona
Y.OS'tały snlenicme).
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Czy mlałe§ telewizyjne „wpadki"?
O tak, bardzo wiele! Najgorsze, :!e one wcią:! się zdarza.ją! Nieraz w gorącej atmosferze meczu - „udaje" mi się
źle rozpcznać zawodnika.„
- Czy potrafisz się paslugiwać kamerą telewizyjną?
- Tylko najprostszą tzn. VHS. Ostatnim moim osiągnięciem
było równoczesne prowadzenie samochodu ł filmowanie jadą
cych równolegle ze mną kolarzy.
- Czy masz marzenia - prywatne I ,,sluibowe"?
- A któt Ich nie ma?! Służbowo - chcialbym bywać na
ważnych imprezach sportowych: mistrzostwach Europy, świata,
ollmpladach. Chciałbym te:! mocno tkwić w gronie komentatorów sportowych. A prywatnie? Mieć więcej czasu!
-

Rozmawiah
WlrrolD WERNER
Ol)GŁOSY

J

Eduardas

Mieżełajtis

S
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Bracie móJ
1pójrz na naszą planetę I wyryj na niej bruzdy
nuć ziarno w ziemię jak w źródło
twórz jak Bóg kiedy ziemię obsiewał
dwoje rllk może być dla niej
kołyskll i grzebalnym stosem
Spójn na młyn

To

,

"

1lemłę

się

nam I zrodzi

szczęście

Maksym Tank

!eby chleb jak słońce światło miał,
By jak światło stałą był potrzebą,
żeby serca grzał ł w żyłach grał,
Mknie wesoły grzmot w przestworach nieba.

Tam gdzie chłodu na\viał siny wiatr
I przeciągły szum po łozach niesie,
Gdzie pod klonem liść przy liściu i>adl,
Wciąż dziewczyny w garść zbierają' jesień.
Kolor spódnic, żywy kolor chust,
Taki pstry, jaskrawy do przesady
Niespodzianie zrywa zachwyt z ust
W chłodnym tym szaleństwie listopada.

Przełożył:· WASYL

KOCZNOW

Iwan Kaszpurow
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panów, trzeba by oto światu pokazać. A poniewa:t
literatura funkcjonuje obecnie na dalszych planach warto - jak zdają się myśleć szwedzcy
testatorzy Nobla - przydać jej od czasu do
czasu politycznego pieprzu. Niechaj międly wiadomościami o krachu na gielda„h, o konflikcie
w Zatoce Perskiej, o moskiewskiej wizyde Sh.ultza
znajdzie się ' mie3.-ce w newsach o komunlikacie
ze Sztokholmu.
Po prawd:tie nie ma o cą kruszyć kopii. Nagroda nagrodą, a litera.tura kreuje swoje wartości
i tak poza hierarchiami ustalanymi w zaciszu ga_binetu Siwedzkiej Akademii. Podając teraz nazwisko tegorocznego laureata mógłbym na tym
tekst ten zakończyć. Byłby to jednak demagogiczny wy-kręt tym bardziej, że owo nazwisko
dla znakomitej większości czytającej publicznosci
brzmi pusto.
Literacką Nagrodą Nobla w roku 1987 został
uhonorowany Josif Brodski, emigrant rosyjski
mieszkający
obecnie w Stanach ZjednoczO'l1ych.
Urodził się w roku 1940 (notabene jest to jeden
z najmłodszych, jeśli nie najmłodszy ze wszystkich
dotychczasowych laureatów - co zasta.nawiają
ce, bo najczęściej jurorzy zauważają pisarzy
wiekowych) w Leningradzie. Szkolę porzucił w
wieku lat 15 i zarabiał na życie pracą dorywczą
jako robotnik fizyczny kształcąc się samodzielnie.
Jego wczesne wiersze i przekłady zdobywają uznanie środowiska literackiego. (Brodski tlumaczył między innymi utwory angielskich poetów
metafizycznych, autorów hiszpa1'lskich i współ
czesną lirykę
polską). Z drugiej
strony - by
tak rzec - nieuregulowany. tryb życia, który nie
daje się przypasować obowiązującym konwenr.jom
społecznym wywołuje krytyki, w następstwie których Josif Brodski zostaje skazany za „pasożyt
nictwo" na pięć lat przymusowej pracy w sow-
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A ·ziemia odda

„ '

,

•

'

.r

„,

~.

.

.

NOBEL ·'87.w dziedzinie
literatury

sanurzonll w słońce i .deszcz
oracz
wpisał do ksi<gl świata
·1Jowo które
1kowronek przeczyta
ł natchniony do lota
zaśpiewa radosnym fletem
Wyryjmy na ziemi magiczne przykazanie
Miło

ch~zte; I ~ powstaje ;,gprawa Brodskiego" mana także prasie zachodniej. Tam teł poeta drukuje swoje wiersze, tam pojawiają się plerwsu
przekłady ob<:ojęzyczne rosyjskich utworów Brodskiego. Zwolniony po dwóch latach nie zaprzestaje prac Uterack!ch, aby w roku 1972 na lkutek wielu uwikłań roz.począc! żywot emigranta
w Stanach Zjednoczonyoh. Obecnie pracuje na
jednym z unlwers:rtetów ame.rykańśklch, picze
wiersze i tłumaczy. Zwls,uny z ośro.dkami emigracji rosyjskiej I Innych krajów Europy Wacho„
dnlej (m. Im. uczestniczy w kolegium czasopisma
„Kontinien.t"), jest autorem kilku tomów (m. in.
„Ostanowka w pustynie", „Koniec priekraii.noj
epochi", „Czast rleczi"), tłumaczonych w wielu
krajach.
Niełatwo Jest pisać o twórczości poetyckiej

tetu literackiej Nagrody Nobla wciął
dbają o to, aby ieh decyzje pod koniec patdziernlka każdego roku stanowiły agencyjną sensację. Czę1to ma się
:wrażenie, że jurony Nagrody j~by
dl& podtrzymania uwagi literackiego jwiata dla
swoich wyroków działają według zasady: im nazwisko laureata bMdz!ej nieoczekiwane i zaskakujące, tym głośniejsze
dyskusje, spory i ko- ·
mentarze. Zatem tym lepiej dla !de! Nagrody,
która od Wielu, wielu lat umawana jest cora.,.;
powszechniej za anachronizm o Irracjonalnych
kryteriach. Nie wiadomo bowiem, czy owa Nagroda ma mieć charakter wteńca laurowego dla
najwybitniejszych (też absurd), czy promocyjnego
stypendium dla autora, którego wedle ppinii kilku

praródzłc! JllUZJ'ki -

psalm
' wody I kamienia
Spiew&JllO - ma
naturalny kontrapunkt - sam
unieJe ziarno i będzie
narrodą za wszystko
Lubię poezję jak chleb
którego ciężar czuję w ręku
Chcę aby rzeźbiąc pluglem

IWedzey akademicy; ezlMkowie komi•

--

-

--

Bóg w dól spoglqaa. ·Ludzie w gór"ę. Słowem,
na _ życie nie z tej samej strony,
Bóg organiczny jest. Właśnie. A człowiek?
A czło wi ek - można rzec - ograniczony"
patrzą

(„Dwie godzinv w rezerwuarze" )

Jest jego twórczość także wartością samo.istną,
i indywidualną o akcentach wynikających
z biografii i .dramatycznych doświadczeń egzystencjalnych. Często prt'ebija z niej wcale nie
metafizyczny konkret, codzienna dosłowność i liryzowany reportai: (m. in. utwory :i; „Antologii
szkolnej") z wyraźnie zaznaczonym podmiotem
narracji:

własną

„Gdy już po
wspomniała

-

-
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Brzózka
przepaścistych dali Rosji,
gdzie zawieja da, styczniowa,
jej kolczyki szczerozłote
przywieźli do StawropolL

Z

Aby wraz 1 topolą, klonem
już na wieki, nierozłączna,
pośród pól, śród pól zielonych
wypuszczała swoje kłącze.
Aby tutaj, 1dzie wiatr wschodni
ziemię iagwi, ziemię pali,
brzózka chłodu nam nawiała
z przepaścistych Rosji dali.

.

„J est mistyka. Jest wiara. I jest Pan nasz.
Wszystko to razem rzecz różna. I jedna.
Dla jednych otchłań, dla innych hosanna.
Niewtara ślepa jest. A częściej wredna.

Opowieści Złotego
--

.... -

Brodskiego. A to z wielu powodów. Znane ml
nieliczne przekłady na język polski (tłumaczyli
Brodskiego Andrzej Drawicz, Seweryn Pollak,
Eugenia Siemaszkiewicz, Wiktor Woroszylski, Stanisław Barańczak i iń.) nie zezwaJają na jakiekolwiek syntezy i uogólnienia. Tym bardziej, it
poezja ta sięga korzeniami nie tyle do tradycji
rodzimej
literatury
rosyjskiej
(komentatorzy
najostrożniej przywolują tu tylko dwa nazwiska
- Mandelsztama i Zabolockiego), co do przeszło
ści ogólnoeuropejskiej („pojętny uczeń siedemnastowiecznych poetów metafizycznych" - piszą krytycy), w której Brooskl szuka inspiracji: •

Przełożyła:

DOiROTA CHRóśCIELEWSKA

Wasilij Cwietkow

Będzie to omówienieksiążki · odbiegające
swoim charakterem od utartych szablonów.
Przede wszystkim zajmę się autorem wyboru
tekstów oraz wstępu ten wybór poprzedzają
cego. I tak: ukazanie się tej publikacji w Pclsce zawdzięczamy Rosjaninowi, który mógłby
stać się naturalizowanym Polakiem, gdyby nie
fakt, iż po przeszło dwudziestoletnim pobycie
w Lodzi wyjechał nagle do Iwanowa. Mówię
o WASYLU KOCZNOWIE, wielkim pr:ryjacielu naszego kraju i narodu, propagatorze polskiej literatury w ZSRR. Tak się złożyło, że
Kocznow ·mieszkał w miastach, które · nawią
zały ze sobą współpracę w różnych dziedtinach życia, w tym także w życiu kulturalnym.
Wasyl Kocznow mieszkając już w Iwanowie,
przygotował do druku w Polsce antologię opowiadań pisarzy Iwanowa pt. „Opowieści Zło
tego Pierścienia". Jest to wybór niezwykle udany, powiedziałbym, reprezentacyjny dla dokonań twórczych tamtejszego środowiska literackiego.
W niniejszym omówieniu nie zamierzam dokonywać jakichkolwiek
ocen zamieszczonych
w antologii tekstów, zaznaczę jedynie, że gą
one oryginalne, posiadają spory . ładunek dra-

P,Ylts 1obt>t4, ł $•~ tlł.tołl ~
w 1tyje11 butelki cze1wonego wina.
D11izc1 ptidal, kł;d'I/ wita.I nU!dzlelny ranek:
i goić na pa.lcaeh Pf'Zez 1krZ'IJpiqcy parkiet
priebrn11wizy, cicho ściągną! marynarkę
1 gwoździa., wbitego chvbotitwie w ictant.
(„.)

Póime; "' j>okoju 1wvm skladal wzdlu~ kantól# ,
•podnie, nic patrząc na trącący potem
klucz, prisujqcy do tak wielu zamków,
a tak t.()strząśnięty swym pierwszym obrotem"
(„Deb iut")

Motna rzec więc, źe cały rozległy obszar
poetyckich inspiiracji Josifa Brodskiego zamyka
z jednej strony metafizyczną refle~sj ą na temat ~tosunku materii i ducha, tego co fizyczne
do tego co psychiczne, a z drugleJ strony jakby
„zwyczajną" obserwacją, notatką do pisarskiego
dziennika. Widać to także w formulach języko
wo-styliatycznych charakteryzujących się już to
ku•nsztem i komplikacją formy, już to pot ocz•
nO"ścią i jf')Q':ykiem „na co dzień".
.Nie jest to poezja polityczna czego moina byloby się spodziewać znając biografię Brodskiego,
Brak w niej wi ęc typowej dla tego typu twórczości retoryki i apelatywnych haseł. Chyba, ż e
będziemy czytać te utwory między wierszami i
interpretować je na sposób zachqdniej krytyki,
niewolnej w takich przypadkach, jak Brodski od
ideologicznych przegięć.
Na koniec może wai:to powiedzieć, . że ?JnajduJemy w twórczości Josifa Brodskiego wcale liczne
palonka. Oto przykład ·jednego z wierszy (ten
cytat także w przekładz,ie S. Barańczaka):
się

„Dzień 1i' nazywał pierwszy września.
Dzieci - jakt> ż11 ;11ień byla - uly do rzkol1/.
A Niemc11 wlllini11 irywali paaiaste
polskł.c szlabany. I jakby paznokieć
gladzil eynfo!ię, tak czołgi zgładzily
polskich ułanów.
Wd uklanki z kredensu
ł z11 ułanów wypijmy, co stoją
no ;:;ie1·u.·szym miejscu. 1u1. liście poleg'ych
niby w dziennikti szkolnym.
Znowu brzozy
sz:u.miq na wietrze i /iicie wirują,
jak nad znuconc; z glowv rogatywka.,
nad dachem domu, gdzie nie słychać dzieci,
I ciężkie chmury niosti pomruk gromu
ponad (•knami, zasnutymi mrokiem"
(„1 września")

Josif Brodski jest drugim po Iwanie Buninie
rosyjskim pisarzem emigracyjnym, którego dostrzegł Komitet Literackiej Nagrody Nobła. Czy
zajmie pozycję w literaturze rosyjskiej równą
Bun illowl pokaże czas. W te.i cbwili noblowsk\t'!
honory moga, wydawać się kontrowersyjne. także
1.e wzgledów, o których pisałem na \\·stępie tej
informacji.

GRZG.

•

wszystkich byla egzaminach,
mu, że mógłby wpaAć wieczorem;
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maturgiczny i prezentują wysoki kunszt warsztatowy. Natomia~t chcę kilka zdań poświę
cić samej antologii, która być może okaże się
kamieniem węgielnym inicjatyw wydawniczych
tego typu w obu zaprzyjaźnionych ze sobą
miastach. By o tym jednak mówić, muszę ponownie wrócić do postaci Wasyla Kocznowa.
On bowiem nie tylko przygotował wybór tekstów, lecz całość poprzedził dość obszernym
wstępem napisanym po polsku, w którym stara się przybliżyć naszemu czytelnikowi i twór- .
czość
prezentowanych pisarzy znad Górnej
Wołgi i przypomnieć o wieloletnich związkach
Ziemi Iwanowskiej z Polską, a także o tym,
że Ziemia Iwanowska była kol!fbką lfoltury
staroruskiej. Czytając ten interesujący wstęp,
znalazłem w nim pewną nieścisłość, jestem
przekonany powstałą z winy ws:i:ędobylskiego
„chochlika drukarskiego", a mianowicie stwierdzenie, i:i: jeden z najsłynnie]szych zabytków
literatury światowej, pochodzący z XIII wieku, jakim jest „Słowo o pochodzie Igora" został odnaleziony w XIX wieku. Ponieważ do
antologii nie dołączono erraty, więc niniej.szym prostuję: nie w XIX a pod koniec
XVIII wieku zbi~racz zabytków dawnej Rusi

graf (hrabia) A. I. Musin-Puszkin otrzymał
manuskrypt od archimandryty z klasztoru Zba\viciela w Jarosławiu. Prawdą natomiast jest,
że po raz pierwszy wydano „Słowo·• w 1800 r.
i że oryginał spłonął dwanaście lat później
podczas pożaru Moskwy.
· We wspomnianym wstępie Wasyl Kocznow
z iście dziennikarskim zacięciem tropi iwanowskie polonica, które czasem zaskakują Judzi .
dość dobrze zorientowanych w dziejach literatury rosy,skk~ i radzieckiej.
Należy wspomnieć także o znakomitym przygotowaniu edytorskim wyboru i wieli!.- ciepłych
słów powiedzieć o redaktorce antologii Kazimierze lskrzyńskiej, która ją opracowała oraz
o niebanalnej szacie graficznej, którą wykonał Janusz Szymański-Glanc.
Antologia opowiadań pisar1!y Iwanowa pt.
„,Opowieści Złotego Pierścienia" zawiera utwory 15 prozaików w przekładach łódzkich tłu
maczy.

EUGE'NlUSZ

łWA:N 1 ICKI

•
OpawteKI Złotego Pierścienia. Krajowa Agen•
c:Ja Wydawnicza, Oddział w lA>dzi, 1987 r„ str•
96. Cena 600 sł.
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MetafizJka pici?
Lubię

jesieni przebogatej
gdy 'Złot,i się , purpurzy
I płynie nić b'a biego lata,
A niebo kwitnie wprost od burzy Pejzaż,

Prozę

Ja'cka Krakowskiego - pomlmo kunkonstrukcji „trudno nazwać powieścią. To raczej językowa magma: rodzaj
Nie przez to, ze bogactwa ziemi
tworzywa, z którego 'mo:i:na ulepić dowolny
Dają o sobie znać tak hojnie
twór, posiłkując czytelniczą wyobraźnię mniej
I pokąd świt się nie zrumieni,
lub bardziej wymyślnymi fantasmagoriami
Na tokowiskach błyszczą omie narratora, który z uporem godnym podziwu
wszystko wokół ·gmatwa I rozmywa. Jurną doNJe przez to, ze daninę miodu
słowność i symbolikę scen erotycznych uzuSady przynoszą nam spółdzielcze,
' pełnlają quasi-filożoficzne spory, którym - uże sznur wesołych korowodów
waga, uwaga! nadaje kierunek aktualne
Po zbiorach nam podbija serce„.
położenie d.„ Maryny. Tyle tylko, że przysło
wiowa Maryna wciela się w tej prozie w postaci demonicznych kobiet, a właściwie kobietonów - jak je nazywał Witkacy. SkojarzeChrzęści juz lodek pod butami;
nie zresztą nieprzypadkowe: opary witkacoloW mgłę zakutała się wierzbina„.
gii unoszą się nad „Transem" jak duch nad
Wtedy pysznymi pierogami
wodami, nie jestem jednak pewien, czy proZapachnie moja. wieś rodzinna.
zie Jacka Krakowskiego wychodzi to na dobre.
Ramy· jej wyznacza' identyczne umieszPrzełożył:
czone na początku i na końcu utworu - zdaTADEUSZ CHRóśCIELEWSKI nie: „Od pewnego czasu zaczęły · mnie nawiedzać dziwne sny.„".
Ich zawartość oscyluje
wyłącznie wokół penisa i vagilłY· Pomysłowo
ści w tym zakresie nie można autorowi odmówić, o co w dzisiejszym rozerotyzowanym
•wiecie wcale nie tak łatwo. Jakość pomysłów
pozostaje wszakże zrożnicowana, o czym świa
dczą owe różne „jeb-maszyny", „kluski-falluski", „panny-wanny" etc. Podstawowy zaś

I

ODGŁOSY

sztownej

•

dzieł& sprowadza się do
rozpamiętywania
różnych
wariantów starej
jak świat i w związku z tym niezbyt odkrywczej tezy, iż „wszystko obraca się wokół du-

sens tego obszernego

py''.
I na tym w zasadzie można by zakończyć
notę o książce Jacka Krakowskiego, gdyby nie
okoliczność, iż mamy tu do czynienia w gruncie rzeczy z sytuacją przewrotną - pozornie
prostackie, a nawet wulgarne tworzywo języ
kowe i myślowe służy kompromitacji rzeczywistości przedstawionej, wciągając powoli czytelnika do swoistej gry pozwalającej tropić
przeciwieństwa natury ludzkiej,
wyznaczonej
opozycją pomiędzy sacrum a profanum. Krakowski zręcznie, aczkolwiek nazbyt jak na
mój gust chaotycznie, przeciwstawia indywidualne doświadczenia I wyobrażenia (tkwil\C•
niemal wyłącznie w sferze seksualnych dewiacji) - wyobrażeniom, mitom i symbolom wytworzonym przez społeczeństwo na podłożu poszukiwań porządku innego niż rzeczywistośt!
naturalna. Przewrotność okazuje się dalece posunięta, bowiem w miarę rozwoju narracji opozycja sacrum - profanum zatraca wyrazistość, zaś rzeczywistość przedstawiona pogrl\ża się w chaosie nie do przezwyciężenia.
Dopiero wówczas trzy gracje zadające permanentnie gwałt narratorowi (fizyczny i moralny) ujawniają prawdziwe oblicza poprze1
ujawnienie awych rzeczywistych imioru RH,

"

Ero i Nou, co od biedy można rozumieć jako
symbolik• troistości natury człowieczej, zakorzenionej w doświadczeniach codzienności, erotyki i aklonnościach do myślenia. Demaskacja owa nie na wiele się jednak zdaje, bo
narrator - przytłoczony tajemną silą witalną
nie wykracza poza ambiwalencję: poraża
gÓ zjawiskowa post&ć świata, a pociąga rzl!-'
czywistość absolutna. Tworzy tedy na własny
użytek teorię poznania, bełkotliwą jakoś, z wodolejstwem, a raczej - spermolejstwem. I powraca do pun~tu wyjaścia, do określenia czło
wieka poprzez metafizykę ple!. Rozumuje: „Jeśli swiat obojętny, nie zważający na człowie
ka, tak silnie przyciĄgał go do siebie, że ten
z własnej woli nieustannie się nim zajmował,
musiało istnieć coś, ,co powodowało, :i:e czło
wiek zmuszony był do pozostawania względem
~wiata w jakimś stosunku wykluczającym możliwość dotarcia kiedykolwiek do ostatecznej
prawdy o rzeczywistości''. Dla bohaterów
„Transu" tym czymś okazuje się st.osunek płcio
wy.
„Odurzony
majakami"
inspirowanymi
owym odkryciem narrator. pragnie podzrelić
slę z czytelniki~m , częgcią swojego odurzenia.
Ciekaw · jestem, w ilu przypadkach się to powiedzie?

TADEUSZ BIJAżEJEWSKI

•
Jauk Kralr.ow1kł1 „Trans„, Iskry, WarHawa
101'1', L 113, nakład I TH + 2~ ers., cena zł

JIJL .

o mlala
czość

być

ły

twór-

katalog tematów, · którymi
sklego" t"' ;,Proletariatczycy ")
była
odbudowa
zapewne inspirowały wielu makraju, bohaterówle pracy socjalarzy w okresie socrealizmu.
listycznej, walka o· pokój ltd.
Znajdujące się w
tej części
Może był to epizod, trwał
ekspozycji collages A. Lenicy,
siedem lat (od 1949 do 1955),
nieco L~gerowskie płótna H.
a może cała epoka. Dziś socStażewskiego, ekspresyjne grarealizm jest w zasadzie przyfiki M. Majewskiego pokazują
kładem, jak z kulturą postę
jak różna mogłaby być sztuka
pować nie należy i nie można.
ówczesnego czasµ. Zabrakło w
Rzadko sięga się do dzieł potym fragmencie jednak prac
wstałych
wówczas, upychając . „Zespołu
samok52talcen1owe„ludzi z marmuru" i monugo", grupy wówczas młodych
mentalne „reportaże" z rozlkzartystów, studentów Akademii
nych budów w najgłębsze zaKrakowskiej, którym pr.iewokamarki muzealnych magazydził Andrzej Wróblewski .1 któnów, wstydliwie nie dostrzerzy odegrali pewną, acz nie
gając owych lat w twórczości,
zaplanowaną, rolę w przygotonawet najznakomitszyc h, arty- . waniu gruntu do wprowadzestów. Częściej mówimy o tych
nia doktryny socrealizmu. Plótczasach jako 1,mroku stalinizna „neobarbarzyńcy", jak wówmu", okresie „błędów i wypaczas nazywano A. Wróblewczeń", łamiącym ludzkie postaskiego, jego „Rozstrzelanie" 1
wy t przyczyniającym się do
„Dworzec powojenny" ze wspóltragicznych w skutkach wynej wystawy, w której uczestborów. Tak było zapewne, czeniczyli m. !n. A. Wajda 1 K.
go dowodem jest relegowanie
Nałęcki, zajęły znaczące miejWładysława
Strzemińskiego
z
sce w historii malarstwa poPaństwowej
Wyższej
Szkoły
wojennego, a wyrosły przecież
Sztuk Plastycznych w LodŻ!, c~
z ~rrtlentu tamtych 'lat. Szko-

zaprzęgnięta

najczęściej

do rejestracji etapów budowy socjalistycznego
pań
stwa I pozytywnych zjawisk społecznych, do
portretowania
bezimiennych
bohaterów z kielniami I kilofami w dłoniach. W końcu lat
40-tych dyskutowano o niej zażarcie. Jak nigdy później, w
owych sporach o kształt sztuki brała udział zdecydowana
większość artystów I teoretyków - cl, należący do przedwoj~nnej awangardy I ci, co
jeszcze nosili studenckie czapki, cl z grupy „nowoczesnych"
i ci z postimpresjonist ycznej
konserwy malarskiej. Temperatura owych polemik I wystą
pień skakała wysoko, bó I
stawka była niebagatelna. Julian Przyboś pisał o tym tak:
„Chodzi o wielką, rewolucyjną
ideę plastyczną, o malarstwo,
które by odpowiadało nowym
widzeniom na nowy otaczający
świat''.

