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Naczelniczka Urzędu Pocz.towego w Osieku przywłaszczyła sobie 5 mln 238 tys. 750 złotych. Podczas
chciała jednak pow\edz\eć, co zrobiła z tymi pieniędzmi.„

prawy nie

•

BOGDAN DAl ESZAK
Sala nr 110 81\dU WoJew6dsklego we Wrocławiu nalety do
największych w gmaszysku PNY
Podwalu i na pewno pomieści
łaby tych ws-zySltkich,
którzy
powinni wziąć udział w interesującym nas i>roce11ie. Niekoniecznie na ławach dla publlcinoścl Myślę o niektórych p«>acownikach Wojewódzkiego Urzę
du Poozty i I Oddziału PKO
we Wirodawiu, Urzędu Pocztowe.go nr 7 w Leśnicy, Oddziału
PKO w
Woqowie i o wielu
pracownikach pewnego s7lpHala
w byłym mieście poWiatowym
nie oipodal Wrocławia.
Ci, których zabraikło poke<lnio, chocia± w róźnym sto.pniu,
przyczY'tliili się do tego, że w
czwartek, 10 września 1987 ro~
ku o godzlilde 9 na ławie oskarżonych w sa.]j 110 zma.la%ła lię
36-letnia sta.nlsława Mie<lectca,
była naczelniczka „jednoosobowego" Urzędu POC2ltowego w
Osieku w gminie Kostomłoty.
Ak,t oska.rżenia zanucił jej zaga.rnlęcle oonad 5 mln zł.
Mielecika nie po raz pierwrll1:Y
znalazła się w sytuacji przerastającej jej możliwości. Nie po .i.z
pierwszy była taka · osamotniona. Właściiwie tak było cały
czas od 1 kwietnia 1979 roku,
g;dy objęła manowisko w 05iekU.

Ten .itXimaa.prildsowy" awans
dla niej samej musiał być zaskoct.eniem. Technikum Rolniez.!
skończyła w 1971 raku, do listopada 1974 roiku prarowała w
PGR w Gaju Wielkim (Wiellkopolskim), a następnie do 30 mar. ca 1979 roku była zootechnikiem w Kombinacie PGR Książ
Wielkopolski. W dwa dl?l1 póź
niej była już naczelnicz.ką poczty w Osieku.
. Można s!ę było ~dziewać,
te nowego pracowruika poc7<ta
otoczy SJ1JCZegótną
opieką, że
mcznit lię .zkolenda ł kuny

Jednoosobowe1
teohnicmle kudne), a

(w przypadku
załoii

pl"ZYilajmniej częne kontrole. ·w
ogóle jednoosobowe Uit'-iędy powinny być k-011lt1'olow8Jile mo:Miwie jak najczęściej. Tymczasem
nie było am opiekli, ani szkoleń, a.n.I konw0il1. Jeżeli czeg<>ś
nie orzegapiłem ze śledztwa i
rozprawy sądowej. Mielecka od
początku
pa."acy do 2 grudnia
1986 roku, do dnia zatirzymania
prze,z.
fulllkcjonariu.szy MO,
koot.roolowana była raz. Pobież
nie, po łebkach,. bezwyinhk:owo.
A man.1puJO'Wała mająitklem aż
trzech i!1$tyitucjd!
Nawet kiedy okradła te trzy
imtytucje, nikt się tym &pecjal,nie. nie przejął.
Mielecka przyznała się do winy ! w śled?JtwUe, i na sali są
dowej. Tak dalece
czuła s'ię
winna, że jej postawa ułatwia
jąca ro711icr.enie afery, u-r.nana
wstała jako okoliczność łago
dzą-ca. Ro71P<I'awa tytlko formalnie potwierdziła ustalenia śledz

twa.

W lipOSobie „wygoopodar-0wywania" piendędzy nie bYło nic
wyrafinowanego, skomplikowanego: naczeltlliczka po prostu
nie od'Orowadzała do PKO l'(otówtki pochod:zącej z wpłat na
raehu.nki oszezędnościowe, wystawiała książecz:kl oS>Zczędnoś
oiowe I dokonywała w nich opera.ej~ (Gbrotu), !We ~ ewi•
dencją PKO, nie odprowadzała

dalej wipaait pirzyjętyeh z tytułu tnk:au utargów slklepowych,
podejmowała pieniądze z ksią
t-eczek, nodrabiai;ic na doV1.'<>dach
wypłat podpisy Maścicieli, zatrzymywała p>!en!ądze nadchodzące ~ą. podrabiając podpisy odbiorców chowała do kieszeni wolaty za abonamenty te-le.:f<l'll.iczne .
nie '[)l'zekazywata adresatom ołenlędz.y pobranych
IDll'ŻT
wy-

1.rikaeb · sa

sali-

roz-

Ktoj zapyłał mnie: czy nie miewam wątpliwości? Owszem,
miewam. Nie Jestem na Pl'Z7klad pewien, czy uda się nam tak
az7bko, Jakb7 tego należało a~ę ·~zlewać, urzełamać stare
1chemał7 w myłleDia, a uwazam, ie to jest niezbędny punkł
lvyj4cia dla wlZJSłklego, czego chcemy dokonaf. W czym prz~
jawlaJlł alę te achematy'l Oto na przykład czytam w „Zyc1u
Warszawy" wypowiedź dyrektora WPHW w Szczecinie - Bar· bary Jach._ która powiada - a redakcja to drukuje w tytule że .,handel moina usprawnł6". Dla mnie jest to achemał pochodZlłCf • bardzo starego spoeobu myślenia. Uważam bowiem, że
albo · się handluje, albo się w handlu urzęduje. I wtedy proszę
bardso - urzędowanie w hancllu motna w nieskończoność usprawnlac1 atale zresztl\ z tym aamym, czyll nijakim skutkiem.
Co zresztą nieustannie potwiercha praktyka. Proszę sobie tylko
porównać znany w całej Polsce „Central", gdzie się
właśnie
handluje z wieloma sklepami na tej samej zresztą Piotrkowskiej w 'Lodzi, gdzie się urzęduje. To urzędowanie jest co
Jakiś czas właśnłe usprawniane. Bez skutku zres&t.ą,
j;>.k to
widać.

Z tego, co tu napisalem, wcale zresztą nie wynika, że je!tem zwolennikiem następującego podzialu: wśród klientów są
ludzie, którzy wyzwolili się ze schematów, a wśród perso:ie~
lu sklepów i pracowników przedsiębiorstw handlowych
sami
konserwatyści. Nic podobnego. Taki podział byłby nieprawdziwy
i niesprawiedliwy. I\:onserwatyzmu szukałbym
każdym z nas.
w sobie ró' nież, bo jest on czymś dla ludzi naturalnym. Jf'~li
co' działa I nie wali się, to po co to remontować. Lepiej mieć
święty spokój. Tak myśli każdy, chyba że coś lub ktoś zmusi
go do działania niekiedy wbrew niemu samemu. _I właśni~
znaleźliśmy aię w takiej sytuacji, że .mogą
powstac warunlo
właśnie zmuszające do <Jziałania. Powtarzam: mogą, co wcale
ni i.y, i,e mu _ 'l: ą... stai: się a'9f9rnatyczni~, hn mamy \VJ)rowadzić 11 etap reformy gospodarczej.
•
Pozostańmy jeszcze chwilę przy handlu.
Otót wspomniani'
dyrektor Barbara Jach uważa, że są dwa sposoby. usprawniania handlu: wymiana towarów z sąsiadami i ajencje, Lódzkl
„Central" zrobił karierę na wymianie z zagranicą. Trzeba t)·lko
umieć to robić konsekwentnie, ale też Lech Sosnowski nie jest
zadowolony z form, w j~kich się ta wymiana odbywa. Za wiele
tam jeszcze biurokracji. A ajencje wprowadziliśmy od dawna,
tylko tak niekonsekwentnie, z tyloma zastrzeżeniami i obwarowaniami, że właściwie udusiliśmy tę inicjatywę w zarodku •
Mam więc poważne wątpliwości, czy nieudane ajencje nda się
usprawnić, a co więcej Barbara Jach też ma takie wątpfiwośei.
A przecież coraz częściej sobie uświadamiamy, że trzeba odejś6
od urzędowania w handlu ,do handlowania.
Jeśli zatem ma by6 rynek, to muszlł istnieli
na tym rynka
towary, ma działae prawo warto§cl, musi lstnioo popył .1 podał.
Towary, które na ten rynek - czyli do sklepów - m&Jlł docierać, muszl\ być iq>woczesne, na wysokim poziomie teohnlcsnym I wysokiej Jalro§cl. Otót przeprowadzono badania aocJologiczne, które miały dać odpo:wie4ź na pytanie: jak aaml wytwórcy, czyli robotnicy dostrzegają wpływ dotychczas wprowadzonej reformy na postę 0 techniczny w Ich przedsiębiorstwac~.
Przebadano 1 800 osób i otrzymano dość zaskakującą odpowiedz.
Można było spodziewać się, że większość przynajmniej odpowie,
· źe wp)vw reformy był duży. Tymczasem większość pytanych
odpowiedziała, że reforma nie miała na to
żadnego
wpływu
C:ł2.5 proc. badanych) i że ten wpływ był niewielki (34 procent).
Razem wynosi to 66,5 procent badanych- robotników, któ.rzy nie
dastrzegaja związku reformy z ·postępem technicznym. Taki
stan świadomości ludzi pracy powinien niepokoić. Można howiem mniemać, że nie dostrzegają oni również związku mię
dzy postępem technicznym a po'prawą warunków · życia, że wolą pracować w takich warunkach. jak obecnie, aby tylko zarabiać i mieć spokój. Nic dostrzega.ją oni jak widać - związ
ku mięrlzy tym, co robią. a stanem całej gospodarki.
Jak z powyższego wynika podział nq tych, którzy chcą postę
pu w różnych dziedzinach życia, a tych, którym jest to 1Jbojętne, przebiega nie według zajmowanych stanowisk. Za po~tf,'
pem - głosi schematyczna teza - ,ieste3'11y my na „dole", a
przeciw sa ci u „góry". Niby, że władza musi być konserwatywna, a Imlzie SJJrawu,jącv władzę mniei rną.drzy od rządzo
nych. Mam powa>l.ne watpliwości, czy tak .j est. C!I nie przeszkadza ml mieć też wą.tpliw<lści co do nieli;tórych odgórnych decyz.li.' /
W czym zatem upatrywać wyjścia z tej do§ć zło żonej t1~·tu
ac.ii?
Lat temu 82, bo w 1905 roku, Jan Baudouin de Courtenay Polak francuskieg-0 pochcdzenia, lingwista euro1>eiskleJ sławy,
profesor uniwersytetów w Dor[)acie. Petersburgu, Krakowie i
Warszawie, w 1922 roku zgłoszony ,iako ltandydat na stanowisko prezydenta Rzeczypospo!itei - wyi?łosił w Petersburgu przemówienie na zieździe autonomistów, którzv doma.itali się aut<1nomii dla narodów carskie.i Ro~jl. Otóż powiedział on wówezM
mię<l7V innymi tnk:
„Zebrali śmy się tutaj :1ie dlate!W, ł°"Śmy n i o;\ad.
ni zow;id
zapłonęli ku sobi~ bratnią m i łością . Wyznania miłoone
należy
raz na zawsze uprzątnąć„. Nie mamy za co kocha~ się nawzajem. Alf> jeżeli nie ma w na.s wzajemnej miłości, to za to rr.ożemv m ieć wsnólne interesy",
Bardzo ml się ta myśl spodobała. I jest aktualna. Przerieł
my w Polsce wza.iemnie się ni'e kochamy. Jedni by drugich w
łyżce wody utopili. I bardzo dobrze. bo nie mamy się za oo
kochać, ale mamy wspólny interes. Ten interes, który jest ponad innymi: drobnymi, gruµowymi. partvkularnymi, egoistycznymi interesami. ten bez któregfl te wszystkie inne nie miałyby
rac,ji b;vtu, nie mogłyb:v istnieć. I właśnie ten wielki, wspólny
interes, los nas wszystkich nad Wisłą, zmusza do odrzucenia
antag-0nizmów i zastanowienia się nad przyszłością.. Tu juź ·nie
chodzi o piękne i wielkie słowa. Tu juz cl1odzi o przyszłoll~
naszego bytu narodowego i o to, czY potrafimy gG wziąć \V
s w o je ręce. To będz!o bardzo trudne po latach sprawowania
za nas ,.,!~d:y. gd:vl oduczyliśmy się odpowledzłahloAcl I w!e~a Innych rzecą. Ale Co Jest konleczn•l
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W walce z trockistami rozsię losy rewolucji 1
socjalizmu w .Rosji. Zajmowali oni bowiem faktycznie po- ·
zycje kapitalistyczne I atakowali leninizm na całym froncie. Sytuacja była tym • trudniejsza, :!:e występowali razem z
grupą G. Zlnowil!Wa i L. Kamlenlewa. Jednakt.e partia poparła . linię KC i opozycja została rozgromiona.
1trzygn~y

QC:ENA JOZEfA

Grzei;torz Gazda. J'a cek

1d1łe nł•

„Dotyczylo to przede w:rzust kim Lwa Trockiego, który po
sobie
Lenina 1·ościt
śmierci
wielkif! pretensje do prz)IWództw:i partii, w pelni potwie"dzajqc leninowską ocenę jego
osoby, jako niezwykle pewnP- ulegającego
go iiebie, zawsze
wpływom cwaniackiego polityka. Trocki i trockiści odrzuc11H mo~liwość budowy socja.li:::mu w warunkach. kapitalistycznego okrążenia. W polityce zagranicznej stawiali na eksport
rewolucji, a w wewnętrznej na
„dokręca.nie. śruby" chlopstwu,
n11 wyzysk w5i przez miast"J,
na przeniesieriie do kierowania
admi1poleczeństwe'm · 1~etod
nt!tracyjno-wojskowych".

„W ten IJ>Oiób kłerownici«
jądro partii, na którego cz·!le
1tanql Józef Stalin, obronłlo lenłnłzm w walce idco.wej, •fo·;.
mulowalo atrateott ł ttJktykf
początkowym etapie budoM
wnictwa 1ocjalłst11czn1go, zy1kalo aprobati; dlcJ kursu politycznego ze stron11 1i1łększośct
c%lonk~w partił t ludi:! prdcy.
Ważną rotę w ideowym rozbrojeniu trockizmu odegrali · N .
Bucharin, F. Dzierżyński, $.
Kirow., G. Ord~ontkfdi:e, J .
Rudzuta.k i inni".

Pod koniec lat dwudziestych
się kontrowersje na
temat gospodarki chłopskiej w
Bueharln i jego
1ocjalizmie.
wsp.ółpracownicy nie docenlalf
w6wcz:is czynnika czasu i potrzeby przyspieszenia budowni·
ctwa socjalistycznego. Lenin
cen·
miał rację, Ul Bucharłn ny teoretyk I ulubieniec całej
partii - nie .reprezentował w
1ntu1ałstows1dch poeta\·
pełni
dów.
W 01trej walce pcwstala koneepcja Industrializacji ł kolekt1Wfzacj1. Reallzacja jej popojawiły

w.neJe cfl4

ł1czmstwa.

CZASY CHRU:S~CZOWA
I BRE~N1f;EWA
bUI:ZC:CAA
,,W polowie lat 50, szczególnie zaś po XX Zjeździe KPZI?.
nad krajem powial wiatr przemian, naród pc>dniósl glowę,
ożyl, nabral odwagi i pewności.
siebie. Duże; odwagi wymagal11
od partii pod kierownictwem
N. Chruszczowa. kr11tyka kultu
jednostki i jego komekwencji,
a także przywrócenie praworządności socjalistycznej. W gruzach legly poprzedsn.ie stereotypy w potitycr wewnętrznej
i zagranicznej".
Po XX Zjeźd~ie KPZR (14-25 lutego 1956 r.) całkowicie
tysiące osób
uehabil!towano
poszkodowanych.
niewinnie
Lecz później wstrzymano proces przywracania· sprawi~liwo
śc!. Nie powl<idły się tet podję
te reformy, poniewid nie barowały na rozwoju demokracji.
Kolejne kierow'nictwo z Leonldem Breżniewem podjęło decyzje zmierzające do przezwyciężenia woluntaryzmu w polityce wewnętrznej i zagraru!cz1nej. Rozpoczęto wdraż.anie reformy gospodarczej, co przyczyniło się do poprawy sytuacji w kraju. Uzyskano parytet
wojskowo-strategiczny ze Stawzrósł
nami Zjednoczonymi,
ml~zynarodowy
autorytet
ZSRR.
Zabrakło jednak woli polido przeprowadzenia
tycznej
dalszych zmian. Dlat~o spadło tempo rozwoju gospo arczego i ni~ wykorzystano gromnych moiliwośei kraju. W ostatnich latach działalności L.
Breżniewa trzymano się utartych f<irmuł i schematów.
„Poglębily się t:óżnf.c• między

1lowami i czynami. N arastaly
negatywne procesy goipodarcze,
które w istocie doprowadzily
11/fuacji
do wytworzenia sit
przed'lcry:cy101.0ej. P01Dltalo wiele cm.onnahivch zia.1D111c to
T'U IPOZecaiej ł duehotoo-moralneJ. Wwaa.czl11 ł dtfonnolp!'A'IDłedH•
oi.e .rGIGdt1

•f•-

wazv

woki IOOJal,.,,an9ł, podioa.ta111 to ipołeclriatwt1 lllJUf4fłłł
do niej, rocblRv ipołec.me wvobootlHlnW- w r6łnveh jeoo f'11'mcich. NMGetajqoe r6tm0t m~t
1~1/'lnł ...uad4mł IOO•
t cocłsi""'"'"' reaffa"łe
mł ~ •Głv ... ftlłe

cf.IV

mu wyjAć na płenr- miejsc.
w Jeuropie i na drucł• w Awte-

.tnia".

wqtędem wielkofeł

pnem71łowej.

,,Jlłatn4e ft& hłltorft .,.......,

Mor4c pod IHHOf eaZortmaU
recH6w weunfłrntleh ł Młł

cłSlrftCrodoioveh, trie ~ nłe
1ad11c! IObłe ptfłntlil .., W

· łt/eh t.011nmuch tnon. bflo il •
"rac! łfł.ft11 kwi nłł Mtl, kt6rv
1el?ł
paf1ła?
llllPf'OPOlłOtoa!a
oheem11 poJIOlła4 1111 pozt1cjaclt.

pratodt1 ht.torven~. prcnodv
jvefa., odpotołtdł "'~' bvi tvtko jedM - nłe, ttłe mo.t71es bv-

lo".
W przemyśle 1y1tem admiprzyn!stracyJno-naka7,0wy
niósł pewne rezultaty. Natobył w
ml~t niedopuszczalny
ws1.
procesie przekształcania
Popełniono tu poważne błędy.
Ale k·o lektywizacja . uwolnila
znaczni\ czę§ć siły roboezel i
umożlhvlła wzrost wydajno~d
pracy w rolnictwie.
„Mtliony ludzi z entuzjazmem
wlqczyly się do pracy przy realizacji socjalistycznych przeobrażeń. Pc>jawily się pierwrn
rukcesy. I w tym wlaśnte cza.ste metody, jak.te dyktowal o-

kres walki z wrocitm oPOre.m
mrchaklas wyzyskujących,
nicznie przenilzsiono na okre•
pokojowego budotonictwa soeialtstycznego, gdy warunki calkowicie z-mienily stę. ( „.) Pozostając na pozycjach prawdy historycznej, powi-nni§my widzieć
zarówno niezaprzeczalny wklad
StaJjna w walkę o socjalizm,
obronę jego zdobyczy, jak i poważne blędy polityczne, samowolę, do jakiej dopu§ctl on i
jego otoczenie, za które MS%
naród zapl4cil wtelką cenę i
które mia.ly poważne konsek -

1po-

W latach II · wojny jW'latowej
dowódców
ujawnił s i ę talent
pochodzących z ludu: G. ZuA.
kowa, K. Rokossowskiego,
Wasilewskdego, I. Koniewa i Inzwycię
nych. W osiągnięciu
stwa liczyły się też następujące
cechy Józefa Stalina: silna wola polityczna, wytrwałe dąże
nie do celu, umiejętność órgai dyscyplinowani a
n izowania
ludzi. Lecz główny ciężar wojny poni ósł pr osty żołn i erz · r a'
dziecki.

IWOllla Zwl!łzkowł !tadzleclde-

pod
produkcji

Mneoo

CZ<Uamł

twitrdzt
tit, że Stalin nfr wiedziai o
wielu przypadkach bezprawia.
Dokumenty, którvmi dyspcmujemy, świadczą, te tak nlr jest.
Wina Staliin.a i jego ntJjbliż
szego otoczenia wobec partii i
narodu za dop'\uzczenie do marepresji i bezprawia
sowych
jest ogromna t niewybaczalna".

jaiumt&

ełe

tveM

„

MłohMI

Gorbac:aow poAnm,
h obeene pnemlally maJ' cha-

rakter NWOluąSnr. Jat to kun
dla ludń ińl.,..tl ł odwafnych.
A tałEf ..,.... "'1 a.6d ..,.
dltedd.

....,....
„ "'„„.„ .,.,..,..,. •.....
_„.....,~„

daof\, • ,..... w
J)ł.lbł~

"'e~

IWH'bllclowc

„

NllM
J· to be.l!JJOjreclnłM ~ OtPO·
łolcrł połftv..,..; ł oroent•acf1mon.fł;, braku łftle~
n11 komitctóu panvtntldl ł łch
je,,,..

"4 tlłl f'OINMflcJ.

„

kierotDl'łfdwa".
Na ukończenie refft'atu, któpełne
ry w ea~e zajmuje

cztery strony, sekretanr. generalny KC KPZR 1twierdził:
„ W paźdzł1Nttku 1917 roku
odeulUmy od .tarego lwłata,
porzucając

oo. be:cpowrotnit. r-

~wiatti Jwi.atu komunizmu. Z tej drogi
nie sawr6eimt1 t'l.#.gd11 !"

driem11 ku nowemu

ODNOWA W .POtS·CE
W naszej pruie - "' tym
katolickiej - eorax wię
cej jest materiałów radzieckich.
Niektórzy ubolewają, że pol·
ska odnowa p01~puje z mniejszym rozmachem. W 1tałym felietonie na łamach miesięcmika
sPołecmo-kulturalne10 „ODRA"
(nr 10) Urszula Kozioł pisze:
także

„Jakie aię tu u Ml podoba,
1tgłasMSt», hul
te tam jest
Grwr.t, ie je1t tam. Wtęc bije
klaszcz«
się brawo, owazem,
s i ę, kiwa gloWfł, evtui•, prz11-

tac.a, przedrukowuje,

ru.sa

brwiami... Hal A może by tak
ł u naa, naszą malą, wla~ną
pytam ctchutko
«glasno1t» i nie§mialo, jako tJutorKa dwu
- slowo daję, nazb11t pochopnie! - hm.„ dgtmst... pssthm ...
luiążek. Póki doszczętnie nie
zesztywnieją i nte zajdą bielmem. A ja razem z nimi".

Powoli jednak i u nas się
zmienia. Prasa staje się coraz
ciekawsza. W tygodniku „RZECZYWISTOSC" (nr 45) opublikowano fragmenty wspomnień
Lwa Trockiego oraz · komentarze Wiesława Walkiewicza l
Mari.ana Malinowskiego. Autoprzeciwnik.a Stalina
biografię
w
pt. „Moje życie" wydano
1930 roku w WaTszawie nakła
dem spółki „Bibljon".
W tym samym n umerze uM.
mieszc:rono artykuł Jacka
Majchrowskiego o pierwszym
ułanie Drugiej Rzeczypospolitej,
czyli Bolesławi e Wieniawie Dłu
goszewskim. Będą jeszcze dalsw otlcink!.
Z ~ kolei
„ZDANIE'~

w
(nr

mies i ęczniku

Artur Sandauer nie zgadza si ę, te autor em słów: „Je~li my tego ni e
9)

zrobtmy, to kto? I jeżeli nie
teraz, to kiedy?" - jest M i chaił

on. że
Gorba1zow. T>.vlerdzi
jest to ogólnie 7.nany cytat pochodzący z Talmudu l podaje jego wersję hebrajski!. Jednakże Jilrzekład sentencji rabbiego Hillela w kwietniowej
SWIE„LITERATURZE NA
CIE" (nr 4) wygląda inaczej:
„Jeśli ja nie bf:dę dbal o
siebte, to kto o mnie zadba?
Jeśli za.t tylko o śiebie dbam,
to kimże jestem? A jeśU n.ie
tera.z, tq kiedy?" (str. 5).
myślł
Niedawno cytowałem
„zgry:tliwego dogmatyka" z oty.godnika
strony
statniej
,,SPRAWY I LUDZIE". Tera1
Orzes~k
(nr 43) Hieronim
zwraca uwagę, że w naszych
przekazu
śrndkach masowego
mało jest wiadomości z Węgier
i Jugosławii. A przydałyby s ię
;przed drugim etapem ['eformy
gospodarczej.
„Winniśmy wlaśnte jak najwięcej wiedzieć o wunikach re-

form.11 gospodarczej w jednym
i drugim kraju, a to po to, aby
u.Jtiknqć fch blęd6w, tch słaboś
ci, a ta.ki• kh nowych probleaby nie b11l11
mów, które Jciedy.ł i na8ztllM,„"

Na trzeciej kolumnie tygodnika wrocławskiego Marek Pouikowo
te
ląilskL sugei-uJ
r ecz biorąc, ko)ejne re:forpw
, ogą doprowadzić do zm!~ny
istniejącego ustroju„. Reprodukcji hasła ze Sł<iwnlka Wyrazów,;
Obcych PWN towarzyszą rysunstońca oraz
ki zachodzącego
rosnącej waluty polskiej I amerykańskiej.
Poważnych kłopotów

i dyleW
matów nam nie brakuje.
tygodniku „ODRODZENIE" (nr
45) Aleksander Bocheński i Józef Kaleta udzielajl\ różnych
odpoWlledlll ... DAd.niezl py-

tam.c

otUG1ł
A.

Boche61łd I
połolnN

~.

, Wyobra:Galem iObia dość ~jak &ię okazało - naiwnie, że fO!o
dzimi oponenci Polityczni, ktorych zadna decyzja rządowa ni•
zadowoli (jeszcze zanim s i ę z ni!ł zapoznali), uznaj!ł przynaJ·
mniej jeden autorytet - kapitalistycznych ekspertów. bo przecie:i: tzw. azary człowiek (wiem to po sobie), ja.ltiegos autorytet"
w tej czy innej dziedzinie potrzebuje, nie potrafi bowiem 1am
1ię we wszystkim rozeznać. W tej cnwili np. tri.eba li• jakol
wtosunkować do zagadnień ekonomicznych, związanych a wprowadzaniem drugi ego etapu refor my gospodarczej: czy podejmowa.·
ne lub zapowiadane kroKi rokują jeJ pomy.ślny przebiei.
Oczywiscie, pewien zakres eH:onomic:ateJ ariumentacji ~ do1tępny umysłow i jako tako rozgarniętego człowieka. ale ma OJl
prawo zasta11 owić .'i i ę, czy nie istnieją jeszcze inne, bardziej
iikuteczne wersje r-0związań i to własnie •kłania 10 do rozelar
dania s i ę za autorytetem, a wi ęa ekspertem &Uługującym na
zaufanie.
Otói: polskie ~rodki maiOwegQ prJ.ekazu in!ormuJ' oeta~
doić 1zeroko e opiniach na temat nuzej Nfor1DT, WYPoWiadj.
nych przez zachodnich ekspertów Banku Swiatowe10, który, za,.
wpierw aoe
ńim udzieli jakiemuś państwu pożyczki, mu1i
rientować w przedsięwzięciach ekonomicznych Potencjalnego dłu
żnika, a w takie3 sytuacji znajdujemy aię wobee Banku Swi..,
towego.
Zarówno ekapercl tego Banku, jak J różni ekonomiści, reprezen tujący „zachodni" punkt Widzenia, oceniają na ogół pozyt,y.
wnie polskie Poczynania związane 1 dalszym przeprowadzaniem
reformy, uznają jej rokowania za pomyślne, zwłaszcza wariantu
radykalnego, liczącego 1ię wprawdzie z większymi frzejściowymf
wyrzeczeniami niż w wersji umiarkowanej, ale z to 1twarza- .
jącego przesłanki znacznie szybszego przezwycię:!:enla podstawovv-ych trudności, w których jeszcze tkwimy.
A tymczasem niemal.a ga:śd moich znajomych, którzy lubi'
powoływać się na opinie „Zachodu', zupełnie ignoruje pochoreformie, co
dzące 1tamtąd pozytywne wypowiedzi o naszej
trochę mi przypomina nagle ,,głuchnięcie" niektórych jakże zdawałoby 1ię gorliwych katolików na te zalecenia Kościoła, które
1tawlają im wysokie wymagania moralne. A więc, · autorytet,
owszem, ale pod warunkiem, :t. będzie tylko przytakiwal prze.
1ądoIJt" I uprzedzeniom, życzeniom I zachciankom, nie zmuszajllO
.
d-0 wysiłku umysłowego i moralnego.
Nieznajomość 1tosowanej argumentacji 1prawla także, l:t nawet człowiek pełen lojalności wobec państwa, jeśli ktokolwiek
lub przypadek nie podetknie mu pod not odPQwiednich materiałów, nie potrafi przekroczyd zaklętego kręgu obaw, zwlip;a·
nych z nieuniknioną przecież zwyikll cen. Podstaw, tej obawy
jest błędne przeświadczenie, oparte na pozorach 1łuazno4cl, :t.
całość l:i!n można kształtować dowolnie, zależnie tylko od widzimi,się" władz. Oddaję tu głos komuś, kto „naciskany"
związkowców, naświetlił ten ważny problem z pewnościll lepiej
nit b~m ja to potrafił, a uważam, li warto ten wywód poznać.
„Ceny ~aj14 charakter obiektywny, nawet wówczu, gdy nle
ujawnia 1111 to w cennikach lub na metkach towarów. W rzeczywistości jako społeczeństwo płacimy tyle, Ile wynosi faktyczny koszt wytwarzania. Rótnicę bowiem pokrywaj14 dotacje, a te
pochod?.l\ z podatków, które również płacimy, często za pośred
nictwem cen innych towarów. Wywołuje to równlet negatywne
skutki w postaci marnotrawstwa, nieprawidłowych relacji cen
utrzymywania si ę rozdzielnictwa, systemu kartkowego ltd. Dąże-:
niem programu realizacyjnego n ie jest w1ęc wzrost cen, ale przebudowa ich struktury''.
Jeśli dobrze zrozumiałem 1ens wystąpienia wicepremiera odpo.
w!edilalnego za reformę, prof. Zdzisława Sadowskiego, władzom
u „ po eczeistwa s plen1ęth.Y, aby tll
„
drogą zatrzyma~ towar n~ pólkach 6klepowych, tle na wla§cfwych proporcjach między poucugólnyml cenamł, a to powinno
oznaczać w praktyce, że wzrost cen będzie rekompensowany
w stopniu nle powodującym spadku konsumpcji po49tawowych
tym na3:artykułów. Zapowiedziano nawet, lt Ich spo:!:yc!e ma
trudnlejszym okresie wzrastać o dwa do trzech procent rocznie.
Oczywiście, decyzje chybione zdarzają 1lę zawsze I wszędzie
totet nie miałbym chęci nadstawiać za kogoś głowy. Nie mamy
jednak innej szansy, jak wziąć na 1we barki całe ryzyko §miałej reformy gospodarowania. Tak ml się to przedstawia na tzw.
zdrowy rozum. No bo czym!e się klerować1
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W najbliższych
numerach „OdglosóW-"

CZV SftAOMY

mvm

.NA WtASNY llACR1JNEK

dW""'6w

Dlcdąo

...

,.,...%
po-

-*°'• "......,."
w.i.... wokMa •
·ac. ....... J. X.W.W _.,....,

""'°" •
"'4olcf • „ .,......,,
""*""
ft...,,„

cr.t.lculł

.., pdi~. AJ.

-~

łtll'-

'"

~
•
WIP6IJJNer
~„~...,..,...
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1oł6nf JIO'Ołft•
r6wtdd ~ ołflwf•·
nfem Mn•J IJIOlpoelMJd, bo to
1Hł dla nioh JtdVM ~ od.111•Jcanicl IWOich wfenvttlnolcł".
Józef ltaleta uwata, te nan11\ dla Polski SI\ k~pitaly obce,
natomiast Aleksander Bocheń1kl widzi w tym zagrożenie.
·
Oto wymiana zdań:
A. Bocheński: „Pani• Prof11orze, ja pamłc.tam lcwpitał iagrantc.zn.iA prnd wojnq w Polsce. Wtem co to Jlll łupiestwo!
Ttra.r jt1t ono nłe mnłeJ$ze".
J. Kaleta: „To prawda, te na1z1 dolwiadcunła przedwojenne, 11 f powojenne, nł• 14 najlepue. Tak 6ft jednak ulożylo,
te C.ftl chcem11, ery nil, muaim11 rozwija~ 1to11.1.nkł z tymi
kapita.liitamf, by. ttf.c.rvm kraje
Dalekiego Wschodu nadrobić utracony czas. Na co mamy cnkraje
wazystkie
kać, jeślt
RWPG eksportu;q_ razm o 20
rrroc. mnteJ nU az;at11cka Malaja.„"

E.l.

li

- Ktoś kiedy6 azumnie, hucznie l przesadnie nazwał
naaH miaato - tyle efektownie, co bzdurnie - Holly16.clł. Kalambur jut doU zgrabny, ale moma 10 ocenid
Ił tylko w kategoriach kalambmu. Bo Hpllywood to hi·
atoria i legenda kina, imak i zapach wielkiego 6wiata,
ter at1l i 1poe6b bycia, to dramaty i tragedie, bajeczne
karier, W1p4$łc1eanyeh Kopm1111k6w, to fortuny i nędza. •
A. jak jut u n-.? - odpowłecH w reportału MARKA
KOPROWSKIEGO.
- . Chłopą uobłą dla Kulosa wszystko, tak aamo jak
clla wódki. Wyłej od nich atol tylko :rodzina Papy: żona,
trzy córeczki i dorodny afnalek. Wszyscy także w dżin
sowym interesie. Wyłączając jedną córkę, wspierającą
rodzinkę z Ameryki, krajowy klan dżinsowy z siedzibą
w Łodzi liczy pięć obrotnych głów. Zawistni twierdzą
jednak, że więcej i ślą regularne donosy ..• - dwuczę
ściowy reportaż ROMANA KUBIAKA.
- Wszędzie azukamy „białych plam", a jakoś nie potrafimy krytycznie spojrzeć na własne dzieje najnowsze.
I w naszej historii są „białe plamy", które powstały nie
dlatego, ie ktoś komuś nie pozwalał, ale dlatego, że lepiej pewnych spraw nie ruszać, bo ... · po prostu wstyd
- cykl artykułów WITOLDA BOROWEGO zatytułowa·
ny „Przeklęte imię zdrady".
- Spotkałem Polaków, którzy wegetowali na granicy nędzy i takich, którzy · wspominali obozy przejścio
we jako koszmar, ale też i takich, którym się powiodło:
jeżdżą najnowszymi modelami „Porsche" i sportowymi
„Mercedesami", ;.Stać i~h nu grę w golfa na Wybrzeżu
koresKości Słoniowej czy na podróże do Patagonii pondencja MARKA BRZEZIŃSKIEGO.
- W atmosferze skandalu i sensacji pojawiały się na
rynku książki pisarza amery!.:ańskiego Henry Millera. W
niektórych krajach zostały wyklęte, zakazano ich rozpowszechniania. Cenzorzy świeccy i duchowni byli wstrzą
śnięci obscenicznym językiem i pornograficznymi fragmentami - esej MIROSŁAWY SARBIŃSKIEJ pt. „Nie
obrzydzać seksu„.
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wtdclwłe nte
było żadnych. Swlę

ans
te

Przymierz<:?,
kształtując w nie:.
małym stopniu oblicze XIX-wiecznej
Zuropy, mimo rysujących się
coraz wyraźniej sprzeczności f11teresów, przejawiało w sprawie
polskiej wyjątkową solidarność
Zaborcy nie mieli żadnych
powodów do kwestionowania ; stniejącego stanu rzeczy, innym
krajom europejskim bardziej
zależało na dobrych §tosunkach
z Rosją czy Pl'Usami niż na detklarowaniu poparcia pozbawiol nemu państwa narodowt. To o
r. nick pisał w Księgach Narodu
. 1 Pie1crzymstwa największy :z
wieszczów narodowych:
francuscy t mędr
kowie francuscy...
rządcy ang!elsc-.: i mędrkowie angielscy ..
mówicie.. żyjmy w przyjaźni z
krewnymi naszymi, panami i
królami Europy".
„Rządcy

gromady Strze.lcdw CZ'1 pómłe1

rdd wcbodzfł w wtek dwudzle·
sty Inspirowany niepodległoś
ciowo przez lewicę 1poł~,
która dokonała przewartoścło·
wania swych pogl!łdów.
W tym nowym klimacie znalazł dla siebie miejsce w ruchu socjalistycznylTI
czołowy
ówczesny reprezentant myśli
niepodległościowej
J ózet
Piłsudski, ale nawet on, owladnięty bt!Z reszty ideą niepodległości, nie widzial w istniejących układach żadnych szans.

kilkudzłeslcctu
tysięcy :tołnle
rzy LegłoncSw Polskich
nie
mógł w najmniejszym 1topniu'
wPłynlł~ na bieg 'Vl.-ydarzeń. Legionowe brygady próbowały obudzić sumienie Europy 1 świa
ta, stanowiły zauwdalny czyn-

nik polityczny, ,ale z wojskowego punktu widzenia niewiele
znaczyły wśród milionowych armii. A żołnierzy walczące strony potrzebowały coraz więcej
stąd I pewne gesty państw zaborczych wobec Polaków. Gesty
do 'niczego nie zobowiązujące. :t
mające na celu pczyskanie nowego rekruta.

„Panuje sluszne przekonanie

- pisal w „Robotniku" w 1910
roku - że sami, w stosunkac'!l
normalnych nie damy aobie f'a-

Zmowę miłcienia

w sprawłe polskiej

przerwało doi:>' efo

rewoiL!cyjna Rosja.

-państwowy uznalUmy bez zaatrzeżeń".
„Nie niezależności Polskł ludowi trzeba, ale narzędzi pracy" pisał w genewskiej „Ró-

wności"

dzialacz socjalistyczny
Kazimierz Dłuski.
Wszystkie stany i ugrupo\vania odrzucały możliwość walk;.
W kraju pociętym granicami zabm·ów niepodzielnie zapanował
kllmat rezygnacji i beznadziet
Nie wniosło nic nowego w

k\v·estię polską rozpoczynające
się nowe stulecie. Nie przynioslo nic nowego w skali międzynarodowe,f. nie spowodowało ża-

dnych zmian w stosunku do
Polski i Polaków, natomiast na-

f#

/
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punk~

Orędzia

prezydenta Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, powstały dopiero po załamaniu się .caratu
Rosji.

CZAS REWOLUCJI
Zmowę

milczenia w sprawie
polskiej przerwała dopiero rewolucja w Rosji. 27 marca 191'1
roku Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i żołnier·
skich, na wniosek trakcji bolazeWików, uchwallla następujia„
ce orędzie:
.
„Do narodu pol1~iego.
Carat, ktÓf'11 w ciągu półto.

ZENON JAJNUR MIOHAl.JSICll

f'a włeku dlatDil ur6wno naród polski, Ja1c i f'0'1/jskł ;:oRozpoczęła je Rosja. Już H
atal obalon11 wspólnymi 1łlamł
sierpnia 1914 roku naczelny proletariatu ' wojska.
wódz wojsk rosyjskich, wielki
Zawiadamiając naród polskł
książę
Mikołaj
Mikołajewicz
o tym zwycięstwie
wolno.fot
wydał Manifest do Polaków:
nad ogólnorosyjskim żandar
„Niechaj się zatrą granic11,
mem Piotrogrodzka Rada Dell!rozcinające
na części Naród
gatów Robotniczych i żołnier
Polski - pisano w Manifeście.
skich oświadcza, ż• ' demokracj:i
- Niech Naf'ód Polski polączy , w Rosji ltoi na stanowisku u.
lłt w jedno cialo pod berlem
:znania iamookreślenła polit11czCesarza Ro111Jakiego. Pod bc- nego narodów ł oznajmfa, it
rlem tym odrodzi 1tę Polska,
Polska ma prawo do calkowitej
1wobodna 10 mojej toferi:e; /~
ntepodleglości
pod względem
syku ł 1amorządzfe".
pań1twowo-micdzyn11rodowym.
O zapłacie za owo „darowaPrze111lam11 n:irodowi polaktenie Niderlandów" nie pisano mu swe bratnie pozdrowien{a
wprawdzie wprost, ale w dal- i życzymy mu powodzenia w
szej części Manifestu wyraża oczekującej go walce o wprono nadzieję, .,iż nie zardzetvial
wadzenie w niepodleglej Polsce
miecz, który pora :::i l wroga po·! demokratycznego,
republikań
Grzmwaldem"
skiego us.troju".

d11 z najazdem ł te t11Jko czyndziałaniach.
niki zewnętr.zne, 01labiajqc1
rząd, a więc atciwiajqce nas tV
CZAS REZYGNACJI
korz11stnłe~1z11ch warunkach mogą nam dać szanse zw11cięstwa.,
„Prz11 Tobie, Na;;a§niej•%1J Pa;akich dzU nie posładam11. Wojnie 1toim11 i stać chcemy" na, w którq 1ię Rosja uwikle,
płaszczyli się w służebnym holjakieś rozruchy wewnętrzn.e, odzie galicyjscy konserwatyści. / alabiaJące pt11\dwo•.• •
„Czujemy afę pruskimł
podWielka wojna,
która •1•
danymi wtórował im bJswkrótce rozpoczęła nie mogła

wski - łatniejącv atan prawno-

Obiecywano jak wtda~ nl~co
więcej ni! wfelld książę Mfkołaj, bo tet I l!ytuacja militarna państw centralnych była
wtedy gorsza nit Rosji u progu wojny. Zachód milczał. Może by tam ktoś, gdzieś w ja:kimś aspekcie poruszył kwestię
polską, ale
nie można sobie
było pozwoli~ na dratnienie potężnego sojusznika w toczącej
się wojnie, jakim była Rosja.
Wszystkie deklaracje na temat
potrzeby odzyskania niepodl-.gło~cł przez Polskę, na czele ze

,„

tulował.

kup poznański Florian Stable-

ju".

słynnym

Starano się zapomnieć o sprawie polskiej 1 tylko tragiczn~
zrywy niepodległościowe - przypominały, że naród. nie skapiW końcu jednak zabrakło 1
zrywów.. Po klę!ce Powstania
Styczniowego, kiedy to znów zapełniły się najlepszymi z najlepszych sybfrskle szlaki, wszy1kie ugrupowania polityczne od
skrajnej prawicy po radykalną
lewicę odstąpiły od my~U o niepodległości, ni~ mówiąc już o

stwierdzono - snatckie w lqczno.łeł • obu 1przymierzonymi
mricarsttoamł rękojmłe, potf'.Hbne do mobodnego ieh rosuio-

jednak budz!ć
jakichkolwiek
nadziel.
To nie była
„ woj·
na powizechna n wolno.łc! lu·

dów, o którą blaga.Z w Litantł
Plelgf'zymskie; Adam Mickiewicz - wojnci o niepodleglóść,
calość t wolność Ojczyzny na-

szef'. Państwa zaborcze znalazly się po obu stronach bary-:
kady i logika tego układu sił
była bezsporna.
Jeżeli zwycięży Ententa. a w
jej składzie RJsja. to ona zagarnie ziemie zabor(>w austriackiego. i pruskiego, jeżeli natomiast górą będą Państwa
Centralne to iĆh łupem padnie
zabór rosyjski. Nie wzbudził
więc ·wybuch wojny w spoleczeństwie polskim żadnych nadziei, a spontaniczny pory.v

Dwaj pozostali zaborcy zdecydowali się na podobna deklarację znacznie później. W ogło
szonej ~ listopada '1916 roku
Proklamacji cesarza Niemiec i
Austro-Węgier deklarowali, Iż
gotowi są z ziem zaboru rosyjskiego ,.,utworzyó państwo

samodzielne :z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym
11strojem... Nowe Królestwo -

;u;.q

Nie podzielał 1dania rosyjskiej lewicy Rząd Tymczasowy. 30 marca 1917 roku wyd<'l

odezwę niewątpliwie 1tanowlącą
próbę korekty
Orędzia Rady

Piotrogrodzkiej. W odezwie pisano wprawdzie; „Polscv braPrzyJmtJcte dloń, którrt
Wam podaje wolna Rosja", ale
stwierdzono, ft powst3nie „Pań
stwo Polskie polqczone • Rocia!

a

Regulamin nagrOdy
.
trgodnika „Odgłosy"
za npowszeelanianie
kulturr Wrokn 1987
~

nłę".

Obaleni• earatu nie apowodotylko przełamania milczenia w sprawie polskiej w R~
sjl. Zl}chodnl sprzymierzeńcy
poczuli 8ię zwolnieni od sojuszniczej lojalności, a deklarowanie potrzeby niepodległości
Polski właśnie w rewolucyjnej
Rosji przyspi~zyło
podjęcie
kwestii polskiej. przez zwycię
ało

żającą koalicję.

Wspomniany już trzynasty
punkt Orędzia Wilsona, Iż „winno byó utworzone Pa1\stwo PO?akfe obejmujq,ce terytof'ła zamiesz1cale

nagrodę

„Odgło-

sów" za upowszechni&nie
kultury.
Chciałbym

zapytać,

lak pan pojmuje upo\vszechnianie szeroko pojętej kultury?
- Upowszechnianie ku1tu:ry,
to u,pow.s:zechnianie. dorobku
kulitura[nego,
tego
doro!b'ku,
ktM:r wytworzyła nasza cywi-

że ta
k·t6ra

częA~.

