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Zaczęła
jut w pa:tdzierniku, gdy wylądowałem w Kurganie, za Uralem. Warszawa pożegnała mnie ciepłym przelotnym
deszczem l słońcem złotej polskiej jesieni, a Kurgan powitał lutym mrozem I śniegiem. Wyszedłem wraz z córką z „TU-104"
pro.sto w syberyjską zimę, która w 1987 roku zaczęła się wyjąt
kowo wcześnie i od razu poczęstowała mrozem, jakiego o tej porze roku nie było tam od lat 30. Udało nam się dostać miejsca
rw hotelu ,,Moskwa" w centrum Kurganu.
Huraganowy wiatr
bezkarnie hulał Po wyludnionych ulicach, łamał nagie, sztywne
od mrozu drzewa. Słyszałem go nawet przez sen.
Rano Wanda przybiegła do mnie i od razu nastawiła radio na
Warszawę. W Polsce było ciepło, mówiono coś o zbiocach jabłek,
a my tak mocno byliśmy jeszcze duchem „tam", że na pukanie
do drzwi odpowiedzieliśmy: Proszę! Kiel'ownic:nka „piętra" pl'ZYszla zapytać, czy niepotrzebne są nam dodatkowe koce, prognoza na najbliższe dni przewiduje nadzwyczaj silne mrozy, a miasto ma deficyt ciepła.
Mimo iż poutykałem okno w pokoju Wandy śwoim dodatkowym kocem i mimo rozgrzewania się na okrągło mocną, gorącą herbatą, dziewczyna kaszlała tak strasznie, że łzy jej ciekły po policzkach.
Nie pomagało ani „radiowe słońce" z Warszawy, ani polskie piosenki. Pobiegłem do apteki. Dobre choć to, że tut.aj dowolne lekarstwo w dowolnej ilości można kupić bez recepty. Mróz wdzierał się wszędzie. Nie było takiego miejsca w Kurganie, gdzie można się było ogrzać. W restauracji hotelowej zimno goście jedzą
w paltach. W grudniu, styezniu, lutym, gdy czterdziestostopniowy
mróz jest dla tego regionu rzeczą normalną, nie odczuwa się go
z.byt mocno. Pogoda stoi bezwietrzna. Teraz, w końcu paździer
nika, wiatr wydmuchiwał ciepło ze wszystkich 'zakamarków, gdzie
czł{)wiek próbował się ukryć. Większość gości hotelowych kłębiła
się w bufecie. Tam bez przerwy gotowały się dwa olbrzymie samawary i· buchał żarem piec. Pól hotelu zajmował Ili;i:arow, to
znaczy pacjenci jego kliniki.
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Nasz Ilizarow wyleczyl jednego
nekł

młeszkal

w bufecie do Wandy

z waszych wielkich pisarzy

jakiś wszystkowiedzą-cy gość

-

On

w tym samym pokoju, co pant.

- Zna pan jego 1182lWdsko? - spytałem
- Pan powiniiin Je znać. Polska nakręcił.a dwa filmy wedlua
jeigo pC1Wieści.

Zaczynamy z Wandą wymieniać wszystkich, jakich pamiętamy,
znanych polskich prozaików, ale gość kiwa przecząco głową.
Poddajemy się, nie wiemy.
- Sienkiewicz - cedzi z politowaniem erudyta.
Tak, Istnieje dość znany pisarz o tym nazwisku, lecz z Henrykiem Sienkiewiczem, oprócz nazwiska, nic go nie łączy. To Litwin, przyjaciel i towarzysz wypraw znanego podróżnika Thora
Heyerdahla. Nie chciało mi się wyprowadzać z błędu naszego
nieproszonego rozmówcę. Czort z nim!
Spieszyliśmy się do KNIIEKOT'u. Tak się w skrócie nazywa
Kurgański Ba<lawczo-Naukowy Instytut Eksperymentalny i Klin:eznej Ortopedii I TlaumatologU. Dy-rekior Instytutu - profesor
Gawr!il Abramowicz Iliza:row - to sławny na cały świat eksperymentator w dziedzinie ortopedii. \Vłaśnle do niego przybyliśmy na konsultację. To znaczy, nie obydwoje. tylko moja cór-

RYSZARD BINKOWSKI
Sokolnickich lasów nie doDo lwterka zajrzy czuem z
zaraza,
która
konieczności, bo przykro
jej
amen zagryzla
patrzeć na sieble. Twarz
ma
las w Lagiewnikach. Pięknie
je&i:cza czerstwą, ale wlo.7 s!tutaj. WC.lJ.SOWO, domki let:niw'utkie, rzadk!e, z prześwitami
sko\\ e 1 dacze. Na tablicz.kach
skóry na czau.ce. Dwt• aaronazwiska figur, które nie nalep!wne oczy, atale zaipucllnlęte,
żą do pionków na szachownicy
zapadają w głąl> I siwieją
od
naszego życia. Tutaj
miejskie
łez. Ręce w nadgarstkach cięż
samochody, muzyka,
solaria
kie od opuchlizny, nogi w jeszpocl błękitem nieba, a obok Jucze gorszym stanie. No I ta bodzie pracują, aby zebrać z pogaczka chodzi teraz po cztery
la coś do jedzenia. Za lasami
kilometry do O~rodka Zdrowia
sokolnickimi powietrze zdrowe,
w Sokolnikach, wspierając się
czyste, grunty żyzne, jak choć
na starej lasce, podobnej
do
by
w kolonii Małachowice, ciupagi, bo tym fiacikiem, co
więc nie ma powodów do nago kupili z mężem, kto inny
rzekań. A }eśl! już tam
ktoś
jeździ Po mieście.
płacze, to nie wskutek
złośli
Trudno
uporządkować
to
wości przyrody,
tylko przez
wszys.tko, tal sel'Ctl r\vl• i stadrugiego człowieka.
ra kobieta oo ruez wraca
ze
Józefa Czenvińska, emerytka
szlochem to w przeszłość, to w
lat sześćdziesiąt, przeklina swój
teratnlejszość, mlenająe czuy,
los, własną głupotę i swoje dowrm:enia. fakty, Trudno proet4
bre matczyne serce. Nacierpiadrogą dojść do Mdna tego. ce
ła się w życiu . przeszła gehensię wydarzyło w
Malacbowł
nę wywózki na roboty do Aucach, a konkretnie w tej z.astrii, radość powrotu (!o kraju,
grodzie o.znaczonej
numerem
pracę we własnym
gospodar44, ale Józefa CzerwlMka jeet
stwie I gdy już myślała, :te odnie tylko zapiekł.a w 9W)'tn tapocznie na stare lata, wszystlu, ale i
qstematya:na
na
ko się zawalllo.
swój sposób. Zg<romadslła sa1ób kartelunków, dokumentów
Mąż Marian, człowiek schorowany, ma 112 lata I ez.eka na
urzędowych,
własnJCb _ ..
wypłatę emerytury, bo gospoków, na których
od.no&owała
darstwo już zdali. Dorabiali się godziny swego crlerpłenła. Uwapowoli, a czasu mieli sporo, bo
ża to za kalendar:łum właenej
dopiero w 14 lat Po ślubie dodrogi krzyżowej.„
czekali się dziecka. Józefa zachodziła w
ciążę,
ale
że
No więc to było tak.
szwankowała na zdrowiu, nigdv nie mogła donosić. Za oCórka Anina. dzisiaj lat dwastatnim razem lekarz twierdził.
dzieścia dwa; jako jedyny poże nic z tego nie będzie i ratomek miała zostać nutępCll i
dzi! usunąć. Józefa Czerwińska
spadkobiercą,
wiec ojciec wy.
j<>dnak donosiła i urodziła córslał ją do szkoły rolniczej
w
kę, której dano na imię Anna.
Modlnej.
Ukończył.a
ukolę,
Byl<i wielka radość i szczęście
miała prav:o jazdy na
samow rodzinie. Ale gdy Józefa techód I traktor, pracowała
w
raz sobie o tym pomyśli.
to
gospodarstwie. Mówi,
kupcie,
chociaż iest wierząca, na usta
ta to, a u to, do kok.lola pojetcisną się iei złe słowa,
lepiej,
dzlmy, no to kupili, bo należażebv nie urodziła czy coś
tało się dziewczynie. W 1985 rokiego„.
. ku to było.
I jak raz zaczął przychodzić
Bieda ich n.ie przydsn<;J?.,
do Anny kawaler. No i dobrze,
a plakać się chce.
będzie miał kto
poprowadzić
gospodarstwo, bo co dwoje, to
nie jedno. Andrzej Radzyński
Obok starych budynków, nosię nazywał, dzi•laj ma dwawe - stodoła z oborą z białej
dzieścia sześć lat. Pochodz.lł z
i czerwonej cegły, pod eternizamożnej
rod.ziny,
osiadłej
tem. Do tego 7 ha dobrej ziew Czernkowie, rnll.na Pllltek.
mi, głównie trzeciej klasy. Całe
to już płookle województwo.
pole można obsadzić burakiem
Mówił, te
jest m«hanlklem
lub obsiać pszenicą. A jakit
samochodowym, ale
świade
warzywa gruntowe, ho, ho! Cectwo rolnicze też posiadał.
bula iak pięści„. No i na okraChodzi ten kawaler, o
że
sę był jeszcze mały fiacik„.
niaczce n!e ma jeszcze mowy,
A teraz lekarz z Ośrodka
a tu nagle w styczniu 1986 MaZdl'owia w Sokolnikach, Leon
riana Czerwińskiego
dosięgło
Bójko, nisze zaświadczenia, że
tak, te •trach pomyśleć. Wylą
Józefa Czerwińska choruje na
dował chłop w szpitalu, groził
zapalenie żył, na serce, i że z
mu wylew I paral!:t
Wy:llzal
powodu chorobliwej
otyłości
9lę co n1eco, ale lek.arze mótle u niej z wydolnością tętni
wią, te o roboełe w polqjo j\d
czą. Na nogach porobiły •ię raani dudu. Wtedy
CJlenr!Mka
ny, które wciąt się o~lcrają I
postawna llPl'&W• ja.no.. Ojciec
krwawi n.

Relacja z podrófy na Syberię do
doktora Gawriły Ilizarowa

sięga jeszcze ta
już niemal na

ka.

za

Instytut znajduje .się daleko
miastem. Trzeba tam być wcześnie rano. Zimowy
dzień na północy Syberii jest krótki, trwa
gdzieś od 9.00 do 15.00 czasu miejscowego. Ze śródmieścia do i 1stytutu godzina jazdy autobusem. Gdy za oknami migają już tyl-

.....

ko
niskie
drewniane
chaty
przedmieścia,
nagle
za
wysokim
metalowym
ogrodzeniem
pojawia
s: ę
coś
w
rodzaju
zamku.
l'.IHe.zliczone
półokrągłe
budynki
wznoszą
się
jeden
za drugim
na • planie ko!a, wyrastająe jakby ze wspólnego
pnia, jak wielkie płatki wielkiego
kwiatu i przez swój ogrom zdają się być niedostępne. Ta 7.adzi'\V>iająca hybryda archltekltonicma. zawędrował.a tutaj z epoki kubimnu chyba. Potem przekonałem się jednak, iż jest ba.rdzo funkcjonalna. Klinl:kę pod tym względem mo!na porównać do słynnego aparatu mzarowa, który równie:!: 111a pierwszy rzut oka budzi zdumienie niezliczoną Ilością różnora·kich prętów, a przecie:!: okazał się
bardzo skuteczny w leczeniu schorzeń ortopedyczny"h.
Od bramy prowadzi do instytutu szeroka aleja. Wchodzimy.
Otwiera się przed nam! cały lablcynt pn:ejść, wejśd I wyjść. Z
lotu ptaka klinika jest podobno w1emą kopią gwiazd'kł śniegu,
.łnłetynki. Jednak st.oaunkoWIO łatwo ta ogromna betonowo-szklana
linłetynka daje ał41 "09W0ić". Kał.dy s wielu korytarzy głównych
&mdwaja mt. a ~kl• ~ ku wyjłolam aa cztery łwda
ta 11ł:rca7.

•--~"'

pOWllsechna.
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Do ,,X:urgano" Mt.kami saczęły przycbodzłd listy z Polskt. Zaledwie przest2'płltśmy próg gabinetu dyrektora admlm.tracyjnego
instytutu Jewgienija Aleksandrowicza 1 ten dowiedział się, że
mamy i polaki, I r<>syjsld, jak przed nami położono ogromny Ich
stoa z prośblł o przetłumaczenie. To były listy otrzymane w jednym tylko miesiącu - pa:!dz1Elrnik.u 1987 roku.
Wanda czytała na głos, ja od razu pisałem ... Straszna to była
lektura, uka7JUjąca bezmiar ludzkiego cierpienia:
„„.Nazywam ałę Beata K„., mam 24 lata, jestem Polkq. Mieazkam to młeleic U~· Od urodzenia w11stCPUJe u mnff lw:atio coxa• e&ng. dn. Lewq noat mam 1cr6tuq o 7 em. W dzłecłństun.
leczono mnłe sa pomocq w11ciqg6w, jed11a1c bes t'ezultatóio. Niad11
nłe bvlam lcw:Zdntl opSt'tU!'l/Jnte. PolsC11 ortopedzł J>t'OJ>OłlUjq mł
wymianę calego mwu błodroweao na aztuczny, jednak zaznaczają,

•· - 1Md;:=..._.i!~"-'

.....,r:a.,,,.

chory: ale ziemia llll• poleżr na
chorobowym.
Albo pn;esta1'l
chodzić, Radzymki, albo myśl
o weselu.
W Wielkanoc do Michałowic
przyjeehaU Radzyńaą 1 wedle
zwyczaju odbyły lfl• zmówiny.
Cl z Czernlr.owa pytaj"' co ma:j Ił dad IYJlowf, a cl • Małacho
wic, te co uwataJlł za 1to.owne. Ja, mówi Młll'lan Czerw!ń
•ki, oddam cór.ce to WftJ'StkO,
eo tu widzicie.
Rullzyły
przygotowania do
wesel!ska. Grosza swojego trochę było, ale te sto
tysięcy
stara Czerwldska musiała Poiyer..yć. 80 tY1. wzięła od Karol11>ka, rent• od swojego brata
I od RetnlaakL Przyszły si~
wkrótce po weMlu %W'1'6clł jej
Wl21 dłvc, ale eo było patem, k- ·
piej na rute Dł• m6włd. Co 1!ę
W'lt>Olnftl. to elemno w ocuch,
d~d ,. crocfba ...,.,._

PopalalDOltł; GMVriiła

Na rute były tnlwł. Czerwi1'1scy opłacali opryski chemiczne, kombajn i sncpowiązałkę,
a przyszły zięć zbierał plony.
Jesienią też, samych buraków
ćwikłowych zwiózł z Pola pół
tora woza, na oko dwadzieścia
metrów.

llmu1owa stała al42 rw Pols-ce

że mcde bt1d totedt1 jeazcze gorzej nil Je&t. Kilka mieBłcC11 temu
spotkałam ~11czUwego chorym ludziom czlowieka doc. Arnolda
Popkowa, kt6T11 po obejrzeniu moich zdjęd rentgenowskic'IJ. ł opisu
choroby1 stwierdził, że mogę być wyleczoM w Kurganłe, ta KNIIE-

KOT, przy pomocy aparatu prof. Ilizarowa. Zwracając się do Pana Profesora proszę z całego 1ercci o radę ł pomoc.
Czy
jeat
możliwo§d, abym byla leczon4 w KNIIEKOT i Jelli tak, to w (akim terminie mogłibvm pr~jechad1".

Wielu nie bardZo wledzla!o, gdzie eł~ ten Kurgan znajduje
po poltiku „Kurhan"), ale wszystkie 11.ati dochodziły.
CMJnu on łak to waysbko
Prof. Gawritl IMmrow jest jeden w Związku Radzieckim.
zbierał? Ano, był jut w woj- Czy lec.rq tam równłd 1tato1f kolan.owe1 pytała córka
a:ku, ale Po dz.iewieclu miesią
swoich lekarzy-ortopedów. N'11tt nie umiał dad konkretnej odpocach go zwoln!l!, bo jadąc na
wiedzi. POS'Zedł więc do Kurganu jeszcze jeden llet, z l.iodzl. Odmotorze zrobił sobie coś w notJOWiedź przyszła prawie natychmiast.
Leczenie uuldnlono od
gę, czy coś takiego.
Jesienią . wyników badań na miejscu, w K•.lrganle. Termin przyjazdu uzgoczekała go juzcze służba,
bo
dniły dwa Ministerstwa Zdrowia w Moskwie i Warszawie.
noga wydobrzała. Ale
jakby
Mieliśmy wyjątkowego pecha, gdy! odlot przypadł na „mgłę
został gospodanem całą gębą I
stulecia'' w Moskwie. Prze7ó cały prawie tydzień jetdziliśmy rażywicielem rodziny, tg by
go
niutko z Lodzi na Okęcie, by at do wieczora czytać na ekranie:
ni• wzięli. I dlatego jencze
„Odlot do Moaktoy op6lnton11. Nutępn11 komunikat i:a
przed weselem, tm.
ood2łq".
ł tłerpnia 19811 nim,
PrT.eP&dla
no::lep :w Moskwie, rezerwap!'llYUli teklowt. I
cja lotu do K~ A td7 ~ dodenmy na miejsce,
p~ ::al~ saoroto
okazuje
et.,
te
~
W7Jfdlał
aku'ftddl~.t•cloNdenta.
rat do USA ł w-rod dopiero -1 S tygocłnfe.
(właściwie

~
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Warunki pl'enumeraty: 1. Dla
Instytucji i zaktadów pracy 7.lokalizowane w 'miastach woiewódl.kich i pozostałych miastach
w których znaiduia si·ę siedziby
Oddziałów
RSW
„Prasa
Książka
Ruch" zamawaiją
prenumeratę w · tych oddziałach
instytucie i zakłady pracy
?:lokalizowane w mie.iscowościach
gdzie nie ma Oddziałów RSW
.. Prasa - Książka - Ruch" opłacają prenumerate w urzędach
poczto\vych i. u doręczycieli. 2.
Dla Indywidualnych prenumeratorów - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i miejscowościach
gdzie nie ma odziałów
RSW
.,Prasa
Książka
Ruch"
prenumeratę

w urzę

daeh pocztowych i u doręcz:v
ciel i osobv fizyczne zamieszkałe
w miastach - siedzibach
On·
dziatów RSW „Prasa - Książ
ka - Ruch" opłacają prenume·
rate wvlącznie w urzędach pocltowrch
narla\\·~10-nr'rhwrn•ch
wlaściwvch dla· miejsca zamieslkania orenumeratnra Woł::itv dokonuit> 5ię użvwajac blankietu
„wpłatv" na rachunek bankuwv
mieh<'owegn
Oddziału
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„ Prn<>a - l\siażka - Ruch"' ~
Prenumeratę ~e ·dereniem
WY·
svtki ta e;ranic:e orzvimu~e RSW
„Prasa Ksiażka
Ruch"
Centrala
fo\ol;:inrtażu
Prasy
i
Wvrlawnictw ul. TJwarowa ~3.
00-95R Warsza\\·a konto NBP V:.V
Oddział w Warszawie nr 1153-'.!01045-139-11
Prenumerata ~e
zleceniem w11svłki
za e:ranicę
poc1ta zwvkła iest dro:i:sza ocl
prenumeratv krajowej o !50 proc
dla złeceninclawców indvwidualnvc'1 i o 100 oroc dla 7-lecai::i·
cyeh iMtvtuc'ii i zaktadf>w oracv T'erm1tiv nrzvimowania nre·
nt1me>r:łtv na krai i ·1.a e:rani~e
nr! dnia 10 listooada na T
kwartał i ońłrocze roku nastetJ·
nee:n orai ~ałv rok ni'lstt>pnv dn dnia 1 każdee:n miesiaca poprzedrniace!!o okres prenumeraty roku bieżącee:o
Zam. 1556. S-JO.

2

ODGŁOSY

Przewodniczący

Sląsk zajmuje tylko 2 proc.
terytorium kraju, lecz skupia
11 proc. ludności. Stąd pochodzi 20 proc. produkcii przemysłowej, 20 proc. polskiego eksportu i aż 30 proc. wszystkich
krajowych zanieczyszcz·eń. Pyły i różne substancje kłębią się
nie tylko nad Sląskiem, ale tu
jest najgrofoiej i chyba najgorzej w Europie. Apokaliptyczny obraz przedstawia w
tygodniku „KULTURA' (nr 19)
Jan Dziadu!.
„Piloci alarmują, że nad Slą
skiem nie ma horyzontu. Kiedy
przylatują z zachodu
na pół·
nocy widzą przed sobą barierę
ze spalin, pyłów i gazów. Widzą kraj za mgłą. Widoczność
spada do kilku kilometrów, a.
nad
największymi
przedsię
biorstwami do kilkuset
metrów. Horyzont rozmnva się w
01>aracb kłębiącego się powieh'za. Powocluje to warstwa inwersyjna powstająca na wysokości 2-5 kilometrów i uniemożliwiająca
mieszanie się
1>owietrza. (.„) Przez tę barierę
z trudnością przebija się slo·
neczne promienio\vanie. Na dostępnych zdjęciach
1atelitarnyeh region widoczny jest ja.ko ciemna plama poprzecinana
smugami \Vydobywającego
się
dymu, (...) Aż wierzyć się nie
chce, że w pasie Górnoślą
skiego Okręgu Przemysłowego
(centrum województwa) nie ma
zakątka, w któryr
nie byłyby
przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia.. W nlekt6rych
miejscach ołowiu nawet
196~ krotnle, rakotwórczero benlloapyrenu 60-krotnle, tlenku wę
gla - SO-krotnie. pył6w - 40-krotnle, tlmku azotu - 1-krotnłe. UnosZłłł!e 1lt w 1towletrzu
zanleczy1ZCZenla •Il powodem
częstych
kw&łn1ch
desllml6w,
niezwykle rrotnych dla zleąil,
lasów I zdrowia ludzi (badania
prowadzone na Zachodzie, m.
in. w RFN wykryły
związki
przyczynowe między takimi opadami a śmiercią niemowląt!).
Wokół hut metali nieżelaznych
ziemia ci~zka jest od ołowiu i
innych szkodliwyeb.., zwi11.zków
(np. koło huty «Szopienice,.. z
jednego kłlorrama ziemi można
wytopić prawie 5 rramów oło
wiu)".
Wody są tu tak zanieczyszczone, że tylko w nielicznych
przypadkac..h nadają się do celów przemysłowych.
Podobno
w 60 proc. śląskich rzek można
\YYWoływać fHm.r. Zdegradowana jest też ziemia. Jedna piąta
gruntów uprawnych
powinna
być natychmiast wyłączona
z
użytkowania. Większość ogródków
działko,vych
należałoby
zlikwidować lub ..,rzestawić jedynie na hodowlę kwla.tów.
Na temat gos)lądarki i ochrony środowiska dyskutowmo w
redakcji „MI~IĘCZNIKA LITERACKIEGO" (nr 2-3). Na
ważne zjawisko zwrócił uwagę
Andrzej Zięba:
„W 1986 roku zaost1'Zono kryteria ochronne na niekt6ryeh
stanowiskach pracy, np. kobiety
w wieku prokreacyjnym odsunięto od !tontakt6w • azbestem
czy rtęci~ Jak mołna 1łę było
spodziewać,
protest
wy-

. . .

5zedl„.

..

... - ti:

właśnie
stracić

od
nich. Nie
dodatków i>ieniężnych za pracę w
warunkach szkodliwych dla zdrnwia.
W i1ołowie ubiegłe.i dekady ponad 30-tysięczna zalo(a Huty
im. Lenina zgłaszała
rncmie
tył
wypadków przy pracy, ile
chciały

mała spółdzielnia.