Kiedy sztuka

znafazla się w oficjalnym wówczas nurcie 1ztuk1; ani dzieł,
które wykorzystując luki I nieszczelności . doktryny, powstawały na jej peryferiach, korzystając z dotychczasowych o·
slągn!ęć
tradycji impresjonl·
stycznej, ekspresjonistycz nej czy
surrealistycznej, I które w dużej mierze opady się próbie
czasu. Owe „nie ma" można
by powtarzać nieskończenie,
sięgając do coraz innych przykładów i mówiąc o braku szerszej reprezentacji np. szkoły
sopockiej, przedstawicieli koloryzmu (np. Eugeniusza Eiblscha I choćby jego obrazu „Lenin ! spójnlacy") i tak dalej,
bez których dzisiejszy widz nie
może sobie wyrobić włak!we
go sądu o marzeniadt, nakazach, osiągnięciach I porażkach
so'creallzmu. Wystawa zatem
nie ukazuje w pełni bezsensu
sztuk! uwikłanej w wydumaną
przez polityków doktrynę, ani
nie broni sensu dzjałań twórców, z )µórych wielu kierowało
się szczeryrl).i 'przekonaniami.

ostąje za~alea
Autorki . scenariusza. wystawy

zdecydowały
się
zaprezentować w dużym wymiarze plakat
owego czasu, chcąc udowodnić
m. in. tezę, że socrealistyczne
malarstwo zbliża się formą I
stosowanym! środkami wyrazu
do tej właśnie dziedziny sztu-

ki. A jest to w gruncie rzeczy
teza, której udowadniać nie
trzeba. Agitacyjność owej sztuki, jej funkcje propagandowe
czy oświatowe (np. obraz Wojciecha Fangora „Postaci" pięt
hujący

mieszczańską

elegantkę

apoteozujący hożą robotnicę)
wynikały z samej dokryny soc-

i

Wojciech FanQor

„Postaci" (1950 r.)

Marzenie o nowej plastyce,
nowym czasom
okazało się trudne, a wkrótce
wręci niemożliwe do urzeczywistni1mia. Mimo najszczerszych chęci, mimo całego zapału wynikającego z woli uczestnictwa
w
dziejowych
przemianach, a trzeba parnię. tać, że dla wielu artystów
tworzenie w imię wyższych racji
historycznych
oznaczało
wyjście z inteligenckiego ·r ezerwatu i miało smak wielkiej
przygody, było bowiem - jak
pisze Janun Bogucki w „Sztuce Polski Ludowej": „wkroczeniem w rejon gry trudnej,
ale pociągającej szansą · odrobienia lat straconych dla twórczości,
nadzieją
urzeczywlstnien ia siebie przez czynne uczestniczenie w r.uchu sił formujących świat ówczesny", mimo zatem obiektywnie Istniejących warunków sztuka nie
rozwinęła
się,
a przeciwnie,
skostniała, zastygła w gorsede zbyt sztY"l\lnej doktryny.
Dlaczego? Odpowiedź jest po. wszechnie znana. Gdy w sztukę
bezpośrednio wkracza polityka
w formie obligatoryjnych przykazów, to sztuka. niczym źle
pieczone ciasto. dostaje 'lakalca Nakazy zaś sformułowano
jedno:i:naC'znie, nie pozostawia- ·
jac miejsca na swobodę artystycznego wyboru. Indywidualizm. zwvkle w twórczości ceniony.
dobie socrealizmu
kwalifikowanv był jako.. bład
pomyczny. ówczesny teoretyk
realfzmu socjalistycznego, a
zarazem minister kultury i
sztuki - Wlodzimiet;z Sokorskl
zalecał wzorowanie się na Matejce, przy czvm historyczny
warsztat i;łużvć miał pokazaniu typowych cech czasów
wspńłczesnych . obowią::rkowo w
optvmi~tvcznvm. pogodnym nastro1u . Z czasem owe „wytyczne" określały. nie tylko Idee I
sposoby tworzenl11., ale ustala-'
odpowiadającej

w

praktycznie stało się dla twórcy· początkiem końca. Owe
ciemne strony socrealizmu utrudniają I zniechęcają krytyków, nawet dziś, po 30 latach,
do wnikliwej i bardziej rzetelnej oceny tego okresu.
Historia potraktowała socrealizm tak, . jak ten chc;lal
traktować sztukę. Zamknęła gq
w kilku ;zdaniach negatywnej
oceny, niczym żabę w formalinie, nie odcedzając tego, co
można uznać za interesujące,
choćby w kategoriach prawdy
o tamtych czasach, od tego, co
jest zdecydowanie mierne I należy Il tylko do koniunkturalnej produkcji artystycznej.
Szansą na inne; może już
pozbawione emocji spojrzenie
na sztukę socrealizmu, a na
pewno pełne ukazanie tego okresu, z uwzględnieniem róż
nych jego przejawów I mimo
jednoznaczności doktryny wielu odcieni mogła być wystawa
przygotowana w Muzeum Narodowym w Warszawie I zatytułowana ,.Oblicza socrealizmu".
Niewiele jednak marny owych
tvtułowych
„oblicz
epoki".
Zbyt mało dzieł z tamtych
czasów, zbyt jednostronnie dobranych, by można było w ocenie tego kierunku wyjść poza stereotypowe uwagi I konstatacje. Może najpełniej potraktowana została część pierwsza wystawy, zatytułowana
„Ochotnicy", w które1, jak piszą autorki scenarlusła, zaprezentowany -:ostał socrealizm
avant la lettre, czyli jego faza
,,przeddyrektywn a".. Wśród ochotników mamy ! Wladysła
wa Strzemińskiego, uosabiające
go nowatorskie spojrz~nle na
sztukę
i usiłującego znaleźć
kompromis między awangardową formą I społeczną treścią,
ale mamy także zmarłego w
1948 roku Felicjana Kowarskie1i:a,
którego
realistyczne
prace („Portret górnika Pstrow-
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da zatem, że kh nie pokazano.
Nie pokazano zresztą bardzo
wielu innych, wybitnych prac,
które funkcjonowały w nurc'ie
oficjalnego życia kulturalnego 1
prezentowane były na kolejnych „Ogólnopolskich Wystawach Plastyki", a nawet, mimo
oskarżeń
o formalizm, były
wyróżniane. Do nich m. In. zaliczają się prace: Marka Wło
darskiego „Barykada" I Bohdana Urbanowicza „Cześć bohaterom Grammos", operujące
syntetyczną formą, ewokującą
wewnętrznym
dynamizmem 1

określonym nastrojem, wystawione na I OWP.. Do nich należą obrazy młodych wówczas
Wojciecha Fangora I Andrzeja Strumlłly. Praca tego ostatniego
„Nasza ziemia"
rozpoczyna wprawdzie główną
część
ekspozycji w Muzeum
Narodowym, ale zabrakło Innego, może wa:!:nlejszego obrazu, jakim jest symboliczno-poe tyckie w wymowie dzieło „Za
prawo do pracy". Są liczne
przykłady, poświadczające, w
jaki sposób artyści wywiązy
wali się z zadania portretowania socja,J.lstycznej przebudowy i modnego wówczas wyścigu pracy, m. In. płótna Heleny Krajewskiej, Aleksandra
Kobzdeja, Włodzimierza Zakrzewskiego, Juliusza Krajewskiego I Zdzisława Głowackie
go. Nie ma natomiast całego
obszernego nurtu obrachunku z

przeszłością wojenną, choćby
warto~clowego
„Spartakusa"

Boh(łana

Urbanowicza, nie ma

tet hlalowanyc!) „reporta:!:y" z

podróty do Innych krajów:
Chin, Wietnamu, Korei. W tej
twórczości najwybitniejszą pozycję zajął Tadeusz
Kulisiewicz, a dla Aleksandra Kobzdeja rysunkowe reportaże były
furtką do, choćby chwilowego,
odejścia
od socrealistycznej
maniery. Nie ma zatem pełne
go przeglądu twórcio•ct, która

realizmu. Nie ma więc nic niebywałego w fakcie, że między
np. plakatem Wiktora Górki
„l"racujemy w· trójkę" a płót
nem Aleksandra Kobzdeja „Podaj cegłę" istnieje wiele zbież
ności i· podobieństw. jest to po
prostu
wyraz
postulowanej
wówczas jedności ideowej sztuki. Bardziej interesująca jest
natomiast inna teza, która z
tej wystawy wynika, a mianowicie, iż plakat socrealizmu,
zwłaszcza plakat filmowy, stał
się
szyldem dla ujawniania
wlasnej twórczej osobowości oraz przemycania treści I środ·
ków stylistycznych nie mieszczących się w oficjalnie panującej
konwencji. Nie jest to
jednak spostrzeżenie odkrywcze. Bożena Kowalska w swej
książce „Polska awangarda malarska 1945-1947", pisząc, że
plakaty Tadeusza Trepkowskiego, Henryka Tomaszewskiego,
Jana Lenicy I Juliana Pałki z
tamtych czasów, są dziełami o
światowej randze, postawna jednocześnie pytanie: „Czy bujny
rozkwit metaforycznego malarstwa w 1955 roku nie był w
jakiejś mierze inspirowany osiągnięciami
polskiego plakatu?" Zapewne również w pracach Roma11a Cieślewicza, nieliterackich, a 9perujących oszczędną
formą,
czy Innych
wymienionych wyżej artystów,
można by szukać. zapowiedzi
późniejszej
„polskiej
szkoły
plakatu".
Ostatnia · część wystawy prezentuje m. In. kilka. prac z
otwartej w 1953 roku . ekst>ozycjl w Arsenale, stanowiącej
pierwszą zbiorową manifestację. godzącą w kultywowane
normy sztuki oficjalnej. Dzieła te: Marka Oberlaendera, Jana Tarasina, Gable!! Obremby
stanowią swoisty znak czasu i
zapowiadają epokę, w której
„odwaga staniała, podrożał rozum". Od tego momentu bowiem artyści zmuszeni będą do
poszukiwania od nowa swej
twórczej tożsamości, a także
sposobu na wJasną sztukę. Wielu się to : uda, niektórym tu, w
kraju, lnnyn:i - jak Romanowi Cieślewiczowi I Janowi Lenicy czy Walerianowi Borowczykowi - za granicą. Wiązać
się to· będzie czal!em z wielokrotną zmianą wyborów ideowych, a nawet dziedzin !sztuki. Zupełnie nieliczni, jak Andrzej Wajda w filmowym obrachunku z epoką, w „Człowieku
z marmuru" powracać będą do
socrealizmu, by dać własną
Interpretację czasów, gdy sztu~
ka ' miała zawsze I koniecznie
być ; , socjalistyczną w formie ·1
narodową w tre~cl" wedle jednej niezmiennej recepty.

Kronika kulturalna
POWSTAt.Y W 1927 R.,
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Odd:łiał t.ódzki Polskie10 Towarzystwa Hlstorycsne1• obchodlll
w tych dniach 60-lecle.
PTH prowadzi zakrojoną na neroką -skalę działaln~6
popularnatorską i wydawniczą. Sam tylko Oddział t.6dzki był
oa' 1945 r. organizatorem 500 odczytów naukowych
i popularnonaukow ych, a także 70 sesji. (Wiele u 'nich miał•
charakter ogólnopolski). Przygotował również 300 odczytów
metodologicznych dla nauczycieli historii.
·
Z okazji jubileuszu, 28 ' - w BUŁ odbyło 1ię uroozy1te
posiedzenie naukowe Ot. l'i'H. Wziął w nim m.ln. udział
wiceprezydent Lodzi dr Jan Nosko.
Za zasługi dla t.odzi i regionu OŁ PTH otrzymali Honorow"
Odznakę Miasta Lodzi, o<iznaki: „Zasłużony dla wojew,;dz•wa
sieradzkiego" i „ZUluźony dla województwa 1klerniewioklego" .
Odznakami uhonorow&nl także 1ostali wyróżniający •i• działaMt
Ot. PTH.
W hallu BUt. otwarta została tego aamego dnia wystawa obrazująoa
dorobek Ot. PTH w minionym sześćdziesięcioleciu.
W RUMU:SSKIM ORGANIE PARTYJNYM „Scintela" ·(z paU.'żlernika
br.) ukazał się reportaż z Łodzi, pióra Petre Popa, zatytułowany
„Nowe znaki w herbie starego miasta".
Autor pisze z podziwem o przemianach, jakie we wszystkich · ·
dziedzinach życia dokonały sie w powo.ienne.f Lodzi. Poakrt !Ha, Żt'
przemysło\va Łódź stała się równie! bardzo prężnym ośrodkiem
kulturalnym. Swiadczą o tym liczne wyższe uczelnie, wytwórnie
filmowe - w których powstają głośne w świecie filmy fabularne,
dokumentalne i animowano. Tutaj kształcill 1ię i twol'Zyli wleloy
reżyserzy: Andrzej Wajda i Roman Polański.
Pointą wrażeń rumuńskiego autora wyniesionych s naszego miast&
jest stwierdzenie, Ił nieprzypadkowo - 11 inicjatywy Wojolecha
Jaruzelskie10 - budowany Jest w l:.obi l!llpitaI·- Pomnik Matki
~
Polki. Będzie ea, be-i ~tpłenia, nowym makiem w herbie 1tar11• '
miasta. ·
!
Z ORYGINALNĄ TWORCZOSCL\ m&larskr. Włodslmiersa
lobczyńskiego-Juasinga (z wykształcenia prawnika, członk!l
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów), motna się zapoznali w

Klubie
Mledzynarodowe.f Ksi11,tki i Prasy.
Głównlł tematyką obrazów Włodzimierza Sobczyńskiego jesł
kobieta w rótnych rolach.
•
Jak wyznaje sam twórca: „maluJę ten nasi ludzki teatr, w
którym kobieta odgrywa, choć w 1posób 1obie nieuświadomiony,
watniejszą rolę niż mężczyzna''.
.
Przypuszczamy, iż przedstawdciellc! płci plękne1 docenil\ ·takie
oredo a.rtysty.
BESTSELLEREM NA ZACHODZIE 1tał& się autoblop-afloma
Inrmara J)errmana pt. „Laterna Magica".
Twórca głośnych filmów ukazuje w· niej bn oałonek swoJe
tycie prywatne, kolejne małżeństwa I liczne romanse.
ksllłika

WYSTAWIONY PRZEZ THE ROYAL COURT THEATRE
w Lundynie „Cesarz" Ryszarda Kapuscińskiego (wydarzenie
ostatniego sezonu), zostanie zaprezentowany warszawskiej
publiczności w Centrum Sztuki Studio (3-6 XI).
NAGRODĘ li stopnia ·Rektora Uniwersytetu Lódzkiego otrzymali i
Izydor Hałas, Barbara Wachowska, Paweł Samuś, Mieczysław
Bandurka - za cenną publikację faktograficznlł z dziejów łódzkiego
ruchu robotniczego: - „Jan Pietrusiński I towarzysze"
(wydaną pod auspicjami KM PZPR w Zgierzu, w 1986 r.)
ROZSTRZYGNIĘTY został międzynarodowy konkurs fotografii
:utystycznej „FOTOEXPp '87", organizowany co dwa lata przez
Poznańskie Towarzystwo Potograficzne.
Hasłem wywoławczym tego konkursu jest trad ycyjn ie „Kim
jesteś młody człowieku"? Towarzyszy mu zawsze wielkie
zainteresowanie w kraju i za granirą.
Nadesłało swe prace tym razem 270 autorów z 23 krajów
europejskich oraz obu Ameryk, Azji i Australii,
Grand Prix otrzymał Dieter Schwindt (RFN). Milo nam donieść,
że złoty medal przyznano Zdzisławowi Kac;i;ykowl :r; t.odzi.

Oprac.: JAK

Ki1ka lat temu redakcja „Odgłosów" w osobie Jerzego Wawrzaka udzieliła azylu moim „Fryzurom" - rysowanym feli~to
nom na różne tematy; nie zaW1Sze związane z życiem. Ukazywały się na łamach tego pisma przez kilka lat. Ze sporej ich
części powstała potem wystawa, która objechała kilka miast Polski, a wreszcie, dzięki zainteresowaniu byiego dyrel)tora Muzewn Historii Miasta Lodzi Antoniego Szrama i książka. Ks i ąż
ka nosiła tytuł „Fryzury albo Gejsza na biegunach". Co te ~Y
tuty miały oznaczać? Nie wiem!
Teraz powinienem powiedzieć, że miałem liczne i przykre ingerencje cenzury. Otóż - stety czy niestety
tylko jedną,
(mógłbym tu stworzyć
legendę, jski to byłem
niepokorny!)
kiedy któraś z person mojeg<> teatru wola: „.„ktury krul kóp<:.zy swoją curą ... " - cenzora niestety trafiła jasna cholera
i
kazał ~hociaż „ktury" napisać przez „u" kreskowane. Druga
ingerencja cen~ury odn·01Siła si~ do rysunku zawieszonego na
wystawie do góry nogami...
Po dogadaniu się z obecnym naczelnym, Lucjuszem Wł ;dkowski.m, powracam ze swoimi rysowanymi felietonami na 'amy „Odgłosów". Noszą one obecnie tytuł „Nowe Ateny". Dlaczego? Może dlatego, że kompletna ich nazwa, tych wydawanych
w latach 1745-1756 przez księdza Benedykta Chmielowsk1cgo
brzmiała: „.r-:owe Ateny, albo Akademija wszelkich scyjencyi
pełna na rozne tytuły, jak na classes podzielona, mądrym dla
memoryjału, idyjotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki &rygowana, alias o Bogu, bożków
mnóstwie, słów pięknych "ryborze, kwestyj cudzych wiele, o
Sybillów zbiorze... ".
Pomyślności w oglądaniu - czytaniu!

ANDRZEJ GRUN

EWA KARWOWSKA
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Z narady Stalin był zadowolony. ON wystąpił
na niej nie tylko jako inicjator i or'ganfzat.cr
rozbudowy Moskwy. ON zachował dla Rosji to
miasto,
którego na.i:wa droga jest katdemu
Rosjaninowi. ON zachował Moskwę w taklm
kształcie, jaki zna
I wyobraża
sobie ka:tdy
Rosjanin. Nie cl, siedzą-cy w sali, inteligenci 'o
wysokich czołach, troszczący się o kulturę Rosji, lecz ON , właśni e ON, i tylko ON zaspoKo!ł
rdzennie rosyj-skit uczucie miłości do Moskwy
i szacunku do Moskwy . I dlatego Moskwa teraz
jest JEGO miastem przyszła Moskwa - JEGO
pommkiem. Ros3anin Klrow szamoce się w Leningradzie, trąbi o rozbudowie Leningradu, a
co tam rozbudowywać? Leningrad jest już ukształtowanym miastem, to kamienna bryła, r
którą nic się nie da zrobić 1 1 którą Kirow n!c
nie zrobi.
Ale, jak zwykle, kiedy demonstrował swoj~
wyjątkowość . opanowało go przenikliwe poczucie samotności. Wstają i klas1czą, ale nie kochają go, boją się go, dlatego wstają I klaszczą . Z wielką satysfak<:ją, triumfem i radością
trnktowaliby go obalonego. Nfe mogą, nie chcą
pogodzić się z jego wyższ ośc i ą, z jego wyjąrko
wością i niepowtarzalnością. Dla nich jest nie
douczonym . seminarzystą, ograniczonym plebejuszem Nawet „współtowarzysze"
boją się umocnienia jego władzy, rozprawiają o kolektywnym kierownictwie, o roll · KC,
trzymają w
rezerwie t.eoryjkę Pokrowsklego, odrzucającego
rolę Jednostki w historii, pragnąc tym samym
pomniejszyć przede wszystkim JEGO rol'
w
historii partii, w historii Rosji.
Nie uda im się to.
ON jltworzr nie tylko
nową historię Rosji, ale. także wypracuje nowo
kryteria oceny wydai;zeń historycznych - tylko tak można zapewnić prawidłowe sądy obecnych I przysdych pokoleń o epoce. JEGO .-poce.
Cezar i Napoleon
zostali cesarzami nie 11
próżności, lecz w wyniku konieczności historycznej. Tylko Cezar ze swoją autokracyczną wła•
dzą mógł odeprzeć barbarzyńców, tylko Napo•
leon-cesarz mógł podbić Europę. Władza najwyższa powinna być pełna cesarskiego majestatu,
tylko taką władzę naród
będzie czt'lł,
tylko jej się podporządkuje, tylko ona jest zdolna wpoić mu lęk I szacunek. Rosyjskie maukl
historyczne przedstawiają Iwana Groźnego jako
przestępcę. W rzeczywistości zaś Iwan Groźny
był wielkim działaczem państwowym,
przyłą
czył do Rosji Kazań, Astrachań I Syberię, jako
pierw~zy w historii Rosji, a może nawet nie
tylko Rosji, wprowadził monopol handlu wewnętrznego ,
jako pierwszy z carów rosyjskich
na pierwszym miejscu postawił zasadę dQbra
państwa: wszystko podporządkowuje się · j~go
interesom . Bojarzy stawiali opór tworzeniu. silnego scentralizowanego państwa i dlatego błąd
Groźnego tkwił oie w tym, że karał bojarów
śmierc.ią,
ale w tym,
że ukarał śmiercią nie
wszvstkich, nie wytępił czterech głównych rodów bojarskich doszczętnie .
Starożytni
byli
przeiorni w tym wzgłęd7le, tępili ' swoich' wrogów do trzeciego i czwartego pokolenia, dQszczętnIP I na iawsze.
N'luki historvc:me
nieprawidłowo oceniały
role opry<'miny.
Trzeba rozróżniać
poJęcia
„opryc7nina" i „oprycznik" Oprycznina była
gwardia Groźnego ,
postępowym
woj5kiem,
prwznaczona do wałki z bojarstwem I bojarami. Oprycmik był wykonawcą, pomiędzy n ' mi
powin]lł by~ także oprawcy.
µstawy o wvrokach 4mlerci wydają humanitarni członkowie
parlamentów. wysoce wykształceni prawodawcy, ale wvkonuja karę śmierci kaci.
Piotr PiPrws1y był wielkim władcą.
stWQrzyl nowa Rosję A co pisał o Piotrze Pokrowski? Oto jego -słowa:
„Piotr. nazwany przez
pochkbczvC'h historyków Wielkim, zamknął żo~
nę w klasztorze żeby ożeni~ się z Katar'l!yną,
która przPdtPm była pokojówka u pewnego pastora w Estonii Wlasnoręc:1nie torturował swojego syna. a potem kazał go uśmiercić. potajemnie w kazamacie twierdzy Pietropawłow,;kiej ...
Umarł w następstwie ·syfilisu. 1arazlwszy uprzednio lakże <>Woją drugą żonę„.''. To już wsiystko. co Pokrowski zobaczył w Plotrie.
Te brednie rozpowszechniał „przywódca szko~
ły historycznej".
A to. że Piotr przebudował
Rosję. tego nie iauważvł. Oto do jakich bzdur
można dojść. oto do czego doprowadza doktrynerskie pojmowanie marksi?mu
I odrzucani!!
roli jPdnostki w historii. J tego prvmitywnego
socjologa cenił jako czołowego historyka, chwalił fego „Krótki zarys historii . Rosji". nieudolną
pracę, przedstawiającą W'>zystklch historycznych
działaczy Rmifi . jako beztalencia I mlerncty
Jak mógł -chwalić ·to Lenin? Lenin. który do·
brze rozumiał znaczen.ie jednostki w historii.
Pokrowski chriał uchodzić za obrońcę l~ni
nlzmu. jedynego komentatora poglądów Wło
dzimierza Lenina Co to, to nie. Jedynym komentatorem poglądów Włodzimierza Tljlc:zs Lenina może by~ t.vlko Jego nast~pca, tylko kontynuator iPgo d:zieła . tylko ten. kto po nim poprowadził kraj
Jego następcą , Jego kont:vnuatorem 'jE'st Stalin. kra~ prowadzi Stalin. To znaczy. ŻE' tylko Stalin jest fedynvm komentatorem
Leninowskiej spuścizny. w tym także w d1iedziniE' historii.
jako że ON t~ historię TWORZY .JednakźP:
w ciągu dziesięciu lat towarzysz Pokrowskl
nie powled1lał ani słowa o
tym, 1a k I wkład wniósł towarzysz St!łlln
w rozwój nauk społecznych Czyżby nie ro:mmiał towarzysz Pokr0wskl. że kierować pańs
twem - to znaczy rozwijać
teorię pań~tws?
Rozumiaf. ·Ale towarzysz Pokrowskl nie chciał
uzna~ towarzysza Stalina ani za uc~onego, ani .
za teoretyka.
.
Antymarksistowską szkołę „hjstoryczną" Pokrow~kiego trzeba zniszczyć do cna. Autorytet
Lenina powinien służyć temu, co jest potrzeone
partii dziś i co może się przydać jutro. I au•orytet Lenina
powinien przejąć jego następca .
Stalin dnia dzisiejszego - to Lenin.
Kiedy
Stalin umrze, jego następca będzie się nazyw&ł
StalinPm dnia dzisiejszego. Tylko w ten sposób
można stworzyć
niepodważalną sukcesyjność
władzy . jej wieczną stałość
I niewzruszoność.
Nauki historvczne powinny potwierdzić, że Stalin jest prawdziwym spadkobiercą Lenina, nie
mogło być innego spadkobiercy, ci, którzy pretendowali do Leninowskiej spuścirny, _są żs.
łosnymi samozwańcami, politycznymi awantur~

nikaml t Intrygantami.
Nauki historyczne powinnv potwiPrd?ić . że Stalin ?.awsze szedł ramie w ramię z Leninem Nie Zlnowjew, który
był na emigracji tylko sekretar7em Lenina, nie
Kamlenlew. który był tam tylko jego refe!'entem. ale wl'lśnle ON. który w Rosji w praktyce twnr?ył partię Dlatego te~ nazywa sle ona
partią Lenina-Stalina. Wszellcie drobne różnic!.'
zdań między Leninem i !ltallnem powinny być
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sapomnlane, powinny być usunięte z historii na
zawsze. W Historii powinno pozostać tylko to,
co czyni Stallna Leninem dnia dzlsiej~zego.
Głównym zadaniem jest stworzenie silnego 10cjallstycznego państwa. Do tego potrzebna jest
silna władza Stalin stoi u szczytu tej władzy,
to znaczy. te razem z Leninem stał u jej początków, razem z Leninem pnewodził Rewolucji Październikowej . John Reed naświetla historię pl'zewrotu październikowego w Inny spo·
sób. Taki John Reed jest nam niepotrzebny
Czy będzie to wypaczaniem Historii?
N!e.
nie będzie. Październikowego przewrotu dokonała partia, a nie emigranci. którzy mieszkali
w Paryżu, Zurychu 1. Londynie. Zaprawiali się
tam w dyskusjach l dysputach,
nauczyli się
rozprawiać I wiecować w ogródkach paryskich
kawiarni, a rewolucjoniści Rosji musieli m!lczeć albo mówi~ półgłosem.
Ale włafoie oni ,
szeregowi, skromni pracownicy partyjni, to .oni
właśnie w decydującej chwili poprowadzili masy do walki , do rewoluc:jł ,
a potem także do
obrony rewolucji. Właśnie ON jest przed~tawi 
cielem •t Y c h kadr partii l dlatego ICH rola
w wojnie domowej jest JEGO rolą ,
a JEGO
rola - to jest właśnie rola partii.
I tak, na takich zasadach, powinna się tworz~ć historia,
a historia PC:rtii przede wszys-

- Jut si~ umówiłam. me teraz. ale kłedJ
do ciebie orzyiadę.
- Po co masz do mnie przyjeżdżać?
- Przyjadę do ciebie.
- Dobrze. dogadamy się listownie
rzekł
Sasza potednawczo. - Z instytutu ktoś przy-

krzesło po l!ruglej stronie stołu. I mama. ma•
leńka, siwa. pospieszyła na wskazane mieisce.
opuściwszy głow,, nie patrząc na Saszę. 1, zaledwie usiadła, podniosła oczy I jut wlecej nie
spuszczała 1 niego wzroku. Wargi jej drżały I
drobnymi ruchami trzęsła się głowa.
Sasza patrzył na ni1t. uśmiechał si•. serce
mu krwawiło. Tak postarzała się matka. wy-

chodził?