&ta1ra

pula:rywwać

ka.do:,- naukoweJ„

się a!kltyiwn!e powiedizę z danej

dziedziny - jak to robi np.
prof. Aleluandu Kuwczuk wi:n111a maletć lię równie:!: w
kręgu zalntea:esowama redakcji
„Od•głos6w",
kiedy będ'Zle debatować nad przyizna.n1em IWOjej <ioroc:znej nagirody.
- Ludzie,· kt6rzy „działa" ""
kulturze" n swoj„ pr~ o-

ludność

przez

ntewątplitoł•

będzie

pOlskq;

mu

zapewniony woln11 dostep do mMza; Jego niezciwt·
slÓść polityczna i gospoda'„czc.,
jego calo§ć terytorialna winny
być zagwarantowane przez umowy międzynaf'cdowe" o-

publikowany został w Waszyngtonie 6 stycznia 1918 roku, a
więc po zwycięstwie Rewolucji
Październikowej I stanowił próbę przejęcia Inicjatywy w świe
tle nowych re'.'łliów, a mianowicie wydanej 16 listopada
1917 roku przes Radt Komis!\•
rzy Ludowrcb Deklaracji PraW'
Naroddw R-osjt. Stwm'dzono w
niej:
,,Prawo narod6u Rosji cło
moboclnego 1am0Qknśten.ia, aż
do oderwania d4 i utworzenia
samodzielnego pamtwa".
Rewolucję w · Rosji przyjęłll
lł nadzieją na niepodległość nie
tylko polska lewica. Józef Pił
sudski, zdeklarowany przecież
przeciwnik Rosji, na Wieść o
rewolucji lutowej stwierdził, łJ
,.Rosja puestala itagratać". Rewolucja obalająca carat czyni-

ła nieaktualną koncepcj• Pił
sudskiego wystąpienia u bok:.i
dwóch
zaborców przectwk·l
trzeciemu - jak ~Ił - najgro:tnlejszemu. Fakt I skutki
rewolucji lutowej legły nlewąt
pliwie u podlota decyzji Józefa Piłsud11kiego o doprowadzeniu do kryzysu przysięgowe·g'.l
przestawienia Polsldej Organizacji Wojskowej na działalność
antyniemieck14 I wreszcie zamiany statusu sojusznika na
wlę:hlla Magdeburga.
Rewolucja PaMziernikowa ni·
1zcząc atary porzl(dek w Rosji niszczyła jednocze§nte pewne elementy stlrego porZĄdku
w Europie. Taki wymiar miał
w przypadku kwestii polskiej
dekret Rady Komisarzy Ludo"-'Ych z 29 sierpnia 1918 roku,
anulujący wszelkie umowy ~-

'

gólnolkra.jowy. A Więc to.c także
upowszechnianie kultu1ry. Myj1;:, że sens inicjatywy „Odgiło
sów" zawiera się w tym, a'by

pobuda:!ć

aktywino.ść ~odowlsk

t•wó:rczych. To bardzo watne.
Możemy ju:!: odnotować pewne
sukcesy: oto w Łod:7ił bę<lzle odbywać się co kflka lat konkw•
im. Ka1rod3
Szymanowskiego.
B&rdzo to ciekawa inlcjaityiwa
o macren!u promocyjnym dna

przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, regionalnych, ir.awi>dowych - literatów, muzyk6w, plastyków, 4złennlkaNJ'
1 tnnych.
Skład jury nie może przekraczać 11 osób.
11. Wynful pracy jury zostaną, ogłoszone po 1 maJa 1988 roku.
-

w
I

•• Wnt1st~ tdtłclclV ł .... _, ,
toarle prft• nqd b. C1111rittoi
Rosyj1kłego • r.14d11mł Jtr61••

ł
Austro-Węgieraktego

1twa Pru11.-Ugo

Ceaarał10C
dotvcząc•

rozbior6w Polik•, sostaJq u
względu na ich sprzeczność a

zasadą 1amookreił•nłCJ narodóus
ł rewolucvJnvm poc.iuctem P"CI'"

wn.11m narodu roS11J1kteoo, kt6r11 uznal niezapf'zecz11lne praw~
narodu polakłe170 do nłepodl••
glości i jednoieł, znłestone nf.

niejszvm

10

aposób

MeodtDOłał- '

ny".
Związek polaldch nana s ro,'
syjską
rewolucj11 trwał I wi
. czasie stania 1141 Polłlr:i nłepdoi''
dległą.
Radykalizował

rosyjskł Pddziernik niemałą ez~~ polskl&O
go społeczeństwa. Powstające
na ziemiach polskich w przed•
dzień niepodległości rady d~le
gatów robotniczych i chłop.
skich, czy wręcz - jak to mfa.ło miejsce w Zagłębiu oddziały Czerwonej Gwardii, mu•
siały
w}'Wlera~
wpływ
na
kształt odradzaj14cego się pat\stwa. Swiadczył o tym 1 rząd
ludowy w Lublinie i Manifen
Lubelski, a takte, mlmo rwy„
cięstwa prawicy, nereg demokratycznych zapisów w Konaty.
tucjl Marcowej.
Najważniejsze w tym wny.
stkim jest jednak 1twierdzenie,
i~ twor.zyła Rewolucja Patdzler•
nikowa w proces!• burzeni!\
starych l tworzenia nowych u„'
kładów 1 1tosunk&w , pol!tycz..1
nych warunki wstępne dla od„
rodzenia Polski, tworzyła mo-'1

tllwo~ć nlepodległogcl.
Stanowisko . zwycięskiej koa~
l!cjl, zabiegł dyplomatyczne pol·

sklch polityków, czyn zbrojn7
1egtonoW)' - WIZ)'Stko to 1tano.
wiło dopiero sespd1 ezyanlkdw
przekształeaj"cych tę motiiwojd
w rzeezywłstogć. Ta rzeczywt
sto~ć, która przybrała kształt
II Rzeczypospolitej, cho~ ufor.
mowała si" w sposób odmienny od idei Pa~dziernikowej Re·
wolucjl, od niej wywiodła sw~
genezę.

kim jak.o 'ua>owam:elmłanle tvl•
tu!l."7 w mdowłm.t f'Obot.nin111l.
Być mote ponukliwanie włd
Ill!e tiu "iałacą, aqanlw..tor6w,
anima~ ł:reła

lcu!tur*'-ce-

k>tóny wybiegaj- daleko ponad
prizeciętno•ć,
teł
jellt bardm
celowe. Wi~ morie pok&DDie
tyich ludd d'Słałaj-eTCh w kod<l!W'Lsku ~ ja.t god„
ne zalnitere.Gwania. Bowtem Jta„
kl ozł-0iwleftr
opi'6cs ~go, ł4
tworzy cLZJ!eła lruMury, to Przeoie>t je tadtrtA UjpO'INH'ełmla.
M1\łlę

lizacja w rómyoh d.ziedrz.inach:
w s·:rJtiuiee, w li<teiratu:rze, w nauce. Do U!pOIWaZech.niainia kultury za.J,i~yłi'bym równi eż działalność,
kltóirej · ce.Iem
je.s.t
ks.ztałtowanie nawyków kulturalnych.
Na priz~ad:
j~i
M7itałtujemy
nawyllc czytania,
korzysitalllla .z teatru,
filmu,
muzyki, plastyki, w.iąże si• to
z ~mlem pef\'.l'Ilych nawyków.
W
sen.Sile or.ga.n.i:za'l!yjnym
poiwołaine są iaiJ<ty.tucje do u pows:zedmiania: aieć bilbliotek,
caly system eduk-cH krultura[ne·j ..• Myślę, że upowu.eie.h nianiem ku~itury mo1.e być specy:ttczna dz:lałalnoić w Uli'klresie
tw-onenla dóbr kultury połączo
na .z jedi!loCftsnym populuyzowa.ndem. Dla przykładu pn.ypomnę
wyporwied:t profesora
Miichałowsk·iego,
znanego w
łwlede aireheologa. Ot6t uwatał on, że do jego powilino:iości
należy nie t)'ilko
pt"owad?Jelllie
badań ard1eofogloznycb, odkrywainie kultlll' przenłoki, ale
również UJpOW'S'7.echndanie o tym
wie1fay. O ile parni~ utył,
mówiąc o swojej
powinności,
słowa „misja''. A więc uipowszeclmianie wiedzy o WYt!likach
swojej pruy tTakitował jak
lip.t'atWę ró'W!Ilo!I'zędną :z pracami
alNlheonogkmnJmł.
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tllk:t.e jeuc. e czym4
nie M!et:r łalić sl'dym.vtawd,
IUtanarwlać się,
jakie m!ejiace
zajmujemy ina
maiple kulitUII'owej, a tw<U"Zyć
pewne !uty. W Łodd Istnieje
ciągła podarł na konkntne, 1IOZ'·
iandzowaine lnlcjaty-wy.
- Chcłałb7Dl na konleo U•
ałyne6 pa61tte prYWaCne zda•
nie: oZY narroda „Odgłosów„
za tak9 właśnie dzlał~lnoś6 jak
upowszeehnłanłe
kultur:r. jesoł
potrzebna!
- Jak na)bardziej. Ze swz.erym U7J?lanl~ odnos.J:41 się do
te-j inicjaitywy I sąd~. że bę
dzie o.ha mdała z roku na 1rok
coraz więkme znaczenie, gdyż
należy tworzyć pewne tradycje.
A w 'Łodzi, jeśli chod:zl o nagrody, to sądzę, że ;namy ich
za mało. I nie chodzi o to, by
tych nagród było co nlemian,
lecz by olb:rMtały w tradycję,
by ich ranga była ja'k najwyż
sza, mająca 7ll1aczenie pozailokalne. Jestem przeko1nany, że
Wa.'!za
naga:oda w tlliką tradycję obrośnie, "Czego ncz~e

.t:nnym:

od lat :swlązanero s życiem kulturalnym- miasta JHlllliad.a określone znaczenie.

Łodzi,

~ l'Ollbło-.

'

Z tym pytaniem zw.róciliśmy się do wicepr ezyden.ta m. Łodzi dr JANA NOSKI. Pu.
blikując regulamin czwartej już edycji nu zej nagrody, uważaliśmy, Iż głos człowieka

1. Nagrodę tygodnika „Odgłosy'" m 11<po.wseehnlanle kultury
w 1987 roku w wysokości 60 tysięcy złotyoh pnyznaje jury na
wniosek Czytelników „Odgłosów" oraz stowarzy!l'Zeń twórczych,
regionalnych, instytucji zajmujących się działalnością kulturalq.
2. Kandydatami do nagrody mogą by6 Iu,,dzie lub zespoły ludz.I,
którzy w 1987 roku wyróżnili się oryginalnymi koncepcjami, inicjatywami, pomysłami, eksperymentami, poszukiwa.nlem nowych
form, poczynaniami organizacyjnymi oraz wybitną aktYWnością
w upowszechnianiu kultury, eo znalazło potwierdzenie w praktyce.
3. Nagroda jest niepodzielna i mote być przym.a.na Jednej OllQbie lub zespołowi.
4. Do nagrody tygodni.ka „Odgłosy" można kandydowa6 wiele
razy, jeśli osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w minionym
roku upoważniają do złożenia · właśoiwego wniosku.
5. Laureaci nagrody tygodnika „Odgłosy" za upows.zeehniainle
kultury mogą kandydować ponownie dopiero po upływie !S lat
od roku otrzymania nagrody.
6. Wniosek o przyznanie nagrocly powinien być sfoNnułowany
ila piśmie, dokładnie udokumentowany dzlałalnoliclą, obejmującą
rok 1987, i zgłoszony w redakcji tygodnika „Odgłosy" do 31 stycznia 1988 roku.
·
'1. Jury może odstąpić od przyznania nagrody, jeżeli lloić ka.n. dydatów będzie mniejsza niż tny, albo jeśli nadesłane wnioski
Die będą odpowiadały wymaganiom regulaminu.
8. Fundatorem nagrody tygodnika „Odgłosy" Jest Ł6dzkte Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Kslążka-Rueh".
9. Jury nagrody tygodnika „Odgłosy'' na wniosek redaktora
naczelnego .,Odgłosów" powołuJe dyrektor Ł6dzkłego Wydawnictwa Prasowego.
10. W skład jury nagrody tygodnika „Odgłou" wchodzą:
- przedstawiciele Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego,
- dwóch członków zespołu tygodnika „Odgłosy",
- przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta

du ~8'0
rów Potakł.
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o ru czw.rty bi:dzlemy przyznawać
-

1jq \DOłnq tmiq miJłt4naqH, CJ ro'111•k4 1tondtlłUan'4 omate9Mk
pottołmbt nowq bratera1'q •-

Sądq 'Więc,

trzym~
WJ'llacrodsente. Csy
wobec tego nałeły łraktowa6
Ich jako popularyutor6w?
- Reguiam!n rłldakcJl mu.unie chce preferować tych, którzy wybijają •I~ ponad pnecdętnooć. Jelit jednak ~ ludzi, ~tó«')'IC'h moma byt~by $ •Zwać ,,cichymi bollarteramd", którzy praooją lft'ICem, i JA61I':z;y w
tym lyMe!Jlie apoi•CIZl!lym ni•
zawsze 1ą d~zeianł. Przeważnie są to budlZO
momni
ludlzie. Dzieooikairq r.e wZllę'du
na
s1pec~41
W)'kO!ll,Y'Watnej
przez siebie pracy maj14 mOO!llwość tych liud'Zi wyłowić • tłu
mu, pOlkazać ich ogółowL
M-0~m
-1amem,
li~ •ię
przede W.HY"'1ikim pomY\tly. Jako przykład: pomy1I na konku.r.s „O;pi-saaide rod·zlny", który
nie tak daiwn0 zo"tał rozstrzygnięty. W Łocla:i je.tt wielka potrzeba iin.teRwjących pomysłów, k1tóre . mogłyby mieć 11nacze111ie uipowueehnlające.
Inna &prawa: Ł6di je.ft potęgą, jdli chod'l'd o produkcję
filmów I kutałce!nde kada-, ale
nie obaiI"Wlljemy w miełcle organizowania 1mpire.% dlla upowszeclmienla f.tnmu, jak robią to
Kiraków I Gdańlk, gdl7J!e inie
ma buy, :za to powstały kon~trl• iinicjat)'IWy, mająice walor nie tytko ~okalftF lecz o-

młody cl\

mUizyków, . w'łaiciwie
r.tudenitów ak&demU mUJZycznych. Myśilę, te przy pomocy
takich właśnde i1111.c:·jatyw moż
na będ:z:!e dotNeć s rnektórymi
bardzo waiJldml ~eściami do

•Połeczeń&twa.
- Czy nł• uwaia pan, ie omłnęll8m7
rrup, twóreów lu-

dowych? Czy w Łodzi istnieje
coł takłeco Jak ludowe ze!.'Poly
folklorystyomeT
- Kiedy · mórwt tię o twóirc:zo.ki lu<iowej, to najcząś c i ej w
wy<>ib~a~I
pojawia .s ię ob.raz
wal. My naitom.iasit możemy m6~
wić o pewnych aspektach <lzialaJnoJici folkloryl't~mej. Są
zNpO}y pie.ind i tańca - i m imo nl.ewlelikiego o'bazuu naszego województwa - są to zespoły snane nie tylko w kraju,
ale i po.za jego granicami, np.
„Bychle-wianka",
„Parzęcze
wianka", ze~ół :z; Wiśniowej
Góry... Na,tozniaał s racji te.go,
że jest<tkny a1glomeracją miejską, jes-t tu ogromne zadanie w
s.:le1r.ze UGJOWsze·chniani.a: pobudzać
inicjatywy w zakładach
pracy (ch<><lzl o Otrlkies·try, ześ
poły pieśni I tańca,
teatrzyki
Itp.) bo jest tych ini.cjatyw
ciągle za mało
DotyUtamy co
!PHWida ipro'blematykf kuntury
robotnk'Z8j,
ale ja rozum.iem
nMzą po'WlillliilMĆ pl'Zede wnyst-

„Odgłosom" ty.czę.

-

Dziękuję

m

rcnmowę.

Rozmawiał:
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- Al~ rząd musi rozstrzy-(
gnąć, jaki będzie system tworzenla funduszu płac: czy będzie według wariantu, że określ.a. się dopuszczalny próg średmeJ płacy, czy według wari.antu, że przyjmuje się średz dopuszczalnym
płacę
mą
jej wzrostu. W
wskaźnikiem
razie obecny system
każdym
tworzenia funduszu płac jest
ju\ I?rzestarzały i musi ulec
zrruame.
Druga sprawa, która bardzo
interesuje ludzi - to stosunek
rekompensaty do wzrostu cen.
Tego też sami w zakładzie nic

my to odczuli jako coś dla nas

'jako jakąś niedogodność.

Mieliśmy dobre stosunki z byłym Ministerstwem Przemysłu
Lekkiego i Chemii, ale proszę
pamiętać, że zajmowało się ono
l 1 przemysłem dziewiarskim, i

kopalniaml siarki, l Petrocheµiią w Płockń. Staraliśmy się
nie zawracać głowy ministrowi. Uważaliśmy, że w końcu,
skoro już nas tu postawiono,
wybrano, powołano, to po to,
abyśmy sami rozwiązywali nasze problem~' Uważamy dale.i,
że ministerstwo jest po to, aby

drugiemu etapowi reformy. A
inne? Dostrzega pan takle? •

1prawa wewnętrst.o wlrąd sa
nie ponosi.
To

-

eo

l
młnisterlłwo
teraz będzleT
- Nie sądzę, abyś

- Owszem. Jedną z nich
jest ogromna strata czasu Nominalny czas pracy w Polsce
- według oficjalnych wyliczeń
- wynosi w skali roku 2 186
godzin. Moim zdaniem, jeśli u
nas osiąga się 1 800 godzin
przepracowanych, to jest to
bardzo dobry wynik. Czyli dużo czasu tracimy i tu jest wiele do zrobienia. Wykorzystanie
- Ale nie są. A .Jak to jest
tego czasu do maksimum, to
przyśpieszenie w realizacji re- · w „Olimpii"?
formy.
- Jesteśmy nastawieni na
Drugie zagrożenie to bariera
Wiele mówi się eksport. W najgorszych latach
materi ałowa.
teraz o potrzebie rozwi ja'lia kryzysu nasz eksport nie spadł
przedsiębiorczości, czyli \~yka50 procent produkcji.
poniżei
W Po sce jest 300 takich przedsiębiorstw. My zajmujemy na
te.i liście 202 miejsce.
Zresztą, co tu dużo mów i ć.
w eksporcie widzę ratunek dla
przyszłości „Olimpii"'.

Zapowiada się konkurs
na robotnika
Rozmowa z BOGDANSM śOEBURĄ
Przemysłu Dziewiarskiego

od 30 do ISO procent. W Japonii nawet 60 procent. I jakoś
nąrzekają na
Japończycy nie
braki w sklepach. Poza tym eksport umożliwia import. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Im większy eksport, tym
większy import. Przez ten import poprawia się zaopatrzenie
rynku, jakość wyrobów. techTo ponologie wytwarzania
winny być sprawy zrozumiale
dla każdego.

naczelnym

dyrektorem

PrZJ' obecnych zasadach T

-

Zakładów

„OLIMPIA".

- Zasady te muszą ulec
zmianie. Niezbędne jest zwięk
szenie odpisu dewizowego z
eksportu. Teru mamy 17,6
proc., a powinno byt! więce.1.
Wtedy zwiekszy 1ię możliwość
zakupu maazyn, czę§cl, surowców i tak dalej.
Ale ło przysl&lo•d. A pniedziewiarski Jut 1lę starzeje I jdll nie będzie modernizowany, ło pozostania w tyle
za lnnJml.
-

m11ł

wydawa4 dobre, niezbędne za·
I aprawowad kon·
J:Złłdzen.ia
trol,.

- w

1011>0darc• mas11 114al'Q'6 114) r61ne neoą. Na pnlfklad - braknie nrowoow.
- I padniemy. Ale to bę
dzie wynik naszej pracy. Albo
mówiąc inaczej: naszej nieudolności. Mu11lmy być i na to
przygotowani. Nie sądzę jednak, aby coś takiego mogło
się stać.

Z łego, co pan powiemotna sądzić, że wlaścl
'vie wykorzystaliście I etap reformy gospodarczej?
-

•

dział

- Uważam, że nie stracili~
my czasu. Odnosi s!ę. to I do
„Olimpii' i do problemów w
skali kraju. Wiele spraw zostało przetestowanycł\, nauczypoliśmy się samodzielności,
znaliśmy bariery i zagrożenia.
Jeśli chodzi o „Olimpię'', to od
1983 roku jesteśmy w pełni
samofimmprzedsiębiorstwem
sującym się. Nie korzystamy z
kredytów bank:owych, koszty
wynikłe z eksploatacji pokrywamy z naszych funduszy,
czerpiemy niezbędne profity. z
eksportu.
- I
zmian

pan, :!e
11ądzl
było właściwe?

tempo

- Tego nie powiedziałem.
Tempo było niewątpliwie hamowane, choćby przez społecz
ne obawy związane z ciągłym
PrzeQ.siębicir
cen.
ruchem
i;twom. które w pierwszym
półroczu 198,2 r. borykały się z
im
spadała
i
tl'Udnościami
produkcja. ' stwarzano rozne
preferencje i w drugim półro
czu wychodziły na swoje. Gorzej na tym wychodziły te
przedsiębiorstwa, które pracowały równo. Myśmy pracowali równo i mieliśmy z tego
powodu różne kłopoty. Na
przykład musieliśmy gonić place w stosunku do innych.
Trzeba przecież pamiętać, że w
Łodzi jest taka sytuacja, ii na
20 OOO wolnych miejsc pracy 93
osoby pracy tej poszukują. Jesli więc nie podgonimy plac,
to ludzie pójdą szukać pracy
lepiej płatnej. I trudno im się
dziwić.

- l\Iacie zakładowy system
plac, pozwala to wam odpowiednio te place regulować.
Wprowadziliśmy
- Mamy.
ten system w 1984 roku i
przez pól r.oku barowaliśmy
się ze związkami zawodowymi
i Radą Pracowniczą. Jest to taki system, dzięki któremu rzeza pracę.
czywiście płacimy
Daje to zróżnicowane zarobki.
Na przykład jedne· szwaczki
zarabiają około 15 OOO zł, inne
około

40 OQO

zł.

Zdarzają

się

i takie sytuacje, kiedy potrąca
się za złą jakość f 6 OOO zł. Ale
których
s<larzają się rze.czy,
być nie powinno: godziny postojowe Jeśli n..a przykład w
akordzi'e płacimy za godzinę
określoną. stawkę, to ma się
ona do stawki za godzinę postojową jak 1,5 do 1. A tak
z powos i ę, niestety, dzieje
du wadliwego zaopatrzenia w
surowce, czyli nie zawsze z
winy przedsiębiorstwa. Skutek
jest taki, że kiedy jest tego
surowca pod dostatkiem, to robotnik woli no.:dganiać produkcję w wolną sobotę, bo za to
się więcej płaci.
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~I!
Druga
rozwi~emJ'.
pierwszego pytania referendum
mówi o trudno~clach, które potrwaj" 2 - I lata i to ludzi
niepokoi.

- Oa1 nie potrwa
Ca pan o łJDl s"4si!

ło dlułeJT

Wszystko będzie zależało
prętności i konsekwencji w
działaniu rządu. Jeśli program
realizowany
będzie
reformy

od

tak, jak to zostało ustalone, to
nie powinno trwać to dłużej
3 lata. Ale już są
niż · te 2 opóźnienia. Na patdziernlk wyznaczono 4 zadania i nie wszystkie wykonano.
- Jakle Sil te nie wykonane?

zywanta rótnych łnlejatyw. Te
inicjatywy wymagają wykorzymateriałów,
rótnych
1tania
których wielkość jest w ·końcu
oaranlczona. Mote to spowot!ować . rót.ne perturbacje. A n!c
tak nie dezorganizuje pracy,
nic tak ni• demoralizuje ludzi,
jak brak materiału, kiedy lu·
dzie snują się po fabt"Yce i n!e
mają co robić.
- Zmiany systemu zaopatrzenia w surowce pan się nie
boi?
- Nie, bo dajemy sobie sami radę już od dłuższego czasu. Zużywamy około 85 proc.
bistoru. Jest to surowiec, który chętniej jest kupowany za
granicą I dobrze na tym zarabiamy. Sprzedajemy nasze wyroby po 1~ dolarów za kilogt'am. A to jest przyzwoita cena. Mamy już podpisane umowy i to niektóre na wiele lat
na dostawy surowca. Poza bistorem w 1988 roku otrzymamy
około 300 ton Innego surowca,
co wyz;ilesie około 3 proc.
rocznego zużycia.

- Są to przepisy formalne.
Po pierwsze - dotyczące ułat
wień w uzyskaniu uprawnień
do prowadzenia handlu zagranicznego, Po drugie ...,... dotyczące ograniczenia zakresu stosowania cen urzędowych w
rozliczeniach w handlu zagranicznym, zwłaszcza w II obWyznaję taką zasadę, że w
towarów
płatniczym,
szarze
Po trzecie Polsce można wszystko załat
rolno-spożywczych.
- dotyczące urealnienia stopy wić, trzeba tylko chcieć I wiedzieć jak.
procento~j w zakresie kredytów obrotowych I inwestycyj- Wspomniał pan o ekspornych.
Wprawdzie to są prLepisy cie. Jest to bardzo niepopularf.ormalne, ale ju:!: wydanie ich ny temat, a przecież hes eksw i_nnym niż przewidziano ter- portu nie ma postępu.
minie albo podrywa zaufanie
- W zupełności z tym się
do opracowanego harmono.~ra
mu, albo do sprawności l kon- . zgadzam i bardzo boleję, że nie
wszyscy to rozumieją. Uważam
sekwencji w działaniu.
nawet, że powinniśmy uznać
Jest to oczywiście moje zda- eksport jako polski\ racj• stanie. ,i:estem wyjątkowym pe- nu.
dantem. Jeśli już coś polecam
przekonanie, te
- Panuje
wykonać _ w przedsiębiorstwie,
to · za miesiąc polecam skon- im więcej sprzedajemy za granic~. tym mniej zostaje w kratrolować, jak to zostało wykonane. A jak polecenia nie wy- ju.
konano - to, jak to się mówi,
- Polemizowałbym z takim
noga". I pragnąłbym,
, . ręka.
aby inni też tak działali. Dla poglądem. W Polsce eksport
mnie najważniejsza jest konse- stanowi około l~ proc. produkcózie osiągll
Są kraje,
cj l.
kwencja.
- ·Cz1 ło Jedyne pragnienie

dyrektora „Olimpll"?
- J.eśli chodzi o reformę go1podar.czą, to !POd~tawowe. Bardzo chciałbym, aby przedsię
a · zatem i caly
biorstwo mógł przynajmniej
przemysł przez 3 lata popracować w
warunkach ekonomicznej stabilizacji. To znaczy, aby przez
ten czas nie zmieniano instrumentów ekonomicznych, żeby
uchwały rządowe I min11teratw
nie zmieniały się co roku, :!:e. by stosowano starą, rzyms)('"
jeszcze zasadę, że „prawo nie
działa wstecz", żeby w działa
niu rządu obowiązywała konsekwencja. Jak coś postanowiono, to musi być wykonane. Inaczej będziemy dreptać
W miejSCIJ..
Poza tym, proszę pamiętać,
I że my już pracujemy z komputeCo to
również.
rami, inni
znaczy? An<> to, ze jeśli zmieni się tylko jeden element '
to
ekonomicznym,
systemie
trzeba zmieniać cały program.
Kosztuje to setki tysięcy zło
tych. Proszę przemnożyć to
przedsiębiorstw ·
ilość
przez
pracujących na komputerach.
- Można byłoby powiedałe6,
te pana 114anlem brak kon1ekwencjl I 1tabllbaojl w me
ekonomicznej - Jak to ilt nlekieclr ladnh1 m6wl - to podstawowe barłel'F ...-rataJitee

Na wystawie
- Nieatety.
ITMA '87 w Parytu mogll~my
to zobaczyć. Były tam maszyny, które wyprzedzaj11 nasze
już o 10 do 20 lat. I jeśli chce~Y mleć takle maszyny, aby
me być w tyle, to musimy
mieć za co je kupić. Beż eksportu tego nie osiągniemy.
Czas ucieka, inni - jak
pan mówi - nie stoją w
miejscu. Co robid Jut teraz?
-

sa~

- Zawiązujemy spółkę ze
kontrahentem.
szwajcarskim
Kupi n'am 10 najnowocześniej
szych maszyn wraz z urządl:e
niami pomocniczym.I. Wartość
produkcji powstałej na tych
maszynach wyniesie czwartą
część tego, co dziś produkujemy. Ale nie to jest najważniej
sze. Najważniejsze jest to, że
kontakt ze Szwajcarami zmusza nas do radykalnej zmiany
systemu myślenia.
-

pan

Móflby

dal!

Jakiś

przykład?

- Na:wet dwa. Pierwszy chcemy zatrudnić w projektowanej spółce 74 osoby. Szwajcarzy mówią, że f&h zdaniem
o 22 osoby za dużo. My na to,
że wydajność mierzona wartoś
cią będzie prawie na poziomie
„Polmosu". Oni na to, że to
ładnie, ale to polski punkt widzenia. No to próbvjemy spojrzet! na t.o krytycznie.
I co wam wychodzi?

-

- Zastanawiamy się. w jak!
1posób przyjmować robotników
do spółki. I wychodzi n!lm, że
trzeba będzie chyba rozpisać
konkurs na robotników.
~o.

To jut zupełnie col noweAle oblect\I pan dwa 1>rzy-

kłady.

- Będzie I drugi przykład.
ale przedtem pro11zi, ml pozwolić wyjunić, dlaczego konkurs.
Otót dó obsługi tych iha!!zyn
potrzeba ludzi o pełnej dyspozycyjności, których można wezwać do pracy o kafdej porze,
tąk we dnie, jak i w nocy,
muszĄ to być poza tym ludzie
ze 1tuprocentowym zdrowiem,
o wysokiej wydajności ł wysokich umiejętnotclach. Dlatego
· my~limy o konkursie.
I teras drugi przykład. W
rozmowach ze Szwajcarami powiedzieliśmy,

że

zakładamy

80

procent eksportu. - A dlaczego nie 100 procent? ~ zapytaH. - Bo mo.gą by.ć wyro'bv
nieudane - my na to. - U
nas takich wyrobów być nie
mote - powiedzieli Szwajcarzy. I trzeba się teraz nad tym
zastanowić, :!:eby I u nu takich nie było. A więc - jak
z tego widać - wszystko zanas I wiele można
leży od
osiągnąć, jeśli się zechce. I jeśli sii, zechce myśleć inaczej.

Rozmawiała:

BOG·DA MADEJ

•

Cały ciężar na
Rozmowa z prof. ZDZISŁAIWEM HASIEM - dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa Technologii Metali Politechniki Łódzkiej.
dział

W wywiadzie udzielonym mi pod koniec 1980 roku powiepan m. ill., że „struktun naszej gospodarki nie zmuszała

i nie zmusza do maksymalnej wydajności. Gdybym ja chciał,
żeby. wydajność pracy w jakimś prze<;}siębiorstwie wzrosła, uczyniłbym jego pracowników rzeczywistymi współwłaścicielami tego
przedsiębiorstwa. Planowe centralne zarządzanie tak olbrzymim
gospodarstwem, jakim jest Polska, nie jest praktycznie możliwe.
Trzeba dokonać decentralizacji i dopuścić do głosu obiektywne

mechanizmy rynkowe ... " oraz: „Istnieje też konieczność uczynienia ze złotówki waluty wymienialnej ... ":
Siedem lat temu '\VYWiad ten nie mógł się ukazać. Dziś zawarte w nim propozycje stanow)ą temat ogólnonarodow~j dyskusji nad drugim etapem reformy gospodarczej..•
- .. .i to już jest pocieszające, mimo że nie wiadomo jeszcze,
jak w praktyce przebiegać będzie reformowanie polskiej goepodarkl. Niemniej mam wielką satysfakcję, Ż4ł mów!łem o tym
tak dawno. Z drugiej &trony, żałuji:, ii propozycj• te majll rnoł
l!wość wejścia w fycl• dopiere teru. Straoillś1D7 nłepotniebnle
bardzo duto czasu.
- Jak widzi pan tł motlłwo•n
- Dla mnie wc!ąt najważnlejaZ11 spraw' jeat doprowadzenia
do tego, aby pracownicy danego przedsiębiorstwa auli .S• rnczywlście jego współwłaścicielami, gdyż tylko wtedy będll naprawdę wydajnie pracować, oszczędz!lć materiały i energ!„ troszczyć się o jakość produktów, EO to oznacz. a wlękny :eysk,
którym jako akcjonar!US74 będt\ ah1 mogli podzieltt!. Tak jut
jest, :!:e człowiek najpierw myśli o sobie, o włam7oh korzył
ciach, a dopiero potem ma na uwadze interec jakiej• zbiorowości, społeczeństwa, kraju. I nie trzeba • tym walctyd, ale
umiejętnie wykorzy1tad dla dobra ogółu.
Cieszy mnie więc, że Sejm przyjął podstawowe załoienla drugiego etapu reformy, w któr.j za trwały element uznaje si•
tworzenie mieszanych przedsiębiorstw z udziałem kapitału Indywidualnych osób-oraz wprowadzenia akcji pracowniczych. Jednocześnie mam jednak duże Wl\tpliwoścl, czy będzie to element
znaczący, ponlewat w zało:teniach n!e przewiduje słi,, !e we
wszystkich przeds!ębiorstw,ch pracownicy mają byd akcjonariuszami.
Obawą napawa mnie to, że zbyt wiele jeszcze wprowadzan}'ch
rozwiązań opiera się na cichym założeniu, że większość społe
czeństwa wykate dobrą wolę w trudnym procesie wychodzenia
z kryzysu. A przecież w gospodarce, każdej gospodarce najważ
n:ejszym czynnikiem mobilizującym jest nie dobra wola, lecz przy.
mus ekonomiczny, zimna kalkulacja. Byłbym więc za tym, aby
do , reformy podchodzić mniej emocjonalnie, a bardziej racjonal·
nie.
Zastanawiam się na przykład, czy zakładana możliwość wykupywania akcji przez pracowników stanie się rozwiązaniem
~k;itecznym? Czy nie należałoby raczej założyć takiej koniecznosc1 --:- w stosunku do kadr kierowniczych od dyrektorów poczyn&Jąc, a na brygaQzistach kończąc, możliwość pozostawiwszy
reszcie i to we wszystkich zakł'.:tdach pracy.
~lacze~o tak? Ano dlatego, że to wtaśnie ta kadra odpowie~z1alna Jest ~r~ede wszystkim za złą organizację pracy, która
Jest naszą naJWlększą bolączką. Powierza się jej kierowanie majątkiem społecznym, nie żąd,ając praktycznie żadnych gwarancji
i;a wypadek, .gdyby ~adanie to miało być źle wykonywane. Jesll pozyczkob10rca me wywiązuje się ze swoich zobowiązań,
konse~wencje ponoszą żyranci. Ale kledt dy-rektor źle zarządza
przedsiębiorstwem, konsekwencje jakie może ponieść są wątpli
we. Dlate_g~ też to kadra kierownicza powinna wziąć' na siebie
główny c1ęzar retormy a nie tobotn\cy, na'jba"Cdz\e~ obawiający
się kolejnych podwyżek cen.
N~e lekceważyłbym przy tym tych dosyć powszechnych obaw,
gdyz ~udzie łatwo przyzwyczajają się do dobrego, trudno zaś ·g':ldzą się z pogorszeniem warunków życia. Strach przed utratą.
teg~, ~o _już się. posiada, odgrywa niezwykle ,ważną rolę tak
przy czym wcale nic
w zyc1u 3ednostk1, jalt i społeczeństwa,
musi mieć destruJttywnego charakteru. Może mieć pozytywny.
Weźmy pod uwagę, że w krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce strach przed utratą pracy jest bardzo silnym bodźcem
do maksymalnego wysiłku. U nas - nie, a od momentu, kiedy
skończyły się możliwości rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, niedobory w zatn.ttinieniu stale rosną.
Zewsząd słyszy się, że brakuje ludzi do pracy.
- Czy rzeczywiście brakuje?
- ~ak! ale tylko dlatego! że mamy złą organizację i niską
wyda3nosć. Poza tym os~atmo dochodzi jeszq:e do tego zjawisko
odpływu z sekto,ra P<l?stwowego najzdolniejszych, najbardziej
operatywnych osob, ktore większe szanse \Vidzą dla siebie w
fi~mach polonijnych i w sektorze prywatnym, co, nawiasem mówiąc, Jest paradoksalne, gdy?, teoretycznie to państwowe przedsiębiors!Wa pow!nny osiągać większy zysk liczony na jednego
zatrudmonego mż prywatne zakłady. Mają przecież na ogół lepszy park maszynowy, lepsze warunki, surowce ...
. Wracając jednak do strachu ... Otóż uważam, że skoro socjalizm wyklucza bezrobocie, jako że każdy ma zagwarantowane
p~aV:'o do p~acy, to u nas powinien istnieć strach przed utratą
pieniędzy, zamwesto~anych w zakup akcji swego przedsiębior
stwa, ktory - jak sądzę - ma większą silę. n i ż nadzieja na
większe zyski.
dCJsyć stybko
Jeste~ przekonany, że to właśnie pozwoliloby
poprawić efektywność gospodarowania, a wzrost ilości i jakości
produkcji przy masowym inwestowaniu w akcje doprowadziłby
do tak poządanej równowagi rynkowej. Co ważniejsze w mniej
'
bolesny sposób nit podwyżki cen.
Założenia drugiego etapu reformy nie idą jednak tak daleko
choć - moim zdaniem - byłoby to nie tylko wskazane al~
'
w obecnej naszej sytuacji - wręcz konieczne.
Pozytrymie natomiast oce_n iam zasięg proponowanych zmian.
Są one istotnie szerokie I należałoby sobie życzyć, aby warunki
dały podstawę do Ich rzeczywistej realizacji. Mam nadzieję że
'
i to wzięto pod uwagę.
- A co sądzi pan o centrum l zapowiedzi dalszej demokratyzacji życia w Polsce?·
- Myślę, że zmiany te były konieczne, a czy dostateczne pokaże przyszłość. O to jednak nie martwiłbym się aż tak bardzo, poniewaf jeśli poprawi się efektywność gospodarowania na
poziomie prze.d~ębiorstw, to ich załogi, tak czy Inaczej, wymuszą dalsze zmiany w centrum, aby móc jeszcze efektywniej działa~ i n~prawdę w peł~i l\amodzielnie. Przy dotychczasowy~h roz•
:1'1ązamac~ tak~ pres~a nie leżała w interesie pracowników
1 .stąd między .mnym1 tak wiele osób na- kiero\Vniczych stano\~1skac? ~zlałaJących nieefektywnie. Myślę, że już wkrótce t'l
s i ę zmieni.