Oczywiście

to sytuacja tyle absurdal·
na, ile symptomatyczna, świad·
cząc:i o dwustronnej zgodzie na
nikłą wartość zdrowia, którego
wciąż jeszcze jak sądzimy
- mamy <lużo na zbyciu, podczas gdy pieniędzy ciągle
za
mało. Przeważnie mówi i;ię
o
kosztach związanych z ochroną
środowiska, o brakach
nowoczesnych technologii. lecz osobiście, dostrzegam głównie kryzys zasad, wśród któ1•ych
zaczyna bral•ować
miejsca na
wartości

wyższego rzędu".
groźnych
zjawi~-

O innych
kach mówi

w
najnowszym
„KONFRONTACJE" {nr 4) Alfred Miod-0wicz.
Zapytany przez Jerzego Szczę
snego, czy apatia i ziuechęcenje
ni~ zdominują dążeń reformatQrskich. przewodniczaGy OPZZ
miesięcmiku

stwierdził:
„Jest t:oś croźnego

w nasti-o.iach apatii,
zniechęcenia
i
pewnej rezygnacji, obserwowanych w
społeczeństwie.
Bo
pl'zecież jeżeli te
nastroje ogarniają szerokie kręgi
społe
czeństwa, to sili\ rzeczy uniemożliwiają, a. na pewno znacznie utrudniają,
szeroki 1n·ogram zamierzeń
reformatorskich. Jeśli w kraju mają nastąpić jakieś odczmvalne i
'"
miarę szybkie zmiany, to łat
wiej je wprowadzić kiedy istnieje - moźe nie entuzjazm,
bo o niego dzLł ·bardzo trudno
- ale 1połeezna wiara w sukces fn~ywłdualny I zbiorowy".
Przyczyną nastrojów r.niechę
cenia jst brak sukcesów obecnej polltyk! ekonomicznej,
W
tym ogromne
znaczenie ma
nie rozWillzany problem mieszkaniowy. W 1986 roku oddaliś
my tyle mi~ań oo dwadzieś
cia lat temu. Alfred Miodo'W'iex
mówi:
„Nied•wno prot. Jaa ltlCSep.Ukl umai muacJ• mlenkmloWll
za
naJwałnleJaą
oąnnlk konfl1Jr.to1111111. I trudno al• • nim nie lllfOdzlć. Jeśll
około ołmłu m1Hon6w Polaków
znajduje •hł w pnedslale .wieku między 111 a 29 rokiem tycia. Prof. Szczepański Ulvaża,
że może doj~ć do rr;ałtownego
wybuchu, rdyi
t" kategoria
wieku dostarcza wszelkim buntom i rewolucjom
oddziałów
szturmowyeh. Obawiam 1lę, że
nasz wybitny socjolor ma rację. l\Ueszkalnietwo iest
dz'
problemem że~ · •ącym. Pami~
tam słowa zmarłego nie
f·ak
dawno profesora A. Ciborowskiego, który twierdził, że sytuacja budownictwa
mieszkaniowego sprawia wrażenie celowych działań zmierzających
do skompromitowania 1ocjaliz-

mu„.

W dziejach Polski Ludowej
czyrui!leiem kryzywogennym etale była sytuacja w rolnictwie.
Wydajnogć w
tej
d!Ziedz!nie
wciĄt

jury

LUCJUSZ 'VLODKOWSKI

była

rorekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale współpracują:
'Tadeusz Błażejewski,
Marek Brzeziński (Londyn),
Ffohdan Gadomski,
Grzegorz Gazda. Andrzej
Karolc:zak, WitC'Jld
Kasperkit=>wicz, Andrzej
ł
Eernpa, Wasvl
Kocznow (Twanowo),
Włodzimierz Krzei;nit'tski,
Zenon J. Michalski,'
Ryszard Nakonieczn\·,
Adam Ochocki, Jerzy
Panasewicz, Karol J.
Strvjski, Maciej Swierkncki

opłacają

,,Odgłosów".

•

Łodzi

. /' . .

Gałasit'tski.

-Książka-Ruch"

podczas obrad w dniu 10 i 12 maja 1988
roku rozpatrzyło 17 kandydatur indywidualnych i zbiorowych przedstawionych
przez czytelników i różne organizacje.
W wyniku kilkakrotnego głosowania
jury jednogłośnie przyznało nagrodę
za upowszechnianie kultury w roku 1987
dyrektorowi Muzeum Sztuki
w Łodzi
RYSZARDOWI STANISŁAWSKIEMU.
Wręczenie nagrody odbędzie się w salach Muzeum Historii Miasta Łodzi przy
ulicy Ogrodowej 15, 20 maja o godzinie 13.
Uroczyste wręczenie nagrody połączo
ne będzie z jubileuszem 30-lecia istnienia

Lucjusz Włodkowski - przewodniczący
Zofia Kędziora
~ sekretarz

.

Bawienia .11ię w polityczne proroctwa zakrawa na lekkomypomimo tego któż z nas - nieobojętnych na sprawy publiczne
- potrafi powstrzymać się od snucia przewidywań. Owszem, daj•
my raz na zawsze spokój woluntarystycznemu określaniu dokładne
go terminu prześcignięcia najbogatszych krajów zachodnich w
gospodarczym wspólzawodnictwie lub x triumfalnym proklamowaniem nowego etapu „rozwiniętego socjalizmu" - wystarczy bowiem jakiś naftowy krach czy Odejście „nieomylnego" przywódcy.
a wszelkie buńczuczne deklaracje biorą w łeb.
Ale pr.zewidywania nie tylko kuszą, lecz stanowią także nakaz
rozsądku,
toteż nie odżegnujmy się od pytania, czy poHtyczne
niePokoje, dochodzące do głosu na tle roszczel\ płacowych przestały już w poważniejszym ~topniu zagrażać naszej umacniającej
s'ę stabilizacji, czy też każdej chwili może niespodziewanie rozlać się fala strajków podmywająca nasz niepewny grunt: .•
Wydarzenia z przełomu kwietnia i maja, mimo dość dotkliwych szkód, jakie wyrządziły niezbyt jeszcze okrzepłej gospoclarc~ zdają się jednak świadczyć o tym, ie ogół zatrudnionych, mimo pewnych rozczarowań i zastrzeżeń co do metod zarządzania
i gospodarowania, wiąże S\YOje bytowe nadzieje z dalszym, energiczniejszym i bardziej konkretnym wprowadzaniem reformy.
Ponadto "·olno chyba przypuszczać, że to, czego już w tej mierze dokonano, np. w postaci decentralizacji gospodarki i scedowania wielu uprawnień niżej, ujawniło ludziom ograniczone możllwości placowych podwyżek, których prrekroczenie ponad wzrost
produkcji prowadzić może do plajty przedsiębiorstwa.
Zrozumiano więc dość powszechnie - i jest to chyba przełom
o doniosłym znaczeniu - że drukowanie pieniędzy nie zastąpi p-0- •
prawy gosPodarności, jednym słowem reforma, nawet w tym zakresie. w którrm została zapoczątkowana, st.anowi nieustannie odbywającą się lekcję ekonomicznego myślenia, zachęcającą do pracowniczej aktywności, niezbędnej dla pomyślnego prosperowania zakładu pracy, a w konsekwencji dla możliwości zarobko'\vych pracownika.
Otói; upo\Yaż11ia to, moim zdaniem, do przewidywań, że dalszy rozwój świad-0.mości ekonomicznej i aktywności pracO\\'nic,;ej będą zależeć od raz.machu i sprawnego funkcjonowania reformy, \\"skutek czego zarówno czysto polityczna agitacja oraz demagogia strajkowa będą stopniowo tracić grunt pod nogami.
Stąd chyba desperac..kie kroki naszych opozycjonistów i polskoję
zycznych propagandowych mediów.
Ale ten pozytywny proces nie odnosi się zapewne w podobnym slopniu de> przedsiębiorstw i instytucji tzw. sfer}' budże
towej. na państwowym lub komunalnym garnuszku, gdzie m-0żli wości placowe nie są zależne od własnej produl>:cji dóbr, lecz
od budżeto\\·ej dotacji. Wyłączając szkolnictwo czy lecznictwo,
których zadania są zupełnie specyficzne, a łożone na te dziedziny
środki budżetowe nie są nigdy z punktu widzenia interesu sp-0łecznego ,,za duże", lecz z reguły zbyt małe, pozostaje cala ogromna s!era administracyjnego obsługiwania społeczeństwa.
Tutaj stosunki wewnętrzne między zwierzchnikiem a podwła
dnym nie oparte na "·spólnym wypracowywaniu zysku i na roz:lic?.aniu z łatwo mierzalnej produktywności, lecz na hierarchiczJ1ej zależ11ości, niekiedy na rozga?ęzionym la1't.cuszku zasiedziałych układów, rzutują
ujemnie na stosunek do tzw. stron. tj.
interesanta czy klienta. Uproszczenle czy przyspieszenie jego obstugi przez dany ·urząd zaw-sze może w konsekwencji postawić pod
z.,akiem zapytania istniejącv stan zatrudnienia, stosunkowo 'l\"ięc
mało bodźców skłania do sprawnego załatwiania spraw i chyba na
tym podłożu rod:r.i się opieszałość, bezduszność, niechęć do organizacyjnych, „antybiurokratycznych" uspra'\\'niel'i. Bo Pl'Zecież trudno przypuszczać. by do pracy w administracji publicznej i innych
instancjach aoaratu władzy garnęli się wyląc:mle ludzie o wrodzonej pogardzie dla „szarego człowieka".
Zgadzam sii: z <J ·.nią. że ciągle duże n.ebezpiecz.eństwo dla
pow~tawa.nia napieć spolecznych stanowi z.byt łatwe odradzanie
się postaw zadufania i arogancji oraz ciągot do tłumienia rzeczo·-vej krytyki. węszenia też ..spisku'' w każdej pcstawie krytycznej, czyli ...,,,.- psuciu krwi ludziom usiłującym gdziekolwiek uzyskać co im się należy. prz~z różnego rodza.iu da\YCów czy dystr~'
butorów dóbr. nie tylko materialnych. T dłate~o solidaryzuję sję
z przestrogą rzecznika rządu przed łatwym „tryumfalizmem" z
powodu zażegnania najświeższego konfliktu. uważam, że do zaran, wania powszechnej uczynności i uprzejmości drogą jeszcze
daleka.
Do tzw. ostromego optymizmu upoważnia jednal{ coraz bardziej i:ozumne po-dejście spolec:zeństwa do .złożonej problematyki
społeczno-ekonomicznej, zanikanie zaś postaw prymitywnie eJJ!.O·
cjonalnych i pomersko-romantycznych, które tak częs·to bywały
~prawcami nie~hliczalny·ch następstw. Stajemy s.ię więc całkiem
normalnym spolec.zeństwem„.
ślność,
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NA Wt!SIY RACHUNEK

nie

może n~ zadowalać.

W latach 1983 - 8~ produkcja
końcowa netto z hektara
wynosiła 40 jednostek zbożowych.
Natomiut Holandia
Olllągata
151, Dani.a - 82, Republi'ka Federalna Niemiec - 78, NRD
- :J9,
Czechosłowacja 49,
Szwecja - 44, Finlandia - U,
Bułgaria - 33. Na pl'Oduktywność po]3kiego rolnietwa wpły
i~a fatalne wy:posai!enłe w §r&c1ki l)rodukcjl i nl~1i'a · ich takoś~. Ta1c uwata
prol.
Jan

---~

• :-

„.

' :·

:,.

Górecki, z któ;:ym
rozmawia
na
lamach
„TYGuDNIKA
h.ULTURALNEGO" (nr 20) Józef

Kępka.

„Wezmy
około

choćby

uuicgły

rok:

2,;, mln ton nie uostal'-

czoncgo węg.la, SllO tyt>. hektarów nie zaoranej ziemi i. :;oo
tys. hektarów nic obsiane zbożami ozimymi z powoclu braku oleju napędowego. Ale jest
to niejako ilościowy aspekt ca.lej sprawy. W parze z nimi idzi~ równie-.i jakościowy, Oce-

niamy,

że

elcktywność

nakła

dów jest w polski111 rolnictwie
o :;o procent mniejsza niż w
rolnictwie krajów zachodnich,
ze względu na gorszą
J&kość
;Ś1·od.kow produkcji.
niedostosowanie terminów dosta.\ ·
do
te1·minów. w j:ikich powinny
być uż~·tc, itd."
Józ.e.E Kępka me zgadza się
z poglądem, że mamy najgorS7n w Europie struktu~·ę agrarna. Jego zdaniem, motna dosto.sować cały system
zaopatrzenia i ekonomikę do struktur.y gospodarstw. W ten sposób postąpili Japończycy.
Od
spraw go.;podarczych
p1·z::!chodzę do wyższych pięter
nadbudowy i kultury. W
tygodniku „PRZEGLĄD KATOLICKI"
(nr 18 i 19) ksiądz
prot. Władysław
Piwowarski
charakteryzuje i·ellgijnosć Polaków. Powołując siQ na artykuł Stani~ława Kwiatkowskiego opublikowany w Biuletynie
CBOS, podaje on, że w
1934
roku wśród członków
partii
było: 55 proc. wierzących,
18
proo. n'ezdecydoiwan:l'ch i
27
proc. niewierzących. Praktykowało regularnie 1'.l proc. I nieregula.rnie 32 proc. Poza tym
34 proc. 1pełniało tylko
naj~
ważniejsze praktyki, a: 22 proc.
stanowili u1pelnie niepraktykujący.

W całym llpoleczeńsłwie maokoło 20 proc. głęboko wif>rzących I Około 70 proc.
wi•rz'\CYch oraz J)Ol'lad 40 proc.

my

pr&kty'ktrjąeych

JERZY KWTECTNSKI

IY&tematyczni•

i ponad 30 proc. ni•Ylitematy-

cmle. W Istni.nie piekła.
eo
cleklawe, wierzy 411 proe. badanych w UodowJ.itu wielkomlejsktm i 80 proc. w ll'Odowiwiejskim,
Warto paml ...~ n ebecaie
mamy 1>0nad 40 WJ'llftM'I, rt!lJl:Ljnych. Jednym a nich
j8t

•

*u

Kokiół

Adwentyst61v

Dnia

Siódmego, który działa w Polsce dokładnie 100 la:t. Z tej okazji w dzienniku .,RZECZPOSPOLITA') (nr 106) ukazała si~
ro.zmowa z pagtorem dr. Stanisławem D!ibroW'Sik:lm.
Mówi
on:
„Uniwel"i!aJny charakter adwentyZmu - ponad
10 mln
wyznawców w 183 kirajach nie po.zwala na koncepcj1t wyznania opar-tego tylko na jednym narodzie, kulturze czy rasle. Tak więc nie utożsamiamy
się z jakimikolwiek s.truktn1'am!
politycz,nymi t!ZY s.połecz
nymi, Zgodnie z Chry.stuso·wl\
woli!, - «oddawać co c~arskie
cesarzowi„ adwentyści za\Wz•
uzn<'lwali jako fundamentalną
zaude lojalność wobec rządu i
j11go 1t1iwerennej władzy. Oczywlkle 'Pl'ZY zachowaniu formułv niezaletno~ci w
sprawaeh
religii oraz go.d!lloś}:! jedn0&tki
I womośel &umienia".

E. L.

•

W najbliższych
numerach „Odgłosów"
- Wielu po dziś dzień zada.je sobie pytanie-,
jakim cudem
doszło do zawarcia tego paktu. Zdumiał tysiące, zatrwożył miliony. Stal za tym simQy rll<lhunek, podparty sprytnym i chłodnym
realizmem - Dlsze na temat „paktu Ribbentrop-Mołotow" JAN

B,\BmSKI.
- Zycie śpiewaczki jest krótkie. Czego nie zrobiłam 10 lat temu, już dzisiaj nie zrobię Ale sądzę, źe jakiś marny ślad zostawię po 1obie. Żałuję, że tak mało, ale jednocześnie cieszę się, że
chociaż tyle - mówi ELŻBIETA PONIATOWSKA.
- Janun t.uckł, nlespok0Jn1 duch s Lodzi, wystawił na pr6bę
kierownictwo Narodowego Banku Polskiego. JeŃ to próba szczerojci, która wykaże, czy bankowcy Ili\ naprawdę za reform, I
konkurencji\. Jak na razie, próba ta wypadła negatywnie - reportat ANDRZEJA GĘBAROWSKIEGO.
- Ryszard StanlslaW11ki, dyrektor łódzkiego Muzeum Sztuki,
laureat nagrody „Odrlosów", twierdzi, że jego placówka Zdolna
jest urabiać dewizy, lecs nic może (mlmo że to jest dozwolone!)
bo nie może otworzyć· konta dewizowego - artykuł MARIANA
ZDROJEWSKIEGO.
- Oni saw111e narzekaj'° A ja nadal twierdzę, że dla uczciwych
I pracowitych weląż jesł otwarta droga. A §wiadcz1 0 tym najlepleJ 1łały rozwój 1ekłora prywatnego. Niech pan zradnłe, ile
Jut mamy w l.odzi 1 województwie prywatnych firm w itand!u,
rsemlo81a I •11łupeh't Działa ,tul 2'7 600 firm, a 11100 Drzyb1lo w
198' rob - m6wł włee~ektor l•bJ' Skarbowej w Lodst LECH
MA.LĄG.
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1łe

mam ~•
do pana? Jest
pan oficerem Wo.iska Polskiego w
stopniu podpułkow
nika,
lekarzem,

at

cać

J)oetą,
społecznikiem,
pan kandydował na

będzie

radne1to
do Dzielnicowej Rady Narod!lwe.i Lódź-Sródmieście ..•
- Prosze sie zwracać
t ak.
jak to robia wszvscy: Panie
doktorze
- A zatem, panie doktorze,
saJmuje sie uan. teoretyczną i
praktyczną
stroną
choroby,
zwane.t uowszechnie
uczuleniem. Czy rzeczywiście mieszkamy w mieście, które surz:vJa teJt"o trou zachorowaniom?
. - To, co Powiem. wzbudzi
mieszane uczucia u Czvtelników, n ie wszvscv s ie z tvm
zitodzą. zreszta może
ia
n.e
mam racii ale wvdaie mi s1e.
że nie można wszvstkieeo tl umaczyć .. uczuleniem na Łódź · •.
To bvloby za łatwe. Należało
by
odpowiedzieć na Pvtanie:
na co konkretnie w Lodzi iesteśmy uczuleni?

trze i

~wie:!e

uczuleń .

potraWY. Na 100

50 1e.st uczuleniem na
zapach kwiatów i pyłld . 30 na

kurz domawy i żY1ace w nim
roztocza... Poa:iadto WYsteou1e
uczulenie
na
pleś·n!e.
Sam
mieS2Jkam na łódzkim .. Manhattanie" i w ooko1u cór'kl roś
nie pleśń. Jest ona silnie uczulająca. A wiec takie róime zagrożenia
wYStepuiace w konkretnym mieszkaniu. .sa tvm
faktycznvm ezynnikiem uczullliacym i łatwi7ma 1est twierdzenie. że ktoś iest .. uCZ1ulonv
na Lód~". Oczvwiście zdarzaia
.sie orz:voadki. że ktoś pracuiacy w fabr:vce wełnlanei
oo
iluś tam latach zaczvna odczuwać \"lYSVPke czv duszność. lub
frvzjerka nae:Ie zaozvna bvć uczulona na lud.2Jkie włosv !to.
Sa to alere:ie zawodowe.
- Stąd wniosek, te zamiast
biegać <lo lekarzy,
należy dok.ładnie i czesto s1>rzą,tać nasze
mieszkania.
_
- Nie spasób doradzie wszystkim łodzianom. Jako lekarz
podchodze do każdego pacienta indywidualnie. bo kaMv

Nie mam programu, ale 'będę słuchał uważnie tego,
przyszli wyborcy.

takiej sJ'tua.ett mo~a obeiś~
związanych ze zwalczaniem. czy
ale bez leków i nie ma naramoie · włuclwleJ bodzie Jeśli
stania choroby. Tak wiec nie
powiem, s leczeniem
alercił.
roo1Jna twierdzi.~. ~e istnle1e uoprócz pl1anla rozpraw naukoczulenie na Lód:t, ale nalm wych,
saJmuJe lłt pa.n t&Me
zbada~. co 1est uczuleniem d-la
działalnością
111>ołeczną.
Niemnie. Na Zaohodme niektórzy
dawno został pan kandydatem
lekarze twierdził. te ao druid
na kandydata na radnt'lll'o do
Eur()l)ejczyk przyna.imniei raz
Dzielnicowej Rady Narodowej
w życiu P11Zebył ..en!zod alerl.6di-Sr6dmieścłe. Co pa.n zaJtiC'lJily": a to na ~
do
proponuje swoim WYboroom?
orania, a to na 1aik!ś kosme- Nie mam t>rol(lramu wytY'k. a to na iakiś 'OOkarnt. a
borczego. Bede uc.zestailezyć w
to na iak~ lek. Zatem aler11Zel"e1'U &00tkań l DOSłuoha·m.
gia iest oowszechina choroba.
co oowiedza mol ootencialni
- Na co Jeszcze. PoZ& i>Ył
wyborcy.
Ja che•
stworzyć
kami kwla.t6w. łodzianie •a n- 11wó.i orowarn
z Problemów.
czulenf?
którymi ż:v1a ludzie. I bede - Lódź iest miastem starych
j~H zo.stane radnym
za
domów. Te .11tare domy. z wie'ltym ~tać murem. Natomiiast ze
ka ilościa elementów drewniaspraw. które mnie od dawna
interesują: chci ałbym stwf' - 7 · -ć
nych. ulei:tafa procesowi niszczenia.
Jednvm z oz:vnników
w l..-odzi miejska ooradn:e alerstarzenia sie domów ;est oleśń .
go1ogiC?..na. iak to ma mieis:e
):(rzyby domowe a także roztow Krakowie. Gdańsku czv w
cza. W domach żyją także ka- · Warszawie. A ta.ka
placówka
raluchy l prusaki. Otóż wszyi Pst mi„.stu bardzo tJotrzE.>bna.
stk-0 to powodude bardzo !;ilMoże winna ona powstać w
S:;ipitalu
Centrum
Zdrow:a
ne uczulenie d'la człowieka .
Matki Polki. może g<ly iuż ten
- To ZD&e'ZY, że WYstarczy
.szpital rw:i:v udałoby .sie tarka
dokładnie nrz:itaó mieszlranl:t.
pr.zychod.nle usytuować w którymś ze zwolnionych
budynco mi powiedzą moi
ków sltU;by zdrowria? Leczenie
bowiem a~li tylko Mkrzelowel. tylJko noeowei. tyłko s·k órnel 1est zbvtnlirn zaweżaniem
probl~u. Aleri:tolodzy i»wln~i
widzieć ehorobe w całości. Na
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Rozmowa z ppłk dr n. med. KRZYSZTOFEM BUCZYLKĄ- adiunktem
Kliniki Otolaryngologicznej Instytutu Chirurgii Wojskowej ~ademii Medycznej w Łodzi.
·

płasz~nie a1er~o!o~ii

sootv~

ka .sie med.vcvna wie!orzad-0wa: okazuie sie. że musi ~ i e
porozumiec okulista z laryni:tolo~iem.
intel"llista z gastro·lo~iem. dermatoloJ? z neurologiem. bowiem u przyslowi<>weaa pana Zieliń6kie20 wszystkie
te objawy wysteouia oo spożyciu lll'lklanki
mle:ka. A w
strukturze ZOZ nie ms takie;
m&Hiwo.śd, by panem Zieliń
skim zaieli sie od razu wszyscy wymienieni
orzeze mnie
specialiści.