- Ten mały, krzywy ...
Runoczkin. Znaczy. z kolegami wszystko w
porzadku.
- Co mówił?
- O zastępcy dyrektora„.,
Kriworuczko. Znaczy, jest tutaj. Djakow nie

glądała

na bardzo · nieszczęśliwą. tyle cierpienia
było w jej oczach. Przvszła w starym wvtartym płaszczu, nazywała go „moja gabardyna",
i on przypomniał Saszy. że jest jut wiosna, a
mamę widział w styczniu.
Dolna połowa okna b.yła zamalowana na bla.ło, ale przez górn1t świecił.o wiosenne słońce,
jego promienie padały w prZeclwległy róg cell,
gdzie siedziai strażnik o obojętnej twarzy.
- Chciałem sie ogol!ć I nie zdątyłem, fmjera dzisiaj nie było - wesoło opowiadał Sasza.
Patrzyła na niego milcząc. wargi jej drżały
I głowa s1e trzęsła - nie mogła nad t.vm zapa-:
nować . starała się nie rozpłakać.
·- Fryzjer jest domorosły. pozarzyna. nikt nie
chce się golić u niego, a może jest mi do
twarzy z brodą, może zostawić?
Milczała. drobnymi ruchami kiwała głową
patrzył.a na niego.
- Jak tam wszyscy? Żyją. zdrowi?
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klamał.

- Właśnie o niego tutaj chodzi Sasza.
Strażnik wstał.
Widzenie skończone.

-

Właśnie o niego chodzi -

wyrzekł

powtórzył Sa·

Przekaż ·Markowi.
Zaczęła potakująco kiwać głową

sia. -

na znak, te
rozumie: Saszę aresztowano z oowodu zastępcy
d}'-rektora. trzeba to przekazać Mark<.Wi. Przekaże. chociaż wie. że to na nic. Wszystko . na
nic. Niech będzie. jak jest. żeby tylko nie ~o
rzej. Te trzy lata miną;
kiedyś przecież si•
skończą.
- I przekaż też: żadnych obciążających
nań nie składałem.

zez-

Strażnik otworzył drzwi.
Wyjdźcie, obywatelko!

-

(21)

Sasza

wstał. óbjął matkę, przylgnęła

do nle-

10.

- No I tak - Sasza pogłaskał ją p0 mięk·
kich, 1iwych włosach - wszystko jest w porządku, a ty płaczesz.
- Wyjdźcie, obywatelko!
Nie wplno się uścisnąć, nie wolno sit zblltać do siebie. no ale wszyscy tak wtaśnle pod•

Dzieci Arhata

chodzą, ściskają się, całują.

- Dalej, dalej takimi jak zawsze ru· '
chami ramion strażnik popychał mamę do
drzwi.
Było wam powiedziane. te maci•
v;yjść.
.
Sasza napisał mamle, te wszystko dobrze, ie
jest zdrowy, w dobrym nastroju, nic mu nie
trzeba przysyłać. A pisać do niego trzeba na
wieś Boguczany okręgu kańsk!ego, na poste~restante.

Borie
się

złej

wrócił zły nikt nie chce jechać, boją
drogi, żądają ciężkich pięniędzy. A

' komendantura nie czeka - nikogo nie obchodzi, jak się dostaniesz. Na kosztv podróży d~ią
grosze - nawet i na pół drogi nie wystarczy.
Obiad jedli znowu w ••Skupie Futer". W kącie
przy pustym stoliku. rozczochrany, siedział Igor.
- Hrabia na posterunku - zauważył Boris
- czeka na mnie I na Dulcyneę. Na Qulcyneę
żeby poczytać wiersze. na mnie żeby
dostać darmowy obiad. Ale nie doczeka się. ja
sam jestem teraz bezrobotny.
Kucharka tvm razem nie wyszła do Sołowiej
czyka, głośno przestawiała rondle, trzaskała aluminiowymi talerzami.
- Zwabił go pan. Borisie Sawieljewiczu. siedzi od rana. wobec pracowników niezręcznie.
to nie cerkiew. żeby okruchy zbierać.
- Porozmawiam z nim.
Boris już nie był kierownikiem, ale kucharka, tak fak wczoraj, wlała mu na talerz dodatkową ł.ńke śmietany
- Trzeba zrozumieć

fej sytuację - powietebraków nie wolno wpuszczać
do stołówki. ona ui to odpowiada.
- On iest i:tłodny - odpowiedział Sasza.
- Wiesz. Sasza - ze złościa zaoponował Boris - to ja tu urządz' em zesłańców Teraz.
rzecz iasna. mam to w nosie - wvieżdżam.
Ale dla .tvch którzy tu zostaia. iest to kwestia
życ i a i śmierci. A skończy sie na tvm. że ich
dział ·Boris -

stąd

tklm. Tak zwane kierownictwo kolektywne jest
mitem.
Zadne „kolektywne kierownictwo" w
historii ludzkości nie istniało.
Rzymski senat?
Czym się skończył? Cezarem. Francuski triumwirąf? Napoleonem . Tak historia ludzkości jest
historią walki klas.
Ale jako wyraziciel
woli
klasy występuje WóDZ I dlatego historia ludzkości jest historią jej wodzów I władców Nie
ma tu Idealizmu. Ducha epokt określa ten, '<to
tę epokę tworzy.
Epoka Piotra była jedną z
najbardziej wyrazistych w historii Rosji, odzwierciedla ona jego wyrazistą osobowość Rz!ldy Aleksandta Trzeciego są zupełnie nijakie i
w zupełności odpowiadają jego wlas11ej nicości.

3.
Rano Boris poszedł umawiać się 1 woźni cą.
Sasza zabrał się za pisanie listów.
... „Kochana Mamo".
Wyrok ogłosili mu w tym samym pokoju.
gdzie był ,wcześniej przesłuchiwany . Jakiś funkcjonariusz przeczytał uchwałę Specjalnego Posiedzenia: Artykuł pięćdziesiąt osiem, paragraf
dziesięć, zesłanie do Wschodniej Syberii w trybie administracyjnym na trzy lata z zaliczeniem aresitu wstępnego.
- Podpiszcie.
Sasza przeczytał dokument. Może jest w nim
' napisane, za co .dali mu te trzy lata? Nic nie
ma. To nawet nie jest wyrok, lecz punkt z jakiejś ogólnej listy, gdzie został umieszczony jako piąty, dwudziesty piąty, a być może nawet
trzysta dwudziesty piąty.
Sasza podpisał. Wyrok ogłoszono rano, w
dzień było spotkanie z matką, wieczorem wysłano go w drogę.
W przeddzień ?;jawił się strażnik, podał papier I ołówek.
- Ko20 wzywacie na widzenie?
.Zapisał mamę I ojca... Waria? Może napisać:
Warla
lwanowna - narzeczona. Narzecwną
·mają obowJazek wezwać.
Dlaczego właśnie
Wana? Czy on ją kocha albo óTia go kocha?
A jednak wlaśnie ją chdał widzieć. „Prerii pachnących kwiecie, twój głos najsłodszy w świe
cie". Tego słodkiego głosu było mu brak. Ale
Sasza Warll nie zapisał: czy ona pragnie tego
spotkania. czy on jest jej potrzebny. czy czeka
na niego?
Strażnik przyprowadził Saszę do małej cel'kl
I wyszedł. zamknąwszy drzwi. Sasza siedział
przy stole I myślał, jak przestraszy się mama,
zobaczywszy go z brodą. jak strasznie będzie
się czuła. idąc więziennymi korytarzami.
Zazgrzytał klucz, mignęła twarz strażnika, za
nim twarz matki, fe1 siwa głowa. Strażnik stanął bokiem, odgradzając Saszę plecami, żeby
mama nie mogla do niego podej§ć, wskazał jej

..

Miał na myśli swoich przyjaciół czy wszystko u mch w porządku?
Zrozumiała jego pytanie.
- Wszvstko dobrze. wszyscy zdrowi.
Ale myśl, że ze wszystkimi jest dobrze, a tle
jest tylko z Saszą, tylko z nim jednym, ta
myśl była nie do zniesienia. I rozpłakała „j_ę,
opuściwszy głowę
1

na

ręce.

~ Przestań, mu~zę ci coś powiedzied.
Wyjęła chusteczkę, otarła łzy,
- Złoże apelację, moja sprawa to głupstwo,

z wiązana

z instytutem.

Strażnik przerwał
- Nie rozmawiać

mu:
o sprawie.
Ale mama nie przestraszyla się, jak to się
działo z nią wcześniej, kiedy stykała sie z brutalną siłą państwa. Na jej twarzy pojawił s~
znany Saszy upór, skupiła się, słuchając Saszy
i wysłuchała do końca. To było coś nowego, co
zobaczył Sasza w swoj~j matce.
- Wyjeżdżam do
Nowosybirska, wszystko
będzie w porządku.
Nie chciał powiedzieć „Sybir" I rzekł „Nowosybirsk".
- Jak tylko przyjadę na miejsce, wyśle telegram, a potem napiszę. Załatwię sobie pracę,
nie przysyłaj mi pieniędzy.
- Przekazałam ci sto pięćdziesiąt rubli.
- Po co tak dużo?
'
·
- I żywność, I buty.
- Buty - dobrzt, żywność - niepotrzebna.
- I ciepłe skarpetki, I sżalik - podnl0sła
głowę ile cl dali?
- Zdziebko - trzy lata zsyłki na wolności.
Wrócę za pół roku. 'l'.ata przyjeżdżał?
- Był w styczniu, a teraz nie mogłam go
ściągnąć,
zadzwonili do mnie dopiero Wclotaj. Jak twoje zdrowie?
- Wspaniale! Na nic nie chorowałem, karmią przyzwoicie, kurort.
Był wesoły, chciał jej dodać otuchy, ale widziała jego cierpienie, cierpiała sama, wysilała
się na uśmiech, gdy żartował, ona też mu
chciała dodać otuchy. niech . wie, że nie jest
1
sam, że będą się o niego troszczyć.
- · Wiera tak żałowała. że jej n·le poprosiłeś,
przyjechała ze mną, nie wpuścili, 1. Pollny nie
wpuścili.
Jakoś nie pemyślał o ęlotkach.
Mieszając przygotowane wcześniej
słowa
z
tymi. które przyszły jej t.eru do głowy, powiedziała:
.

- Myśl o sobie. io wszystko minie. O m111a
si1t nie martw. idę do pracy.
- Do fakiej pracy?
- Do oralni, będę . przyjmował! bieliznę, na
Zubowskim bulwarze, całkiem blisko. jut 1it
umówiłam.
- Grt.ebać się

w brudnej blellbleT

wyrzucą.

Uprzedzałem;

przychodźcie

koło

drugiej. ·kiedy pracownicy ;uż zjedzą, nie róbcie hałasu. nie pchajcie się na ocz:v. cicho. si;>okojnie. akUratnie. Ale nie. Zjawia się z samego
rana. sterczy cały dzień. zjada resztki. recytuje
wiersze. a wiersze, wiesz. bywają różne i amatorzy wierszy też bywają różni... Rozumiesz
mnie?
- W Paryżu ludzie spotykają się w kawiarni, dyskutuJą. Igor przyzwyczaił się do tego.
- A ja się przyzwyc?A:iilem do ciepłego klozetu - odparował Boris - do łazienki, telefonu, restauracji. Jak widzisz. odzwyczaiłem się.
- Dajmy mu obiad ostatni raz - zaproponował Sasza fa zapłacę. zawołai go.
Boris wzruszył ramionami, spochmurniał, kiwnął na lgora palcem.
Igor czekał na ten znak. zakręcił się niespo·
kojnie, niezgrabnie, wygramolił się zza stołu,
podszedł, uśmiechając się przypochlebnie.
- No iak dostałeś pieniądze za rysunki? spytał Bori!I.
- Obiecują na dniach.
- A gdzie dama?
- Waleria Andriejewna wyjechała do Len'n•
gradu.
- Całklemt
- Całkiem.
- „Dziwne spotkańie nasze, rozstanie nasze
dziwne" - wymamrotał Boris~ - No, siadaj.
Boris pośpiesznie usiadł, położył zmięty kaszkiet na st6l. zorientował się, przełożył na kolana.
.
Boris pokazał głową na Saszq.
- Jutro n11.s .••
Igor · uniósł sle I ukłonił się Saszy. Sasza
uśmiechnął się do niego.
- No więc - ciągnął Boris - jutro wysylają nas nad Angarę. Dogadałem się z nimi:
ciebie I Innych będa wpu<;zczać tu po dawnemu. Ale czas najwyż~zy żebyś wreszcie zrozumiał; to nie jest kawiarnia na Montm'irtrze.
- Rozumiem - nachylając się nad stołem,
wyszeptał Boris.
•
- To iest zamknięta stołówka zakładowa .••
Zlada się obiad I do widzenia. Nie masz pieniędzy nie przychodź . Takie są tu zasady.
Jak odmówią tobie, to pół biedy. Ale prze1
ciebie mogą odmówić też Innym zesłańcom. Zrczumiałeś ?,
- Zrozumiałem, ale ja nie jestem zeslańcem
- pośpiesznie odpowiedział Igor.
·.

C.D.N.
Tłumaczyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK

•
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Polemiki • Listy
JAK ZMNilEJSZAMV

BIUROKRACJĘł

Uchwala V plenum KC PZPR dotycząca: „Przeprowadzenia
w okrasie pop.rzedzającym referendum, kampanii polityczno-wyjaśniającej. W jej trakcie iruitancje i organizacje powinny skutecznie utrwalić społeczną świadomość celów, treści i spodziewanych efektów reformy„." natchnęła mnie, długoletniego członka
partii, wywodzącego się ze środowiska transportowców i blJdowlanych okręgu łódzkiego, do przedstawienia na lamach praflY nurtującyćh .to środowisko wątpliwości i spQS trzeżeń dotyczącydt działania władz niezgodnych z wytycznymi pierwszego
etapu reformy gospodaI"Czej, w przekonaniu, że będą one wyjaśnioRe.
·
·
Decyzja o likwidacji 16 minister.stw ! powołani a 8 nowych
centralnych organów jest dla wszy.stkich zrozumiała i budzi za.ufanie, o ile zmiany zapoczątkowane w administracji centralnej spowodują ?;mniejszenie biurokracji na nit.szych szczeblach
Earządzania. Polska jest bowiem jednym z nielicznych państw
~ tak dużej liczbie naczelnydh, centralnych i terenowych organów państwowych. Jak jednak w
kontek§cie tak ważnych
zmian !rozumieć · decyzj~ wladz województwa łódzkiego, które
realizując wytyczne 11ierwszego
etapu refermy gospodarczej
przekazały 30.06.87„ za pośrednictwem Wydzialu Budownictwa
Urzędu Miasta Lodzi, !nformacjQ o utworzeniu na skutek po.,.
działu dwóch przedsiębiorstw budowlanych, tj. LKB-Zachód i
LKB-Poludnie czterech nowych !Przedsiębiorstw. Do wiadomości
nie wtajemniczonym pO'daję, co zresztą nie było tajemnicą w
środowisku budowlanych łódzkioh, że przedsi°ębiorstwa te brirykaly si~ z dużymi trudnościami
finansowymi; bank odmówił
udzielania im kredytów, nie widząc perspektyw dalszego ;eh
ll'OZWOjU.
Oczekiwano ogłoszenia upadl-OŚCI przedsiębiorstwa. I nagle w
sytuacji, gdy:
- budQ.wnictwo łódzkie buduje rocznie o 213 izb mieszkalnycll
mniej niż w końcu lat siedemdziesiątych;
·
- istniejące przedsiębiorstwa budowlane odczuwają dOltkli\':y
brak wysokokwalifikowanych pracowników;
- przed.siębiorstwa budowlane, takie jak Kombinat Budownictwa Ogolnego oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami
Budownictwa wychodzi ze swoim potencjałem produkcyjnvm·
PO?:a granice kraju; powstają nowe przedsiębiorstwa budowlane
pogarszające i tak złą eytuację zatrudnieniową.
Zadajemy sobie pytanie, czy to są te pozytywne zmiany
p ierwszego etapu reformy g-05podarczej, a może to przyspieszona
realizacja drugiego etapu?
JERZY PIASECKI

•
•
• O IDle

Na kolumnie „Polemiki. .Usty, opinie„ publikujemy tylko
Usty podpisane Imieniem I nazwiskiem, z podaniem adre·
au. Adres I nazwisko na iyczenie zainteresowanego zatrzy•
mujemy do wiadomości redakcjL Zastrzegamy sobie moili•
woś6 11kr6t6w.
·

Potem 'powitanie ! pierwsza ezęść występu grup relig,i.jnej
Immanuel, uprawiającej gospel rock musik.
Wreszcie u.sługa Słowa Bożego, które zwiastuje prezbiter Michał Chydzik.
I znowu Immanuel. Dzięki ęlektronicznym instrumentom klaw iszowym pieśni nabierają nowoczesnego ! oryginalnego brzmienia. Zespól o tzw. zdrowym obliczu Kto nie cierp! wycia i wulgaryzmów świeckich kapel .ro~kowych, ten słucha z przyjemnoś
cią grupy Immanuel.
A w rogu sali stoisko z. Ciekawą Hteraturą chrześcijańską.
Od McDowella dowiesz się, czy zapis biblijny je.st rzetelny,
Paul Levis powie ci, co w chrześcijańskim Poglądzie na miłość
i seks je.st twoim najważniejszym organem seksualnym 1 czy
męż czyź ni reagują inaczej na kobiety.
Są też książki D. Villkensona i N. Cruza o pracy ewangelistów wśród gangów młodzieżowych Nowego Jorku.
A brat Jacek Rzońca, rzeczni'k prasov,.-y łódzkiego Zboru, już
dziś zaprasza na chrzest wiary albo chrzest wodny dla dorosłych poprzez zanurzenie. który odbędzie się 7 listopada na basenie „Włókniarza" w Pabianicach. Albowiem, jak pisze ?;Uawca
przedmiotu Derek Prince, <>d piątego wie'ku przed d. aż po drugi wiek po Chrys tusie słowo „chrzest" zawsze oznaczało zanur zenie.
(r.b.)

profesora, !Znakomitego znawcy prawa karnego, 'W szczególno§ci
karnego. Byt także wielkim prz;yja-

międzynarodowego p.rawa
cielem młodzieży.
Tyle uzupełnienia.

Wl.ADYSLAW ORLOWSKI

STĄD

Zachęcona przez red.akcję „Odgłosów" „Jak ci ę 5zlag t.razadzwoń" piszę, bo nie będę mogla w tym c.za.sie ?;adzwonić. Mieszkam na Osiedlu Bugaj 94, bl. 21, Pabianice. Od roku toczymy walkę <> 6przątanie klatki 6chodowej i bez-

„W 'IMIĘ ·EKUMENIZMU I ifOLERANCJl„. 11
W numerze 43(1543) „OdglosÓw" z 24 października 1987 r„
w dr;iale ,,Polemik.i, listy, opinie" zami~7.ąono wypoWiedź WA.
na temat zainstalowanego w kościele w Julianowie dźwięko
wego ?;egara elektronicz~ego. Nie byłoby w tym nic nadZWl'•
czainego, bowiem Ód pewnego przynajmniej czasu wypowiadanie się na iróżne tematy nie jest w Pol5ce niczym rewelacyjnym i pikogo już nie dziwi różnorodność poglądów.
Rozumiem nawet, że qelikatne ucho W A., nawykle do pieśni
„masowy·oh" drażni ć może nieznana mu melodia, tym bardziej, że - jak sam przyznaje - nie wie „na czy1ą chwatę·•
s i ę rozlega. Nie będę próbował wyjaśniać tej kwestii WA., nie
chciałbym bowiem zmuszać go do nadmiernego W)"Silku. Tylko
po co, dla . poparcia swego stanowiska WA. wyta.cza zaraz lldJ •
cięższą artylerię? Poru.sza bowiem i „święte krzyże Solidarności" i naigrawa się ze
„świętych
męczenników-księży'',
zajmujących s i ę różny.rp! ciemnymi sprawami.
Otóż uważam tę część wypowiedzi WA. po prostu za
niesmaczną. Zostawmy bowiem w spokoju meczenn!ków, w tym
również ks i ęży bo i takich nam nie brakowało (czego dowodem choci ażby przykład sprzed kilku lat„.), byli to przeciei
ludzie mający odwagę umierać za swoje przekonania., na co n'a

'

W jednym wszakże P,un.kicie zgadzam eiQ z WA„ a m!anow!cie, kiedy: Vlyraża on żyezenie źeby „za pozorami .szla również !rzeczywista postawa". święte słowa! - Mam je.szcze w pam i ęci wypowiedzi wyznawców -pewnej ideologii, którzy z wy, żyn SwYCh dostojeństw glo.sil!, że posiadane przez inioh legitymacje nie tylko nie dają im żadnych przywilejów, ale wręcz
przeciwnie, :nakladają .na nich ogromne obowiązki wobec 6P-Oleczeństw a i zmuszają do skromności, czy wręcz ascezy!
No i co? - w niedługim czasie okazało si~, że te oboWiązki
to luksusowe posi adłości sprawiane 6obie za społeczne pienią
dze, obrazy , .wypożyczane " z państwowych muzeów, a nawet
.!tafle z zabytkowych krakowskich kamieniczek, zaś jędyny
efekt, -to dziisiejszy stan gospodai;-ki kraju!
Nie wiem - i jest mi;.:to. w gruncie rzeczy oboj~ne - czy
WA. jest „karaimem, mahometaninem, buddy.stą lub niew.ierzą
cym", ale wiem za to z całą pewnością, że WA nadmiarem od·
wagi nie grzeszy i na wszelki wypadek woli się edhować za