Rozmawiał:
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przejmie

donoszę,

siadał najnowocześniejsze wóto wcale jedvny w życiu oby- gą przestawić produkcję na · co:!
wczas maszyny. więc powodzi?)
watela Jana Czapki wypadelr
innego Życie samo pokaŻalo
mu się z pewnością dobrze. sy.1
tJO!)admęcia w konflikt z przedjednak kto w tym sporze miał
Jana Czapki ze wsi
musiał kupić
akumulator po
stawicielami wyscko kwalifikorację - seryjnej produkcji maCiepielów Stary ko·
spieniężeniu swoich ukochanych
wanej kadry naukowej i techniszyn Jana · Czapki jak dotąd nie
.
to Zwolenia wojegołębi, a pomoc miejscoweg0
cznej, odpowiedzialnym! za po
podjęto .
wództwo
radomskie,
rażąco
kow.ala przy sporządzaniu niestęp w rolnictwi~ Przeciwnie
Podobne
zdarzenie
miało
odbiega otl przyjętej powszechktórych części wiatraka - od ·
Ja!'! Czapka właśc;w1e nieustan miejsce na Targach Poznaiinie normy, dla wielu osób jest pracować przez kilka dni w je- nie podważa kompetencje wieskich, gdzie „Edison z Ciepieniezrozumiała i podejrzana ogo kuźni)
.
- lu z tych ludzi. odmawia im
lowa" pokazał swóJ kolejny
raz budzi ich uzasadniony nieWedług innej, trudnej dziś
fachowości i odwagi, krytyku je
twór - ' podnośnik hydrauliczpokój prz~ co zachodzi oba- do sprawdzenia relacji mały Ja
podejmowane decyzje, czym ny „Skrzat" żdolny unieść i
wa. że wyże1 wymieniony monek dokonał pierwszego w ży
wystawia ich dobre imię na
załadować do 450 kilogramów
że zagrażać
istniejącemu pociu „wynalazku" już w wieku
szwf!nk, mimo że nikt go' do
ładunku,
czyli tyle ile sam
rządkowi
spoteczno-gospodar8 lat, kiedy to zrobił z dretego nie upoważniał. Korzysh
waży. Jest to oczywiście du. czemu w naszym kraju.
wna samochód-zabawkę napę
z każdej nadarzającej s i ę ku
żo, nawet bardzo dużo, jeśli
Obywatel Jan Czapka jest dzany pedałami nigdy przedtemu okazji, a gdy takowych
wziąć pod uwagę. że fabryczny
rolnikiem Posiada 13-hektaro- tem nie widząc na oczy prawbrak. sam je stw~rza, posuwajqc „Cyklop" przy identycznym i.<we gospodarstwo. w którym o- dziwego samochodu. Jak by je- się niekiedy ~ż do niew·ybredźwigu waży a.l 2 tony
Czy
siąga zadowalające wyniki w
dnak nie byto, trudno zaprze- dnych prowokacji
znaczy to jednak, że musielibyś
produkcji roślinnej I zwierzę
czyć, iż Jan Czapka dotknięty
I tak typowo prowokacyjny my od razu zaprzestać produkcji
cej Fakt ten jednak nie za- został
manią
wynalazczości
charakter miał chociażby pokaz
,.Cyklopa" i zan.ucić kraj . a
spokaia jego wybujałej ambi- bardzo wcześnie i choć późni P j
pracy i działania wymyślone j być może rów nież
zagranicę
cji, a także chęci zwrócenia na po wielekroć dawano mu do
w 1978 roku maszyny do nisz- lżejszymi,
poręczniejszymi
siebiP uwagi za wszelką cenę. zrozumienia, że nie potrzebuczenia stonki zl~mniaczanej „Skrzatami"? Na pewno nie,
Mają<' to na względzie, dokojemy takich maniaków, nie ujak głosiła fama, rewelacji na · gdyż nie zawsze to, co lepsz~,
nuje on w domu i obejściu tak czynił praktyczni~ nlc, aby się / skalę niemalże i;wiatową. Zje- musi się lepiej opłacać. Produzwanych
wynalazków, czyli zmienić.
·
chało się nań do Cie pielowa kilcent „Cyklopa" wyjaśnił to prosto i rzeczowo: rozliczany jest
z przerobu surow~a. więc im
więcej zużyje stali, tym korzystniejsze osiąga wyniki. Ale i
tego Jan Czapka nie chciał zroJest w Ciepielowie Starym taki rolniki
zumieć, uparcie obstawał przy
swoim, a jak określał t ych,
którzy się z nim nie zgadzają,
ze zrozumiałych względów wolałbym nie powtarzać.
Rzecz jasna, był to znów ty.
powy przejaw myślenia kate·
goriami ciasnego partykularyzmu i niewiele zmienia fakt, iż
Ja'l Czapka nigdy nie robił ze
swych rozwiązan konstrukcyj•
nych tajemnicy, zaś dokumenPAWEŁ TOMASZEWSIGI
tację podnośnika powielił późni-ej w
stu egzemplarz.ach i
rozdawał wszystkim zainteresowanym - darmo!
A 1koro już o tym mowa, to
pragnę też donieść, że z tą poże postawa i działalnośf
obywatela

D

Foto: Grzegorz
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kazową
bezinteresownością
i
otwartością obywatela Czapki
nie jest zupełnie tak, jak się
różne maszyny 1 uktórymi równie nabezskutecznie usiłu
je zainteresowac polski przemysł i wymusić na nim maao
wą ich produkcję rzekom0
w celu podniesienia na wyższy
poziom pracy w rolnictwie i
nie tylko.
Jakkolwiek od lat władzom
politycznym, administracyjnym
i gospodarczym znane są podobne przypadki ten wydaje
się mieć szczególny charakter
z powodu skaii, na jaką Jan
Czapka wywołuje wokół siebie
zamieszanie oraz - czasu, od
którego to czyni Zebrane informacje upoważniają przy tym
do twierdzenia, iż wspomnian.~
wyżej skłonności i dążenia rol·n ika z Ciepiele.wa są nieodwracalną cechą jego psY,chiki, która uległa odchyleniu od przeciętności już
w dzieciństwie
Dowodem może być między innymi ustna relacja o tym, jak
13-letni syn Marcina Czapki
zbudował wiatrak, dzięki któremu w Dąbrowie zapaliły siq
pierwsze w promieniu wielu
kilometrów żarówki elektryc2'ne Co więcej, wytwarzana w
prądnicy.
siłą wiatru
energia
magazynowana była w 12-voltowym akumulatorze kupionym
i własnoręcznie przywiezionym
przez chłopca na rowerze z odległego o ponad 40 kilometrów
Radomia.
Powiedzmy sobie szczerze, Ż'.!
normalne, przeciętne przedwojenne
dzie.::ko
wiejskie
nie
byłoby
w
stanie
tego
wszystkiego
dokonać
i to z pełnym powodzeniem
Zabrakłoby mu wiedzy pomysłowości, uporu i wiary we wła
sne siły !Problem
pieniędzy
można
w zasadzif' pominąć
gdyż chor Marcin Czapka gospodarował
na 37 hektarach,
stosował nawozy sztuczne i po-

konstruuje

rządzenia,
trętnie, co

W latach 60. na przykład powierzono mu ważne i odpowiedzialne zadanie pokierowania

bankrut'ującYJl'I Państwowym Ośrodkiem

Maszynowym w Daniszewie, który należało uratować. Zadanie ~-ykonał dosyć
szybko - POM pozbył się dłu
gów - i chwała mu za to. Ale zamiast docenić ten awans
na dyrektora, siedząc cicho i
spokojnie w wygodnym fotelu,
aż do zasłużonej emerytury, Jan
Czapka znów zaczął kombinować, wymyślać, stwarzać: a to
wózek-regał, a to mieszarko-gniotarkę do przygotowywania
pasz, „nożyce" do cięcia rur poa
dowolnym kątem, to znów prasę
mechaniczną
do metali i
parę
innych urządzeń,
skonstruowania których nikt od
niego nie wymagał. Po co to
robił? Na co liczył? Swego czasu za wynalazki dokonane w okresie pracy w Zakładzie Energetycznym Okręgu Bydgosko-Toruńskiego dostał

12

tysięcy zło

tych nagrody, co nawet wówczas wystarczylo na niewiele
więcej niż na porządne ubranie
się. Nie łudził się więc chyba, te
tym razem zo3tanie ~vresz~ie
milionerem. No i zamiast dyrektorskiej ~merytury doczekał
się w 1971 roku natychmiastowego wymówienia. Za co? Oczywiście za swoje wynalazki
i okazywaną z ich powodu pyche. Jak wynika z dostępnych
mi· źródeł pisanych, chodziło ~
to, że zdobywszy tytuł najlep szego racjonalizatora w województwie,
śmiał
publicznie
zwrócić uwagę, iż wśród wyróżnionych nie ma ani jedneg"
inżyniera z dyplomem. On
dyrektor bez wykształcenia I
kwalifikacji, o czym mu z dobrego serca stale ·przypominano.
Donoszą o tym,
pragnę te~
od razu podkreślić, ii nie był

-- -·
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kadziesiąt
osób z pr7Jemys~,
P.lacówek naukowo-badawczych,
ze środków rnuowego przekazu. Ci ostatni - rzecz jasna,
w oczekiwaniu sensacji. Ale
sensacji nie było. Rewelacyjna ponoć maszyna okazała się
bowiem mieć bardzo prostą
konstrukcję i działać na równie prostej zasadzie. Jadąc mię
dzy krzakami ziemniaków, potrząsała nimi,
co wprawiało
stonkę w stan odri;twienia i
powodowało, iż odrętwiałe owady spadały od razu do specjalnej rynny, gdZie były gniecione przez obracające się Walce. Słowem, nic takiego. Co
prawda, część audyt'orium wpadła w ślepy zach yt, z.właszcza
po obliczeniu, że maszyna niszczy szkodniki ze skutecznością 86 procent, czyli minimalnie mniejszą niż stosowane powszechnie środki owadobójcze,
ale nie wszyscy, na szczęście, '
dali się zf'\>ieść liczbom. Z sa-

na pierwszy rzut oka wydaje.
Po pierwsze dlatego, że niektóre spośród kilkudzlesięci ·J
rozwiązań technicznych zostały
przez niego skrupulatnie opatentowane, po drugie zaś - że
nie .chce on przyjąć do wiadomości, iż obowiązują u nas pewne zwyczaje, które każdy
. świadomy wynalazca powinien
akceptować bez
słowa, jefi~ i
rzeczywiście ma na celu nie tylko własne dobro, ale również
bliźnich. Oto zn'llllienny przykład:

Po latach natarczywych pró'!J
dogadąnia się z przemysłem w
sprawie podjęcia seryjnej pro-

dukcji „Skrzata" (warunki do
vzgodnienia), Jan Czapka postanowi wreszcie samodzielnie o,..

patentować podnośnik ł Własny
mi siłami robić po parę jego

egzemplarzy w przydomowym
warsztacie, bo „nie było już na
co czekać". Tymczasem kilka
fabryk dogłębnie "zapoznawszy
się z dokumenta<'ją, co przeci~ż wymaga
czasu, doceniło
tysfakcją należy powiedzieć, że
mimo wszystko walory urządze
wyjątkową trzeźwy umysl zania, decydując się je w końcu
chowa? pewien doktor nauk z· wytwarzać. I wtedy dopiero wyInstytutu Hodowli · Zi~mniak1l, szło szydło z worka, jako że
który stwierdził autorytatywnie, zamiast okaza~ dozgonną wdzię
iż podczas eksperymentu niektóczność, Czapka wystąpił z pre. re krzaki uległy uszkodzeniu,
tensjami i oskarżeniami: że
· a poza tym metoda Jana Czap - przystąpiono do produkcji bez
kl i tak nie może raczej 11- · pawiadomlenia go i oflcjalneg')
czyć na upowszechnienie, pouzyskania jego zgody, że nie onieważ stanowiłaby grotną kontrzymuje należnych mu rzekokurencję dla · przemysłu chemi ·
mo honorariów z tytułu praw
cznego.
autorskich, że wniosek o opaJak można się było spodzietentowanie ładow&cza „Skrzat" ·
wać, zdanie wybitnego specjazgłosił ktoś inr.y..
listy przekonało gospodarza, któDoprawdy, trudno w to ury nie potrafił pogodzić się z wierzyć. A zresztą gdyby naporażką i w odpowiedzi sięgnął
wet, to czy pracawnikom „Popo demagogiczne argumenty, że steoru", Głogowskiej
Fabryki
podczas oprysków środkami o- Maśzyn Budowlanych, Warmiń
wadobójczymi również część skiej Fabryki Maszyn, Fabrykrzaków ulega uszkodzeniu o- ki Maszyn Rolniczych w Doraz - że mechaniczne niszczebrym Mieście nie naletalo lłi.~
nie stonki jest korzystniejsze :re nic za zaspokojenie ambicji jawzględu na ochronę środowis
k;legoś tam rolnika a wlochv
ka, zaś zakłady chemiczne mo- Ciepielów?
Obywatel Jan Czapka naiwnie
wyobraża 1obie, ii waeyacy dookoła nre majll nic Innego do
roboty oprócz zajmawan1a się
jego i innych domorosłych wynalazców pomy1łaml. Albo, te
jak w czerwcu 19811 roku w
Przysieku koło Torunia zorganizowano
Krajowll Wystawę
Wynalazczoścl
I Racjonalizncjl w Rolnictwie, gdzie pok3zano między
innymi jego
„Skrzata", odmularkę „Amur"
oraz wieloczynnościowy pojazd
samojezdny „Zuch", to zaraz
powinien zostać wprost zasypany ofertami przemysłu i propozycjami współpracy. No I do
dziś nie może przeboleć, że tak
się nie stało. Ale przecież nie
tylko on jeden wrócił do domu
z niczym. I czy w ogóle można
się temu dziwić?
Wystawę w Przysieku zwiedzali wybitni specjaliści w dzie dzinie postępu technicznego,
którzy doskonale wiedzą, jakle
tytuły naukowe trzeba mieć i
gdzie praoować, aby stworzy~
coś naprawdę nowego, oryginalnego i użytecznego. Nie mogli
więc nie być podejrzliwi i nieufni, kiedy zobaczyli. że jakiś
chłopek-roztropek
dokonał
w
stodole tego, co często nie udawało się całym zespołom konRt1•· .słatoomłr ł.ua,euńskł
strukcyjnym w nowoczesnycl\

laboratoriach. I to w jaldm cza·sie ! Wystarczy powieQzieć, iż
prototyp „Sl{rzata" Jan Czapka wraz z synem skonstruował
w t'J dzień. Potem długo go jeszcze ulepszał, ale fakt pozostaje faktem. „Zucha" zaś, który
pełni funkcje podnośnika, spych;icza, koparki ; parę innych,
jest bardzo Z\vrotńy, lekki, silny, ma dwa silniki {spalinowy
i elektryczny), a jeszcze na dodatek pokazuje ciężar podnoszonego ładunku, zbudował w
zaledwie trzy · miesiące. Tymczasem eksperci z Irts'tytutu Bu.
downlctwa, Me'Chaniza~i i Elektryfikac]l' · Uolnictwa· orzekli
autorytatywnie, że u nich zajęłoby to pięciu inżynierom co
najmniej rok Oczywiście, gdyby najpienv wpadli na pomysł
stworzenia czegoś takiego.
Słowem - naprawdę dziwna,
podejrzana sprawa A zająć się
nią poważnie, to przecież zaangażować sv.rój autorytet, tytuł naukowy, dorobek. stanowisko„. Taki rolnik nie musi
się Ż tym liczyć, bo nie ma nic
do stracenia, ale mógłby przynajmniej wykazać obywatelską
postawę I zrozumieć, że dla innych kryje się w tym pq prostu
zbyt duże ryzyko. Mógłby, a
nie chce. Tylko narzekać, wypominać, krytykować„. o, to
świetnie potrafi.
Jan Czapka jest człowiekiem
chorobliwie
niecierpliwym
Wszystko chciałby jut, natychmiast. Denerwuje się, :te jakaś
tam Instytucja od wdrażania
myśli
techniczne] przez parę
lat trzyma bez odpowiedzi zło
toną przez niego dokumentację, ·
że tygodniami nie może kupić
potrzebnych mu czę~cl, że w
swoim warsztacie zdąża zrealizować nie więcej niż jedną
dziesiąbl zamówień, jakle z całego
kraju
otrzymuje
na
„Skrzaty" i „Amury" od tych,
którzy zdobyli jego adres. Bo
Czapce mało być rolnikiem-wynalazcą, Czapce ciągle do cze. goś się ~pieszy I dlatego od
cźterech lat jest też sam producentem zrzeszonym w Spół
dzielni Rzemle§lniczej w Lipsku. Myśli, że bez tych jego ma·
szyn polskie rolnictwo traci
szansę rozwoju,
że
liczy się
każdy dzień. A ile ón tego zrobi z pombcą syna i sąsiadów W sumie ze 30 sztuk rocznie-,
czyli tyle, co nic. Więc czy ma
to jakieś znaczenie?
W grudniu 1985 roku obywatel Jan Czapka .i wlceministe1·
ro'tnictwa, Edward Brzostowski
podpisali umowę, na mocy której Lubelska Fabryka. Maszyn
Rolniczych podjąć miała seryjną produkcję
odmularki „Amur". Jest to przystawka .do
ciągnika pozwalająca oczyszcza1<
z mułu i· pogłębiat rowy melioracyjne z prędkością 2 km/godzinę. Zastępuje pracę 60 ludzi. Najnowsza, ulepszona wersja, oznaczona
numerem 4A
może służyć też po zmianie .'.l •
przyrządowania do koszenia pochyłych brzegów rowów. Ale I
ta poprzednia okazała się w
kraju bezkonkurencyjna - mię
dzy innymi na pokazie m 11 s~yn

do prac melioracyjnych, którego organizator - Wojewódzki
Związek Spólek
Wodnych w
Zamościu na pniu zakupił od
twórcy jeden -eg~emplar1"
Więc wreszcie eukces?
Wreszcie powód do radości?
Ależ skąd: Pokazuj ąc umow ę, Jan Czapka nie tylko: :le
si ę już z niej me cies<.y, ale
jest wprost oburzony. Mówi, .le
- co ?a niewdzięczność i zło
śliwość! zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie produkcji w 'Lublinie przewidi.iano na
styczeń 1987 rolm, a warszawski IBMER nawet nie przeprowadził jeszcze wymaganych badań. Cóż zatem warta taka umowa? Cóż wact taki podpis
. ministra ?
·
Doprawdy, trudno zrozumieć
tego człowieka. Jeszcze trudniej
go zadowolić.
Dano mu jul:
przecież dziesiątki różnych nagród, wyróżnień, tytułów 1 nic. Ani śladu satysfakcji. O·
statnich dyplomów nie chce ju.>.
nawet oprawiać w ramki, gdyż
- jak twierdzi obl:udnie - znudziło mu się to tak:, jak owo
nieustanne, zabierające
jego
cenny czas dobijanie się z wynalazkami do bram krajowego
przemysłu. Ale ·uwaga!
nie dajmy się zwieść słowom.
·Bądźmy czujni. Bo Jan Czapka
ani nie przestanie konstruować
następnyclt maszyn i urządze11,
• ani też - szukać nowych sposobów upowszechnienia swych
dziel. Donoszę, te już o tym
myśli.

Taki, niestety, ma charakter.
P.S.

Sciśle

tajne!

W listopadzie 1983 roku nit
zwołanym

przez redakcję „Nowej Wsi" ogólnopolskim spotkaniu racjonalizatorów wiej·
skich zawiązało się spontanicznie Stowarzyszenie Wynalazcó'\ł
i Racjonalizatorów Wiejskich
mające ponad 30 członków-za
łożycieli i setki
sympatyków.
Trzyletnie starania o rejestrację w sądzie w War.szawle nie
dały żadnego rezultatu. Teraz
ątowarzyszenic stara się o zarejestrowanie w Radomiu.
Uprzejmie don0szę, że pierwszoplanową postacią wśród założycieli
jest obywatel
Jan
Czapka, który ze' sto razy chyba jeździł już z Ciepielowa do
Warszawy swoim prywatnym
samochodem w sprawach Stowarzyszenia.
Zdaniem niektórych osób z
kręgów przemysłoWych, naukowych i decyzyjnych, celowbśd
istnienia SWiRW jest wątpliwa,
ponieważ już . Inne organlzac}t
dostatecznie dbają o ruch racjo.
nallzatorski, a przemysł i rzemiosło w miarę możliwości chę
tnie
korzystają
z ciekawszych rozwiązań.

P.T.

•
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ezeniem

Mlwiąc
,,uipa",rwaitn!ła" pańpoczty 1 ~d7Jiła ld41 jak

pocztowym.

5t wowe
na swoim.

Zaczynała od k'Wot niewielkich, od „p<>życze-k" z kaay dość
powszechnie praktykowanych.
Z czasem
sumy te rosły, ale
jeszcze nad tym wszystkim panowała,
jeszcze wyrównani·~
n iedogoró-w było w granicach
jej mołliwości
Od lutego 1984 rok11 Mielecka „poszła na całość", To właś
nie wtedy zaczęła wystawfać
„lewe"• książecz:kl.
Pierwsza
wipła1a i pierwue większe zagarnięc!e, to kwota 303 549 zł.
A później przyszły inne k&ią
żeczki.
Przestępstwo było

prymitywne, aile bez wnikHwej kont.roli
trudne do wykrycia. Wpad•ka
poza kontrolą
groziła wtedy,
k iedy właściciel „lewej" ksią
z.aipragnąłby
pod.jąć
sumę poza urzędem w

Osieku.

I

Ale tu naczelnicz:ka
miała
wyczuc.ie i książeczki
wystawiała
osobom najmniej
ruchliwym,
takim, k-tórzy do
m iasta wybierali s i ę tylko oj
wielkiego święta. I grało.
Z czasem tych 01peracji „prywatnych" było coraz
więcej,
coraz bard:z.iej
komplikowały
s ię i w końcu naczelniczka pogubiła s ię
w tym wszystkim.
Gorzej,
że zaczęła się gubić
także w Ełuilbowej dokumentacji poczty. W listopa.dzie 198,6
roku w ogóle przestała iPro.wadzi ć jakąkolwiek dokumentację
i pa.tr.zyła tylko w dr~w·i - kiedy milicjanci po nią przyjdą.
W tym czasie nie wiedziała
nawet, jle w sumie ukradła.
N ie była nawe.t w stanie tego
sama wylkzyć. Zrobił to za ni ą
dopiero w śled~twie biegły s ą 
dowy. Nie do końca, bo trzy
książeczki „zawieruszyły 6 ię" u
ludzi, ale i tak wysz.ło 5 133 050
zł zagarnięcia. Później, już na
sali sądowej, biegły wprowadził
korektę, bo odnalazła się jedna
książeczka i zagarnięeie zwię\t
szyło się o dalsze 105 700 zł, do
5 238 750 zł.
Kiedy Wysoki Sąd ipytał o
·techniczne szczegóły kradzie ż y,
Mielecka wyczel1Pują:;o odpowiad~la na· wszystkie pytania.

Czasem naiwnie (jeden z komentarzy Wysokiego Są9u: „To
s ą tłumaczenia przedszkolaka'"),
ale szczerze, bez zahamowai1.
Kłopoty
zaczęl y
s;ę dopiero
, wted y, k iedy pa<llo pytanie. co
się stało z zagarniętymi
p;eniędzmi. Oskarżona milczala.
Nie było to pytanle retoryc zne. Inaczej
w y g ląd11 siprawa ,
kiedy k to ś kradnie, by· codziennie schlewać się „Pod żubrem"',
a inaczej . kiedy pienJądze ij<l
np. na bardzo drogie lekar:;twa
Wysoki Sąd wie..iz.ial jedna'.->
o tym, co M!e:cc:a wyjaś:i:ala
w śledztwie 1 zacz<1ł pytać'. -.'"
przypadkiem i kradz.'.eżc. i wyda wanie kradzionych pieniędzy
nie miały związku z chorobą
matki i z jej częstymi pobytami w s21pitalu.
Wiadomo, że
matka Mieleckiej ciężko cho-·
rowała od sty<:z.nia 1982 do 29
październi~
l986 roku, kiedy
zmarła. Na tak postawione pytanie Wysokiego Sądu trzymaj<jca się dotychczas dzielnie
Mielecka wybuchnęła płaczem.
Podobnie zareagowała. kiedy Q
to samo pytała pani Mecenas.
Oskarżona miała prawo cd·
mówić wyjaśnieó na pytanie, co
zrobiła
z przywłaszczo111ymi
pieniędmli. Nawet merytorycz~
nie nie było to takie ważne,
bo mówiła o tym podczas śledz
twa kapitanowj
Bogu~ławowi
Palidze
z WUSW. a na sali
sądowej podtrzymała wszystkie
wyjaśnienia ze śledztwa. A ponieważ wszystkie inne kwestie
zo!tały dostatecznie omówione,
mowa było zamykać. przewód
sądowy.
,Zanim się to stało,
gł.os zabrała
pani Prokura.tor,
a później pani Mect:?nas.
Dla oskarżenia sprawa była
klaro·wna, a ·wina nie ulegała
wą~pllwości, a le i tak powiało
grozą. kiedy pani
Prokurator
zażądała
12 lat pozbawienia
wolności. 5 OOO OOO zł grzywny,
konfiskaty
mienia w calości,
wyrównania szkody (ponad 4,5
mln zł). i kar dodatkowych ...
Pani Mecenas w długim wystąpieniu bardzo przekonująco
wypunktowała
wszystkie okolicz·nokl „na plus" i uznała, że
żądana kara jest stanowczo za
surowa ...
W stosunku do żądań prokuratury Wysoki Sąd (składo·wi
przewodnkzył
sędzia SW Julian Karsz.nia)
wydał wyrok
niemal ojcowski. ale także niezwykle surowy: 8 lat poibawienla wolności. grzywna i wyrównanie szkód jak wyże j .
częściowa
konf iskata mienia
plus kary dodatkowe. Wyrok
nie jest praw<lmocny, a obrona
zaoo·wied;;iała

Tym bard'l:le3,

c:zym nie chciała

proście-j,

żeczki
w iększą

to,

łe
o
mówić Mielecka • .i.retują.cej atmo&feirze
sali aądowei, a o C%YM mówiła

lat.„

ze str. 1

rewizję.

Kolejny straszny ,wyrok. Dolegliwości finamowe raozej n ie
ipodaegają
dyskusji, ale te 8
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ka.pitanow• Pa.\id•za, zmut.za do
nJezwykle
OtrtrOO?lego traktowania całej afery. Chodzi• wydawanie osromn:rch 1um naratowanie choreJ matki. 0 łap6w
kl wręcza.ne lekarzom, plelęr
niarkom I personelowi wspomnianego na wstępie artykułu
„pewnero nplt&la".
W !·prawie tych łapówek
wszczęte
zostało osobne śledz
two. Prowadzi je Prokuratura
Rejooowa z: FabryC'Zlnej. Dlatego nie wymienimy ml'ZWY &llpitala I miejscowości, w której
się 'llnajduje. Ale o łapówkach
m~imy na.pisać, bo ma to bezpojred·ni
7lW'ią.zek % omawdanym procesem, a ~Mit.o t.o
drugie śled?Jtwo kulej•, a tle
by się &taio, gdyby ukończyło
1ię fiaskiem.
I tak doS<:llliśm1 do ~l~a.
który ueazą na p!erw11zy rzut
oka nie wyró1m1a Ilię niczym.
Tyipmwy pol!Sk:I ,,1<7lPiltal na peryfea-iach". Tak.że peryferia.eh
prawa. Z :racji :rejon~zaeji 111Prawują·cy
feudalną,
pań&zczyź
nianą wład~
nad żydem 4

zdrowiem okolicznych mieszkańców. I z ludtml w białych
kitlach z: wiellk!mi kieszeniami,
kieszeniami be.z dna.
Trudno p!'zecenić siłę władzy
takiego 1ZJpiltala.
Kto ma ją
kontrolować? Kito się jej może
prneciwstawić? Przecież wszyscy w całym rejonie, nie wyłą
czając także mLld.cjantów, prokuratorów I· 1ędiziów, to 7JWY'kli
śmiertelnicy. Lud~ie, któny mają
schorowalilych rodziców i
dzieci, któire taikże mogą zachorować.

Matka Mieleckiej zachorowaw styczniu 1982 roku. Miała
wówczas 69 lat i 6000 zł renty. Właśnie w tym czasie Mielecka zaozęła „podbierać" pocztowe piein!ądze.
Gwał·toWllle pogo.rsa.enle
•tanu zdrowia sta~z.ej pa!Ilj nasstą.piło na początku
kwietnia
- dusz;ności, S1Pecyficzny ucii;,k
w klatce piersiowej. We?JWa!Ilo
pogo.towie ratunkowe "" powiatu". Leka.rz 7lbadał chorą, dał
zastrzyk i stwierdził, że teraz
wystlld'czy już opieka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach.
Pogotowie odjechało
około godziny 17, a na ośrodek
mo~na było liczyć dopiero nutępnego dnia.
W pół godziny później chorej zn-Ow się pogor:szyło. ~ów
telefon do pogotowia. Okaz.ało
s · ~. że karetka jesiicze nie dojechała. Na dramatyczne nalegania Mieleckiej
nawiązano
radiowy kontakt z karetką. Lekarz ponoć upierał się, że nie'
w idzi potrzeby umieszczen:a
th:irej w szpital u. Córka b~·la
innego z.dania i autobusem ipojechała do szpitala, by prosić o
ła

nie P01116c
me mote, bo w
azpi·t alu nie ma ani
jednego
miejsca. Nie pomogły tłuma~e
nJa, że 2ldan1iem córki chora.jest
umierająca.

„

Pr.zygotowaina na taką odipowiedt Mielecika WY'komy•tała
rnomenit, kiedy tO<Wairzy112:ąca
pani Ordyinator młoda lekarka
oddaliła 1:lę I wsunęła
do kieszeni kit.la ipani Ordynator kopertę

zawierającą

30 OOO

zł.

Tamta pomacała kopertę, ka,zała Mieledriej poczekać i pre.ez
dyżurkę pielęgnla.rek <poszła na
nlę
intensywnego
nadzoru.
Kiedy wróciła. oświadczyła, że
·córka ma pil'zywleźć maitkę
v.·łamiym śr odkiem
lokomocji.

lltarc~y
zad'l'Woni~ po karetkę
pogotowia.
W 1umie od kwietnia 198Z do
29 paźd,zlernlka 1988 roku (do
dnia zgonu) 1tarsza pa.ni była
w 1zplłalu kllkandcle razy.
~ajklrócej przer. 3 dn~, najdłu
żej blisko 2 mie9iące. Rae:r.ywi·ścle aft! razu nie było kło
potów z ~zyjędem chorej do
s~itaila, 111le za kat.dym razem
nacze1lnl-czka dawała sute ła
pów!k!. Po 20 000-50 OOO -za
każdym razem.
Naj1większą,

bo 100 OOO,

,dał&

w IJstopadzle 1985 roku. J to
przy świadku , - drugiej lekarce. Stan matk>i był wówczas
bard.oo clęilk!, bo ;po ipq;ywie-

Taksó>wkan w4e.d7Jał, że pani
Oil'ldynaitoll!' „bien.e" od kilkunastu lat, :!:e „biorą" Inni. A
taru:, kiedy p111nią Ordynator
zaetępuje w czacie W"lopu pani
Doktor, to wsz,t.o z nJą ipoga"clać. Jest let:ma od pani Ordynator. Jego teść leżał niedawno w 111pita1u, więoc dobme 1ię
orientuje.
Za pierwszym razem pa.ni
Doktor dostała ZO OOO. Mielecka
dowiedziała się, te matka jest cho·
ra na 1elr'Ce, że ma ogólną niewydolno~ć krążenia, ale te może tak długo leżeć w s~iitału,
jak dŁugo to będzie tpO'!lrulb:ne.
Po dwóch ty.godlniach mat'ka
poc11:uła 11lę dobne ·i cór!ka za-

Wielka ałera z ~iągiem dalszym
Naczelnic~a
sówkę.

pobiegła

po

tak-

Ala!I'llll nie był fals,zywy - .
wstępne badanie wykazał<> stan
;przedł,awałowy, a chora na &ali
intensywnego nadzoru przeleża
ła

'5 dni.

A

a;ióźniej

jeszcze

8-10 dni na sali ogólnej. Przez
te pieirws-ze 5 dni córika dwa
razy dziennie, rano i wiec.zo-

rem,

odwiedzała
matkę. Ra'Ilo
jeźd•zHa autobusami PKS, wliecz01rem w tamtą stronę jechała

autobusem, ale
zawsze taksó"W'ką.

:r. powrotem

Mie~ecka
była
niezwylkle
'przywiązana do ima•tki.
Kiedy
w końcu marca 1979 roku s;prowadziła się do Osieka, do domu nowo poślubionego męża,
przyjechała z maitlk:ą.
Maltka
miała swój pokój, a córka bardzo trosldiwie opiekowała. się
nią. Szalała,
kiedy ma-tka ~
c.z.ęła chorować. W śledztwie używała
wyłą-cznie
o.kreślenia
„mama". Na sali rozpraw pła
kała tylko wtedy,
kiedy iktoś
wspomniał o matce.

Tirzedego dnia IPOby<tu chorej
na saJi in<tensywnego nad•zoru
Miieleoka od.wied,ziła panią Ordynator w jej gabinecie. Pytała o stan ui!l'owia ma>tki, o
sza.nse wylec.zenia, ó ewentualną potrzebę przewiezienia matki '\io innego szipita·la. Na
wszystkie wątpliwości i py<tanfa lekarka zareagowała pozytywnie: Wszystko będzie dobrze. Mielecka położyła na.biurku 50 OOO zł.
Więcej niż za
pierwszym razem, bo odniosła
w!'ażenie, że te 30 OOO z1 to było za mało, i że
pani doktor
była niezadowolona.
Leka:rka
schowała
zwitek banknotów,
bez liczenia. pod jakii.ł bloczek
leżący .na biurku.

zieniu :podłączono ją zaraz pod
kroiplóWikę.
Ale i kil.'oplówka
nie pomagała. Córka pobiegła
do pani Ordynator, by błagać
o pomoc. Leika.rka po:Vwie;rdziże stan chorej jest rzeczywiście .
ciężki, ale jest pewna
szansa w zmianie leku podaiwanego matce. Wtedy Mielec'ka
oświad<:·zyła, że ma coś dla !Pani Doktor. Powiedziała to ze
skrępowaniem,
bo rozmowie
przysłu·chiwała
s i ę jakaś n ieznajoma lekarka, ale pani Ordyna.toir ośmieliła ją: nie-eh da,
to co ma. Mielecka podała jej
wó,wezas
paczkę kawy na·t uralnej (•kupionej u prywaciarza
za 1200 z!). Paczka była otwarta, a od góry wsunięte było
100 OOO. W tak:t spo.sób, że pieniądze
wys.ta•wały.
Z'daniem ,
„-0fiarodaw-czyini" ipieniądze widziały obydwie lekarki.
Już w kwa<lraru póź.rriej po
kr01plówce podłączono chorą do
innego lekarstwa, a następnego
dIJJia pojawiły alę jakieś nie.typowe tabletnct. Pierwszego I
dr:u.giego dlilia pa.ni Ordynatolt'
niezwykle dokładnd• badała
charą. Pi&'WS·Zego dnia je:sizcize
przy córce. Po kl1ku dnJaoch
stan 7Jd:rawia chorej uczą\ się
ła,

poprawiać.

Nie wie, iile w sum1e dała
pani OrdY'!lator. 800 OOO? Może
wię<:ej? No i próez tego z: 50
paczek kawy, no ł mięso, kurczaki, węd·liny, masło, jajka,
śmie·tanę. Pani Ordynator wiedziała, że córka przychodzi do
matki codziennie, więc co 3-4
dni pytała chorą o córkę. Matka
przekazywała
to naczelnic?.ce,
a naczelniczka rozumiała to w
ten 51Posób, że musi 7lilÓW :oś
dać.

Nie miała wyjścia, bo kiedy
natknęła się na panią Ordyna-

nio sł a pan.i
~ladz.ieją ,
że

Do:<·to.r 50 OOO z
zabier.ze maitkę
na.:;t~.pnego o.nia. Niestety 11tan
matki znów się pogorszył I pozostała
jesowze d-9 dn i. W
.sumie pa•ni Dokto,r, pod n ieobecność: pani Ordy.nato:r, zainkasowała co najmnJej
200 OOO.
Ale fachowcem okazała. sit;:
miernym - uważała, że chora
cierpi tylko na •~. a chorowała także 1 n.a żołądek, i na
płuca.

Druga
ipanl Dok.tor była w
sz.pi.taJu „od leJcarsitw". A ponadto
wyjątkowo matce nacze.lni·C7lk! robiła
cod:zien.nie
EKG, mimo. że innym chorym
robił kto inny. Córka .z dro.gą
panią
Dokbor dogadała się
szybko i chora idąc do domu
miała zawsze komplet lekar.s:tw,
podczas gody inllli choriz.y doJJtawal! tylko recepty. W sumie za
niecałe chyba
200 OOO na.c.zelnic.z.ka nigdy PG aptekach ni•
~aniała.

Pan Doktor kosztował .l\clielecklł co
najmniej 158 OOO zł.
Mies7Jkał
we Wrocławiu, a.le
miał dy.żury
w 17lpi·t alu, byt
kiierownikiem
najblt.żisizego
gminnego ośrod•ka zd:rowia, a
. po:nad>to ra.z w tygodl!liiu, we
wtorki jeździł ik!II"ertiką pogotowia dQ pl!'W1Ilego zakładu rolnego PGR, by na miejscu leczyć
jego pracowników. Kiedy w
grudniu 1985 roku wypisywano
matkę naczE:'fniczki ze szpitala
z O'Pililią, że można spróbować
pozostawić ją w
domu pod
stałą opieką lekarską z ośrod
ka, w grę mógł wchodzić tylko
pan Doktor.
W pierwszy wtorek przyjechał, jak umówi!!
się wcześ
niej, ale w trzy dni później,
kiedy chora mów po-czuła a · ę
gorzej stwierdzi ł, że >p'rzyje-

r:l:une!c

Jak w:>pomnialem.
jest to
nor malny typowy szpital (podv;ro;:ła wskD , w którego rejonie
dz ialan:a choroba jest problemem przede wszystkim finansowym, a ciężka I długotrwała
choroba, poza nią samą, takte
materialnym
nleszc,zęściem.
Taka choroba z reguły tak skutecz.nie „leczy z gotówki'' bliż
gz~ i dalszą rodzinę, że często
n:e ma nawet za co po.chować
byłego pacjenta ...
Mielecka podczas śledztwa
bardzo szczerze
wyjaśniała
wszystkie okoliczności kradzie'ży, co przecież bardzo ją obcią
żało i dlatego
nie widzę powodu, by nie wierzyć jej, kiedy mówi na co pieniądze ~y
dawała. Br7lllli to tym bard71iej
wiarygodnie,
że wielo'kTotnie
podkreślała
pod-cza.s przesłu
chań, że dawała
ła.pówkl z
własnej
lnkjatywy, że nikt
od niej nigdy nie żądał pieni~
dzy, że nikt ni~dy nie >pow!ed,zial, że dala z;byt mało.
Inaczej mówiąc nie usłysza
ła nigdy: „Pani Mielecka, je że
li nie da pani 100 OOO, to pani
matka umrze .bez opieki lejtankiej", albo: „Im !Pani da więcej,
tym leipszą o.piekę w uipitalu
będ•zie miała pani matka". Tego nie trzeba było mówić. Wtiedziała o tym
od rodzin chorych, leżących w tym sz.pitalu,
od · interesantów odwietlzają
c.n h jej poc•ZJtę, od sąsiadów.
Stosunek personelu sZJpitala wobec niej i wobec chorej matki
potwierdził później tylko to, o
czym wiedzieli ws.zyscy w rejonie.
Pierwszej lekcji, w kwietniu
1982 roku, udzieliła jej pani
Ordynator wyddał11 wewnętrz
nego. Tego dnia matka poczuła się bard1
zo źle. Wezwali pogotowie ratun:kowe. Lekarz dał
zastrzyk. ale &twierd·ził, że
przypadek nie kwalifikuje się
do lec·zenia szp~tailnego. Kiedy
w pół godziny po odjeździe karetki matka znów poczuła duszności
i charakterys.tyiczny ucisk w klatce piersiowej. Mielecka pojechała do SllJPiitafa, by
prosić o pr~yjęcle
matkd. O
ratunek, bo przede:!; z ireil"cem
żartów nie ma. Pan~
Or:dynator oświa.d-czyła, te niesite-ty

Foto: Grzraors
T.raec1ą łapówkę pani Ordynator za.Lnkasoiwała w dniu

wyipisywania chorej ze azpi,taila.
p!l'zys:rla wówczas
z og:romnym buadetem kwiatów. Matka była już ubrana,
kuta in!o;rmaicyjna lec:telllia
s:upitalnego była już wyp!aana,
a pani Ordynaitor była bardzo
miła. Wprawdzie choroba matki {lie jest do wylec~ia. ale
wystar.czy dobra orpieka lekarska, ' a gdyby 'pogorszyło się
bardzo, córka ma natychmiast
dowieźć
matkę do .s·z pitala. O
braku miejsc już się nic nie
Naczedruc~ka

mówiło.

Tym

i:azem

naczelniczka

przyniosła 70 OOO.
Ty.le -.]niala
dać, gdyby pani Ordylilator oświad-czyła, co było pndttykowane, że chol!'a zatrzyma>Ila
zostanie jeszcze tydrz.ień. Dla

kuracji, rekonwaleseencji. Taka
propozycja nJe
padła,
więc
Mielec.ka
oc!U.czyła starannie
50 OOO i połotyła pieniąd,ze na
biurcku. Lekad<a jes.:r.<:7.e :raz
wyiraziła

coitowość

prizyjęda

matki, kiedy będizlie 1n.eba, o
kaMej iporm dcl& ł ~. Wy-

tor

1 gołymi rękami, kiedy nie
miała co dać, tarnita nie ehcia-:
ła w ogóle rozmawiać. Mówiła, że nli• ma czuu, że jut ba.rdzo zajęta i tyle się w.!d:r.lały.
Zre,sztą co tam kiilo schabu ozy

pac.z.ka kawy. W 1984 roku jakobieta z wioski są>otkana
na 1zpitalnym korytarzu
(jej
18-lerni 1yn był ciężko chory)
powiedziała jej, że jak chce że
by matka wyzdrowiała, t.o musi
pani Ordynator dać ,,,zl.e.l<l!Ile".
Tyllk:o skąd naczeJniaJka miała
wziąć „zielone"? Buliiła, ale była szczęśliwa,
że
na złotów
kach i plt'ezenitach się koń<!IZY, że
nie musi kombinować dolarów.
O tym, ż.e wllll'to. „dać" także
panj Doncio!l', przelmnał Mielecką talksówkarz.
Taki 11<tały,
zaprzyjaźniony, który mieszkał
.obok s:upi·t ala i miał telefon w
dtJmu:' Pirze.z droższy czas korzy11tała ,; usług
innyich taksówka!l'izy, ale ten brał stale
tyilko 900 zł, mimo, :!:e taksQ~
metr wy·bijał 1100 I więcej. InDl zd·zl~ali, a t9!1\ 11 dacią był
naJtańny. W wmle 21rob!ŁJ z
mm ollolo IOG ltunów.
kaś

chać

Galasfńskł

może, bo nie ma karetki, Naca.ełni·CZika zaproponowała WÓ'WlC'ZU,
żeby
sprawą
potrakitował prywa<tnie i przyjechał właMtym
S81Illoc.t10dem.
Pnyjochał, dositał 2000, a póź

nie

niej już ws11:ywtkie p:rzyjauiy
trakt<Ywano jako
„prywatne",
nawet wóW1Czas, kiedy brał
karetkę.
Dawała
zamsze po
2000.
Dwukr()tnle
dała
po
10 OOO, k iedy matka czuła s ię
bairdoo źle.
Lekarze są w S21Pitalu najważniej,si, aae dla cho;rego równie waim.e są pielę~ni~i I salowe. Kiedy w pobliżu nie ma
.l ekarzy, naiwet
wa.źniejme. I
.nlezas;tąa>ione,
kiedy
triz eba
zmienić bieliznę, podać lekalI'stwa, przyrnieść jedzenie poz.a
godl7Jinaml wydawania p o-sił
ków. Więc
do stawały i plelęg:nia.rkl, I salowe.
Z pie l ęgn!uek najwięcej dostała
jedna. Najuczyinniej.siza,
najtroskliwsza, najbardziej zaangarowana przy chorej. ~ Nazwijmy ją P!e1egn1Bl'lkl\ Pierwszą.
Tylko Pielęgniarka Pierwn:a
dostała oo najmniej 100 łOł d

w rotl>wce, a ponadlto co najmniej 50 paczek kawy, dwa ko-- .
nia'k i i diwa 1Zamipany.
Salowa Pierwsza dostała teł
co najmniej 100 ooo, aile za łie
często zmieniała pld:!:amę chorej,
p<>dawała buen,
pomagała w
katdej sy<tua;cjl. Kiedy chora 1
!dała w domu, ~yjełidtala do
niej, by ał41 n11' opiekować. Za
ta w!r%y>t7 w · domu dostawab.
mięso, kury,
jajka. W dniu
śmierci
sita.raz.ej pain,i !l)ll"ZJ'jechała takaówk-. b7 sawiadomld
o tym fakcie. Za ~ nacze,Jni·Cllka ~ lSOO, a
fatygę, aalorwej sooo.
Oikoło 50 OOO
da.tała a.1owa
llru1ga. KJedy plff!Wlllly
na•
czelnic:.ka ~óclb -141 do Dt•J.
by dala matce DOW!\ pidżame,
tamta odparła, te za pldJamt
należy •ię jej but.lik&
wódki.
Od taj 18.lowej uwao nuć b7•
ło alkohol. .Ail!kohOllu tamita ni.
do..taiwała, al• p1mi1'da dOllła

I

r•

wała dość c.zę•to.
Ocz~e dmta'Wa17 teł iDne pielęłJ!l.lark.i I. ll:me aaa01N.
Łapów«tl
dawała w uplitaJu

nie tyillko naczelillli.czka. Podcsa•
śled7ltiwa
nałł.wchai Ilię na wn
temait kipt. Bogiullłaiw PGIIL
Mówiono o prawd'1lłw)'dl t.ra.gedla-ch, padały konkretne nuwiaka. ~ iln!Qmluje ie mui'zą być
dopiero oip.raoowaM
,,ipirC>ce$10WO" na uty·te'k proku•
ra<tUJry i .ądu.
Wapomnfl

są.siadów

t$o o jednJlll •

nacaliniczlkd.
W
czelt'iWcu 1986 &"Oku przechoda:ił
ciężJką operację.
Mniej więcej
w tym czule miał na k•llliecz·
ca 400 OOO .llł, o lctórycb ni•
wiedeiała tona.
Gotówk• '917l>rał na dwa dllld pned oa;>ea"acjia.
Naczełlil.lczJka
paw:ieda:iala o
tY'Ch pleilUąd.zach rome chorego, a kled:r ta z:ac.zęła dochodzić oo a.tę 11 nimi .tało, zdia•
żyła

•i•

dO<Wli~eć,

t.e

pienią

dostał lekan. Nie Jdlltyła
u.s.tallć
kt&'y, bo W lll'\1<hl!U
1986 .roku jej mąt zmari.
Być mot.e o tycll wuylltlkloh
~awacll
ju.t nie anonimowo
będ.zlemy mogli na.plaać Po A•

dze

kooo1A1I1iu „drugiego" łledaJbwa.
Wuto ddk:ładllllie wied~ieć, za co
Mielec'ka ma !Ać do w1'7Jlenia

na 8 lat.
·I na konieo &kcem optymW.

tyczny. W tym 1amym szpitalu pracuje tak:!:e Lekars pedj&tra. Taki. kt6r7 nie ,.bierze", a
leczy. Naczelniczka tra!iła do
n.lego 7 .lllł.ja 1984 roku i chorym 4~letnim synem. Prywatnie, do domu. Stan dziecka był
tak poważny, że Lekarz wypisał natychmiut
ski~wanie
do szpitala z opinią, że d~iecku
trzeba od razu dać krqplówact.
Jeszcze tego dlllia chłQipfe.e imalazł aię w l'Zl'Pital.u.
Następnego dnia naozemi~ka
d·wukrotnle rozmawiała telefo-

nlc:mie z painem Qroynatoirem
oddziału dziecięcego.

Pytała

o

stan dziecka, w&pomniała o
kroplówce. Pan Ordynator odpowiedział,
że k;ro.plówika jest
n iepotrzebna, a atan syna jest
niezły.
Na.8tępnego dnia rano
matka przyjechała do 1<7«>itala.
Pa:i Ordyinato!l' znów twieirtlził,
że kroplówka nie jest nie:ifuęd
na. Dała m'U 30 OOO. Poszedł na
odd.ział, zbadał
chłopca i po
po'W1I'ocie pod>trzymał swoją decy,zję.
A późiniej wyszedł ze
sz;pitala.
W chw i ~ ipóźniej ma>tka dostała s ię na
odd7Jiał i stwierd ził a, że stam chłopca jest baT•
d zo poważny. Pie l ęgniarka uspo k o iła
ją jednak,
że jeżell
p an Ordynator ni e podejmie do
15.00 jakiejś decy.zji, to po tej
godzinie d y żur obejmuje Lekarz.
a on nigdy n ie przejd•me oboję tnie o.bok cho!l'ego dziecka.
I tak się stało. bekar.z zua~
po objęciu dyżu.ru podqą>CZył
dziecko do kroplówki, za co
,później pan Ordynator
7.il'O:b il
mu ka;r c remną awantUII'ę.
Ponoć dQ Le.karm ludzie Nalą dr vwiami I oknami.
Mają
zau:tamiie. Lekarz jest Aralbem._
Na kon iec dwie refleksje:
Refieksja I: Jak wobec op isanych wyżej (doświadczenie
życi owe
podpowiada, że nie
jedl!lostkowych) obyozajów w
sł u'hbie i:dll"Orwia wygląda jedna
z najw i~kszych 2ldo'byic:zy ustir~
jowych - be7Jpłatne lec,zenie?
Refleksja Il: Łapówek w
zdrowia nie wykorzeni
s i ę postępowaniami
karnymi.
Sytuację może uz;drowić tylko
•.~amooczyszczenie się" środo
wiska. Lekarze sll.tsznie mów:lą,
że także pódniesienie legalnych
zarobków. Od czegoś
jedITTak
trzeba zacząć. Dlatego ży-czę
powod•zenia
iprokuraitorom z
Fabr yC7JI1ej .

służbie

BOGDAN DAtESZAIK
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amlenlca przy ulicy Nawmt 13 nie
wzbudza już wśród
przechodniów żad
nych
przykrych
skojarzeń.
Od wybuchu minełv oonad dwa t,ył!Odnie. a kłoooity i troski dnia
codziennego skutecznie przyt!UJmiły
emocje związane z
kolejna. !?azowa tragedia. Gdyby nie zabita deskami brama
weiśeiowa i okalający zachodnia część domu świeży parkan - nikt by nań nie zwrócił uwa.1ti. Okil!h pustych 'iuż
nie ma. ' Puste sa mieszkania.
bowiem lokatorzy cze.ści !ron1 towej nie
będą tu mieS2Jkać.
fuż sie nrzeprowadzaja. Zre~z
tą nie tylko .oni, niektórzy l'!
oficyn też już otrzyma!! nowe
locum. lt1b o
nie walczą,
ewentualni'e ich sprawa ma
sie rozstrzygnąć w naibliższych
tyi:(odniach. Z 36 rodzin (a nie
26. jak uoarcie Podawa.ly ~
które ga?.ety, tyle było wy-

ni~r Henryk Kalanu. Chłot>CY • do na1 w osobie oj.ca stefana.
wspomnianei;to wytel urzedu - kitóry bez komentarzy wreczył ·
sa czujni: ani na moment nie
każdemu. ..na głowę",
uo 5
zostawia mnie aamei;to z ..ikiratv•iecy
złotych. Pófniej.
oo
kusem". nie mo.l!o
zamienić
niedzielnej kwe.4cie. k.atda roiiwobodnie ani srowa. Dowiadzina otrzymała jeszcze 'DO 10
duiQ się jednak. fe komisja
tysięcy.
ekspertów w t>ełnyim składzie
To bardJ.O ciekawa kamienlzia wi &ie za dwa dni. a Henca! J.ąk' i sami lokatorzy. JerY'k Kalarus. na noże~anie.
den z · nich. zapewne bedac
raczy mnie ładiną htstoria
o jeszcze w szoku, przekazał do
zatruciach .1?azem w Krośnie boMuzeum Wnętrz wspaniałe. sedaj i okolicach. Stan to już
cesyjne meble; nawet nie wóhistoria. ale oouczająca. Winne
bował
na czterdziestu kilku
były wadliwie
działające <>metrach nowego loctLm u.sta_grzewacze ga.z()We, Po 11~wwiać pięknych i stylowych krenej eks,pertyzie attosowne wladensów. komód, szaf i komdze wvdaly stosowne za[eceoletu „jadalnego" na 16 osób„.
nia. które iak to bY"Wa - nie
Dowiedziałem sie także. iż
w
orzyniosły ; wiekszych efe1tt6w.
Jednym .z ani~ań zachowała.
bo ludzi.ska nadal ut:vwa1a itasię w doskónałym stanie oryzowych osiz.ewaczy...
.itinalna. :le.ryjówka; z llliewielMałżeństwo Maroszk6w 11z:rkieJ?;o pomie.swzeni.a ukrYiieilo
kuje sie 'do ostatniei;to noclei:(u
pod pal'lkietem w 11>okoju na
w ..Mazowieckim". Za lkika dni
piętrze
wyjście
wowadziło
ich nowy adres brzmiał bedo.„ oiwnicy. Doskonale zalkadzie: ulica Tuszyńska. osiedle
muflowana skrytka a-prawnie
Chojny-Zatorze. A dz~ może:funkcjonowała 'Pr:ted woina. w
czasie o.\rupacji, a ostatinie.1?0
„lokatora" miała
jeszcze . na
7.e

Na przykłaa kamienica przy ulicy Nawrot 13
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Foto: Grzegorz Galasiński
ląc2l!lle Io.kali...) żadna nie chce
tu zostać. Dla nich ~pom
nienie jest zbyt silne. to u.raz.
ślad. który w psychice wyrył
sie koszmarnym ws;pomnieniem
o~lu.szającego
wybuchu. krzyku. sypiącego sie szkła„ ..
- Mieliście S1lCz.ęście - tłu
macza im najró~niejs! „fachowcy"
gdyby
to był
współczesny blok.
ta piękna
betonowa uły,ta.
to , złożyłby
sie iaik domek z kart .••
A fedl!lak na Nawirot nie
chcą
zostać. wolą na.weit
do
bloków, tych z 'OłY'tY.
- A p,rasa skąd sie
tu
wzięła?.„ pan Krzysztof, z
wydziału • dochodzeniowo-śled
czego jedneg-0 z bardziej znanY'Ch wojewódzkich urzedów
jest swzerze zal!koczony. I ma
orawo. Pir.zez wy>bita w- dwa
dni po WY'buchu w zachodniei
ścianie
budynGtu
.Jurte"
wchodzę
bowiem na 1Podwórko-stud1I1ie w chwili. i.!.d:r kilkanaście osób zaczyna dokład
ne oględziny bramv i ulemolowanych piwnic. Łut ·~ścia. dziennikarslki
„no,s"
otzypadkiem zjawiam sie w
momencie.
itdY
if07iPOCZYna
pra<:A: ia'kaś Specjalistyczna kom11sJa. (jeszcze nie wiem Jaka„.)
1a 11ie iuż nie dam

a

wyrz.uctć.