Foto: Grzegorz

A na co, panie doktorze?
Zanim
odpowiem chce
oowieweć. że orowa<lze wielosoecialistvcz.na ooradnie alergolo,gi~na w Szpitalu Klinicznym WAM. do którei to. woi'skowei Poradni zieżdżaia oacienci z różnvch miast P<>lski.
zarówno z wielk;ch metrooolii
typu
Szczecin czv Katowice
jak i z zielonych garnizonów.
I często s!ysze; panie doktorze
- żali sie matka dziecka
niech oan napisze mi. że
ta
choroba. która pan tu stwierdził. ie.st związana • z fata.lnvm
mokrym szczecińskim powie trzem znad Zalewu i zaznaczv
że powiinniśmv przenieść
si e
dÓ Lodzi. Inna matka
mów i
do mnie tak: oanie doktorze.
ilekroć iestem w Lodzi u swoiei mamy. czule sie świetnie
natomiast i:!dv
wracam :Jo
miasteczka N. oołożone.5t<> wśród
lasów i tak czuie sie fatalnie.
-

Inną

pr>zesłanką,

sk?aniającą

do zaprzeczenia roli aler>!'ii w
Lodzi, był mói udział w sYmpozium aerobiologii w Bazylei.
_gdzie kilkudniowe obraay bvlv poświecone uczuleniom
w
mieiscu
zamieszikania. Otóż
ważniejsze
od
środowiska
zewnetrznego iest ś rodowiskn
wewnątrz naszvch mieszkań.
Naicześciei

ki

przemysł,

środowisko

os~rnrżamv
że

łódz

zanieczyisu:za

mieszk a ńcv

Płocka

natomiast - swolą .. Petrochem ie''. a w ogóle to i:eneralnie
oskarża sie cvwilizacie.
Tvm.cza,••m w moiei oracowni naicześriei obserwuiemv uczulenia
na pierze, na kurz. na mleko.
na ;aja. I to tym wleksze. im
bardziei iest to
orYi?inalne i
świeże
Dzieci wysvłane do
Rabki w naioieknieiszvm mies i ~cu czvli w czerwcu. wracają do domu sani+<irka w stan'e
astmatycznym. Dlacze.i;o? Bo
wvsłano
ie tam. i;dzie iest
p!"łno
pyłków
kwiatowvc~.
Zdarzyła sie rzecz
niesamowita: myśmy sie tak zaadootowali do współczesnel cvwilizacii.
te szkodzą nam czyste Powie-

człowiek

inaozel reai:tule. Dla
iednego S2Jklanka
mleka ie.st
zbawiennym napojem. a dla
drui?iego lest
ona
trucizna.
Kiedyś Hipokrates. oiciec medYCYnY. ooczynił to 11po-strzeżenie na orzv'kładzie sera. Naoi.sał: .ser może być dla iednego pożvwn:vm ookarm.em. a
dla innego trucizna. Otóż mówiąc szczei:tólowo.
istnieia rodziny, rzad:z.ie1 oojedynezv osobnicy. którzy inaczei niż pozo.stali miestkańcy l.c<Wi. reagują na moment
kwi'tniMia
traw. Takieh ludzi w na&ZYm
mieście iest około 15 t>l"OC~nt.
Zwykle są to ludzie
młodzi
18-28 lat. a wiec ucm.iowie i
studenci. Pr.zv.pada to w okresie 'sesji. kiedy nagle pojawia
sie kata,r k.Mzel. swedzenie oczu. czasami duS7Jność - czvl i
objawy pyłkowlcy, bo przyczyna t~o sa pytki traw.
- W l.odzł, gdzie mamy tak
mało zieleni?
- Oezywiśde. prz~leż mamy parki 11;dzie trawa
iest
koszona niepraiw:idłowo.
- Nie bardzo rozumiem.
- Trawe należy kosi~ n im
zakwilmie. Gdyby
w PoLsce
stosowano prawidłowo kulture
rolna i koszono trawv w momencie. iaki wskazu.l a doradcy rolniczv. to znaczy w momencie tuż orzed kwitnieiniem.
kie'dy trawa ma na1wiece1 biał
ka. nie bvłoby
tylu uczulonych. I tu oowstaje svtuacia
oaradaksalna: w t.odzl. ii:dzie
koszenie traiwników ! parków
odbywa si~ pttypadkowo, jest
dużo
zachorowań.
natomiast
na wsi. ~dzie ii:o~oodrurze kosza trawv w na1ibar~le1 rrorzyiających momentach. tvch zachorowań
toc:zuleniowvch 1eit
mniei.
- Co więc mamy robić, my,
mieszkaiicy Lodzi?
- Male dzieci cien>i&C41 na
pyl:kowice winno sie wywieźć
w tvm czasie nad morze lub
w stÓI'Y. bo tam traWY 1eszcze
nie kwitną. OczYWilścl• 1tamtad należy w -oore DC1Wi1'6cl4. W
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. wytępi6 karaluchy,& nasza kondycja zdrowotna znacznie 1ię
poprawi -OzY dobrze zrozumiałem 1>adską wypowiedź?
- Owszem. należy sprzątać
mieszkania i teplć karaluchy,
ale to nie wszystko. J~cze !a

zwierzeta domcnve, chomiki. a
nawet pokarm dla rybek. Nie
chce lll.1Ze2 to oowie:d2Jieć, że
należy natychmiast zaczać likwidować wszystkie %W'ierzeta
wokół siebie. zreszta aam mam
ooa. ale 1~i w rodzinie 1e.st
dziecko ezy osoba
z amna.
dusznośel11,
pokrzywki\ o nie
wnaśnionei orzYCZV'nje. to orooonucte z.i;tłosM sle do lekatta.
gdyż

~

mote

l!lf: okauć, ~e

jest

- Nie moie darować sobie
pytania dot.ycz:i.ccgo blil'>kie.l mi
dziedziny, a. mianowicie twórczości literackh:j. Jest pan bowiem członkiem Unii Polskich ,
Pisarzy Leln.riy, a także ·Stowarzyszenia Autorów Polskich.
W przeszłości był pa.n kierownikiem Studenckiego Teat-ru ,;verbum". a ta;lt\e zalożycielem i kferownikielD kabaretu „Zielony Bocian". Jest oan
poetą.
a
w
Wydawnictwie
Lódzkim
złożył
pan swó.i
pierwszy tomik poet:vcki pt..
„DorMtanie". I choć wydawało
by się, że medycyna i poezja są
pas.farni dość odległymi od siebie, pan je Jednak połączył.
Jak to się panu udało?
- Poeta sde nie iest. ooetą
sie bvwa. iak powiedział ieden
z naszych klasyków. Kiedy b vłem wysoko w AL'Oach, w Davos i sto.iac na tarasie ko;nternDlowalem widok WSPanialyoh gór. nattzła
mnie 11a..i:?le
dławiąca no.sta~'a. I wówcz~
.?><>Wstało kilka wierszy. Innym
:znów razem. zireszta nie tak
dawno. ~Y 2inalazlem sie na
żydm"·skim kirkucie na oołud
niu Polski. także mu ,g i a ł em
swoie Przeżycia przelać na papier. Czesto.
t<dY orzeż.vwam
loa któregoś z pacjentów. st<lv
kończe cieżki dyżur, ozasem oo
iaikimś
zabie~u ooeracvinym
gdy zostaje !!am. ~Y ooadnie

ze mnie
naoiecie.
wówczas
·.zdarza 11i~. :i.e m u.sz e czasem
zawrzeć
swoje orzemvślenia.
swoja f&cynacje CZY orzetŻV
oie.
odczucie,
wrażenie
w
wier&zu ....
- Opublikował pan ponul
SO prac naukowych w kraju i
sa sranlclło A łat ł•t • l)Oe!ZJą,?
- Chce odo.o•viedzieć na to
nY"tanle nieco nrzewrotnie: La
'POOCIZeitóme swoje tmlce naukowe otrr.EYmYWałem. nowiedzmy 1akie 1,500 złohreh. natomiast za opublikowanie kilku
wiet"3.ZJ' ot.rizymu~
ale dmo
duł.o wdecei ...
- Teru Ja DOwołam 1i• na
kl•Yb naazeJ 1Uer&ł111'7, który
twłerdzłL te Jecbnł• sratomanl ptsq dla 1lawy, orawdztw:v
Poeta pisze dla pfenłedzy. Jednak 1Hxeo1dawiaJ1tC ton tartobllwY, twl~ Ił proc• twórczy, a w pnypacllm poezji w

to uczulenie na ookann
dla
rvbeik. na ulubione~ ~• czy
kota...
A Wlięc nie nawołuie
do WY'l'ziucanla
:z
miemka1\
pięknych dy-wanów. zasłon ezv
olUMowyoh mebli.
bo
tam
i?nittJdzl aie kurz. nie naiwołu
ie talti;e do UJuwania ukodhanych czworonol(6w.
ale 1e4ll
zaistme:le 1'0de1rzenie. te którM
:z
wymlen.łon:Y'Ch rzeczy
nam !!l'lko.dz!. a lekars te P-Oszczer6JJ:io~I. W3'11lar:& uaqatwieirchii, wówczaa stanie
sie
hwanla WISY9t.kieb Pokładów
to b~ledal:vm nakazem.
Intelektu I serca.
- Z nasze.f rozmow:r wno- Za.pewne tak 1est, nie ;es5zę, te nie musimy ile wYJ>rotem
teorety'kiem
literatury.
wadzać z łAdzł, chociaż
.łest
iedn.ak twierdze. że nraca nautu pełno 1111alin, kurzu, kwdkowa 1est to także praca twórnych deszczy ł tY8i'IC• Innych
cza l może być bard!lo. ale to
zanleczyszczel\.
baa:dzo pas-Jonuiaca.
~ Nie musim.v. Chemia mo- Dziekuia.c
za rO'ZJD.owe.
d:vtHruje nasze .za.chowani,e. 1ak
łycq nie tylko trafnych dla.gtwlerdz!ł ni~órzy lekarze. Wenos lekarskich, ale udanego
dłu~ me~o przekonMll!a 1ednak
1ta.rtu w nadchodzących wYbowa.żnie.1!za rzecza 1eat
w. te raeb. a łakte wielu W•Pa.nła
łycb wierny.
c.vwlllizacja w swoim 'DOSteole
soowodowała. te tTiem.T. oho~
oze.4ć z nu nowlinna była umr:zeć. N!~yg wiele Mieci umierało
podczu porodu, na
chor-0by zadtah:te, na ~lee,
Rozmawiał:
umierało z «fodu. A de!'&'!• to choroba bogatych 9POłe EUGENIUSZ FWANIOKił
czeńmv, choroba do~.
- Panie
clokłene.
0Dr6N
lłl'SJ'JDIOW&nl&
PllOJ•tc1w, 8•

es•tnłeanla w
bmłlJMlll

I
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Z tej ziemi

··~
I

Opowiem na poC'Zątek starą . anegdotę.

Pewien

mł?dzieniee

zwiedzając Anglię

dziwił si ę p.1ękn_u tamt~_Jsz:>:'ch trawmków, po
n ie zabraniał biegac, qaw1c lilę i . wylegiwać.
to robicie? - pytał dociekliwy młodzieniec.

których ni!{t
- Jak ,\-y
- O io bardzo proste - odpowiedzieli grzeczni gospodarze.
- Wy;tarczy regularnie podlewać i strzyc.
- Nic w tym trudnego, a przecież nie wszystkim to 1ię udaje.
- No tak - dodali jakby z zażeoowaniam gospodarze - ale
u nas tak postępuje się od paru setek lat.
Dociekliwy młodzieniec wrócił d<> kraju l 1"Seystkim - kto
chciał, czy nie opowiedział o tym, jak się robi trwale 1 plę·
kne trawniki. Ale trawniki nadal mamy liche, wyleniałe, wy.
lysiale i wydeptane. Zrel.7Jtą nie dbamy nie tylko o trawniki, ale
to zupełnie inny temat.
Tak wlęc mamy wiedzę, ale nie mamy pr~kl. Wiemy, te
1ystematyczność I regularność
w postępowaruu 1ą podstawą
trwałości, ale ciągle coś zmieniamy. Na' przykład prawo. Wiemy,
że silne państwo musi się opierać n.a dobr~, i:irecyzyjnym i
czytelnym prawie, ale prawo mamy - w rozwmemu sumy przepisów, zarządzeń i postanowień - rozdmuch~ne, ~bu":owane, 1
niekiedy we· .-nętrznie sprzeczne. Prowadzi się w.1ęc dz1alaln~sd
legislacyjną, która ma spowo.dować, aby prawo w .Polsce było Ja•
sne wyraźne C'Zytelne i aby nie było go w nadnual'2ie. Tylko ty•
le, ile potrzeba dó sprawnego zarządzania wszystkimi dziedzina•
mi życia.
·
Niedawno bo 28 marca 1988 roku Rada Ministrów podjęła
uchwalę nr' 55, która zawiera program prac legislacyjDJ!Ch do
1990 roku. Otóż postS!llowiono znowelizować 4 kodeksy: morski,
prawa cywilnego i postępowania cywilnego, _prawa kair.nego i po·
stępowania karnego oraz postępowania karnego wykon8W'U!ego I
wreszcie kodeks wykr<..~zeń i postępowania w sprawach o wy.
kroczenia. Zap1-r.grar.nowano 19 regulacji ustSJWowych, w 28 v.~
padkach nowe ustawy zastąpią dotychczasowe or$% dokona sut
nowelizacji 31 ustaw.
.
Nie twierdzę, że praca ta jest zbędna. Na przykład niezbędne
jest prawo autorskie w nowej - odpowiadającej obecnym warPnkom - wersji. Podobnie oczekiwana jest nmva wersja prawa
o stowarzyszeniach. Żal tylko, że ukończenie prac na<l tą ustawi\
przewidziano na 1989 rok. Wiele ustaw i ich no)Vellzacja wynika z założeń t·e!ormy.
Palaczom mogę zdradzić tajemnicę, :f:e na drugie półrocze 1988
roku przewidziane są zakończenia prac nad „Ustawą o :"J'Chowaniu w abstynencji nikotynowej i przeciwdziałaniu paleniu tytoniu
ze względów zdrowotnych". Jedną ustawę - zwani! przeciwalkoholową już mamy, ale jej skutki są raczej mkłe. Dobrze
jest w każdym razie wiedzieć, że dla palaczy nadchodzą ciężkie
czasy. W wielu krajach ju ż nadeszły. Niedawno z Nowego Jorku
wróciła moja znajoma i don i osła mi, że „tam ju~ prawie nikt
1

nie pali".

Socjolodzy, propagandyści i politycy zastanawiają się na~ stanem
świadomości społecznej. Wielu z nich - niestety chyba me wszy.
scy - dostrzega, że w świadomości społecznej. nas~_pilo. w naj-

lepszym razie rozdwojenie. Co innego mówi. ,su: ofic3a.lnie:, a ~o
innego - prywatnie, w kuluarach, albo' „poza protokołem . Oficjalnie obowiązuje optymizm: jest trudno, ale pchamy sprawę do
przodu nieoi;·icjalnie można mówić wszystko. Po przyjęciu przez
Sejm PRL „Ustawy o nadzwyczajnych. uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów" występu3ący w DTV panowi~ mówią o tej ustawie z pełnym entuzjazmem. Powstaje wrażenie( że
w PRL nie ma 'ani jednej osoby, która byłaby przeciw, nua~a
wątpliwości, obawy, czeg-oś nie rozumiała. Nikt. się nawet me
zainteresował, dlaczego dwie oooby wstrzymały su: w sejmowym
głosowaniu. Być może byłoby ciekawie dowiedzieć się, jakle miały zastrzeżenia? Jeśli nie jest ·to tylko ich słO<Utl\ tajetnnic11- Ale
czy poseł na Sejm PRL może mieć tak.ie słodkie ta.jemnlee, któ·
rych nie zechciałby przedstawić wyborcom?
,
Rozdwojenie świadomości, jeśli nie głębsze jej z~Mnicowaru~,
pow<>duje taki stan, że większego znaczenia nabierają opi~1e
obiegowe, C'Zęsto mityczne, często bez ratjonalnego lWlSadllil~a.
często plotkarskie, ale pr~ to że p~ze'L ludzi ~w~rzane, ma3~
ce wyższą wia.rygodtność niż t<>, co się głosi oi1cjalrue. Pomijai;i1•
w propagandzie tego fa.ktu czyni ją niewiarygodną a przez t.o nietrafną. Powtarzamy nieustannie ten sam błąd: staramy &ię przekonać przekonanych, a w zasadzie popraiwiamy sobie tylko d~l;>re
samopoczucie, które powinno być nam obce. Nie wolno bowiem
poz.bY\\··ać 1ię krytycyzmu, nie dlarego, że to jest modne, ale dlatego, że d'żięki krytycyzmowi może ~okonać się rozwój myśli. Bes
krytycyzmu następuje nieuchronny 3ej uwiąd.
Wielu zachodnich obserwatorów ostatnich 1trajków, a tak.że
działaczy opozycyjnych, stwierdziło z niejakim rozczarowaniem,
te ttrajków w Nowej Hucie I Stoczni Gdańskiej nie poparli robot·
nicy innych fabryk, a I w tych, w których wybuchły, nie wszyscy do nich garnęli się. Marzono o powtóree z „Sierpnia 1980
roku'', a tu jest maj 1988 roku. Inna rzeczywistoś~.
Obserwatorzy cl i działa.cze całkowicie zlekcewatyll trwające
przygotowania do wyborów do rad narodowych,. które to przygotowania ciesz!\ się więcej niż minimalnym zamteresowaniem. A
jeśli już na spotkanie z kandydatami na kandydatów na radnych
przyjdzie kilku staruszków, to dyskusja ogranicza się do dzi.ur w
chodnika1!h 11.l'b podwórkowych sporów 0 śmietnik. Panuje potocme pmekooanie, te ram' i ta:k nic nie mogą, bo 'Wm1'111lko decyduje 1ię albo w województwie, albo w Wairszawie. Po oo więc się
tym zajmować?

I to powinno dopiero być iniepokojitce. Coraz więcej jest bowiem
ludzi których ani ltrajki, ani wybory do rad narodowych n!a
inter~sują~ Jak do nich trafić? A trafić trzeba, bo b.e s Ich pomocy nie wydtwigniemy Polski z kryzysu, a wydtwlgnąć musimy!
Można dziwić się, że będziemy mieli tyle n<YWych ustaw - stare ponoć mają pójść do ':lo!za - można się na ten pęd do legislacji zżymać ale porządkowanie prawa jest koniecznością 1
trudno temu z~przeczyć. Wszakże w potocznym odcruciu opinii
społecznej u nas więcej uwagi przykłada si~ do przygotowania
i wydania nowej ustawy nlż do rzeczowej rozmowy z lud:tmi. Na\Vet najlepszymi ustawami rzeczywistości się nie zmieni, one mogą tylko stworzyć warunki do tego. Natomiast bezpo§redni kontakt z ludtmi może przynieść wiele różnorodnych korzyści. Prredstawiciele władzy usłyszeliby, co myślą ludzie, a ludzie poznaliby
Ich argumenty. Myślę, że gra warta świeczkll
Ale - jak do tej pory - mamy sytuację przypominając1t v.ie.
dzę młodzieńca, który zwiedf\il Anglię. Wiemy, jak robi ~ę pię
~ i trwale trawnlikl, ale takich trawników nie mamy. Nie wychodzą nam. Brakuje tych kilku !!tulect. Teoria rozmija się 1
prakltyką. Co wl~j, teoria gwaiłtow.nl• '\•.rlfędnl• 1 ubo:f:eje. Ale
to jui inny temat.

ODGLOSYa

czasach Karola Wielkiego, na przeVIII i IX wieku cała niemal
Europa zetknęła się z gwałtowną
aktywnością ludów skandynawskich.
Na niewielkich łodziach wojO'\vnicy
i kupcy doc ierali z dalekiej Skandy11awii do rejonów śródziemnomorskich i czarnomorskich. W krajach zachodnich nazywano
ich Normanami (ludźmi Północy) bądź Wikingami („vik" - zatoka ... to wiking" - na zbój).
W północnej Galii powstała późn ie j znamienna
modlitwa:

W

łomie

„Od dzikiego narocl.u normańskiego,
który pustoszy nasze królestwa, wybaw
nas, Panie".

Igor zginą! w 945 roku. Zabili go słowiań
scy Dtewlanie, ponieważ drugi raz w ciągu
roku usiłował ściągnąć daniny. Po ty.m wypadku przejęła władzę w imieniu małoletniega
svna
Olga, żon.a Igora. Kronikarz ruski pisze:

Jeden ze śmiałych Wikingów,
Eryk Rudy,.
'1\rygnany za awanturnictwo z Islandii, pożeglo
wał na p61nocny zachód i latem 982 r. os :ągną ł
wybrzeże nieznanego lądu, którv nazwał Grenlandią - „zielo ną ziemią". Wl~rótce udała się
tam gl'upa pionie1·ów i zarożyła okoł0 300 1agrócl. Kolonia normal'lska przetnrnł a do począt
ku XV wieku.

„ Olga zaś b·yla w Kijowic z synem s'!.1,;oim.
d :ieckiem Swiatoslawem, a pi.a st u nem )ego but
Asmud , a 1i:ojeu;odą - Stccneld, ojcie?c i\:lstis::y''.

Prawodopodobnie dokładnie w 1000 roku svn
Eryka Rudego - Leif, jako pierwszy Europ~1czyk dotarł do Ameryki Północnej. Na tej podstawie Islandczycy roszczą sobie prawo do palmy prawdziwvch odkrywców kontynentu amerykańskiego (492 lata przed Kolumbem). Podróże do Ameryki odbywali . zresztą również normańscy osadnicy z Grenlandii. Wielki ląd n:ł
południm.vym zachodzie nazywali Vinlandią

·chrzestnym był cesarz Kon.stant;yn \'U
Pe>rfirogeneta.

„zie1mfą winorośli''.

Historycy wyodrębniają co najmniej trzy. grupy Normanów: duńską, norweską i szwedzką.
Pierwsi atakowali
wybrzeża zachodniej Slowiańszczyzny, Niemiec i Francji oraz opanowali Anglię, Sycylię i południową Italię. Drudzy
~kolonizowali m.in. Islandię,
czę.ść Irlandii,
Szkocji i Grenlandii. Natomiast grupa szwedzka
- znana jako Waregowie lub RusQIWie - 'POdejmowala ekspansję w kierunku południowo
-wschodnim i poprzez tereny zajęte przez plemiona wschodniosłowiańskie docierała do Bizancjum i ziem pod panowaniem arabskim.
S?ynny szlak od Waregów do Greków prowadził przez morza, jeziora i rzeki.
Na swych
l-Odziach germańscy
Warego\\"ie musieli najpierw pokonać ,Bałtyk, potem płynęli Newą na
jezioro Ladoga (największe w Euro.pie) , stamtąd rzeką Wołchow na jezioro Ilmen i do rzeki Lować. Następnie przenosili łodzie lądem do
górnej Dźwiny i dalej do Dniepru (trzecia pod
względem długości rzeka w Europie), którym
dopływali na Morze Czarne i docierali do B i"
zancjum. W stolicy cesarstwa i innych miastach
sprzedawali głównie fu tra i niewolników sło
wiańskich.

Według

znakomitej kroniki „Powiesć minionych lat" - opracowanej około 1113 roku na
podstawie dawniejszych źródęł
przez mnicha
Nestora z klasztoru pieczerskiego ,,. Kijowie pat'lst\vo ruskie utw-0r;zyli szwedzcy Waregowie
.ze Skandynawii. Najpierw wygna!i ich (862 r.)
a potem prosili o przybycie Słowiani e \vschodni
z rejonu No1vogrodu.
„I poszli zo. morze ku Waregom, ku Rusi. Bowiem tak się zwali ci Waregowie - Rusią, jako
się drudzy zowią Szwedami, inni Normanami i
Anglami. a jeszcze inni Gotami tak,o i ci.
Rzeldi Rusi
Czudowie, Slowienie,
Krywicze
i Wasowie: «Ziemia nasza wielka i obfita, a ła

du w niej nie ma. Przychodźcie więc rządzić i
\rladać nami». I wybrali się trzej bracia z ro-

dami swoimi, i wzięli ze sobą wszystką Ruś i
pr:::yszli do Slowien najprzód, i siadl najstarszy,
Ruryk. w Nowog·rodzie, a drugi, Sineus, na Białym Jeziorze, a trzeci, Truwor. w Izborsku. 1
od tych Waregów przezwala się ziemia ruska
Nowogrodzianie zaś - ci ludzie są u:aresldego
rodu, a przedtem byli Slowienie''.