fikutecznie. Interweniujemy w Adm. nr 3 przy ul. 20 Styczn :a,
jak równiet u z-cy prezesa Sp-ni w Pabianicach, lecz bez rezultatów. Po naszych Interwencjach raz tylko schody do.i:orczyni „przejechała mokrą szmatą" i na tym koniec. Administracja czuje się wręcz oburzona, że my śmiemy się upomnieć o
sprzątanie klatki, patrzą na :nas „bykiem". Według nich
jest
czysto, a tylko lokatorzy takie świntuchy i dlatego · jest brudno.
A po nas niedługo pchły będą skakać. P.o kawałku same myjemy, ale nie wszyscy lokatorzy mają na to ocihotę i czas.
Placjmy zresztą ~okie czyruize z tego tytułu. My przecież
Tównież pracujemy i musimy wykonać
swoją pracę solidnie, · inicjałami.„
TADEUSZ MICHALSKI
darmo pienjędzy nikt z ll'lM nie dostaje. A tutaj niestety, doI
zorca bierze pieniądze za darmo, o czym kierownictwo admiOd redakcji: Najbardziej ba.wl na.s to, ie w polemikach
n istracji doskonale wie i jeszcze popiera to swoim zachowaautorzy tekstów jakby mieszali argumenty. Coś podobnego 2ro;niem.
bił tez Tadeusz Michalski. Ale mniejsza z tym. Natomiast nie
elbok naszego bloku 21, Oś. Bugaj 94 :od lat jest nie uporzadmożemy zgodzić się i zawsze będziemy przeciw temu wystę~
kowany teren: brak krzewów, trawników, la\•,;ek, pelno błota,
powali, aby to l erancję rozumieć tylko i wyłącznie jako godześmieci i samochodów z całego osiedla (myje się, reperuje i ganie się z „moimi" poglądami. Jeśli inni godzą się z tym, C•J
rażuje). Na połowie tego terenu, w zeszłym .roku „towarzystwo
głoszę, to są tolerancyjni, jeśli nie to abskuranci. A przecież
prjwatne" rozpoczęło budowę eklepików w budkach, podcza!
WA. te:t ma prawo do prezento.wanla swoich racji. Czyi nie?
gdy nie ma na osiedlu asklepu spożywczego. Mamy daleko do
sklepu, który je.st zawsze zatlot:zony (jak dworzec PKP). 7nczęta budowa stoi już rok i znowu wkoło błoto, śmieci, balagan. Jak długo tak będzie, nie wiadomo. Były przeróżne ·~więta
ŁO,DZ·łAIN 1IE NA JESIEN:I POEZJI
Pabianic, święta osiedli i nikt nie zabrał się do zrobienia roJW TEATRZE STA:RA PROCHOWNłA
rządku w te.i części osiedla. A przecież ul. Bugaj prowadzi do
hotelu i Ośrodka Rekreacji, z którego korzystają mieszkańcy
Pabianie i przyjezdni (są nawet kolonie zagraniczne). Uważam,
te ulica i osiedle powin!'IO być zadbane l uporządkowane. DeI w tym roku także Warszawską Jesień Poezji zorganizowaklarowaliśmy swój udział prZY porządkowaniu,
ale przyjęto
no sprawnie i z wielkim rozmachem. Było też w niej nieco ai<nasze s?owa obojętnie. wręcz wrogo. Laskawie dano nam żużel
cen tów łódzkich, aczkolwiek· lista poetów i krytyków spoza
na zrównanie miejsca na parkowanie naszych samochodów ..
.r.tolicy jest raczej skromna: trzydzieści trzy osoby na czterdzieś
Być może to temat nudny i nieciekawy, ale to. są nasze coci siedem tylko z samej Wanszawy. Rozrzut zaproszony.eh podzienne sprawy, przy których ,,szlag :nu trafia".
etów z reszty Polski wygląda nieco dziiwnie: nie ma ciekawego poetycko Opola, Szczecina, Zielonej Góry, Koszalina,- Torua.w. nia etc. Ale jest to już sprawa głównego organizatora „Jesieni"
(nazwisko I adres znane redakcji)
- Krzysztofa Gąsiorgwskiego, który 1119tabene, otrzymał w tym
Nku tradycyjną na~odę imprezy stołecznej im. J. Słowackiego,
Ale wiracajmy do akcentów lódzkichi w Teatrze Stara Proehowania u znakomitego 1recytatora w!erezy-WojciechaSiemiona (o czym zresz;t;ą do;niosla warszawska prasa i rozwieszone
EWANGELIA P.RZV MUZYCE
•
w mieście afisze, plus Informacja w „Jesiennym" biuletynie na
str. 4) - 25 września o g.odz. 17 bylo prezentowane. widowisk':>
pt. „Wydavn1ictwo Lódzkie w. P.roehowni". Jednym z wykona'\1\·W jednej z broszur programowych zamieścili słowa Marka
ców w ierszy łodzian był 6am Wojciech Siemion. Prezentowano
Twaina: „To, co w Biblii wprawia mnie w zakł<>Potanie, to
tam wiemze Doroty i Tadeusza Chróścielewskioh, A. W. Mikonie rzeczy, których nie rozumiem; tym, co wprawia mnie w
łaj ewski ego (sam też jeden wiersz pięknie powiedział), prz~d
zakłopotanie, są raczej rzeczy, które rozwniem". I dlatego Zbó!'
stawiciela kierownictwa „WL" E. Kolbusa (opowiedział widzom
zielonoś w i ą tkowy w Lodzi, działający w ramach Zjednoczonego
przy okazji nieco o „hołub ieniu" poetów przez łódzką oficynę),
Kościola Ewangelicznego, pragnie m.ln. pomóc wiernym odpoH. Hartenberga, R. Gorzelskiego (współorganizatora imprezy w
wiedzieć na pytanie, czy zrozumieli przesłanie Chrystusa,
lecz
„Prochowni"), T. Gicgiera, I. Sikiryckiego, wielce ciekawe fajednocześnie nie dostrzegali, w czym dotyczy to ich w szczególcecje z czasów dawnej Lodzi opowiadał Z. Konicki.
ności. Biblia pomaga także w walce z
narkomanią.
Metoda
W trakcie programu · poetyckiego swoje pejzaże ekBponowala
monarowska prowadzi do tego, aby narkoman uznał, że jest
łódzka malarka Ewelina Agaciak. Wydaje mi się, że z okazji
niczym, i dopiero na tej bazie ma się w nim wszy-6tko odbudokolejnego Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Sieradz-Lódź za
wać, Kościół Ewangeliczny natomiast jak stwierdza pastor
dwa lata należałoby powtórzyć ten program poetycki, zapraM. Milewski ze Słupska - stawia na modlitwę, czytanie i cbszając Teatr Starej Prochowni na n~z teren.
jaśnianie Biblii i odnajdywanie w niej opisów odpowi!}dających
.
ROMAN GORZELSKI
stanowi duchowemu narkomana.
Ewangelia i muzyka. Taki charakter miała III Chrześcijańska
K onferencja Młodzieży, na której wy.stąpila m.in. Sheila Walsh,
„WOJT Z GDAŃSl<iA" I STARY P1ROFES·OR
znana piosenkarka chrześcijańska muzyki g06pel, występująca
w TV angielskiej wespół z Clifem Richardem.
Podobny charakter miały · dwa koncerty misyjno-ewangelizacyjne, zorganizowane przez łódzki Zbór ?;ielonoświątkowy, któZ opó źnieniem wpadł mi w ręce jeden z wrześniowych nure odbyły się 24 i 25 bm. w zdolnej pomieścić 1000 osób sali
merów „Odgłosów", a w nim nota o „wójci6 z Gdańska", czyli
sportowo-widowiskowej „Pamotexu" w Pabianicach.
o Arturze Greiserze: Bardzo cenię sobie wszelkie przyczynki
Większość wiernych to młodzież. Na estradzie młodzi muzydo !historii najnowszej, dobrze więc, ~ w „Odgłosach" znalazło
cy, pod!ączeni do nagłośnienia, a w tle napi3 złotymi literami:
się miejsce dl;i wzmianki o gauleiterze „Warthegau", jednym z
„Jezus światłością dla świata".
katów okupowanej Lodzi. .'\utor noty kończy ją informacją o
Rangę spotkania stanowi zwiastowanie Ewangelii, fecz najprocesie Grei.sera w 1946 roku i wykpnanym na zbrodniarzu
p ierw saksofon, perku.sja, instrumenty klawiszowe i grupa mło
wojennym wyroku śmierci na stokach poznańskiej Cytadeli.
dzieży oraz soliści wykonujący pieśni, czyli refreny chrześci
Może warto dane te uzupetnić !aktem, że przewodniczącym
jańsk i e. Stowa o treści religijnej, lecz muzyka w ~tylu country,
Najwyższeg o Trybunału Narodowego, który skazał Greisera, był
jazz, rock, soul. Muzyka nowoczesna, radosna. Bo, nasz Kośc : ól
p ro fesor Uniwersytetu Lódzkiego Emil Stanisław Rappaport
- mó wi pastor Józef Suski - ma charakter entuzjastyczny.
(1877-196 5). Studenci Wydziału P·i:awa UL w pierwszych latach
Można modl i ć się, klaskać, słuchać muzyki.
pó wojnie pam ię t ają z pewnością charakterystycznlł sylwetkę
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Ostatnio we wspólczesnej l!teraturz-s jaw! nam sio zagadkowy obraz kobiety polskiej. Otóż kobieta ta wstająe rano w ła·
zience uprawia masturbację ~opis ginekologiczny), następnie bez
śniadania, wypaliwszy tylko papierosa na brzegu wanny, zdą
ża do pracy, aby po drodze w tramwaju przeżyć obmaeywanl•
przez nieznajomego mężczyznę (opis ginekologiczny), w pracy
czeka na nią przełożony ! dw(>ch kglegów, przy czym jeden
sto.sunek odbywa się na biurku (opis ginekologiczny), a dwa
tv zaciszu magazynu (opis ginekąJągłczny). P-0 wyczer:pu3ącej
jak widać pracy (choć nie wiemy, czym si„ zajmuje właściwie
ta polska kobieta), owa Marysia, Krysia czy Małgosia idzie w
mia.sto, ·koniecznie irobi zakupy i z ciężkimi siatkami odbywa stosunek w bramie z mężczyzną, który wstąpił tam na pół litra
(opis ginekologiczny). Kobieta polska wraca do domu tylko po
to, aby się przebrać (co• zrobiła Po drodze z zakupami, nie
wiadomo), oczywiście nie je obiadu, ale odbywa stosunek • hydraulikiem (opis ginekologiczny), następnie wstępuje do dawnego kochanka, garbusa, aby z li tości spełnić czyn samarytański 1
odbyć ?; ll'iim 6tQSunek (opis t:inekologiczny). Robi siQ pÓźno,
biegnie więc do koleżanl9, z którą odbywa .tosunek lesbijski
(opis ginekologiczny). Razem z !koleżanką idą do ·nocnego lokalu, gdzie opłacają się portierowi i kilku równie znaczącym personom, chwilę tańc.zą na ip.arkiecie, ale już zjawiają się m~ż
czyźni, koniecznie cudzoziemcy, z którymi obie damy od.bywaj'
czwórkowy 6tosunek (opis ginekologiczny). Po zainkasowaniu .
sporej sumy w dolarach amerykańskich, kobieta ipolska wraca do
domu, gdzie czeka na nią mąż. Ciężkie wyrzuty sumienia &ldaniają ją do o<lbycia stosunku z -mężem (opis ginekologiczny),
po czym zasypia marząc o wyjeździe do słonecznej Kaliforn!!,
gdzie mogłaby odbywać jeszcze . więcej stosunków (opis ginekologiczny). Po tak wyczerpującym trybie życia pewnego dnia
okazuje .się, że kobieta polska rz;aszla w ciążę, idzie więc robić
skrobankę, ale najpierw, już. na fotelu, <>dbywa stosunek z gi111ekologiem (podwójny <>Pis ginekologiczny). Czasem kobieta
polska wstaje odwieziona do szpitala z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Odqywa tam kilka stosunków, prT.edzielonych operacją, przy ezym nieważne jest, czy te 6tosunk! odbywają się w łóżku (osiem pacjentek na salę), w gabinecie lekarskim w czasie nocnego dyżuru, czy w ubikacji :na oddzlal~
m~kim, gdzie rośnie w tym czasie długa kolejka ty.eh, co by
chcieli z owej ubilkacji po prootu skorz:vstać w celach już zupełnie nleginekologic!znych . . Kobieta pol6ka często wyjeżdża na
wakacje, gdzie demoralizuje nieletniego syna gospodarzy, uświa
damia pięcioletnią córeczkę sąsiadów~ odbywa 6tosunek z m!e~
ścowym wariatem na &tercie porąbanego drzewa (opis wyjmowania drzazg połączony z opisem ginekDlogicznym), idzie na
polan~, gdzie oddaje się !kolejno wszystkim drwalom zatrudnionym przy wyrębie (wyjmowanie
igliwia połączone z opisem
ginekologicznym) , aby wreszcie paM w ramiona przejeżdżają
cego przypadkowo cudzoziemca, który za s tosunek ginekolo~i
cznv płaci w żywych dolarach amerykański ch. Zmęczona, z
podkrążonymi oczami, wraca do domu,· gdzie odbywa z litości
stosunek z własnym mężem, aby na koniec w czasiemasturbacj1
utopić się w wannie napełnionej po brzegi ciepłą wodą.
S!edząc uważnie wspólczesną literature . pols\cą, przestajemy
się dziwić, że każda nasza rodaczka wciąż jest zabieganA, na
nic nie ma czasu, nie potraf! wyrazić swoich uczuć, a jet.eli
już je wyraża, ·to wrze.szczy. Widać po takiej
ilości stosunków
może mieć dOByć. Nie ma żadnych myśli, nie przeżywa
żad
nych 'konfliktów, nie interesują ją fadne problemy współczes
nego życ.ia. Niby nadmuchana lalka z plastiku z wmontowanym do ·brzucha mechanizmem, rytmicznie .składa t rozkłada
nogi, nie zastanawiając się nad n iczym innym. Jedynym <Jp!sem,
jaki jej przypada, jest opis ginekologiczny. Nie w iemy nawet„
czy ma włosy jasne czy rude, nie znamy jej twarzy, wiemy
natomiast dokładnie, gdzię znajduje is i ę kępka jej intymnych
włosów i wszystko, co
usiłuje zakryć natur a. Do spraw .seks~
podchodzi się na Zachodzie z coraz większą tolerancją, choć
widać już znużenie pornografią. Ale my, jak mal! neofici, 'Tlie
możemy się od niej uwolnić. Stala 5!ę 111aszą meracką obsesją.
Od św~etlanej postącl matrony polskiej przeskoczyliśmy jednym
l!Wem do idealnej kurtyzany,
która po tak wyczerpujących
czynnościach <lzie11 po dniu, noc po nocy, nie czuje nawet zmę
czenia w kroczu, Jeżeli choć jeden z piszących mężczyzn spotkał taką kobietę, powinien ją bezgranicznie podzhvia~. Za wy-

każdego stać„.

fia

·DO KOBl1ETV
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trzymałość.

ANN A KmsEWETTER .
Od redakcji: Zgodnie z formuł4 kolumny „Polemiki - J,ł11ty - Opinie" drukujemy na niej r6wniei teksty. z którymi nie
musimy 11ię zgadzać. Na tej zasadzie publikujemy list Anny
, K!esewetter. A swoją drogą ciekawi .tes~eśmy (nie ma spisu
lektur) 011lnll adresató..JV tego listu. Pisarzy.

·l'NP0 RMUJ EMY O KONKURSIE.
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Centrum Kultul'J' Młodych w Lodzi organizu3e turniej jednego wiersza.
W turnieju mogą wziąć udział autorzy nie zrzeszeni w p-.:-o.'
fesjonalnych związkach i stowarzyszeniach twórczych (jak: ZLP,
STP, SAP, st>, PRL).
Wi~r&z nie może by~ wcześniej publikowany w prasie, jak
rówi;i1~ nagradzany w innym turnieju (lub konkursie).
Wiersz w 3 egz. maszynopisu oznaczony godłem 111ależy nada-;lać lub dostarczyć do Centrum Kultury Młodych kod 93-021
Lódź, ul. Lokatorska 13 do dnia 10.11.87 (decy9uje data stsmpia pocztowego). W osobnej kopercie oznaczonej tym samym
godłem należy podać imię, nazwisko i adres.
Turniej odbędzie się w dn iu 26.11.1987 r. (czwartek) w lokalu „CKM" o godz. 17.30.
,.,.
Orgai:izatorzy i jury zastrzegają sobie wybór wiersz.y do !inalu unprezy bez wcześniejszego powiadamiania autorów.
Wiersz zakwalifikowany do fi nału prezentuje autor.
Jury złożone ?; poetów, krytyków i !Przedstawicieli organizatorów przyzna następujące nagrody: I - 10 tys. zł, II 8
tys. zł, III - 6 tys. u oraz 5 wyróżnień po 3 ty.s. zl. Jury zastrzega sobiEo prawo
nieprzyznania I nagrody lub niewykorzy.stania pełnej puli'. nagród.
prganizatorzy 'POd,ejmą starania o wydrukowanie wierszy nagrodzonych w prasie lub innym wydawnictwi e.
I
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oewnodo krajów, do których je-

u,gosławia z
ścią należy

najchętniej ,
jeśli nie brać pod
głównych
uwagę
ździmy

w danym momencie kie'I"ui!lków
polskiej turystyki „handlowej".
Te zmieniają się dość często i
latem np. Grecjci była głów
nym przedmietem turystycznych
pożą dań, choć chc iałbym wie.:
dzieć. jak duża część podróżu
roda1ków słyszała cojących
A
Akrop~lu.
o
kolwiek
o
nas
u
sie
wie
C·O
tak licznie odwied zanej Ju~o
sławii, ·co zwlaszcza o B ośni i
Hercegowinie? •
Przypadło mi niedawno towarzysz yć

zespołowi

łódzkiego

„Arlekina", zaproszonego na gościnne wy stępy z okazji odbywaj ącego się w bośniackim Bugojnie pfqtego ju:~ biennale jugosłowiańskiego lalkarstwa. Al~
nim te malownicze strony opipozwolę ~ohie z dzienniszę .
karskiego ob o wi ą zku (a może r.
pewnego rodzaju pazerności, że
by „sprzedać" jak najwięcej ' z
tego. co się zobaczyło) przekarzać
relację z
choćby wyrywk'ową
pewnego węgierskiego miasta,
leżącego na trasie naszej autokarowej podróży, nie· jest ono bowiem często nawiedzane
przez Polaków i chyba bardzo
rzadko opisywane.

POSTÓJ W PECS
Jest . to dwustutysię.cmy, nona poh1dn!l' kraju, uniPecs. do którego
werf.ytecki
przybyliśmy późnym wieczorem,
aby zanocować w godnym pole. cenia (jeśli kto ma dużo forintów) hotelu „Pannonia". Krą
ranka przez
żąc ' nnstępnego
niespełna dwie godziny ulicami
Pecsu zarejestrowałem w przeleci<' akurat tyle, ile starcza n.1
powierzchowne, ale za to spontaniczne · ogólne wrażenie.
Ledwie wyjd.,,ie się z hotelJ
1 skręci w stromą uliczkę nop,o pularnego
nazwisko
szącą
niegdyś u nas pisarza, Jokaia,
stanowiącą ruc~liwy pasaż handlowy, trudno się oprzeć pokusie zajrzenia do barokowego
kości o ła o szlachetne; fasadzie,
i jak się okazuje niezwykle sty~
lowym wnętrzu, ale rtia przeła
dowanym. Od jego barwnych
ścian od cinają sie ciemne, matowe i zatarte tablice, upamię
tniające w archaicznej.„ niemznamienitszych
co
czyźnie
przybyszów, a na\>is przy koś
cielnych drzwiach informuje, w
która niedzielę miesiąca odprawia się msza po niemiecku. Do
łożony

sgrabnej
dawczyni, mnagłeJ,
dziewczyny w •ntet~obiałym
fartuchu lody do lizania, po trzy
forinty za kulk~. a do wybo·

zano1ladłem na ławce, teby
otować to i owo z tego co
W
i \lSłyszałem.
bejrzałem
zobaczyłem
chwili
pewnej
przed sobą nogi w sztyh:iach.

było sze~ć nnaków. Trochę
żałuję, że · autokar Jurt l'IUza,
niezmiernie uroopuszczając

ru

ujrzaa l>Odnióslszy wzrok
sobą ros?ą. oostać
łem przed
czy też strażnika.
polic.lanta
zapyktóry, zasalutowawszy
tał mnie, kim jestem i co tu
robie. Okazałem pasżport i uwyjastoi;ownych
dzieliłem
śnień co do mojei skromne.i osoby, przypochle bnie wyraża
jąc za>ehwyt, iż dane mi było
znaleźć się w tak niezwykłym
Policjant przez l><!miejscu.
wien czas spisywał moje dane. a może i wyjaśnienia. oddał mi paszport. po czym zaP.vtał. czy może się przysiąść.
Zdjął czapkę ze spoconego czoła i pogwarzyliśmy · przyiaźn ie
o tym i owym. pochwalił · mi
sie. że ojciec był partyzantt!m
u Tita życzył mi dobrel!o oobytu w Jugosławii i uścisne1iśmy sobie dłonie.

kliwe miasto. • wyrazistej sylwetce. Chciałbym tu pobyć
dłużej.„

O formalnołciach paszportowo-celnych na polsko-czeskiej 1
czesko-węgierskiej granicy nie
ma co wspominać, przebiegały
normalnie, spokoj,nie l w miarę
sprawnie. Tym większym szokiem bYła dla nas kontrola na
granicy węgiersko-jugosłowiań
skiej.
Daleki jestem od oczekiwania
o'bcY>Ch słu:Zib
wyrozumiałości
wobec uchybień n<10ełnianych
orzez moich rodaków i wcale
nie wymagam c;>d obcyćh celników, by czuJI się w-0beoc nat
zobligo·wanl i,stnienlem przysło
wia o dwóch bratankach. Nie
węszę też (jak to c2Ynią nieantypolskie1
jakiejś
którzy)
zmowy na coraz liemie:i.sznh
orze.iściach li!r:iniczny,:h l rozumiem. że Jeśli na rutół . 11ta1k.tuje się polskiego turystę '. podejrzliwie, ma to swoje uzaśadnie
nie. Niemiło iednak czk><Wie4fowł. kiedy wi<łzl, ia~ t>ODraWtile
czy nawet kurtuazvinie mzebiel!a odorawa innych r<ru.n turystycmych czy noiedynczych
osób. zarówno ze wschodu. 1ak
i zachodu. a z iaka nrze.sadnll
Lronlczn·le · I
skrupulatnośch\,
.uorstko traktufe ale Pollik6w.
Prawda. że W~n6w ma wawo i'nteresować czy nie wywozi sie z Ich krafu zach<)dn!ch
walut (które motna ku:plć teoretycimie nawet 1adąe tramytem). J>1,1~<>słowianie natomiast
wiwie
zdają sie PTZY'WiUYWać
do ilości wwotonej o<lzi.eb i
obuwia. Ale • otwieranie nort:feli i waliz oraz r~e~o baJ?anodrMulacej,
żu całej IO"U'PY
nawet feśli oierwszy rewidowany wiezie z sobą nie zadeklD!rowana walute. tta>Wet wtedy fa.
ka zbiorowa sanlreia WY'Wołu
ie uczucie ut>OkOTZM.ia, t>Onite„
nia ~odnoścl ludz'1tlet Ale oburzać sie mają mOI'alne orawo
tylko ci. którzy nie'· naruazaJa
nrzeoisów celn:vch. a · itymezasem bywa inaczej„,
W każdym ra?:le kt~. kto nie
ma talentu do nakowanla 1 no
coraz
każdym nrzeoakowaniu
trudniej mu zamknąć bau.ż.
czuje sie i WYtdada no trukie1
rewizji jak ratujacy z nożaru
resztki dobytku. Ta'k tet i ia
orzekraczałem nanlee iak uciekinier. któremu udało sle 7.mYlić niePTzYiar.ne. stTaże, a nie
iak 1tuTysta nanawaiacv s-le w
obcvm kraju noWY1mi wldQ'kaotwarły · ~le
mi. Te widoki
zreszta oo wielu (odzinaeh fazdv I przebyciu l'lizinn:vc-h · reło
nów w.s chodniei Chot"W2ie1t dopiero więc w Bośni I Hercegowinie.
Ale - co wie ale u nas. tzn.
co wie aktualny i notenciaJnv
i fel
Jutosławłl
o
turysta
stosunkach
skomplikowanych
naTodowościowyeh 1 w:rznanlokh his-torycznych
o
wYCh,
Qw,s zem.
uwar.u,nkowaniach?
niemal każdemu dziA ·w:iadomo.
te wolno stamtąd wywozi~ wat.u te zachodnia. ale Bote broń
nie wolno dlnarłrW'. totet
kto żyw oO?ibywa •.te1 orzed
oowrotem do kraju tamtefszel
waiutv oo kor.z ystnym dla nas
czarnorro~owym kursie, a kto
zaikupu1e alkohol.
ten
gapa
zwła"Szcza rnirY'tu1.