- Ma się te kontakty„. riucam eni.lmlatvcznie. bo w
dtisiejszy przypadek i tak nie
uwierzy. - ~hyba i ia mogę
się z szanowną komi·sją zabrać?
- dodaię f ocham sie bezczelnie tuż . za orokuratorem Bolesławem Smakowskim.
- Żadnych rozmów. żadnych
wywiadów.„
ucin·a krótko.
gdy nieśmiało próbuje oytać o
cel dzisieiszei wycieczki. - Za
wcześnie na jakiekolwiek ustalenia
czy ooinie. wszystko.
redaktorze. w swoim czasie.
nasza żmudna robota dooiero
s!e 7.aczęla„.
Niedobrze. Nikt ze mną nie
chce słowa zamienić. Każdy.
Z"J.!:!adniętv · wije sie iak Piskorz. a pan Krzysztof tylko
oalcem grozi. Ale no paru minutach iuż wiem. że n.a zlecenie Pi:okuratury
Wojewód!kiej orzyjadą
soe::jaliści
z
krakowskiego Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dziś. na wstepny rekonesans. 7liawił się solo lniy-

m:v już o wydarzeniach feralnej niedzieli i kilku dni oo
n1e1
Porozmav:!ać
znacznie
spokojniej.
- Wie nan. dziś wspominam
to jak kiepski horror - oan
Marek Maroszek zaprasza do
hotelowego sto!Vka z filiżanka
mi parujące.i hel'batv. - Byliśmy w nierwszyc-h godzinach.
a nawet dniach oozostawieni
iiamym sobie.
Zdes.perowani.
niepewni jutra odwiedzaliśmy
w pare osób łódika telewizie.
wYISlaliśmy też kibka
telegramów opisujących na.sza sytuację do osób i instytucii. które
- mieliśmv nadzieje - mo_e:ł.v
ten stan rzeczy zmienić. Poszłv wiec telegramy i do Komitetu Łódzkiego PZPR i na rę
ce I sekretama KC„.
- Gdy nierw~ze emocje minęły. gdy imalazły sie dla nas
t>Okoje i obiady, zainteresowanie władz wyraźnie zmalało - Joanna Maroszek onowiada.
it t.rzecie~o dnia Milknelv także
milieyjne
posterunki. a
'PI'Zeciet 1Poro mieszkań mialo
uszkodzone zamki w dI'IZwiach .
bąd:t tYeh dmwi w o_góle
nie
było. To można by nawawde
niezła
ksiąi'ke napisać:
jak
warowaliśmy
przed
domem.
jak sami zabiial!śmy dvmntkl.
by kltoś niepowołjł:nv nie zainteresował l!ie naszymi mies~
kaniami, iak Dl'Z)"szli 1.z!klatze.
a byli tak „słabi". że ootłukli
do;piero co WPrawioną szybę,
Jeden był tak oijany. że maż
wyrzucił go z mieszkania. choć
tamten rwał sie do roboty„.
- Przy takim
nieszczęściu
zawsze wvnikllla historie.
w
któ.re. i:(dybym te_e:o nie t:1rzeżyła. oewnie bvm nie uwierzyła dorzuca obecna przy
naszei rozmowie inna lo'kaitorka domu orzy ulicy Nawrot
13. Małgorzata Majewska.
Jedna z sąsiadek musiała zdobyć na przykład f<>Iimalne zaświadczenie. że
był
wy:buch.
bo nikt nie chciał jei US!Prawiedliwić nieobecności w pracy ani orzyznać okolicznościo
we.go urloou.„ '
...:... Jaka
otrzymaliśmy
pomoc finansowa? - oan Marek
;est
precyzyjny,
siel!a do
swych notatek - każ.da rodzina dostała w l!ranicach 25-30 ·
tysięcy z PKPS.
z PCK kołdry, powłoczki. koce, Pidża
my, No i 'kościół iprzyszedł sam
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spółdzielni.

I

~e

snra.w:r .tara-

my 1i1t przyŚJ)ieszyć, niezalet-

nie od stażu w •o6łdzielni.
Zasteoca dyrektora do sDt"aw
teehnioz:nych
„Gazowni"
Jerzy Srudka fest jednak nieco zdenerwowany. choć - iak
wiem - sprawy z i:(azem zwią
zane ma „w małym palcu".
- Obecna svtuacia. nie powstała. w ciągu ro·ku cz.v dwóch
- narastała latami; dzlesiatkami lat Sieć żeliwna?
Mam;·
jej oonad 80 kilometrów v1
mieście. niemal wy!acznie
w
śródmieściu.
Ta ka sieć moim
zdaniem iest wieczna; polaczenia
rur uszczelnione sznurkiem. ołowiem i asfaltem wytrzymują •wszys1ko.
- Tylko · nie wielotonowe
pojazdy nad sobą?
- 11:1iędzy iru1ymi. I'róchn:ka musieliśmv „wyciąć". ho
trzeba
w.vmienić
około 800
metrów rur żeli\vnych. Ale
przebiega~aca

t>O

sąsiedzku

Jaracza WY·trzymuje
wiecei.
:z.budowana miedzy innymi z
ooozą1Jk1.1 lat 1Dięćd~eaiaitYoh.Kol~
cWkawo.tac• dotzu- · bardziej od'Po.rnej „lko!lt·ki"
cJ.ł dwa clni 1Dó:6n.le1 kieru1au
- Na .łakleJ głębokołcl 1>0ltI'U.Pll -.,.rtów :& ~.
włnn7 leże6 ~ Pl"lewodJT
docent RJnU"d Stelenlewwld.
- Oryfindn:r
bu4111*. I
mocny. A wie pan, ie suho- Teoretyeznie od 6CI do 120
centymetrów. Ale sa· miej.sca.
wala ait itu jeszcze nrawie w
choćby na Retkini. .gdzie macałości staira. iazowa
instalala.zły się na trzech
metrach.
cja
oświetleniowa?
Tak. .z
a na Olechowie
leża.„
wyjścieim
na
w
poszoze1?6ilnvch
oo wie.rzchni.
pokojach. Ale nieeh aie Pan
nie obawia, nie było możli
- Ile wam brakuje rur
wości, by
do niei przedo·stał
kiedy zamierzacie wymienjać
się gaz z ezynnej Lnstalacii.
Deski w bram.ie wje·to. od- . inne odcinki zużytych gazocią
gów„. Czy macie . precyzyjny
11ł-0nięto
znów
pokrzywione
plan czy raczej zaczniecie tam,
belki stropu, sterty gruzu. zagdzie będą sygnały o nieszwalone piwnice
WY'bielony
tynkiem wynurza. się stamtąd
czelnościach?
kolejny krakowianin doktor Ryszard Zajda. Ale iuz
- Plan? Mamy. Jest to kilkadziesią,t ulic centrum mia~
obok mam dwóch „aniołów" ta. A kiedy?
Tego nie wie
pana Krzysztofa i prokuratora
nikt„. Zapotrzebowania nasze
Smakowskiego. Szanowny eksoniew.ają na 50-{iO kilometrów
oert wie. że nie może .:posyrur rocznie. a otrzymujemy oać"
żadnych
szczegółów-.
5-{i kilo,:netrów„ .
.Choć miarb.v ochotę.„
- No cóż, wie uan. iak to
- Gdy żeliwnego nie ,jesteś
stare domy,
mocne. solid.-;e
cie w stanie wymienić szybko
konstrukcje wytrzymu ia dziei skutecznie, to?.:.
siątki lat. ale nie instalacje.
Znamy to doskonale z włas
- Będziemy. co iest w pewne1w. krakowskiego. 'OOd wórka.
ne; mierze
nowatorskim ooNi'kt nie przewidywał kiedyś
ciagnieciem w sknli kraju •.1takiego zatłoczenia ulic. który.szczelniać stare
żeliwo. i.ak!e. mi kursują wielotonowe droiać.
Zycie nas do tego zmugowe kolosy. Sciany osiadai:i.
SZi:!.„
przemieszczają sie.
wszelkie'!o
t.vou rury też nle \\') trzymu- W
cza~ie
siarczystych
Ja ...
mrozów
będziemy
.,dogrze.Eksperci chcą jesicze dostać
wać" się gaze-n.„
się do uiwnicy od strony chodnika. Zi:(rzytaia i:(woździe
w
deskach. ekioa sic<?a 00 latar- Oczywiście. Przeciętne -z.użycie i:?azu wvnosi w Łodzi 21
ki. gdy iak spod ziemi wytysiecy
meh·ów sześcienn.vch
rasta „konkurencja" - Wiesna godzine. a z.ima
ław· Machejko
i jego kam~
do„. 37 t.vs;ęcy.
rzyści. Usłyszv od orokurator1
to samo co i ia: że. eksoe:-ci
- Gazem ziemnym, w przemają ustalić prz.ycz~·nv wybudwieristwie do koksowniczei:-o.
chu. eoicenitrum
i kierurre)..:
nie snosób sie otruć...
fali i.\'ybuchu.
że
śledzhy 1
trwa„.
- To te;: n:e całkiem orawZ zastępcą naczelnika śr6cl
d:;i. Przy intens.\llvnym snahmiejskie.t dzielnicy · Aleksanniu.
na orzvkład zaoaleniu
drem Sową. siedzę nad g,rubaskilku oa.lni\<;ów i piekarnika a
ną tecz!k:ą
oełną papierzysków
brak intensywne.i went.vla.cii
związanych z hasłem „Nawrot
- powsta ie tyle soalin. że i
13". Zna~ już szczegóły orne
\\'Ówczas może to bvć groźne
zespołów oowołanych
do badla ż.vcia.
dania przyczyn katastrofy i
· Wiceurezydent Stanisław Ża
stanu technicznego po WY•Padłobny iest realista wie doskoku. Przyczyna: korozja rury
nale. że nie ma ni tak ootci·w piwnicy Tak można to onego zastrzyku
finanrnwego
kreślić najkrócej.
Po drugie:
ani oraktycznych
możliwości
frontowa cześć budynku
n:e
szybkiego
wyremontowan:a
nadaje się
do zamieszkan:a
pajeczej
sieci
oodzierrmych
Ale zan~m do remontu przyprzewodów.
stąpią ekipy
PBK .. Zachód"
- Musimy sukcesywnie w.vnie2lbędne iest przeprowadzenie
mię_niać te najstarsze gazo·xe
ekspertyzy i stwor?.enie
stopołączenia. a dotyczy to glówsownej dolkumentacji. A ludzie
nie śródmieścia
Problem iest
muszą ..-.dz.ieś mieszikać. w dobardzo tru.dn.v. pr.zeszkód
mu 'Przy uli-cy NlllWlrot nie chce
jak choćby niedostaitek rur oozostać ±aden z ·lokat«-ów.
jest . bardz.o dużo. Tak zwaną
- Pięciu naczelntków dzielstara zabudowe musimv oodnic umówiło się, i~ każdy daje
dać
komoleksO'\.vym
orzeglą
„do puli" trzy mieszkania. na
dom. w wielu domach rówWY'padek nieszczęścia. dla tel'!o.
nież w wyniku
tak zwanych
w kltóre.i:(o dzielnicy by sie· coś
dogęszczeń.
doszło do róinec:o
t>rzytrafiło. I ·teraz to awaryjtypu instalac:vjnych nieo„a w· :lne rozwiązanie
przydało sie
łowości.
co
sorowadza >ie
Przykład? Choćby .rodzina pań
cho6by do
braku kanałów
stwa Białków. Mieli dwa powentylacyjnych. Tak wiec :ikoje z kuchnia o oowierzchni
oorządkowanie
wszystkich
69 metrów. ia'ko zaste·pcze. tesoraw z.wiązanych z. bez.oicczraiz
maja
siedem metrów
nym korzystaniem z. sieci gamniej. ale zyskali centralne ozowe; oznaczać będzie orz.egrzewanie. otrzymali mieszkaglad i wymiane instalac q, i;e
. nie ty.pu M-4 w bloku kom,1może
sie także zdarz:v(-. re
nalnym nrzv ulicy
Oi!niskotrzeba bedzie
wstrzymać doweJ.
stawe
i:(azu
tam !?dzie ?.e
względu choć-by na brak odo?:Je rodzin pozostaje jesz,,·iedniei 1\·entybcii korzvstacze dziś. Po <lwóch tygodniach
nie z niego
stanowiłobv pobez mieszkania?
tencjalne zagrożenie.„
- Chce
Pan
powiedzieć:
bez nowei:(o mieszkania? Czvnimy
starania by
~..naleźć
mies11kania dla wszystkich lokatorów i orzeormvadzić komoleksowy
remont kamienicv.
Może uda
się podłączyć
do
sieci centralnego? Zobaczvim:v.
A na teraz: dwadzieścia oieć
rodzin otrzYmało 1u± mieszkania. z tego dwadzieścia ieden
w
lokalach komunalnych. z
oozostałych
Jedenastu rodz.in
cześć. a dokładnie sześć.
ma
jeszc>.:e szanse na mlesz!k:anla
iioółdzielcze. bo
s• członlkami

Zno1111 wybueh
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Kolejna tragedia, związana z wybuchem gazu zdarzyła
\\. ubiegły wtorek, w jednym s mieszkań 1tarej, bałucki9'
ofic:vnv przy ul. Zielnej 7.
'
,
W wyniku eksplozji i krótkotrwałego pożaru bardzo ciężkich
obrażeń doznał mieszkający tu od 1954 r.
Jerzy Kmmirelq
poparzenia obejmują 80 proc. powierz.chnl ciała. Dokla<lną godzinę eksplozji -· 17.53 w.skazał etłuczony ~garek poszkodowanego.
Drobne obrażenia odni01Slo również małe dziecko 1ąsiadów.
Potężny wybuch zniszczył ścianę szczytową budyin'ku
WY•
sokości II piętra, od 11trony korytarzy co było raczej szczę.
śłiwym przypadkiem, bowiem w przeciwnym razie ofiar
mogtoby bvć więcej.
·
Komisja ustalająca przyczyny wybuchu rozpatruje · dwie .motliwe wersje: nieszczelność zaworu w kuchence, znajdującego
się tuż przy drzwiach wejściowych do mieszkania Jerzego Kuś- ·
mirka lub uszkodzenie instalacji gazowej, znajdującej si~ w
korytarzu. Za t<ł ostatnią przemawia fakt, że eksplozja nastą
piła w !Sieni, natomiast zniJ.Srezenia w mieszkaniu były stoiiunkowo niewielkie.
Na piętrze, gdzie nastąpił wybuch z.aimies'Zlkl·\Yało 6 rodzin,
natomi<?-"t w całej oficynie 14. Wszyscy lokatorzy zostali oto.
czeni odpowiednią opieki\. Częśd ewakuowano do hoteli.
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Z

premłerą
„Nabuceo"
zwlekaliśmy długo oświadczył dyr. Pietras

programie wydrukowanym :r:
okazji
pierwszej w nowym
sE>zonie artystycznym ·-premiery
łódzkiego Teatru Wielkiego.
Jest faktem, że wspomnianC'mu dziełu nie szczęściło się
specjalnie w naszym
kraju.
Kiedy po stuletniej przerwie,
w r. 1968, miało ·być zaprezentowane we Wrodawlu, zdjęła
je przed premierą cenzura. Dopiero w 1983 r. wystawione zostało w Bytomiu (z Romualdem
Tesarowiczem w roli Zacharia~za), a w rok później w Gdań.
sku (z Florianem Skulskim w
roli Nabucco).
Z obecności .. Nabuchodonozora" - bo I taki tytuł jMt
w

kontentowaniem.
1ycąc ucą
pełnią brzmienia blachy,
porównując mimowolnie np. ład
nie grające wiofonczele z tak
często nieprecyzyjnymi w działaniu I nieraz przeze mnie krytykowanymi ich odpowiedniczkami w orkiestrze filharmonii.
P.st! O nieobecnych nie mówi
się 7.le, a filharmonicy bawią
akurat za granicą ...
„Nabucco" nie bez słuszności
uwatany jest :r:a operę zdominowaną przez chóry. Jak wiadomo przebój numer l stanowi
w niej śpiewana przez chór
unisono (co jest
ulubionym
Verdiowskim efektem)· melodia
„Va, pensłero ... " („Leć, myśli,
na skrzydłach złotych!"). Wspo- ,
mnę, że tę w:r:ruszającą zespołową modlitwę,' jako
jedyną
bisowano w trakcie trzećh ko-

Nabucco, czyli spełnione·
oczekiwania
prawomocny - w repertua~ze
naszego Teatru Wielkiego moż
na się tylko
cieszyć. Opera
obrosta pewni\ legendą, gdyż
podobnie jak grane wcześniej
„Fidelio"
Beethovena i „ży
dówka" Hal~vy'ego reprezentuje tzw. nurt
wolnościowy.
Akcja osadzona jest mianowicie
w czasach niewoli babilońskiej
narodu żydowskiego i zawiera
wiele motywów uniwersalnych.
Nic dziwnego, że w XIX wieku
ożywione patriotyi.:znymi uczuciRmi społeczeństwo
włoskie
re<igJwałg na pierwsze spektakle „Nabucca" tak spontanicznie, iż okupacyjne władze austriackie
nakazały
wkrótce
zdjęcie tej opery z afisza, podJbnie, jak po latach uczynili
to zarząP.cy carscy w stosuT}ku
do „Strasznego ·dworu".
Opera Verdiego stanowi pozycję o niekwestionowanych walorach muzycznych. Przygotowujący
premierę
kapelmistrz
Andrzej
Straszyński .
powiedział
mi:
„Nabucco ·
stawia w warstwie wokalnej
najwyższe wymagania. To dzieło
29-Ietniego twórcy
pochodzi
przecież z. epoki Paganiniego
i Liszta. Charakterysty·czne, że
bel canto połączone zostało tu
ze skrajnymi emocjami Stąd
'" wykonaniu tak bardzo potrzebna jest kontrola intelektu.
\.Myślę zresztą, że do tzw. „mło
dego Verdiego" trzeba doj.rzcć,
.gdyż niezbędne okazuje się w
tym wypadku dokładne sprecyzowanie stylu i dookreślenie
się estetyczne".
Jak te deklaracje mają się
do wykreowanej rzeczywistoś
ci scenicznej? Cóż, mogę chyba
powiedzieć, że
do „młodego
Verdiego" zespól łódzkiego teatru dojrzał w pełni i potrafi
rzeczone arcydzieło przekazać
w sposób właściwy 1 interesu-

Barbara Baron

Mrówk· ·
były raz mrówki
mieszkały w torbie

cukru

pięciokilowej

z miesięcznego przydziału
zimą w cukrze było ciepło

na dwie osoby
jali
igloo

'v

żarcie pod nosem
i słodki ~lodki sen
wiosną iui: nie wstały
w·yciągnęliśmy zwłoki łyżeczką do
a cukru mogło im starczyć na całe

herbat,
tycie

Myszka·
po szklanym

słoją będziesz

wspinaó
z glinianej misy
w które.i c7.eka na ciebie słonina
Ile razy odpadnie otl !lclany
ile razy pazurki ześlizną się
po bezlitośnie gładkiej powierzchni
przetl upływem świiu
gdy z białe.i ceraty
na która tyle razy upadałaś
,,·ezmą na następną. noc
zielonv 1 P."órek
·na którym zosta~' ialaś

się

myszko

i>od przewieszką

głodne ślady

swe.i przygwieztlnej walki

Apetyty

-0

jąC!f'.

byt

Już bardzo sprawnte, 1 wigorem i urozmaiconą dynamiką
odtworzona
uwertura mogła
stanowić wręcz zaskoczenie. To
jakby nie ta sama orkiestra,
która po galowych zapowiedziach sezonu (26. IX i 3. X)
zapisała się w pamięci fał.szam!
„drzewa" podczas Andante z
Koncertu fortepianowego C-dur
Mozarta i słabiutkim kwintetem smyczkowym w przedstawianych fragmentach „Toski".
Tym razem - jak się okazało
- orkiestra przygotowana została wyjątkowo solidnie i przez
cztery akty słuchałem jej c u-

·,

nagła ochota na racuchy z konfiturą
vozbawił<' rnbaćzki clomków z czereśni
'
'.ie wiły się apetycznie na r.1zgrzanych kamienia.eh
ku mrówkom stadem sunącym na niespodziewany

obiad

lejnych premierowych wiec.,..
r5w. Chórzyści taktycznie ·pokazali alę od jak najlepszej
strony. Sprawując&mu nad nimi artystyczną opiek41 Leonow!
Zaborowskiemu 8kladam wyrazy ua:nania za
rzetelną i
przynoszącą ewidentne rezultaty pracę. Tak trzymać!
Z niekłamaną
satysfakcją
stwierdzam, że na pierwszej,
sobotniej premierze wszyscy,
bez wyjątku, soliści spisali się
wyśmienicie. Ich poziom
był
całkowicie wyrównany i godny
najlepszych scen europejskich.
w tej ohsadzie spektakl można
już
dziś
choćby i

śmiało

eksportować,

do ojczyzny Verdiego!
Szczególnie odpofiedzialną partię Abigaille z fechniczną perfekcją i ogromną muzykalnoś
cią wykonvwała Joanna Cortes (cóż za makomite aktorstwo, samym spojrzeniem i gestem pJtrafila ona powled;;:ieć o
charakterze srogiej babilońskiej
władczyni
niemal wszystko!).
Wybitną kreację stworzył w roli Nabucca gościnnie występu
jący Florian Skulski, łączący
wirtuozerię wokalną z wszechstronnymi środkami
wyrazu
scenicznego. Na wielkie brawa
zasłużyli ponadto: Romuald Teollarowicz (Zachariasz), Jolanta
Bibel (Fenena), Zygmunt Zając
(Ismaele), Zdzisław Krzywickl
(arcykapłan), Roman Wertiń<1ki
(Abdallo) I Elżbieta Gorządek
(Anna).
Głównym bohaterem dru.giej
premiery zoatał, obdauony silnym głosem i ciekawą osobowością, Andrzej
Malinowski
(Zachariasz). Irena Glowaty w
roli Abigaille nie spełniła, niestety, w pełni oczekiwań. Głos
ma wprawdzie nośny, lecz trochę niewyrównany dynamicznie,
ze sklonno§cią do „podciągania·•
tonów w wysokim rejestrze.
Takte Jer:r:y Jadczak (jako Nabucco) nie zaimponował szczególną perfekcją
Zaś trzeciego
dnia Tomruiz Fitas (partia Zachariasza) wzbudził już istotne za.strzeżenia uchybieniami
intonacyjnymi i
nierzadkim
niedopracowaniem frazy. Wydaje się też, że i Ewa Karaś
kiewicz (Abigaille) podjęła się
roli przekraczającej formatem
jej naturalne, baa:dziej kameralne predyspozycje
głosowe.
Korzystnie wypadł za to debiutujący w roli tytuł<lwej Zbigniew Macias, którego głos, jak
mniemam, będzie się jeszcze
rozwijać.
·

Joanna Corti•

(Abłgonłe)

roto:

Specjalnie podkreśll-d
chcę
jes:r:c:ze trafność ogólnej koncepcji interpretacyjnej A. Straszymkiego, przejawiającej się
w dobrych tempach, czytelnych
kulm!.nacjach., logicznym kształ
towaniu poszczególnych części.
Opera śpiewana była
po
włosku.
Może nie wszystkim
przypadło to do gustu, ale uzasadnienie tkwi w samej muzyce. Powstała ona, do tego szczególnie dźwięcznego języka, je-st
:r; nim zespolona, I każda zmiana powodować musi
pewną
deformację dzieła. Ale wersja
polska będzie I tak, trzeba jedynie ·troszkę _poczekać. Póki
co, omówienie akcji w programie musi wystarczyć, musi'zasugerować,

że

śpiewa

się

w

„Nabucco" o sprawach bynajmniej nie błahych: o nadziel
i przemocy, pogromie i klęsce,
o wolności, miłości i nienaw'ści, o zdradzie, żądzy władzy,
potrzebie wiary, pożądaniu i
namiętności, o pysze, nlewoli,
skazaniu i śmierci, o wierności,
spisku i tPrrorze. Jak na jedną operę, to i tak sporo.
Reżyser spektaklu,
Marek
Okoplński, skonstatował: „głów
nym twórcą łódzkiej
wersji
„Nab~cca" jest w istocie' tl:;rygent, bo też mt12yka :r:najduje
się zdecydowanie na pierws:r:ym
planie. Reżyser spełnił jedynie
funkcję służebną, co nie oznacza, że stworzyliśmy
tylko
koncert w kostiumach. Verdi
notabene tak właśnie wyobrażał sobie swoją operę. Chciał,
by zawierała ona przede wszystkim sytuacje do „wyśpiewa
nia się". Celem, do
którego
:r:mierzałem, była więc równowaga między tym,, co płynle z
dźwięku i gestu".
I niewątpliwie owa równowaga :r;b$tała osiągnięta, stając
się stylistycznym wyróżnikiem
realizacji. „Nabucco" pokazuje
skomplikowany
mechanizm
.,szekspirowskiej maszyny świa
ta" z pełną powściągliwością,
bez niefortunnego „gwałtu scenicznego" i nadużywania weryzmów. Ustatycznlenie
scen
zbiorowych,
stylizacja grupowych zachowań sprawia, że z
tym większą siłą oddŻiałują
ś.rodki akt0trskie wymienionych
wcześni~j aolistów, którzy po-

Udany debiut Mariusza Debfoha

Prezent dla psa
jeden :'ios kła
jeden ruch pazura
I Jut
barania głowa
wyzwolona z trybuny ludu
starej pożółkłej
która p 'łr:tóc miała
przyna.tmniej wizualnej niespodziance dla J)sa
"1''1Y ten z nnąem prey ziemi
klul!lował przez lu
a tera.z wgryza
w

rozdziawioną

Polzedl w ślady ojea
'

/

się uszczęilliwlony
w niego. martwą pa.szczę

schrupawszy na.ipierw oczy jak landrynki
bo głupio tak
pyskiem w pysk
sr.aiaclać się cho~by najsmaczniejszym mózgiem
gdy czujnie otwarte powieki udają tYWe
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W 1&lł 1Uharmon11 Narodow•ród 1łuchaezy na tali uwej w Warnawie odby.ł
sie siadł Henryk Debłch.
koncert
tm>Wadzony
przęz
Koncert w Fllharrnonll Nadyplomianta Akadem!! Muz1rodowej
w Warazawle
był
cZ111ej im. Fryderyka Chopina sukcesem dyplomantów: wnyw Wars.zawie - Mariusza De- 1cy są wychowankami
Akabicha. syna znakomitego dy- demii Muzycznej im. Fryderyrygenta i kom1)0ZYtora
Hen- ka Chopina w Warszawie. Jeryka Debicha.
dnej z najstar.szych uczelni U!Młody dyrygent
jut J)O- 20 typu w Pol.sce.
dwójnym
dyplomantem: na
Pierwaiy
.,roboczy"
konWydziale Kompozyc11
Teor)i cert prowadzony
prze1 MaMuzyki i Rvitmiki
Lódzkiej
rlusza Debicha miał
miejsce
Akademii
Muzycznej ukoń w Filharmonii
im.
Artura
czył studia, od r. 1984 studioMalawskiego
w . . Rzeszowie.
wał dyrygenture u doc.
Ry- która przeżywa swói pomyślny
szarda Dudka
w Akademii okres. Niedawno. z ogromnym
Muzycznej w Warszawie. Je- sukcesem.
wystawiano · .Repolskie"
Krzysztofa .
20 dyrygencki
debiut wzbu- quiem
dził' zrozumiałe
zai;nteresowa- Pendereckiego pod batutą komnie. Wraz z orkiestra symfo- pozytora.
niczna· Filharmonii
NarodoSukces odniosła IX Symfowej w koncercie WYstępuia so- - nia Ludwika van Beethovena.
liści: Mariusz Nieplekło
graNa program. prowadzony or,;ez
jący na trąbce
oraz Andrzej
Mariusza Debicha. złożyły s1e:
Sienkiewies 1rajacy n. vuz.o- Uwertura do dramatu Goethenle.
~
„Egmont"
Beethovena.

Amad~ul!l:r.a

Mozarta S.vmfonia
C-dur „Llnzka",
oraz Józefa
Haydna koncert obojowy. Jako aollsta
z koncertem na
o'boju wyatąpił · Piotr Maćko
wiak, wychowanek Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
Mariusz Deblch poprówadził
koncert dla młodzieży szkolnej, za~ nastepnego wieczoru
koncert tzw.
abonamentowy.
Obok miłośników muzyki
o- ·
becnych tu na każdym wieczorze, wysteo· dyrygenta (któremu również
przysłuchiwał
sie ojciec) zgromadził 'orzede
wszystkim liczne rzesze młodzieży
muzycznej. Rzeszów
posiada
filie
Krakowsk'ej
Akademii
Muzycznei.
Wydział
Wychowania Muzycznego Wyższei
Szkoły
Pedagoi;(icznei.
prężny
Zespól
Szltól Muz.vcznvch.
Współpraca Mariusza
Debicha z zespołem muzyków Filharmonii w Rzeszowie układa-

C'htDGHsław .ZłełHM ·

trafili khnąd w awe role wten tyzm, życie.
Udana i przekonywająca o.prawa acenograficzna · Mariana
Kołodzieja w sposób kon.sekwentny wykorzystuje elementy
rzeźbiarskie 1 architektoniczne
(kolumny z płaskorzeźbami,
fr":r:y) nawiązując nawet aluzyJnie' w III akcie do wiszący_ch
06rodów Semiramidy.
Mmej
może udały się utrzymane w
bieli kostiumy żydowskl!!go ludu (sz-czególnie niektóre nakrycia głowy) z uwagi na tr1;1dne
do
odparcia
skojarzeni.a z
współczesną ... obsługą kuchni l
szpitala.
_
„t
W sumie łódzki „l"abucco
o
duży, głównie muzyczny 8ukces,
nadający poniekąd
lokalnym
.solistom i zespołom status par
excęllence europejski. Oby tylko nie stracić za szybko nabr·anego dopiero co
w :!:agie
wiatru.
„Z tą operą rozpe>:zęła „ s;ę
moja kariera artystyczna
stwierdził Giueeppe Verdi. Powyższe zdanie
przytaczalll: za
interesujacą biografią włoskiego

twórcy pióra Henryka Swolkicni;i 'z te.f zresztą książki pochodZc1 obszer.ne cytaty znmfesu:zone w i;iro~t,am1e, szkoda
jednak, że z pominięciem ~u
zycznej charakterystyki „Nabucco". Jest też w teatralnym
wydawnictwie kronika
życia
kompozytora oparta na ksią
żeczce :r; „Malej biblioteki operowej'', jest wyimek 7. „Or!eusza siedemdziesięcioletniego V.
Sheeana, przepisana z przewodnika Kańskiego treść opery oraz
reklama ... „Orfeusza", czyli firmowanej przez TW restauracji.
Brak natomiast jakiegoś tek.stu oryginalnego, nie zapoży
czonego
Bardzo to
zatem
skromnie wypadło ...

•

JANUSZ JANVST
Giuseppe veri'!i: Nabucco. Kierownictwo muzyczne - Andrzej
Straszyński, reżyseria Marek
Okopiński, scenografia l\larian Kołodziej,
kierownictwo
chóru - Leon
Zaborowski,
ruch sceniczny - Czesław Ellski. Premiera w łódzkim Teatrze Wielk•m 2i października
1987

r.

la sie vomyślnie. Młody dyrygent. obok dobrego przygotowania profesjonalnego, wykazał sle taktem.
umiejętn~ci
nawiazania kontaktu z zespołem. co bynajmniej nie
ieri
tu rorawa nieważna.
Koncertem
w rzeszowskiej
Filharmonii Mariusz
Debkh
rozp0cząl swa zawodowa prace. wkrótce dyrygować
bedzle zespc>lem filharmonicznym
w Białymstoku
I w Bydgoszczy.
Wypada
chyba życzyć, b.'Y
droga · profesjonalnei
prac.r
stała o.ie w prsyszlości
dro::<a kariery i sukcesów.
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nnieśmielała nas częst-0, a Jej dobroć zawsze była zachętll,
usta,wać w trudzie poszukiwania prawdy, dawała
nadzie,ię, że to wewnętrzne „przetwarzanie siebie'' doprowadzi
do postawy otwartoś.ci - gotowości na przyjęcie i dalsze
pomnażanie wartości w .ią.żących się ze wspólnotą ludzką,
szacunku wobec. godności Innego - drugiego człowieka,

Profisor Stefania Skwarczyńska

by nie

naszego bliiuiego.
IS-lecie urodzin Pani Profesor Stefanii Skwarczyńskiej
przypadające na dzień 17 listopatfa jest nie tylko Qkazją,
aby choćby w sposób wielce skrótowy określić zasługi
Wielkie.i U1~z11nej na rozległych polach humanistyki (historii
i teorii :itPratury, genologii literackiej, teatrologii oraz lmltmy
źycia naukowego), nie tylko możliwością ponowienia
gratulacji z oka.z.ii .Jubileuszu i- najgorętszych życzeń zdrowia
i dalszej owocnej pracy, ale bodzi refleksję nacl rolą
osobOW!JŚCi uczonego w sytuacji, kiedy owo pojf;cie (uczonego,
badacza) zostało powszee!mie zasta,pione przez określenie
,,pracownika naukowego".
N.11,leży bowiem Pani Profesor do tej wspanialej (i niestety

- dziś ,już nielicznej) formacji Uczonych - Autorytetów
zarazem. zaś ów autorytet wyrasta w równej mierze z Je.I
naukowego dorobku (często prekursorskiego, bowiem
.
odkrywającego ' nie clostrzeżone problemy hu1;11a11istyki), 'z J ei
etosu badawczego - z kultu rzetelności, obiektywności
i sprawied.Jiwośc· - podstawowych dyrektyw clziałań ,
naukowych, w końcu (a jest to bardzo ważne) z cccb
osobowościowych Profesor Stefanii Skwarczyf1skiej. którą.
Jej uczniowie, słuchacze i czytelnicy po clzie1i dzisiejszy
nazywają i nazyway będą 11 as z ą Panią. Profesor. Dwie
I>llstulatywue Norwid owe wartości: l\'łąclrość i Dobroć są
najuchwytnie,jszymi cechami Wielkiej Uczone.i. Jej mąclrość

Podziękowanie zatem za to niezwykle Dzieło Otwarte, jakim
Jest twórczość Pani Profesor, niech poprzeclzi gratulacje,
.i&kic sl•ladamy w dniu Jej .Jubileuszu. zaś nasze g6rące
życzenia zdrowia i clopisywania dii tego Dzieła nowych
1·ozdziaJów nie są oka:l.ivnalne. bowiem twórczoilć i Osoba
Czcigodnej Pani Profesor jest ważkim elementem współczesnej
kom;1etencji kulturowej, z której wy1·astamy i którą staramy
się w miarę naszych możliwości realizować cod'Ziennie,

nie t.dkr w svtuac1acl, .fubileuszo"·ych.

Drnkowany t>oniie.i fragment „Autobiografii" Profesor
StcJ'anii Skwarczyńskiej obejmujący Iata 1951-1986 wnrowadza
zarazem w najistotniejsze zagadnienia problemątyki badawczej
Uczonej i ewokuje Jej związki z Lodzią..

4
ktopotliwym o.kresie życiowym'·zG·
pozbawiona kated.ry w It:niwersytecie Łódzl\im. A chcianJ
mnie zeń w ogóle wyrugować. 7.e
jednak sko11czylo się tylko - · (.,;
da czasu - na likwidacji Kat,edry
Teorii Literatury, jest to zasługą niezwykłego
w swej mądrości i szlachetności prof. dra .fati.a Szczepai1skiego. wówczas upatrzonego •;::i
rektora Un1wersytetu Łódzkiego, Otóż . Jako
warunek przyjęcia tej godności postawil on
pozostaw1en;e mnie w Uniwer.syteci~ w ~ha·
rakterze wvkładow~y - zwłaszcza literatury
powszechnei czy też · literatur zachodnioeul"vpejskich. Ale po paru latach przywrócone Katedrę Teorii L.iteratury 1 co więcej - n ;e
tyiko niebawem uczczono mnie jubileuszowo,
aie• dozwolono mi. bez zastrzeżeń. rozbudo\va ć
ją na trzy zakłady. a ·mianowide jak ic1z
wspomniałam na Zaklad Teorii Literatury. na
Zakład Teorii Dramatu i Teatru oraz na Z;:i- ·
ktad Filmu i TV, a następnie prz.eksztalqć
Katedrę w lnstytut.
Ale zanim jesz.cze doszło d-0 lŁkwidacji Katedry Teo,rii Literatury i mnie razem z n'ą.
a więc do niedoszłej ostatecznie katastrofy
życiowej
mojej · rodziny. tak się zlożyło. r.~
zaczęłam się intensywnie interes-0wać
zrnj;:inami w czasie a niekiedy i równo~7e~
nvmi - w pojmowaniu lit·e ratury i to n ie
zawsze w zgodzie z logiką historii. co po~ ·ą 
g·a za sobą zmiany w jei teoretycznej koncepcji, a w konsekwencji domaga się zmienności
zasad badawcey·oh. Często. ale bynajmniej r;e
zasadniczo. zmiany teoretycznej koncepcji !·rze. a ściljlej: o literaturach. Ma przecież u
:teratury nie następują wyłącznie po sobie w
swego fU)ldamentu solidną wiedzę nie tylko o
kolejności czasowej, ale ujawniają się żyw ct 
literaturze jednego kraju, powiedzmy: ojczvznie na jednym przecięciu w czasie. Stąd n 'l11y badacza, ale jak najszerszy krąg różnoię
J.eży je pojmować jako kierunki zarówno t~-
zykowych literatur - i to dwojako uporząd
wotnej paetyki i poezji. jak też w planie bc<kowanych. Nie tylko w kształt sumy różnych
dań literackich, gdzie równie dobrze pojawialiteratur ani w kształt zbliżonych do si~b '.2
ją się tokiem narastającej w Cl':asie literatuwyborem jakichś dwóch przynajmniej litera·ry, jak .w wal.ce ze .sobą
r(>whocześn:e.
tur poddanych porównaniu - i - ewentualOtóż owe kie:-un:ki, ich stosunek do konkre~
nie doprowadzonych w ocenie do wniosku o
inej literatury i - ewentualnie także do
charakterze ich i wartościach. Czyli teoria l!siebie wzajemnie, soczególnie mnie wówczas
teraturlY musi mieć u swych podstaw znajozainteresowały badawczo.
Zamierzałam
u,1ąc
mość historii literatury i powinna o tym
ten temat w dwa tomy pod tytułem Systemaświadczyć przez twórcze wypady badawcze n3
tyka głównych kierunków w badaniach litegrunt historyczny litera.tury i wielu literatur
rackich. Tom I, o .stI"onach 315, wydany został
- zwłaszcza w ich wzajemnych podob1enprzez l'.,6dzkie Towarzystwo Naukowe w roku
stwach i osiągnięciacil.
Otóż
te szczegó.ine
1948. Treść jego otwierało omówienie ,,F'lokomp1i!).acje i zależności, te historyczne na ;ó±logii„. a zamknęło Ją amówienie „kierunku
nych ~runtach „pr.z;ejaW:r" literackie - to była
historyczno-literackiego, historii- literatury f
droga, jaką wyznaczył
mi czas historyczny
wtaściwego kierunku
historyczno-literackiegf)"
moich studiów
uniwersyteckich dla dotarcia
Ale cóż? Książka nie była d<> nabycia w
do swoistego sZJCzytu, jakim jest nadrzędna
księgamiach. Nic też dziwnego, że recenzyjne
genetycznie nad wiedzą o literatura - teoria
jej echa ograniczyły się do dwóch wypowiedzi,
literatury.
a to prof. Juliusza Kleinera w „Tygodniku
Jako studentka studiowałam
jak już
Powszechnym" oraz - za granicą
prof.
wspomniałam literature
po.lską i literaManfreda Kddla, a to w „The American Slaturę francU&ką, a to :r.e względem badawvic and East 'European Review".
·czy.m także do ilnny.ch litera.tur romań.ski,ch; z
Wprawdzie idea monograficznego opra~o
cz.asem nie brakfo w ljcznych moich r-0zprawania kierunków w badaniao.li literackich n·e
wach wglądów w literaturę niemiecką, ang1e1przestawalą mnie nękać, ale zadowalałam się
ską, a sporadycznie także i w literatury inomówieniami tego czy innego kierunku tylko
ne; ooarzały się nawet takie rozprawki, j:ik
w po.szczególnych rozprawach. Gdy jednak w
ogbszona w 1959 «"oku rozprawka: Lmagina ·
~poro lat później, bo w ~984 roku, otrzymałam
cyjny opis Wieliczki w p'oernacie Erazma Darpropozy·cję ze .strony Państwowego Wydawnicwina. Niewątpliwie jednak.. najwięcej spośróct
twa Naukowego powierze11ia mu do publikac3i
wszystkich lioteratur absorbowała mnie literaksią~ki o kierunkach w badaniach literackich,
tura polska. I to w zakresie swych szczytów.
z radością się temu poddałam. To i owo włą
Wykładnikiem tego
fa:k:tu była nie tylk<o m->czytam do niej z owej swojej dawnej, zapoj a pierwsza książka z do<by studenckiej mnianei już książki; tej nowej nadalam tyrul:
poświęcona Słowackiemu, ale i druga, wydaKierw1ki w badaniach literackich. ód romanna w roku 1934, poświęcona Mickiew1czow1
tyzmu do połowy XX w. Pos'Zlczególne w niej
pt. Rozwój wątków i obraz6w w twór·czości
rozdziały zostały skupione w
wielorozdz.ialoMickiewicza, paralelna. tematycznie z poprzewych pięciu częściaC'h. Część pierwsza_ obejdnią,
lecz na innej za.sadzie ko;nstrukcyjne1.
mowała Kierunki
romantyczne i przedmarkBytując na szczytach
polskiego romantyzm..!.
sowską r{)Syjską szkołę realizmu;_ część Il - jakby zgodnie ze swoim
mi.strz.em prJf.
Kierunki . pozytywistyczne i naturalistyczne,
J. Kleinerem, nie zab~·aklo mi tak~ .książk i
krytykę subiektyw:ną .i kierunki
po.stpozytypoświ~onej Krasińskiemu. Jest nią
wydana
wistyczne; część III - Orientacje poeto-centry··
cz.11e i kulturocentryczne w I połowie XX wie- · . w 1959 roku książka - monstre• - bo zawi~ra aż
616 stron i tablic 36.
Poświęcona
ku; część IV - Orientacje ergocentryczne
I
Nie-boskiej komedii
jest ona równocześnie .
ostatnia część V - Badania marksi5towski.e.
przede wscy.st.kim wkładem do historii teat:u
Książka ta została
życzliwie przyjęta
przez
- głównie w Pol.scfl, ale także I za granicą;
krytykę, a młodzież studiująo("a literatur'
uniewątpliwi• znaJ~IL 1ię tu pewrut luki,
a
waża ją na ogól za pożyteczną.
także i iiclh pómiejsze dopełnienia w rozpraNaukowa moja
pasja clla teo'fii literatury
wach, zebranych między !innymi w tomie W
nie ograniczała się bynajmniej w wypowiekręgu wielkich roman·tyków pol&kich (1966, 11.
dziach do jej tylko poświ~ych książek i do
490), gdzie znalazła się także ogło.&zona w r'Jtomów w ich cyklach. Problematyka teo.retyku 1959 ~.z:prawa: I·nsceni.zacja „Nie-·b osklej
cz11oliteracka, zwłaszcza o charakterze nokomedii" w Leningradzie. Uporczywie jednak
watorskim, domagała się ode mnie przede
powraca.lam w
zakresie histt>rii
literat!Jry
wszystkim jej poilwięco1iych rozpraw i "()Z~
zwluzoa do Micklewlcl':a; i to ni• tylko w
prawek publikowanych u nas '" P<>ls<.:e po .
licznych ro.zprawftch, ale także w jeszcze jedpolsku, a później taJ.<:że często za granicą qej o nl:In lraiął.ce. a mianowicie w wydanej
w języ:k:ooh obcych. A domagała sie dlatego,
przez Lód7-kie Towarzystwo Naukowe w 1964 r.
że w tej postaci mo.g la łatwiej wywołać cenną
ksiąree pt.
Mickiew~cza „Hieroria przyi.szł-0! !\"
.naukową replikę. Zresztą wprawd~ie
nie
i jej realizacje- literackie. (a. 200, tablic XIV).
zawsze, ale często - owe rozprawy i rozNie jest mi znana żadna z niej recenpja, boprawki trafiały wtórnie do moich książek
daj iż uległo zahamow.ainiu Jej rozpowszec'1zbudowanych właśnie z takich rozpraw. Znaniarue. Wówczu przy.szlo mi na myśl, iż ucz.ymienna pod tym względem jest moja książ
niono to .z kurtuazji
ka · pt. S,zkice z zakresu teorii · literatqry, wy-.
dla profes·ora S. Pig'>nia, :r; którym w tej ksią~~ w pewnej sprawie
dana w 1932 roku, w której dominują rozprasię nie zgodziłam, acz w formie ·wy dotyczące pasjonującej mnie ówcześ.nie
zaif!t'?
tzw. literatury st.c>Sowanej. I równie znamien- dwornej.
Oczywiście jako historyk literatury Polskiej
na jest moja ostatnia książka, która przyna1mniej w połowie poswit:cona jest problematyn ie ograniczałam się do naszych najwięlr.!zych,
ani do omawiania odnośn)"ch do nich spr.aw
ce teoretycznoliterackiej - książka pt. W nrw języku po1skim; sporo rozpraw, dotyczących
bic ie literatury - teatru - kultury naukowej
wvdana w 1985 r. przez Instytut Wyda\.Y·
naszej literatury, ukazalo się także w języku
nic'zy PAX - a odznaczona Nagrodą Naro·c1ofrancuskim, niemieckim. również w językach
angiel.skim i rosyjskim, nie brakło języka łit;
:wej Rady Kultury w 19!ł6 r.
Specjalizacja nauko\1..ra w teorii literatury
gierskiego oraz czeskiego. Jak już o tym wspo0n :e jest p rosta. nie
mnialam, nie zabrakło w moim dorobku 1ako
jest - powiedzmy
jednoprzedmiotowa.
historyka literatury prac poświęcOIIly·ch po?.aNie da się potraktować
j~ko coś, co przypomina jakby
polsk~m literaturom, począwszy od najbliźszeJ
pewną sumę
dotyczących jej prżedmiotów,
mi literatury francuskiej. Spor-0 takich IDQ'ch
czegoś
jakby
słownika przynalefoych do niej pojęć. Stamtwi
prac - prac dotyczących literatur. pozapo!·
skich. a także i<:h związków z polską
ona konsekwencję nadrzędną wiedzy o literatukul-

c:ów -

W
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patronując

i z tej racji nad rozbudo·
glnachów. Powstal nie tylko Un?wer.s ytet Łódzki, ale i Akademia Medyczna
ornz Politechnika. Pow'stały szko1y wyż.sze
wszystkich. a różnych sztuk, czym nie moze
się pach walić ani ·Odb udowana Wamzawa am
dcstojny. pradawny Kraków. Nic więc dziwnego, iż . Łódź bądź organizowała
wówct.a.s
dz.iałalność kulturalną ważką dla całej Polski,
lxidż nawet w kontaktach z zagranLcą. Da:wny przemysł wytwórczy bynajmniej nie upadl,
z:·ósł 'się swoiście w - jedność z kulturą polską
i przynajmniej c~ściowo ze światową. Rozszerzały .się kontakty Lodzi ze światem. Rozszerzały się wspóltwórczo i
twórczo stylem

stałam

W<1 potężnych

własnym.