Autor pierwszej historii Rusi
mia! jednak
świadomość jednośc.i
wszystkich
Słowian '
P •·zy należności narodu ruskiego
do tej grupy
etnicznej. Pisał bowiem następująco:
.,Byl jeden naród slowiański: Słowianie, którzy siedzieli nad Dunajem
i których podbili
Węgrzu i Mara~anic., i Czesi,
i Lachowie, i
Polanie, tera:: zwani Rusią. (.„) A naród slowiański i ruski jedno jest, odl\taregów bowiem
przezwali się Rusią, a pierwe;i byli Słowianami:
a chociaż i Pol-anami ;;;u;ali się, lecz mowa była
slcwia1iska ".

Po raz pierwszy odnotował
istnienie ludu
„Ros" lub „Rus" tzw. Pseudo-Zachariasz Retor
w lalach pięćdziesiątych V r wieku. Mieli to być
olbrzymi ludzie żyjący gdzieś obok Amazonek.
H istoryk radziecki Borys Rybakow [\vierdzi, że
slowianskie plemię Ros lub Rus istniało nad
brzegami Rosi. która na południe od Kijowa
wpada do Dn iepru. U ujścia tej rzeczki znajdował się gród Rod icn stanowiąc' ośrodek Rosów lub Rusów.

Ale faktem jest, że Rusią nazywano
skandynawskich Waregów
(Ros::ira1<'~1111. Rosskarlar = zeg!arze). Na przykład
F'lnowie mówi I i na SZ\\·ectów - „Ruotsi''. Poza
tym pisarze arabscy donosili
o wyspie Rus
(Nowogród?),
którc:j mieszkaricy \Yyµrawiają
się łodziami na Słow ia n
i sprzedają ich jako
niewolnikó"-· W okolicach Nowogrodu są naz\\'y
miejscowe pochodzące od rdzenia Rus.

1

Po śmierci Olega w 912 roku władcą kijowskim został Igor, który także organizował wielkie wyprawy na Bizancjum. W X wieku rzecz charakterystyczna posłowie i kupcy
ruscy mają przeważnie skandynawskie imiona.
Normanowie zda.minowali w Rusi handel i dyplomację. Kiedy w 944 roku odnawiai10 bizantyjsko-ruski traktat polrnjowy,
sygnowali go
głównie W .regowie: Szychber Sfandr, Prasten
Turdow, Frutan, Fursten, Turben, Roald i fani.

Kromkarz ruski .podaje, że dwaj bojarzy Rurvka - As'kold i Dir, na czele wielu Waregów zaJęli Kijów i z aczęl i \Yładać ziemią PoIan naddnieprzańskich.
A później krewny i
następca Ru1'yka (opiekun jego syna Igora) Oieg, przeniósł swą stolicę około 882 roku do
I'\: ijowa i 11·okót niego zaczął jednoczyć plemiona wschodniosło\1·ia11 kie.
Poprzednich ·wład
ców \l'areskich, Askolda i Dira, zabito.
Oleg po~tano11·11,
że Kijow będzi e matką
f!;roclów ruskich i cale swoje państwo nazwał
Rusią. Ponadto nakazał płaci ć coroczną daninę
„dla pokoju" Waregom z Nowogrodu. W 911
roku na czele dużej armii Waregów i Słowian
(200-300 statków}
zaalako\\'al Carogród (Kon1tantynopol).

4 ODGLOSY

W 9::i5 roku Olga pr'L,Yjęła chrzest \\
Carogrodzie z rąk patriarch;v
prawe>sła,Yncgo,

Podobno ojcem

Kościół bizantyjski z.włekał jednak z jakich
względów z przysłaniem specjalnej misji. Dlatego obrażona księżna zwróciła się do króla
niemięckiego Ottona I, żeby delegowął biskupa

katolickiego. Ale przybyły ,,. 961 roku zakonni!•
Adalbert 7. Trewiru nati-afil na silną opozycję
pogańską
musiał uciekać z Kijowa c1o swego
kraju.
Chrztu nie

chciał

przyj<ić

na\1·et jedyny

~yn

podkreślił

odrębność

ł

niezależność

to oddanie w niewolę 1 lepiej by było umrze~.
Przekonano jl\ jednak, że dzięki temu ziemia
grecka uniknie srogiej wojny, a Bóg nawróci
Rusinów na wiar11 chrześcijańską.

Słowiańsz

czyzny.
Proces integracji
ludów wschodnioslowiańskic!1, zaczął się w VI wieku. Początkowo było
tam około stu pięćdzi~śięclu
plemion, które
stopniowo (dobrowolnie i przymusowo) połączy
ły się w kilkanaście większych związków. Jednym z nich byli Polanie naddnieprzańscy.

Włodzimierz osiągnął więc swój cel. W okupowanym Korsuniu zjawiła się cesarzówna z
orszakiem dostojników i prezbiterów. W cerkwi
Swiętego Bazylego biskup korsuński ochrzcił
księcia i bojarów ruskich.
A potem udz i elił
ślubu Annie i Włodzimierzowi.

Kronikarz Nestor bardzo k:rytyczme pi ze n
pogal'1skim życiu Włodzimierza. Przyszłego świę
tego charakteryzuje następująco:

Nieh."tórzy

zaś Włodzimierz opanowany prz~ chuć
i byl11 je(Jo żon11: Rogneda, którą posa-

„Byl
żeńskq,

dzil na l..ybedzi, gdzie teraz stoi si6lko Predod niej zaś zrodzil czterech synów:
I::;iasla1ca, Mścislawa,
Jaroslau·a, '\Vsicwołoda.
i dwie córki; od Greczynki - Swiatopelka; od
C:;eszTd - Wyszeslawa; a od drugi<i.i - Swiatoslawa i Mścislawa, a od Butgal'ki - Borysa
1 Cle-ba, a nalo'.:nic miał trzysta U' vl/yszogrod:ie, a tr::;ysta w Bialogrodzie, -a dwieście na
Berestowze w siótku. które zowią teraz Bercstoice. T byl niesyty rozpusty, przywodząc d,o
siebie mężatki i dziew ice gwalcąc. Byl to bowiem lubieżnik taki sam, jak Salomon. powiada.ją bowil!m. że Salomon mial żon siedemset, a
nałoznic trzysta. Mądry wszak byl. a w ko11c11
zginąl. Ten zaś byl nieuk, a w ko1icu u:·yskal
zbawie,111e".
sławine,

Przybywszy do stolicy swego kraju Włodzi
mierz rozkazał zniszczyć posągi bogów poganskich. Wszyscy mieszkańcy (bogaci, biedn i, nie\\'olnicy) mieli nazajutrz stawić się nad rzeką
i przyjąć chrzest. Osoby uchylające się trnktowano jako przeciwników ks'.ęcia. Ludzie pociezali się, że jeśli chrześcijai'tstwo byłoby czymś
złym, to nie przyjęliby g , kniaź i bojarzy.
,,;-.Jazajutrz zaś wyszedł Wlodzimierz z popantt
carówny i z korsuńskimi nad Dniepr, i zeszlo
się ludzi bez liku. Wstąpili w wodę, i stali <Jll.Vi
po szyję, a drudzy po piersi,
mlodsi zaś po
piersi u brzegu, inni dzieci trzymając, dorośU
Zaś brodzili; popi zaś stojąc odprawiali modlitwy. I byla radość na niebie i na zi11mi widzieć
tyle dJ1,sz zbawionych".

Uzyskal zbawienie, ponieważ ochrzcił się w
!188 roku, a sakrament chrztu oznacza odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich podotąd grzechów. Z tego względu w
oiens;szych \\·iekach chrześcija1istwa opóźnianie
chrz.tu było częstym zjawiskiem.
Konstantyn
Wielki przyjął chrzest dopiero na łozu śmierci.
pełnionych

W rzeczywistości był to trzeci chrzest Rusi.
Wc~eśniejsze próby chrystianizacji z 867 i 955
roku nie udały się. Nie dojrzały jeszc.,ze warunki w7\vnętrzne. Nie podjęto też wówczas zbyt

energicznych działań misyjnych. A teraz (988 r.)
realizowano decyzję roz\,;ażną i kolektywmi.

W rzeczywistości były trzy chrzty Rus i Kijowskiej: 867, 955 i 983.
Pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem.

Chrystianizacja plemion ruskich, co miało o..
gromne znaczenie, odbywała się w języku .sŁo
wiański.m. Najwyżsi dostojnicy kościelni pochodzili wprawdzie z Bizancjum, ale dość szybko
wykszta.lcono własne duchowieństwo.
Już za
panowania Włodzil'l\ierza powstała w Kijowie
pterwsza szkoła dla nauki
„gramoty slowia1iskiej". Musiały w niej uczyć się dzieci znakomitych rodów. Czynnikiem ułatwiającym naukę
było. pismo słcwiańskie zwane cyrylicą, które
przy.Jęto w X wieku z Bułgarii.

Wszeteeznik został świętym
EDMUND LEWANDOWSKI

słowiańskun imieniu Swiatosław. Tłu
matce, że drużyna zacznie się z niego
śmiać.
Nie przekonała go argumentacja, ie
wszyscy się ochrzczą, gdy on to uczyni.

Olgi o

maczył

Była to druga próba chrystianizacji Rusi zako11czon.a fiaskiem. Pierwsza bowiem odbyła si~
prawie 100 lat wcześniej. W 867 roku na zwoła
nym przez księcia wiecu przemawiał arcybiskup z Bizancjum. Udało mu się wyciągnąć 7.
ognia nie uszkodzony ewangeliarz i tym cudem
przekonał zgromadzonych
Rusów
do Boga
chrześcijańskiego. Grecy otrzyma] i prawo gło
szenia nowej \''iary, lecz nie osiąJ].nęli zachęca
jących rezultatów.

$wiatosław

był

przede wszystkim wojownikiem. Rozszerzył i umocnił
państwo ruskie.
Rozgromił tureckich Chazarów i naddunajskich
Bułgarów, pokonał kaukaskie ludy Jasów i Kasogów, poważnie zagrozi! Carogrodowi. Ale źle
c7.4l się w Kijowie. Mia! zamia1· przenieść stolicę daleko na południe,
bliżej Bizancjum, do
Presławca nad Dunajem.

'

Malko Lubeczanin miał
Małusza została klucznicą

dwoje dl'.ieci. Córka
Olgi i jedni\ z nałoż
nic księcia $wiato.sława. Natomiast syn Dobrynia był najpierw odźwiernym i koniuchem, a
później stolnikiem i cześnikiem na dworze ksią
~ęcym. Pewnego razu, gdy Jaropełk i Oleg odmÓ\\'ili wyjazdu do No.wogrodu, właśnie Dobrynia zaproponował
kandydaturę Włodzimierza,
swego siostrzel'lca, którego pogardliwie nazywano „rabskim" synem i „parobasem''.
Po tragicznej śmierci światoslawa doszlo r,lo
walki o sukcesję między ślubnymi synami w
której zabito Olega
i zwyciężył
Jaropełk.
Wtedy na czele Waregów, Słowien. Czudów i
Krywiczów ruszyli z Nowogrodu do Kijowa Wlo-·
dzimierz i Dobrynia. Po drodze zdobyli Połock,
zabili wareskiego
księcia Rogwołoda i jego
dwóch synów, a córj<ę Rognedę silą pojął Wło
dzimierz za żonę. Wcześniej 'R.ogneda nie chciała wyjść na „syna służebnicy", lecz pragnęła

jest weselem, nie

chrześcijanom,

pouczył

wysłanników

Nowy władca Rusi wygnał z Kijowa
naj-emnych Waregów.
na~tępnie
słowiańskie wierzen!& ludowe
podniósł do rangi oficjalnej religii. Na wzgórzu
za dworem ustawiono posągi sześciu bogów:
Peruna, Chorsa, Dadźboga, Strzyboga, Simargła
i Mokosza, Składano im ofiary nawet z ludzi. W tym celu zabito równjeż kilku Waregów

A

wyznających

chrześcija11!two.

Pogariski panteon
Włodzimierza
jest dość
dziw'n y i nastręcza trudności interpretacyjne.
Najprawdopodobniej uznał on bog6w różnych
plemion i stworzył :sztucz11y system religijny.
Duże państwo potrzebowało bowiem wspólnej
ideologii. Jedno wszak nie ulega wątpliwości,
Żl"l zignorował kulty germańskie i chrześcija1~
~kie. W pierwaeym odruchu jakby odci'l 1!ę od
Waregów, Greków f koczowników
tureckich,

ewangelizacji,

jakże

wy innych nauczacie, a sami Jeodrzuceni od Boga i rozproszeni? Jeśliby
Bóg milowal was i zakon wasz. to nie byL,byście rozproszeni po cudzych ziemi.ach. Gzy
chcecie, aby i nas to spotkalo''.

(Chersones) nad Morzem Czarnym na Krymie.
długim oblężeniu zdobył ce~rskie miasto.
Pomogła mu w tym zdrada jednego z mieszkańców, który poradził odciąć dopływ wody
I po

p i tn~.

a potem oryginalnego rozwoju

1cą chucią palaf, jednak pó:źntej naklonil się do
skruchy„.". Wszetecznik został świętym.

Książę ruski bardzo długo słuchał wykład u
·filozofa greckiego. Religia chrześcijańska wyraźnie zainteresowała go, ale .zwlekał z podję
ciem decyzji. Opowiedział o wszystkim bojarom
i :starcom grodzkim. Tamci zaś poradzili mu,
żeby wysłał dziesięciu zacnych i roztropnych
ludzi, którzy na miejscu zbadają pos-zczególne
religie. Oto re'lacja wysłanników:

Należy podkreślić, że Włodzimierz nie wystą
pił w charakterze petenta wobec chrześcija!l
skiego Bizancjum. Nie prosił o przysłanie misji.
W 988 110ku ude\'ZYł zbrojnie na grecki Korsuń

l[

Włodzimierz był władq dumnym i ambitnym.
Po śmierci swej żony Anny,
córki cesarza
Bizancjum, ożenił się z wnuczką króla niemieckiego, późniejszego cesarza Henryka II. Za jego
rządów Ruś przciywała okres wszechstronnego
rozwoju. Krnnikarz nazywa go nowym Konstantynem wielkiego Rzymu, który ochrzcił siebie i swój lud. Chociaż początko"·o „obrzydli-

steście

Bojarzy powiedzieli księciu Włodzimierzowi,
te gdyby rellgi& grecka była mało warta, nie
przyjęłaby jej jego babka, Olga, osoba najmąd
rzejsza ze wszystkich ludzi.
I ten argument
ostatecznie przesądził o wyborze prawosła\:via.

Paweł

rozwoju, który stal się w wielu dziedzinach bo~
gactwer.• całego życia i ogólnoludzkiej kultury.
(.„) Dzięki pl'zyjęciu Chrztu w 988 Toku, Wło
dzimierz stworzył trwale podstawy dla konsolidacji także politycznej swojego państwa oraz
dla jego rozwoju i integracji
ludów zamie4;Zkujących w jego ówczesnych granicach. Ta pTof etyczna decyzja wejścia do Kościoła i wprowadzenie
swojego
księstwa
w krąg narodów ·
chrześcijańskich. pr::yntoslo mu chwalebny tytuł Sw~ętego i Ojca narodów, które z tego, k31ę
stwa stę wywodzą".

jąco:

jów".

Jan

przyszłego dziedzictwa kulturowego tych ludów

następu

„Chodziliśmy do Bulgar6w, patrzeLiśmy, jak
się klaniają w świątyni, to jest w meczecie,
stojąc bez pasa; pokloniwszy 3ię siądzie i patrzy tędy i owędy, jak opętany; i nie ma wesela w nich, jeno smutek i smród wi~ki. 'f\'ie
jest dobry zakon ich. l po.szliśmy dCJ Niefliców,
i w·idzieliśmy w świątyni mnogie naboże11.stwa
odprawiane, a piękności nie widzieliśmy żad
nej. I przyszliśmy do Greków,
i idedii nas,
gdzie sluią Bogu swojemu, i nie wiedzieliśmy,
w niebie li byliśmy czy na ziemi: nie ma bawi.am na ziemi takiego widowiska ni piękna
takiego, i ni• wiemy, jak apowiedzieć o tym,
tylko to wiem11, że tam Bóg z ludźmi przebuwa,
i na·bożeństwo ich najlspsze n wszvstkich kra-

Następnie

„W ten sposób język paleoslowiańshl poslużyl
w Chrzcie Rusi jako ważne narzędzie najpierw

moż~my

Jaropełka.

Kijów zdobyto
dzięki
zd.radE:ie wojewody
Bluda, Jaropełk uciekł do Rodni, lecz po raz
drugi został zdradzony. a następnie zab!ty przez
Waregów. Zwycięski Włodzimierz zaczął żyć z
brzlmienną :boną brata, Greczynką.

miejsce greckiego.
stwierdza:

Żydów wypytywał.
gdzie znajduje się ich
ziemia. A kiedy usłyszaJ, że Bóg ich rozproszył
za grzechy po różnych krajach i oddał ziemię

„To

Szalony wnuk Ruryka zginął w 972 roku z
rąk tureckich Pieczyngów.
Pozostawił trzech
synów: Jaropełka w Kijowie, Olega w Iskorosteniu (gród drewlańsk.i) i Włodzimierza w Nowogrodzie. Ten trzeci był pól-Słowianinem, nieprawym dziecl~em światoslawa. U1;odzila go
słowiai'lska nałożnica Małusza, córka grodzierż
cy w Lubeczu.

W spe~jalnyrn liście apostolskim
z okazji
Tysiąclecia
Chrztu Rusi Kijowskiej
papież
· wskazuje, że dzięki intuicji i mądrości Włodzi
mierza przyjęto w liturgii język słowiański w

Widocznie reforma pogariska nie powiodła się,
skoro Włodzimierz
postanowił
przyjąć obcą
religię. Ń·ie uczynił tego pochopnie.
Najpienv
zapoznał się z różnymi propozycjami. Wysłu
chał kolejno: Bułgarów nadwołżai'lskich ot'ernjących islam. Niemców z Rzymu proponujących
katolicyzm, Żydów chazarskich
wyznających
judaizm i Greków prezentujących chrześcija11stwo wschodnie. W religii islamskiej podobało
mu się wielożełlsiwo, ponieważ „lubił niewiasty i mnogie wszeteczeństwa". Nie mógł jednak
zaakceptować obrzezania, niejadania swinin~-.
a przede wszystkim - niepicia alkoholu.
W
spusób stanowczy ~twierdził:
„Dlr.t Rusi picie
bez tego b·yć".

utrzymują
(m.in.
chrzest odbył się w

Henzyk LowKijowie. Tak
w dawnych czasach. Ale kronikarz
ruski twierdzi stanowczo, że wydarzenie miało
miejsce w Korsuniu zdobytym przez Rusinów,
a nie w Kijowie bądź Wasylewie - jak mówili
ludz·i e nie znający prawdy.
miański). że
uważano już

A co stalo

się

z

normańskimi

·waregami'!

długi

jeszcze czas odgrywa! i znaczącą
Kijowskiej. Werbowano
ich jako najemników
do drużynr książęcej.
Na początku XI wieku stworzono również w
arm'i bizantyjskiej słynną gwardię warego-ruską. Z dalekiej Skandynawii przez Ruś do Bizancjwn po dawnemu płynęły łodzie kupieckie.
Waregowie (Szwedzi) i Kołbiagowie (Duńczycy)
traktowani byli jednak w pai1st\\'ie rus:-im jal~o
cudzoziemcy i nie n~ieli pełni praw.
Przez

rolę

w państwie Rusi

Język wareski (sz11·edzki) najdłużej utrzymał
się w rejonie Nowogrodu. Wyszedł tam z uży

·

cia w XIII stuleciu. Waregowie germmiscy ulegli rusyfikacji, a ściśle.i - slawizacji. Podobny
los spotkał w innym m iejscu tureckich Bułga
rów nacjdunajskich.
W ciągu 1000 lat państwo Slowian wschodnich rozrosło się do największych rozmiarów
na świecie. Dzięki temv. rozszerzyły się też wpły
""Y chrześcijaństwa. W cytowanym już wyżej
liście papież Jan Pa 1,· ct II pisze:
„Pr.zez poslugę Kościoła, który w Chrzcie ki ~
początek, dziadzictwo tn
sięgnęlo poza Ural , do wielu ludów północnej
Azji aż do wybrzeża Pacyfiku i dalej. Zaprawdę, »aż po krańce ziemi 'rozszedł się glos ich«
(por. Ps.19,5; Rz. 10, 18) Dziękując Duche>wi
Pięcdziesiątn:icy
za
takie
rozprzestrzenia1~ie
chrześcijańskiego dziedzictwa,
poczynając od
Roku Pańskiego 988, pragniemy przede wszystkim skupić $ię 11a zbawczej tajemnicy sam.ego
Cllrztu".

joiqsldm znajduje swój

Książę

ruski zaczął dykitować warunki
cesarzowi bizantyjskiemu.
Ostrzegł

jelśl! ni.e dostanie s.i~try C«'żonę, to Konstantynopol spotka ten
Korsuń. Przestraszony Bazyli II wyraził zgodę, ale pod warunkiem, łłl Wł<1dzimie1·1
najpi~rw 11t ochrzci.

go, :te

sarskiej za
sam 1011 eo

la

,_t

Najmłodsza •tra ef9aftl&, Anna, nie chcl:tpołlub1• władcy ru~. ~ma się, ie

•
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I właśnie od tej uroczystej chwili
zaczyna się dramat.
Bo jak po porodzie

na Józefę CŻerw•lńską

zwaliły się nękające ją do dzisiaj choroby, tak
po z.apisie przyszły gor~ę udręki, duchowe i
myślowe. Po prostu sama ·zgryzota ...
W myśl zapisu Czerwińsey przekazall córe11
t zięciowi 7 ha ziemi, drewniany dom, składa
jący się z d.wu !Tb i korytarza, starą
oborę,
stajnię. spichlerz oraz nową stodołę, .lak
i
w;zystkie komórki. Z Inwentarza mlodzi wzięli

dwie krowy. bye2ka, cielę, co się urod.ziło w
samo wesele oraz kobyłę. Do tego córka dostała w wlanie, oprócz fiata 126p, wielki segment
na cztery metry, trzy pierzyny, stół, wersalkę,
inne me.ble, kryształy.
Sobie stairzy zostawili nie wykończoną . izdebkę przy oborze, o rozmiarach mniej więcej 6x4,
piwnicę. działkę o powierzchni 30 arów, dwulei.nią jałówkę i trochę drobiu. Była przy tym
ustn:i umowa, te Andrzej Radzyński wyrychtuje na swój koszt tę izbę przy oborze.