· WIERNA
!Przez trzy granice

OczyWiście marszałek ł
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domu kultu~y w Bugojnie, który _ mqglby stanowić przedmiot
nie.ie-Onego miasta
zazdrości
wo.lewi>clzkiel!o u nas, ta.ki bJwiem ·.orzestronny i funkcjonalprzeród:nych
ny, tyJe w nim
zailllteresowań.
ż.esoołów i kół
ta'ka ,..- aż tr·u dno uwierzyć frekwencja public:zmości. dównle młodzietowe.l. i tak niewiarygodnie nieliczny nersonel zar6vrmo Instruktorski, iak i admtn!straicyjny oraz techniczny.
Muszę to jednak ,,sprzedać" osobno.
Tymczasem, a.by u$wiadomić
Czytelni,k owl, z jakim naraże
niem życia zwie<łzaliśmy cieołe
strony, wspomne. iż tuż oo
nas orzebywał tę trase auit okar
.,Or.bisu" z Wamzawy. któremu
konekła niasta w tll'zednim
le. Wóz. dziek! przypadkowi i
bezpośre
przylegają
kośr.ioła
orzytomnoścl kierowcy, 'Drawie
zawisł nad przepaścią. Kierowdnio zabudowania minaretu i
żebv ro zwiać wszelkie wątpli
ca ooowiadał. że nie wyoibraw
żał sobie dotyehczas. żeby
(mimo charakterystyczwości
ciągu kilku sekund cialo ludznej wieży), iż jest to rzeczywiś
cie muzułm;:ińska światynia ~
kie mo~ło dosłO'W!lie zlać sie
!\il sąsiadującej
kazały szyld
ootem
na
Jesteśmy tedy w Bośni
kamienicy obwieszcza wejście
43 równoleżniku. co jest sze:ro:..
do restaurac ji .. Minaret"
środkowej
kością l(eograficzna
.Jeśli spragnione materialnych
Italii lub Wamy. nic dziwnel!o
dóbr oko polskiego turysty owięc, że mamy upały 'powyżej
9erwaloby się na chwilę od
sklepowych wystaw, to zauwatriydziestu . sto.oni '1f oołowie.
września. Gorzej, że deszczu nie
żyłoby wśród wmurowanych w
domy tabliczek pe węgiersku I
było od wielu tYS!odni i z owoniemiecku objaśmaif1cych datę
kie.osko. brzoskwiń 1uz
cem
wcale nie Ma, a winogrona drowzniesienia budynku i jego styl,
jak pn. „kamlc:onica mieszczań
gie. Zamieszkujący · ten krai
ska w stylu romantycznym,
Bóśniaey choć mówią tym sazbudowana w 1860 r." .. Poglą
mym iezvkiem serbskochorwa.cdowa lekcja architektury i hikim co w Bell!radzie i Zal!rzehiu, to mają dość silne poczustorii miasta, które chciałbym
m1ec uwiecznione na fotograwynikające
·Odrf:ibności.
cie
islamu,
m.ih. z wyznawania
fii. Pytam więt> w kolejnych
••t
fol<ler czy
kioskach o jakiś
który nrz.yjeli nod turecikim
pam:iwaniem, wybierając o<lstęp
zdjęcia; ale nawet w stoisku
turystycznym biura „IbusrJ." NARESZCIE U CELU
stwo ' od wiary zamiast wze,,
jest tylko niezwykle drogi alłladowań. ale iorzy islamie 'OObum. nie na nasze diety pod;róż
%ostiill. Dodaj.my, it ~śnfacy
'
ne.
Zacznijmy od BOlłnl f Hereei muzutmanie sa t>Otoczmie uNa jednej z ulic imienia sła
..
tożsamiani.
~owlnv. iednel z sze&ciu 1ucownego kompozytora, Beli Barto· słowiańskich . .reipulblik. ktfuej
. WJelu naszych turystów, nie
ka natykam się niespodziewanie stolicą iest iak wiadomo SaTa- z<łaje sobie sprawy, że język
słoweński słyszany w Luhljana kawlart:mkę we wnętrzu forza~fatwe·m
namiętne
fewo.
tecznego muru, z ogródkiem n11
nle czy macedoński, który ąły
arc~księcia Ferdynanda, co stazewnątrz, na ro nie zwróciłbym
jak wreszcie
Sko.piu.
I sza
ło sie oretekstem wy·buchu
pewnie uwagi, gdyby nie nazwa
wolny światowe1. L~y t>u tet serbskochorwacld są różnymi
„Cafe Barbakan". Czyżby ja- festiwalowe
i że
słowiańskimi
jęzYkami
Bu1?o·ino, dokad
zastana:
kieś r>olskie ślady? dane nam mile widziane jest, gdy się ozanim dotll1'1i!my
wiaro się w pierwszym odru- było
rena ten
kazuje : wiedzę
widokowe
uodziw!ać
chu. ale mój naiwny polocenmat. gdyż patriotyzm · lokalny.
rzadkie1 uioctv.
wsoaniałości
tryzm korygu;e refleksja, id: tak przebywać niezwykle malowniczy raczej · przywiązanie cło
lub nadobnie nazywano' w śre czą I niezbyt be'ą>leczną, .' bo- najbliższej · ojczyzny odgryWadniowiecznej Europie budowle daj stupłe6dzles!ecto'kilometro ją ·tu
rolę.
wielką'
ciągle
chroniące bramę miejską przed
w:vm~ać,
Ocz.vwiście. trudno
wa S2J0se. wUaca sie • 1eroeńty
beznośrednim •atakiem, a także
by cudzoziemiec w tym wszynaml w J?óre 1 w dół. m•lą'<! oo
wypady na nieułatwiające
stkim · dokładniej sie rozeznaiednei rece one"Oaść z nrte'Ol;Yprzyjaciela
wającym na jej dnie · Vt:basem.
wał. i żeby nie dziwił sie. iż
Zatrzymuje mnie też na chwilę
a oo dru,J?iei nionowe skałv z w przeciwieństwie do katolic.:.
ogłoszenie o nauczaniu ięzyków
czy Chorwacji,
nawisami nad sza.są - od Ban- kiej Słowenii
obcych przez jakiś tutejszy ia Luki (kto pamięta , ~ 111:tkonoszących wyratnie austrowę
„empik", a mianowicie: angieli;derskie piętno (choćby w pokr611ewn!e
.. O ooei
ly tytuł
skiego, niemieckiego, francus·
w
staci wiedeńskiej secesji
Banialuce''?), Pr?.e.z Jalce "
kiego, rosyjskiego, · włoskie~o. których na:cwa rozbudza na.irle
takiej jak w
architekturze.
hiszp ański ego, chińskiego i serbPradze czv Krakowie), tu w
nieco oadefrzana Jttamat:vczna
skochorwackieJ!o . Musi więc w dociekliw~ć - fak odntleniać:
I Hercegowinie· owej
Bośni
niezbyt wielkim Pecsu być uipatvnv
cesarsko-królewskiej
np. ied'Ziemy do Jaków czv
potrzebowanie na tych osiem · Jajec? - doeleramy do nieco · nie . znafd'Zie na lek.arsłlwo. Bo
jęzvkówr A lnrEira nauczająca?
do
właśnię ten kraj należał
dwunMtotyrlec.znei
sennel
Na afiszu teatralnym szukam
ktlira Austrowegier
(lub bezpośre- ·
mie~ciny Doinli Vaikut,
jest bedzie baza WYPadowa zesnołi.t
Oczywiście
poloniców.
dnio do Wegler) tylko przez
ze swoim orzez większa czdć naszet:o ooSławomir Mrnżek
od wYZWOę~terdzieści lat · znakomitym ..Tan1tiem". bod3j
~nla w 1878 r. spod turecklebytu. Mnie ulokowano w samany w świecie mym oowiatowym Bul?omle. 10·- jarzma do ?:akończenia
najbardziej
I
nasz współczesny autor."
tel
bym mó~ł niladać sobie nried- wojny · świat.owej. I stłld
stawienia. skoro 1ut mrtłe z ol)tckz kościołów katolickich I
.,.."l NA GRANICY
tak
cerkwi
roba zabrano. a Mladałem le nrawosławn:vch
co
duto tu · mtnaretów, choć
cheitnie I chvba z- r.awodowYm.
na taśm~
prawda · naaran:v
Za chwilę odjazd z Pecsu.
re.:enzencklm oożYtikiem.
kupuję· jeszcze u ulicznej sprzeTu bym 11>owinlen, da6 01>is · śpiew. . muulina przY'Jmowany
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preJosio Broz-Tito iest
i· charvzPostacią leg_endarna
Do legendy weszła
matyczną.
cała ta. nie mająca sobie równych rozmiarami epopeja parktórej patyzanckiej woinY.
wszechobecna nie
mięć- jest
tylko w postaci wspaniałych
ale
mauzoleów i pamrtików,
żołnierskk~h
niezlicron.vch
i
grobów - w każdej m :ejs cowo:
~ci. w oarkach 1 na poboczach
ruchliwych ulic, gdzie oprócz
kilku grobów okazalszyeh, krybojownika ujących szczątki
honorowanego tytułem „Bohatera" stoją s·zeregtlem skromnie;sze. nieraz w formie wbitych w
ziemie tabliczek. często z napisem .. bojownik nieznany" a
w Bośn'i zwraca' uwagę czesta
•. muzulmainin ".
inskrypcja:
Sprawdziłem, iż pobliskie ulice noszą nazwiska tych z tytułem „Bohatera". Tak, bez patowchosu. bohaterskie dzieje
dzą tu w życie codzienne lt.1dzi, ale czy to spoufalenie z
narodowymi świętymi nie gro·
co
zl spowszednieniem tel'!o.
P<>Wlnno chyba być odświętne.
jeśli ma ro:i:budzać emocie.
kraju
Znamienne dla tego
sa też - widoczne na pniach
drzew I ścianach mieszkaln~h
domów klepsydry z krzyż':!m
katolickim lµb prawosławnvm.
z oólksieżycem czy wreszcie z
2wiaz<la. gdy powiadamiaia o
z
POJ?rzebie świeckim. Ktoś
wsoółtowarzyszv Podróży zwrócił ml uwagę na ;u11;oslowia{,ska osobliwość. jaka stanowią
P<>krzvwione i nierów,n e ro:ttelefoniczne,
słupy
mlarami
Pni
nafwidoczniej z obróbki
sie na belki
nie nadających
czy deski. Może to i racjonalne. ale sprawia wrażenie lai ubóstwa.
kiel!oś zaniedbania
Ciekawe. że prawie nie widuje sie psów. ani w gospodarskich obejściach. ani prowadzonych na spacer na smv.:zv,
sie
czasem tylko prze.mknie
faklś wynędzniały psiak, może
zydent
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bije
jest obojetnle, niklt nie
u nku Mekki,
pokłonów w kier_
toczy sie nieruch uliczny
przerwanie. Można by t>Qwiena
wołającego
dzieć: g,łos
J>Uszczy ... Ale świąty·nie innych
wyznań też świeca pustkami;
sie
może to i dobrze. bo cóż
na świecie z
nie wyczynia
inadgorliprzyczyn reli.itilnej
wości.

Gdyby nie festiwal niewiele
atrakr.ji,
w Bugojnle
wolnym od
toteż w czasie
przedstawień wYbrałem sie. za
o
czyjąś ra<ła. do położonesio
myśliwski-:?go
dwa kilometry
prezydenta Josi1pa·
pałacyku
na
Tito, zamienionego dziś
muzeum. Zanim przestąpiłem
zapytałem
furtkę ogrodzenia.
- urzędującą
miła panienke
tu w iakimś ni to kiosku. ni
to portierni - czy muszę :lako zagraniczny dziennikarz też
wykup;ć bilf't wsteou I czv nie
iastane za darmo łakich zdie
ciow.vcn nuteria!ów, bo u nas
w Polsce dziennikarzom idzie
sie w tych sprawach na reke.
od„Ale u nas się placi" powiedziała panienka w tonie
uprzejmego pouczenia.
byłoby.

W

PAŁACYKU

TITA

Na zboczu .zalesionego wzg6.rza stoi. niezbyt licznie o tej
porze odwiedzany, drewniany
trójkondygnacyjny budynek o

bezpański.

OSOBLIWOSCI

do
i Hercegowina
Bośnia
swoich wie.kszych atrakc.ii moNeretvy
dolinę
że zaliczyć
słynnej z Partyzanckich bitew.
a dr.oga z Bugojna do Mostaru i dalej ku dalmatyńskiemu
fest krajobrazową
wybrzeżu
v..:.spaniałością. Słynny z zabytkow muzułmańskiej przeszło
uści Mostar. o handlowych
płó
l!_cz.kach jak ze star.vch
cien, miasto iluś tam · minaretów. chlubi się, swoim szesnagospa:ła„Ladę", ofiarowaną
stowiecznym kamienn:vm morzowi przez Leonida Breżnie
którego nawierzchnie
~tem.
wa.
wy~ak i pobliskieh uliczek
Ostatnio Tito bawił tu POd
l>Odeszwy nieł!iczo
slizgały
koniec życia. ale jeszcze pełen
nych pątników i turystów. Z
myśliwskiej ochoty i bodaj za
26
d:woma pobytami u.strzelił aż tegoż mostu. z wysokości
metrów popisuje sie skokami
niedź
ogromnych
dziewięć
miejscowy amator
do wody
wiedzi. Ich skóry · rozpostarte
na ścianach sprawiają nieco- · kaskader. który w ten ryzykowny sposób zarabia na doteż
dzienne wrażenie. Motna
uzstatnie życie. Jak tylko
obeirzeć strói I broń myśliw
10 tysiecy
biera od turystów
ską Tita. łącznie z kulami wydinarów (ok. 11 dolaróVJ). skaniedź
jętymi z ustrzelonych
cze ochoci.o. Niestety trafiłem
wiedzi. potem przechodzi się
na orzerwe w popisie. nasz
dalz przewodniczką
wraz
bohater bowiem. widząc iż nie
szych kilkanaście obszernych.
zanosi sie na szybkie zebranie
dość komfortowo urządzony.:h
poszedł
kwoty,
salke. wymaganej
w tym
oomieszczeń,
Podobno do iakiejś kafejki . i
oozował
Tito
gdzie Josip
nie mogłem sie go do~zekać
Przez szerei? dni całej ekinie
~
żeby dowiedzieć się czegoś
tu malarzy, · a
zaproszonych
fotograficzna nim od niego samego. A swostała wystawka
uoamlet.nia nam, z fak milvm ją drogą Jest coś nieludzko okrutnego w turystycznej łao
Pl'zyzwoleniem I zrozumieniem
dla narodu czvwości na sensacje. na moważności sprawy
cne wrażenia kosztem czyjenabożnie
pozował marszałek
może
•kupionym i · oełnym uniesienia goś bezoieczeństwa. A
pragnelibyśmy skrycie. współ
artvstom. W ostatniej iuż · sali
która oowstala przez nakry..::ie czesne hieny turystyczne. być
świadkami skoku nieudanego?
l>Odłogą basenu. w którym TiZ osobliwości turystycznych
to zażYWał ką.pieli leczniczych.
wymieńmy też JablankE:", któścianach
ina
norozwieszano
ma- r.a swoją sławę J eyski zawdość obfity plon owych
wojenn~j.
larskich ooczynań, którym, 1ak dzięcza pamią;tce
pieleimowanei.
Pieczołowicie
dziś oo widać. nie przyświecały
Oto stoi do dziś z czasów wo1oele ~zysto artvstyczne. Wń
które•o
szych kondygnacji oałacu · nie ny zerwany , most,
.
zwiedza się.
środkowe przęsło nurza sie w
obu
P.o :wl1klu • l>alaCYtu 'Pl'U· wodach NceiWY. ·• na
wyglądzie

przedwojenne~o

domu wczasoPrYWatnego
ludzi · zamożidla
wego
nych, m1e1sce wtelokrotnych,
na ogół krótkich oobytów marktóry
szałka Josipa Broz-Tita.
odbywał tu niekiedy oaństwo
we narady i przyjmował zagraniczne wJzyty (żadnej akurat z Polski). U wejś:ia do paprżez oszklone okno
łacyku
radziecka
w garażu
widać

kral\cach tkwią, tak
wysadzoresztki
dekoracia.
nego pociągu - · z tej strony
z
z wai?onem.
lokomotywa
tamtej bodaj dwa wagony ostatnie. Czy po upł.vwie ' blisko · pół wieku przęsło zanurzone w wodzie ciągle opi~ra sio
korozji? A lokomotywa i wagony. wystawione na kaprysy
aury? Aż trudno uwierzyć w
o·
autentyczność zachowanych
biektów... Otaczający teren z<ljako m:e1sce
gospodarowano
widokowe z gastronomia .oamiatkar.stwem i muzeum Bitwy nad Neretvą, która przyw.nwolenie
niosła Jablanicy
już w początkach 1943 r.
VI dzień słońce praży . wieczorami łap i emy troche wysporo
Na ulicc:ch
.tchnienia.
młodzi eży . dużo też przesiaduieje po kafejkach. Można
dnak wracać do hotelu spo!rn;donie i bezp!ecznie. ~imo
stepności i względnej taniości
alkoholu n ie widuje sie Pi.i anych „w trupa." czy agresywnie Podnieconych. Myśląc o
naszych ograniczeniach można
„Nie tędy
by więc zawołać:
właściwie
droga!". Ale,
diabli to wiedza. dlaczego w
jednym społeczeństwie te same przyczyny mogą w.v wolvw
wać Otimienne skutki niż
innym. W każdym razie iest
kwestia najszerzej
to ch.vba
pojętej kultury.„
ocalałych

JAK TAM

BYŁO?

Kiedy sie skądś wróci . . ludzie zaraz pytają, . jak tam
wszystkim
jest. Chcą przede
tam
wiedzieć. czy żyje sie
materialnvm
względem
Pod
u
trudnie.l niż
ła,twlej czy
nas. Ciekawość zrozumiała w
odczuwający~n
społeczeństwie
braki i mającym raczej dość

wysokie aspiracie.
Jak więc sie żyje

mieszJakie są
ceny, a ile on zarabia? Na tamożna usł:vszeć
kie pytania
„To zależy" . A
odpowiedź: Nie tylko,
o<l czego zależy?
jak u nas, od zawodu i · staale na.;nowiska w oracy.
pierw od tego. gdzie kto żv
je. Jeśli w Słowenii. to może
blisko dwa razy tyle
zarobić
Przy tych samych kwahfikasamvm s•.acjach i na tym
nowisku. Bo są republiki tiogatsze i ' biednieisze. Ponadto
mieśc i e takie
w tym samym
same Przedsiębiorstwa i instytucie. iak np. fabryka o tym
samvm profilu cz.v szkoły teIW samego typu mogą płacić
od budróżnie w zależności
żetu. który sobie wypracowały
która za.słu
lub dotacji. na
w tei same.i
żyły.. a jeszcze
olacowce może kierownik dać
Pensie wiekszą lub mniejszą.
Na tle takich i podobnych uplacowych stai:i.
warunkowań
pełhe obaw 1
sie zrozumiałe
troski słowa jednego z moi h
będą
- .,Czu
rpzmówców:
nam mieli teraz z' czego JJenobawy to
sję wuplacić?" A
odnoszą się do znane; iuż s.teroko Poza granieami Jugoo.tawli afery gospodarcze.i. która
objęła ważne dziedziny· przeBośni i doprowadziła
mysłu
.iak sie twierdzi. do ruiny fi~
nanse republiki. Podobno wanożą sie losy ewentualnei
życzki centralnego banku oań
stwa dla Bośni. oożvczki oproktóra oczywiście
centowanej,
trzeba będzie spłacić.
Inny mói rozmówca powiedział mi worost. że liczy sie z
tvm. że przez szereg lat trzezacisnąć
ba bedzie w Bośni
.
'
Pasa.
Inne wiec rzą.dzą tutaj pra:va ekonomiczne. oczywist~Vl
Jest zależność miedzy praca a
Płaca. miedzy interesem przedsiębiorstwa a pracownika, • Sło
wem większa prawidłowość i
iawność gry ekonomiczne; wvzwala w ludziach świadomość
i. iak przypuszekonomiczną
czam. nikomu nawet nie orzy1~.
szłoby tu do głowy. że
rząd mógłby lepiei płacić, ale
nie chce.„
kańcowi

Jugosławii?

_A~e ~ Pieniądzemt

jugosło

wiansk1m chyba nie iest naj..:
,lepie.i. jeśli tak stale i szybko
spada jego wartość . choćby w
do obowiązuiace.to
stosunku
za miedza węgierski ego forinta. W sklepach iest wszvstko,
ale nie potrafie odpowiedzieć
iak wielu ludzi stać jest n~
•
zasobne życie.
w
Służby celne okazały sie
Powrotnei drodze nadspodzieza to na.l!le
wanie łaskawe.
dały o sobie enać dotkliwe fesienne chłody. Za orzedłużeme
sobie lata trzeba płacić szczekaniem zębami, a I ten zwrot
językowy wy<łaje się nieot·zesadny. Dobrze. że w ojczyźnie
chociaż z iezYkiem człek sobie P<>radzl.

•
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leodlącznym

electńskiego . Myśmy napisali mu
polskiego
na kartce, a on stę pomyiti.
reportażu
za11raPrzerobić tego stę nie da, więc
nicznego od lat potak zostalo.
zostaje motyw tzw.
Pytam skąd się tu wzięta.
poloniców. Dzienni- Jest tu skromna kolonia
karz znad Wisły będąc w Hipolska, jeszcze sprzed wojny.
malajach może nie zauważyć
Ale pochlQ.nia nas ta ziemia.
Mount Everestu, ale koniecznie ·Ja ,wyszlam za Moldawianina,
musi dotrzeć do ]akiego Jana
moje dzieci także pożenily sit:
Kowalskiego, którego rodzice
z Moldawiankami. Rozrzedzila
lub dziadkowie przed półwie
się polska krew, bardzo rozkiem osiedlili się u podnóża
r zedzila. Oto moja synowa i
tego górskiego masywu . A jewnuczka, one nawet nie rośli polski repor ter trafi do Auz1tmieją o czym my rozmawi astralii, to ~viadomo, iż przemy.
mierzy cały kontynent ' by od- Tęskni pani za Polską?
naleźć kolejnego Jana KowalKobieta chce odpowiedzieć,
skiego ryjącego sztolnie w poale jej usta nagle się wykrzy-

N

mentem

la rewedere -

Pieśń

- Jak
koledzy -

t~

decyzję

przyjęli

komsomolcy?
K~!ądz Otto spusżcza oczy,
lekko krzywi usta· w uśmie
chu..
- Jak to ?udzie te tamtych
czasach„.

- Czy trudno jest
do seminarium?

dostać się

- Kiedy ja skladalem egzamin, bylo nas 50 na 10 miejsc.
Teraz jestem na ostatnim roku i w ramach praktyki trafilem do Kiszyniowa.
języków

- Jakich
seminarium?

uczą

w

Łotewskiego, laciny, tropo1.skiego i ni emieckiego.„

chę

-

Ale tu, w tym

kościele,

znaczy: do widzenia!

dla dz· eci

ozarta

wiają,

oczy napełniają się Izami.
.
- La rewedere - mówi nagle po mołdawsku.
- Do widzenia - podpowiadam po polsku.

KSIĄDZ
Wiedząc,

PANI KOZLOSI{A

OTTO
że

w Kiszyniowie
jest katolicki kościółek i tak
zwany polski cmentarz któregoś deszczowego rzadkość tu
niezmierna - popołudnia zjawiłem się za wysokim murem
otaczającym miejsce wiecznego spoczynku katollków. Sam
kościółek jest nowy, z XIX
wieku, pod wezwaniem Matki
Bm;kiej Anielskiej.
Trafiam na wieczorne nabo-

Chcę publicznie przyznać się
do pewnej ułomności: otóż lubię zwiedzać cmentarze. Mogę
godzinami chodzić wśród grobów odczytując napisy na pły
tach, oglądać grobowce, siedzieć na ławeczce i słuchać
ciszy. Ot, nieszkodliwa dewiacja psychiczna i tyle. Dlatego
żeństwo.
Wewnątrz
dziesięć
też będąc w Kiszyniowie „zaklęczących i modlących się koliczyłem"
kilka
tamtejszych
biet. Przed ołtarzem trzy ·na
cmentarzy, z cmentarzem „Orbiało
ubrane dziewczyny z
miańskim" włącznie, który jest
wiankami na głowach i welonajwiększy
w mieście. „Ornami spływającymi na plecy.
miański" bo jest usytuowaWsłuchuję się w słowa modliny przy ulicy Ormiańskiej.
twy: odmawiają litanii: do
Jestem więc na cmentarzu.
Matki Boskiej. Po polsku.
Różni się bardzo od naszych:
Chwilę przyglądam się skrowysokie ogrodzenia z metalomnemu wyposażeniu kościółka,
wych prętów, ale bardzo za- · jego niemal ascetycznemu wyrośnięte: trawa i k viaty pną
strojowi i wychodzę.
się
niemiłosiernie
ku górze.
Dogania mnie ksiądz: młody,
Pełno tu drzew i właściwie
w wysłużonej sutannie, trochę
cmentarz jest parkiem pełnym
nieśmiały,
Pyta po rosyjsku
chłodu i spokoju. O jego kolo..,
czego chcę. Odpowiadam po
rycie stanowią jednak popier- polsku. Niestety, ksiądz nie rosia dostojnych zmarłych. Jeśli
zumie.
za życia ktoś był np geograTak więc ksiądz odprawiafem, to obowiązkowo wyrzeź
jący nabożeństwa w polskim
biono go z wzrokiem przeniklikościele i ja, Polak, rozmawiawie skierowanym w dal i z
my ze sobą po rosyjsku. Mówi,
ręką na globusie, jeśli generaże wybiegł za mną, gdyż jełem to cały w medalach, z
stem pierwszym mężczyzną,
dumą i marsem na twarzy.
który tu się zjawił. PrzychoI nagle - wśród tych postudzą jedynie kobiety. Owe mło
mentów, czerwonych gwiazd i
de dziewczyny są z polskich
krzyży
napis: Franciszka
rodzin, ale gdy tylko wyjdą za
Kozloska. Po polsku.
mąż, więcej się tu nie pojawią.
- Tu jest błąd - mówię do
Polaków z roku na rok ubywa,
towarzyszącej
mi Jelizawiety
co go martwi najbardziej.
Zacharownej, mojej opiekunki z
- Jestem Niemcem - mówi
ramienia
Związku
Pisarzy
ksiądz. Mam na imię Otto.
ZSRR, która zna _trochę język
.Pochodzę z Ka zachstanu, gdzie
polski.
moi przodkowie osiedlili się na
- Nie widzę odpow iada
początku tego wieku.
po roiiyjsku.
.- Czym się zajmują rodziZaczynam Uumaczyć. Bezce?
wiednie przechodzę na polski ,
- Ojciec jest kierowcą, mamówiąc, że w nazwisku brakutka prowadzi dom. Jest nas
je litery „w". Powinno być:
dziewięcioro
dzieci. Jesteśmy
Kozłowska.

Trzy kobiety, które pracowały przy
tym grobie, wstają
szybko i podchodzą.
- O, Boże! - woła najstarsza. - Pan mówi po polsku?
- .Testem z Polski. Ale dlaczego Kozloska a nie Kozłow
ska?
- Litery
wycinal
Molda'lt'ianin nie znający alfabetu la-

katolikami i mimo przeciwno· losu, wytrwaliśmy w tej
wierze do dziś.

ści

- Jak to się stało,
trafi! do seminarium?

że ksiądz

- Zawsze marzylem o slu:i:bie Bogu. Po ukończen iu szkoly średniej i odb11ciu s lużby
wojskowej, pojechałem do Rygi, gdyż tam znajduje się seminarium duchowne.

przychodzą Polacy ksiądz
przecież odprawiać nabożeństwa po polsku?

gdzie
musi

- Tak, po polsku. Idzie mi
trudno, ale nie mam innego
wyjścia. Wygląda to tak: msza
poranna i późniejsze - po polsku, zaś naboże11.stwa wieczor-ne - po lacinie.

- Czy oprócz Polaków kto§
jeszcze przychodzi na naboieństwa?
- Trochę

Ukraińców, trochę

Niemców,

czasami Ormianie.
Wlaśnie Ormtanin katolik
byl fundatorem tego kośctola.

- A jaką pomoc kościół w
Rosji otrzymuje od Stolicy Apostolskiej?
my

Rzym

nam nie pomaga,
zdant sami na
siebie. Nie jest lekko, wiernych
jest malo, wlaściwie z roku na
rok mniej ludzi przychodzi na
jesteśmy

nabożeństwa.

Zanim podano herbatłi doze ojciec dziewczynek Dmltru Fusu jest aktorem, poetą i reżyserem mmowym, · matka Maria Fusu
jest znaną malarką.
Anna Maria
zasiada do
pianina: Gra najpierw utwory
ludowe, potem własne kompozycje. Jej świat wyobraźni jest
jeszcze dziecięcy, ale muzyka
brzmi wielce poprawnie. Zapamiętałem dwa utwory: „Moł
dawianie wsiadają do pociągu"
oraz
„Poświęcenie
dzieciom
Mozarta".
Widząc zdziwienie na mojej
twarzy, pani Julia, kiedy dziewczynki poszły, do domu, powiedziałem się,

wiedziała:

EUGEN·IUSZ IWAN1ICKI
szukiwaniu złota lub diamentów. Nie mogę przeto być gorszy. W swojej wędrówce po
Mołdawii także udało mi się
natrafić
na ślady ·Polaków,
choć odległość od Dniestru do
Wisły nie jest z1towu tak odległa, a i egzoty~ mniej niźli
w przytoczonych na wstępie
przypadkach.

fortepianie, ale ju~ komponuje. Jej mlodsza siostra Rokaanda ma sześć i pól roku ł śpie
wa. Czekalyśm11 tu wazyst1de,
by panu przedstawt6 tiadziejf
muzyki moldawskiej.