turą

literacką

nicą,

a to

-

ogłoszony;ch

zos,t ało

z.a -g.ra-

bądź w czasopismach, bądź w ks:ę
gach pamiątkowy,ch „ku czci...''; sporo ich ukazywało się w moich książkach „zbiorowydi ',
jak między tnnymi w książce wydanej w roku 1975 pt. Pomiędzy historią. a teorią litera·
Lury lub wcześn'ej: Wokół teatru i literatury .
Studią P szkice
(wyd. 1970, s. 366).
Ale teoria literatury nie tylko opiera .się o

samą

historię

literatury, a to w rozmaitytb
jej odmianach i odniesieniach. Opiera się ta'iże i to nie tylko pośrednio poprzez podglc·
b1e naukowe tejże historii literatury we wszelkich jej precyzacjach, ale także, i to nierzadko,
bezpośrednio w swej tematyce naukowej
na
potę;tnej w humanistyce dyscyplinie naukowej,
- jaką jest języmoznawstwo. A w dodatku musi
ąię liczyć teoria literatury z tą właśnie
11.ngwi.st:y,czną specjalj.zacją naukową, bo ona
to
głównie powołała do życia i
to w kulturze naukawej
europe-jskiej, bo w antyku .
greckim i łacińskim - swoistą dyscyplinę :iau.kową (ewentualnie: poddyscypliJnę naukowąl,
jaką jest przede wazystkim stylistyka, a z ji.:j
rozgałęzień wspomnieć tu
można i werso~o
gię. Tak więc teoria literaturj zarysowuje się '
nam jako wy.niosla kOpula nad szeregiem odnośnyich do literatury nauk, dy&cypHn i poddy.scyplin. Repru.entuje ona .n ie jakiś zbiór
zjawisk literackich, nie jakąś ich prostą sumę,
ale żywotność tychże zjawisk - w rozkwicie i przemianach.
Dlatego nie operuje 'o na
. - względnie nie powinna operować - niezmiennymi
d·o gmatami. Jest więc jedną z
.nauk o ży;ciu; a nie o :niezmienności, o skamieniałości obiektu, którego •dotyczy, a
który
przecież powtórzmy - załamuje się także
rozmaicie w czasie i w doświadczeniach róż
nych odibk~reów.
Wyidaje mi się, że z tych wlaśnie, bardzo
niepro.s_tych względów, twórcza uprawa teorii
literatury jest sprawą skomplik-owaną i trudna,
wymaga wieloiStronnej erudyicji, a także u-/
wrażliwienia na subtelne nowatorstwo w p;;etyckiej twórczości ró·żnych wieków, różnych
krajów, twórców w bar.dZó Eóżnych sytuacjach
historycznych i życioWych. Można by nadal i to w kilku kf.erunkach - r.omzerzać różne
aspekty zależności teo·rii literatucy, a to w zależności od spojrzeń na różne stl"ony samej
istoty literatury. Mogą dać o tym pojęcie juz
tu wymienione aspekty, a więc wypowiedzi,
które nie są prr._eciri .rozpraw, <> naturze i źró
dłach t.eori1 literatury. Niemniej naukowe ;t.adumanie o tych sprawach wydaje się b yć
·warunkiem rzetelności, a węc sumienia literaturoznawcy. Nic zatem dziwnego, iż ·w wykładadh, jak I w k<>111taktaeh d)'lfkUtyjnyeh
z
młodzieżą uniwemyteckll welądat.o
•ił raz po
raz w te gł~bie 1-tnyeh ()Stępów.
Zaangażowanie sił w pracę nie tylko a.ktuałnle ważką nie ogr81lliczalo sił
w ' tych
czasach do spraw naulti, a t,ym bardziej do
spraw własnej dYICYPliTIY naukowej. Zgodnie
z wielką tradycJll Pohłki, Zl!łaazca P-0.l&ki w
rozbiorach, nie było i!nnej l•gltymacji dla służ
by ojczytnie jak popra.z zaan.gatowanie w
idee i w tn.ld.y 1PP<>leczne. Jak to ,już tu bylo
wspomniane, po paru latach podejmowania
przez przeeiwniików prób d'OlkuczliW}'ch, acz w
a:-ezultacie mało skutecznych, do odsunięcia w
mojej oso·b ie „przeciwnika" ponoć Ideowo-poli tycznego, doszło do urówn-0upraW111ienia nru1
wszySitkich w działalności patriotyczn·o-społecz
nej. A w .dodatku wspólnota w działanfu 11polecznym w Lodzi jeszcze na pierwszym etagie
powojennym zdołała swymi osiągnięciamj ode-"Ł?rać skuteczną „srogość" etapowi następnemu,
.jak i osiągnięciami z etapu pierwszego zbudować podloże kolejnydl etapów po owym etapie: „contra". W pierwszym przecież; p-owojennym etapie Lód~ funkejonowala po części jak
n<t?iiastka stolicy - Warszawy, znajdują~ej s;ę
wowczas w gruzach. I zac.zęla się rozra.stać
nie tyle od s.tr~ny Hcznych domów mieszka!- •
nych, lecz przede wszystkim - i to skutecznie - od str0iny szKolinictwa wyższego i naj'\\:yuzego, które łcl14gało nowy~h mieszkal'l~

Jeśli akcentujemy
,t utaj rozwój · kulturowy
Lodzi i jej w tym względzie awans, wykraczający nawet poza ramy· naszego państwa, to
dlatego, iż fak~ ten
nie był "bierny wobec
osób żdolnych do wybicia się także poza •amami własnej ojczyzny. Wyraziście poczul si4
- zwłaszcza po wojnie _; kulturowy kontakt
naszej Lodzi także z pozapolskim szerokim .
światem,
kontakt wyrazająey
się
zarówn<>
współpracą łódzkiej nauki i łódzkiej
sztuki
także z owym pozapolskim światem, jak i za
światowym uznaniem dla tej w.spólpracy.
Otóż ten stan rzeczy nie. pozostał bierny takżs
w stosunku do mnie, do moich zatrudnień
zarow:no ogólnospołecznych, jak i naukowych.
Po szeregu różnorodny·~h podniet do pracy
naukowej i społecznej, . którym zawdzi~czam
różne osiągnięcia, nie
zabraklo owej ostatruej
dla mojej · postawy twóI"czej podniety, jaką
była w toku dwóch dziesiątek lat · podnieta
twórczego ~.spóldzialania w zakresie współ
pracy naukowej i społecznej z szeI"okim świa
tem, zarysowującym się jako jedność wspólno·
ty ludzkiej. Warto podkreślić - ze wzrll8zeniem - iż niekiedy ini,cjatywę do tej wspói11oty dawala Polska, a bywało, iż w niej i
Lódź.

dać petny wykaz owy·c h dziadla dobra wspólnoty ludzkiej,
na
gruncie literatury. W imi~
autobiograficznych „zeznań'' może warto przypomnieć mój udział w dyskusji na Między
narodowej Sesji Naukowej
PAN na temat?
Adam Mickiewicz
185!>-1955 (1958). Warto
może powtórzyć wspomnianą już
poprzednio
sprawę zalożęnia w Lodzi
międzynarod<>wego
czasopisma „Zagadnienia. Rodzajów Literackich - . Woprosy Literaturhy·ch żanrow - Les
Problemes des Genres Litteraires", czasopisma, kt-Ore i>ozyskało llZinanie w całym świecie,
a to
dzięki publikacji prac wybitnych uc.!lO•
nych oraz rozległości jego autorskiego zasięgu, bo zaslużylo się w Europie, Azji, Ameryce, Afryce, Australii-. A dalej warto zaznaczyć z o.sobLstego względu moje czkm;kos"!;wo
w Komitecie Nauk o Literaturze PAN (1961
r.); UC2le&tnictwo w
Belgradzie na KongresJ.e
AILC (1964 r.), uczestnictwo z referatem jaKo
delegata Lodzi w Kongresie Kultury (1966 r.i;
przemówienia na urO·czystości jubileuszowej J.
Zawieyskiego w Warszawie (1967 r.) ;' . udzisl
w Konferencji AILC w Budapeszcie (1968 r.);
· udzial w Międzynarodowym
Kongresie Sl&wistów w Pradze; pr21ewodnictwo Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej Międzynarodo
, wego Komitetu Slawistów (1970 r.); przewod•nictwo i· organizacja konferencji naukowych
tegoż Komitetu Slawistów w Warszawie (1972
r.), tegoż Komitetu w Tiham.y (1974 'r.), a także w Lipsku (1976 r.).
W ty,ch źródłach sycących człowiecze prag- ·
nienia pod adresem przyszłości uderza to, 1ż
jakby te właśnie spolecz:ne ośrodki przygotowywaly wówczas szczegó~nie ów czas, który
miał .nadejść. I który nadszedł. Wiadomo, walka- o pokój, o ro.z brojenie, opi,e ka nad dziećmi
i mtodzieźą stały się hasłem dzisiejszego dn;a,
przygotowywanym ' wczoraj. I jakoś trafiają
cym nawet do naukowych prac ,literacltlch wc:roraj i dzisiaj. Bo· niewątpliwie naukową
treść. ideową współbudują takie właśnie nastawienia, programy, poczynania. Im to i ja
zawdzięczam pewne aspekity o.statnich
moich
prac naukowych. Mam tu zwłaszcza na myś:i
swoją jakżeż nagrodzoną mi orzez
nasze
władze uznani.em książ'kę pt.
W orbicte
literatury - teatru
kultury · naukowej
(1985 r.). Zapragnęłam dać w nięj wyraz nie
tylko pewnym poglądom doty.czącym teorll
teatru, ale także ujęciu w literaturze czło
wieka
w
jego
wiarach i wizjach
pośmiertneg-0 ~tnienia, a pr!Zede wszystkim -;
w ostatniej czc:ści książki - ukazaniu miło§d
do Pol.ski uczonego f.rancuskiego ...,.... Francka·-Louisa Schvella w jego spojrz;eniu na polski.\
kulturę w świetle kultury europejskiej i
w
hiistorii; i n~ tylko w •P<>jrzeniu na jej kuJ~-
turę, ale takie na jej lo.sy, aktual!Ile losy: po<ljął się on podczaa ostatniej woj.n y roli obroń
cy Pol.ski przed jej deptaniem przez Niemców,
Polski po.zbawionej wów,czas możliwości .samoobrony, w tym wiględzie... Stał si• tą swoją
po.stawą, modelem
człowieczeństwa
wysokiej
- może najwy.U.zej rangi„.
A tym stwierdzeniem możne pod:nieść at do
wyżyn glorii walor natchnień, które życie ,1·
swym bogactwie poddaje uwadze i· rozwadze
badacza literatury, walor nie obojętny także 1
perspektywy teorii literatury.„
·

Trudno tutaj

łań w imię i
cl10ćby tylko

(fragment większej całości torll l Nauki" nr 2i87).

druk: „Kwartalnlk ms-
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A kim ty jeste~ jeśli można wiedzieć 7 Boris.
- Mnie nie wytoczono sprawy, tylko wezpojedzie pan do
wano mnie i powiedziano:
Kańska, będzie pan tam mieszkał.
- Cho:iz1sz się meldować?
- Chodzę
- Paszport masz?
- Nigdy nie 11\iałem radzieckiego pa~zportu.
- Masz orawo wyjechać?
- Nie.
- Znaczy, jesteś taki sam, jak i my. A teraz idziemy.
Boris 1 fgor podeszli do okienka i wrócili:
Igor z tale~zem barszczu, Boris z chlebem i

1

-

drwiąco spytał

sztućcami.

Jedz! - rozkazał Boris. - I nie śpiesz
nikt ci nie zabiera.
Igor jadł milcząc, nąchyliwszy si~ nad tale,
rz:?m.
- Przec1ez Jesteś artystą, możesz rysować
portrety.
Igor położył łyżkę, wytarł palcem usta.
- Nie chcą, mówią, fotografie bardziej podobne i tańsze.
- Możesz malować jakieś pejzażyki - naletutaj to lubią, w klubie można
gał Boris dorobić przy święcie. Trzeba tylko ruszyć gło
wą i nie uważać się arystokratą.
..,... Ja su; nie uważam ...... wyszeptał Igor.
- Kłanuesz, uważasz ii•· A mnie uważasz
za parweniusza.
Igor pokręcił 1lową.
- Nie, nie za pan!eniuua.
- No to u kogo?
jego łyłka sasty1ła w
Igor 1pmcił głow„
powietrzu.
- Uważam cię za żłoba.
I jeszcze niżej nachylił 1ię nad talerzem.
Sasza nie mógł powstrzymać uśmiechu.
Boris pobladł.
- Dla mnie to nie nowina. Cham, parweniusz. żłób - to jedno i to samo w Rosji.
Nie wiem. jak w Paryżu, Ale ponieważ par-.vemusze, to jest, przepraszam, żłoby, obo\vią
zane są karmić panów szlachtę, to ·wstawiam
ci siedem rubli - Boris wyjął z kieszeni i od, liczył siedem rubli - na dziesięć obiadów. Pieniądze zostawię w kuchni, bo przeżresz je w
jeden dzień. No a potem, kiedy ugnieciesz te
dziesięć obiadów, to albo znajdziesz sobie innego żłoba. co jest wykluczone, albo będziesz
pracował. co jest wątpLiwe, albo zdechniesz z
głodu. co jest najbardziej prawdopodobne.
Podszedł do okienka, zamienił parę słów z
kucharką. przekazał jej pieniądze. Z widocznym niezadowoleniem rzuciła je na talerz, słu
żący jej za kasę.
Sasza wstał. · Igor też wstał. Jego kaszkiet
upadł, nachylił się i podniósł go. 1
Sasza oodal mu rękę.
- Do widzenia. mam nadzieję, że się w
-

się,

spraw wewnętrznych
formował komendant.

-

opanowując

się,

poin-

- Niech. wa.sz komisarz ludowy sam jetdzl
za takie pieniądze.
- A ty co. z powrotem do obozu cl slę zachclało1
Wołodia usiadł w kucki
- Odsyłajcie!
- Potrafimy cię odesłać.
- A pr:>szę!
- EsąQrta! - krzyknął

przy

łcianie.

komendant.

Wyszło dwóch konwojentów, podnieśli Kwa-

•
czadze. związali mu ręce z tyłu.
- Od tego, że go związaliście, pieniędzy mu
nie przyb~zle - powiedział Sasza.
- Ty t.eż chcesz?! - purpurowiejąc, wrzasnął komendant.
- Mnie też od tego pieniędzy nie przybędzie - spokojnie ciągnął Sasza.
Komendant odwrócił się I rozkazał:
- Nieeh wóz zajedzie na podwórz~.
Kwaczadze wprowadzili do wnętrza budynku
komendantury.
Iwiszkin kaszlnął.
- Dostanie się nam, chłopcy.
Otworzyło się okienko.
- Sołowiejczyk!
Boris podszedł.

ANATOLIJ RYBAKOW

do tego, że 1iostra się z nią nie liczy, żyje,
jak chce, I prowadzi się, jak chce.
Pali. Na pytanie, skąd takle drogie papierosy, „Hercegowina flor", wąska . paczka, dziespokojnie odpowiedziała: „Kupiłam".
siątka,
I na pjrtanfe, dlaczego tak pó:tno przychodzi
do domu, gdzie bywa, tak samo krótko odpomiała pienią
wiadała: „U znajomych". Skąd
dze na papierosy, u jakich znajomych przesiaduje do rana - nie mówiła. Kiedy Nina spytała, kto daje jej zagraniczne płyty patefonowe, bezczelnie przymrużyła oczy. „Przecież
pracuję dla japońskiego wywiadu. Czyżbyś nie
wiedziała?".

Z wyzwaniem powiedziała, prąc do awantury. Nina opanowała irytację, uśmiechnęła się,
jak z dowcipu.
- Myślę, że w wywiadzie wyżej cenią ludzi
z wyższym wykształceniem. Obejrzyj się dookoła, Wariusza, w jakich czasach żyjemy.
Każdy ma możliwość rozwijania swoich zdolności, czy to nie jest najważniejsze? Po co
masz tracić lata, przecież wszyscy się uczą„.
- To mnie nie interesuje, rozumiesz?
-·A co cię interesuje? - krzyknęła Nina. Sterczenie w bramie?!
W jaki sposób nawinęła jej się na język ta
brama, nie wiedziała sama. rozumiała., że nie

(22)

Bywaj! -

Możesz sprawdzić.

Nina, nie spojrzaws;o:y na fotografie, chłodno

poinformowała:

- Za dwa dni wyjeżdźam na 1eminarl~
Decyduj, co zamierzasz robić. Moift ci poma•
gać tylko pod warunkiem, że będziesz slfł przy.
got.owywać na studia. W innym wypadku bę.
dziesz musiała 1ama się o siebie zatroszczyd.
- Sądz~ że nie masz podstaw do zbytniego
niepokoju - odrzekła Waria - Idę do pracy,
Wstrząs, którego doznała Waria na dworcu,
•obaczywszy Saszę, nie przechodził. Przerazno
~ą to, że prowadzono go pod eskortą, przeraził
Jego wygląd - blady, postarzały, zarośnięty z
brodą. ~ jak bieg~li po peronie ludzie, tro~z
żeby jak najszybc~ący się tylko o jedno c1~j. dostać się do wagonu I zająć jak najlepsze
rrueJsce. I to, że ci młodzi dowódcy weseli
o rumianych policzkach, nawet nie 'spojrzeli
na człowieka, którego prowadzono pod eskortą
wyjeżdżali na Daleki Wschód przekonani ż~
'
wszystko jest dobrzei urządzone'.
Jeszcze bardziej wstrząsnęło nią to, jak pok o r n i e szedł Sasza, s a m taszczył walizkę,
na własnych nogach szedł na zesłanie
Dlaczego się nie wyrywał, nie sprzeciwiał'
dlaczego nie nieśli' go związanego? Jeśliby siti

Igor smut„
.
sucho 'kiwnął mu Bol'is.

Rano pod dom podjechał woźnica w podartej kapocie. zatluszczońej uszance i zdeptany<:Q
icz1g3ch. Na pomarszczonej twarzy zamiast brody rosła k~pkami rudawa szczecina, spoglądał
z lękiem 1 troską: czy aby nie wziął za tanio?
S:..sza 1 Bol'is poloźyli na wóz rzeczy, gospodyni - torebkę z iedzeniem. I długo stała na
~aaku. patrząc za nimi.
Krocząc za wozem. Boris powiedział ze smut- ·
kiem:
- Co tu dużo mówić, dufo dla mnie zrobila.
W komendanturze <;lek:all na nich etatowi
wysoki
Kwaczadze
towarzysze. Wołodia
przystojny Gruzin w nowym czarnym waciaku,
otrzymanyi;n na miesiąc przed upływem kary
obozu. a kara była: 'pięć lat; lwaszkin, starszy
człowiek. drukarz z Mińska; Karcew, były pracownik Kqmsomołu z Moskwy. przetransportowany do Kańska z Wierchnieuralskiego wię
zienia politycznego po dziesięciodniowej gło·
dówce.
Boris zastukał w okienko i zawiadomił, że
wóz przyjechał. on, Solowiejczyk i Pankratow
Aleksander Pawl:owicz też już są.
- Poczekajcie!
Wołodia Kwaczadze trzymał się hardo, pochmurniał 1 milczał Karcew też nie wdawał
sie w rozmowy, zamknąwszy oczy, slaby, zmm·dowany, obojętny na wszystko.
- Drogi jeszcze nie ma i woźnica zdarł sto
rubli - powiedział Boris - na koszty podróży mamy pięćdziesiąt. Pozostałe trzeba bę
dzie dopłacić .
ripo.stowal
- Nawet nie mam zamiaru
niech o n i dopłacają.
Wołodia - DaJą, ile się należy - wyjaśnił Borit latem, oczYWlście, można przejechać.
- To ja też mogę pojechać latem, nie śpie
szy mi się - odpowiedział Wolod·!a - i w
ogóle jest to czcza gadanina: nie mam pienię
dzy.
- Ja też nie mam - nie podnosząc powiek,
.
cicho odpowiedział Karcew.
- I ja nie mam - skruszonym głosem dodał
Iwaszkin.
Okno się otworzyło.
- Iwaszkin ... Podpiszcie!
Iwaszkin obejrzał się z zakłopotaniem.
Kwaczadze odsunął go, w~unął gtow4 w
okienko.
- Daiecie oo dziesieć rubli, a wóz kosztuje
sto!
- Dajemy. ile się należy.
!loris sl.hylił się do okna.
- Nie wszyscy mają pieniądze, co robić?
- Myślcie, co robić - padła odpowiedź.
- Wy powinniśCie myśleć! - krzyknął WoWy! - Kwaczadze walnął pięścią w
łodia. Qltienko.
- Czego się awanturujecie?
- Poproście komendanta I
Iwaszkm pociągnął go za rękaw.
- Nie ma co urządza.ć awantur, chłopcy.
Wołodia rzucił mu pogardliwe spojrzenie.
z dwiema
mętczywa
Pojawił ~ię spasiony
be lkaml na naszywkach.
- Kto z:głasza pretensje?
- Nie możemy I nie mamy obowiązku opłaprzez ramię rzucił Wołodia
cać transportu ·1
Kwaczadze.
- Idźcie pieszo.
- A rzeczy? Wy będziecie nieśli?
- Ty z kim rozmawdasz?
- Jest mi wszystko jedno, 1 kim„. Pytam:
kto poniesie rzeczy?
- Zwrot kosztów podróży następuje w wyustalonej przez ludowego komisarza
1okości
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końcu 1akoś urządzisz.
- Postaram się - odpowiedział

no.
-

Co wpaja jej Zofia Aleksandrowna. ~
ona jest po p r z e c I w n ej 1 t ro n l 91_
I
dlatego, te Sasza też jęst po p 1' ze ci w
s t ro n i e. Dziwnie, ale właśnie tak, Nina P&•
mięta, jaki był Sasza w szkole, ale wzrusza•
jąca szkolna przyjaźń jest niedostateczna do
politycznego zaufania. Dzieciństwo to dzleclń·
stwo a ży~ie to życie. Co zostało z Ich paczki!
Sasza zesłany. Maks na Dalekim Wschodzie,
Ożeni się, na pewno, założy rodzinę. Siarok
w prokuraturze. I to też jest dziwne. Jurka
Szarok - sprawca ludzkich losów, prokurator,
słowo, ucieleśniające dla Niny rycerską wier•
to zeność rewolucji, a Sasza Pankratow słany kontrrewolucjonista.
Ale jednak istnieje okrutna, lecz nieubłaga.
na logika historii. Jeśliby oceniać komunistów
jedynie według cech osobistych, to partia prze•
kształci się w amorficzną masę pięknoduchow
skich Inteligentów.
Zatem, kto zostaje? Wadim Maraalewicz!
Jest po dawnemu serdeczny, kiedy 114 spotykają na Arhacie. Publikuje w gazetach I cza•
sopismach, powodzi mu się, jak i całej jego
rodzince, -a przecież władzę radziecką uznali
·
w siedemnastym roku jej istnienia.
Wada stała boso na parapecie, w krótkiej
wypłowiałej sukience, myła okno. Ciemne kro·
ple zbiegały po rękach, pełzły po 1zltle, gciekały w kałużę między ramami.
- Dlaczego nie przyszłaś się 1fotografowad!
- Zapomn!ałam. A jak ml alt prąpomnlało, było jut a pótno.
- ehwała Bol}l. te ~ PISJ'Ujmnł••
• pometały.cb IWIOt~ ID~,,,_.
Warta rzuciła lcł•~ do młlM •
kocz,'ła na podłogę.
- Nie 1fotogratowałam alt - PC>W7SUW•la
1Zuflady, WJ'lęła fotografie, położyła na lłołe to jest szósta klasa, to 1i6dma, ósma. Zre!~
jest I dz!ewl11ta, robiliśmy sobie zdjfłCle jest•
n1ą. Nlezbyt się :mnłen!łam przez te pół roku.
cież

w~~al,

- Zapłaćcie teraz woźnicy, ile dostajecie na
przejazd, resztę dopłaci pełnomocnik w Boguczanach. Przekażcie mu tę paczkę, tu są dokumenty dla wszystkich. Wychodzić!
Wyszli na· ulicę. Z bramy komendantury wyjechał wóz, za nim konno dwóch konwojentów z karabinami. Na wozie feźał związany
Wołodia Kwaczadze, nieprzejednanie zezował
czarnym złym okiem.
Partia ruazyłL

Pod ceglanym murem stanęli chłopcy, na
usiedli nauczyciele, a na ziemi dziewcz:r.nkl, wystrojone, radosne, uroczyste.
ławkach

Ukończyli dziewiątą klasę, ukończyli szkolę,
rozstają sifł 1 nią na zawsze. Tylko Waria ?\ie
przyszła.
Nie przyjść

w taki dzień! Ninę aż zatykało z
oburzenia. Nie pożegnać się z klasą, z kolegami, z którymi spędziła dziewięć lat życia, nie
zostawić na pamiątkę nawet fotografii! Nie
pomyśleć, w jakiej sytuacji postawi ją, swoją
siostrę, przed kolektywem pedagogicznym.
Kilka dni temu w pokoju nauczycielskim
podszedł do niej matematyk, · chwalił Warię „uzdolniona panienka". Słowo „panienka" nieprzyjemnie ją ukłuło. W siostrze pojawiło się
rzeczywiście coś ostentacyjnie niewspółczesne
go, włosy nosiła z przedziałkiem pośrodku, ale
t'lie ściągała ich po prostu w węzeł na karku,
ale spuszczała na u11zy, jak kobiety na starych
portretach. I nabrała maniery przekrzywiania
głowy, tak jakby patrzyła na wszystko z boku.
Słowo „panienka" Nina uważała za klasowo
obce, a dlatego obraźliwe, przygotowała się na
to, że rozmowa nie będzie należała do przyjemnych, ale on spoglądał życzliwie, fizyk I
chemici.:ka też dobrze mówili o Wari!, potakiwał im, Waria może się nie obawiać konkurencji, nikt z nich nie wątpił, że pójdzie na
studia.
Nina zbyła ich ogólnikami: Warla I rysuje
dobrze, i kreśli świetnie, a kiedy człowiek jest
wszechstronnie uzdolniony, to trudno mu się
odnaleźć„. Nie będzie przecież przyznawała się

chodzi tu teraz o kon;ipanię z podwórka, wyrzucała sobie, że nie wytrzymała.
Czego chce Waria? Zostać kreślarką? Mana Syberię do Saszy?
szynistką? Wyjechać
Wszystko może wykręcić, wszystko co tylko. ·
Wtedy na dworcu, kiedy Warta zobaczyła
Saszę pod eskortą, dostała histerii, łkała, niczego nie chciała słyszeć. Oglądano sifł za nimi w tramwaju: dziewczynka w damskim, z
cudzego grzbietu futrze • fok, zakrywa twarz
eh usteczką.
W domu Nina przekonała ją, żeby nie azła
do Zofii Alekaandrowny. War!a nieoczekiowanie usłuchała, połoiyła sił, wstrząsały nią dreszcze, Nina przykryła ją ciepłą kołdrą; wyśpi
się, uspokoi, w1:zystko przejdzie. Warta przespała wieczór l noc, nie 1ły1zała, jak przychodziła Zoja po swoje nieszczęsne foki, nie sły
szała, jak Nina zbierała sit rano do szkoły.
Nina niepokoiła się, · wróciła wcześniej, ale
Wari! w domu nie zastałL
Waria przyszła późno, powiedziała, że była
u Zofii Aleksandrowny. I tak samo, jak poprzedniego dnia, położyła 1ię do łóżka, pod
ciepłą kołdrę, a kolejny dzień spędziła zMwu
u Zofij Aleksandrowny.
Za jakiś czas Nina teł zaszła do Zofii Aleksandrowny. Ta powitała ją 1ucho, bez zwykłej
serdeczności, jakby Nina była winna, że Saszę
zesłano, a pozostali •Il na wolności. Tak to należało rozumieć. Warta siedziała na tapczanie,
czytała, I kiedy Nina weszła, ledwo na nią
spojrzała. Rozmowa się nie kleiła. Zofia Aleksandrowna odpowiadała monosylabami, w
przerwach było 1łychać, jak Warta przewraca
kartki. Też, na pewno, uważa, że Nina zdradziła Saszę, nic dla niego nle zrobiła.
Niech myśli. Do Zofii Aleksandtowny Nina
nie chodziła i więcej nie pójdzie. Przed Warią ·
sifł tłumaczyć nie będzie tym bardziej. Usprawiedliwiać się nie ma powodu, nitt zawiniła w
niczym.
Ale pozostał jaki6 niemłły osad, odczucie, że
wyproszpno ją z domu. Ona jest tam obca, a
War!a - to 1w6j ezlowf.ek. Oto skąd się bierze jej nieprzejednana postawa, z tego kłębka
'l.vychodzą nicł. -

sprzeciwiał,

krzyczał,

protestował,

jeshby go nieśli związanego za ręce I nogi
wtedy by nie dwóch konwojentów ale cały
pluton, wtedy by nie do ogólnego i~agonu ale
do żelaznego, z kratami, wtedy by ludzie' nie
biegali tak be'lmy lnie po peron\e. l c\ Maksimowie i Serafimowie w swoich nowiutkich
woj.skówych mundurach także, być może, nie
byliby tacy zadowoleni z siebie ograniczeni ta'
'
cy posłuszni.
Sasza poddał się.
Kiedy zanosiła mu paczki do Butyrek zdawało jej się, że te Wysokie, grube nie d~ zdoby~ia mury zbudowano dla Saszy - tak się
go. boją ci .uz~rojeni ludzie. Nie, oni się go nie
boJą, on me Jest dla nich groźny to o n i są
dla niego groźni. Dlatego tak p~tulnie szedł
po?liędzy dwoma młodziutkimi konwojentamt,
kt?rych mógłby roztrącić jedną ręką! Nie
mogt
Ale Zofii Aleksandrowny było jej żal, po
dawnemu bywała u niej codziennie, przynosiła rozmaite nowinki, próbowała ją rozerwać.
Kiedy Zofia Aleksandrowna poszła do pracy
do pralni; chodziła za nią po sklepach reali'
·
ZO\vała kartki.
Zofia Aleksandrowna chwaliła Saszę, nnz"\~ała go prawym, dzielnym, nieulękłym. Waria
m~ zaprzeczała, ale sama nie uważała Saszy
więcej za dzielnego. Jeżeli pozwolił, żeby go
tak poniżono, to znaczy, że jest taki. i:ik
wszyscy. I zawsze' był taki, jak wszyscy, wykonywał, co mu kazano. A teraz kazano mu
jechać na zesłanie, to i pojechał na zeslanie
pokornie szedł po peronie, taszczył walizkę. '
~of~a Aleit.;iandrowna zdecydowafa się na wynaJęc1e pokoJu Saszy, Waria pomagała sprzątać
dla nowej lokatorki. W szafie leżały łyżwy Saszy, „hageny" na zdeptanych butach, z długimi
sznurowadłami, w miejscach, gdzie się przerwały, związanymi na supły. Zofia Aleksandrowna wzięta łyżwy i rozpłakała się przypom'
niały jej dzieciństwo Saszy.
A Warii przypomniały mroźny zapach śllz
gawki, plamę mętnego światła na lodzie, orkiestrę w muszli, gorącą herbatę w bufecie, tłok
w szatni. I ona też miała porwane sznurowadła pozawiązywane na takie same niekształtne
supły. Te supły przeszkadzały w przewlekaniu
butów, trzeba było
sznurowadeł przez dziurki
się długo z nimi mordować.
I jeszcze Waria przypomniała sobie, jak byli
w „Piwniczce arbacl<iej" i ona zaprosiła Saszę
na ślizgawkę. Wtedy się wydawało, że wszystko
skończyło się szczęśliwie. Sa~za pokona! wszystkl.ch. Było im wesoło, tańczyli tango, rumbę,
orkiestra grała „Mister Browna" i „Czarne oczy", „Ach cytrynki, wy moje cytrynkl" 1
„Gdziekolwiek się błąkam o wiośnie kwitną
cej" ... I Sas2a obronił nieznajomą dziewczynkę,
zachowywał się dzielnie.
Wtedy, w „Piwniczce arbackiej", '.wydawał
się jej bohaterem.
Teraz zrozumiała, że nie jest bohaterem. I
w ogóle nie ma bohaterów.

C.D.N.·
Tłumaczyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK
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Ha kolumnie „Polemiki, listy, opinie" publlkalemr łrDl9
ll1ty podpisa ne Imieniem I nazwiskiem, i podaniem adń-·
1u. Adres I naiwisko na życzenie zainteresowanego 1ałr11&.- j
muJemy do wiadomości redakcJt. Za1tr11eram7 IOble . . - .
wo'6 1krbt6w.

Polemiki • Listy • Opinie
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MV, TO KTOł"

napisani• hlstorycuej monocrafll uspola
(W łakłm ~
ku niewątplbvle rozmawlałbJDl przede wsąałklm • A. Orlow1kłm), a tylko napt1anle tekstu wspomnieniowego, lmpreąjb„
ro. Wybrałem na rozmówoow luclzl, kłóftl)' srobłll poamaąciae
• kariery, których znam I cenię. Intereaowale mnie I ~ jak ,....
dzę CZJ1elnik6w, oo dzi• cl dwaj panowie mJfill • nrel
JazzoweJ młodoAoł, Jak wspomlnaJ1t 1w6J sespół (tak, tat. w~
nie, „1wóJ").
Chyba nie 11\dzl pani Barbara Orłow1ka-Makowleolul.
dziennikarzowi nie wo-Ino zrobió rozmOWJ np. s plłkanamt. j9»
iłł nie bierze udziału w tej rozmowie kapitan drułynyT
Pisze autorka listu w zakończeniu: „...zaskakuJlłCIT 1 nl...a..,.
ny artykuł pod mylącym tytułem", Nie wtem, eo było m1llleeP
w tytule mego tekstu. Natomiast. je§ll Idzie • ło, ie W)'4al
niesmaczny to oot, de gusłibus.„
.
Myślę, te Je§li nam nie nnakuje w Jednej reetauraojl ldsł„
m1 do
drugiej. Ja natomiast odebra!ma lin B. Orlow11rtej•MakowleąkleJ Jako ,,smąozny-•,

Właściwie to chciałem machru\d 1'4kll, au.lid uu;r po llOble l
jak to wiele raą bywało - ,,przeczekać". Sprawa dotJaJ N'tykułu Lucjusza Włodkow.9kiego: „J•ll Di• m7, to kto?" (Od.
głosy nr 44. 31.X.1987).
Jestem całym sereem po atroni• argumentacji L. Włod.kiow•
~kiego i, tak jak oo., nie jestem wolny od obaw ł wątpliwo•d.
Staram się jednak zdU8ić w sobie niepokój, by, pełen wiary S
entuzjazmu, jeszcze raz uwierzyć w mo.tl!wośd „wyj~ na pro•
·stą" po kolejnym „ostrym ~ręeie".
Moje machanie ręką nic nie poirn--. eo. mnie wnnaua, b)m
ł ja wtrącił swoje „trzy grosze".
To red. Wtookow.skl mnie .0.opingował R'oim - „~ ktol
wstał I powiedział, te to W11Z711tko me ma 118DS\l.- T (~.). • Na„
dal zdarzaj14 sio listy anonimowe... ".
Teraz już żadne „pniecl'lekam" nie pomołl& 1"9 ma 'M M

„

li•

ezekać.