6 września 1986 roku
wesele na 200 osób.

odbyło się

Złożyła skargę

'

huczne

Zięć przemeldował się, opuścił ojcowskie gospodarstwo w Czernkowie I zamieszkał u teś
ciów. Przez zimę siedzieli razem w drewniaku,
J>ilnej roboty nie było, więc jakoś szło.
V.'
marcu 1987 roku starzy zmuszeni byli przenieść
się do izby przy oborze. Ale zięć nie dotrzymał
słowa. Józefa Czerwińska pokryła koszty desek, heblowania, Iigairów, teby położyć w izbie
podłogę. I mówi, że potyczyła mu jeszcze 30

w ProkuraturH

Rejonowej w 7.głerzu
Prokiurator 29 lutego 1988 r. umorzył dochodzenie z Powodu bral~u cech
przatwstwa.
Prokuratura Wojewódzka w Lodal u:z.nała, te
złożone przez Józefę Cz.erwińsk" zażalenie jest
bezzasadne, Poniewat •ll&iedzl nie wiedzą, na
jakim tle wynikają konfUkty rodzinne. Swiadków nie przesłuch!w.ano, bo Ich nie było. June, były tn!wa i ludzie znajdowali się w polu.
A zięć odszedł z gospodafttwa, teby unl'lmąd
dalszych kontliktów.
.
Józefa Czerwińska p.l.tala do
TelewlzJl w
Warszawie, skąd skierowano pismo do prokuratury w Zgierzu. Pisała tet do Prokuratury
Generalnej, która interweniowała w tej sprawie w zgiemkiej prokuraturze. Józefa Czerwiń
ska mówi, że tak się to w kółko kręci, bo ten
prokurator. co umorzył dochodzenie, jest tialekim krewnym Andrzeja Radzyńskiego. Ale
jest to jej prywatny pogląd. WszY\'tk!e jej sło
wa i przypuszczenia są jej prywatną sprawą.
Faktem natomiaS>t jest, że dopiero 13 wrześ
nia 1987 roku miHcja sporządziła protokół i
pobicia. No i niech teśclowa skarży teraz zięcia prywatnie.
·
Wszystko to, ;rzecz jasna, nie mogło przynieść
n :c dobrego. Zięć v.-yłączył Ptóld, Marian Czerwiński chciał włączyć, to
go brutalnie wypchnięto. Zięcia prawda zawsze na
wierzchu.
Ukradli deski, interweniowała milicja,
więc
musiał je zwróc!ć. Mija
Bdże
Narodzenie,
ksiądz ma przyjść na kolędę, matka stuka do
drzwi dre,'IT?liaka.
- Hanka - mówi do córki - daj ml lichtarzyk i kropidło.
- Już jej dam I - słyszy głos zięcia. Wychodzi on z izby i pyta: - No. co się chciało?.
Stara miała dwa lichtarzyki i kropidło, więc
prosi o jeden lichtarzyk. A zięć
stawia jej

Plaez, matko, lacz.
tys. zł ze swoj-ej renty. A to na nawozy, a .to
na opn"$kl w Małachowicach 1 w Częmkow1e,
a to na komin do cieplarni. Niczego nie oddal.
Ba. wciąż mu było mało, wołał jes:r.cze na benzynę. A za same zebrane z po1a buraki wziął
70 tysięcy...
Disbll wiedzą, czy te awantury I niesnaAki
nczęły się tylko przel: plenią~ Sąsiedzi wo~ą
s:ę nie wypowiadać głośno na ten temat. Nie
mówią. co było główną przyczyną
nieparoz11mień, bo na wsi rodzina sama powinna załat
wiać swoje sprawy. Po co gadać, wtrącać się \
robić sobie wrogów, no nie? Aby
zrozum!eć
dalszy przebieg wydarzeń, trzeba jednak wziąć
pocl uwagę fakt, że obecnie, a szczególnie doty~zy to wsi, zaostrza się konflikt międ.zypo~o
leniowy. Starzy nie rozumieją młodych i vice
versa. Starym nie podoba się, jak g01>podarują
mlC1dzi. cl zaś nie lubią anachronizmów, wstecznictwa, pouczeń i starego zrzędzenia. A jem ·
do tego dodać. że Józefa Czerwiń!'ka oprócz zapiekłego żalu w sercu, nosi w sobie
jeszcze
sporo zaciętości i poczucie twar.dej chłQ!Pskiej
sprawiedliwości, to można uznać, że
młodzi
mieli dość tego wszystkiego. Nie dajecie nam
żyć, to proszę bardzo. udławcie się tym swoim
nrnia!kiem, męczcie się. a nam dajcie święty
spokój Pójdziemy sobie w świat, na lżejszy
chleb. a was niech szlag trafi.
No, ale gdyby tak sprawa wyglądała, to b~
loby pól biedy. Niestety zaczęło się od tego, ze
już w 1987 roku Andrzej Radzyński stracił ochotę do roboty. Półtora hektara ziemi leżało
odłogiem. Urząd Gminy w Ozorkowie
został
powiadomiony, ale nikt się tym nie przejął. A
w zagrodzie leżał i psuł się cement, bo
nie
miał kto wyikończyć nowej obozy, tzn. otynkować ściany i postawić betonowe koryta. Szczę
ście wielkie przyszło do Małachowic zało
żono wodociąg ale do obejścia numer 44 to
szczęście nie dotarło. Bo prawowity właściciel
Andrzej Radzyński, ani myślał zapłacić 60 tysięcy za podłączenie do budynków.
No I hydrant stoi z dala od zagrody, przy drodze.
Józefa Czerwińska przerzuca te swoje karteczki, na kitórych ma zaip!&ane godz.iny męki, i
mówi, że to się stało 9 lipca 1987· roku. Zięć
się zdenerwował ! postawił sprawę na
ostrzu
noża. On tu dłużej siedzieć · nie będzie, zabierze
pół gospodarki i pójdzie 1ob!e w cholerę. A j&k
Hanka miłuje tatę z mamusią 1 z nimi zostanie, to załatwi się rozwód I cześć. No l
ta
wytęskniona jedynacz;ka, urodzona przez Józefę
po c21ternastu latach małżeństwa, poszła za mę
żem.

Po miesiącu, w sobotę ósmego sierpnia 1987
roku, Marian Czerwiński udał się po chorego
brat;:, aby Pomóc w zwózce przy żniwach. Andrzej Radzyński z Aamą pojechali tukiem do
jego rodziców. O godzinie pół do drugiej zięć
przyjechał ze Stefanem Sołtyszewsklm,
poszli
na pole i przyprowadzili cielną krowę. Zięć
ciągnie za· łańcuch, żeby wpaloować krowę
do
drucianej klatki na kolach, a teściowa w krzyk,
bo to było jej bydlę, co je miała w zapisie.
Chwyta za łańcuch, nie puszcza, groźby nie
pomagają,

więc

zii1ć

okręcił

j~j

dłonie łańcu

chem, zacisnął i omal jej rąk nie p_Qłamal. Upadla na ziemię, z bólu, a może bardziej z ża
lu, stracił.a przytomność. G<ly s'.ę ocknęła. wpychali na kolanach krowę do klatki. Zaczęła
wzywać na pomoc sąsiadów. A wrzeszcz sobie,
mówi zięć. świadków nie ma. Józefa zaś ";la
to. że jej świadkiem jest Pan Bóg. Tylko że
Bóg. choć wszechmogący, nie stanie w sądzi e
na miejscu dla świadków. A zięć swoje zrobi,
tę krowę wywiózł i sprzedał za 100 tysięcy.
Józefa Czerwińska dłonie miała pokier~zo
Wa.'le, sińce na piersiach i zaczęło się jej robić
słabo, bo u niej ze zdrowiem kiepsko, przed
tymi fataLnymi zmówinami wróciła ze szpitala.
Powlokła się do szwagra, zawieźli ją
koniem
do Sokolnik, lekarz ją obejrzał i skierował na
milicję. Tutaj poradzili jej, żeby się udała do
Z:dcł:idu Medycyny Sądowej w
Lo~L
Ale
przedtem karetka zawiozła ją na Pogotowie do
Ozorkowa, gdzie ją trochę podra!Jowali. I dopiero w poniedziałek 10 sierpnia 1987 roku pojechała po obdukcję. Dr Janun
Skómlewskl
wydal opinię {zaświadczenie 1079/87), te obraże
nia ciała, .Jakich doznała, mogły PoW11tać w czasie ! okollcznośc!ach, ja:kle podała Czerwińska.
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drzwi na chorej nodze. Tych liohtarzyk6w jut
nie obejrzała.
Albo tak. Kupił ojciec córce fiacika, żeby go
woziła do kościoła. A jak ojciec chory, czterdzieści stopni gorączki, córka nie chce go zawieźć do Ośrodka Zdrowia. Obcy ludzie muszą
wzywać lekarza.
Była w· sądzie rozprawa PoJednawcza. Józefa
Czerwińska zażądała od zięcia krowy s cielaki em, bo sprzedał jej bydlę na wycieleniu, ale
się nie zgodził. Sąd powiedział, teby l'taira założyła sprawę o krowę.
29 stycznia 1988 roku się6 • córką wyprowadził się • Michalowie. Wynajęli
prywail:ne
mieszkanie w Zgierzu I żyją nie Po boremu,
nie jak na rolników przystało. Zięć pracuje u
prywatnego murarza, buduje domy po wsiach.
Córka Anna prasuje krawaty w Lodzi, ale ma
panod dostać lepszl\ robotł w Zgierzu.

Aw

Małachowicach stoją

puste

budynki.
I Po oośmy kl budowali, ustanawia si• Józefa, dla kogo? Cał~ Wlel:k.moc Józefa przepła
kała. Płacz, matko, płacz. Ale nie trać nadziel.
Już nie<lługo, 26 maja. Dzień Ma:bki. Przyjadą
dziecl z kwiatami, przept"OSUł się z wami, pojednają ...
Diabla tam! Przecież już 30 1tycznia 1988 roku zięć zaczął wyprzedat gospodarstwa. Sprzedał wszystkie krowy, kobyłę, kury I
kaczki,
nawet kota. Zabrał wszysbkie meble, kryształ3•
stulitrową chłodziarltę do mleka, :sa któr~ mlai
kupić starym lodówkę. Flit ~ nie lodów0

kę.

Teru przyjddta.j' córai: nad2lł9J, Po to, ieby coś zabrać.
- Kurczęta tmymam w pi'WJric7' pl&cH
Józefa - jak on zobaczy tei mi mołAt zabrat.
Bo do komórek nie ma wstępu, poąmtkam•.
Taczki w zamkniętej Oborze.
w6-k Pl'Z1'willzany do iurawfa prz;r 1Ndnl, ł4!by nl• wozld
drewna czy węgla. Na1"t obornik sunknięty
na kłódkę, :teby 1tarz;r nie mleM a;,m 'WJ'ft&-

„

wozić działki

przyzagrodowej.
Najgorzej w tym dnnm1al17111 domu. Zało
t.ono kalor'Y'fel'7, które a, nie \dy ww Szczęl

cle, :te mma hi9ndna, ni~ te mokn.
Zlęd zabrał nawet lufcik do Z.Cletu, wstawia·
jąc w to mle~ ~ wyj~ a llndenlu teeciowej. Wszyftlde drzwi 1MJW1Wtawla.ne. kn;y·
wią się w Wf]gocl, juł teru ntetle ~ne. A
z wiosną .zięć puncza ziemi• w dzler!awę.
No, mówi, ten dzler!swca to da •tarnn popalić. Nie będzie dojazdu em dojkl-,
więc
chyba będit hwad na 9WOJ" d%1ałkt. A jak to
wszys1Jko sprzeda, zrobi Ił• jeszcze WESelej.

Oj, ludzie, co

się

to

porobiło!

Niech M> diabli I Panie ClhłopeJgl
wojewodo,
Lechu Krowiirando, czy panu •l• '1\lło, te w
tym naszym mactupklm woJ.wództw!e, Idzi•
każdy skrawek gruntu ma W&H złota,
następcy będą tak Podle traktowad ojoow!męT To
już u nas taka wolnOOć i demokracja, :te mo7.na
sobie bimbać w mieście, b"1ąc
wł8'clclelem
dużego gospodarstwa? Czytby przepisy tak 1lę
zmieniły, że mołma rodziców atru~ 8Przedażą
dorobku ich tycia, który w1el!ltodmmie przekazali dzieciom! Pnecid dotąd naatępca Po
przejęciu ojcowizny musiał na niej co najnmiej
pięć lat Popraoowad, teiby móc •i• jej wy?Jbyć.
Dziertawa dzierżawą, &le gdy ktolł Porzuca gospodlll'Stwo ł przestaje byd roln~klem, kl powinna sobie o nim przypomnled wojskowa RKU w
Zgierzu. Nie chce tołnlen A!ldrzej Radzyńek!
dawać ludziom tywno6cl, niechaj wl.,e odsłu
ży. co mu jes7JCZ9 zostało do słtrl:by.
Wiadomo, te wiceprezydent nie oclikręc1 tego, co zapadło w sąd.Z'le ł u rejenta, nie zmieni prawomocnego zapisu. Ale i>rzecieł w prowadzonym na wysokim poziomie 106PQdarstw1e
budynki nie mogą ul-egad, dewaetaejl. Nie może byf tak, źeby to gospadantwo nie dawało
mleka i mi~a, teby wysokiej klasy
ziemia
przestała rodzf6 pszenic~; baraki. warzywL To
nie Jest Już tylko kwestia łez, lalu, clerpłet\
moralnych czy prywatnych famll1Jnyc'1 l'Oq'l'J'•
wek. To Jut wałki problem spoleom1.
•

RYSZARD BTNKOWSKT

·0

Nie ma silnych,
gdy urząd. się uprze

fERESA JERZYKOWSKA
W aierpniiu 198~ rokiU pękła wczaa p~
oso'ba,
muszla klozetowa. MllltyiJ.da J. iktóra na wfasny koszt WYil'ejest osob11 zaradną, która wieil.e mo.ntowała
państwowy
dam
rzeozy pc>traifi zrobić sama. Tak lub mie.szkal!lie powinna być
więc, nie zawracając
ntkomu .rwoLniona od czynsw na talki
głowy zlepiła musz;lę, Po roku
ok.res, w k·tóryun wiwtość coklej „puścił" i ów, jakże nie- mie.sięcznych opłat zrównoważy
:z:będny, !!przęt trzeba było wywyrokość
poniesionych koszmienić. Kiedy w ROM dowietów.
dzieli się o prośbie 1-0.katorld Decyzję w tej sprawie otrzyubawiłi się s~tnie. Było to bomał dqpiero iP<> 13 latach w
wiem po ositrej zimie - i na 1968 r. Wynikało z niej, ie rotWyimlanę czekało kilkaset osób,
dzina pana J. zwoilniona jest od
użytkownik.ów
~ipÓ'linyOh toaczy;nsZJU na 30 lat i 11 miesię
fot w starych dom.a-eh. Cze'kall cy, tj. do kwiet.nia 1986 ir„ lido5ć długo I musieli 07,ekać , oząc od daty zakończenia redłużej, więc prośba loka<t-Orki,
montu. Przez te 13 lat oczeiki'korzystającej z wła~nej, jednowania na decy.zję czynsz był
rodzinnej
łazienki
dopraiwdy !Płacony, więc w 1986 r. lokator
nie była najwamiejs.za.
.zaczął starać się o przedluże
Złożyła więc Matylda :r. poinie zwolnienia na dalszych
danie d<J Przedsiębi0<rst>wa Ma- 13 lat. Dowiedział się jedynie,
teriałów
Budowlanych - · o że roszczenia są !PI'Zedavmione.
przydział
muszli. Oczywiście
Przez ten czas w domku wieprzedtem jeszoze usiłowała 6w le się zmieniło. Jedna z ropos.rukiwauy przedmiot naibyć, dzin, mieszkających v.~lni e,
odwiedizając wieloklI"otnie wsrz.y- . wy;prowadziła się, do wymiany
stkie łódzkie i podl6d7Jkie skle- doj;rza~y podłogi i stropy. ReIPY· Kiedy od!POIWiedź z przed- imon t WY'konali faohowcy z
si~io.Mbwa
nie
nadoh<ldzlła
PGM. ·
przez ki1'ka miesięcy - udała
Następnie
wyprowadziła się
się do aekiretariaibu d\}'il'ekltora,
d>ruga rodzi.na - i wreszcie
a1by dowiedzieć aię o los swego pan J. z rodzmą mógł zająć to,
podania.
l!la co od ~tlru miał decyByło tam, a jaiki~ Opatr.z-cme
zję, czylll trzy poikoje z kuohnią.
stemplem, podpisem i własno W zwoQnlonym przez lokatorów
ręczną
adnotacją
dyrektora: pomieszczeniu trzeba było jed„wskaza~ petentce adresy sklenak wymienić stolarkę okienpów". I to już było za. dużo. ną.
, Matylda tupnęła nogą, rzuciła
Był to rok 1001. Wszystkie
torebką, roZPłakała się I uirzą
~rawy oozędowe :r.ałaitwiala j~
cLziła awantUJrę.
Matylda - córka pana J., któA WaJnturze w sekretariacie ira z dzi~czynkl stała się do1P?'!Zysłiuohiwał się ja1kiś pan t'Osłą i einerigicz.ną kobietą. Kiejak się później okazało dyirek- dy zgłos.iła się do ROM - gdzie
tor. Zarnia&t wyrr-zucić nieznośną akurat zmienił się kierow.nik petentkę po~l ją do gabinedowiedziała się, że okno owtu i spr6bował pomóc.
szem, może być wymienione,
- M4mt1 muszle - powie- ale za pełną odrpłatnością. Dladział ale mało i tylko na czego? Ano dlatego, że !Pań
wypadki losowe. Może jest pa- stwo J. są właścicielami domni 1aimotnq matką pięciorga ku. Co prawda nigdzie nie istd%iecil' A mo.te inwalidką? A nieje akt notarialny bądt inmoże chociaż mąż pije, bije t
ny urzędowy dokument, stwierma 'IDf/f'Ok ekmtł.$Jil'
dzający, że dome-k ów nalbyli,
Matyld!zle J, przypomniało się, odziedziczyli lub w bmy spote mieszka z ojcem - kom- sób wesui w jego posiadanie,
lb&tantem. To ~ltarczylo, a~y ale„. !!'koro ' nie płacą czynsz.u,
sprawę uamać za wypade<k lomaczy są właścicielaimi i j>U:i.
S()wy wkir6tce znQIW'U rodztna
Zdziwili się państwo J., któimogła 'korzY\'ta~ .7: łazienki. Z
rzy przez blisko 30 lat uważa
innymi !mitytucjami jedinak nie Ji ·się po prostu za lo'kator6w
posz:ło tak łatwo.
państwowego <J1bieikJtu. Nie poA .sipraiwa zaezęla się wiele czuli się właściciela.mi i złoży
lat temu, tuż Po wojnie. \\.Tte- li odiwołanie od decyzji, .z któdy .to ojciec Maitylldy J. zajął iI'ej wynikało, i.e za wszystkie
1POinie&T.C7JMle w zrujnowanym iremonty, naprawy i modernidomku i zade>kla.rował gotowość zacje, jak rÓW!Ilicl: .za wyw&
wyremo.nt01Wanla go włas.nymi 6miecl i dozo.re~ muszą płacić
1Ua:ml. Otrzyuneł tymmaSOIW'e
&ami.
zameldowanie, a ~ poOtineyuna!i ..,, od!powledzi platem d~4 przyd%1ału miec- mo wyijaśnlająee, te owszem,
iku!Jia, 1ikładeljllC9B0 1ltt & trzech mu.SIZłł, co praiwda jut nie jaiko
polkol 1 lrudmł. W decyzji us- właściciele, ale jako dzłeriaiw
ta.iono równtet wyaoko4ć czyn- cy, Dlaczego ~ertarwey? Tego
uu, jaki ma płacić. Płacił więc nikt nie umiał im wy.tłiuma
- 1 irem<>ntowłll, dlod urniast czyć. R~Ła .al~ wymiam.a
itil'lzech pdkoi ujmował tyd'ko płsm międq lokatorami a PGM
jeden, w poalOlitałych diwóoh - Bałuty, s jedMgo • nidl
anieakaty d'Wie obce rodziny. IW1fl.fbło naw~ ie Wlb patiTrwał.o to doj! długo, ale \V
a.twa J. 1• d<lpl'MVd;r ba'l'<bo
11955 I'. remont llOlltał akoóolio- dlziwn;r i '" oll1 ątat ny, Plrzynł& ~ l!bwier- „jt:Jcob71 ~mł".
dzita lllko6c:Mnl• cdbudowy,
w domm pauio si• conia witt•to,płei\ poeq~ llJl\.lnczd
cej rzecz;r. Tneba było 'W11Illieoeem1ła na 81 ptOC„ onacowanić bbl• .i~. w kiała
waritoM poinlałonJQh :w inaeh, niekit6re Podlogł, przebuzwi"'7Jk,u • nmon1tem k<llłztów. dować wa.14ce sł4 koimtn7, poWtedy :pan J. saezął .tairać pra1wid dach. Ma.tJ'dda wiedzia1ł4 o cwolin.łeni• od ez.yin.m.i.
ła, M z :fachoweam! w PGM
Zgodnie • obowi~ący:m.l wó- kruoho, z rnateriMami ~e

Wiedziała
ir6winież, że
istnieją
przepisy mówiące o
tym. iż lokator ma.że wiele r.zec:z.y wykonać we własnym zakresie, a następnie otrzymać

gorzej.

<>d PGM
kosztów.
Wzięla

zvv:rot
się

poniesionych

więc

z.a ro-botq

sama, niektóre prace zlecając
prywatnym fachowcom i skirzę
tnie gromadząc raC!hunki. Kable zostały wymienione, ~omi
ny popra.w ione, ubyiiki tY111knl
u:tupelnione. ·Przy okazji w aomu założono ce.nbraline ogirzewanie. RachUIIl!ków nazbierał<>
się
38 - i Maity[da J. zaczęła -starać się o Z\W"Ot kosztów. PGM odunówił - uważa
jąc, że to, co lokaitor robi w
mie~aniu, to jego prywatna
sprawa.
Matylda J. t.raiiła do wice1Prezydenta UML, kltóry obiecał
zająć się sprawą. I zajął się
faktyCZIIlie. Od radcy praWl!lego
!Prezydenta nadeszlo !Pismo, w
którym wyjaśnione zostało, za.
co rodzina J. powLnina zą>ła
cić sama - a za co należy .się
zw11:ot ko:utów z PGM. Na 38
rachuników - 13 pozycji były
to pfa.ce podnoszące s.tandaird
loka1u i te pow.inny być wykon311le na kos21t własny, 1reSllt•
IPOWinien zwrócić PGM.
Nie zwrócił. Znowu rozpoczęła się
wędrówka po urzę
dach. Tym razem t01Warzyszyl
Matyldzie specja-latle wyz:naczony pr.zeds1tawiciel Wydziału Remontów, do krtórego &kierowal
ją rwicepre:zydent
Była na SIP<>tk.aruu z posłem,
którego spraiwa zainteresowała.
W sekretairlacie Zespołu Poselskiego, gdzie są ,przecież ludzi.a
znający prawo i obowiązujące
1Pr.zepisy roszczenia obywatelki
uznano .za sł.us7lrle. Fos.eł fakty=ie zajął się sprawą. Do
domu ·państwa J. trafiła ik.ornisja z PGM - trzy mile panie,
ikltóre obejrzały, co w ramach
remo.nbtt · zostało wykonane, a
na~nie za.jęły się rachUl!llkami. Wspólnie .z Maityildą J.
przejrzały je i iro.zclzieliły [ta
dwie Jcl\l,pki: na jednej te, które są prywatną sipraiwą lokatorów, na drugiej - te, za które,
zgodnie z obowiązującym prawem lokadowym, zapłacić powinien PGM.

Zamiast pieniędzy nadesq.lo
lrolejne pismo z PGM. oipa.t.rrr.one stellllPlem radcy prawne,ga,
z latórego IW)"ll.idWo, te MaltyJ.~
dlZie J. nie lllalety ai4 nic. Jako
uzasadnienie takiej decr.r;ji podano l'llUll'ller;r .u&taw, roz.porzą.
dzeń i prze,plaów te 1Ut1e.
ja'kie wyanienll rlldlca prawny
wice!Prez;rdenta, um.JlłCY

roa..

azenia pe!tentJld za lłuan•. Paa
IPO.Hl rozłoitn ~ po1lada przecle:t w .tioeimam dlO
admlni„1lr'acjl. uipraiwnień nakazowych. Doradmił ~lei -

m.