Jesteśmy

w mcirzu. innych wiar
tych, którzy nie wierzą.

wyspą

oraz

- Zapewne ksiądz zna słowo
„pieriestrojka". Proszę powiedzieć, czy ma to jakieś konkretne znaczenie dla kościoła
w ZSRR?
- Ogromne
odpowiada
ksiądz Otto. Teraz już nikt
nie śledzi ludzt przycliodzą
Cl!..Ch na nabożeiistwa.

PANI JULIA
Zasiedzieliśmy

się w mieszpoety Grigorija Vieru,
słuchając jego wierszy i PIJąc
wino domowej roboty. Nagle
gospodarz jakby się ocknął:

kaniu

- Zupelnie zapomnialcm, a
tam czeka na nas Julia Sokolowska!

Spojrz3'em na zegarek: mi-

- Ona jeszcze nie wie, że
Mozart nie mia! . potomstwa,
ale .w jej świecie kompozytor
tej rangi musial mieć wszystko. Anna Maria skomponow.ala pierwszy utwór mając 5
lat! A Grigorij Vieru do jej
muzyki napisal slowa. Zapewniam pana, ie znawcy traktują iutwory Anny Marii Fusu
bardzo poważnie ł przepowiadają jej wielką karierę.
- A pani?
pytam. Skąd u pani to zainteresowa-

nie Anną Marią?
Pani Julia Sokołowska zaczyna opowiadać. Jej . rod.zice
pochodzą z Polski (ojciec Polak, matka pól Polka, pól
Niemka). Po ukończeniu 11zkoły średniej studiowała na wyclz-iale Teorii i Kompozycji
Konserwatorium w Leningradzie. Pracę dyplomową pisała
o Chopinie („O mazurkach
Chopina"), doktorat .o Karolu
Szymanowskim, który jest jej
najbliższy. O nim też opub11kowała
sporo artykułów w
prasie radzieckiej. Kilka razy
odwiedziła
Polskę,
o której
mówi per „Ojczyzna".
Obecnie pani Julia Sokołow
ska pracuje w wydawnictwie
„Literatura i Sztuka", gdzie
prowadzi dział muzyki. Dlatego też, kiedy po raz pierwszy , usłyszała kompozycje Anny Marii Fusu, od razu roztoczyła nad nią kuratelę, wierząc, że oto ma przed sobą
samorodny, wielki talent.
- Kiedyś - mówi pani Julia - Grigorij Viern zadzwoni!
rano do mnie i powiedzial, że
w nocy nie zmrużyl oka,
bo
prześladowala go pewna melodia. Zaśpiewaj mi ją, mówię.
Zaśpiewal. A ja szybko lirapisalam, bo sam Grigorij nie zna
nut. Okazalo się, że to ladna
melodia. r tak się to zaczęlo:
on mi śpiewal, a ja notowałam. PoU?stal z tego śpiewnik
dla dzieci „Rośnij duży" z
muzyką i
slowami Grigorija
Viem. Później podobny śpiew
nik przygotowal dla doroslych.
- A ludzie? Czy śpiewają

nęła dziesiąta wieczór.
- Trochę późno na składa
nie wizyt -· mówię. - Tym

jego

bardziej kobiecie.

zyk"
nie się hymnem
Moldawii.

-

Nic nie szkodzi, do Julii
można iść o każdej porze dnia.

Idzi'emy
w
zapadającym
zmroku, właściwie w nadcho-.
dzącej nocy, kiedy geografia ulic i uliczek zlewa się w jedną
arterię, a domy zaczynają być
bliźniaczo podobne do siebie.
P·a ni Julia Sokołowska czeka
na nas przed budynkiem. .
- Dobry wieczór - mówi po
polsku, ale akcent zdradza, że
jest to dla niej język zupełnie
obcy.
W domu niespodzianka:
dwie małe dziewczynki zrY1vają się z krzesełek i patrzą na
mnie trochę ·z ciekawością,'
trochę z wyrzutem.
- Ta
starszaP
to
Anna
Maria, ma 8 lat - mówi pani
Julia - ł nie tylko pra na

dzą,

pieśni?

Ależ tak! Znawcy twierże jego pieśń „Nasz ję
prędzej czy później sta-

narodowym

Za oknem ·na dobre usadosię .noc. Należało wracać
do hotelu. Pani Julia odprowadza .nas i jakby się usprawiedliwiając, mówi:
wiła

Przykro mi, że nie mogę
po polsku, ale tu nie
ma z Tdm, więc zapomnialam
nawet te slowa. Jakich niegdyś
nauczyli mnie rodzice.
-

mówić

La rewedere,

Mołdowa.

•

Foto: Grzegorz Galasi1iski
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trakcie iorzY!dbu.l?ich
tei:iorocznych walkaktócU. w czasie
:rych miałem okazje
zo1baK:ZYć
znowu
1P:rzyjazna !
jakże
bliska nam· Jugosławie. S'twierdziłem, że ludziom tam żyle sie
jednak coraz lepiei. Narzekaj:_:i,
rzecz iasna a iakże. na inflacje. biurokracie i inne nrzyoadłości ich samm-zadowego systemu. Maia również na co dzień
obyWatele kraju znad Dunaju i
Sawy i inne noważne nroblemY.
ale takich. iak niektóre na~ze
bola~Z'ki nie znaia od dawna.
Po P.owrocie do Lodzi. traf
sorawil. że byłó to w sobote.
chciałem dokooać zakuoów 'DOdstawowych artykułów. I tu. od
razu. nasza brutalna rzeczywistość handlowa noważnie '1'!l1aciła mói nastrój.
W moim sklepie chleba ieszcze nie byto. mleko iuż „WY-

W

zwatJ>lć
słowa. Mówił

bine

w leao

wtemde

to z talk wvsolkiej

trybuny, z adórel na 1PeW1110
wszy5tlk-0 dobrze wLdać.
JeśU nie złamiemy, czy delikatniej mówiac. jeśli nie rozmontujemv monooolistów typu
PSS. PHS czy „Ruch" to. nic
w handlu sie nie zmieni. Koncerny nader szybko dostosują instrumentv kolejne._go etaou reformy gosoodarczei do obrony
swoich „soółdzielczych" interesów. Tyimczasem działalnościa
tą winni zająć sie abywatele z
inicjatywą. handlową e;łowa ia·k to sie mówi - a nie urze<lnicy zza lady czy biur tych ni'byorzedsiebi·OI'stw.
-handlowych
Potrzebne nam sa na tym nolu:
dostatecznie silny, autentyczny
ruch soóldzielczv i nowe. na
ws.kroś nowoczesne. ale służebne
wcb~c ootrzeb soołecznvch organizacie handlowe.
W tym kontekście zaska'lrnjace

naz.wJSko, ~nanym, jak zape-wnad drzwiami weiściowymi moniała słl,Jchaczy, konserwatorem..
która ma
że zdjąć nrzepaske.
stroicielem, w ogóle s;pecem od
nadal na oczach. I tak nie doirozmaitych 1nstru1mentów muzyrzv co złe a co dobre: tak tu
cznych.
ciemno i duszno!
Audycja uświadomiła ml. ie
W niewiele leoszym 5tanie sa
kamienice znaidu.iace sie wzdłuż bez nana Tadeusza (taik zwracaulicy Gabriela NaTUtowicz" A
ła sie do swego rozmówcy nani
gmach Collegium Anato:nicum
redakto.r). iei;:o synów i ich koAkademii Medycznet. niedawno
nie mo.J:!łabv
lei;:ów oo fachu
olacu
strony
odnawiany od
normalnie grać żadna orkiesitra
Dąbrowskiego jest iuż w o::ila- • ani w Filharmonii. ani w O::ieretce czy w Operze. Ale padło
kanym stanie. Aż ci.arki orzeteż wiele urzykrych słów pod
nikaia skóre na myśl o ewentualnei zemście pomocy dyd ak- adresem organizatorów i usię, że i
rzędników (olkazuJe
tycznych z 'Prosektorium znaimamy ich) ~
na tej działce
duiacego sie za ściana.
Wchodze jeszcze l!'az na bet-obrainiży muzycznej. Z WYPowleWidzę że
n.ową .ołyte olacu.
dzi Tadeusza W. jak to wynirozmowy,
kało z całokształtu
drzewka i 'krzewy taim rosnące
·s a w marnym stanie. Liście owielce zas!.użoneito dla łódzltie
kopcone jakby rosły nad oE!ńi
mu~ycznego,
środowiska
i;:o
skiem!
przebijał silna nufa żal czło
Kto wpadł na szaleńczy nawieka zaoomnianego. niedocemysł urządzenia na olacu Danianeeo. a może i lekceważo
orowskie~o pętli autdbusowei.
nego orz.ez tech i Liczne ZJWiąz-

Ośmielam się spojrzeć na naszą rzeczywistość' krytycznie.

Czy tego nie można zmieńiC?
AL~RED

LUTRZV1KOWSKI

ser żółty był wczoraj, jak
usytuowania tYlu mzystainków
jest stanOtWiisko mokh koleża
MPK. zwłaszcza autobusowych?
ne!k i kolegów' - radnych z
mn.ie noinfonnowała - zdyszaoobliżu
na bieganiem do lady chłodnicze i. Komisji Zaopatrzenia' Ludności
A orzecież teren w
a potem 20 metrów w drugą i Ochrony Konsumenta Rady Dwórca Fabrycznego PKS. na
wprost uL -Sterlinga. iak mi sie
Narodowe.\ Miasta LodzL którzy
strone do oółek z kasza - 'Dani
ekspedientlka. Były n!atki ku- negatywnie zaopiniowali orojekt wydaje, iest wymarzonym miejsieci handlouruchomienia
scem na urządzenie. też w ce:ikurydziane. makaron i sól. Taktrum miasta. taki~~o punktu kowe
wei w centrum miasta
że herbata była reprezentowana
wszystkie wolne soboty. Ooór · munikacyinego.
godnie No i była nrzede wszYCiemna chmura nad Łodzią
handlowych
orzedsiębiorstw
stkim ogromna kolejka tych. co
E!estnieie. Dzieie sie tak nie tvliest dla mnie zrozumiały. Znam
to się zaparli. że beda czekać
argumentację: ko za sorawa autobusów MPK.
dobrze te
•.za chlebem".
Widok btękitu'nieba nad naszym 1
„przecież w handlu też ludzie
Ale nie samym chlebem czlo~
miastem orzeslania ia też skuoracu ia · i należv im sie wolna
wiek żyje . Postanowiłem uświa
tecznie <lvmy z kominów eL:!sobota. iak wszystkim". Ale radomić sie trochę. uzupełnić rak trocie ołowni.
dni wylali orzygłowiowe dzieżąca luke w inforinaciach doOdrzucili en
W któraś ooE!odna sierpniowa
cko z ka-pielą!
tvczących naszych ważnych wynoc. ujrzawszy ooteżn.v warkocz
darzeń. W Jugosławii kilka razy
bloc ministerialny .nroeram oży
różne
i słyszałem
wienia centrów handlowych du- py!ów emitowanych orzez EC-U,
czvtałem
za telefonowałem do dyżurujące
wolne od
żych miast w dni
W?;mianki o naszvch nolskLch
go w gabinecie Prezydenta Miado la.sprawach. Teraz mogę• sięgnąć
oracy. Przyłączyli sie
sta oracownika tzw. dysoru. Pomentów handlowców. którzy cała garścia no wiadomości! Poorosilem go . .aby zechciał orze-jak pamiętam - zawsze biadostanowiłem kunić nrase sobotkazać te jnf.ormacie Dyżurnemu
lili na malejące zapasy t-owaronoczytać
nia. Lubie bowiem
Województwa. a
Inżynierowi
we w ma1tazynach oraz „uwasobie w sobotnie nrzedoołudnie.
ten może spojrzy n::i niebo. choć
runkowania organizacyjne i kaZawsze człowiek sie czegoś dowiem. że każdy inżynier. zwła
drowe" Dlacze.go wydano taka
wie.
szcza dzisiaj powinien orzede
ooLnie. nie wiem?! Może lobby
Wreszcie zai?łebie sie w lekwszystkim natrzeć na ziemie. ·
handlowe iest ?JbYt silne w tei
turę naszvch nartyinych i bez·
interwencji przerósł
Efekt
komisji?
oartyinych organów. cieszvłem
moie naiśmielsze oczekiwania„.
A nrzeciei. można było oPrzY.sie kieruiac swe kroki w strone
ale tylko co do blyskawiczneizo
cliylić się w cześci do nroiektu
naiblimzeiw kiosku. Ale okazatempa, w iakim otrzvmałem odcentrali handlowei i wrecz nało sie. że kiosk ten bvł zamknię
oowiedź od dyrektora Wydziała
no.
pierać na uruchomienie
ty. Nasteonv też. trzeci również.
Ochrony Srodowiska. Gospoda::-skleoów sooż:ywczych. i to nie
Ze złości zacząłem czytać wyki Wodnej i Geologii Urzędu
tylko w centrum. Wiemy wszywieszki informuiace o orzyczYMiasta Lodzi. W oiśmie tym,
scy dobrze. a orzede wszystkim
nacn zamlmiecia. ale nic z tego
Pan Dnektor był łaska w ooci. którzy zmuszeni sa robić zasenso wnei:io nie wynikało. Kóorzybytek
informować mnie o Przyczynach
leiny odnaleziony
sobotv.
kuov także w wolne
czyin są sobotnie koleiki. w ia- na<lmiernego zaoylenia: zły skbd
handlowv szanownego .. Ruchu"
otrzyimywanego przez elektrowyglądał ia·k porzuico.ny nrzez . kim stopniu dolewaia nrzyslo40 proc.
ciepłownię · weela wiowei oliwv do i tak siarczysamochodu.
właściciela wrak
części nieoalnych. elektrofiltrv
stych i o~istYch dyskusii. w
Pewnie iakaś epidemia wybuobniżyły 5Wa skute·czność o okoktórych stan handlu iest tylko
nochła wśród kioskarzy mnie
jestem. .la 30 oroc. Powiadomił
.oretekstem. Ciekawy
myślałem.
też o kłopotach ze znalezieniem
czym uzasadniaia ci -radni swoNaootkanego na ulicy znaiowykonawcy, który oodiałby sic
ie stanowisko na 5ootkaniach 7
mego, który obnosił się z _gazeelektrofiltrów.
modernizacji
wyborcami?
_gdzie
ta od oacha zapytałem.
pogla<l.
W pełni nodzielam
Jeśli chodzi o wYmiane tych ukupił szacowny dziennik z orotyllko
rzadzeifi. termin prac ustalono
gramem telewizvinym na nas.te- . laki wvrażany iest nie
na 1989 r.!
orzez sobotnich klientów sklenny tydzień.
że mnie
oów róilnych branż.
W zwiazku z tvm nismem na- Na Górniaku - odrzekł
sunełv mi się pewne nytania i
nie musza obchodzić „uwarunktóry wie.
tonem człowieka.
A wiec. dlaczego
watp.Jiwości
kowania organizacyine i kadro_gdzie trzeba sie udać. - Chło;l
handlowe" 0 rzedsiębiorstw
Pan Dyrektor tłumaczy się za
cy biorą 5 złotych wiecel. ale
jaikb:v uelektrociepłownię,
wych. Tym martwić sie oowinmasz gazete!
sprawiedliwiala·c ją? Przyimuie
ni ci. którzv nrzeciei. nie z muJak to jest - myślałem · do wiadomości informacje. które
su są dvrektorami. referentami
dlaczeii:o na odległych oervfemi orzekazano. ale sie z nimi
czv sorzedawcami w handlu.
riach BelE(radu można od świtu
nie zgadzam. Pana Dneiktora i
Tak wiec w ów sobotni dzień.
do oóźnei nocv kupić wiktukierownictwo. EC-II chciarbY'm
a iuż wiedziałem. że bvła to
ały. naooie różnvch tYPÓW. nie
. mówiąc już o gazetaeh. któryzanytać. co robi sie iednak w
wolna sobota. po nołudniu znazdecygowanei
olacu Dabrowcelu wyraźnej,
lazłem się na
mi są dosłownie obładowane
naprawy ochronv oowietrza w
skiei;:o. Dawno tam nie bylem .
kioski i kioseczki.
Łodzi? Wiadomości. które niewiec z orzyiemnościa orzemieDlaczego tam orzyiemnościa
wzdłuż.
raz dostaia · sie w moie rece. z
rzyłem olac wszerz i
iest robienie zakuoów w sobolegalnych zaoewniam źródeł. co
Kiedy mineła oierwsza radość
te czv nawet w niedziele? "A.ż
tu ukrvwać. przerażaja mnie.
z ogladania teeo miłel!o zakatdziwnie miękko robi sie w okoczekać z
Wreszcie„ czy trzeba
ka naszego miasta uświadomi
licach serca. !!dy wchodzac do
remontem na rok 1989? Czy mułem sobie. że nawet własne mynalmnieisze!!o skleoiku słyszy
si. to robić iakiś. koleiny monośli słabo słysze. taki tu iazgot
sie „dzień dobry" uśmiech.nietej
polista? A może w Politechnisilników S'Da linowych. A s·l·uch
·
eksoedientki. A u nas?
mam nie najgorszy. A ile tu
ce ŁódzJ<iei Żnaida sie „moce
To zuoełnie niezroz;umiałe. że
wykonawcze"?
soalin. czaT.ne tumanv co rusz
w naszym kraju nikomu wlaś
Aleksande,r Dumas (syn) w
oowietrze.
sie w
wibjjają
Clwie nie onlaca sie handlować
dzień w
swym znan:vm utworze literacSwad iak w mglisty
u nas
w sobote. iak i to. że
kim. który stał sie nawet kan- .
centrum Bell!radu!
wszyScv musza mieć wolna sową libretta oipery noszącej m!iło
Spacerując obok Teatru WielWszyscy
botę i tylko sobotę!
brzmiący tytuł „Traviata". nakiego· zauważyłem. że strasznie
naraz!· Myślę, że wszystkim
oisał: „oczvwiścle chęć WYSnuooszarzał ten nrzybytek ku•l tuwinna iest daleko· oosunieta
cia wielkich wniosków z. małei
Sterlinga
ry. Od strony ulicy
monooolizacia handlu. Dominusorawy nie może wydać się zuJest iuż wrecz czarny, taik został
ją. a w zasadzie sa iedynymi
strony.
bohaterami placu wielkie w zna- okopcony' nrzez zatrzymuiace się chwalstwem z mojej
Jednakże należę do tych. którzy
autobusv na us~tuowanym obok
zdegradowane
cznym stopniu
sadzą. że wielikie mieści sie w
nrzystanku. Z Piekńvch nie_gdyś
adminiobrosłe
soółdzielnie
małym" .
ścian zaczY'!1aia odoadać nłYtY
stracia i armia oseudodziałaczY.
PeW1!lego wieczoru chciałem
oiaskowca. Wszystkie oikna z
oderwane od klientów. a do tego
na swodm kuchennym odbiornizewnątrz wyglądaia itorzei niż.
oozootaiace ooza wszelka konku radiowym z.naleźć iakaś inszyby domos-tw w TurÓszowie.
trola soo!ecxna. One decvduja
Przechodze koło gmachu Sadu teresujaca stację. Jeżdżąc ta'k oo
o wszvsbkim.
radio- ·
skali złapałem łódz.ką
Wojewódzkiego. Jeszcze z czaZdarzvło mi sie kiedyś dowieakurat orostacje nadająca
sów aPlikacii. 1aka kiedvś tu
dzieć. że ta niby-soóldzielczość
gram -lokalny. Zaczynała sie auodbywałem. namietam. że budy;uż kilka razv uratowała sociadycja redaktor ' Anny Kolasy
nek znaiduie sie ood ochroną
lizm w Polsce. Mówił to oeood dźwięcznym tytułem „S.Pod
Ale
konserwatora zabytków.
wien wvsokiego. snóldzielczego
znaku kamertonu". Autorka rozlak ten szacowny !!mach wYszczebla działacz z trybunv spół
mawiała z Tadeuszem Wichliń
itlada dzisiaj?! Temida z Płas
dzielczego · zjazdu. Nawet nie
skim. jeśli dobrze spamiętałem
korzeźby umieszczonej wysoko
odważyłem sie. żeby choć odro.-zło",
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ki, stowaI"Zyszenla ludz.i muzykują·cych oraz olacóWlki za>trudniajace go.
Artysta ten nie ma żadnych
uznania
znaczących dowodów
czy syimbolicz.nego choćby uhono.rowania iego nonad 50~letniej
(!) oracy. Mimo osiągniecia 1uż
dawno wieku emerytalneeo. nadal jest cz:Ynny, ;eszcze pracuje
na pól etatu. Nie orzesz'kadz.a
wzrok.
mu bardzo oslabionv
go biurokracja
Nie zniechęca
Wszystk'.l
ani inne trudności.
to znosi bardzo ooE!odnie. miimo
swego wieku.
Przedstawiając wyłusz;czone tu
sorawy nie soodziewam sie. ie
zastana one od reki do końca
że
załatwione. Licze Jednak.
wywołanie ich skłoni odpowieddo
nie czynniki i decydentów
Lic~ też .
stosownych reakcji.
że odpowiedzi. Ja1kie ewentualnie
uzyska"ł będą tchnęły otucha i
zdecydowanie zmniejsza skalę
stresu. ia'ki radny musi orzeży
siebie
wać. gd.Y natrzy wokół
słucha. a do tego nieraz gdzieś
nodróżuie i n6źnie; norównuie.
porównuje. porównuje.„

•

!Na twój

~elefon czekają

redaktorzy:

5 listopada
10-16,

PAWEŁ

12 listopada 10-16.

.Al~DR1ZEJ

god:.
MAKOIWltEOl<il -

godz.

zgadnąć, ~ sprawy mieszkaniowe należą do r.ajbolączek, na które uskarżają się nasi rozmówcy, koz usług telefonu redaktora dyżurnego. A przy tym
spotykamy się tu z. wielką rozmaitością problemów.
I tak np. p. Mieczysław Skrzypiński z ul. 22 Lipca w Lodu
mieszkający przez szereg lat wraz z rodziną w mieszkaniu zastępczym, ciasnym i bez wygód (a ma dwójkę dzieci), po licznych perypetiach, któzych nie będziemy tu srezegó!owo opi~y
wać, otrzymał wreszcie 28 września 11187 r. upragnioną decyzję

Nietrudno

częsU>zych
rzystający

na mieszkanie odpowiadające jego niewygórowanym wymaganiom. 'W'Pladl więc kilkunastotysięczną wymagaJllą kaucję i szy~ował (>ię już do przeprowadzenia niezbędnego remontu. A jednak p. Skrzypiński ani się jeszcze nie przeprowadził, ani na\vet
do remontu nie ;przystąpił, choć zima za pasem, ponieważ do
przydzielonego mu mieszkania przy ul. Gdańskiej 31 włamał s:ę
dziki lokator, podobno wyeksmitowany z poprzedniego miejsca.
Zdawałoby się, że wyeksmitować nielegalnego lokatora, który
już ma za s-obą jeden wyrok eksmisyjny, powinno być sprawą
łatwą, ale jak dotychczas władze lokalowe Polesia okazują się
bezradne, a p. S. ma poczucie calk:owitej bfzsilności. Ze swej
strony odradzałbym jednak panu Skrzypińskiemu włamywa
nie się do jakiegoś upatrzonego lokalu, mam bowiem nadzieję,
że znajdzie się w tej sytuacji wyjście z.godne z urawem.
Pan Wacław Chmielecki ze Zgierza, starszy wiekiem inwalida I grupy, po świeżych zawałach, prawuje się z są.~iaclem z
góry, który podobno chce go za wszelką cenę wyrzucić z mieszkania, które mieści się w domu poniemieckim ' zarządzanym
przez ADM. Zali się na to, że niesłusznie przegrał sprawę o
eksmisję w Sądzie Rejonowym, uzyskał co prawda uchylenie
wyroku w Sądzie Wojewódzkim w Lodzi, obawia się jednak
wyniku ponownego rozpatrzenia sp·rawy. Nie piszę o tym ~ze
rzej, ponieważ była ona już komentowana w tej rubryce w numerze z 7 października 1987 r. Okazuje się jednak. że p. Chmielecki tego numeru „Odgłosów" nie przeczytał i jest rozżalcny
rzekomym brakiem naszej reakcji. Mamy nadzieję że te słowa
•
'
jednak p. Ch. przeczyta.
Naszym „dyżurnym" tematem staje się st:pniowo sprawa n epo-dóbno iuż dwa
szczęsnego zgierskiego gazociągu, ułożonego
lata temu i wymagającego · tylko przeprowadzenia· próby sku1eezno'ci. co w następstwie umożliwiłoby podłączenie miesz.k :l l~'ów
ocze~ują~ych na moment radosnego odkręcenia kurka. Jak s~ę
dow1aduJemy na placu budowy 'pokręciło się ostatnio kilku !udzi. którzy zniknęli bez wieści. Co więc dalej?
Pan J.B. - nasz długoletni stały czytelnik - funkcjonariusz
MO głowi się wspólnie z nami, kto jest odpowiedzialny za uprzątanie chodników i jezdni na przystankach tramwajowych i
autobusowyoh, zwłaszcza wokół tzw. wysepek. gd7.ie stale walają się śmieci, a zimą dodatkowo śnieg i błoto. Wystarczyłaby
z pewnością miotła i szufla, ale najpierw trzeba by ustalić. a
soh:e.
może tylko żeby władze administracyjne nrzypornnialy
czy za p:i;rządek i czystość w wymienio:lych m!ejscach odpJwia·
da MPK czy MPO?
Podzielam również wątpliwość p. J.B„ cz.v każdej instytucji
w Polsce wolno wywieszać na swoich obiektach znaki ozna~za
jące zakaz fotografowania. To co się dzieje wygląda nieraz. na
samowolę.