Przytoczo królką rozmowę • facctiem, który nperował mojeg.o
afaitygowanego „malucha". Rzecz tycą.ła referendwn.
- Panie - . zaczął In1Sj rozm6wca. - Sytuacja jest tak.a: Mamy tatę pijanicę t utracjusza. Za co aię nie wetmie, nic mu
tnie wychodzi. Po wielu latacih 1 liczn~h aweturach tata, zmu„
szony przez całą rodzinę; · mal się na jej ~'!!. Sprawę po&l'.a•
. wił szczerze f otwarcie - ,,Kocha.na rodzinko, · ezy mam prze·
atać pić, czy nie?".
.
Ta „cienka aluzja" wca.le mnie nie 9PtBZ7ła. Od pi~lu lał
. miałem przygotowaną na to odpowiedt:
j „Jeśli mamy tatę pijaka, karciarza, utracjuaza i ~yślaei(I,
Izadufanego ryzykanta, to nawet, gdy za przyzwoleniem całej
irodziny, zabijemy lekkomyślnego rodzica, ni<! nie uwolni na& od
~żmudnego odpracowania strat, po to, by znowu ~alefć 1ię na
inależnym miej.scu w !hierarchii społecznej".
Byłem bardzo dumny, gdy, po zakończeniu tej N!tor~ej ff.
1ury, mój rozmówc~a :przyznał im~ rację.
- Zgoga. Odpr:aeować musimy. Ale oo zrobid, i«łli tatutl jest
:nadal it en sam?
Tu stradłem koncept. Zabrakło ml argumentów na
n
tatuś się zmienił. Zapomniałem języka w gębie.
Odjeżdtałem naprawionym „maluchem" od łebskiego mechanika. Mimowolnie .sięgnąłem po let14cy w schowku atlas emochodowy. Odrudhowo otworzyłem go i spojrzałem na poUtyczną mapkę Europy.
Już teraz wiedziałem, t.e nie ma oł> eię bawić w przepychanki. Nie mamy a1ternatywy. T·o naprawdę musimy zrobid
my i mu.simy zrobid teraz. Dlatego wezmę udz i ał w referendu.m
1 e<lpowiem „ta'k".
·
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Chciałam nawiązać do zatniesllJCronej w 43 inr „Odel-OBów" •
dn. 24.10.87 r., wypowiedzi lekan.a pediatry z Lodzi dotycUlcej
kolonii zdrowotnych w Nętnie koło Drawska Pomonsklego.
Jestem matk14 14-letniej córki, która za.stał.a tam aklerowa.na w celach zdrowotnych (.skrzywienie M-tgosłupa) ju:ł I lat
temu, a która powróciła z tych kolonii obora (oatry nieżyt zolądka), wycieńczona I w dodatku z wybitym stałym już Zł
'bem (1 górna) wskutek: nieumiejętnych „ćwi-czeń". Cwicmnia te
IPOlegały na Ciąganiu się przez dzieci na lc.ocach
po alllski.m
parkiecie, co nie było w mojej opinii żadnym dwiczenl.em rehabili tacJ- j nym tak potrzabnym wysłanym tam. dzl.eciom. Dziec~o powiedziało mi, że żadne ćwicTAmia nie były pn>wadzone pod
opieką leka.rza, tylko pod opiek14
młodych panienek, na pewno
<.Io tego nie przygotowanych. Po przyjeMzie dziecka z kolonii
moja interwencja u wYChowawczynl grupy (bardzo młodziut
kiej) nic nie dal;i. Odpowiedzlala mi, że mo2ma „dobudować"
dziecku „plombę" na ząbku i będzie jak „nowy". Zagoniona
trudnościami codziennego dnia (takte opieka nad małym dzieckiem) oraz pracą i brakiem cZMu, zrezygnowałam z dalszych
interwencji i dochodzenia naprawienia wy.rządzonej ezkody , mojemu dziecku, j.ak również ~rotu kosztów związanych s wprawieniem brakującego zęba.
Wypowiedzi lekarza z Lodzi opisującego karygodne wart111\kf
panujące na tej koloo.ii wcale mnie nie zas~zyły,
wrtca odwrotnie, umocn,ily w przekonaniu, łle nie
widocznie n.:e
zmieniło przez te !5 lat.
Lekarz ten padł Widocznie ofiarą dzialająt:e90 1 aczeln!e
zorganizowanego klanu działającego bezkamie pzzez O«t1:tni&
lata, nie dopuszczającego „Intruzów"
do swego kręgu. Stan
taki utrzymuje się widocznie od dłuł&zego czasu "' wyniku ała
bości organów kontroli, nieświadomotci dzieci, jak równiet bezsilności rodziców, którzy zwykle dowiadują się jed1'!11e o pew:nych niedociągnięciach zbyt późno lub wcale. Duł.a odległ~~
kolonii od Lodzi j~t także pewną barier14 do •zytkiego ~
szyfrowania istniejącego tam stanu.
Przedstawione zdarzenia kompromituj14 o4wiatę i wyataw1a1it
niechlubne świadectwo jej pracownikom, n.ie mówilłC jut o apołecznyeh k-0sztach pon01SzQnydh w wyniku ctziałe~ nieodpowiedzialnej grupy osób.
R.P.
(nazwisko I adres sn1ne red&keJI)
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S•~RAWY"

Nawią.zując do artykułu redaikitor Jolainty Wirońs1tle' tpt. ,.Nit
ma człowieka - nie ma .aprawy" Cl!PU'l:rlilkowanego w m:ir: 33 z dinia
15 sierpnia 1987 r. uprzejmie informuję, :te Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy ~ódt-Poilesle po przeprowadizenlu ipo~iwa1n:!a
przygotowawczego, w dniu 24 ozeirwea 1987 r. Wllliolła do Sądu
Rejonowego w Lodzi X Wyidziału Karnego Ikt oskar.tenla prizeci'W'ko Mixosławowl Pawłow.skiemu oskarżonemu & Hit. 184 § 1
kk. I 156 § 1 kk. w 'LW. z air.t. 10 § 2 k·k . tj. o fiizyieme i mora[·ne
znęcanie się nad żoiną Małgoo:iZatą oraz o po'bicde jej, w nstęp
stwie któ.rego poikrzywdaona doz.naia rp~nlęci.a ~o:ny bębenkowej
ucha prawego, co ~owodowało naruszenie nariządu ełuchu na okres powyżej siedmiu dni.
Przedmiotem tego postępowa1nia przygotowaw.czeg,o byao również =us-zenie Mał.gortLaty Pawłowskdej przez Mi1"o1lława. Pawłow
skiego przy użyciu groźby karalnej do podpisania fonnularu, na
podstawie którego została ona wymeldowana ze w.sp61nle 79jmowanego mieszkania. OzY111 ten jednostkowo wyipelmiający znamiona występku z art. 167 § 1 kk. został pri.ez Prollruraturę Re-:lono·
wą z.godn ie z „Wytycznymi wymia:ru spra;wied['iwośct i pr&BtityQcl
sądowej w zakresie prawno-kSII1lej ochr6ny rodzi!!ly" potralktowany jako jeden z elementów składowych 7Jbiorozego pojęcia moralnego znęcania w rozumieniu ao:t. 184 § 1 kik.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 września 1987 ir. w 1prawie
sygn. akt XK 464/87 Sąd Rejonowy w Lodzi skaizał oS>kao:żone,go
Mirosława Pawłowskiego na podstawie art. 184 § 1 kk. i airit. 156
§ 1 kk. w zw z art. 10 § 2 kk. na karę 1 roku j 6 miesię.cy pozbawienia wol ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
na okres 3 lat oraz w związku ze skazaniem z art. 156 § 1 kk. na
podstawie ao:t. 59a pkt. 1 i 2 kk. zasądził (\d oskarżonego dW>ie
nawiązki po 25 OOO zł, jedną na r1
ze-cz po'krzywd,zon!j Małgo:rzaty
Pawłowskiej a drugą na rzecz Sz;pitala Pomnika Centrum Zdrow ia Matki Polki w Łodzi.
Przedmiotem positępo.wania w powyższej sprawde było wyłącz·
nie ząchowa•nie się M irosława Pawłowskiego W.7lględem jego tony
w as·p ekcie naruszenia ;przepisów prawa kaa:!!lego.
W związku natomiast z 1ytuacj14, w jakiej pozostaje Małgorzata
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W poniedziałek, 2 listopad.a 1987 roku zadzwonił do małe
Czytelnik, nie podając ani i.miecn1a, ani nuwWk&, któ17 ...,.
raził oburzenie, ~ w artykule Andrzeja Karolcuka nie ..,..,.
ItlieniOlllO mnych członków :zespołu „Tiger-Rag". Cz;rt.inlkowl
· wyjaśniłem, że autor ma pełne prawó do wyboru rozm6wo6w9
co nie musi koniecznie podobać się odbiorcom. Można ocąwiti
t, tje tych rozmówcl>w nie aubić, można o nich· mied r6łne - .
:inia, al-e
nie można autorowi tekstu publikowaneto, Pod ktd~ rym się podpisuje pelnym imien'em I nnwleklem, ml~ za złe.
że ·ro:z:mawłal :a kim rozmawiaL Taki był je(IO aam,.a awto„
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Kocham konie i d.J.a,tego s µiintere.towaniem pr.zecątałem
artykuł: ,,Ko:nfliikt w Klubie J'eździeckim". Jet.el.i . u ~tew
działania Klubu leży lołi'ka, jakll w swoieh :">'Powi~ach za-

premntowal prezee Jabłoński, to nie należy niczemu aię dziwtć.
Prezea narzeka na latnieni• pr,zy klu~ie grupy .rekreacyjnej. A
ideą eportu w p•twie eoc:jal~ jest jego muowość.
Jedy'DJm ugumen~ na n.ea hołubienia
aporto"WCów. ze
szkodą

dla amatorów, miłośników kani mogłyby być · os~ąga,:
w sporcie. Tymczuem w nr 1/87 ,,Konia Polskiego
znajdu}mą na atr. 21 tabel• wyników C6iągniętych w roku 1988.
Wynika s niej że wśród klubów jetdzieckich mająeyClh powyżej 20 i1ronf, j~t takich klubów 22, Lódzki Klwb Jetdz.l.ecki
znalazł lit ,iML- 29 mie~ ex aequo • Klubem LKS R21eczna.
LKiJ ma H lacmi apo.rtowyeb, LKS Rzeczna - 11.
Równiet w poprzednich latach, za kadencji p~ Jabłoń•kiego LKJ 091..ągał podobne wyni.iki.
.
Jakle • powymzeg-o fU<>żrla wyciągnąd wnioski? - Gdyby °Y'
Lódzkim Klu\)ie JeMziecklm grupa reknaacyjna uzyskala takie
6 ame p.rawa jak grupa aportowa i brała udział w ogólnopolskich
zawodach jetdzieckieh, to wynik byłb_y t-en em: - 29 mht1sce
na 22 mo:łiliwe.
J.M.
(Da:swłsko l adres mane redakcji)
ne wynl:lri:l
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TO NIE TAJt..PANIB. W!AL
~

bylo zac.zepiać (prowokować, wyzywać•) wywi.adow·
w felietonie „Panny w •kórze wilka" (PT n: 44) ~
Czy~by pan nie aJ;>OIStrzegl, i.Z. wywiad z p. Jerzym Ohm1elewskim - dy.rektorem :Siura „Mis.1 Polonia" to klaayczny pasti8:&
(parodia•)? Być może pan przepytałby wspomnianego z prvzy
iberoamerykańlkiej
tablicy Mendelejewa i przebiegu bitwy µod
Płowcami. Trzeba 'to było po prostu zrobić, zamiast pohukiwać
zza węgla (listu panny Sled.zickiej•) w trzy miesiące po ~koń
czeniu sopockiej gonitwy. Pozdrawiam i przy okazji zapraazam
na kawę (uspok.ajająoo-p.rzeczyazczającą herbatkę ,,.Paraee~wi•).
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wywiad A. K.arolczal'8 pt. „...jlllk· Tiger-Rag
. \\"YZwalal diabla", a Odzień pMmieJ lJilt Barbar7 Orłowlliej
·Makowleckiej ·pt. ,,Kto załoctyl Tlger-RagT". Skoro zaś zarówne> w jednej, jak: i dnl.liej publikacji był9ID w,mienlomy, czuj4
się upowatniony do zabrania llo8u.
Do Makowieckiego i Hungera G1t0bJacie :n.w mam ni12. Wyda~ mi
jednak, że 8<1Yb7 ło chodsilo o mnie, nie udzielilbym
red. Karolczakowi wywiei,\u - m&teriał6w dQ art;rkułu 6wladam, t.e J•i w Lodzi, mie.u. I motna •l• IPOtkać s Andrzejem OrlOW1Jklm, ~ .uoąoteem 1 ,,-plritua l'llOftlla"
1ów"
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TIS•-Racu.
Nie

Jeet cli&
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....me.

je9t ;n.in~

cą iktch711 a bJ'ł;yc.b. ~ teao
plAl'zlm. Ndallk>rem, :elnc>rem Itp.

Nie w ąm. rzeos. Sprawa odino.i. 914 do da~ czuów, '~
których miellan7 ró'WD)' atari l równe prcwa, aletn.e ~Iw
od uzdollliet\ ~ I motllw<*i.
Ni• jest ~ taJ~ dla plnł'lllej P'\IP7 Gl6b, tie fto..
•tmki 090blisM MUowiedlt'l.eto i Orłowak1eto .nie nałetały i n:e
na.leża\ do WZORÓW, Je6lt
ińWierdr.el.e to bł<bi•
poc'qtane
przez kogokiollwtek n nnrunenle d6br C1110bl.tych - pr:'Olq o
proces.
Zamykając w~ęc
elemellł W1P0wiedzi ~ te nie
zdoby~by.rn się - będlłC dkmkiem tej crupy na m6wieni• o
niej i jej l<>isaclt bez będącego pod ~ założyC1lela.
Co do 1Bme10 1,Tlger-Ragu"
moH ąlko powledzied, te
arupie tej pośwt~łem •pol'f' mi.Jsca w ~ kllkudziesięc•o
stroni-cowym op!ai• jazzu w Lodzi lat c!Złerdzieatych i Pitó·
dzie.siątyeh, który to OPia, nieltety, nie m.ołA maletć sponsora.
Pozwoliłem sobie nawet nazwać „Storyvllle" w Pałacyku ZMS
arupą konkurencyjDll dla „Jazz-Clubu 77"
1tudenckie10, eo
zresztą nie prz.eszk.adzalo, ft snellśm7 si• i mamr
do d"&;4,
wzajemnie lubil\C i szanując.
Ale oo to kogo dziai~ obehodmf

*

Pani Barbarze OrłowakieJ-MakowiecldeJ, autorce llała, umieszczonego w tej rubryce 2ł paf411lerntka br. Jeatem wdzltczny, głównie r.a wladomoiłć, ~e Andrzej Orłowski ł7Je. Wpraw·
dzJe wiedziałem o tym, ale dilbrych wiadomo~cl nicd1 nie za
wiele. Mam nadzieję, te A. Orłowski elMZJ' lłę dobrym zdro•
wiem.
List Czytelniczki J!Mlł klinicznJDl przykładem na &o. i• ·osy·
telnik bardzo cz~ czyła ło oo chce przecęład, a nie zauważa tego, czego zauwałyó nie chce: pl11sg Pant „pomlJaJl\C
(".)
istnienie założyciela i kierownika tego sespolu, perkusl11tę Andrzeja Orlowskiego". Ot6i nazwisko paaa Orłowskiego sostalo
w moim tekście WJmlenlone li ramy, zawne s łntormacj11, ie
był on perku11ll!lł1t ł leaderem Tiger-Kagu.
Ma Barbara Orłowata--Makowłecka pretenaJę, te rounawt„
Iem z Andrzejem Makowieckim I RyHardem Banrerem, a ni•
z Andrzejem Orłowskim, eo e4bUo 111, nlekoftl19łDle na fakt>graficznej es4lłel moNe ......_ Ot6I nie brio melm samlarem

.

Inna sprawa, czy jego rozmówcy nie powinni byli WJ'Dl*'l•
wszy~ich byłych muzyków zespołu
"Tiger-Rag", nlezalel.nle
od tego, w jakich byli i eą s niini atoeunkach I co ci Jedai l
drudzy robią. Wymaga tego %Wy'Jda ludzka lojalnoitd t i-swość. Ala też trudno, aby autor tekstu opwującqo pmebi„
rozmowy, a taki to przecie:! byt tekat, wmewieł im, oo ~
powiedzieć i wręcz to wymuszał.
Anonimowy Czytelnik otrzymał ode mnie propozycje, aby ~
pisał list, w którym wymieni wszyatklch ml1Z7ków "Ti19r-Ree
gu". List ten zobowiązuję się wydrukować, jeśli ni• naruna
żadnego z artykułów „Prawa prasoweto". Czekmn więc IM - .
list! Ciekaw jestem, czy !118dejdzie?
I na tym byśmy ekończ;rli tę dztwrul wna~ wok6ł .,,., ·
nego „Tl~r-Ragu".
LUCJl1SZ WU>DllOW8BI

JeslClE O „CBNTAUR<Y1
Jakie mnie, pro.staczkowt • nalepioną na plecach etyltie~q
ZSMP, spierać sl.ę z erudycją tej imlary jaką ·r eprezentuje wo•
jujący do krwi ostatniej
Andrzej Arczewski? Tertuliana ni•
czytałem, Boga nie stworzyłem, a o Abaolucie mogę .obie t}l•
k-0 pomarzyć. Na dodatek nie wierzę w ah<Jurdy, choć wie~
w poezję, która <;l.aje się zrozumieć I przeżyć. O takiej poeałt
często rozmawiałem również z członkami arupy „Centauro", al•
A. Arcrew„ki był wtedy idzie indziej l wiedzieć o tym tl!e
mu.si.
Wie on natomiast I bardzo si' tym cieszy, że Klub MłodycJl
P isarzy „Wiadukt" w chwili obecnej nie i.,tnieje. Jest tak ni•
dlatego, że o.statnl przewodniczący przepił 26 lat tradycji, ale
m.in. dlatego, że nie umiał on zn.aletć wspólnego języka ze
spcnsorem, którego A. Arczewski uważa za „wszechwładn14 e·
gidę „wta--:a:'uktowych" po.czynań.
,
Jeśli
zie o ud<YWadnianie pewnych stwierdzeń, to odpowiadam za swoje, ale stu podpisanych centaurowców nie udowodni, że to alkołlol, a nie na przykład poezja Dutkiewicza doprowadziła mnie do stanu euforii. Dutkiewicza, którego notabene
poznałem właśnie podczas pamiętnego konkursu i więcej na
' swej drodze n ie spotkałem. Nie zasiadałem w jury tego konkursu, bo w przeciwieństwie do szefów innych ugrupowań roetyckich nie pcham się tam, gdzie ni• prowadzą mnie m<>je
kompetencje.
Nie mam również pojęcia o wykluczeniu Dutkiewicsa a
grupy „Centauro", ani o tego
wykluczenia przyczynach. Co
więcej, nie interesują
mnie tego typu sprawy, tym bardziej.
że s poezją niewiele maJlł wspólnego. Między człowiekiem jako
poetą, a cztowiekiem jako człowiekiem dystans bywa ogromn1,
a że centaurowcy wolą wałęsad się po 114daeh n!:t po Pamuie,
to !eh sprawa.
„Gratulacje" • powodu mowti koleżeństw •Il zatem chybione.
Słowa „kolega" użyłem, bo nie każdego tytułuję towarzyszem,
pana T. Kołaczyka nie miałem przyjemności poznać w og6·
le. Jedynie jego list zaiTlSPirował mnie do
„zrobienia r>rl!alY"
grupie „Centauro". Ta zamiaet wdzięczn~ci okazuj• mi ntezrozumienie.
Tak, niezrorzumlenie, bo gdyiby dokładnie wczytali lłę w
mój · poprzedni tekst, pojęliby, że piętnuję jedynie 1rafoman.ifl,
karierowiczostwo i robienie drobnydh azwl.ndli - niegodnych
nie ty1ko poety, ale nawet 11zanuj14ce10 ete hochsztaplera. Nie
d8illb:r 1tę wpuszczać w polemiki, nie bior!l<l do siebie teco ce
ich nie dotyczy.
Takle moje lłt&nQw.l.sko dbały o honor awej grupy A. Arczeweki powinien chyba popi~rać, pomimo całej swej elitoten•
nej lntelig~nejl. Dlatego, zan_llast zanudzać Czytelników pismłl
epoleczno....kult!lralnego, propo.nuje mu prywatne apotkanie na
neutralnym gruncie, gdzie będziemy mogli wyjaśnić sobie pewne
r2'eezy bez uciekania .się do pośredników reprezentuj11qeh
tak
mało poetydtle Prawo. Ni•
dlatego, te obawiam ale atraaneJ
zemsty centaurowc6w :na •ądowej aal!, ale 'dlatego, że IN me
warta ~wleczki, a pieniactwo jut ponod ·n i• w modzie.
Odnalefó mnio nietrudno, bo z wieloma członkami ll'\IW
„Centaura" pozostaję w poprawnych etosunkach towarzys1ddl.

™

ANDRZEJ KRAKOWSKI
Od redakcJi: Listem Andneja Krakowskleao a.my~ dy„
kusję na temat ll'UP7 „Ccntauro".

"PABl:AJN1IOKĄ SPótJDZ1l,El!N1A Ml1ElS~ANł1 0\y,A

UZUPEtN1iA

W uzupełnieniu odpowi~dzl z dnia 1987.10.08. przesłanej d9
Waszej Redakcji, Pabianick:o. Spółdzielnia Mle.szkanlowa infof'o
muje, ił w dniu 27 paMziemika 1987 r. obywatel Zdzisław
Ko.niwzy otrzymał nową propozycję przydziału mieszkania
jako docelowego, k:.tórą przyjął. W lokalu Źwolnionym prze:a
wyżej WY'mienionego zostanie przeprowadzony przez wykona'\locę budynltu LKB
„Północ" remont w
celu '{l'Yel!minowania
wydzielęuia się sub.stancji toksycznych.
Jednocześnie pragniemy pc!nformować, Iż we wszystkich podobnych przypadkaeh zgłoszonr_ch prze:& mieszkańców tego bloku został przeprowadzony przegląd
w obecnoki wykonawcy
budy'lku. Stwierdzone wady usunięte zostaD!l pr_r.z LKB „Pół·
noc" w ramach odpvwiedzialnoścl wykonawcy z 'tytułu ręko1m.I
zr- wad y.
mrr tnł. JACEK VOGT!'
s-ca prezesa ds. eksploałacljł

•
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leorgij M. Malenlmw urodził się w
1902 roku. W 1920 rol:u wstąpił
do RKPCl>) W 1939 roku został
wybr2ny członkiem KC WKP(b).
W 1946 reku został wybrany członkiem Biura Polltyc:r.nego KC WKP
(b) W latach 1946-1953 był wicepremierem
rządu ZSRR, a w latach 1953-19:"4 premierem
W 1957 roku za działalność frakcyjną został
usunięty z KPZR.
C~łowiek

Dla wszystkich, któr!J pojmowalt znaczenie
takich spraw, był to wyraz osobistego zaufania
W Idach 1950- · IS2 Malenkow był w partii absolutnie drugą postacl11 Wpływ G1eorgija Malenkc.wa zwiększył się równlet dzięki jego
przyjatnJ z Lawrlentljem Berią. Józef Stalin
zbllfył się w tym czasie jeszcze z dwoma lu·
dźmi z Nikitą Chruszczowem I Nikołajem
Bułganlnem.
Jednak Ich wpływ na sprawy
partyjno-państwowe był bez porównania mniejszy.

_bez biografii

O Gieorgiju Malenkowle trudno jPst napisać
najmniejszą nawet notatkę. W istocie r:>eczy
jest to człowiek bez biografii. Pracował •11
wydziałach specjalnych I w zamkniętych gabinetach. Nie miał ani własnej osobowości,
ani ~łasnego stylu. Był orę:!:em Józefa Stalina,
a jego ogromna władza była· jedynie' przedłu
tenlem władzy Stalina ...
Po zakończeniu wojny domowej Gieorgij Malenkow nie wrócił do rodzinnego Orenburga,
lecz w 1921 r. pojechał do Moskwy i zaciął
studiować
w Wyższej Szkole Technicznej.
Wkrótce otenlł się z Walerią Gołubcov.:ą, która wykonywała jakąś niezbyt wa:!:ną pracę w
aparacie KC.
· .
Wielu studentów nale:!:ących do partii w latach 1923-24 zachwycało się Lwem Trockim
Oteorglj Malenkow od samego początku zachowywał ortodoksyjne stanowisko I krytykował trockistów oraz ich . platformę. Kiedy po
klęsce Lwa Trockiego stworzono komisję, mającą za zadanie skontrolowanie studentów naJ.ełłłCYch do partM I popierających o.poeycję, w
jej •kład w Moskwie wszedł 22-letnl student
Gieorgij Malenkow. Jego aktywność została
odnotowana I zapamiętana.
Za radą ton7 I na jej nalegania Gieorgij
Malt!nkow rzucił 1tudta tu:!: przed Ich ukoń
czeniem ł podjął pracę jako sekretarz technlczn1 Biura Organt.zacyjnego KC RKP(b). Okalał •l• wspaniałym ·urzędnikiem, a jego praca
soatała uuwatona. W dwa lat pó:tnlej Gieorgij
Malt;ftkow pracował jako sekret.an technłcz
n1 Blura Polłtycmego KC WKPlb). ·
Niemal r6wnocze4nle z Matenltowem • Józef
ltalfn W)'~ na najbardziej odpowiedzialne
atanowtalm w aparacie pan,.jn)'m Jetowa. Pod
kierownictwem Jetowa I przy •kt7wn711'l w11>ół
udzlale Malenkowa w pierwszej połowie 1938
r. w kraju przepMWadzono ,,,tofl't/fł1cacj4 do7cumrtłt6ta paf'tVfnveh• Była to w Istocie jencze Jedna ayatn partyjna I administracyjne przygotowanie terroru. Katdemu członkowi
. partii zało!ono bardzo szczegółowe „osoblst.e
dossier-'.
Podcau 1d1 Józef Stalln był llównym orgaftf.zatorem l inspiratorem muowego terroru
lat t937-38, Jetow był głównym wykonawcis
tej pn;era!ającej krwawej kampanu. Malenkow
pracował w cleniu, ale właśnie on był jednym z
. ludzi któt"ZJ pod kierownictwem Józefa Stalina
nac·ągall r.ajwatml.,.Z. ukr7ł.e aprę"!yny ~u.
W 193'1 r. Malenkow razem z J towem pojechali na Blałoru4, gdzie dosłownie zniszczono
organtzac)fl partyjną całe) republlkl. Jesienią
tego samego roku Gieorgij Malenkow pojech!ll
1 Anastuem Mlkojanem do Armenlł, gdzie
represjami tak 1amo został objęty niemal cały
aktyw partyjn7 i administracyjny republiki. Z
udzl2łem
Malenkowa
przygotowywano plan
repre&jl we wszystkich obwodach RFSRR. 'li
eelu ukrycia wtelklch rozmiarów terroru w
styczniu 1938 r .. w Moskwie zorganizowano plenum KC, na którym dyskutowano „O błędach
organizacji partyjnJCh pr.zy wykluczaniu komunl!tów a partii" Na plenum tym obecnych
było zaledwie 28
z 71 członków KC, którzy
zostali wybrani na XVII zjddzle partii. Od
tego czasu kilku z nich zmarło, lecz niemal
40 członków KC zostało już areszt.owanych.
Dopiero w 1939 r. Gl~rgij Malenkbw zaczyna wychodzić z zamkniętych gabinetów wła
dzy na otwartą 1cenfl polltyczn11. Na XVIII
Zjeździe WKP(b) przewodniczył komisji mandatowej. Zostaje wówczas wybrany członkiem
KomltetU Centralnego WKP(b). Na plenum KC
w marcu 1939 r. Malenkow zostaj~ wybrany
1ekretarzem KC.„
LawrlentU Beria zawiązał ba;rdzo skomplłko
wanta intrygę, aby •kompromitować Andrieja
:Zdant wa. Woznleslensklego I ludzi z bliskiego
lm kręgu. Malenkow udzielił Be~! pełnej pomocy Stosunki między Andrtejem Zdanowem
l Malenkowem jut od dawna były 1krajnle
wrogie. Zdanow ł jego bliscy przyjaciele uwałall Malenkowa za półanalfabetfl karierowicza I w swym Intymnym kręgu nazywali go
,,Malania" - co było aluzją do młewiełclałe
IO wygliadu tęgawego Malenkowa. Beria l Malenkow zdołali przekonać Stalina - którego 1
tak złościły ambicje teoretyków wyra:!:ane przez
2danowa ł Woznieslensktego te chodzl o
„separatyzm" organizacji party:jnet Leningradu
ł młodych kadr, które znalazły llł• „na górze"
w tym mieście.
W ten sposó~ powstał „przn>adek leningr&·
dzkl' którego ofiarami padli weysc7 członko
wie kierownictwa organizacji partyjnej na czele z Popkowem Represje rozszerzyły się nutę
pniP na „dół" i objęły setki, tysiące · działaczy
partyjnych I omsomolskich Leningradu, naukowców, działaczy gospodarczych. Represje
szerzyły się t.e:!: „ku górze", ich oflarl\ padli:
N Woznleslenski, A. Wozniesienskl, Kuznll!cow Rodlnow I Wielu Innych odpowiedzialnych
działaczy aparatu partyjnego I administracyjnego Malenkow „wziął na siebie" zniszczenie
lenln!lradzklej organizacji partyjnej I w tym ·
celu przyjechał do Leningradu. Lawrien\11 Beria kierował repre~jaml w Moskwie.
Andriej Zdanow, ·który do niedawna również
sam kierował licznymi kampaniami pogromów
ldeolC>glcznych: został zdjęty z kierowniczego
stanc.wiska I zmarł w !SIS roku życia w swym
domu w czasie urlopu w nie do końca wyjaś
nionych okolicznościach. Po tmlercl Andrieja
2danowa Malenkow stał się jednym z przywódców w sferze Ideologii. Pod jego kierownictwem narastała kampania antysemicka. Ponlewat Woznłeslenskl I KuznlecGw padli ofiarlł represji, a żdanow zmarł, wpływ Gleorgl1!l ·
Malenkowa w kierownictwie partyjnym i pań
stwowym znacznie wzrósł. Im bardziej Stalin
oddalał od siebie tak bliskich współtnwarzyszy,
Jak Wiaczesław Mołotow, Kllmient Woroszyłow Lazar Kaganowlcz, Anastas Mikojan, tym
bliże' pozostawał z Malenkowem Gdy w grudnit• t949 r. „Prawda" zaczęła publikować wielkie artykuły członków Biura Politycznego poś
wl~c.:one 70-leclu urodzin Stalina, najpierw wydrukowano tekst Gieorgija Malenkowa, dopiero pó:tnlej Wieczeslawa Mołotowa.

12 ODGtOSV'

Nocne uczty u Stalina
Georg Bartoll stwierdza, te Józef Stalin poGieorgijowi Malenlkowowl wszystkie
swoje tajemnice I dlatego ten „wiedział wszystko o wszystkim" Georg Barteli pisze o Malenkowie: „Je&t mądry ł ostrożny jak dziki kot
wierzał

Pewien

franeuskł

polityk, który spotkal

s '. ę

z

Malenkowem w CZ4$.ie jego politycznej wspinaczP.I., powiedzłal m.ł: „Przypominal mt mlodego Lavala".
Gieorgij Małenikow, Lawrlentlj Beria, Nikołaj
Bułganln I Nikita Chruszczow byli stałymi goś
ćmi na nocnych ucztach urządzanych przez Stalina Teraz nawet Józef Stalin często tracił
charakterystyczne niegdyś dla niego umiarkowanie w jedzeniu i piciu. Bardzo często upijał
Malenkowa. O ~wicie pracownicy Urzędu Bezpleczeństwa .odwozili Malenkowa do domu, a
dwójka lub trójka. z nich trzeźwiła go w ogromne1 łazience. Dopiero w środku dnia stawał
się zdolny do pracy.
Przygotowania do XIX Zjazdu partii powierzone. specjalnej komisji, której przewodniczył

chelat rozwiązywał! ich sam. l.ecs nłe mógł
tak:!:e dopuścić, by ktokolwiek z członków Prezydl um KC KPZ'ft Indywidualnie roawlą:ąwal
znacZĄce problemy polityczne I organłzaeyjne.
z tego powodu zaczęty 1lę konflikty Malenkowa
z Berią, który podjął sporo wamyoh przedsię
wzięć reorganizacyjnych w Mlnlstf'rstwie Spraw
Wewn~trznych I Bezpieczeństwa Państwowego
i zaczął słfl · zachowywac! tak, jakby z góry byl
pewien, te Malenkow r.aakceptuje wszystki~
jego posunięcia. Malenkow uwa:!:ał się za przyjaciela Berii, ale nie zamierzał być pionkiem
w jego rękach. Doprowadziło to do zerwania
politycznej przyjafnl l do tajnego porozumienia r Chruszczowem, którego wynikiem było
zdjęcie I aresztowanie Berii.
·
Latem 1953 r. Gieorgij Malenkow mówił na
posiedzeniu Rady Najwytszej ZSRR o wielu
znaczących propozycjach, zmlerzaJących do rozwląz:mla problemów
gospodar::zych. Jedną ~
tych propozycji było znaczne zmniejszenie podatku dla rolników i anulowanie wcześniejszych
długów kołchozom I kołchoźnikom. Malenkow
oświadczył te:!:, :!:e partia mo:!e teraz poświę
cić więcej uwagi przemysłowi grupy „B", tj.
artykułów powszechnego u:!:ytku. Zdaniem Malenkowa, tempo rozwoju produkcji środków
produkcji mogło być nieco zmniejszone, a uwolnione środki można było skierow~ć na produkcje towarów powszechnego użytku potrzebnych ludności. Propozycje te zapewniły Malenkowowl na dl:uższy okres popula.mość wśród ludności , a szczególnie wśród rolników, bowiem
wieś po raz pierwszy w ciągu wielu lat odczu
la pewne odcią:!:en!e.
W<!ród szarych ludzi rozpowszechnlla
ł
uporc.:zywle utrzymywała P"glcska. :!:e CHeorgij

st-.

Roy Miedwiediew: „Wszyscy ludzie Stalina"

Malenkow. Widnie jemu Józef Stalin powiesprawozdania na zje:tdzie.
Oczywiście, równiei to było wyrazem szczególnego zaufania. Sam Stalin b)"ł już w tym
czasie zbyt stary I tak pozbawiony sił, :óe nie
mógł przez 3--4 godziny składać sprawozdania
przed .wielkim audytorium.
rzył wygłoszenie

Ostatecznie 1 bezpowrotnie.
Nie ma potrzeby zajmować aiq szczegółowo
sprawozdania pnedstawionego przez
Gieorgija Malenkowa XIX Zjazdowi pratii.
Schemat tego sprawozdania motna było naprzód, be:& trudu odgadnąć, przynajmniej w
głównych zarysach. Pierwszą część sprawozdania Malenkow pojwięcił słabnięciu światowego
1y1temu kapftałlłtycznego. Akcentował sukcesy
przemysłu, kt6rego produkcja brutto na począ.
tku lat 110 była dwukrotnie wł,kaza od pr;edwojennej. Makąmalnle upi'1azając r.ytuację,
mówił Małenkow o r•dziecklm rolnictwie. I
tak np. piątoczyl ni• odpowtadaJ11ce rzeczywistości dane o wielkich tnlwach i, przy burzliwych oklukach, o6wladcąl, ie problem zbob
został pomyślnie roZWiłpl&Jly i to
„ostatecznie
ł be2p0W1"otnte''. Nie minęły nawet dwa lata,
a ur.talono, te w kraju Występuje wyjątkowo
wysoki deficyt zboża, :!:e w rolnictwie panuje
clę:!:kl kryzys l te dane o produkcji zboża brutto
- które Malenkow eytowat w 11>rawozdanlu są oparte na fala>11.btach. Jak wiadomo, Jencze jest to problem ,.pa1qą ł powatn11''·
Mówiąc o 1prawach partyjnych, Gieorgij Malenk(\w całkowlcłe usprawiedliwił muowe represje doxonen. pnied wojn-. Twlerdzlt, :te w
latach 30 w naa.zym kraju Zniszczono ,,wyrodki". „k4pttulant610''• ,.sdrajcó1D", „podłt1ch
zdraJc6to", „nłedoioł4r1c6to", którzy rzekomo
czelrall tylko na atak sbroJn1 na ZSRR, by w
tych clętklch chwilach „wbłd n6j w pl•cv nauemu rmrodoun ku 14dot!)oZ.nłt& jego 1M'og6w''.
Na sjlrtdzie wybrano biuro Prezydium KC
KPZR składaj1Sce
1 9 Cllonk6w. Lecz od
razu po plenum Stalin wybrał z ~o biura
, ptątkę" ludzi do kierowania partł11- Wchodzili
1
aor\ Józef Stalin. Gleoirtrld Malcmkow, Lawrlentlj
Berls, Nikita Chruncmw t Nikołaj Bulganłn.
Wybrano r6'Wnld Sekretariat KO aklad1diacy si•
z· 10 członków; ca.ołowa rola w Dim miała przypaśt! Malenkowowi.
·
Prcblem nutcpą J6leła 8tal1ua ll"Odd
zarai, Jak t,yłko członkowie naJWJłnelo ldfrownictwa kTa)ll dowtedsłeU n., ie jego choroba jest ~- a stan bnalld:&leJny. Bardzo
ostroine rozmowy na temat podziału władzy
prowadzono młędzy naJbUtn,mi wapółpracow•
nłkaml Stallna u. lota śmłercl
wodza. Malenkow rozmawtał o tym z Beri" i Chruszczow
z Bułganlnem. W Istocie Wl&)'ICY się zgodzlll.
te włdnle Gieorgij Malenkow powinien zająd
najbardziej znaesąee wówczas 1tanow!sko prze·
wodnlCZllcego Rad7 Ministrów. Zaproponował
to Beria, a Chrunc:r.oW l Bułaantn od razu •akceptowali. Jednoczełnle podjcto decyzję
zwolnieniu Malenkowa z funkcji sekretarza KC
KPZH ł lfonńowanlu o wiele węższego Sekretariatu, w którego skład wenlo li członków:
Ignattew, Po11>łełow,
Suałow,
Chruszczow,
Szatalln. Nikt z tej piątki nie był uwa:!:any za
„pierwszego sekretarza", Jedynie Nikita Chruszczow był człon}pem nowego, o wiele wę:!:sze
go Prezydium KC I z tej racji przewodniczył
posiedzeniom "ekretarłatu.
Be.t względu na to, widnie Qieorg1j Malenkow b7' w pierwszych mlesłtacach po ilmlerol
Stalina nie tylko plerwuis 010bł1tołeł.ą w kie•
rownictwie aparatu rt\atwowego, leos tak:!:• W'
partii. Pnewodnlczy sesjom Preądlum K.0
KPZR, muałano z nim uzgadniac! wazystkie decy:je mające ebar'1lter dymtyw. W „Prawdzie" pojawił.a slfl totografta, na której włdnle
lł · Józef Stalin, Mao Zedong l Pieorgij Malenkow. WIZYIC7 pozostali politycy, którzy znajdowall lłfl na tym :adjęclu, IOStall „usunięci"
za pomoc, retuszu.
treścią

si•

a.

„

Konflikt •

Ławrlentłjem Beńą;

Zro1umłałe,

ie po łmlercł Józefa SWina
Gieorgij Malenkow stanął przed wieloma zlo:::onyml problemami. Nte in6gl, a nawet nie

Malenkow jest „siostrzeńcem• l\!~ nawet wP!Tirsposobionym · synem'' Włodzimierza Lenin-..
Główną podstawą tej legend7 był zapewne fakt,
że nezwisko matki Malenkowa brzmiało UlJa•
now W pierwszej połowie lat 1łO była ona dy~
rektorkl\ sanatorium na stacji Udlelna na kole!
kazańskiej. ' Pomagała w uwolnieniu wielu ludzi, którzy zostali bezprawnie poddani reprujom, dopóki syn nie zabronłl jej wtrflcania
w cudze sprawy. Gieorgij Malenkow duto praCoWał ale zachowywał Sifl nie tyle skromni~
Ile skrycie, był bardzo nłeprzystępn7. Zdecydowanie nie tolerował libacji, które w ostatnldl
latach :!yćła Józefa Stalina nabrały charakteru
zwyczaju,
nawet w~ród
„góry" p~::J.:
Wspcmnienia o pijaństwach u Stalina
nie wywoływały wltręt Malankowa. Na jego
polecenie zamknięt.o wiele piwiarni I gospód,
co doprowadziło do „sławetnej" tradycji rozpijania butelki „na trzech" w bramie łub na
klatcl!' schodowej.
PopularnoAcl Gieorg\ja Matenkowa 'WśrM 1'0botnlków, którzy naturalnie nle mieli po'ęcia
o jego poprzedniej dzłałalnołcl, nie t.owarzy'l'
szyła popularno~ć włród intelektualistów. Wlę.
kszo~ć lntelektualłstów była
nieufna wobee
Maler.kowa lub nawet wrogo doń nastawiona. W
wierszu „O Rosji" poeta Naum Kor:!:awln napisał wówczas, wyratając t.o nastawienie:
„W cłętkłm, męńlvm .,,o,fnłłftiu Malenk01DG,
~"11 zloton11 byl tenllJ oałtt lol łtl16j: .. r".

li•

Z ~yżyn władzy -

na emeryta"'

Po aresztowaniu La'W'l'ienUja Bet14 i procelie

zakończonym wyrokiem routrnlanie - na11tąplły zmiany układu pel'IOnalnego organ6w
bezpieczeństwa, na których
ezele poetaw'ono

najbliższego

zwolennika Nikłą Chruszczowa sen.rata Sferowa. Najw,.łsz7 a~at partyjn7
coraz pewniej I mocniej po4pol'Zlldkowywał
swej kontroli WHTStkle organizacje l;)at\stwowe ł społeczne, a pferwlZ1lft człowiekiem w
partii był Nikita Chrussczow - jut nie Malenkow. Bes akeeptacjl Chntszc:&owa nie podejmowano ładnej decyzji r6wnłd peraonalnej ..• ·
W „Prawdzie" M stfcmla ltl!ll r. ukazał sill
artykuł D. Szeplłowa: „Generalna lłnła partU
t wulgaryzatorv marblnnu„, tn6ry zawierał
zrozumiałe dla waąstk.lch, łttJ L)oatae uwqt pod
adresem O. Malenkon, cłtOll jqo nuwl.sko
nie 10.łlt,lo pzątoc.wout.
Nazajtttn, na Plemaa EC! ltPD podJfl*° deązj' o zwolnieniu a. Malen~ N stan~
ska pniewodn=ep '"du. odoątano ołwtat\~
ozenie Maten
w kt6r)'m pnJmał slfl do
błędów ł odpowtedzłalnołcł

za

zły stan rolnł•

ctwa, powołujf\C Ił• na „bf'clJc dołtlńadc.enłcs„ ~·
W kilka dni p6tnłej decyzj• Plenum KC KPZl\
zaakceptowało formalnie i potwierdziło Prezydium Rady Najwy!nej ZSRR, ktdre mianowało G. Malenkowil ministrem do 9PfttW elek·
trownl.
W dniu Plenum ltC! kPZR ·Hc:znt krewni ł
bliscy przyjaełele Gleorgtja Malenlcowa zebratl
sią w jego domu. Wille w. rejonie „ultc molfłl
mowskłeh", tJ. ulłe wokół studia ł budynków
tego największego radzieckiego producenta -filmowego, zostały wznl91lone niedawno dla
członków Biura Politycznego ltC KPZR włd:
nle z inicjatywy Gleorgjja MalP.nkowa. Zebrani bylł zaniepokojeni l nleclerplłwte czekalt
na gcspodarza. Przybył bardzo p6:tno. Gdy
wszedł do jadalni I ujrzał krewnych I przyjaciół, z wyratnlia uln QńVladczył:
- „W12111tko fl0"4ł• po 1toremu•.
Od razu zrozumteU, co chciał pne11 flo po..
wled:rleć. Nikt nie oaeklwał, :!e Gteorlf.j Malenkow pozostanie prwwodnicZllcym rządu.
,,Zost«1« po staremu" - to sformułowanie znaczyło, :t.e Malenkow pozostaje w Prezydium XC
KPZR, 1Je będzie nie tylko ministrem, lecz l
jednym 1 wiceprzewodniczących Rady Mini. str6w A co z kolet znaczyło, :te nadal będzie
mleć dotychczasowe przywileje, mieszkać w tej
willi. w zw!~ z tym równieł nejblltsi krewni r.atrzymują co swoje.
Jednak nłeścl1ło4clia byłoby atwlerdzenie, ie
Gieorgij Malenkow całkiem łatwo pogodził się
ze zmianami. Z zeW114tn W1'g1ądało, :!:e jego
stosunki z Nłkitll Chru~ były jak najlepsze: bywał a niego na WSZ)'Stklch uroczys-

to~tach

rodZlnnych, obdarowywał 3ego krewniaków. Pnjr tym w1eystklm Gieorgij Malenkow nie przestał marzyd o powrocie do wla•
dzy. Jak stwierdza Etlward Cranckshaw, kt6rt
spotkał Malenkowa w Anglll pod koniec 1958
r., ten - zwykle bardzo dowcipny szczególnie
w rormowie z cudzoziemcem - znienacka l
ze złością powiedział: „Ja Jeszcze t0r6cę". Wy„
mówił to, miażdżąc mnie spojrzeniem nrydl
ognistych czarnych oczu.
Uwclnlenle ł rehabilitacja młlionów włęblió'łlf
nieuchronnie otworzyły kwestię odpowiedzi~
noścl Georgija Malenkowa i porostałych bu„
kich współpracowników Józefa Stalina m re.
presje i śmierć niewinnych ludzt, wśród których było t.eż wielu wybitnych aktywl1tów par.
tyjnych I działaczy państwowych Co prawda.
na XX Zjetdzle KPZR nie zrehabilitowano je•
szcze wielu bezprawnie prześladowanych · ludzL
Organizatorami grupy frakcyjnej byli Wia•
czesław Mołotow I Lazar KaganoWlcz, ale od
razu dołączył do nich I Malenkow. Jednoczył
Ich strach przed odpowiedzialnołclą. Klęska tej
grupy była równocześnie kresem I politycznej.
i państwowej kartery Malenkowa. Został mianowany dyrektorem elektrowni w Ust-Kamlenlogorsku, w górnym biegu rzeki Irtysz W Ust-Kamienlogorsku G. Malenkow mieszkał pon~d
4 lata. Po XXII Zjetdzle został wykluczony 1
partii i odesłany na emeryturę. Gieorgijowi Ma„
lenkowowl i Lazarowi Kaganowlczowl nie zez.
wolono na powrót do Moskwy Zezwolenie to
otrzymali dopiero w 1961S r„ kiedy do władzy doszedł Leonid Bretnłew.

U&r,wanie

pneciętno.łd

·

Pr7.ejkle ze łwlata władZ7 1 przywilejów, 1
niemal calkowide zamkniętego iłwlata, ukry•
tego w pewnym 1t.opnlu przed obcymi 1pojrzeniami, do' wspólnego świata ze wsz:r1tklml jego
trudnościami ł problemami przyszło bardzo cię
żko wszystkim .zdjętym ze stanowisk I odsunię·
tym od władZJ. Szczególnie trudne było to
dla nadętego l nie umlejiacego dostosować si1
do rwykłego tyeła człowieka, jakim byl G. Ma·
lenkow, któr,. od młodych lat przebywał .,,
„7corvtanach tołcld.ql'. Bes poparci• ton1,. Wa•
lerli Alekalejewnyl która jako oaobowo6d ok„
za1a .t41 1llnlejaza mitdrzejna od męU, Malen•
kowowl byłob7 dętko ni• do \\-,.trzymania.
Gieorgij Malenkow ~ piękne mieszk.ani• na
tym 1amym W;ybrzełu l'runzego, gdzie mieszka
i Lazar Ka1anowtcs, ate nie pnr:yjdn1' llę ze
1obą, a Malenkow
nie gra nawet .v domino.
NajwiękaZ!l ~ć roku 1pędza w swojej willi
pod Moskwą. Swego caaau Jetdzll po Mo1kwle
l okolicy tylko w opancerzonej limuzynie. Te·
raz musi kupować bilet na zwykły elektryczn1
pociąg podmlej1ki. W c:zaaie jazdy milczy, cza•
aem zamieni parę słów ze swoją toną. Malen•
kow bardzo BChudł 'ł dlatego nawet 1tars1 lu·
dzie nie zawsze mogis go rO'ZpOznać, a co dopiero młodzi. Prawie zaw1ze no1I przewleszon1
przez ramię aparat fot.ograficzny I w wolnym
czasie fotografuje przyrod„ Pewnego razu
przypadkowo 1potkal slfl ze starym bolszewikiem J. l'rldmanem, kiedy ten podnłósl obiektyw, któr,. wypadł M.alenkowowl z ręki.
- A Jai. Głeorgłju MaJcavmUfanowtezu,
cf.Jfłem dziękł U!Clm 1J lał t.O Ob09CC1a powt„

IJ>„

dział J.

Frfclman.

.

- Nła tD6we.ra. • tvm RU t.Okdftclkfn - odpo'W\ed'l.\al G. Ma\enkow,
- Al• Jts włcbłtlłfm wan pod.JA• no 1tooł18
wyroku - odparował J. ll'rłdman. Malenkow,
wyra~nie nie ehCllC kontynuować l'OZmO'WJ', 1Z7D'o
ko slq oddalił.
O Gieorgiju Malen~wle równleł obecni•
krąły sporo· pogłosek. Uporc:znvle rozchodzi si4
plotka, :!:e Malenkow się ochrzcił I systematy'cznle chodzi do cerkwi. Są ludzie, którzy twierdzia, te widzieli G. Malenkowa w małej cerkiewce w Młtłszczach lub w osiedlu Ilłńsko w
11obllżU Kratowa. Powiada się, te przychodał
do wlelklej cerkwi Jełochowsklej w Moskwłe.
Ma dwóch synów, o!)aj q naukowcami, doktO•
rami nauk, słyszałem, te mówi słfl o nich 'lt
1amych superlatywach.
Równleł w przeszłołcl G. Malenkow ~
wal za nletowanyskołclą I nadęcłem nie tyl!
swoją pozycjfl, Ile pnieclętnojd swej osobowo~
ścl. Jego występki nie zo1tan" zapomniane, bet
względu na to, jak tarllwie b7 sł• . nie modui
Trudno ml jest mówtd o Gieorgiju Malenkow1-,
jako o utale-ntowan7ft'l działaczu państwowynt.
którego zdolno~cl zostały zdeformowane lu5
znint'Zone prze• atraszn" epokfl atallnl.mlu. Nttft
on w pełni odpowiadał swoim czasom, które
wynajdOW81J' ł wynosiły ludzi pokroju Ma~
kowa
·
W drugiej połowie ·1HI r. J6eef Stalla •
ezął t"qmto chorowa~. a ~ 1949 r., jak wrJ'Z'łt
stko na to wskazuje, miał plerwsZ7 wylew ~
do mór.gu. Ws111tko to nasilllo walk• o wła~
w kręgu ludzi najbllhzych Stallnowt. Na krót-0
~o p?T.Cd chorobą l\'6wnleł 1am Malenkow stał
się ofiat'll' owej walki. Wyrainłe przy udziale
syna Stalina - Wasilija skonstruowany zostal
zarzut o niskim poziomie radzieckiego przemfl
stu lotniczego. Wynikiem tej prowokacji było
aresztowanie dowódcy 1111 lotniczych armil rae
dzieckiej, marszałka lotnictwa NOW!kowa, człon':.
ka KC WKP{b), Szachurlna, który w czali•
wojn7 był komisarzem ludowym przemysłu loci!
niczego, a takie wielu Innych pracowników tł.
go resortu i lotników wojskowych. Wnyatldf
te aresztowania musiały mleć wp17'w równłeł
na sytuację Malenkowa. Zwolniono go ze st.a•
nowiska w aparacie KC I wystano do Taszkłeft:"
tu. Owo „wygnanie" było jednak krótkotrw8::t
. le. Szczególnie Lawrlentij Beria wsławiał si'
.mocno, by całkowicie zrehabllltować Malenkcllii
wa I by mógł on powrócić do MoskW)'.