~~

INad_. teł odpowłedi od
naczelmka dzlellnicy Bal!uit;r.
Była dla pelte.ntld
poąityiwna,.
To taBcit.e ~ nie pomacl.lo.
PGM 1.11*1 .t• i jut.
W oMłmJm akapicie Ott>o'NI.·
<hi od naaz.elmka BahJ.t uanleszczoet• było w;rjećtlenie, te
w irazl.e gdyiby .spra:wa. nadal
nie .została :r.ała.-twiona po myśli zail!llteiresowanej
mote ona
ziwrócić si• o ?Oa·~ęcie do
sądl\l.. I tak tet miała mrniu
JPO&tąl)lt Malty[da, aile... przy.
padikiem obejaTUtła aud;rcj• ie.
~ewizyjną. Mówl.Oll'lo w niej o
ty;m, te te=iny w 1ądaclt Sl\
stiraS7J!lie drugie, bowiem trafia
~u wiele ~ ~reszrtą
- S1Praiw. które powinny lbyć
za.łatwione

w

Uil'Zędach.

Matylda
postanowiła ·więo
'1!)róbować iraz jeszcze l udzwon.iła do naStZego dyrumego ireda'ktOll'a. Czy puiblilkacja
prasowa
zmieni
stanowisko
PGM - Bałuty, .skoro na jego
2llllia«lę nie m6gi w,płynąć ani
naczeLnik d%1etlnicy Baruty, ani
narwet prezydent? Zobaczymy.
A chodzi o wmę inie:dby-t d~,
- około 200 tys. rzł.

•

Oi>GM>SY•

województwie piotr'kowskim istnieją 52 rolnicze spółdzielnie p;odukcyjne. Większość z nich opróez uprawy i hodowli zajmuje się też
działalnością pozarolniczą - świad
czeniem usług transportowych, remontowo-budowlanych, itp. Pozwala to w peł
ni wykorzystać czas pracy w okresie, gdy nie
m.a , roboty "". polu, jak również
osiągnąć
w1ęKsze zyski. Z samego rolnictwa bowiem twierdzą zgodnie
spółdzielcy trudno dziś
wyżyć; zarobić na porządne pensje i odłożyć
jeszcze coś na inwestycje.
. Powstała dz_iesięć lat Jemu rolnicza spółdziel
nia 'P~OdukcyJna w Gertrudowie od początku
była Jedną z najsłabszych w regionie. Utrzyn;.ywała się głównie z uprawy zbóż i z kredytow bankowych. W maju 1986 roku wzorem
innych powołano w RSP Gertruclów bryga<lę
remontowo-budowlaną,
która w założeniach
miała .stać się kołem ratunkowym dla idaccj
na dno spóldzielni. Za sprawą kilku osób s"tala s ię kamieniem u szyi, który ciąży do dzisiaj.

W

1.
Jerzy Strączyński do brygady remontowo-budo\\·lanej przy RSP Gertrndów trafił we wrześ
ni u 1986 roku. Ściągnął go kolega Jerzy Baran, który pracO\\'al tam już od cz~nvca i bardzo sobie chwalił. Robota na miejscu - w Ra- ·
damsku, zarobki wysokie - do '10, 50 t~·sięcy,
spory luz - można cz;:isC'm nie przyj~ć. kierownik i brygadzista
c<ilkiem do rzeczy ..
Brzmiało to zachęcaj:~co i miody czlowiek. niewiele myśląc, rzuci! plaqcą mulo fabrykę W
podobny sposób znaleźli się w brygadzie: Grzcgo1·z Wolski, Jacek Wincr i inni. Niektórzy ,,·prost z ,.lapan!.::i" przed wydziałem zatrudnienia. Każdy by! dobry. Wymagail nie stawiano żadnych. Obiecywano dużo. Kto by wiec
na to nie poszedł?
·
Roboty miało być pod dostatkiem - ocieplanie szczytowych ścian
bloków,
malowanie
wnętrz, piwnic ... Nic specjalnie trudnego. Moż
na się nauczyć, kiedy jest od kogo. Kierownik.
albo brygadzista przecież pokaże, powie, co i
jak. Jerzy Strączyński byt tego pewien. Wielu
pozostałych także, jako że z budownictwem
nie wszyscy miel i przedtem coś \\·spólne\?: o.
Lecz gd,1• Lech Grabii'1slli poleci t
rozpaczać
malowanie ścian od lmupcrii, nie potrafi!
brać farby klejowej. kazał pez:rniesć z domu
lub kupić sobie niektóre narzędzia, ociągał s;ę
.dostarc.zeniem ubraii roboczych, zaczęli poclć'.] rzev,;ac. ze coś tu n:e jest tak.
- Wypożyczył dla nas od spółdzielni mie ·z-

do-

„

ka.niow~j \\"Ciąganą ręcznie windę, taką klatkę

zainstalować, jak
obslugi\Ya~ zachowując bezpieczeństwo, nie po-

na clwoch !mach. ale jak j·-1
wiedziat.

1Iusieliśmy biegać

gladać.

na budowy i pod-

'I'akich spraw z tygodnia na lydz:el'i pojacoraz więcej. W tajemniczych okoliginęt.v materialy, znikały narzędzia.
zaczęły pojawiać· się. nieśc i slości
dokumentach.
Jerzy Stqczy1iski:
- Pamiętam .. pracowałem na drugiej zmianie, Grabi1'Jski przyw'iózł styropian do oc•cplania ścian, ale - dużo mniej niż było na
k\\'icie, który kazał mj podpisać. że niby odebrałem wszystko. Nie chciałem.
Wytłumaczył
mi. że te brakujące arkusze dostała pierwsza
7.miana. Kiedy później zapytałem tych z pierwnej zmiany, byli zdziwieni, bo żadnego styropian u wtedy nie dostali.

wiało się
cznościach

,„

Włodzimierz Wilczyński:

- Grabi1iski zaproponował mi, abym dodatkowo na umowę-zlecenie robił haki do \\-bi i an .a w ścianę, na których miała się tr,;ymać
warstwa ocieplająca. Zgodziłem się chętnie. bo
chciałem dorobić. Umo\Yę podpisał prezes Klekoci1'lski, a Grabiński dostarcza! mi metalowe
pręty do cięcia i potem odbierał
gotowe już
hal,;. Na każdym miałem zarobić okol:o stu zlot,·ch. ale nie zarobiłem, bo gdy zgłpsiłem się
w G ertrudowie po pieniądze, księgo~va powiedzlala. że wziąl je już dla mnie Grabiński. a
on z kolei - że nie brał i księgowa musiała
1ię pomylić. O sto tysięcy?!
Paweł Wyka:
- Kierownik Błaszczykiewicz kazał nam ricieplać rury przy Piastowskiej 13. Mówi!, że
załatwił
zlecenie 5PÓldzielni mieszkaniowej. ·
l'lobiliśmy we trzech chyba z tydziei1 dopoki nie wyszło na jaw, że zlecenia nie ma l
nikt za tę robotę nie zapłaci.
Jan Zakrzewski:
- Najpierw zarabialiśmy nawet duzo. Potem - coraz mniej. W październiku 1987 roku dostałem już tylko dziewięć tysięcy sześć
set złotych i ~o dlatego, że ostro się dopcnninalem. Jak można pracować za takie pienią
dze'?
Wloclzimierz Wilczyński:
- Pensja miała być płacona pod koniec
miesiąca, w Radomsku. Czekaliśmy
chyba z
tydziei1, ale pieniędzy nie było. Pojechaliśmy
do Gertrudowa, dwadzieścia kilometrów - to
sarno. A lo prezes czegoś nie podpisał, a lo
kasjerka gdzieś
właśnie
wyszl:a.„ Wreszcie
spółdzielnię zamknięto. Po po\vrocie do
Radomska żona objechała mnie, że znów
nie
przy n i osłem forsy. Zdenerwowałem się na dobr2. \\'Ziałem ją i dziecko i - prosto do Gomunic, do domu prezesa Klekocińskiego. Wrę
czyl2111 mu kartki. mówiąc, że skoro nie dosta ię pen ·ji, lo teraz będę się u niego stoło
wać.

-

Mówię panu; to byt jeden wielki bu•·dtl.

ciągla

improwizacja.
Inna sprawa, ze nie
wszystJ<im chcialo się uczciwie pracować. Byli
t::icy. ce fr, \~orobil dwie, tay godzir.". a potem ury\\'al się na prywatną fuchę." Blaszczykiewicz i Grabiilski najczęściej
przymykali
jednak oko, bo miał im później kto podpisywać .. lewe" kwlty ..
Grzegorz Wolski:
- Grabil'1ski robił też tak, że dav.·at komuś,
przykładowo, sto wiei·teł widiowych, kazał potwierdzić na kwicie ich odbiór, a potem dopisywał jeszcze kilkaset sztuk w specjalnie zostawionym wolnym miejs-::u. Tak samo clopisyw:;l farby, szpachló\\•kę . czy inne rzeczy, których dostawaliśmy albo .,na styk„, albo \\·cale
Początkowo nie mieliśmy pojęcia, że to robi.
Potem się wydało.
Jacek Winer:
- Na fakturze pisali, że śc i ana byla maJowana dwa :·azy. a naprawdę myśmy ją pom::ilowali rP?. to w i ęcej me było czym. Pisali, że
była szpachlowana, a mysmy szpachlówki nie
widzieli na oczy.
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2.
Władze oświatowe w Radomsku zawarły
11
RSP Gertrudów umowę na rozbudow, przedszkola nr li. Brygada remontowo-budowlana
przystąpiła do
prac przygotowawczych, któri!
ipolegały między innymi na„.
sprzedaniu płyt
chodnikowych ze zdjętego chodnika. Dyrekt01·ka przedszkola wezwała milicję.
Większość
płyt udało aię odzyskać.
Umowę za obopólną zgodą rozwiązano. Władze oświatowe
odetchnęły z ulgą.
Przysłowie mówi, że okazja
czyni złodzieja.
A tu okazji nie brakowało.
Warunki były
wyjątkowo
sprzyjające:
podręczny
magazyn
brygady znajdował się w prywatnym garażu
Eivy i Lecha Grabińskich, „biuro" - w ich
mieszkaniu, prezes Tadeusz Klekociński rzadko
zaglądał do Radomska, a
robotnicy
do
Gertrudowa. Wielu z nich szybko odchodziło,
czasem tak szybko, że pieczątkę o zatrudnieniu
przystawiano im w dowodzie osobistym równocześnie z pieczątką o zwolrlie11iu. Wielu pracowało bez umowy o pracę, w której określo
no by zakres ich obowiązków i zasady wynagrodzenia.
.
Karidydatów na zwolnione miejsca nie brakowa!'.o. Wystarczyło znów pojechać pod wydział zatrudnienia. K~dy był dobry. Wymagań
nie stawiano przecież żadnych, a ob:ecywano
dużo. Ale ci, którz.v popraCO\Yali dłużej i dalej chcieli pra~ować. coraz mniej b.,·li z le~o
wszystkie'..'o -zadowokni. Wreszcie n;e wytrzymali
głośno powiedzieli: dość!

..,,
'l

Pl'ezes zarz„du RSP w Gertrndow;e. 'Iadeu!'Z
całą sprawę do wowbrygadzie między .iej
pracownikami a kierownictwem. Jego zdaniem,

Klekociński sprowadza
n~trznego ko11fliktu w

Zamiast

kołem

ratunkowym.

Ważne

stała się

10 tn.ieszkanla Błuzczykłewłczowł. Tak samo
tego, że zarabia łO tysłcą, pcdczu idy oni
ledwo po 15, chocia! było to nie w porównaniu • zarobkami Lecha Grablllsklego sięgają
cymi I 150 tysięcy ri!łotych na mlesll\C. Bo
Grabii1ski byl jakby na oddzielnych prawach:
niby podlegał prezesowi, a tak naprawdę.„
Różnie na ten temat mówiono.
. Dość, że wszystko to doprowadziło •półdziel
ców-rolnik6w do głębokiego przekonania. że utrzymanie brygady kosztuje ich zbyt dużo i że
v1 niej właśnie jest źródło wszelkiego zła, które panoszy się po spółdzielni. Z kolei robotnicy - choć m.ieszkitjący w Radomsku i nie
mający z ziemią nic wspólnego, to jednak b~
dący pelnopraw11ymi członkami rolniczej spół
dzielni produkcyjnej - uważali, że to tylko
dzięki nim rolnicy mają jeszcze za co żyć. Denerwowało ich na przykład, że zimą pogrąża1.ą się w błogim lenistwie, zamiast jaJ·~ oni mt
budowie zakasać rękawy. Denerwowała nieudolność, brak zdecydowai1ia.„

5.
Był pomysł, aby uruchomić w Gertrudowie
stolarnie:, która przede wsz stkiln właśnie zimą
dalaby ludziom zajęcie i trochę więcej grosza
clo podziału. Zakupiono nawet wieloczynnoś
ciową obrabiarkę za prawie pól miliona,
zatrudniono kierownic;;;kę stolarni po stud;ach o rzadkiej •uecjalności: technologia drewna. Próbo~ała ~latw\ć tarcicę, znaleźć lwntrahentó11, i ru;,yć z . 1 akąś prostą produ·kcją
choćby drzwi clo p;~·nic. Uciekła
po trzech
mie>iącach. gdy bliżej przyjrzała się funkcjonO\\·aniu spóldzielni. Bala się, że będzie musiała pić pi\\"O, które kto inny może jej
nawarzyć,

No I stolarni ni

to je, co je moje
'

ko11fhkt powstał dlatego, że brygadzista Lech
Grabiński chciat zwolnić cztery osoby, które
nic . nie rob.ily. Były też nadpłaty pensji wyl:czanych przez kierownika Błaszczykiewicza,
wlęc trzeba było obniżyć zarobki nawet do
10 tysięcy miesięcznie. Wymag1Ho tego dobro
całej spóldzielni, ale ludzie z
Radomska n'e
potraiili zrozumieć tej konieczności i zaczęli
rozrabiać. A najwięcej ci młodzi. Nagle
wszystkp przestało im się podobać. \A<S:t.ystkicb
ehcicli pozwalniać ze stanowisk. Krzyczeli o
jakichś kradzieżach, nadużyciach, dowodów .·ednak nie mieli. Rachunki i inne dokumenty
przedstawiane przez kiero\vnictwo brygady n:e
budziły wątpliwości prezesa.
Wyglądało,
że
są w porządku. No to czy mpżna byto wyrzucie kogoś jedynie na podstawie golosłownych
zarzutów?
Barbara Kot, członkini komisji rewizyjnej
~pótdzielni jest innego
zdania. Mówi, że ju?:
dużo wcze:;niej wszyscy ostrzegali preze$a, ale
niz odnosilo to żadnego skutku. Pamięta, jaJ'
komisja sprzeciwiła się wypla:.:eniu Lechowi
Grabu1skiemu 170 tysięcy złotych zalicz,ki .. na
zorganizowanie brygady". Prezeti postawił jednak na swoim, pieniądze dal, a efekt był lak;,
że do dziś nie wiadomo, na co właści\1·ic pieniądze te zostały przeznaczone.
Podobnie było, gdy w jakiś czas potem Lech
Grabiński poprosił o 600 tysięcy złotych zaliczki. Wtedy już nawet księgowa kategorycznie
odmówiła wystawienia czeku na taką
sumę.
Wszyscy, wszyscy byli przeciw. Tylko prezes
uparł się i „na wlaiiną odpowiedzialność"
dał
mimo to ten czek. Lekką rękę dawał też i brat
dla 1iebie talony na benzynę. I to miała być
gospodarność?

- A mieszkanie dla kierownik.a
kiewicza'.' - ipyta Barbara Kot.

Błaszczy

4.
RzeczywiśCle, ta l!prawa wywołała chybanajwięcej szumu i niezadowolenia
w Gertrudo\Yie. Było tak: Błaszczykiewicz nie mial cdzie
mieszkać w RadomU.u, bo pochodził z innych
stron, zwróeil lię więc do prezeaa Klekociń
.Jdego :i: prośb1t. aby tp6łdzielnla„. kupiła mu

miesz:kanie.
- Trzeba było pomóc człowiekowi - wyjaś
nia prezes, który w sierpniu 1988 roku przygotował odpowiednie pismo do
Radomszczań
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, I dodaje niezbyt przekonywająco: - Chociaż wcale nie liczyłem, że coś z tego może wyjsć, a w każ
dym razie - że tak szybko.
Tymczasem już 17 grudnia 1986 r. Włady
Błaszczykiewicz

został

rdzewie-

kamieniem u szyi.

PA,VEL TOMASZEWSKI

sław

ma, obt·abiarka

członkiem

spół

dzielni mieszkaniowej, tegoż samego dnia przydzielono mu M-3, a w pięć dni póż.niej otrzymał do niego klucze i od razu się \vprowadzil
l\Iari:lll Berezka. prezes Radomszczańskiej
Spółdzielni 1\-fieszkaniowej przyznaje, · że może
rzeczy\viście nie było to całkiem w 'porządku
wobec innych członków spółdzielni, którzy muszą oczekiwać na mieszkanie 10 lat, albo i więej. Twierdzi jednak, że nie miał ilmego wyjś
cia. gdyż RSP w Gertrudowie uzależniła od
tego mieszkania podpisanie umov.ry na ocieplanie bloków, a żaden inny wykonawca nie oferował tak
dogodnych warunków.
Prezes
Marian Berezka wybrał zatem jedynie mniejsze zło.
Prezes Kle'kociński zaiprzec.z.a. jakoby wied.z;ał coś o tym szantatu. Jeśli więc do tego
doszło, to za jego plecami. Nie przeczy
natomiast. iż mieszkanie dla Władysława BłaszcZY
kiewicza kosztowało będącą na skraju bankructwa RSP Gertrudów 1131 tysięcy złotych,
z czego polowa miała zostać zwrócona
jej
przez spółdz;elnię mieszkaniową, polowa zaś spłacona w miesięcznych ratach przez samego
zainteresowanego. A to, że Blaszczykie'\l\rlcz
odmówił później spłat, to już zdaniem prezesa - caliki.em inn!l historia,
Gertrudowianie długo nie mogli darować te-

(2)

je . ..a ludzie nadal nudzą s,ę setnie od żniw do
s:ewów.
- Ja•kby nam dali robotę - w.z.dyc:Jha Ireneusz I\.nµc:ik - to 1 spóldzielnia by miala, i
my. by5my więcej zarobili, bo żyć za te pięt
naśc;e tysięcy już ?J.'ZCcież
mepodobna. Ale
prezesa to nic nie obchodzi. On dba tylko o
~woje. Ile razy JUŻ my mówili, że to nie tak,
tamto nie tak„. ./ ak gi·ochem o ścianę.
- Ale to ni.e preze&, a wy - walne .zgromadzenie cztonkow spółdzielni jesteście tu naJwyższą władzą. To wasza spóidzielnia i
wy
macie w niej decydujący głos.
- Wie pan, tak się tylko mówi, a naprawdę to prezes robi, co chce, Dlatego dopóki n;e
zapro\~·adzi w Gertrudowie porządku ktoś
z
góry, dobrze nie będzie. l\fy już próbowali!

6.
przyZl'laje Jerzy Strączyński
brygady domagała
brygadzisty oraz
pr..;zesa Klekoci!lskiego, Kryl tamtych, to~ero- •
wał marnotrawstwo w spótdzielni.„ Nie nada·wa! się na stanowisko. Ludzie w Gertrudowie też byli tego zdania - pry-\vatnie; oficjalnie raczej woleli się nie wychylać, przynajmniej niektórzy. Młodzi z Radomska nie
mieli związanych rąk wnie.aionymi do spół
dzielni hektarami i w każdej chwili mogli odejść z RSP Gertrudów do jakiejś innej roboty. Jeżeli zwlekali z tym tak dłuio, to tylko po to, aby wygrać walk~ :i prezftem i jego
.poplecznika.mi, a potem - myil•li - móc uczci wie i za godne pensje prac()Wt~. Przynajmniej niektórzy.
Początkowo wyglądało na to, ie maj~ w r~' kach wazyałlkie lub prawie wHy1tkie atuty.
Bra..~owalo im chyb.a tyJko ja!kiegol waparci&
z: góry, jalci.egoś ,;wejścia" w ipM'tli, czy wła
dz~h adminis1racyjnych, kt.X-. mogłyby przyspieszyć bieg spraw. Be:s tego
wsz~dzie
byli
1kazywani na występowanie jako bliżej nieznani petenci, a takim wierzy .t,, albo nie,
traktując powamie, albo zbywa.
Młodzi pracownicy brygady pukali do wielu
drzwi. Już w 11188 roku kt6ryi pow.llldomił mi·
licję. Pó:Uiiej :poSzll do· komendy cal~ II'Upą.
Sekcja do apraw prz•tfA>dw fe»podarczych oczywiście zainteresowała •1• 1praw11. ale :fakt
ten długo nie miał abs()lutnie żadnego w.pływu
na to co dzieje się w Gertrudowie. A działo
się źle, cm-az gorzej, trzeba wd"c było ez,u;kać
pomocy szybszej i skuteczntejszej. Popłynęły
pisma do: Woje\vódzkiego i Centralnego Związ
ku R9lnlaeych Spółdzielni Produkcyjnych, Najwyższej Izby Konkoli, Prokuratury Generalnej,
Komitetu centralneeo PZPR. Była wizy.t a w
Komitecie Wojewódzkim w Piotrkowie.
Owszem, obiecywano zająć aie 1prawą, pr-.te1ylano skargi do właściwych jednostek, powiadamiano„. A czas płynął, wzmagała się niecierpliwość i poczucie bezsilności
wobec zła.
Równocześnie toczyła się coraz bardziej zacię
ta walka na. walnych zgre>madzeniach człon
ków RSP w Gertrudowie.·
Walne zgromadzenie %S marca 198'7 roku:
Barbara Kot porwza apraw• miellzkania dla
Wlady1lawa Blaszeąklewieza. :Jerą Strączyń
ski - zaliczki 800 tysięcy złotych dla Lecha
Grabińskiego. Zygmunt Chudy z WZRSP zwraca uwagę apółdzlelcom, że nastąpił ni~ropor
cjonalnie duży wz~t liczby ezlonków itpół
dzielni (bryfada) i sum t~v. prrierobu ,., stosunku do osilł.ganych zysków. W pod1umowaniu przewodniczący GRN w Gomunicach, Kazimiera Krawezyk 1twierdza mJn.: „„.jflt mi
milo być na tak wspaniałym zebraniu. Kolega
Klekocińskl wniósł duey- wkład w tę apółdzlel
nię, organizuj~ dw!e ir-.ipy: remontow11 i stoTo prawda -

ż.e większośc prac-0wnikow
się zwolnienia kierownika,

larnię".

Walne QTOmadunl• l i kwietnia 191'7 roku:
Poruszona sol.taj• sprawa saleceń polustraeyjnyeh, a -*ód nleh - dotyeqoyeh zwolnienia 1trnadllł.er ł tłemwnika brygady NMOn•

tC>wo-budov,.1,an~.