łódzkiego „Transbudu" z ul.
Jeden z byłych pr~owników
Górniczej, któzy kilkanaście lat temu brał społeczny udział w
budowie ~środka wędkarskiego nad jeziorem Głuszyfukim {wcj.
120 km od Lodzi) niepokoi się tym. iż wzn'ev:łocławsk1e s10ne tam składane domki, które czerwcowa tegoroczna wi{'!'Jura
~zkodzi!a, nisz;czeją z powodu pogody i rozkradania pozostałoś
e1 przez amatorów cudzej własności. Jak twierdzi nasz rozmow~a, ~żna było suootancję bu<lowlaną ośrodka uratować szybko
1 ~an11~ k?sztem. gdyby przystąpiono do dz~ła wkrótce po pam1ętneJ wichurze. Było to· jednak możliwe tylko pod warunkiem
pomocy dJ'.'~kcji przedsiębiorstwa, ale na pytanie. czy ktoś się
d~ dyrekcJ1 zwracał, nasz rozmówca odpowiedział nam, że n:e
wie tego na pewno. Wobec tego my prosimy Dy.rekcję .-0 zainteresowanie się ośrodkiem .

JBRZV !KIWl1BOŃSKI
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Dom Mody Przemysłu Odzieżowego
I

w

Łodzi,

ul. Jaracza 52

zatrudni

do pracy wcharakterze prezenterek odzieiy damskiej dziewczęta od 18 do 24 lat
WYMAGANE

WVM~ARY:

# Wzrost: od 170 cm do 176 cm

*

Obwód biustu: 88 cm
• Obwód bioder: 96 cm
# Obwód talii: 70

cm

•

Wstępny przegląd kandydatek na
modelki odbędzie się w dniu 18 listopada 1987 r. o godz. 10, w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej (Społecz
ny Dom· Studenta) w Łodzi, al. Politechniki 3A.
6381!1:
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Mi~y małe spotkanie towarzyskie. Om6wilfśmy ju! wszy.:.
stkie ważniejsze sprawy i kt.o.ś zaczął opowiadad o obozach
cila mlodzieżowej awangardy. Chwalił pomysl.
- Przecież będą to ludzie, którzy na początku przyszlego
wieku wezmą stery ważnych dziedzin życia w swoje ręce
dowodził. ·Mu.s;;ą być do tego do·brze przygotowani. Jak awangarda to awangaI'da!
- Jak ja bylem młody - wtrąci? się dziadek.
- Wiemy, wiemy - przerwałem - a-le to było dawno
czasy były inne.
·
- Zgoda - przystał dziadek pojednawczo - czasy były Inne, inni ludzie, inne obyczaje. Wszystko było inne. Ale my też
jeździliśmy na obozy.
- I co? Pewnie to też były inne obozy?
- A żebyś wiedział - nie u.stępował dziadel\ - inne. Mv
nie przyjeżdżaliSTny na gotowe. Taki obóz trzeba było rozb i ć
gamemu, wszystko ' urządzić, sami gotowaliśmy sobie posilki, w
:nocy stało się na warcie. Zmiana była co dwie godziny. Najgorzej było nad ranem. Pamiętam raz ... - rozmarzył się dziadek,
ale mu brutalnie przerwałem.
- I co z tego wynika?
- Wynika z tego bardzo dużo. Przede wszystkim to - n:e
ustępował dziadek że taki młodzieniec uczył się polegać na
isobie, na własnych umiejętnościach. To mu .się później w ży
ciu przydawało. Choćby w wojsku„.
- Dziadku! Ale czy ty nie rozumiesz, że to były zupełnie
inne czasy, że dziś jest daleko posunięty po-dział pracy i
zupełnie nie ma potrzeby,
żeby każdy umiał wszystko. Bylob~ t·J
zresztą dziś niemożliwe. Na przyltład nie wszyscy muszą
s.ę
znać na komputerach.
- Masz rację - powiedział dziadek. - Ale czy nie zdarzyło ci się spotkać w życiu takich nieudaczników, którzy nie potrafią nawet gwoździa wbić w deskę żeby sobie
palca przy
tym nie skaleczyć. To jedno. A druga 1 sprawa, to potrzebne 5q
jakieś umiejętności spędzania wolnego czasu. Może powiesz mi
drogi wnuku, dlaczei:(o telewizyjni reporterzy nowych ministró:w
pytali, jakie mają hobby? Czy tylko dlatego, aby tych wyso~
kich urz~dników uczłowieczyć? Myśl~, że chyba nie tylko. Mot-

wtę.c

Pod

prąd

.

Oszczędność

na co dzień
Zniechęcony

niepowodzeniem
pierwszego, a przedstawiony d.uchowi drugiego etapu reformy
gospodarczej,
postanowiłerh
wykazać obywatelską postawę i
od dzisiaj żyć skromniej, zacisnać oasa. czyli oszc-zędzać. co
się tylko da. Wyszedłem z założenia, iż dzięki temu prostzmu zabiegowi upiekę aż dwie
pieczenie przy jednym ogniu,
to znaczy: i duch
będzie ze
mnie zadowolony, i ja co 1niesiąc łatwiej dotrwam do wypłaty. Wziąłem przeto zapisaną iuż oo jednej stronie kar:.e
papieru, stary ołówek i wyn;itowałem sobie, na czym to mianowicie bym- najszybciej zao-

nte mogę więcej Z;irab1a6,
powinienem zaoszc~dz!6. Tylko jak?
Wkładać pod po4ciel w szafie? Nie, to jut przriytek i ceny
wciąż idą .w górę. Zainwestować? Gdzie? Jako „pracownik
nań!Jtwowy" nie mam tadnych
możliwości. Wpłacać na ksi:\żeczkę PKO?
Także
nie. D'l
szkoły przec!et chodziłem 1 potrafię obliczyć, że sześć, a nawet dziesięć procent odsetek
rocznie, to jednak mniej niż
dwadzie~cia parę procent inflacji. Co zatem zrobić z zaoszczę
. dzonyml pieniędzmi? Jak nie
stracić na tej oszczędności?
Niestety, nic sensownego nie
przyszło mi do głowy. Liczę na
pomoc Szanownych Czytelników. Może ktoś zechce podzielić się ze mną jakimś dobrym

na tu byłoby sparafrazować znane powiedzenie: powiedz ro;,
j-ak spędzasz wolny czas, a powiem ci, kim jesteś. Na takim
obozie, na którym wszystko lależy od ciebie, możesz też nauczyć
się pożytecznie spędzać wolny czas. Bo to jest i będzie coraz
ważnieiszv problem.
.
· - Więc. cJ dziadku proponuj~z dla tej awangardy?
- Nikt mnie nie· pytał o zdanie, ale skoro już to uczyniłeś,
to odpowiem me wprost. Otóż ·- moim skromnym zdaniem największy błąd popełnia się w wychowaniu młodego
po:<;.i\enia, chcąc młodzież uszczęśliwiać na silę. Nikt się jej nie pyta,
czego ona chce? Jak chce spędzać wakacje? Ale w my~! n:i.si:ych - · Judzi już najczęściej ukształtowanych - wyobrażeri i
wspnmnie1i z przeszłości próbuje się młodym tak urządzić czas.
aby to nas satysfakcjonowało. A po co? To przecież chodzi u
nich, nie o nas. Dlatego przede wszystkim zapytałbym icb S3mych, jakie mają zainteresowania i jak chcą je spożytkowac7
Od tej odpowiedzi uzależniłbym dalsze działania.
- A jak się okaże, że nie mają żadnych zainteresowal'l?
- Nie sądzę - powiedział dziadek i stracił zainteresowanie
dla dalszej rozmowy,
W jakiś czas później miałem okazję w1'Ócić do tematu w
innvm ju7 składzie. Opowiedziałem wówczas o dziadkowycr1
uwagach. Ku mojemu zdzi11·ieniu 1\·zbudzily one duże 1;aintereso'\\·anie. Okazało się. że wcale nie trzeba koniecin ie mrnsza ~
młodvch do samodzie1nego rozbijania namiotów jak tri dnewiej bywało - ale.i trzeba spytać ich o zdanie. I tak w rozmowie ludzi zainteresowanych sprawami wychowania narodził s : ę
następujący pomysl.
Mamy w Łodzi dużą grupę przodującej mlodz'.eży, która. bnla udział w obozach Awangardy XXI wieku w Płocku i Załę
czu Wielkim. Młodzież ta wywiozła bardzo różne wrażenia z
tych obozów. I dobre, i gorsze, a być może i złe. Rzecz jedn::1k
nie w tym. Chodzi mianowicie o to. aby młodzież ta mogła się
nadal spotykać, aby w 1988 roku latem mogla również wyjechać na -0bozy i aby te obozy były bardziej udane. Jak to zr1•bić?

Ano właśnie wedle dziadkowego sposobu. Trzeba inicjatywę
oddać w ręce samych młodych. Niech zdecydują, jakie im odpowiadają sprawy. jakie mają zainteresowania i czym chcieliby się
zajmować. A wychowawcy
Jakie są możliwości?

powinni im

służyć

radami i

pomocą.

Mógłbym powiedzieć szerokie. I byłaby to prawda, ale
bardzo ogólna. Popatrzmy więc jak to wygląda na konkretnym
przykładzie„ Mamy w Łodzi słynną nie tylko w Polsce szkolę
filmową. Otóż ta szkoła filmowa oferuje młodym możliW•)ŚCI
bardzo różne. Po pierwsze zainteresowanie się
hiiStorią
filmu. Po drugie - teatrem i współpracę ze szkolnym teatrem
wraz "l dvskus.iami i tak dalej. Młodzi interesujący się poważ
nie teatrem mogliby nawet podjąć się różnych inscenizacji. Pvoobnie rzecz ma się z filmem. Nie tylko zainteresowanie bierne,
ale na przykład jest. możliwość zrobienia filmu wideo. Trzeba.
się tylko na coś zdecydować.
Inny przykład. Są w Łodzi różne uczelnie i towarzys;v. a
naukowe. One również mogłyby przyjść młodym z fachową pomocą. W zależności od zapotrzebowania. Interesującym ·się dzimnikarstwem można byluby nie tylko umożliwić poznanie Centrum Prasowo-Telewizyjnego. ale też pomóc w zrobieniu na
przykład obozowej gazety. I tak dalej , i tak daleJ.
Jak z tego widać są duże możliwości i bardzo różne. Mog:i
to być spotkania z wybitnymi fachowcami z różnych dziedz'.n
życia politycznego. kultury, nauki, ale mogą to teil być samodziebe prace młodych pod fachowym kierunkiem i opieką.
Oferta jest szeroka I bogata. Istota te.i oferty polega na tym,
ie - zgodnie z tym, co mówił dziadek - nie można młodych
uszczę4Iiwiać na siłę. Trzeba im tylko pomóc w robieniu tego,
na co sami mają ochotę i co może się okazać dla nich i dla
społeczeństwa w przvszlości pożyteczne.
• Gdy znów spotkałem dziadka i opowiedziałem mu o tym, jak
zainteresowanO' się jego pomysłem, dziadek się ucieszył i powiedział:

- No widzisz. nie w.szy.stko, co było dawno i w innych czasnch musi koniecznie być takie zie. Czasem warto po.słuchać,
co do powiedzenia mają ludzie starzy . . Oni też czegoś się w ży
ciu nauczyli. I wy, choć żyjecie w innych czasach, możecie z
tego skorzystać.
Trudno nie przyznać dziadkowi racji. I tak dziadek zapisał
się do awangat1dy. Co z tego wyniknie, opowiem
przy innej
okazji.

śnie zbędną
łem pralkę
wirnikową,

a odkurzacz - na
na kiju, więc ttt przynajmniej sprawa jasna - dzię
ki mnie nie dojdzię zimą do
kolejnego kryzysu eńergetyczne
go, władze porzucą pomysł budowy drugiej elektrowni pod
szczotkę

Bełchatowem,
zaś
przemysł
okrągły rok będzie mógł
pracować
pełną parą.
Nagle
przypomniałem sobie jednak, że
wyczytałem kiedyś w gazecie,
iż stosowane w polskim przemy-

pi;zez

śle

technologie są na ogół
dwu-, a nawet więcejkrotnie energochłonne niż w innych krajach i postawiłem proste pytanie: dlaczego ja za parę zło
tych rezygnowac mam z komfortu. skoro w sferach przemysłowych nikogo to nie obchodzi.
a koszty marnotrawstwa i tak
zawsze wkalkulowane są w cenę towarów? O, nie ma głu
pich! I skreśliłem również prąd.
W chwilę później skreśliłem
książki, co przyszło mł tym ła
twiej , że od pewnego czasu już
iGh nie kupuję. Skreśliłem kawę , której nie ma w sklepach,
alkohol - bo już dawno mnie
nie stać na wiecej niż butelkę
„Czystej" z okazji imienin, co
uświęcone j~st tradycją, a tak·
że papierosy, bez których
mógłbym nie wytrzymać nerwowo rol:;>ienia zakupów, zała
twiania soraw urzedowych (mimo reor~anizacJi centrum. które - jak wiadomo - jest g.·
Warszawie, czyl; daleko). tudzież
czytania PAP-owskich
sprawo~ań z wywiadów telewizyjnych z członkami rządu.
Co mi pozostało? Myślałem
dosyć długo i wymyśliłem pieniądze!
pieniądze,

LUCJAiN BOGUSZ
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żarówkę, zami·~ni
automatyczną na

Mógłbym oszczędzać
chociaż jak pra-

wie wszyscy - uważam, że dostaję ich jakby trochę za mało
Ale cóż zrobić - kryzys, przewaga popytu nad podażą i u-

noszący s i ę nad krajem d':'c~
drugieAo etapu reformy. Jezel!

nłe mł nie dał wcale
ł t11lko golę brodę swq
ł po co to t na co to
ł po co to ł n11 co to„."

I tak ostatnie zdanie trzydzieś
ci sześć razy. Laureat, młody
artysta z Serocka śpiewa! tę
piosenkę z wielkim zaangażo
waniem, klękał, stawał na gło
wie, deptał gitarę, zrywał z
siebie koszulę i nawet zaczął
rozpinać spodnie, ale coś sobie przypomniał i zapiął się
z powrotem. Gest ten przyjęty
został wybuchem frenetycznej
owacji przez młodą, nieprzytomną z zachwytu widownię.
Po występie artysta udzielił
wywiadu.
-

JÓZEF RETMAN

•
Lewvm
okiem

Festiwal
piosenki
przy goleniu
W mieście Z. postanowiono
włączyć się w wielki prąd umasowienia kultury młodzieżo
wej Miejscowa Rada Kultury,
po długich i ciężkich namysłach zdecydowała, że najlepiej
będzie
zorganizować
festiwal
piosenki. Namysły były ·długie
i ciężkie nie dlatego, że w
mieście
Z. brakuje talentów
organizacyjnych i energicznych
działaczy, źe jak wszędzie nie
przelewa się z funduszami, ale
głównie dlatego, że trudno było znaleźć atrakcyjny temat.
Amfiteatr powstał częściowo
w czynie społecznym. częścio
wo drogą odkomenderowania
do jego budowy dwóch .czy
trzech
miejskich
przedsię
biorstw budowlanych. Bazę noclegową dla spodziewanych gości
znaleziono
w
mieście
wstrzymując
lekcję
w paru
szkołach
oraz wyprowadzając
żołnierzy z koszar na ćwicze
·nia w teren. Prawdziwy hotel
w rynku został oczywiście zarezerwowany dla gwiazd mających uświetnić festiwal. No
ale temat.
.
Były już festiwale piosenki
żeglarskiej,
turystycznej, har. cerskiej,
strażackiej,
przedszkolnej. aktorskiej, górskiej,
morskiej, leśnej, rzecznej
cóż więcej wymyślić? Ale jednak wymyślono. Był to festiwal piosenki przy goleniu.
Były wątpliwości czy znajdzie się dostateczna liczba
kandydatów młodzi ludzie
przecież się nie golą. Okazało
się jednak, że napływ jest duży, młodzi
ludzie ogolili się
specjalnie dla wzięcia udziału
w zawodach, dow.odząc jeszcze
raz, że kariera: śpiewaka jest
jedyną aprobowaną przez mło
dzież. Nie zgłosiły się dziewczęta czego nikt z organjzatorów nie przewidział, było za
późno żeby się wycofać. W rynku obok hotelu posiano już
łubin i zbudowano studnię z
żurawiem tak zażądał pe. wien
zagraniczny
gwiazdor,
którego stryjeczny dziadek był
Polakiem i on sam . umiał powiedzieć po polsku: „dziękuję
baTdzo, kocham was". Swój
przyjazd uwarunkował tym, że
chce mieć za oknem hotelu widok taki, o jakim opowiadtł
mu stryjeczny dziadek: łubin
i studnię z żurawiem. Przebudowano też od góry do dołu
hotel, bo gwiazdor przyjeżdżał
z całą rodziną nie wyłączając
ciotecznych ciotek.
Nie przeszkodził imprezie
rzęsisty deszcz, przerwały ją
tylko kilkanaście razy awarie
reflektorów, mikrofonów, nagłaśniaczy
i konferansjerów.
Impreza odbyła się, nagrody
rozdano.
Pierwszą
uzyskała
piosenka zaczynająca się od

stów:

on

Jak się nazywasz?
.Tan Kobylka.
Lubisz śpiewać?
Gdybym nie lubil, to bym
nie golił sześć razy na

się
dzień.
- Uważasz, że co?
- Uważam, że w
kraju nie docenia się

zła

Dziadek
w awangardzie

bo

pomysłem?

szczędził.

Na pierwszej pozycji znalasię żywność.
Na pewno
mógłbym wydawać na nią co
najmniej tysiąc złotych mniej
- pomyślalem ~ kupując w
miejsce 'Szynki kiełbasę cienką
numer trzy (po smaku nie. rozróżniam gatunków!),
w miejsce mleka pełnotłustego - mleko z wodą, papryki - kwaszone ogórki, masła - margarynę
„Słoneczną'',
itd. Postawiłem
więc obok żywności olusik. ale
zaraz przyszło mi też do głowy,
że nie jest to chyba jednaK
najlepszy pomysł. gdyż jedząc
gorzej, mogę wpaść w anemię.
stracić odprirność na inne choroby, których leczenie potam
kosztuje i państwo i mnie . braknie mi sił do wydajneJ pracy,
a poza tym w sklepach i tak
orzecie ż „ Słone.cznei" nie ma.
Nasz handel
uparcie lansuje
masło.
·
Pozycja druga ~ woda. Tyle
~ię ciągle slyi;zy, że zużywam]
Żbyt dużo wody, z.e jej zapasy
się kurczą. a koszty do~tarcza
nia do mieszka!l rosną jak gr zyby po deszczu „ Słowem, mói;ł
bym nie brać k· pieli codziennie, a - powiedzmy - dwa
razy w tygodniu„ przez tydzień
chodzić w bru '.lnych
skarpetkach„. No tak, ale kto to zauważy i doceni, Jeśli nie mam
zainstalowane"'o wodomierza, ;i
opłatę pobiera s i ę ryczałte m?
Przecież to,
i;ri ja oszczędzę .
mój sąsiad przepu ś ci i to dokładnie za te same pieniądze!
Skreśi'iłcm wtem wodę, dopisując obok, ze n a razie i przeszedłem dalej . Dalej był prąd.
Prąd przechodzi przez licznik,
który rejestruje, ii: zgasiłem wła

„111 bimbam ten zasta;ny §wiat

naszym
piosenki
przy goleniu. W takich czasach kryzysu wszelkich wartości potrzebne jest rozśpiewa
nie w rozmamlaniu, potrzebny
jest oprócz piżamy i żyletki
jeszcze ten jakiś taki dźwięk,
ta radość życia, prawda, oczywiście; wydaje mi się.

Festiwal skończony, piosenka
w świat. Pochwam ją
młody redaktor w
telewizji,
mówił przy tym bardzo szybko
i po angielsku. Któraś tam z
rzędu dama polskiej piosenki,
recenzując występy swoich koleżanek i kolegów na antenie
radiowej, powiedziała o Jasiu
poszła

Kobyłce:

„Jest jakiś taki dob.-y, jego
piosenka jest jakaś taka, pelna czegoś takiego, 110 nie
wiem, jest ladna, można ją
śpiewać albo nie.„"

Od siebie dodajmy, że możtez urządzać festiwale albo
nie.
Publicyśel
festiwalowi,
której to specjalności poświę
ciła się spora grupa dorosłych
przeciez ludzi. moglib:y od biedy przestawić się na coś innego. zwłaszcza w dobie reformy. I żebyż to chodziło przynajmniej o piosenki jakieś ta.kie nadające się do śpiewa
nia !„.
11a
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Sport

Ile jeszcze jest
pięknych

koncepcji
1.
Sytuacja, w ja'kiei Malazła
nolska niłka nożna jest widoczna jak na dłoni. Można byłoby
oowiedzieć: jaka jest
piłka nożna, każdy widzi. A mimo to oowo!ano grupe ekspertów. aby stwierdzili. Pytanie
tylko. co mają stwierdzić? Na
to pytanie może być kilka odoowiedzi. Pierwsza - że iest
źle. co ju.ż w zależeniu wiadomo. Druga - dlaczego jest źle
i tu wystę.pują różne 0 oglądy.
Nieraz sprzeczne. Trzecia - że
wcale nie je·st źle. tylko nam
sie tak wydaie. Z takim oogladem wystąpił ostatnio Paweł
Zarzeczny na łatnach tye;odnl'ka
„Piłka Nożna" w artykule ot.
.• Spojrzenie całkiem odmienne".
Powiada on. że piłkarze bardzo chca. ale nie ootrafia. bo
nikt ich tego nie nauczył. Natomiast my wynieśliśmy wyobrażenia o ich
możliwościach
taik wysoko. że aż oderwaliśmy
się ·od rzeczywistości.
A źle
dzieje sie we ws.z:v.stJkich dziedzinach życia i w sporcie nie
może być inaczej, „Co nam l'OOzostaje dziś?" pyta Piotr
Zarr.eczny i odoowiada.
„Przyzwyczaić sie do tego, co
mamy? Je.steśmy oiłkar.siko bliżej Marty i Cypru niż RFN 1
Holandii! Trzeba to ·zrozumieć,
mimo wszystk() kochać :oilike i
się

cieszyć się

drobiazgami, sukcesikami, 'POaedynczyiml. mit?&ru
zwycięstwami słabych z mocny- ·
mi. My wcale 111ie dlate.l(o ~bie
ramy ostatnio baty, że. :oiłikarze
nie chcą dobrze grać. pija gorzałę i liczą pieniądze za pozo•
rowaną grę. Oni są nainormal111ei i no orostu słabsi od .innych piłkarzy. Zarazem tak sa•
mo słabi. iak my w.sz.yscy".
Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to p.rezes Zbigniew Jabłoński oowinien rozwiązać .ii;ru.
. oe ek spertów. odesłać Kazimie.
rza Górskiego na zasłużony 0d•
occzynek i wvgłosić orzv najbliższej
okazji
piękny
referat
o
malutkich,
milutkich sukcesikach polskich pił·
tkarzy, których to sukcesi•kó .v
zresztą n ie ma. Dostaliśmy baty od braci Czechów i Słowa
ków, od oiłkarzy oliJ"'lipijskich
RFN. od Dui'lczyków i Hole:ldrów. Leje nas kto może i lać
jeszcze będzie. Prn~arze mistrza
Polski, Górni·ka Zabrze zad~
monstrowali w sootkaniu z drużyna Rangers z Glas11:ow bezradność. nieudolność i duze braki
' w wy szkoleniu. WyeHminowano
nas z eliminacji do mistr?.Qstw
Europy. i z turnieju olimpij.
skiego i nic - jak do tei nory - nie wskazuje. abyśmy mogli wygrać eliminacje do mistrzostw świata. Ale niektórzy
tr<Jkie.i rzeczywistości staraia się
nie dostrzegać i
proponują
nam rezygnację .z ambicji i nadziei. Czyi; rzeczywiście nie ma
w Polsce młodych ludzi. których
m0żna byłoby nauczyć dobrze
,erać w piłkę nożną?
2„
Sytuacia. w iakiej znaleźli
wodzowie PZPN orzypomina
mi słyszany dość iuż dawno do- ·
wcip o Żydzie, który hodował
kury. Pewnego dnia kury zaczęły mu zdychać. Poszedł oo
radę do rabina. A czym t.v
karmisz te kury? zapytał
rabin.
- Czym się da - odpowied ~iał h.odov.:ca.
- To ty źle robisz - oowiedzial rabin - ty karm ie usze.
nicą i przyjdź za trzy dni.
- I co z tymi kurami? - zanvtał rabin. e:dy hodowca orzy _
szedł d" n ieJ?:o oo trzech dniach.
- Zdychają - jęknął hodowca.
- A co t:v im dajesz Dić? zapytał rabin.
- Jak to co. wodę ze studni.
- To tv źle robisz - oowiedzial rabip - ty dawaj im nić
>vodę gotowana. I orzyjdź ~
trzy dni.
Potem jeszcze było żYt'b. oroso. owies. "ale kury nadal zdychały. Gdy oo kolejnych trz.ech
dniach hodowca orzyszedł do
rabina ten zaoytał:
- I co z tymi kurami?
- Zdechły już wszystkie
westchnał hudowca.
- Oi. jaka szkoda - zmartv.-ił sie rabin ja miałem ieszcze tyle koncepcji.
Wprawdzie oolska oiłka noż
na jeszcze nie umarła. choć iest
iuż ooważnie chora i do ze:onu nie tak znów daleko, to można jeszcze mieć wiele różnych
wspaniałych
koncepcji. Rzec:r;
w tYm. że orezes Zbigniew J:abłol'lski i jego ekipa uważają,
że koncepcja. którą wymyślili
jest najlepsza, naiv..'ISpanialsza
i iedvna. Oto.
co oowiedział
prezes Zbigniew Jabloi'iski a z.a.
notował Marek
Latasiewicz z
kraikowskiego „Tempa".
- To. co nastąpiło. nie jest
jednak klęską konceocii czy całej strategii, lecz jedynie efektem błędów w ich realizacji..,
Być może potra.fimv wymy.
ślać wsoaniałe koncepcje, ale w
ich realizacji 1a'koś zawsze orzy.
trafiają nam się błędy. Pech
albo co? A m..iże oo prostu te
konceocie nie są najle;psze? Czy
taka myśl nikomu nie przyszła
do głowy w Polskim Związku
Piłki No,żnaj? Jeśli nie ma kto
kształcić urzyszłych oillkarzy, o
czym zgodnie mĆ>wia wszyscy
trenerzy. bo im się to nie oplaca.„ Jeśli poziom. meczów· 11.
gowych ie'st niekiedy skandal:czny, jak to było nie tak da\v1110 z Lechem Poznań„. Jeśli
zezwala sie na transfery w
„szczególnych przypadkach", mimo zakazu transferów poza listą
transferową .
jak to było w
orzypadku Roberta Warzychy..,
Jesli...
Każdy kibic jest w stanie
dopowiedzieć inne
nrzy:padki
niekonsekwencji. Czv taika koncepcja i' strategia iest dobra?
I tym ov-taniem
oożegnam
Drogich Czytelników do nasteonego tygodnia. Każdy ma czas
oomyśleć i dać właściwa odposię

wiedź.
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Zbigniew Nienacki .