Wszyscy chcemy §miechu. Gieorgij Malenkow poruszał równtet problem
literatury. Poskariył 1lę, :!:e w naszej lłteratut
rH l sztuce „do dzlriaJ nłe ma wt1błtn11cl\ dzid
a d~edzłnt1 Mtt/Ttl. Nłdcłsłts btffabv opłftfo ~
o§wiadczył (J. Malenkow - te t11 naazeJ ~
drleckie1 neczvwtstolcł Kłe mts tnat~
aatyrę .

J

Potnebnł

nam 1ą radzleccv OOQOle ·
Szczedrinf., kt6rzy by ogniem 1atvry totn>OI
wszystko, co negat11wne, :r:gntle, bn tv~
wszystko, eo hamuje posuwanie lłt napn6d". '
W rok po zjetdzie, kied7 Józefa Stalina nt9
było wśród

:!:ywych, satyryk E. Krotkln naplaaJ
z tym oświadczeniem Malenko~
następujący epigram:
„Chcemy §mtechu, ale potrzebni sq MM ~

w

zvdązku

łagodnie;Jst Szczedrtnł ł tCJey
Ml nte w11§mtewalt".

Gogole, Jcłónlf

fit

.
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\
cean jest trudny do ogarni~ia nawet dla poetów; możua bez końca
opisywać $etk1 widoków które ofiaruje i roz.różniać co najmntej tyle
samo barw, które prtybiera, ale wy1ika1ąca z tego wszystkiego myśl
jest w gruncie rzecz.y tylko Jedna; nostalgiczne poctucie 01etrwalośc1 człowieka. miltomości
jego wysiłków i p.ragnień lacz.epiających s'ię o
kolejne fale. Cl1oćby udalo 51ę to z.robić jak
najdale1 nd brzegu, prędzeJ czy później 1 tak
tu się rozbiją - ocean to przeczucie śmi~rci.
Znana
Zupdnie podobna! fest t pustynią.
metafora mówi, że choćbyś biegł po nieJ 1ak
umiesz najszybciej I tak krajobraz dookoła pozostanie be1 lrnian - jakb.> nie z.u,tal z.robiony nawet jeden krok A większość oaz okaże
s1ę faiamorganą, może z.a wyjątkiem tej jednej, chociaż i tego nie można być<_ pewnym.„

O

Ocean i pustynia to prawie
wybrzeże Peru.

P E R U: Warto

całe

Meteorolodzy udo\vodnili, że za ten parado-:
pustynia
najsul:hsta
ksal.ny stan rJ;ecz.y świata w sąsiedztwie równika , niewyobrażal
odpowiedzialny Jest
nej obf1tośc1 wody
przede wszystkim chłodny prąd Humboldta wę
drujący peruwiańskim wybrLeżem ~ż do zatoKi
Guayaquil. Obserwując skutki jego dz.ialalności
trudno uznać go za coś przyjemnego 1 dobroczynnego, a jednak pojawiający 1ię tu oo jakiś czas prąd ciepły, iwany piestczotliwie nino
(dziecko), zamiast spodziewanych korzyści przynosi ze sobą jedylłie nlest..ezęścia i tragedie; l
powier1A:hni oceanu uciekają ryby powodując
masowe wymieranie ptaków I zmnieJszając oo
rezultacie
mmimum produkcję guana, co w
w całym
wywołuje ostry kryzys gospodarczy
kraju, nie mówiąc już o egzystencji ludi.i utrzymujących

się

bezpośrednio

z

tycz.nie w 100 proc. Odkrywana wśród bezładu
porozrzucanych kamieni niespodziewanie czysta linia schodów, symetria zary~ów rozmieszczonych na różnych poziomach prostokątów to
niewiele więcej niż widoczne ze szczytu świą
t''ni białe linie na oceanie, tam, gdzie nurt trafia na podwodne skały.„ A jednak prz.y odrozatrzymać
binie wyobraźni. bez której lepie1
nad matą zatoczką
się w położonym opodal kapielisku, te nikłe ślady zupełnie wystarczają
do konstrukcji rytualnych kręgów i ołtarzy, ob~
Pędów i ofiar. I to bardziej żywych i podniogdy istniały I trwały w rzeniż wtedy.
słych
drobnych
czywistości. niezakłóconych >etkami
szczegółów i ułomności. Nie ma w tym zresz.tą
niczego nadzwyczajnego; to trochę tak jakby

by tu

mądrz.ejs!,
jącym świętą komnatę I, :niewiele
prawie chyłkiem odchodzą. W położonym koło

formy
miasta Casm11 Sechin ta impregnacja
labiryntu na ciekawość współczesnego cz.łowieka
nabiera rangi metafory, z:właszcza gdy wdrap1ć się na wzgórze i spojr?eć na położone
w dole ruiny pałacu. Widać wówczas tury~tów
skwapliwie podziwiających i fo.tografujących owspaniałymj.
mur pokryty
taczający strefę
ptaskorzetbami pnedstawiającymi jakąś prastawyprostowane
rą , okrutną batalię; olbrzymie,
postacie wojowników i skurczone, schwytane w
trakcie rozpaczliwych gestów ofiary oraz zam- zupełnie
knięty nim wewnętrzny labirynt
pusty, bowiem wobec prowadzonych tu za pieniądze koncernu Volkswagena prac renowacyj-

zostać całe życie, a nawet jeszcze dłużej ...

Ocean i
•

•
us yna

Ale mniejs.aa z tym. Całe JZczęici' ie
l'achacamaic to juz poczit\ek poiuchW>wej
.częsci Panamerican;y.

RVSZAR,O NAKONIECZNY

.

Jest tu więcej rzeill przec:ina,jącyCIA oadoc•a·
niczną pustynię, a oaw1tt 1 tam. &<id• i.eh ~·

Ili•

bądź

•

po wielu latach wróciło się w dobrze znane okolice własnego dzieciństwa cz.y wieli.dej miłości: tu rosły krzaki dziś zastąp1011e kolonią
garaży. tam ciągle stoi ławka, na której urzęduje teraz grupka pijaków. a tam, jeszczl'
nieco dalej zawisł w powietrzu ten gest, albo
to łowo. które miały nigdl me stracić waż
Banał, w Las Haldas usprawiedliwiony
ności.
tylko tym. że dotyczy dz.ieciń::twa i wielkiego
uczucia całej ludzkości, ale nawet tu nie mo7.człowiek
na rozstrzygnąć czy w ten sposó!J
mimo wszystko
zwycięża czas, czy jednak - czas, choć już nieobecny, człowieka.
Nadoceanicz.na pustynia peruw1af1ska to nie
tylko pasma wzgórz, ale rówmeż monotonne,
olbr1y mie płaszczyzny. Ich odpowiedmkiem w
sfCl' ' l dawnego budownirtwa akral•1rgo jest
·~'.ównie
reprezenlu\\'a:ia
fonna labiryntu,
przer obiekty Chuquitantę, Sechin i Chan -Cha~. Chuquitanta położona Je<t bardzo blisko
Limy, niecały kilometr w lin.i prostej od ruchli\1•fl1 szosy do modJJeg,., kąpieliska I Ancón.
Dostęp do niej nie j st jednak łatwy; najpierw
0

tu tak

i.resztą

zaws"ze; wystarczy

nych wstęp poza mur
wzbroniony.

publicw.oścl

jest dla
'-

Rozmiary labir~·ntu Chan-Chan
są olbrzymie.
Spacer po jednym z jego czternastu okrę
gów, tzw. Cytadeli Tschudi lod nazwiska uczonego szwajcarskiego) zajmuje parę godzin:
od cmentarza, poprzez dzielnice mieszkalne,
domy kaplanów strefę modłów prtygotowawwizerunkami ryb,
z
czych. otwartą galerię
:;:?; do w:elkiego placu ceremonialnego. l\loi:na b:v
tu bez problemu prz.elnvaterować cala ludność
i
położonego parę kilometrów dalej Trujillo
nikt nie miałby większych kłopotów z kontynuowaniem swoich codziennych zaJęć i obowiąz
ków. tyle tyL'co, że musiałby się ciągle pochylać, f to nie 'na :znak czci wobec bogów. ale
po prostu dlatego. że Chan-Chan wydaje się
do~tosowane do ludzi raczej mizernej postuu. a jego ołtal'ze przypominają grobowce. JakChimu, którego Chan-Chap
by Imperium

-.

..

przy-

wypatrzeć się rozproszonym po północnym
brzeżu preinkaskim budowlom . wydaje się. że
uformowały je ruchy ziemi, wiatr i erozja, że
są jeszcze jednym elementem pusty:mego krajobraw . W tej sytuacji przestaje dziwić sktonnośt'ó prastarych mieszkaf1cOw tych terenów do
uznawania za świątynię każdego niecod.,:iennego

góry czy skały - ;akbv na wszelki
wvpadek, skąd bowiem ..możn~ mieć pewność
czy nie są one dziełem któregoś z wcześniej
sz.vch ookoleń. Problem tylko w tym że Peru
składa się niemal z samych takich niecodziennych ksz.taftów . Poza \VS7v-;tkim ·powoduje to
sporo nieporozumie1'i: nawl't w wypadku tak
olbr,vmiei konstrukcji iak Fortaleza Paramontabli"Y Informacyjnej
ga aż do ukazania się
nikt nie Garv7vkuje ;ednoznaczne1 identyfikacji.
Co nie przeszkad1a. że zaraz ootem wszyscy
dziwią ~ię własnvm wątpliwo~ciom sprzed kwainnym
dransa . Bo rzeczvwiście· w każdym
miejscu na świecie fortecy Paramonga trudno
•
byłobv nie zauważyć.
Ten system olbrzymich, wznoszących się jeden nad drugim, starannie podmurowanych i
polaczonych schodami tarasów stanowi niemal
wvzwanie rzucone Bogu. podwa:i'anie Jego rangi Nalwłekszei>;o Budowniczego
Rr.adko kiedv d<lznaje się podobnego \Haże
nia. Stojąc pr7'.ed piramidam• w Gizeh. albo
katl'drami w Strasbur~u C7.y Amiens. ma się
do t:'zynienia z myślą . konstrukcy;ną i sztuką ociowwan!a kamieni. z pychą 1 wiarą."- A z.a1udz:k1e.
tem z tym wszystkim co najgteblej
Tu idzie o ociosvwanie góry!
Piramidy Słońca I Księżyca budowane pod
przez
ausolciami subtelnej kulturv Mochica
wlelP okolicznych plemion, których waki do
dzi~ można oglądać na kamieniach, tylko za
życi::i ostatniego t>Okolen!a, na skutek niewinnej labawy miejscowyrh dz.leci I lubiących
mocne wrażenia turystów zrzucających z góry
na dól co cięższe dazy, obniżyły si~ o kilka
metrów. a otaczająca je niegdyś kwitnąca dogospodarczej
lina pod wpłvwem · działalności
nobli„kie:?o Truiillo zmienila ~ię w pustynię.
Ter:l7 nobrzE' czuje się tu tylko wiatr i on
jest 1Pclvnvm wo;;pomnieniem. jakle się stąd wy~·ozi. opr6C"1 zaskakująco wsoólczesnych w wyrazie portretów ceramicznych patrzących ze
!;tolckim spokojem na ruiny własnej cywilizacji.
Cywilizacja p<>łożonel nad samym br~giem
oceanu świątyni Lu Haldas 1est tak odległa,
te nikt nie uważał za stosowne szukać dla niej
jut
jakle~ś speclatnej nazwy, Czas nie ma tu
nic d() roboty: jego praca zrównywania sanktuariów z otoczeniem wstała WY'k()nana prakkształtu

należy . przebrnąć parę

:fatalni\
stt·umieI
niem wypełnionym kąpiącymi się dziećmi
figurkami
obramowanym różnokolorowtmi
praczek, a potem j~szcze po,uwać się .w n~e:
skończoność klepiskiem otoczonym chlewami 1
Mato kto dysponuje tak
i pryzmami gruzu.
dużym zapasem cierpliwości; Chuquitanta ukazuje się dokładnie wtedy, gdy wszyscy, kompletnie zniechęceni. postanawiają wracać
niewielki kwadrat w małej dolinie zamkniętej
nagimi. masywnymi wzniesieniami.
nie
Z dotarciem tutaj problemy się jednak
tej pory chodzilo o znalezienie
kończą; do
publikacjach
słynnego, opisywanego w wielu
zabytku, teraz Idzie o to, co z nim zrobić. Labirynt bowiem, zwłaszcza taki, który można odoskonałym
garnąć jednym spojrzeniem, jest
odwzorowaniem płuzczyzny - idealnie ukrywa tajemnicę 1prawiając wrażenie, te ujawnia
odwiedzający
ją w całej okazało§cl. Nieliczni
kręcą 1lę chwilę - jak 1zczury - wąskimi korytarzami, zatrzymujlł w l'Ozszerzenlu o:rinaczadrogą

ciągnącą

się

nad

kilometrów

zaśmieconym

co do
było stolicą, 1woich gigantów wysłało
jednego - do fortecy Paramonga.
Wystarczy jednak oddalić się trochę i poszukać, co nie jest sprawił łatwą, jakiegoś wzniesienia, aby „największe miasto świata i gliny"
ujawniło swo;lą prawdziwą istotę: nieogarniony,
zlewająt'y się z otoc1.eniem labirynt babek z
tyc;iecy
piasku - jakby wpuszczono tu setki
dzieci, a potem nagle ktoś zawołał· je na o·
·
biad.
To, co wszędzie„. Jeszcze raz potwierdza !ię
1'.asada powszechnej mimikry obowiązująca na
że
peruwiańskim wybrzeżu, która sprawia,
święte może tu być wszystko i wz.budza podejrzenia, że nie jest nim nic. Jak kto· woli...
i oczywiście także w
Już jednak w Sechin - do i tak wystarczająco kło
Chan-Chan
potliwego problemu tajemnicy ukrywanej przez
preinkaskie budowle, dochodzi problem całkiem
nowy, ale nie mniej kłopotliwy: idzie o ingerencje współczesnego człowieka w rozmaite warianty działania czuu. W przypadku zabytków •
nazywa się to renowacją i, generalnie rzecz
I
biorąc, je' eelt ' ' bez wątpienia !łuswe
/
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Jesteśmy ciąg·le .w tyrr. sam~'m świecie:
rozpaczli\\ ie próbującym ożywić
pustynię, a w efekcie mnożącym jedynie
kolejne miraże.
Było

kilometcami
Ciłli!l'
ma nad bri.egdem
fermy drobiowe, 1kały przybieraj' ~tad cz.a,.
do 1koku d.lirownic, albo szykującycll
loi.ch ·:z.wierz.ąt, co jaltil czu pojaw~aJ'l
rezydencje dobrze iWia.ck:l.11,Ce nie VlkO 0 1tanie konta 1wolcll wldcic:iell, al• 1 lob W"To''
" ~ie
braini., miuta tętni' i.7clem,
mniej nieufni•
Krótko mówill<=. po po.rówiiallW s klit*.fc:oładniej, w...le~
wym krajobralABll pólnoc7,
i OOiaciej. Nic więc d:&iwneao, M w -. wlUlli9
m1tronę kieruje •i• ~ecydowma ~zoł4
rystów - i tycll ciluiody1taiaow1ch, 1 ącb
wee.kendowycn, 1 jedni, i drudzy, w :z.ależnoUi
od możliwolcl tinanaowych, pot-rzeb l 1m&ów,
mają do wyboru kilka ewentualności.
A więc wersję 1tandard, czyh parę du.i w
domkach kempingowych nad ocean~m lub w
jednym :z. komoLnatów wypoczymrnwych, gdzie
po wpłaceniu do kasy kilku dolarów, tytułem
zobow1ązama do minimalnej konsumpcji, moping-po~a,
irać w
już za darmo żna kąpać się w ba.senie bądz Jeździć konno.
realizacji
Wersję luksusową, możliwą do
'lównie w Ancón, jeżeli ktoś upiera tię przy
oceanie, bądź w ChOilica, 'eśli na oceanie aż
tak bardzo mu nie zależy. l tu i tam moŻlna
roLróżnić dwie podwersje: własny dom i w łu
na panienka, bądź miły llotel albo bungalow l
panienka dopisana do rachunku.
Ewentualnie wersję rehabilltacyjnll. na prz1kład w pełnych leczniczych właściwości bajorach Chilca. Chociaż w Chilca :z.nacznie z;drowszy niż taplanie się w błocie je1t 1pacer po
miejscowym cmentarzu: rodzinne irobowce jak
białe komódki z szufladkami opatrzonymi czarczerwone
nymi napisami, źó1te, niebieskie I
wstążki i ubrane dokładnie w te same kolory~
bawiące się w tym ba§nioWym pokoju d:z:iecl.
Trudno dać 1ię przekonać, że to najprawdziwsza rzeczywistość - warto by tu zostać na
z uwagi na s.pecyfikę
całe życie, a nawet miejsca - jeszcze dłużej.
Najwytrwalsi jadą jednak dalej - ai na pół
wysep Paracas. Jest to spora, lekko· sfałdowa
na, plowocz.erwona płaszczyzna, po której
moż
kierując się tablicami informacyjnymi na dotrzeć do małego jeziorka wyglądającego
tak, jakby ktoś :z:gubiś kawałek lustra, niespodziewanych kształtów skal, z których najokazalsza nosi nazwę Katedry, rezerwatu wilków morskich przekomarzaJących się kilkadziesiąt metrów poniżej tarasu widokowego, a taksłynnych
do
że przystani łodz.i kursujących
ptasich wysp, Ballestas. Wszystko to jest niebez
wypełnić
zmiernie interesujące I mote
reszty cały dzień, o randze Paracas stanowi
jednak głównie necropolis, gdzie w 1925 roku
Julio C. Tello odkrył dziesiątki mumii owinię
tych wspaniałymi tkaninami.
Odkrycie Tella ciągle jeszcze jest sensacj' nie tyle z. powodu mumii, to tkanin. Wspaniale zakonserwowane w piasku przez 2,5 tysiąclecia są dziś nie tylko śwjadectwem wspanialej techniki tamtej cywilizacJi, ale kryją także
w sobie wybitnie zajmujący,, choć także wybitkosmologiczny,
nie. skomplikowany, program
mozolnie odcyfrowywany przez polskiego archMloga Krzysztofa Makowskiego.
Dla laików zaś są ntezapomnianym przeżyciem
cstc!yczn.vm wywołanym perfekcyjnym operowaniem jedną gamą kolorystyczną - od brązu
do czerwieni - z niespodziewanymi dodatkami błękitu. zaskakująco wspókzeshym potraktowaniem postaci ludzkiej i żonglerką ksz:tnł
tów - niemal jak u Miró czy Klee. Mimo że
<'krywalv zwłoki. jest w nich r:adość, tyle tylko. że 5wiadoma goryczy i dziecinna beztroska,
po
iakby na nowo,
tvle tvlko, że zdobyta
przejściu przez całe piekło dorosłośi!i..
najpoważniejTkaniny Paracas są ozdobą
zasadniczym
szych peruwiańskich muzeów i
motywem najlepszych plakatów reklamowy<:h, w
dziewprzypominają
gruncie rzeczy jednak
czynki biegające po cmentarzu w Chilca albo
lepiej: dzieci biegające po całym pustynnym l
smutnym peruwiańskim wybrzeżu oceanu ...
Zaczynając od Paracas Panamericana odbija
od \VYbrzeża i zaczyna sie wspinać. Na r~ie
jeszcze \\·prawdzil? pochylość nie jest duża, ale 1
równiną już koniec, ZHczynają s1~ góry„„

•i•

rybołówstwa

eksploatacji ptasiego ·nawozu.
Jak widać przyzwyczajenia, nawet z.le, to nie
tylko druga natuta człowieka. ale i całej przyrody, a tęsknota za zmianami na lepsze może
•
być niebezpieczna.
po
Jedynie pierwsze kilometry na północ
zaciekaSzosie Panamerykańskiej wywołują
wienie; ciągnącymi się szerokim pasmem plaża
mi u Lachęcających nazwach, nieprawdopodobal;?
nymi kształtami usypanych z piaskowca,
wrazenfe wz.niesionych ludtką ręką
robiących
wzgórt, pojawiającą się i Gnikają~·ą maJestatycz.ną hnią oceanu .. , Mija to jednak st.ybko, razem aesztą z wyraźnym pogorsreniem się ja~ości ~amej swsy; podróż staje się nużąca do
nie
postoje
granic wytrt.ymałości i nawet
prt.yrlll~t.ą oddechu.
Huarmey,
Ani miasta Chancay, Pativilca,
Chimbote. W dzień puste, Jakby wduszone w
ziem \ ę słonecznym żarem, a wtecL.Orem robiące
wrażrmie oszolom1onych wsł'.echobecnym z.apachem ryb wd.i.ierającym się nawet za bramy
szczelnie pm.amykanych, bogatych re·lydenc)i i
otwarte na oścież dn.w\ ogromnych, wyludmoświatła,
nych restauracji. Tyle tylko, że ich
najpierw rysujące na niebie łunę. a potem rozpada.lące się na t.ysiącl' punkcików, poz.walaprz.eją chwilę oderwać się od wyciąganeJ
moca t czerni. obi-amowane1 plaskiem, wąs
kiej ścieżki asfaltu 1 jednostajnego szumu fal.
Prawdziwego wylchnienla od pustyni i ocean1J nie prz\'tlosi nawet Trujillo. ,fascynując~·
raj" - ;ak określają je ulotki reklamowe. I
tu wystarczy tylko trochę z.ooczy~ z Plaz.a de
sieć
się w
Armas. aby miasto rozproszyło
i
ciemnych, wąskich uliczek, albo szerokich
pustych arterii prz.elotowych.

szlachetne, tyle tylko, te akurat na peruwiań
skim wybrzeżu, czy to z pwodu braku d<>&tatet
tecz.nych umiejętności wykonawców, czy
specyfiki tutejszych huacas, jej rezultaty wyNa przykład
wołują tzw. mieszane ucz,ucia
iwiąty
Chan-Choo
należąca do kompleksu
nia El Dragon (nazywana też Arco Iria) po
zabiegach konserwatorskich zaczęła podejrzanie
wojny
sprzed II
przypominać lotniskowiec
światowej, poddany zaś tej samej kuracji Dom
InDziewic Słońca, wybudowany już przez
ków obok sanktuarium Pachacamac, zwłuzcza
:r.resz~
wobec monumentalnych - na razie
iedwo wystających z ziemi - kształtów siedziby Stwórcy $wiata, kojarzy się nieodparcie z
biurowcem ~redniej wielkości i gdyby podejść
bliżej, pewnie można by usłyszeć !tukot maszyn do pisania i dzwonienie· spodeczków o
&tidanki herbaty.
Na szczątkach Las Halda11 staruszek stał 10bie pned ławką 1 w 11aJtajniejszych zakątkach
jego mózgu ożywał na chwilę obraz spotkania
sprzed lat. spotkania bez dalszej historii, alt
będ4cego ośL'Odkiem jego życia. w El Dragon
i Domu Dziewic Słońca, obok ~tarusUt& pojawia się staruszka, oboje przebierają się w to,
co mieli na sobie pól wieku temu, przepędz&jl\
okupujących ławkę pijaków i zabier&jJł się z.a
dokladne powtarzanie dawnycłl iłów i iettów„.
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Piel"W'.Szym ll(t':z.echem Miro- ~ ~ d7rektora olmio. w M6r7m Inf~
gla wa K. była ch~ć 1DOSiadania
Po- o zamiarze akivowanit .,..• ....,.
1amochodu.
nowego
na dro«e •~owa. Jest :.O 'fPll'T.eniewai nasz bohater uoar.ł ale
łnia 1987 roku. a auteJDca drradziedd.ej fana pojazd z
bryki WAZ. a nie lłOodizi.wał , . rektora ł6dzk!e«o ..P{)limoz.bytu" zapoznawszy •ie z we.kia
sie iadne1 uy~aty, ~tanowlł
1:1i.sma su:Slteru.je, by nie WY<'>Ynabyć nowe ezte!'J' k61!ka za połać ko11ii do wiadomości Refe§rednictwem znanei :l'ia:lmy ..Pe·wex". W tym celu wołac.ił do ratu L!~tów i Ins.oekcji Komitetu Ł6d7Jk!e.sto PZPR, ~dyż osokMY kwote 2.800 dolarów USA
biście dopilnuje natyehmi.a.stoi 9 wirześnia 198e roku stal Si~
IPOs!adaczem ~aanochodu Ła<la wej zamiany rueszczęm.ei Łady
na Pofoneza. To h.l't ostatnia
1300.

~ INa twój telefon czekają reda~orzy:
•;12 listopada -

~

.&JNORZEJ

MA!K•OWIEQ{ł

10-16

19 listopada

.,10-16

EUGENIUSZ

łWAHJOKt

łalekn dotycz.ac~o

~rawY aamochodu
da i~Y. M

m.y • ..,...,.. .rodnie • zlecen!em. nr. (...) s 11.08.l'f. Ust.er-

ki laklem.łeir.e <od'll?'Y'*i laki~
l'U) zoa'tały Z11kwaliifi'kowane jako mechanicme. W zwiazku z
t:vim. te Ob. K. nie w~a ~"
dy na odbiór samochodu oo na-prawie (m-zetermmowan ie) ltawiamy w/w pojazd do Waszej
dy&oozycH ! oczekujemy dalseych decyzii w <DOW:vd:ISZej pil-

godi.

-

gośz.

•

I

Sprawy poruszone przez naszych Czytelników podcza1 ona~
iniego dyżuru przy .redllkcyjnym telefonie z pewn.o.ścill nl.e nawjdzerua,
leżą do 111ajważniej1S.zych z ogólnospołecznego punktu
:za.sługują jednak na odnotowanie, a prziede w.sz;ystkim .,.... wymagają jak najszybszego załatwieni.a. Zle bowiem, jeśli w· podbędziemy o re.formie go.spodarcrei,
11.1io.słym tonie dyskutować
ipoprawie funkcjonowania administracji, itp., a stracimy z oczu
te niep.rawidlowości i niedostatki, z; którymi przychodzi nam spoitykać się na co dzień, a które bardi;o utrudniają nam życie.
· Tadeuaz Grad od dwóch. lait 01.eka już na dokona.nie w jego
dużym fiaeie gwaran.cyj~j wymiany aut<nnatu światła wstecznego. R.7.ecz może drobna, ale patrole służby drogowej rygorystycznie oceniają at.an techniczny kontrolowanych pojazdów i
l nie bardm chcą w.ierzyć, t. tak &uao u moma wymienić 11&, .kod7.0lleeo automatu. Tymc.7.M8Dl T. O.rad nieuatanrue dowiaduje aię w 1tacji obsługi aarnochOdów przy ulicy StryJc.ow.skiej,
2e części tej nie ma. Co cieka"'8Jl9, mu.i to robić uweze oco1ł>iście, gdyż prz.ez telefon trudno uzyskać jak<\'lcolwiek informal cję. Stracił na to jut wiele CZMU 1 przydziałowej t>en.zyn:r~ r.a
lk.tórą nikt zapew.ne nie zwrocl mu pieniędzy.
Nam również trudno uwierzyć, aby przez dwa lata rue bylo
:żadnej możliwości dokonania gwara1?1cyjnej naprawy, a ta'kże zrozumieć, dlaczego in!ormacja telefoniczna w wyżej wymienionej stacji nie funkcjonuje. Oczekujemy wyjaśnień.
Od 1978 roku na za~talowan1e telefo.nu Cl.eka Irena Lenarczyk, zamieszkała przy ulicy Inflainckiej, inwalidka.· Swego
czasu powiadomiono ją, iż otrzyma telefon w 1986 roku. Termin nie ZOl'ltał jednak dotrzymany, co na.u.ej Czytelniczce v:ydaje aic tym dziwniejs7Ał, iż ma o,oby z bliskiego aąsiedztwa,
iktóre złożyły podania póź.niej, a mają j'Uż telefony. Pomyllta t
!Przeoczenie? A mote.„ L!cąmy, t.e isprawa I. Lenarez)"k zostainle w najblit.szym czasie wnlkliwi• rospałrmna prvs Ur.atd
·
PTelekomunikacy jny.
' . Jan Podolsk.i w unędzie poczt.owym nr łT przy ulky Zielo1 inej wysłał 12 października 1987 r. 4 t711 • .lłotylch pr?:iekazem do
swojej córki, studentki w Warszawie. Ponlewat rpieniądze n'.e
d:>tarły na czas, 22 paździer111ika zlofył reklamację i... do :Jziś
!P:'Zek.az ani nie dotarł do ad:resatki, ani nie wrócił do nadawcy. Pan Jan określił to krótko - skandal l W pełni podz\elamy jego zdanie. Jesteśmy przy tym przekonani, iż Dyrekeja
trybie natychmiasitowy m
Okręgu Poczty i Telekomunikacji w
zaginięeia powierzonych jej pieniędzy, w 1.t:Jwyjaśni sprawę
sunku do winnych zaniedbania wyciągnie konsekwencje służbo
we (w obronie autorytetu instytucji) ora:t przepl'06i nadawcę i
jego córkę, która na pewien czas pozostała w stolicy bez &rodków do życia.
Pod tym samym adresem kierujemy pretensję naszego stałego
Czytelnika, Macieja S., który kilka dni temu usiłował w urzę
dzie pocztowym nr 7 przy ul. Piotrkowskiej zaprenumeriawnć
dwa czasopisma. Niestety, nie udało mu się to, gdyż w urzędzie
tym - jedynym w dzielnicy przyjmu1ącym prenumeraty
zabrakło akurat odpowiednich blankietów. Nasz Czytelnik j~t
bardzo zaniepokojony, po.nieważ termin składania prenumerat,
tuż, tuż, a blankiety mogą nadejść dopiero w przyszłym rok.u.
Inny nasz Czytelnik (naz·wisko do wiadomości redakcji) onowiedzial, \\. jaki sposób został potraktowany w punkcie usłu
gowym m· 8 t>ny ulicy Zaolziańskiej, należącym do Sp6ldzieh1i
Wyrobów Przemysłu Szklarskiego im. J. Krasickiego.
Usług i
Ch'.>dzilo o przycięcie szyby okiennej (z jednej tylko strony) na
poczekaniu, co trwa nie dłużej niż minutę. dwie. Niestety,
k:erownik odmówił wy'kona:nia usługi i zaproponował termin
co najmniej 3-dniowy, tłumacząc się nawałem pracy. Można
by w to uwierzyć, gdyby przed punktem kłębiła się kolejka
klientów. Nie było jednak nikogo (może dlatego, że .sobota?),
a nasz Czytelnik dosyć długo czekał na pana kierownika, który
z pełną
~o!:Jił właśnie zakupy w pobliskim sklepie i wrocił
itorbą. W innym punkcie tejże samej spółdzielni przycięto szybę
jeszcze tego dnia, choć tam też pewno był ,,:nawał pracy". Ciekawi jesteśmy, co na to dyrekcja spółdzielni?
Przy okazji: czy wykonaniu ltilku ruchów „diamentem" musi towarzyszyć wypisywanie rachunku o większej czasem powierrehni niż - przycinanego szkła? A może spółdzielnia ta
inie jest zobowiązana do oszczędzania papieru?
Wykonania usługi odmówiono także Kazimierzowi Banasiakowi, który nosi koszule o nietypowym rozmiarze kołni~ka 51. W handlu uspołecznionym, rzecz jasna, koszul takich nie
ma, więc pan Kazimierz szył je .sobie zawsze w pawilonie usłu
gowym rzemiosła przy pl. Niepodległości. Ostatnio jednak ża
den ze znaj.dujących się tam zakładów krawieckich nie chciał
z różn~·ch zresztą powodów. Zdenerwowany
pC'djąć się szycia Czytelnik Z\.\•r&cił się więc do cechu. gdzie poiinform·owano go,
że krawcy \~folą .,masówkę", dlatego odmawiaj!ł i nic nie da

~

l

się zrobić.

Naszym zdaniem, z historii tej płyną dwa wnioski. Pierwszy
- że zakładów krawieckich jest chyba zbyt mało, skoro nte
zabiegają o klienta. Drugi -- że z istniejących już powinno s•ę
chyba u~unąć tabliczki z napisem: . ,zakład świadczy usługi dla
ludności", g'<lyż jest to nieprawda. A może cech ma jes?JCze jakinś

inr.o

oomysły?

Powodów do radości nie mają rodziny zamieszkate w
budynku przv ulk:y ·wojska Polskiego l'l'l, gdzie znajdują sił
mieszkania ~astępcze. Wokół panuje bałagan, brak pojemników
:na śmieci, a na dodatek od 3 lat zepsuty jest :najbliilszy zdrój
którego czerpią wodę (tylko latem, gdyż ~m, uliczny, z
zamarza). Wielokrotne interwencje . w ADM nie przy.niosły jak
<k'„,1 7adne,<:!n r.ezultatu.
Widzimy tylko jeden sposób rozwiązarua tego „niezwykle
skomplikow\lneg o problemu" - przenieść na jakiś czas pracowników lrDM do wspomnianego budynku, , a wtedy na pewno
zapanuje tam porządek i może nawet znajdzie się dozorca
.
Czekamv na i nlormację, kiedy to nastąpi.
Bezradna iest również administracja (Marysińska 36) wobec
Ryszarda Maroszka. Opr:z:eciekaiącego sufitu w mieszkaniu
brońców Westerplatte 16A m. 16. I to bezradna od 7 lat, czyli
od chwili, gdy przeprowadzono... remont dachu. Ryszard Maroszek chciałby w związku z tym wiedzieć, ezy czekać ma do
jubileuszu 10-lecia ·przeciekające~o sufitu, zjawiać się z tomem
i putelka szampana i dopiero wtedy jego Interwencje maj11
szanse orzynieść iakiś skutek? Jeśli tak, Droga Administracjo,
to mamy nadzif'ję, że I „Odgłosy" zostaną na ten jublleu11z zap:-nszone.
I na . konec odnotowujemy interesującą propozycję p, · Lisiewlcsa,
który sugeruje, iż kierowcom zatrzymanym po spożyciu alkoholu powinno się odbierać prawo jazdy na co naj1n111iej 10 lat,
wypadek' - dożywotnio.
zaś jeśli spowodowali w tym stanie
Jesteśmy za. gdyż i nam się wydaje. że walkę z plagą alkoholizmu w Polsce prowadzi się niekonsekwentn ie i mało e:kutecz:nie.
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Miroslaw lt,

P.rzejei.dził

n!espełnfooa

~-

orzejeź.dzJ.ł wiO&nt 1 i; co.raz wię.k$zą troska .o~ladał awo1e cacko marki Łada obserwując w jego '\Vygladz:ie i działa

niu rozmaite zmiany. których
w O'k.resie pierwszel!o iroku użyt'kowania nie należało .sie sDOdziewać. W;eszcie :Węcydował.
ie oooiewęż aamochód znajduje
1ie je&a.a w okreale ob1~tym

.rwa.rwj• naletr ...

Mi.rollawa
Drugim bł~e-m
K. byi<! i.closzenie r*1a.macU
.samochodu muld l...ada 1800 21 aierpnia 1987 roku, które n.stąipiło w .tacji AS0-.2 Przeds!ębiorstrwa Państwow~o ..PoluHcy
mozbyt" w ŁodZi nrzy
Matejki 3/:5. Właściciel 'J)()jazdu
$karżył ei~ na lic:zne, ooważne
usterki.
Naipraw KWara.ncyjnych miano dokonać w termillie UiStawowym tj. w cia.g·u 14 dni od daty

zgł<>4iZ.el!lia

re'klamaeH.

W

· wypadku niedotrzymani.a t~o
terminu wldciciel aamoch-Odu
7«0(iy
ma wawo ni. WYl'Uió

na

przedłuMftie it.rmlol&

ł 'D<YWOlując

oibl.etnka d:rxekto·

ra .
W iparc dni l)Óźniej. 2 oaź
dziernik.a 1987 roku. Mirosław
K., v1;:raz ze swym nieodłącz
nym świadkiem. z.iawia się u
~zefa działu reklamacji łódzkie
go .J>oJmotbytu". Tam wlaśnie
dowiaduje a!tt. ie nawet ~YbT
chciał ode.brać .wo1a Ład• nie
bowiem
m6.stłlby teio zrobić.
aamoch6d 1eat nadal ni~•
n:r. •d:Yt ~ "'7Z018117 •nczel'ki Mld& ll'>rsednia aQlb9;
P.P. „Polmozbyt" w Łodz:i ła
obecnej
kiej szY'by w chwHi
nie posiada. więc 1e1 l'f'IYn\ia·na
jest niemotliwa.
w t:rm samym
Dokładnie
z lód.zkie«O
dniu (1987.10.02)
..Po1mo7Jbytu" wychodzi do Lu;orzes
blina 'Pi3In0 ipodp.tsane
do swaw
z~ dyrektora
ts.chniCZlllyeh. które Mirogław
K. otrzymuje do wiadomośeL
Pismo brmni nast~uiaco:

mę.

„w naiwiazaniu do

Was~

nej 111>rawie."

Obydwa ManAnia mal• miejace w rty.m samYUn dniu.
w nad za t)i!lmem :z; łódZJkie
l!O .,Pólmozbytu" Mirosław K.
wysyła do Lublina a\VQ.Je kolejpismo. Informuje w nim o
1PeJlmi~iu 'tlrr.edniej az.yiby ('bo
dyrektor 'li Łodzi Jakib7 o ty.m

ne

o romiatn~iaeh
tem8lł u.terek laa1d.airowanłu
ldemkąoh i o
..zapomniał").

w ®klll na

„.

Cl'*"7 clje ..ta. Jl'Jmno
cł.,.,,_.t Jj'C.iłl7

tea o-

Wlcrólk:e. s data t oddm....,
nlka llWf rokiu, Pf'ZTCPocfsf. do
Mll'oaława X. obneme ;oiamo I
Przechięblwstwa Obrotu S111rnoehodami 1 Cl46eiaml Zamiennyim! ,.PolmoZb:rt" "' Luibllnia.
w od'POWiedzi na ireklamacje
ezy.tamy, te .•'PO zaoo.znaniu ale
.1 cało.łci• sprawy i ~ygkaniu
dodatkowych WY.1Uilień • P.P.
,.Polmo~"

w

Łodzi

o

N. l'mf.OM ł DUWY . . . 1'
tekl4cła nie ZOllłał7 ..........

natomiast zmienione llOlltalo. t.
l!dń
nazw!sko autora.
od Hasu do czasu , oa r6wałeł
bywa klientem łódsldet0 ..Pol•
mi~ 1

mozbm".

'Dełne!

10rawnokl iooiaYdu i usuniedu
Mklem>OWM"h uriarak (._) łll-

nawww

1i• na Zan.adzenla

Ml.nistra Handlu Wewnetnnego l Usług :z;S.12.1986 r. ipar. Ul
.
. - - -- -- '
Dzienniku
·no.z. 1 zawarte w
..
'
Ustaw PRL nr 2 z 4.02.1987 r.
wymiany saanodo~ać
chodu na nowy. To właśnie uRozstrzygnęliśmy - z peczy.nil Mirosław K. 7 w:r.ześnfa
wnym opóźnieniem u co
1987 roku . .a wiec w 'kolejnym
siedeannas.tym już dniu od r ·oz..
przepraszamy! - .fotografipoczęcia napraw J?:warancyjnych.
„KONKURS NA CAŁE
czny
Oo.róoz tel!o w ~woim oiŚJnie
Wśród nadesłanych
LATO".
.skierowanym do P.P. ..Polmo'Z.zdjęć wyróżniamy zdjęcia:
byt" w Łodzi, ul. Strykowska
1/5. Mliroslaw K. prosi o zw.rot
- PAWŁA FOGELA
kosztów t>Oniesionych orzez nieKonstantynow a,
go urzy dodaikowYm wyposażaniu nietortu."lneł Łady. Od tego momenbu zaczał biec nasteMALIBOGUSŁAWA
pny ustawowY termin 14 dni.
NOWSKIEGO ,
w ciągu któirel!o Mirosław K.
sPodziewał 1ie przyznania mu
SEBASTIANA GAJEWnowego Mmochodu.
W dziale reklamacii łódz.'-tie
SKIEGO,
l!o „Polmozbytu" ooinfotimow:izostało
no właściciela Łady. że
JOANNY TUREK,
wystawiorte zlecenie na no·wy
samochód i będzie ono zrealiIWONy; KNYPL
zowaine w chwili uzyskania tewszyscy z Łodzi.
leksoweio akceotu od 2ł6wnel!o
„Pohnogwaranta czyli P.P.
zbyt" w Lulblinie. \Jednak miNagrodzone zdjęcia ~
nęło 14 dni i nic ait nie zmieGratulujemy I
drukowali w „Od- rółnionych otrzymaj' na'dziemy
niło. totet Mirosław K. zadał
do wap&pra~
pocsje
Zapraszam:r
publikujemy
Przellemy
Dziś
głosach".
sobie troche trudu: w.aiadł w
cyi
pierwsze. Autorzy zdjęć wyt>OCią.11:. l)Ojechał do .wblina i
osobiście :tłożył tam oLtmo. W
llllRD
na.itł6wku: PrzedSiebiorratwo O- nmmmmmmml lllllllllrnllllllll llllOUllllllRlll llDROlllllllllll llllllllllllllllllll lUUllllllllllllll
i:!
brotu Samoehodami i Cadc!&mi
IUl~
'WIAUU'V'\,~
Alll:lt.l.ła
l'W"\.euON
au1„ar1>
9
..Po.lmozby.t".
Zamiennymi
!ft r;;i1„'lt'I. '""~Hii;\7U
""""''l.ll"W.I loł'V'4H\
20•9:!0 Luiblln. ul. Mełciew.ka Ei
;;
W lOOZI
11, a w t.reilcł K. JIW1V& 1i. o
5
OSIODEIK KSZTAlCENIA a~~ NR 4
niea:włocU'la mrnian~ eamoeho- 9
&.il'l n._"'~"lli>
du na nowY, zwrot kontów
zwiąa:anych z doda-tkowym wypo.sażeniem umocho\iu oras wy- '
tlłacenie za zwloke reklamacii S
0.1 oroc. aktiualnef ceny aamo- S
.
I.
chodu za kaMy . dzień l!Włoki ~....
d-Lł ~~ mi Q" ~,„„
i
•
przeCh
•
w lllftYa następnie
do 20 dnt
I
· owywanta gospo '1l'll MVUKO
p.adku nrzedruten!a sie - 0,3
dezynfekcji, desynsekc" I deratyzacJł
1:1roe. 7.a kaitdy naistenmy dzień
i
kwaterodawc6w
d do chwili caNtowiteco za- :!
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Zamadzen!e
niane wcześniej
Ministra Handlu Wewn1ttrzne11:0
i Us~ - t:Ym raum: l)W. 19
poi. 3 l)()d'Ptlnkt !. Piamo to
wYSYła :równiet do wiadomości
ł6d7Jkiemu „P<>1morbytowi". Do·
dajmy, ie zlo-!one w Lublinie
J>mno nosi date: m WllZŃnia
11>87 roku. Niejako mZY okuii.
K
będ~c w Lublinie. Mirosław
dowiaduje sit. te sze! &ialu
ieta
w
WYWYłajac
:rłl'ldamaoU
Lublina 2
IDl'&wie teleks do
J{Óry wiedział. lt odipowł9df bedzie ne.l!at:rwna. oon!ewa.ł lrW'i·
denttna ieft wma P.P....Polm..,2!byt" w Łodzi. który nie wYwhtzał s!e ze r«łoazoneł rekla·
macu w u.taWOWYm terimm!e
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Telefony M Widzewie huczały. Najpierw jedna paerałona
mamU61a zadzwoniła do drugiej. Jej dzieciak wrócił z przed.
sikola I przyniósł tragiczną wiadomość. W trakcie zabawy ied·
ino z dzieci nadziało się na jakiś kijek czy ostry kant 1 '>tra·
eilo oko. Tak właśnie. Jaś z powagą i szczegółami opow•adał
jak oko kirwawilo i coś z niego płyinęlo, a ofiara ryczała z bólu. Tragedia. Więc mamusia złapała za telefon 1 dzwoni do
drugiej mamusi.
W kolejkach, na przystankach, przed ki06kami, w autobu·
że w widzewskim
sach jedne usta przekazywały następnym,
przedszkolu nr 182 doszło do tragedii. Telefony łączyły w bólu
ii przerażeniu zdawałoby się cał'kiem obcych sobie ludzi, którzy
mieli z sobą tyle cyLko wspólnego, że ich potomstwo uczę.szczało
do tego samego przedszkola. G.J.liemiali rodzice najpierw usiło
wali dojść o czyje dziecko chodzi, potem obdzwaniali znajomych lekarzy u.siłując się dowiedzieć o stan zdi-owia ofiary,
:następnie, w słtl8znym oburzeniu zawiadamiali właśe!we wła
dze i organa. Poniedziałek, 5 ~dziemika 1987 r. to był czarlllY dzień na Widzewie.
Zemsta miała być Okrutna. Prokurator, milicja, 4ledztwv, a
po drodze Wydział O.światy i Wychowania. UD, wylanie s pra··
~Y oraz publiczna infamia.
A Wieść zataczała po mieście coraz szersze kręgi. Podobno
mat).{a okaleczonego dziecka odchodzi od zmyl!lłów z rozpaczy.
Podobno ofiara, przewieziona do szpitala, mimo największych
wysiłków lekarzy, utraciła jednak oko.
Nazajutrz, we wtorek, 6 paMziernika, do przedszkola pani
dyrektor ezła długo, bo z przeszkodami. C.O chwila zatrzymywał
w jej przedszkolu
ją ktoś dopytując, czy to aby na pewno
dziecku wypłynęło _oko? CZY, dzieciak tyje, bo już podobrto mójej l w ogóle, co ona
wili gdzieś, :!:e zmarł. I czy nie wstyd
jesacze robi na wolności, zatpia&t gnić w kryminale?
Kiedy o właściwej godzinie w bramie pr?.edszkola pojawiła
gię rodzicielka tak okrutnie poszkodowanego chłopca poruszenie
personelu sięgnęło zenitu. Aliści mamusia prowadziła za rączltę
Chłopczyk był zdrów i cały. Maową silnie okaleczoną ofiarę.
musia najspo'kojniejsza w św.iecie."