Lech Grabłśskl rrozł. ł•
1am odejdzie!
Walne zgromadzenie 31 lipca 1987 roku:
Jerzy Strąceyńgki zgłasza za.sitrzeżenia doPorząd:ku obrad, gdyż nie
został
uwzględniony ·
punkt zaproponowany przez pracowników brygady, a dotyczący zwolnienia brygadzisty !. kierownika. Padają konkretne przY'klady mamotraws.t wa materiałów, fałszowania dO'kumen.tów
i il!lJl1ych machmacjd. Odbywa się też cłoeowai
nie nad propozycją przesunięcia Lecha Grabiń•
skiego na etat pracownika fizycmego. 31 gło
sów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące aię. Powołana zostaje również komisja, która :r.badać ma
dziaialnoś~ brygady I pmeprowad~~ sple materiałów ,,.na budowach" w Radomsku
(nlgd1
do tego nie dojdzie wobec późniejszego ~prze
ci wu prezesa! - przyp, P.T.).
Walne zcromadzenie 25 września 193'7 roku&
W porządku obrad ro.in.: zwolnieni• brygadzisty i kierownika brygady (gdyż de facto
nadal pełnią swe
funkcje) i „rozpatnen!e
przydatności" Tadeusza
Klekocińskłqo
jako
prezesa.
Przewodniczący
komisji rewizyjnej
spól:dzielni, Waldemar Dąbrowski oświadcza, że
prezes nie wypełnia swych o.bowi_ązk6w i dlatego on nie widzi go dłużej na tym stanowisk u. Prezes zapowiada, że wobec tego sam zło
ży rezygnację, ale najpierw chce jeszcze WY•
korzystać urlop. Barbara Kot informuje, iż była na kontroli u przebywającego na zwolnieni u lekarskim Lecha Grabińskiego i atwierdzJ!a, że zamiast lekarstw pił wódkę. Przyjęta
zostaje uchwala, że zarówno brygadzista, jak i
k.erownik skreśleni zostaną z listy spóldziel!:Ó\\', g;dy tylko S'kończą się im :ziwolnienia lekar~kie. Tymc.z.asem .zl-Ożyli pi·sernne odwołania
od decyzji przeniesienia ich do fizycznej pra~
cy.
Walne zgl'Omadzenie 21 stycznia 1988 roku1
Przedstawiony zostaje
kilkudziesięciostronicowy protokół z kontroli, jaklł w RSP Sertrudów przeprowadziła Izba Skarbowa w Często·
chowie. Dotychczasowe zarzuty wobec lcierownika i brygadzi~ty nie tylko potwierdzają si•
w 'Pełni, ale wychodzą na jaJW też norwe, n!•
znane przedtem fakty. Obaj nadal nie aą jednak zwolnieni, gdyż nie zostali powiadomieai o zebraniu na priśmie. Pirot.okól «aiZ wyniki ostatniej lustracji ujawniają także szereg
poważnych
błędów i nadużyć
popełnionych
przez prezesa. Józef Jankowski,
wiceprezea
vVZRSP mówi, że „ktoś odpowiada za ten bałagan w tej spółdzielni. Skargi, które są
w
WZRSP potwierdzają te zarzuty na działal
ność prezesa. Skoro podpisuje się
zaliczki, a
są nierozliczone poprzednie, to to też o czymś
śwladc..-zy. Wyniki gospodarcze są coraz gorsze,
toleruje się złodziejstwo„.". Naczelnik gminy,
Henryk Tazbir \vyjaśnia zebranym, że,.,: roln;ctwa przecież spółdzielnia się nie- utrzyma
i
w ZWi<izku z tym podjęliśmy decyzję o założe
niu grupy remontowo-budowlanej i nie trzeba tu winić prezesa, że trafiliście na takie
kierownictwo, a nie im1e„. I sekretarz
KG
PZPR, Józef Skrobek zaś - że „prezes spót·
dzielni nie przybył tu z własnej woli, został
on zmuszony i bardzo mu się dziwiłem, !e podejmuje się tak trudnego zadai1ia („.)„. prezes
ma za maly nadzór nad wszystkimi pracownikami i to jest bardzo źle („.). Jednak za to
co zrobil należą mu się podziękowania".
A
Tadeusz Klekociński broni się rozbrajająco:
„Za nadebrane wypłaty nie po11osze sam odpowiedzialności, ponieważ mam księgową i powinna sprawdzać, C'l.Y wy.płata jest zgodna z.
fakturami. Jeżeli pracownicy (w Gertrudowie
- przyp. P.T.) mają pretensje o wypłaty, to
~ie .~est to moja \V'ina, bo mam
kierowniczkę ....
(W RSP Gertrudów na 27 pracowników at
7 zajmuje pełne etaty nieprodukcyjne!).
\\lalne zgromadzenie z 19 lutego 1988 roku:
Prezes Klekociński rozlicza się ostro i pryncypialnie_...t kierownictwem brygady remontowo-budowlanej. Przedstawia zarzuty wobec
Lecha Grabińskiego: „całkowity brak nadzoru
nad pracami budowlanymi, prace \vykonywane
byly źle, („.) bezzasadnie rozliczył na poczet
własnego zadłużenia kwotę 311 080 zł,
przedstaiw'.ł rachunki na nie :i;akupione mirtieriMy„.",
18 glosami za przy 6 przeciw Lech Grabiński
zostaje wykluczony z grona spółdzielców. ...;
kolei preze przedstawia zarzuty wobec Wła
dysława Blaazczyklewlcza: „umyślne
działanie
na szk.odę 1p6ldzielni, zawyżanie faktur poprzez -wpisywanie robót, które nie byty wykonane, nie rozliczył się z 269 litrów farby olejnej, nie rozliczył się z 500 kg szpachli olejnej,
spowodował nadpłatę wynagrodzeń
na kwotę
593 239 zł". Stosunkiem głosów 22 tło 3 Wła
dysław Błaszczykiewicz równieł zostaje
wykluczony. Na jego miejsce od_ razu przyjęty
2:ostaje nowy kierownik brygady. Wydduczenł
również zostajlt, czterej pracownicy z Radomska. Są wśród nich „rozrabiacze", którzy przedtem domagali aię usunięcia 1wych bezpośred
nich przełożooych oraz preZ$a.
Innych „rozrabiaczy" albo wykiluczono już
wcześniej, albo sami odeszli zmęczeni, zniechęce11i... Pole bitwy ·zostało oczyszczone. Pre•
zes Tadeusz Klekociński pozostał.

7.
Jerzy Strączyński,
mierz Wilczyński i
mówią, że ani do
dóelczej ro OO.ty już
trzyli, jak \vygląda
wość,

Grzegorz Wolski, Włodzi
Ja.cek Winer z Radomska
państwowej, ani
do sp.Jł
n•ie pójdą. D~yć się na.patam gm;podarność. uczcisprawiedliwość i za co
się
naprawdę

bier-ze pieniądze.
Ireneusz Kopcik f Barbara Kot z Gertrudo~
wa myśllą o wystąpieniu ze spóldzie1ni, odebraniu wniesionej ziemi i - być może - odtworzeniu swych dawnych gospodarstw indywidualnych. Zamiast polepszyć - mówią
tośmy sobie pogorszyli. Ale to niezwy.k!le trudne, bo wstępując do spółdzielni mieli przecieł
maszyny, inwentar-z„., teraz nie mają nic. Pieniędzy również. No, i są o dziesięć lat starsi.
W WZRSP w Piotrkowie Trybunalskim na
sam dźwięk nazwy Gertrudów wnystkłm robi
Si4' niedobrze. Żadna 1póklzie1nia nie dała się
im tak we znald, jak właśnie ta. Ale co zrobić zwdązek jest bezsilny, a
prawo apóldzieleze tak urno chroni uczciwych i pracowl·
tych, jak malwersantów I wałkoni. Ono Jest
bardzo dobre, ale dla mądrych - powtarza
się tu i nie kryje obaw, ezy aby ,,sprawa Gertrndowa nie rozejdzie aię ""Uaem po kościach".
Bo to julł ft1'Pf&Wd• stanowczo za dhleo trwe !

•
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ie jest
sająca

to wstrzą
popula•rność,

ale

wystarcza.
d<> taksów'ki, której numer
boczny
nie
ipowinien nikogo obchodzić, i
ten gość, co trzy1tn~ł w rękach
ikierawnicę,
strzelił
najipierw
()kiem w liusterko wstecz.ne. a
!Potem odw.rócił si~ i pO\\:iedzial, że pamięta mnie ieszcze
:z. tych czasów, kiedy grałem
na trąbce.
·
Wsiadłem

Jak ,pan.· chcesz - p<l'lviedział dam panu materiai do
powideł o taksówka:rzach.
-

Doceniłem

t~

wspaniały
wszelako, że

gest, odpadem
11a powie~ć o takllóWkairzach,
to tirzeiba mieć pomysł, sam
maitt!riał nie wystarczy. Dedalem, że jeślib)"m musiał SZIUlkać 1tego pomysłu, to znam paru taksówkarzy z biografią. Jeden .z nich był kiedyś znakomiltynn telewizyjnym S1)rawo2ldaW'Cą ~. drugi muzykiem,
tr.zttl
inżynierem,
czwuty :fotoreporterem „C)d.gło
a&w", a piąty, wf·elk! jak szat.a, poiłlralfiłby wy1bić jednym
udczenlem
pięki
w,s.zysłtade
mleczne i tbrzonowe żę.1)7 lkaltlfflDll łerrozyścłe.
I

- .Ale ja .riedzę ra kólkiem
dtoadite.fdti · 1sd6 lat 1r1Lekł

dotów&.

-

ZIPJwodowłeo 11 pana?

_,_,_,
W

dwudlzi~
ll!włe:tnła,
kłed11

pierw

r••o

-

tylko wej§~ do tego do-

mu i zadzwonić na milicję".
- Zrobilem 11JOkojn.ie imrt
kroków, a penem odwr6cilem
się. Gotci wt1uńalo. W takich
wypadkach uczciwy
taksówkarz powinien być konfidentem.· W przeciwnym razie móglby paść ofiarą tych drani inny, mniej doświadczany taksówkarz. Oni wiedzą, · że mv
zawsze trzymamy przy sobie
trochę grosza. Czasem zresztą
nie potrzebują płeniędzv tylko
samochodu, żeby przenieAć 1ię
szybko do obcego miast11 po
skoku lub wykręcić jaką§ perfidną
aferę.
T111ksówkarz po
zmroku musł by~ czujny. W
dzieli. też. Nikomu nie wierzę.
Nawet kobietom. Wpakow11la
się kiędyś
taka wymalotL'(lna,
suka i ·prosi, żeby ją podrzucić
na Limanowskiego. Popatrz pan
na mnie! Przystojniak to ja
nie jestem, a ona, ledwo ujechałem sto metT6w, :ta.czyna mi
zasuwać komplementy, że wyczuwa we mnie PTawdziwego
mężczyznę, że z takim jak ja
można by ukraść 1tado koni, że
zna cynka, któ111 chce 1p.rzedać
tanio PtJPier i te z przyjemnolciq wypilaby re mną butelkę. W1z11stko bylob11 1D porząd
ku, gdyby nie oddychala tak
1zybko,
nerwowo, ł
gdyby
adres, który mi podala, nie dotyczy? ~eluny, j11ką spotkać
można tylko w 1tarych domtJCh
M
przedmiekiu. Zatrzymalem
1t1rł mówię:

-

uwadek

i: ehodnł1c11.

do nfch

dam
Muszę

„T·rsyatG„.
,,Ni•
wejdzie

-

pan

do

mnłe?".

,,Sfńnst ałę"'.

-

sią

W katdym zawodzie trafia

Prawd:złt.0tt rewoluelf
1tklucdnq J)TZłŻVtDGfflfl d%ifki tym fil•
mom, które tełeuńzJa, pusi:c.t4

noev.

w

aa.żerka urzyigała

-

mu wóz:

I co?

- Nic. Nie w~nmfałem o
t}an w iraip<>:rele, bo facet nie
chciał się przedstaiwfć. Nie lulbię .anonimowych
listów, anonimowych telefonów i anonimowych. r:najomo4cl. Jak pan,
aię nalZ)!Wa?
·.
'
Powiedział.

I
gdzie to ruby słyszał
mnie pan, jak grałem na trą
bie?

- -

-

W MDK.

- No to wal pan te g'\\''?'je
!taksówkowe rewelaejel
-Tu?
-

Co

r.a tMmica?

Byfa noc. Wracałem z podłe1<>
po<l~ego
miasteczka,
które za'Włodło mój fns,ty«Jktt
reporter~ki.
Jedynym godnym
uwa,g! falk>tem, jaki udalo ml
~ię stamtąd wywieźć, była nairożna
knajpa
sąsiadująca o
rmetr z torowiskiem tra·mwajowy.m, dzięki czemu !Pijak po
opuszczeniu knaj;py miał ~'l'Szel
lkie sz.anse zatoczyć się o ten
głupi metr
i skońezyć swój
lhaniebny fyiwot pod kołami.
Nie było jednak żadnego takiego wypadllru. Pijaicy 'na ogól
imają g,zczęście
1 jeśili naiwet
lktt6ryś się zatoczy, to we wtaś
ciwyim !kierunku.

-

bie

!ię

:Mnie te fHimy ba.rdzo

ipodabały.

rnnie nie. Te-raz: nawet
po polu.dniu dziecko
na-stawia telewizor i od razu
mu1i rob11czy~ cycki ł golą du-

A

piąt.~3

o

pę.

- Księdzem
zostać.

pan

powinien

żebt1I pan wiedział. Spla.pan ezl0t0teka, któremu zarzygali tak1ówkę. Pan wie, co
to jut zarzygana. t11k1ówka?
Cuchnie to później calt1mi dniami. A bywa t tak, że ZCbmiast
rzygnąć, pasażer wybebesza panu z bezinteresownej zemsty
siedzenia żyletką,
kroi koce,
zrywa okladziny, odkręca klam,ki i kradnie, co tylko znajdzie
pod Łapą. Bywa, że wieziesz
pan faceta i nie masz pan najmniej3zvch wątpliwości, że ta
teczka, ten aparat, to radio,
które lci1ka to rękach, zost11lo
przed chwilq komuJ zwinięte.
W ta-ksówkach macherzy dokonują operacfl
walutowych, w
ta.k!Jówkach zamożni atkoWOLicy
odsypiają libację, w taksówkach
.....: przeżylem t111ki numer dziewczyny robią narkomanom
zastrzyki d.ożt1lne. Zdenerwowa.lem a~ę wtedy, a panna patrzy
mi z uimieehem w oczy i zas·u.wa: Mój narzeczony jest
c:u1Gr.zykiem. Palą także w
ta.ksówkaeh J>BPiero!Jy o podejrz11nym aromacie, piją do dna

-

włl

parszywa owca!

Ja. nic

-

„Poczekam„.

-

mam 1'1'%tl so-

Odeszła

t

wr6ctła. dzie.sięt

mtnut p6.tniej z prośbą, ab11m
wszedł na a6rę, bo •a.chorowała matka, zawal, trzeba ;ą odtra.nsportowM na pogotowie. I
teraz zaczyn11 pan H aobq w11lczyć. Łże kurwiaztm. ;ak pie1.
A jeśli nie lże? Je.łlt matkti
naprawdę
jest chora? Idę za
nią pa
sehodach, HP1Jen11: z
i:l:rzwl' na pierw1Z11m piętrz•
wyjrzały dwa ro.zkudlone mę1kie Łby i znikły. Kurwi.$z<m
melduje, ie to kuzyn71 z W-roclawia. To ;a .rawracam.
- „J ak ma. pani dw6ch Jcu.zyn.6w mówię to niech
wezmą matkę 11 obu itron pod
ręce i PTZYnioaą do ta.ksówki".
Myśti pan,
że
nł• poezekalem? Poczekałem. Potem <>d;echa.lem bez matkł i ber pienię
dzy za kui1, 11le ntkt mnłe nie
pobil, nie ograbil, nie !Upił. W
tym zawodzie trzeb11 wm.ie~ rezygnować.

Jak powiedziałem Grałynie
Olechnowicz, że dzwonił do mnie
ze skarigą anonli!ncrwy taks6wkarz, któremu puaurka z.apas'b."'lldziła &annooh6d, pani redakto,r westchnęła i orzekla,
że zlotówy mają jedna!k ciętkie
życie. Zły jestem na taiksówkairzy z.a to, te jeden z nidl podwę1kdł mi bruy>ltjSk:' totfoę, o
czym j1uż kiedy! wspomniałem
w „Odgłosaioh". Me falk!t, le'klkiego tycia nie mają.
Ten, eo mnie wiózł z podiego pod.łódzkiego miasteczka, W
się

Taksówkarz o takim 1tażu.
1ak ja - mówił z pycli.ą zło
tówa - wie o ludziach trochę
więcej niż. detektyw Scotland
Yardu i cwaniak z FBI. Pan
może nie
wierzyć,
ale kiedy
klient wsiada do gabloty, o<J3niam go w ulamku. sekundy i
pewnie dlatego do tej pory ży
ję.
Przedwczoraj
wysadziłem
pasażerkę na Wojska Polskiego
i wpakowało mł 1ię do §rodka
dwóch urkesów.
- „Gdzie jedziemy?" zapytalem.

„Ale

pieniędzl/".

s!M\l"iyl:

z malych. buteleczek

wateria.nę,

łykają

proch11 i drań, któ,..y
wsiadl do tarvf u o wlasnvch
st?ach, omdlewa mi w drodze
tak, że mu.u:ę go widć za darmo do upitala albo taszczyć
1111 plecach do domu.

Powiedzial-em:
- ZnMn ta'k.sóY.rkarzy, którzy
.aą
llla u.sl•ugaeh prostytutek;
cz:ekadą pod. renomowanymi hotelami ··i- ·fyjl\ ·z nłerzl\dU. Znam
taksówkarzy od waluty, czarnycll interesów i nieprawyC'h
kontałrtów.

- W każdym zawadzie trafi
się par1zvwa owc11. U wers
się

tez

tratt

- Wiozłem kiedy§ i:nanego
pisana, wa-rsza.wiaka. Byl to
wspa.nł11ł11 go§ć. Za•molił się ;ak
stodołtt u .z114jomvch. W grudniu kt?ka lat temu, w ciężki
tnieg i mróz. Znajomi chcieli
zatrzvrrut~
ao na noc, więc
sehowalt mu kożuch ł buty i
położyli lfę rpa~, 11

s~

on ocknąi

dziesiątej
wieezo-rem ł
wybiegl M ulicę, gd.złe hotel jest
pod no1nn. Mia.i tylko ?tł! so-

o

bie koszulę, cienkł garnitur ł
ska-rpetki. Wakoc.rył do tramwaf!t, który zawiózł go na Widzew, p6fuiej innym tramwajem rawędrowal n.a. Tłtljil.61.0.
Co§ mu sł.ę poprzestawiało w
glowie. z.,.obil dWl.l ehybiOfle
kursv autobusem, :PO czym zaczql polowa~ 11a ta.rt1fę. Taryfiarze ftf'onili od nteoo, jakby
miel łrqd.

-

Łagiewnlk".

-

„Do

-

„Krótko

m6wiqc

do la.-

au?".
-

„Tak".
„Proszę

Inny

bardzo".

na moim miejlcu.
zacząlby się z typami chandryczyć i od Tazu dostałby w leb,
bo to byl element przestępczy:
lekko tulko narqbam.y, zdesperowany, spieszący się gdzie§,
wie pan, taki, co nie ma już
cza-su na żadne namysły. A ja
wcaie się nie charr.dryczę. Jadę i to w stronę lasu, a potem
nagle, przed mostem, zatrzymuję ga'blotę, wt1ciągam klucwki
i wychodzę tak szybko, że oni
nawet nie zdążyli się odezwać.
- ,,Zaraz wracam - P-OWia-

- Gdyby moja toM uńed%ła
la, czego ja atę nłera. w taksówce na.pa·trzę t n.a.słt.Lcha.m,
to by chyba daZtt mi 1'0%W6d.
Pan jedziesz, kręeilz kieTOtonicq, a ta ptirka, nib71 t<1<ka. svmpaityczna, odst11wia numer 'P"
francusku. U azv czlowf•Jca. pieką, a przecież nfe tnYPC1da stę
odwrócić i wr.zasną~: Woin!
Jak mieszane towa.rzystwo
z: kna:Jpy łapie nocą tar11fę, to
na tylnym siedzcn.iu obowiązko
wo będzie 1zarpanin11 i maiccdonia. Cza;sem zazdro~ni panowie piorą 1ię po pyskach, cza.sem pa.nie idq na calo§~ i nie
krępując się
mojq obecnością
zaczynają pracować na jddźea,
aie tvtedy moja cierpliwo§~ się
kończy; otwieram drzwi i krzyczę: Jcu:da! Do bramy z gachem, .tdziro, albo do hotelu.
A ona na to: - Wolnego,
pan wie, kim ja jestem?!
To prawda. Walą się w taksówkach prostytutki, ale walą
się także damy z towarzystwa.
Wszyscy chcą aię walić - ona
w drodze do domu, gdzie czek a mąż, a on w drodze do domu, gdzie czeka. żontJ i dzieci.
Walą się lumpy, ale walą 1if
równie.i d71re~ton11 ł cllit.lłoeze.
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W por.ządku -

-

-

ANDRm.J MAKOWl'ECIU
miałem w redakcji dyilu;r przy
lteJP.fonie, r:ad.r;wonił do mnie
·ltak:sóv.nkan z preteTLSją, te pa.:

W11r1zawv ~łqtkf I ud71kllcjq,
Nte uwierzyłem. A tu ~t6reoof
dnia."

-

7Jb6je

-

pcrnried1:łałe.m.

- Ale tam, sb6fe! Br4klo im
po prostu t011obrahi. Mnie m111ta'Tc%f.ll j1drn f'Jmt oka i :tgar~
nąlem oo
w biegu. Bvl ;uż
trzeźWJI. Pokrzepiłem biedaczynę 21 t'taehy,
którą
trzyma.m
na wszelki wypadek ut bagaż
niku. Łykfl.ie1~ ptJtt.1

-

Nłe.

A

~m'!'

- Ja ~estem kierowcą. Nigdy
w tvctu nie prow11dzilem jeszcze Po kteltehu. No, ale te-n.
pis11rz luknął. Za.11aliZ i opowiedzia.i mi ltDojq pu11godę. To. ja
mówię do niego:

-

„Z aórv

witdziałem,

te

.i:

pa1'1J p01'ządnt1 go§ć".
- A
wted11 podni61! nog~,
położył ńot>ł tta ko!Cl1łł• i powiada.
- „J11 to może J>OTJ:qdny nic
jestem, ale te 1karpetkt aą porządne.
Zob11c1 pan: mokre,
dodowaciale,
StJ§nieżon.e,
11
dziuf'tl ftic ma. Włen J>B1', dlaczego?
- ,,Nie".
- ,,Bo ~ je w Jfzwe-

°"'

cii''·
- hlvr„W.

„ ,,...,.. ....

łem.

- Cieszę
iPan artysfom.

powiedzia1P<>maca

.się, że

- Tfu! Pijani artyści, panie,
to zaraza. Krążylem nieda.u,-no
z takim jednym brodatym palantem po mieście. Kazai stanąć na
Traugutta pod Gra.ndem. Stanqlem. Dal rni piaćsota
i wyslal mnie do cukierni po
ciastka. Inny taksiarz posłałby
go do wszystkich diablów, ale
ja wiem, że na Zachodzie takie
rzeczy są praktykowane, więc
wszedłem do cukierni
i wzią
lem co trzeba. Podaję mu to
w paczce, a on wrzeszczy, że
wuzetki, to ja sobie mogę wpakować w odbytnicę. Odniosłem
wuzetki i podaję
mu ptysie.
Gość mial
zawężenie
świado
mości.

,,I cóż ty mi, gnoju ku.pj- powiada.
- ;,To co bylo - mówię".
- „Wyp... „ •. j!".
- To wziąlem dwa ciastka
w rękę i rozmazałem mu to
na twarzv.
-

leś"?

jak.

-

Ucieszył się?

Nie bardzo. Ale wyglqdal
święty M ikolaj.
Wą.sy
Wąsy

mu urosły?
to on już miał. Do-

robilem mu baki i

-

Ostry z pana

brodę.
jegomość.

-

Nie za.wsze.

-

Lubi pan swój !ach?

-

Czy

ja wiem?