- .:t.aczekaj ty, który mówUi;i; motie dad lub
ode.brad alt
w języku ::i.palów - krzyknął człowiekowi. Kto ie! okuv.i•
mu Dago.
szacunek 1 m!łośd ma or&WQ
który mvśleć, ie prze4S11 noc 9D<>koitoporem,
BOJOWym
Vi.n<iosa, na- nie.
m iał u siodła
ciął wiieirz.bowycll gałęzi I rz.u- To prźecld C7.&1'1·
1
siebie na bagno.
clł je przed
- Znam sztuke czarów, HerPotem wyjął z juków linę i imie, I być mote kłed„ I d„
na owych gałęziach wieir~lx> ble jej naucźe.
wych zbliżył 1ię do uwię1Zlone
Zapadł zmrok I HerJm .uao w błocie konia.
wzejmym aestem w.lkazał wo- Rwć mi lejce - rozkazał. jownlkow:I miejsce -prz.Y OJ(nlS·lejce do 11Jllura, ku. Podał mu tei kawał chleba
Pl'zywJązał
,wócił do Viruiosa, w.skoczył na
żytńł· ego i na trzy czeki no,ego grzbiet 1 nakaz.al ruszyć dzle Ił resztk• upaau jedzenia,
;rzed siebie, jednocześnie wy- jaki jelzcze miel! • sob„ Był
z.a uzdę Konia z jeź ·to kawał wędzonej łwinlny.
c i ągaJąc
w bagnie
UwięzJiony
dkem
- Ty, oanJe. uratowałeł m.I
coraz bele - odezwał tit wreszcie
chrapał
wi&zchowuec
głośn iej, ale powoli pr.zedinimi
wojownik. - Tobie wite wikopytami stawał na coraz nien Jestem
1>lerwne alowa.
tward&zym gruncie. Z clichym To orawda. ta l>OChodzt • lusykiem u.szło powietrze, które du A1taraspld6w. którzy zajuż go zdążyło wessać. Ba~no
mieszkujia za rzeq Visuhl. Wyjak gdyby z 'niechęcią oddawa- shno mnie z poselstwem do
Je.sZlCze je- króla Goluba Poplołowłoaeao,
ło swoją zdąbycz.
wysiłek wden-den ogromny
poniewat 1e9teśmy nekan.I prza
chowca, jego Clhrapl!we stęk Mardów I ootnebujemy J)CMDOnięcie i wreszcie wydostał się
ey. Ale w kraju Goluba ład
z błota Oblep10ny cza:r:ną ma- nych l)raw nile uznaj• I wuYna chwie- at'kfob moich ludzi WTbt·to.
zią stanął na ziemi
jąc ych się nogach.
na ba1zal>edzono
mnie
- Dziękuję cl, panie - po- na. Powiada!•. te Golub Pozeska- plolowłosy 1ett uwi~lon:r w
młodzieniec,
wiedział
- U!l'atoiwałe' wieb. a rzadzt •YD 1eao Aa1ak
kując z siodła.
mi życie .
oraz wojownicy z Jumna. OjNadjechał Herim i 1 odrobicu Goluba Okazaliśmy ldedl'ł
ną z.durnienia po.patrzył na upomoc. a teraz nam ona 1)0na jego - mój I trzebna. Niestety_ na · W. DOratowanego,
uzbrojenie.
sel.stwo napadli l:Amtkow:te. a
Nosił długie buty s cienkiej
to znaczy. ie w krJju Land!·
skóry, tak s-a mo z cie.nkdej skó- ców nie ina jut 'PO~diku t
ry zrobi.one ~odnie, a na skó- oraw sit nie szanuje. Moje Id
rzanej kurcie miał pan.oea-z ze imię Zy.fik, panie.
s:rebrzystyml łuskami, n.a gł.o.:
- Mówln w iezJku Boa.tów
posrebmany I na
w ie hełm
p lecac•h podłuooą tiu:ozę po<k.ry- - odezwał si• Dalon.
Wojownik WZ1"UIZJ'ł nauo- .
tą srebrną blachą . U pasa winami.
siał mu miecz o ·d,lug:im i cien- Z daleka musiaa bff. 8k.oramieinloµ
kim ostrzu, a na
ro wsoominaaz o SOalach. On!
tkwił łuk o blyszczących okuciach. Z tyłu ozdobionego hrJa tylko w atar:rcb oteł
srebrem 3dodła zobaczyli ucze- nia-ch. J ezyk.łem, który sowieu
pi ony płas:z.cz ze skórek bobra, językiem Spalów. władaj• tu
kt ór ym się chyba okrywał na wszystkie plernlou ł ludy:
noc. Wojownik, sądząc po glo- Lendici. Gopelain.I, Mazowszasie, był bardzo młudy, ale o- nie. Ledzlanie I ID7. Ą.prupl
od 1:>1-0.ta dzl. a taka na Południu Vip .; ·hntę de 1 p1amy
na twarzy nie pozwalały okreś aulanie, Tym 1ezyklem mówl
ale u kslecla Gedanll I na
lic jego wieku Miał szcr.liuipłą
łej północy, choć bardziej prtig urę i wysoki wzirost. Pięk
ny się wydał Dagonowi jego dłOl\Vo I twardo.
wierzchowiec o długich nogach
Powiedział Daaon:
i czarnej s i er ś c i.
- Jestem synem olbrzyma
CZ'lowie:ku, Bozy. urodzonym u zwykłe1
jes t eś,
Kim
k tó ry mówisz w języ:k\I &pakobiety. Pieć lat temu Uineła
lów - zap yt ał Dago.
ta. . która mnie wychowała.
wskazał' rękami
Wo•jownik
· olbrzymka Zely. Wtedy zaoadswoje usta, dając do zrozumie- łem na chorobę zwan• żadiła
musi
I
tchu
n ia, że brak mu
ruszyłem w 6wtat.
czynów I
Usiadł na :demi i
o·dpocząć .
Ta sama choroba kazała mt
od·dychał c i ężko .
aby ddkonać
tutaj,
wrócić
- Wiem kim on jesrt, panie
wielkich CZYnów. a ty ml mó- wtrącił sie Herim - Czywisz. że kraj Spalów lst.nł~i•
tałem w księgach , że za rzeką
tylko w starych pletniach 7 Na
mieszkają Agarasp1doVisulą
imie mam Dago, ale nazYWa1•
w ie którzy nosza srebrne tar- mnie Piastunem. Ten zał czło
cze Spóirz panie on ma właś- · wiek którv 1est ze mna ma
nie srebrna tarcze. To oni
na imie Herim I mówi JfłZY·
sławneg<J
lci edvś
prze$1ali
· kiem Sldavinów. al• w mow1e
Aleksandra Macedońskiego . aż Sorbów.
aleks andrvci musieli odejść na
- Je•ll waz7J1tkl• słemle,
południe l szukać zdobyczy u
gdzie mówi alt twoi• mowa.
·
1.nnych iud6w.
panie. nazywasz krajem Sl>aburknął Da- Zamilcz gon. - Chce to usłyszeć od in- lów. tedy lestd w swoim krakonie I ju, choć Spalowle b:l• 1edy.nłe
nego Spętai na sze
przvgot uj suchych gałęzi na w starych pleśniach - · odl'.Zekl
o!4nisko. Tu będziemy nocowa- wojownik. - B&Rna ale zaraz
kra}
skończą 1 wejdziesz ·· w
li.
Landiców. Po . lewo bedde.az
młodym wojowniku
Coś · w
miał kraj G01>elan6w. a za Vizas ta n a w ia ło Dagona. Czuł ;esula Agaraspldów i Mazowlan.
go bvstrv wzrok na sobie . lecz
nie spotkasz olbrzyNi~zie
zakrywał oczy
h e łm tamtc_go
mów. a raczej karłów. ~ w
ale 1ego <'iało
Od ooczvwat
wielu ludziach. nod<>bnie Ja:k
Być
podeirzliwość.
wvr-•żalo
w bbie. płynie krew Spalów.
może chc iał· pewności. że nie
- Czy chcesz. Zrtilcu. 1>0Wlfł
m,i do cz vnleni a z wrogami
1estem człowiekiem
d7ileć. że
nic przypa·jPrze cież c.hvl;>a
uwolnł
ojcowizny?
samotnie bez
si ę
kowo 2Jnalazl
gniewnie Dagon.
Ktoś lub
wśród m oczarów?
- A có~ to jest ojcowtzna T
coś zapedzilo 20 w te dziką
- zapYtał ZyfHc. - Jeśli · mókrai nę.
wisz orawde. że jesteś SYDetn
siodła z koni,
Herim zdjął
olbrzyma Bo:iv l wvchowah
rozsiodła ł też czarnel(o w:ierzcle Zely, t.edy cały ten kraj
chowca młodego woio.vnika
ie.st twoja ojcowlmia. Musiał
Spetal im nogi i puścił luzem.
najpierw oobyś Eto 1ednak
potem nazbi erał suchvch 2ał•~'
siąść. Z ojcowizny wnuto nazi wierzbowvch i rozPalił o
l(ici1 Z a p a dł zm rok. a wojow- wet Goluba I rządzi 1eiro ostatnia żona imieniem HelRunruszał sie z
ni k wciaż nie
mi eisca , tylko tyle. że zdial z da. córka Hoka. choć ątówl4.
te włada 1eJ:o IYII\ Asia. .Bo
r amienia swój łuk i ledwo doMlak to przeclei jeszcm cbaewvlał
gestem
.strzegalnvm
strzale z kołczanu Mowa cia- oko, pa.nie.
- Czy Golub Poolołowła.J
ta tego człowi eka zdawała się
wsk i zvwać . że leka sie tych. nosi na •łowie r.aczaro~an•
mu życie I w przepą.,ke zwaną Andala T ~
co ura t owali
do zapytał Dago. ,
każdei chwili gotów jest
- Tak. Dlatego IO nie uw alki.
· Dagon orzykląkł i pocałował bito. tylko uwieziono w wiena której ty. Andall nie wolno zabra-ć s1ziemie.
bagn i stą
la ani · teł i>rzelewając krew.
mieli sp ać.
- Tedy on jest tu wcliał
- Co czynlisz. pal!lle T
z wol• bowładclł Zl(odnle
zdum ia ł s i ę Herim.
- Całuję matke. ~óra mrue gów - o4wladcął Dap.
te k~lei\
-:- PowladaJ-.
urod7ilfa I WYkarmlła. Ziemia

w

Proponujemy oło czytclnłkom klika fragmentów plerwszeco
najnowneJ powłe~cl Zbigniewa Nienackiego
..Darome Iudex", &raktując Je Jako zapowlecli tomu clrugleso.
ld6Q' "Odgłosy'' b~ll clrukowac1 w całości · Już wkrótce.
"Dagome Iudex" to 1wolstego rodzaju epos łllCZllC>' w 1WoJeJ
fabule fantazję I historię. a wlałclwie zamlen.chłlł
prehlatorłę życia pltmleonc10 na obecnych ziemiach polskich.
Nienacki próbuje po •woJemu zrekonstruowa6 obraz tamtych
odległych czasów I stworzy6 DOWflł mltologlę poczlltk6w polskołcl
nad Wisłą. „Dagom.e Iudex" ło - • całym szacunkiem I dla
Kraszewskiego, I dla Nienackiego - Jakb1' współczesna wersja
„Starej baśni".
łomu

Jesteś dziś,
byłeś wczoraj.

panie, lamy
Dlaczego? -

go Zyfik.
Nie zadawaj mi żadnych
pytań bez mojej z.gody. chłop
cze - pogardliwie odparł Dagon. - Bo jeśli ja zacznę ci je
zadawać. ty nie nadążysz z wyzagadnął

-

myśla.niem kłamstw.
Zyt~k podniósł się

z ziemi.

że
zaiożył

Gestem tak szybkim,
niezauważalnym
łQ na cięciwę łuku.

-

niemal
strza-

pa.nie,
· ml,
powiedŻiał z obu-

Zarzucasz

kłamstwa -

rzeniem. -

działem

A

przecież

prawdę,

powie-·

że . jechałem

z poselstwem do Agaraspidów. napadnięto naa jednak I
wszystkich IDOich ludzi wybito. Powiedziałem ci też prawdę, że Golub jest uwi~ziony.
władzę ma syn jego Aslak. a
rządzi żona
w jego imieniu
i
Goluba. kobieta z ,Jumna
jej wojownicy. Powiedziałem
ci również prawdę, że Spalowie żyją jedynie w starych
.
pieśniach.
Dagon uspokajająco 'Podniósł
awoją prawą dłoń.
- Odłóż ten łuk.

u

chłopcze.

bo masz do czynienia z męż
czyzna. którego miecz zawsze
dotąd zabijał. Uwierzyłem I ci
wczoraj i wierzę ci dzisiaj.
Ale oprócz mowy słów. znam
także mowę ciała l mowę oczu.
Dlatego nie zadawaj mi żad
nych pytań bez mojej zgody.
abym I ja ci łch nie musiał
zadawać.

- NJe nazywaj mnie chł®znowu gniewnie ocem
świadczył Zyfl•k .
Dagon wzruszył ramionami.
- Dopóki nie zaczniesz się
aolić. jak dorosły mężczyzna .
pozostaniesz dla mnie cnłop
cem Odłóż ten łuk. Nie zwykłem wa kzyć .z chłopcami.
Podniesione głosy zbudziły
Herlma. Odezwał ai• poziewując:

-

Odłót

Widziałem

ea-
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nli

Rus. Januaz
się mętny. Golub
stracił rozum I władze.
-: Ten }Qto nosi na głowie

Andalt

stał

jest zawtze władcłl oowtórzył z Uiporem Dago.
-: W takim ra.zJe nie wiem,
l)anie. w 1aki sposób chce~z
ojcowiznę
&wola
Odz:vskać
Musisz pokonać Helgundę i oGoluba świętą
od
trzymać
Andalę. Inaczej nikt cie nie
l:iędzle szanował. Co do , mnie,
panie, pozwól mi wrócić d~
kraju Agaraspldów. ~dyż mój
łuk I moje strzały mogą być
ootrzebne do walki z Mardaml. Czy zgadzasz się, że przez
ja.ki§ czas bede cl towartyszył? W trójkę łatwiej unikać

Andalę

·niebezpieczeństwa.

. - · Mówiłeś. że potrzebujecie
t>01llOcY przediw Mardom. Czemu nie zwróciss alt o ni• do
Helgundy?
- Jakże to zrobić. skoro na
j?łowle Goluba pozostaje świe~
Agaraspldowl'?
ta Andala?
nie uznają władzy· Helgundy.
według
więc
- Uczynisz
rzekł Dagon.
~łasnej woli W stał od ogniska I odszedł
w ciemność. która zapadła na
moczarach.
- Kim jesteś dla niego T Zyfik zapytał Herima. - Słu
gą czv orzYjacielem? ·
- Nie wiem - odparł szczerze Herim. - Uratował ml ży
cie. iak I tobie. I wedruję z
nim tak jak ty chcesz wędro
a.lę
urodził
że
wać. Mówi,
władcą.

O nic wlecej me zapytał Zy-

fik:.
wym

Nakrył aię
płaszczem

swoim bobro1 zaT'az za.mał

~ołtojnie. •d:ri ów pąco. któmu tycie. od
rY Ufatował

Dlerwnego 11>o}rzenia obudził
w nJm dziwne uczucie apokoju(„.).
Wrócił

d.9

1ka i o!Qr:YtY

cza

dogasającego

ogni-

wełniana

Ot>Oń"

połofył 11• obok Herlma

I Zyflka. A kiedy wczesnym
rankiem obudził się, Zyfik
właśnie wracał od strony balden. idzie znalazł chyba jakd kahdtt. Jego 1kónane buty I 9Podni• "°9tały starannie
wYt&* I błcM. cibmJ'ł '9i

Siumańskł-GLanc

twarz I aby
od komarów
mięty.

zgubić opuchlizne
natarł ią liśćmi
Dagon deliZobaczył

katna. jeszcze

bez zarostu.
Piekilla śniadą twarz szesn&Ttolatka 1 ze wzruszeniem pomyślał. że on właśnie w tym wieku zobaczył Druzo I ogarnęła
Zyfik b.vł.
j?o tadza czynów.
bez hełmu. jego długie czarne
wło.sy podniósł z ramion lekki
powiew wiatru. rozwiewający
mgły nad moczarami.
Młodzieniec bystro przyjrzał
sie Dagvnowi. który nie zdą
i
żył ogolić swoich poLiczków
WYdał mu sie raptem o pare
Illit starszy.
- Wczoraj widziałem cle tnnym, panie - powitał go Zyfik. - Mia1e4 twarz ppgodną,
a dzU jak gdyby trawił cię jakiś ból.
Zyflk zwrócił uwago na 1ego
niezwykle •~te, długie I prze·
dziwnie białe włosy. Pomyślał,
że Dago jest biały, a on Zyfik ~ czarny; białego konia
ma Dago, a on, Zyflk czarne'go. Czy to było dobrą CZY złą
wróżb•?

mu
rozkazał
- Siadaj
Dagon - I podaj ml swoję
dłonie.

· Zyftk stał llle nieu~ny. Nie
tego okazac.
chciał jednak
przykucnął naprzeciw Dagona
patrząc mu w oczy, podał w
j()go szerokie sUne rece swoje
drobne młodzieńcze dłonie.
Dagon w milczeniu I z wielklm napięciem t>atrzył w ciemne oczy młodzieńca. at tamten skrył je za oow:leka.ml I
wyrwał mu • l'U swoje dło
nie .
- N!e lubi• czarów. panie.„
Dago wstał, ni•' wn>owled.zlawszy słowa ruszy) w tvm
kierunku. Skąd przybył mło
dzieniec. ZnJJ.azł kałuże wody.
umył w niej twarz, zmiękczył
zarost woda I ogolił eo swoim
ostrym nożem. Gdy wrócił, Herim wcląt jmzcze si>ał, a Zytik aledzlal obok. czujnie obserwujac katdy ruch Dagona.
Obok ełeble miał teraz arebrtarcze. bliea, łt& J. ~.
Q

I

ten
jak

łuk,

Zyfi!ku.
zabił

Dago

smoka imieniem Szczelc. Ma
miecz. który zawsze ucina ~ło
wy jego wrogom.
- Nie jestem jego wrogiem
- zawołał Zyfik.
Herim. znowu z iewając. rozproatoWYWał swoje kości.
- To oczywiste. L.yfiku, że
nie ie.steś jego wrogiem. Przecież już od dawna byś nie żył.
A potem. aby zmienić miedzy nimi nastrój iniecheci. rzekł
Herim:
- Czy wiecie. że nie mamy
do jedzenia? J e.stem
Już nic
głodny. Chce mi sie pić. a wody z bagien pić nie woln9. Co
gorsza, śniła mi się w nocy

ani ty, ani ja, nie mieliśmy
Kraju Ludzi
niewiasty. W
Wolnych. gdzie zabiłeś smoka
wiele było urodziwych kobiet.
I patrzyły na nas lubieżnie.
Dlaczego nie zatrzymaliśmy sit
tam, oanie. aby któraś po.siąś~?
Czy ty nie odczuwasz żadz i
jesteś z żelaza?
Nie usłyszał odpowiedzi od
Dagona. Znowu wleć zwrócił
sie do Zyfika:
- Opowiedz ml. jak• miałd
kob.iete i co z nia zaznałeś.
- Wstydzę 11ie. panie - ()(1.
O ta·k ich 1pra•
parł Zyfik. wach nie lubię mówić. Czy na•
prawde tak cierpisz od żadz.
.
Herimie.?
- Tak bardzo, że gdy dosiai · dotknąłem
daliśmy konia
Zytiku.
nośladków,
twoich
twardych i małych jak u mło
że
pomyślałem.
dej kobiety,
ze
przecież i mężczyźni mogą
sobą zażyć rozkoszy. To czyniono oowszechnie w klasztorze w
Fuldme. gdzie byłem mnichem.
Co sadzLsz o tym, Dago. panie?
Cz,y widzisz w tym coś zdroż•
n ego.
- Zamilcz - in.ie odwraeają.c
głowy powiedział Dago. ~ Mó-..
wisz o sprawach, które bmlta
tr.łQje obrzydzenie.
troch•
Zyfik roześmiał się
sztucznie.
, - Mówisz Po sorbsku, Herlmle. I nie każcie słowo było
dla nmle zrozumiałe. Gdybym
je zrozumiał. wbiłbym ci nóż w
plecy.
Herim nie obraził aię. Westchnął

ciężko.

Milczał

jaklł

czas. ale żądze nle dawałv mu
&pokoju.
- Gdy dctrzemy do lasu. byd
może upolujemy jakiegoś otaka czy zwierzę. Napelnie żołą
dek I ze źródła napije sie wody. Gdzie jednak I kiedy zasookoję swoje żadze. skoro mojeeo pana. Dagona, one nie trapią? On myśl! tylko o władzy.
Dla niego jest ona słodyc~ f
kochanką.

--

Powiem ci coś. H~rimie -

- roześmiał s.ie Zyfik we.solo.
- Powiadają, 'ie na Wschodzi•
jest kraina Kwen, to 1est kraidziesiątki
',lla kobiet. Pomyśl.
kobiet, ba. setki kobiet. Udaj
sie tam. a będziesz mógł zaznawać rozkoszy z nimi. ile tylko
zapragniesz.
- Czytałem o tym w uczo'lWCh księgach '-- przyznał Herim. - Ale to nie sa prawd'ciwe kobiety, tylko woiowniczki.
·Swietnie jeżdżą na koniach i
cetnie strzelają z luków. Sły
ną z okrudeń.stwa. Po zażyciu
ro2Jkoszy z mężc;z::vzna zabijaią
20. Dwa razy d.:> roku urządza
piekną pachnąc:i wonnościami
meżczyzn,
na
ją polowania
kobieta.
chwytają ich. niewola. zażVW3·- Mogę w każdej chwili utrupem.
ją rozkoszy i kładą
of1a- N ie wiedza. co to miłość. Swoi-trzelić dziką kaczke Ale kto po
rował, sie Zyfik. je dzieci dają do wychowania
·
nią pójdzie na moczary?
eu.nuchom. chłooców zabiiaia. a
.- W drogę - zarządził Da- z dziewczynek robią wojowgon I poszedł do Vindosa.
niczki. Nie chciałbym wpaść w
Zebrali swoje rzeczy, zarzukh rece i zażywać z nimi rozcili siodła na konie i ruszyli
koszy. Da20. Panie I Piastunie,
w drogę po naturalnej grobli
co mvślisz o tych kobietach?
nieckami bamiędzy dworna
- Budzą mój wstręt - odgien Rozwiały sie nocne mgły.
1>0wiedź rzucil przez ramie.
słońce· podniosło sie dość wy- Zdaje sie. że w ogóle n~•
soko I ujrzeli daleko ciemną
zauwaźył Zylubi~z kobiet linie lasów - znak, że jest fik.
tam ·s uchy 1 twardy ląd. Ale
Vindosa.
zatrzymał
Dagon
musieli jeszcze przejśc m ..1 ią
Powiedział nie odwracając 1tło
mulista rzeczkę i dużą polać
wy:
moczarów, porośniętych mło
- Gdy byłem małym chłop
dymi wierzbami. Dagon iechal
cem. kobieta. której zaufałem
pierwszy i ostrożnie kierował Podab mi truciznę. Padł od
Vindosem. a . wiedza o bagniej wielki czerw<my byk. Od
nach zdobyta w dzieciństwie
tej?ow czasu przysiągłem sobie
na dworze Zely pózwalala mu
nawet wody nie brać od kopułapek zgotowa.nych
uniknąć
biety, jeśli ona sama jej ni•
przez gruby kożuch rzęsy. kę
ookosztuje. Przed miesiącem ta
py sitowia 1 krzaki ledwo uostrożność uratowała mi życie.
czepione topieli. Herim i Zyfik
Z taka sama ostrożn<>ścia biojechali obok siebie tuż za Darę od kobiety rozkosz.
gonem.
Zapytał go Zvfik:
- Sniła mi sie dzisiaj ko- A czy ode mnie. chłot>Ca,
bieta. Zyfiku - opowiadał Hejak mnie nazywasz. przyjmiesz
rlm. - Dagon. Pa1n i Piastun
wody z mi etą?
panie troche
mówił mi. że najsłodsza iest
•
Dobrze ga~i prasiienie.
władza-. Ale dla mnie nie ma
To mówilfc Zyfik z kieszeni
nic słodszego od młode1 nieprzv siodle wvjął tykwe i powiasty. Czy miałeś kiedyś ko- dał ia Dagonowi. A on wziął
bietę, Zyflku?
tykwe I długo pił chciwie wo- Oczywiście. Przeżyłem ;ut d• z mięta.
pochwalił się
szesnaście lat Zytik.
- Sniło ml ale. Zyfiku. że
miałem urodziwa kobietę. Nagą.

Krągłą.

Pachnącą

wonnoś

ciami. Ale cl~le ktoś mi orzeszkadzał. aby ją posiąść I nasycić żądzę. Dlatego boli mnie
z głodu żołądek. ale jeszcze
allnlejszy Ml czuję od niezall)Oko]onej żą.dzy. Panie mój,
Dago, Piastunie. Tyle dni w11druiem7 Nzem. ale ani ruu

tłR
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