Pterodaktyl

zakład.z!•

Pod pra\cl

Autor! Autor!
Pamiętacl• „Zamek" l'ranu
Kafk;i?
Do wai położonej ni• oJ)odal
zamku przybywa geometra K.
jaMa wykOlnać dla zamku
na
kieś prace mier.nica, ale
drodze do celu pięt~ ai.Q nieprawdOt>Odobne wrecz trudno-

.ścl. Czv:nl Je aam zamek. któ. TY jawi aie K. jako wazechpo-

R&siła.
teżn.a, anonimowa
pre.zenty.ja ją przeróżni urzesłudzy, Podn!cy. zarządcy.
zaw3ze
sła.n.nicy 'Przekuujący
więc nie
CZYJES polecenia.
pon-O&ZącY za nie ta.dnej odt><>sie
K. stara
wiedzialnośc!.
walczyć z ową siła. chcąc uZYskać l)OZWolenie zam!esmrania we wsi. Jednak wciąż 1>0n061 pora:!:kl. gdyŻ administra1est nieuchwytna,
cja zamku
;niekompetentna. nietyczllwa i
skorumoowana. Trudno zorien„
tować ale w Jej strukturze. zakresie obowiązków i .odpowi~
udzialności ooszczególnych
rzędników. Nie sposób więc w
kwestiach spornych dochodzić
swoich praw. złozyć akarge, bo
nle
- do kogo ! na kogo?,
sposób POCZUĆ sie wobec niej
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Zgoda. tylko daj ml szanwreszcie kupo:i. !

Wyśllj

JÓZEF RETMAN

człowiekiem.

zaczął pisać

„Zamek"

Zdarzyło się dokładnie to samo, co wszyscy tak bardzo dobrze znamy z własnego :!:yciorysu. P.rzynajmniej raz każ1emu
z nas musi się to zdarzyć. lnaczet nie poczujemy, że jeiteśmy
wśród ludzi,' podobnych s-0bie istot ułomnych i niedoskonałych.
Plotrl:a. Potężna, stugębna, zmiatająca z drogi °"tatnie odruchy z.drowego roz.sądku i logicznego myślenia. Plotka, której
co
biegu nie można zatrzymać. Można tylko przeczekać i zdaje się najważniejsze - nie pods)"cać. Nie dorzucać do n:ej
samodzielnie wyprodukowanych szczegółów, interpretacji, wyklutych z własnych oczekiwań wniosków.
Przeprowadzone ad hoc prywatne śledztwo pani dyrek.tor utz
częlo się od konfrontacji chłopca, który przyniósł do dom1.1
przedszkola' wiadomość o wypadku. Przedszkolak. nie speszony
napiętą uwagą otaczających dorosłych, spokojnie powtórzył, że
dwaj chłopcy ganiali się w przedszkolu. Jeden miał jakiś paty!~,
czy może pędzel w ręku. I że w czasie goni~wy. ten, który ucieka!, potknął się i nadział okiem na ów o..s-try przedmiot. a
No i
może uderzył twarzą w wystają.:y kant jakiegoś mebla.
I
go bolało.
popłynęła krew i on bardzo płakał, bo pewno
wszyscy się zlecieli i bardw chcieli o'hłopcu pomóc, ale oko me
ohciało 5ię trzymać i co i raz wyptywało na zewnątrz. w.reszcie
to oko tak
przyjechało pogotowie i pan doktor zobaczył, że
wyplywa i wyplvwa, wi~ je całkiem wyjął i włożył do takiegJ
małego pudełeczka. I zabrał tego chłopca i jego oko w pudełeczku do szpitala. Straszliwą te opowieść zakończył młody czło
wiek oświadczeniem, że jemu tak wtaśnie, a nie inaczej wszystko to sie śniło„. Dodał jeszcze, że opowiada1ąc 5Wej matce te
okropności, także wyraźnie zaznaczył, :!:e to był tylko sen. Ale
mamusia wi<lać tej uwagi nie usłyszała i bardzo si~ zdenerwowala i zaczęła zaraz dzwonić do różnych ludd, no i zrobiło sic,
wielkie zamieszanie.
Osoby będącę świadkami te.i konfr-0ntacji jut wiedzą, że zgroza okazała sie snem. Jeśli wiedzą, to i powiedzą innym. Ale
- tu sie zaczyna właśnie ale. Czy ci „Inni" uwierzą? t;zy
przetną żywot plotki usłyszawszy sprostowanie, czy też, a 1est
to wcale prawdopodobne i uzasadnione licznymi przykładami,
ożywią zdychający zezwłok nowymi ustaleniami. ·ze kierownictwo przedszkola zaciera ślady, te dla jakichś sobie tylko wiadomych celów. najpewniej paskudnych, prpbuje l'lię wybielic! w oczach przejętego zgrozą i śmiertelnie oburzonego spoleczefu;twa
Ze właśnie takie manewry dowodzą najgorszy<:.h przywar i
nakazują zdecydowa;ne przeciwdziałanie ze strony zdrowego moralnie trzonu i bezwzględzne domaganie się od włdci~h wladz
przeprowadzenia wnikliwego nedztwa i ukarania ~ych.
I zupełnie głupim jest pyitan!e, kto ma to wezyetko od.k.*14.
Bo Ol!lzalała mamusia najwyratti!ej do zado~ćuczy.nienia 1!ę nie
poczuwa. A machina admin!stracylna działa jak wiadomo powoU
1 ·rozkręca się z cZMetn. Totet mote efę zdarzyć, ł.e ld:r wl~f!.
dawno umarła w zarodku, dotrze przez Wl!lzystkie nczeble ~o
odpowiednich biurek, te rinpoczn11 działania rutynowe. WY1dnienia. przesłuchania i tyBią~ pytań. A f.a dwa mieeillce dyrektorka pnedszkola będzie wezwana na dywan do irwleM:ehności i cala zabaw& zaczn.!e tJlę od nowa.
Słuchając relacji o czarnym widzewskim poniedziałku p~
pomniała mi się moja własna przygoda z dziatieczkaml w eusie wakacyjnych tłtµdenckio'h . praktyk. RozpW!7JCWna po le!le
dziatwa miała po powrocie opowiedzieć, co zobaczyła, jak ei~
czuła w lesie. 5łowem. impresje na temat. Padały wi~ opisy
pięknych drzew. i smaku jagód, ! wyglądu muchomorów, prezentowano różne dziwne korzenie i kawałki kory i było milo.
At jedna z dziewczynek rozpoczęła swą opowieść, jak to wyszła na śliczną małą polanę por.ośniętą krzaczkami poziomek,
pośród których hasały małe lewki. Takie całkiem małe, kocio
łag()dne. puszvste. żvwe lewki. z których kiedyś na pewno wyrosną d0rosłe duże lwy, takie same jak w zoo. A nad tą ślicz·
lą leśną polanką z małymi lewkami, fruwały sO'bie w biały dzień.
1a.k i:idvbv nigdv nic ezare ;a.k pop16ł pterodaktyle.„ Dziewczvnka opisała naidokładniel i z powagą wygląd tego dziwnego
przyn05zącą chlubę jej pamięci,
leśne.E(o ptactwa. z precyzją
odtwarzaiac rysunek pterodaktyla z zoologicznego atlasu.
OwD belferskie doświadczenie przywiodło mnie do przekonania. :!:e wszelka d:vskus.la podważająca prawdziwość czy!chś
najmniejszego .s~u. Jeśll
ueruntnwanvch mniemań nie ma
kto~ na włrume oczv wi<lział fruwaj~ce '!'lad polanką leśn1' l'terndaktyle. to widzial. I kropka.

JOLANIJiA WR'ORSKA .
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Myszy
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Wiadomość z Polskiego Radia: w Indonezji rozmnbżyly
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sie niezmiernie myszy.
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„Monaru" ski. Moge J"«ad.zać al• s :Mm
nie
lub nie. moge go lubić,
lubić. wtem' 1ednak zawsze, że
kiedy co.i mówi. i>roT>Onuje. to,
'Przed• wszystkim we wlasnvm
imieniu. Nie kryje 11!1t za nlen!~
caml wSP6'łpraoowników.
szvldam! fnszytucjl.
za.słania
1>0móW! otwarcie : to mój
mysł. moje · hasło. moja akcja.
Za to podziwiam go 1 szanuję. Myślę. że nie ja 1-eden.
ho- ·
Daje harcerskie słowo
«'.toru. że chciałbym w t:vm tonie napisać tet I o innych. o
ooliministrach. drlalaezach.
Tu przypomina
t:vkach, ale„.
ml ale stary dowciD o czło
wieku. który długo 1 :!:arliwie
modltl aie do Boga. aby pozwolił mu wvgrać w Toto-lotka. Modlił się. ~ wreszcie dobry Bóll 11traclł clerpllwość 1

zaświad-

-z

podoio- sam! . I wszvstk!m. co do
Czesto zda- .
brządku nale:!:v.
zao3wne
sie te-!
.rzałobv
w
suma za§wladczeń
że
:iakie.i§ gminie opiewałaby na
wieIlość przyJetych mvszv.
Indonezji.
kszą niż w całej
a
Nikt bv się 'l'l1e domvślał.
raczef wszvscv bv udawall. ±e
sie nie domvślają, iż pakuje s:e
do lodówek. do worków i zakopuje do ziemi ~ same myI p i etnaścle
szy oo dzlea!eć
razv. zupeln!e 1ak to sie działo z rozmnażaniem sle królików Lejzorka Rojtszwanca.
Ciekawy Jestem lak w nrakt:vce radza ' sobie /tndonezyjinczvcv. Jest to ciekawość
bezinteresowna.
telektualna,
Polska 1n nrzeclei nie Indonezja.

WŁODZIMIERZ
KRZEMl~SKI

li

Sport

nl!woAć,
ogladać.

li.Ił
będzie ml.a
SpojI1Zllł na mnie •

cz.,.

lusterku z oburzeniem --. baba i wyoowlada 1ie w .-..
wach i>!llki :nomej. tot to. ~
nie. herezja i rozpusta! - Oni
- dowodził mt z amo.l=
ot Szk
przekonaniem maczy. •Il ju!ł 1taNy i ~
czy 1Panl. jak Im chłopaki I
Zabr7.a dołota. Kun t:r!ko ~
dzie!
Jako.ł kurz nie IPOAZedł ł
Po.uedł tyJk&
szło na moje.
Krzysztof Baran do m.atnl i
I'
nieste<ty W\4r6d «Wizdów. a
to dopiero w drlU(!ej Połowt•
mec7JU. Pótniei ll)!łilraiu ~
:!:yny. Rangera <MalllOW clt.twłit
li ale komn>flencjam :Marcdtllk clłuco
na Bochvaka. t.e
w
na boi.ku i ~
trzymał
'tli~
tak wa:!nym
którv nawet nie ootira!ił dott.
rze udawać. że .rra. Natomt•
Andrzej Orze1zek IPOkaW. te
jeszcze ludz.łe.
będą z nieco
Ił•
Trzeba tylko. aib7 aj~
nim kt°' madry i 11i. zmanao,.
wal tego dolbrze zal)OWiadaj.cego si• t>i:llkarza. A o KrS)'.sz...
tofie Baranie iolisało 11- iuł te
1 owo w 'P0-1-klel 1Draaie. l
WSZYl!iCY ale dz!w!l!. dlaCUllO .,,
Zabrzu nie wied~ o łJm. •
czym rw Łodz.i wr~ ówierkają. Ale to w końcu wrawa

"'"'°

menu

działaczy

zabrza~llkte«o

lrlutN

a nie moja.

No I mamy j~ 1nuaoM.
Mistrzostwa EU1"01>1 ba ł1M.
olimpijskie zmag81}la beiz na&.
puchary Eu.rO!PY bez nas. Co
nam Jeucz.e może .-~ić? VI
WYID<>tej sprawie maja
wiedzieć eik,sperc!. Dłu«o za.st.a•

•I•

nawiałam

slę,

kim mają b1'•

c-i eilcsperel? .M oto Maeieł
Polkowski z ,,Przegladu SPOl'towego" zad7JWOłill do K~
mie.rza G6rak!ego. Mór~o namówił na .7iWlerzenla. I Ke..zł·
mierz Gót"Skl ujawnił te ~
1»o
rażająca tajemnice. Ot6t
•.Mi~zY inwiedział -on: nymi 1..11.proponuje kand7d&tU?T
nie
do zespołu ekin>ertów powinien on liczyć wiecei nit
osób. Znajdą 1ie w n1m
15
l
trenerzy. dziaiłacze. lekarze
dziennikarze". Koniec cYltatu
w ucZOJU'(!h
- 1ak mawiaja
referatach. I 1k oniec sprawy.
Gdyby to ode mnie zaldalo.
to nazwałabym ich nlezaletAle \I
nymi obserwatorami.
nas każ.dy natychmiut' .tal•
to bn:ml
sie ekspertem. bo
bardziej tajemniczo i uczeale.
OJ. ciastle 1lt boi•. te Kazimierz Gl>Nk! dał 1ie 'WPUŚCiĆ
w maliny 1 na dobre mu to
·nie wyjdzie.
w
A tera.z •-.- dokładnie
dniu u.kazania aie teto numeru
na Cy:prze
się
- odbędzie
wspaniały Pokaz pelskiej oi1'ki
nożnej. Mo:tna nawet liczyć na
mały sukcea. jako 1e niłkarze
na
CY1Pru są mniej wiecej
naszym 1>0ziomie. albo my na
!eh, oo zres?Jta na 1edno wr•
chodzi. Ale taż moma •le St>O•
dz!ewac! - jak DO ró~d
t.e dadu
nym oarinerze nam w... .te. no k~ć. OPOW'ia·
dam ale raczej • t:rm dTUCl.m
rozwiazaniem. I Obym była
teras
chod
złym 'Dll"Ol'.oklem.,
Jui 11anr.ze#ać z C1'Pl'eM
weit nie będzt.. iwst)-dem. om teł
nom& i ma1a
n-ają w olltkt
bezHtoma · ned1:1.eje iw!ad nam

'°

aolidni•.

Żonglerka
• wystarczy
me
Ob*:.Y'Walam IObie. że W
ale 1*!ę l>lilala o 'Pliłce no.żn•i

1 znów ale w)'ltrz.ymalam. Bo,
jak tu mot.Ja 'WY'tn.YIIllać. ~y
przed ~ • drutyna Cmru . zawi"a ale 11..rowe rozc;ryw21:1 na 1O dni, ZlW'O.lude sie
t>Oll>Oli te ru•zeni• 'Oiłka.rSlk!e i
odBaża •ie biednym Cyipryj..
czykom, ł.e łiłł na nioh odewszelkie oorażki.
gramy za
jak
WelOłe q to !POC61.lkł i
tu !eh nie obśmiać?
Ale Z&CZ11.1jmy 1>0 'POrZądiku.
Otót najpierw - laik to niektórzy utrzymYJWali nasz •. OGbrn!ik
lia't.ni MoMkanin" uratować hooor
Zabrze miał
t>01'tklej PiJ.ikl not.n.ej i IP-Okazać
w Zabx!iJu tym 1Przebrzydiłyim
Sz;kotom. iak to niegdyj bYWal<>. Ni~yś SX!coci wyjeźdżal!
z Zabrza n~anL teraz nrzyjechali już z.e iiwycięstiwem w
kieszeni 1 mecz z piłkarzami
za.brzańakimi byt dla nich raczej :tormaJinośoia. Gotowi byli <o ni.I.wet uerni-'Ować O do

o. .

ZUIPelnie ln&czed 1)'1tuaclę te
trener Górnika ZabMarcin Bochynek ora11
rze.
niekltórzy k~bke. .A chyba naniektórzy komentatorzy
wet
mieli no cichu nadzlele. ł.e
eud 1ię stanie. Owe1 munietnej irody jechałam ta·l tsówta
krótko l>rzed godzina 17.00 I
taklów'k:arz bal'dzo s!e niec!e.rpliwtt. bo chcial zddy4 na
telewizyjna trmami·sję. Zdziwidział

wił

tie.

~Y rwon"ll'Ziłam

wał-

Ale oto WMS tlll'Me orzeblelła :ta.la G!Ot:rmłmw. (ZZ) 1 ka·

nanisał
towiekleJtO ..&Portu"
d<>U ~: ..Na
nawet
:tall ol.lral'llkl•ł młJerit w naszym Jcniu 1eico W7cr.J'ft ien
jedn:rim z niewielu oobmit•
t~yah ~w". Cół to •ił
stało? · Xltół to takt "Ml'PUllał7

ratuje honor ipoli9kie1 10llld inotne17 Ju!ł łmes~ s wyjdnieniem. Jest to :ten<>men s Z..
Januca
włilz:r Grzmiąca
Chomointek. On 'DOtrafl
Pobić rekord Di•o MaradonJ';
To dlaczell!o ten herol~:r otł•
karz nie jeet iuł - oowiedzalbo
w l'talll. RFN.
my m<ne u Szkotów <:ttY Irlan:dczyków? CZYm '14 Ol\ takim

nawe\

zaislutył?
ołllkars
Otót ten wsoaniały
?>Obił
Grzmiącej
Zawiszy
GubmMea.
rekordy
trzy
I c~l
Chwałł mu za ło
ty.eh rekordów
z
Tyl'ko te
oolekieł
dla
'taden 'l)Otytek
nimtl nomej. Janusz Chomontek ~!ł relkord ~lerld na
dystansie SO lkm. 14 150 razr
odbił -pUke dowa i ton«lerld
5 m.
na
w kwadracie !I m
Gratulacje! Tylko t.e z te«o.
co •n otrafi heros z Galnia.cej
kompie.tnie nic nie 'WY?llfka dla
pił!kar~!el drutvn:v. Ot6t l'Pl"&•
wa bowiem tak 1łe orzedstaDOłneba
wia. że w drut:mi•
dobrze WY87Jkoloinnh N11Dartnlków. t>0tn00nłk6w. obrońców ł
bramkarza. Po~awać n!Jka
morna sobie Mzed meoC'l.em. M
mec7:U. na trenin«u na l!)l'Zy„
kiład. Na bol.9ku tn'.eba umłel

2
aż

nać. Nle9t~YI
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Zbig·nieW Nienacki
Proponujemy o.&o cątelnlkom tllka fragment6w plerw....,o
we mnie krew Spal6-K,
tomu najnowszej powleicl Zbigniewa Nienackiego
mam prawo. aby stworzyć tu„Dagome Iudex". traktując Je jako zapowiedź tomu drugiego,
taj swoje państwo. które kle·
który „Odgłosy" będą drukowa6 w całości jut wkrótce.
dyś zagrozi :zdradliwym Teu„Dagome Iudex„ to 1wołstego rodzaju e1101 łączlłCJ' w swojej
. nieważ le.steś • tylko wstydliwym tonom?
fabule fantazję I hlstorl11. a wlałclwle zamlenchłl\
tuta.t panie,
- Choian>ylł
chłopeem. a nie kobietą.
prehistorię tycia pltmiennego na obecnych ziemiach polskich.
1tworzyć swoje państwo?
Herlm opróżnił tykw11.
Nienacki próbuje po twojemu arekonstroowa6 obraz tamtych
- Dvbra Jest woda z mięt• zdziwił się' Zyfik. - Jest~
odległych CZMÓW I 1tworiy6 DOWlł mitologię llOCZl\tk6w polsko~cl
mofe ksieciem lub wygnanym
' - oświadczyŁ - Teraz rozunad Wlsłlł- „Dagome Iudex" to - z całym l!lzacunklem I dla
dlaczego ta'k
$kąd.ś królem?
miem. Zyti!ku.
Kraszewskiego, I dla Nlenackłeto ..,... Jakby współczesna wersja
.:._ Wiel!kt ceaan RhomajÓ'W
Już
pięknie oachnieaz miotą.
„Starej baśni".
wczoraj czułem od ciebie ów dał mi władzo nad Wf!zystildza.nach l chyba dlate«o in.ił& mł ludami na w.chód od Viaduy Król Ludwik Teutoński
ml ile Pachine<:a wonnQklam1
i
ofiarował mi tytuł hrabiego
kobieta.
ZY'fik zwrócił aie do Dagona:
z trucizn•· Dlaitego
ldelich
wszystkim czego
wzgardziłem
- Prz:vjąłd. Dllni• od• mnie
-+!--'
1am nie 2ldobyłe;n. Zabllem
wode a młet.. to znaczy H nie
llOiewasz lit hd na mnie. Czy smoka zwanego Szczekiem i
I.
nazwano mnle Piaetunem. Cewolno mi cie o coł zauytać?
- Pyitaj.
nie to. txmlewai otrzymałem
- Powled.ziałeł, te ni• ufaa ów tytuł od Ludzi Wolnych.
ładnej kobiecie. Podobno kobieNazwano mnie Plaatunem. co
ty z Kraju Kwen też ni• w1eznacz.v. te bioro kogoi w obrol'Z4 w miłość?
no 1ak o1clec blme w oóleke
- Kochałem Zely, która mnie
swoje dzledko. ,Postanow.lłem
WYChowala. I lei ulałem bezwiele ludów wziąć w swo1e
araniczn.le. To od niej dovnepiastowanie, rozumiesz to, oo·
IPOChodz!g od
dzialem ale. co macu władza l nleważ sam
w]adców.
Dl• ma w mej
srozumlalem.
mieitca na prawdziwa mt~ó.
Zaniei>Okoll &le Zyfik tymi
Ilowami.
- Dlaczego?
prawdziwym
len
- Skąd ci ocvnie przyszło do
- N!e
wledca ten. ICtA> lit oddal• we Rł<>wY. te ooohodze 1 wład
ców?
władzo młlo8el. Jejli li• kocha
Jakd kobieto. Jett 1ie jej ood- Ponieważ masz zloty łuk ·
danym. Nie motna byó ura- Alanów, tak jak ja mlecz
z~ wladaa l ayfmj poddaNa tym
21W81?1Y Tyrfin~em.
nym.
mieczu cidy przekleństwo boi>ani„ tak ga pólnocy, Odyna, że i;cdy ale.
- Mówiia tak.
mówia kobiety a uatu Kwen. go WYoiunie 11 pochwy do
w~ zawsze mual oaść trup.
aie meticzyznom,
Nie oddaja
A je§lf lckl4 nie ma w sobie
ałe ich błora. używaj•. i W'/•
włu
rzucaja w błoto. One
knvł władców, sam Jllnie, a nie
wzectwn.lk. To samo,
jego
nymt władcs:rntami.
DalOlll DOWiedzłal a popr- my§le. jest ze złotJm lukiem
Alanów. Tylko w twoich re.
.u:
- One m.aM tylko olała ko- kach. Zyfiku, ttrzela on tak
•tet. ale dunt metczy.zn. Tac:J oelinie. Nie WYSYla 91• 11 'l)Olel1twem byle k°"°. Inni r.gtnęli
jak ja biOl'll ni• tylko ciało,
ale 1 duae kobiety. GdJlbym a ty ocalałd, choć man tylko
mial zabd a nimi roz)a)e&y, 12HDdcł• lat I nie DOSiadaaz
w
mlatb:rm wru.nie, te czyonlo · wtelktell(o
dolwtadcaenla
to 1 mdc:zJ'sna. a tJ'ID 1!0 walce. Rozumiem wite. łe in·
ni bMnll1 two1eM tycia I Sil·
brzJdą. Teraa man moJ• odnell. abyA mógł uciec wolny.
&>OWieli. co Md.zł q kobietach
s kra.tu ltwen. BnJdz• Ił• nt- B~- bezt>lecmy jelll od·
dan Ile w mc>1• 1)1..towanle.
1111.
- J.W zbyt bywtry, pa'Die
dalej, a sa
I Dago · ruaz:yl
aim Zyftk I Herim. kit6reao Po- - krzY'lmlll Zyfllk ł uder271 odobne rozmowy zupełnie nle eflropml koma.
Interesowały. Ciut w 10bie ża
Odjechał p1Qpem l DO crhwłna«im ciel• 1.f mlllctutł łm w 'Oodmdklei Dadze 1 myllal o
kobletJ. M<lllła » by4! kobieta ezcay,
f.nna G!ł ta • mu. nie oaclma- ZdaJ• alt. te odkr)'W
Jł111. Januu Ssvmam1cł-Slane
ea ~am'!. B1l• miała· i>rawdt - wzJm8ł Herlm. ciało kobiety. Nie a duna li•
Ten Z:rf!k od J)ierwueł dlwm
odprowadzi.a cało we. aa. pełna ciekawości I 1amnie
bowiem zatywało rozkoszJ', ale mraWit~ na mm• dziwne wra- Jdll
do mojej matltl, ty panie, otrzy- chWJ'tu llJ)Ojrzenie Zyflka. r;<iy
ł ciałem.
ieaie. Modli nateialo 90 WZilld man duto &lota, a Herlm aa- ujrzał Dagona wychodzącego
At do połudm.la lduc:&Jli mtt- do niewoli i ~ a mego :tyje rozkoa1 :& nlńia9taml, nago a jeziora. Hmm drug.i
d:q rożlewlalwnl · b~a I mo- OlNo T lhlkoda, te ł'80 nie U• He t711lo aprqnle. ZCldzan iraa w~dztal c1ało Dagona I D<>czarów. aanlm ostą.icnelt wna- cunfł„. pani„ .ie WJmaW me?
j•l. te aa plerwazym razem
mu. oo o nim wina lub cugo
el• eknł łUi. za ~tóra rozpo'PO'lllYlił ale: Dqo nie byl osił
Odpowiedział mu Daeo:
teł
Zabrał
dom7'1Ma.
1łe
·
czY111ała sie POdmokla puucaa.
- J..tem Płatunem. a ni• kiem. Miał Wll&kle biodra I
Zyflk kilkakrotnle oddalał lit 10b• dwie uooJ.ow„ kacftl. n•mnym wojownl-ldem. Od- inłeJ:bń szerokie ramiona, fa~
od DOZ<Jetałych tetdtców, ..,,.,. Musimy ~· lit o lJW- orowadse cit do kiratu &-aa- kie były Z&2lWYCZ&1 u siłaczy.
no~.
nłanal a szuwarów dziki• kar<l9Pldów, J•ll odduz 91• w Ale pod tkórll drgały smury
czki I .a· nlezwvkl• celnokl•
W JNUCt1 roelJ' 'Pl'HWadmie moJe otast.owame t słołJa ml miemt i to on• .znamionowały
trafiał do nich ze 1woje«0 łu
· jego 9fł11- To dało było gibkie
olchy t brzoz7. a tylko na N- Pl'Znlelfł.
ku. WYDło.szone kaczki prze- chych oaaórkadl napotkali dtZifik: nie dał odlpowtechi. i zreczne, tak aamo rozwinię
ważnie uciekały w atrone moby l eony. Nic nł• wtikazywa- llliekł aloJliw1et
te WYdawaly si• mlebl• leweczarów. ale dwie upadły na ło. aby w oobliżu anajdowala
- Wildzlałem, Danie. Jak usl· go t prawego ramł.nla. Odkrył
łake I Zvfik przytrocz.vł ie do
alt Jakd · wioska czY gróe1, łowaleś trafić kaczkę strzałą z Herim, łe Dagon je.t oburęcz
Strzały starannie WYaiodła.
Idzie mogliby nagyció głód. lu}ru. Nie n.Io ci to naUęiet. ny. co musiało mu lił bardzo
dobył z pierza i tchÓWal do
Zbn POdlmokła była ta pun- Dobrze aabijaa kaezld, orzydawad w walce, ld.vt uaby 01iedlalf 1lę tutaj
cza,
swojego kolcmnu.
Z;r.flku - ber& uśmiechu od· m.O'!łlw!ało nr.aersucanle mleludzie. W.reazole . Id.V słońce rzekł Daao. - Ja Jednak zwv· cza z jednej dłoni do drugiej.
młodzieńeze,
- Strzelasz.
Zasiedli do J)ieczyatego. Dabardzo ce!Jtl~e - 1 uznaniem zaczdo chyMć sle ku zachodo- !klem zabHa4 nł• k:.adld, ale luM orzyn!óał 11 Juków mały woA I łuk . wi, trafili na brzeg jeziora, dzi.
DOWiedział Herlm. Zapytał IO Herlm:
masz przepiek;ny. Z brązowy. które wchodallo w i>uucze.
HC:Zek z 10l• 1 bMemu \klllm
nczypt .nuyipal na dłoń („\).
- Dlaczelo działaj in.le ucatakiego wuk• i ~ ry,n.na. NapolU
Niłdy
ml okuciami
polowałd slemł, na której
HeriJn lJadł pra..- całll 11konłe w czy&tej WO<IZI•. sami
nie widziałem
nooowac!? Nie pleczoną k8.C7lkę. Polową dru- Sam' łuk jest nowY. ale też IUl>O'kolli pralJnlen!•. Da- ata:nowmhy
obejrzał
Wferzya jut i>anie W IWOje giej zadowolll lłe Dago. Zyflk
okucia stare - z dumą wy- gon z mePoikojem
zaledwie tkną.I młesa. Czosto
Nie odróżniau koński!• brzuchy - byJ:r wzxie- czatTT
znał 7.yttk. - Na1i>wrw muaze byd ,,._ chodził nad jea!oro I t>Jł wooanie. złota od brązu Okucia te od zlej trawy, l«óra · przq
dwa dni tYWilY pit na mocza. wien ezy to ta 1lemia fest mo- de. usta miał a1>iecr.one. Dago
są złote To złoty łuk ksl11ela
im czu, j• mlltllt• ł ojcem. Wtedy ok.a- zerkał na niego zamyślony, a
zaginloneg.o rach Naletało dać
Ala•nów. dawno
aby doułJ' do 'ld.rowia. Dlate- że Jeł 11W01• nrtło„ t nacu- Jldy zapadł · zmrok rzeki mu:
ludu z którvm mol przodko- Jdli ml nie zaufass, Zygo roZlkazal H«hnowt ro23)allć nek.
wie walczyli zwvcie.*o.
Dago nie flkU. nigdy nie :eobaczya kraAt do Wrlecmra
- O Alanach słynałem. te . ~l.sko. a sam 1 hikłem w
podlegali straszliwym Hunnom 'r eku wnusz.vl pieszo WJldlu:t odezwał tie ant Iłowem. Zanim ju awojej maitkl.
mjcli l)&IDClł•
Przyszła noc,
1ezloro. UIPlekłY lit kaczki. zrzudl a
trzcin obraetająeych
•
- oowiedzlal Hęrim.
- Tego nie wiem. Ale byli Jak Zyflk chciał u1trzeM4! d2l!- 1leble kolczqe. rozebrał' 1lę do irze. kolczugi i oołob'li alt do
tie Ich nao -t namY'dUway swoi• da.- snu przy gasnącym ognlaku
Zerwało
ką kaczko.
waleczrii I zapuścili swo1e kon·
Nasycony jadłem Herim u·
ne oddziały aż na Mazowie. kilka do lotu, ale żadnej nie Io, wYkąpał ile w 1Hloiu.
- A ty. Zytlku, nie lub.la snął pierwszy I wkrótce u.sły
Tam ponieśli klęskę od moich trafił. To jeszcze na dworze
Zelv Wl)rawlal 1ie w 1trzela· ~ jak mój pan? - za- szeli jego gło.śne DOchr&'l)yWa·
przodków Stare pleśni mówią
nie. DaJlo czuwał t patrzył tym
niu z luku, r><>tem 1ed.nak za- 1>Y'tal go Herim.
w ramie z molmil
że ramie
i
· tej umlejotinokl
- Umyłem ale ł wy.kąpałem, razem w · bezchmurne irwld·
niedbał
przodkami staneli do walki
walki mie- zanlm do was oowr6cllem. Tet dzlste niebo. abv odnale:fć tam
wnrawlał sie' do
również Spalowie.
A
Rozgniewany na 1leble
zwierz~
swoją gwlazde
łubie e.aysłoU. Lecs· ty, Her!Dagon W'Zt'uszvł ramionami l czem.
I zoba- . mle. 1ak ttdybvł bal "' wody. p0 iakiw czasie pocsul na
powrócll do Herima
rzekł z "orvczą:
- Ownem. n.te tubie wody. .tWYm ramieniu delikatne do'ł
nad ocnlskłem piekące
ezył
- C-0 wa:te są stare pleśni.
Ale mój pan. Dago. n.łenawldzl kiniecle dlonl.
!ie. o&kubane z pierza kaczki.
tkoro mówla o wvmarłych da,
- Dago, 'l)łlnie t Piaetunł• Obok Ich kont pul alt csamy łmierdzlell. Itłoł mulf jednak
wno ludach. o odibvwanych
rumak. a Pl"ZY Olftlslru .tedz!ał · czuwać na baeau. ld:rł 1es- owiał go gorfłCY oddech ZyflZnam wiele
ongiś bitwach?
sił, te ty
ka. - Domyślam
teśtm w obcym kiraju.
Zyftk.
pieśni o Spalach. To oni mu- Oz-' ja nie WJStarc:at. He- wie.n kim jestem na1>rawdo.
- Nie oddam się. panie, w
cem swoich ciał zagrodzili
Gdy odjechałem od wa.a, gaa potem Sar- twoje piastowanie - wwle· rlmie?
drogę Scytom
tylko chl~m. ła:! w puszczy zrzuclla mnie z
matom To dzięki nim kraj dział mu Zyfilk. - Mam 1ed·
1 JeatM
konia ł otworz.vla lie na moich
Gopelanów Lendiców I Mazo· nak Inny plan. Pochodzę, jak który celnie mzela z łuku wian nigdy nie zaznał niewo- to odgadłd z rodu władców. powledzlał Her.im 1 zaczął o- nlecach świeta rana od strzały.
Jestem najmłodszym syn«n bracał! kaczki ma zrobionych Krwawię. panie I nie pott'afl•
lt. Czy myślisz. że stare oleśni
opatrzyć sobie rany. Ty mM'I
królowej AJtwar. Nff Jjl odzle- a ipatyków ~h.
ieśll
orawdę? A
ooowiadają
PodcłrwJd HWUD intr4U• czarJ'.. aatamuJ ml I lrnw.
dzlczt wła&t • król~ at•
tak. to ezy I tel(O Powodu. M
-

Dziękuje

ci. Zyti•ku,

gdyt

płynie

oditadleś. że le$tem spragniony,
a wody z b~1en pić nie wolno.
Przyjąłem od ciebie wodę, po·

//.
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„

„

„

J
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nad 1eziON - !Olłka·
Dago.
w 1Wolch juk.ach
woreczek z lruplonym cmgl.t w
Akwizgranie cudownym proazk.lem 1tartego kamienia zwa111eso ał:unem. a także zamknię
ta w drewnl.ainym pudełeczku
maść na rany s listków kirwawnika 1 dziurawe.a. Podarł
lnianą koazult na długie puma I poszedł nad jezioro.
Zyfik miał krwaw, plam•
na plecach. Rana była pod
Drawą łopatką 1 krew lciekala
w.zdłuż krego,,lu'Pa aż między
pośladki. Dag-0 namoczył lniana IZIIla'tO w jezior2'Je i wytarł
plecy Zyfika, potem kazał m'll
krew
zsunać &l>odnie i wytarł
a rowika między twardymi oo6ladk.ami młodej dziewczyny.
sterczące szpiMiała &tromo
czaste dziewczęce piersi i skóre na plecach tak , gladką ;ak
bYWa gładkie ciało pięknej kob.fety.
Zyfiki zobaczy~
Na karku
między plemlaml
neanyk, a
wlslala drewniana figurika.
- Nie 1POtnógl ci twój lek
przecl.w ranie - aauwatyl Da-

Idj

zał aze1>tem
Wyazukał

Zely ~eli olbrzymi St>afowie, lecz przecie! OOiWS'tał on.
Da20. zapewne oo to. aby speł
orzezinaczenie.
niło sie iakieś
Mocą 1wokh wielkich czynów i
wladz-t
moca swef przyszłej
nieznane dotad ludy WiOrowadzi
do hilltorii.

Rozdział

V1H

HlODR

Astrid zagrzała duio 1oirącej
wody. oo-tern wrtoczyla do 11Zb7
beczke z drewnianych kilel>CIGc
il chłopak: mó~ aie nare11zei•
1Dozibyć brudu. W wodzie . 11 1>&•
chnacyml ziołami umyła ie•
dru~ie włosv at stały li• le1•
szcze bielsze. PrzY'Sirzyda
równo, aby siegałY tylko do ramion. jak u człowieka stanu
wo.lnego. 0.l{Ql!la miodzień<:.zY
zarost i !Podała obfite 6nlad„
nie.
~.Tej nocy. KdY orzysz.ła lłO
odtWl'Ócona
zabić. a ootem it>Iecami leżała obok nleao na
ławie w pobliżu t>leca. on budził &ie tirzv · rny I 02'Jiliac na
ao.
- Bo O!Zl l'li• broni przed ra- awoim brzuchu <:ieme kobiec.
roośladki. za katdy:m razem onami, al• przed wlad.Zll metkaa.Y'Wał tadrAt. brał ja I WY•
CZ:YZll.
Wziął w palce drewniani\ fi·
:pełniał ldba a ona doz.naiwala
roziko.szy. Pir9JWldll było. te wze1
gurkę l zdumiał &1• ujrzawszy
wyrzeźbionego w drzewie męs·
1 m.e<tem..
1iedem lat ooiYCla
Ottarem. in.i.gdy n.ie doznała a
kiego członka.
Kwen, gdy nim nawet najmniejsz•i orz:y.
kraju
- W
dziewczyma kończy aiedem h.t, de·m nokt i myślała. że tak by6
szesnastolatek
d IPOW!.nno. Ten
rzeźbi sit takiego członka
bez Imienia odkrył w niej coł
pozbawia sit ją dziewictwa.
nowe-Jto I fa •arna ?>rzeirażala
Odtąd nosi go ona na 1wojej
myśl, te JldY'by ro zabiła. byó
Pier.si. Na.sze prawa mówią, te
może do końca b'da oozos~
żaden m~cz}'Z!la nie może zadaó bólu kobiecie., gdy ją za- . laby nieświadoma kobiece! ro.zvladnia, an! &141 pochwalić, że lkoszy. Pirzekonała 1i41, łe nawet dotlmlecie jego ehda spraw.szedł w nią pierwszy.
Jej oałcom.
wia 'Oll'Zyjemność
DaRo nio nie Pawiedz!al na te
cLlate20 myła t(o długo I oiesz&ie
iłowa. albowiem nauczył
ramion,
dotykała
czotliwle
obyczad• i
IAIOOwać cudze
brzucha. ud. Chciała mu w ten
wa wa.
soosób óka.zać wdz.iecznm~ za
Z.Ur?al race OIW2'Jkiem. t>Oto. co ia z nim st>Otkało. Przy.
obw\a.·z.al
amKOWał mdcl.• t
niosła lllill na~'Diekn\eil!:r.e
t>a!lklem l>lótna klaittk9 t>iei&oty swojego meta S111ma dziwiła
Wll. robiąc wezeł ood wY1Sokiaby ten
aie. czemu Dralttlie.
mi !Dlieniami.
iprzybłeda. który wkroczył w 1e.S
- S?>Oro krwi ci uszło. ale
życie brudny i ob.sza.many, wYooJutrze będziesz moda :ruszyć
w <łroee - wwiedzial DI"ZYno- glądał ;pie'klnie ja'k Jej zabity
z juków czystą koszu- maż.
sząc
białe
Dostał wlec od niej
le.
i koszule.
kalesony
lniane
Nar.su~ 1a na .woje dziewaoodnieukarłatne wełniane
~ ciało i 1>0Wiedziała:
-fl>Ończochv tak obcisłe, że wy- - Jak ci mam. 1111,rnie. okazać
przyjmiea ratnie odznaczało sie ie-go przywdzięcmość? Czy
rodzenie. Na koszule wdział
ode mnie złotego aolida?
- Nie. Ponlewa:t nie czyniOfiarowała
bluzę 12'Jkadatną.
mu dłu.g!e bUJty z mie;klkiel jeł~ ~ dla oieniędzy. Masz
pas zdobi:my
t.YUlko 1zesnucle lat -i oochodzd.sz leniej ak6ry,
s kraju Kwen. wi~ nie iesteł srebrnymi olrucia'ml i dla ie·!!O
miecza ozdobny w srebro nas~k
J>MWdziw• lrobiei.. Bo kobieta
tylko w jeden 1D01Ólb może o- ;przez ramie. Podała mu kape.
lusz z rnięlcltlm rondem, także
kazać wdzieoznojć meżcz1.tnie.
podobny d-0
szkarłatny oraz
Jej duma zostala tak urażo
na :lak (dyby włożył jet ;palec futra płaszcz zwany „rogrr",
oasemek
zrobiony z krótkich
.
w iram.t ood łoi>atlką.
wełny. Teraz doo1ero w stroju
- Czy wien. Danie. co móbogatego A.scomanna wygladał
wi nasze Prawo? mto wlid.ział
pfeknie. Chciała aby takim ooobnażone ciało kobiety .z 'klraju
Kwen, 1>0Winien zostać zabity. . zostal na zawsze.
P.f.l.nuj wlec swoje;go tycia.
.- Czy dać ci µUecz mo.ieii:o
meża. dł!Wszy I piekmie,jszy niż
&ześmlał 1i41 cicho.
- N[e widziałem oibnażanei
twój? - soytała. - Miecz nokclblety. a tylko chłoPCa o i- si na~e Kasas•z Kolczugi, ~dYŻ
m.leniu Zyfiik z kraju Airgara- nrzecina nawet kokzu,gę,
1pldów. Tak było ł tak będzie.
- Dzielruje ci. Astrid. Móf
miecz nazywa sle Tyrfin« I je.st
- Dobrze - akineła 1$(11Wa.
zaczarowany - o&zekł mło
- Niech talk 'DQ7.0atanie.
PoloiTli llie lll10WU do mu.
dzienie<:. - Je.tu go wYci!U!ne
Ale Da:ltO nie m~ zmrużyć oz pochwy do walkl. musi oaść
~. DOniewat cdy je zamykał
trup, dlatego nosze e:o w llćhej
--wid'zlal strome oiersl dziewpochwie. Nie oowLnien a:wrat:ać
palcami jej
niczyjej uwagi.
ozJIIly, CZUI ood
aladka Skótę. ocliYWala w nim
- Czy to ty go zaczarowa.1)8Mi4'Ć o jej kirag;łYch I twarłeś? Mówiłeś. że znasz sztulke
dyeh 'Do.łladkach. wdychał noz:- czarów.
d.?!Zamd oazałamiający zapach
- Prizekleństwo na niego rzuA kiedy
d.ziewczęce.,o ciała.
cił b~ Odyn. Roikaza.I mu zaza·mął, nad~ł na niei!:o taki
le.st. że
bijać. Alei 'Drawda
Hll, jaki wczoraj miał Herim
znam stbuke czar&w. e;dyż wychowała mnie olibrzym.ka Ze- nt or6tno chciał zażyć rozkouY z oachnaca worinościami ly. Zrodz.ony zaś jestem ze '!JwYkolbieta. ai zajeczal z żadzy.
kłej . kobiety i olbrzyma Bozy.
Słyszała ten jęk Zyfika l myPochodzę z kraiu Spal&w. to
.tlała. że D8d'?o Płacze / DI"Zez
jest z klraju olbrzymów.
sen z tęsknoty za krajem olPi!'zePomyślała że sa to
brizym.Ow. A 1emu w marzeniu ch wablti młodzieńca. Wspomniasennym na twarz Zyfi'ki nało
ła iednak 1ego nabrzmiały czło
tY'bo lie wl!m"-nnienie oblicza nek. który wypełnił la aż czted:umnej k>aietuicśl Pajoty. a
nocv i dał
ry razy w ciae:u
l>Oteom ·wielu Inn-~h kobiet, któ·
rozkOM Takiego duże:e:o człon
rt 'lh t>I"Mnal I które t>O!iadał.
ka nie miał Otta.r. choć należa?
a i>rzecież tak mało od nich odo mekzy.zn ·silnych l walecztrz:vmał I cdY od cza.su do czanych.
IU bud?;fl 1!41 z owych marzeń.
widzltł ol!brzym.ke Zely i wszy.
nim buntowało
•~o ale w
iineclw myśli, że Spalowie żyia
jut! t:v-rko w dawnych nieśniach.
Czy on. Dago, nie miał w sobie
krwi Soal6w? Czy złudrreniem
były je11:0 waoomnienda o 1zcze6ciu n• dwora Zel:r? B:ró mo-
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