Czwwiek

zdątyl

afę przyzwyczaić.
Ale
nerwy cały czai są napięte.
Taksiarz, to ;est taki gość, który na ka.źdym kroku ma wro-

gów. WrO(Jiem jest 'n.ieg, mróz,
deszcz, mgla., nie douczony, ;adqcy z tvlu albo z naprzeciwka. kie~wca; wrogiem. może by~
zbyt ao-rUwy milicJa,nt, no i
wrogiem bywa ezęsto pasażer.
Cios może pa§ć z każdej &tron i~. Mogę pann tylko powiedzieć, że jem ciężki i uczciwy
chleb. I !Jumienie tei mam
czyste. Nigdy nie zostawi9< na
ulicy chorego czlowieka
czy
zabląkanego dziecka. Nieraz ulituję 1t11 nad psem. a nieraz
nawet nad pijakiem, bo jak nie,
to biedak trafi do izby wytrzeźwień i slono za to zaplaci.
- A tak w ogóle,
panu po-.vodrj?

to jak

s:~

- Sredn.io.
Zauważyl
pan
chyba, że na postojach jest coraz latwiej o taksówkę? Trudno d.iiwić się ludziom. Drogo.
Ta;ks6wkarz jak muzyk, zara.aia dobrze w święta, w Sylwestra, w karnawate, w okresie
kiedy jest moda na weseia i
bale, w czasie, kiedy dzieci
przystępujq
do
komunii t
chrztu.

- No 1 wtedy, kiedy ma dobry samo-chód. Ja!k to się dziejoe, że krąży po Łodzi tyle pięk
nych nowych taksówek-mercedesów, a o tym, żeby się ta'ki
zatrzyunał na ulicy albo na postoju, mo7.na 1-0'bie najwyżej
1p-0ms:rzyć?

- Bo to są wozy do zadań
specjalnt1ch.

-

J~ich?

-

Tego pom.u n~ powiem.

- Nie tyllt<> piłkad'z•
swoioh taje!l'.n!c?
-

s-kzegą

Oezywiicit.

-Bylem roriczarowany, · 'kiedy
po7.eipałem 1ię s nli!n na Piot.rlkow&kiej. Nie powied1ział mi nic
nadzwyczajnego, nie zdradził
przede mną żadnych mrożących

krew w

:tyła~h s~t6w.

Jeśli

czego.ł by .t0ble w ogóle ży
czył, t.o żeby w Łodzi 2llllieniły
się zwyczaje i ObYttaje, żeiby

byto tak, jak jest w Warszawie.
- A jak t-am je.rl? - zapytałem.

Pra.1.Didlotao. Na. po1toju
.~toi dlU(1tJ, zniecierpliwiona kole;ka. Po<i.teźdż4 takl6wka. Pa.!Jażer wsł.!do.. W6wc.za.s ta111fiasz krz11c:w prse.z okino: Kto je111eze rnz Praoę1 - z kolejki w11stę-pujq dwie - trZ'l/
osoby i pakują się do gabloty.
W ten sposób złotówa. ma dodatkowy za-robek, a paHżero
wie oszczędzają ft4 nerwach i
czasie. W Łodzł ta, rutVM nie
chce aię
jakol 'IL1JOWS%echnić.
Łodzia.nie to eooUcl: 100tq pod-

r6towa.ć

aamf.

- J.t ju~e diruga str-ona
medalu powiedziałem..
Lod'Ziani~ wol1' nitta'! poczekać
dłużej,
nit mieć świadomość,
że taks6w~a;rz urabia na nich
pt>u Jiczn~kiem.

•

Mówi: Jan Reising
- Lac:t.mjmy 10.:mowę od przypomnienia: wyrazu pan chi;il
uhonorowania tegorocznego laureata nagrod:y „Odgłosów" dodukowo wlasnlł nagrod'ł- DiaL-zcgo?
- Po pierwsze dlatego, !Z JeS·tem italym czytelnikiem nOdiłO
liOW", po drugie: wa.sza akcja, aby nagradzać ludzi upowszechniających kulturę mc»m zdaniem, jest niezwykle ważnL
BG
prO!Sl.ę pQPalirzeć wolkoło: kito dmś talk naipr.aiwdę chce upowaech111ać kuiliturę, skoro te dobra aą tak trudno dost~?
A jdU
juz ktoś to 1·obi, to otrzymuje za to przysłowiowe groaze. Dlatego postanowiłem dołożyc od siebie co nieco do waszej nagrody.
uważam, że dotacji na kulturę nigdy nie jest za dużo, a premiowanie tych, którzy tę kulturę upowszechniają jest społeczną

nas wszystkich.
działalność zawodowa
a ,.już zupełnie nie mieści

powinnością

-

Pańska

kulturą,

niewiele
się

w

ma wspólne10 ~
„upowszech-

pojęciu

nianie"'.
- Jak

każ<ly, mam także swoje zainteresowania. Po pracy, po
całodziennej gonitwie zasiadam do czytania: książki, czasopisma, gazety. Zaczynam od „Odgłosów".
Muszę powiedzieć, że
gdzies tak od dwóch lat, wasz tygodnik stal się niezwykle intere&ujący. Jest tam taka róimocodiność tematyki, że bywa,
i.i
kłócimy się z synem, kto pierwszy· ma czytać. A mówiąc szczerze, to po pracy, prtynajmniej takiej jak moja, nie można ii•
z.amknąć w małym kręgu, odizolować się od
wszystkiego, zapaść w aen. Przecież me wiedziałbym, na jakim świecie żyję.
Mówi się, że robotnik jak
robotnik, nic go nie interesuje,
Nieprawda. My w zakładzie jak jest j.akiś ciekawy temat, to
wszy&ey dysk.I.litujemy. I nieraz bardzo zarw21ięcie. I dJ.a.itego uważam, że propagatorzy kultury winni właśnie· docierać do robotnilka, do tycll z prodlllrocji. Bo dziś pr.zy maszynie nie
robol, ale człowiek, który chce wiedzieć, wiedzieć coraiz wi·ęcej.

to

moi

- Od jak dawna czyta pa.n „Odgłosy"?
·
- Gdzieś od siedmiu, ośmiu lait. Teraz. mogę „Odgłosy" kUiPić
co tydzień, ale kiedyś tak nie było. Po prostu trzeba było na
nie polować ...
- Zapewne bierze slę to z faktu, że kiedyś na.5z nakład os·
cylowal w granicach 30 tysięcy egzemplarzy, dziś drukujemy
przeszło 50 tysięcy.
- Nie wiem, ale ostatni num~r „Odgłosów" dostałem dopiero
w trzecim kiosku. Ale teraz i tematów jest tam więcej. Nieraz,
jak zabiorę się za czytanie, to kończę o 2-3 w nocy. Nie mogę się oderwać. A do tego: „Panorama", „Przemrój", ,;Przeglląd
Tygodniowy", „Pol:Ltyka". Jest tego, jak pan widzi, ~oro.
- Na co dzień zajmuje się pan szliłowaniem szkła. Według
mni~. by wy.kon~'Wać takie zajęcie nie wystarczy mieć sprawne
ręce, ale trzeba posiadać także sporo wyobraźni. Porozmawiajmy
na ten temat.
- Moje kontakty ze szkłem zaczęły się w młodości. Wpierw
po szkole podstawowej poszedłem do Technikum Gastronomicznego w Gdai1sku. Absolwenci tego technikum byli zatrudniani
na statkach. A więc były to mlodzieńc:te ciągoty romantyczne:
rozumie pan - morze. N1estety, były to lata pięćdziesiąte, rodzice nie mogli płacić za internat po 240 zł miesięcznie. Przerwałem naukę i trafiłem do Huty Szkła „Hortensja" w Piotrko·
wie. Zaocznie uk011czyłem zawodówkę, potem ogólniak. I cały
czas pracowałe:n .
- Długo?
- Od 1956 do 1964 roku.
-

Co pan

robił?

Bylem z<lo:bnik'.em .szkła. W rnku 1960 nasz zespół., ze.spół Stanisława Gajewskiego. był pierwszą Brygadą Pracy Socjal istycznej w przem}•śle szklarskim. Z tego okresu pozostała ml
~r:ąz~wa O~ka. im. ~ank~ Kra9ickiego. Tu mUS2ę się pochwal!~, ze byhsmy p1erws1, ktorzy złamali
stare tradycje pracy.
Niegdyś nie było tempa, wydajność była słaba.
Np. na konli:retnym szlifie można było zrob~ 100 sztuk dziennie a oni
robili 60-70. A myśmy te normy pozrywali i doszło do 'tego, że
brygada wykonywała 'po 100 sztuk dziennie dane"'o szlifu Pociągnęliśmy wkrótce innych za sobą. Pamiętam, ż; kiedy Żwia
zek Radziecki zamówił u nas 2 mln szklanek do herbaty, to
wykonaliśmy je nie wiedząc kiedy. Starszym to w głowie się
nie mieściło: jak to oni mogli zrobić?!
- Co było dalej?
- Dalej był Piot~kowski Ośrodek Sportu i Turyst)"ki, gdzie
zost~lem zastępcą k!erownłka. Ale to także nie był przY'Padek,
bowiem z~v:~ze „działałem w s~?rcie": to w sekcji kolarskiej,
to_ w kom1sJ1 sportu w „Hortens31", to przy organizowaniu bie•
gow masowych, nauki plywarila itp.
- S~amtąd odszedł pan do własnej firmy?
- Nie. zostałem służbowo oddelegowany do zorganizowanilł w
Piotrkowie „Orbisu".
- Od kiedy jest pan „na swoim"?
- Od 1970 roku.
- Rozpoczynając pracę na własny rachunek, czy zastosowal
pan doś,viadezenia nabyte w Brygadzie Pracy Socjalistycznej,
gdzie było przede wszystkim tempo, czy też u siebie wprowadził .pan metodę: wolniej ale dokładniej?
.
- Powie.działem sobie tak: je§li na szklance jest jakiś wzór
do zrobienia, to ja muszę go zrobić jesr..cze lepiej. A gdzieś· od
początiku lat osiemdziesiątych, kiedy nabyłem już odpowiednie
maszyny, zacząłem zdobić kryształ. Wreszcie mogłem się wy.
-

żyć.

- ~Y brał pan udziaJ w jakichś wystawach?
- Tak, w Poznaniu, Lodzi, w warszawskim ,.Arsenale''.- Z jakim skutkiem?
- UZJb!erałem sporo dy;plomów.
- Medali nie?
- Na tego rodzaju wystawach medali aię nie przyznaje.
- Kto jest odbiorcą pańskiej produk11Ji?
- Rynek krajowy. Kiedyś chciałem zrobić coś na eksport,
ale formalności mnie dobiły.
- Czy wszystko, oo pan wyprodukuje, :majduJe odbiorcę'!
, - Ja, ~roszę p~a, za sv:oje wyroby się nie wstydzę. I moje
'I.' yroby me zrt~egaJ~ u mnie w magazynie. Niestety, są Inne
kłopoty: su~owiec biorę z hut spółdzielczych, a jest to bardzo
słaby •urow1ec, z którego nie można niczego dobrego zrobić. Bo
w naszym fachu je11t tak: musi być dobry $.Urowiec i dobry
f<U1on, dopiero wówczas daje •ię szUf.
- Kto panu projektuje wzory1
- Sam je wymyślam.
- Wracając do nagrody „Odgłosów", zaczynam rozumle6 dlaezego pan zdecydował się na ufundowanie skromnego daru od
•le:bte: bo był pan w przeszłości społecznikiem, może w Innej
dz1edzłnle, a przedet co~ łam pan upowszechniał.
- Wie pan, największą satysfakcją j~t. jeśli robi się coś dla
dru«fego człowieka.
- Zrac!zam lię I dzlęlfbJt n rozmowę.

Romiawlal: EUGENIUSZ IWANICKI
ODGWSY'f

- 311 maja br. b!bliotieee 11adea l»Stia.nle lmlę
Tadeusza Kota.rbińskiero. Dl.acz~o właśnie profesor będzie patronem?
- Sądzimy, !z lepszego pałlrona znaleźć trudno.
Jesteśmy zadowoleni, że w ubiegłym roku w 11pecialnie wyłOŻ-0!!1\YCh księgaeh nasi· czytelnicy .na.jc7ęściej w,p!.syiwal! właśnte to nazwi<;lro.
Patr,on
wiec został wy'b.rany prz,ez czyt'lllników I pra.cown~ków. Protesor Tadeusz Kotairbiński byt
przez
wiele Lat zwillo-zany z na,szym miastem. a szczególnie z iego środ<>w:gk!em akademicki:i1. Wyksztakil
ll'ielu tód:o:kich logików i mo-zofów n.auczv-cieli i
wychowawców. Otreymal z CTniv.-ersvtetu Lórizkiego ty-tu? doktor.a honori~ oau$a. i obecnie lódzkie nauczycielstwo w formie skromne.i podzięki
i 'Pamię'ci cz.yin! Go o.a-tronem n.a~ze; placówki.
- Na podstawie informacji "-'"Y'\\"ieszonei w hallu wyliczyłem. że w mar()'U biblioteka ukończyła
63 tata. Czy może pain przybliżyć iel histMit<l?
- PocZf\tki siiega.iit 1921 r„ więc teraz Bibliotek.a wkracza w 68 ire>k dzillł.aln ości. Powolad'la bv-

JAN HUSZCZA

Kto zapomni?
Trawa.
Kte zapamięta?
Trawa.
Kto będz;e współczuł'.'
Trawa.
Kto pojedna!
Trawa.
wyzywająca

On.a

wobec stulec:.

Gwlau:!a,
gdy przerażona,
spa.da...
Drzewo,

się o.twierają.

(Ja.n Hwizcz.a. Ro.zmowy

~two L6dikie, 1973 r .).

1 uiklęcia,

Wydav.-nii-
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Dni Kultury
Robotniczej
.
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Już
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'PO raz c:z.warty, pod patronatem

. "~ ~'

:
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~omitetu

Z.ódzkiego PZPR, Wydzi,3.łu Kultury i Sz.tuki, ULodzi oraz :ziwiązików zawotl-0wych,
maja i czerwca odbędą ~ię Dni Kultury Robotniczej. Udział w pnygotowaniu poszczególnych imprez mają wszystkie
tódzkie d-0my
kultury - dzielnicowe a ta·kże zakładowe. Oferta
.izst bardU> bogata i różnorodna, tak iak ró.Lnorodne są gusty odbi-0rców. Obok imprez o charakterze SPOt"towym beda kiermasze. festyny. różne~o
Todzaju spotkania i prze~lądy. Dni Kultury Robotniczej zainauguruje \V)'Stawa w Muzeum Historii Ruchu Re<w·olucvi·ne~o pt. „Robotnicy łód.l
cy w fotografii 1870 - 1939". Tei::o samego dJ11a
mieSZJkańcy Łodzi będą mogli podziwiać na ul:cy
Piotrkowskiej Paradę Ot"kiestr Dętych. W
tY·c!J
dniach zostanie rozstrzygnięty III Ogólnopolski
Przegląd Filmów Nieor.ofesjona:lnyć:h pod
naz1\·ą
„Praca i ludzie pracy". „Uniontex" zaprosi na festyn do parku żródlisk,a. Dom Kultury na Widze1\'i e podjął się przygobow.ania imprezy, która ma
bodaj największy „cięż.ar gatunkowy". a jest nią
trzydni·o•we semi=ium filmowe pod nazwą, „Etos
robotniczy w kinie pol$kim. l\liędzy historii\
a.
dniem dzisiejszym''. Projekcjom 30 tilmów dokumentalnych i 11 tabulamY'ch będ11,
towarzyszyły
wvktady mon•ograliczne. ieden z nich będzie .,,-ygloszony przez dr K. Sobotkę z
Uniwerzytetu
Lódzkiego. W czołówkach filmów zarówno fabularnych. jak I dolrument.alnych pojawią sie nazwi~ka wielkich tuzów pol kiego kina Wajda. Kawalerowicz, Kluba. Wiszniewski. Z:rl'adło.
Kie~
lowski„. Ten ostatni może będzie gościem DDK
l,ódż-Widzew. Ró-wnież P'!'Zez wtdzewski dom kultury zostanie zorizanJ.zow.any konkurs .. '79ie~ Kapel Podwórkowych". Nie pierwsza
to
ech'cja
,zb:e~" i można S1ię spodziewać, że 1•;.zorem lat
ubiel(łych i w - tym roku będzie m-0ż11a
usJysieć
doskonale kapele - „l.odziankę". „Balnciarzy''.
czv nowsta?e niedawno „Włókniarska
brać"
i
„Fakirów" z Piotrkowa 'T'rybunal kiego. Prcpo7vcią dla dzteci bedzie konkur~
rvsunkowy „Kim
chciałbym być". Zaś dla tvch którzv lubią sentvmentaJ.np «poirzenie na to. co ittż odclmdzi
w
Domu Kultu.rv „Lutnia" trrzv,~otowan;i bcclzie wv~tawa R. Filipskiego „Bałnty odchodzące''.
Ciekawa I nietypową 'propqzvcią iest il11preza „Dawne PGfrawy robotnicze.f f.,oclzi" - oczvwiśt-ie bedz'r;, także degustacja.
Dni Kultury 'Rabr>tn.iczej zakończą się 4 czei·1"r.a. który będzie uświemionv wy-stępem Orkiestry
t'lętei ZaikŁadowego Domu Kultitl!!'y „Po-ltex", obeh-0dzi;eel w?.aśnie eowoJ.e 85-lecie.
·
rzędu Miasta
na przełomie

B. A.M.

~

n.ar-ie-

Wl!JZyislik~ etaty 8' obu.dz.on. I na
przyszl-ość nie rysuj• !i4' 1)Tzed
nam!
kadro\\'e. choć pla:ce są n!Sltie, a wym.,gania wYSOkie. Nasi pracownicy muszą mleć przYgot<>w.anie pedagogiczne. bfb1iotekarskie, no i oczywiście tytul magistra. Absolwend wy,ższych uczeln:. którzy chcieliby u nas pracować muszą sk•oń
czyć studia podyplomowe z z.akre u
bibliotekoznawstwa. a jeżeli nie pos.iadaia
1>rzyg-0towan1a
pedagogicznego, to zobowiązani są u){ończyć roczny kurs przygotowujący do zawodu nauczyciela.
- Jak do tej pory nie chwalil sie oan .. nowi'1kam'" technicznymi.
- Nowoczesna technika bibliotekarska, oczywiście widziana na mi.arę schy~ku XX wieku. ie„zcze do nas nie dotarła. W tej chwi1l dysponujerny
:i:aledwie takimi ,.nowinkami" jak: cz:yt11iki
'.'o
mlkrotilmów ! m!krotisz. magnetowidem 7.
peln:rm oprzyrząd()lwaniem. płytami. taśmami I k.a<e-

- Obecnie

n&jblilszą

kłopoty

Rozmowa ze SZCZEPA.1. EiiVI JANEM ANTOSEM, dyrektorem Biblioteki
Pedagogicznej w Lodzi.

gdy porażone,
ichnie„.
Czlo1W,iek,
gdy wędrowaniem zmęczony,
stuJk.a do cQ.dzych dr2lWi. ·

Ozaisem

Czy t1le ma pa.n takie powodów
n.a br&k oracowin.tków?

Nauezyeielska książnica

*

*

ka.I\

•

la pr.z.ez. ówczesny Wydzial Oświaty i Ku.I.tury, j<lko Miejska Centralna Biblioteka Pedagogiczna.
Byla subsydiowana przez miasto i funkcjonowała
do marca 1925 r., kiedy to ubwa.rzono Państwową
Centra.Iną Bibliotekę Pedagogiczną, która przejęła
;,.biory l zadania 9wojej poprzedniczki. Pierwszym
ki.erowinitkiem byl w.a;ny łódz;ki pedagog Tadeusz
Czapczyński. Księg-02lbiór składał się między innymi z depozytu Państwowego KurJ>u Nauczycie:ł
Stkiego. który liczył 530 tomów, prz·ejęto 1200 woluminów z Biblioteki Kuratorium Okręgu Lódzkiego, in~pek.tor &ZJkolny Lodzi przekazał 795 poiy~i.i a Ginma.zjum im. Emill.ii
Szczanieclci.e.i 352.
Wiele me.żek otrzymano także z darowizn społe
czeństwa. głównie na.uczycieli. W wyli<iZ-Oni!j &rupie znaczni\ część, bo aż 35 proc. stanowiły książ
ki w języlk.u ni~Leoldm. Podcu..s Il wojny biblliotek.a została zamknięta przu okupanta.
Część
księgozbiOtN \l.izięli na. przechoiwan!• nauczyciele,
ramę umieszczono w podziemi.ach Mi-elulej Bibliotek:i Publtczne1, dziś lmlllml& WaryMkiefO. Po
wojnie ch2idtl mi.amo.łci n&Ucsyełeld C>dsJwlr,ano Ogrom.nil część zbiorów. Normalne tycie
wróe!lo
do hlbliotelcl jut 1 nie.tnla 1~ roku. Dzlalaj w
zbiorach mamy oon&d 230 tys. tomów. Pra~ dodać, że w maju ukaż• '!ię mono~l.a Bibliotek!,
któr.a wszy.uklm
zainteresowanym 1>rzeszlośei11
lliaszej ksie.żnicy. przybliży jej dzl.alalność, os!Un!ęc!a i kłopoty.
- W:dząc Jak zmienia 5ię wygląd zewn~tr.zny
Biblioteki. wYdaiwać się może. !ż pań.ska ,.fi1"ma"
nie cierpi na brak finansów
- Wbrew tym „zewn.ętrzny:m" pozorom możli
wości finansowe ma skromne. choć dzięki
z.ruzumieniu ze strony Kuratorium Oświaty : Wychowania nie występują ;ak ćlotą,d trudności .z z~
kupem potrzebnych ks'ążek i czasopism. Tylko w
ubiegłym roku wzbogaciliśmy z.biory pozyr_jami o
ogó1nei wartości 4.200 tys. złotych.
- A problemy lokalowe?
- J-eSI! nie mamy problemów lokalowych, r...i.wdzięczamy to gtównie ostatnio pneprowadzo:iemu remonU1wi, p-odczas którego dokonaliśmy wielu zmian i popr.awek w wykorzystaniu pom:e;izczeń. Nie znajclujemy się w sytuac.ii luksusowej.
lecz na jakieś 7 - 10 lat mamy zapewnione dobre warunki orzechowyw.ania ! nomadzenia k"if'gozbioru.
- A co późndej!
- M;y.ilę, te w najbliższyt!h latach uda 'ię p.oJ>TAwić 1ytu.ację naszej fili! w Zgierzu.
Za:pa(]l:v
.Już odp.owlednle~ decyzje l byłoby
dobrze. abv
nowa szkola, ,.,,. której -przewtdzi.ano miejsce dla
naszej filit r.D!tala w terminie oddana do 11żYt~.i.

Ciemne strony
przeszłości
.

„

•

.

' .

·1, 1

•

f

~

W znanym i cenionym w świecie wydawnich,.
Klett-Cotta ukazała się niei,wykle
interesująca
książka Dietza Behringa opowiadająca o tym, jak
żydzi niemieccy cierpieli wskutek c.ntyży{lowskiej
polemiki wokół nazwisk i dyskryminacyjnycT1 praktyk stosowanych przez paf1stwo. Jak piszą recenzenci „Die Zeit" i .,Der Tagesspiegel". postawy 11.ntyżydOW!kie mają w Niemczech długą i niechlubn~ tradycję. Do pocz11,tku XIX w. żydzi h1e byli
!l'll'Ównani ,.,,. prawach z Niemcami. Na,st11,pil<> to
częściowo dopiero na mocy edyktu emane~cyj
nego z 1812 r. żydzi miel! np. nadal u.mknlęt:v
dostęp do •~nowi8k państwowych. To niezupełni'
uównaft!e vr p.raiwach nie oznac>Zało byna.jmniej
1połe.t1m1ej 9.koepta.cji żydów, mimo te przynajmniej
cz~~ • n!eh podejmowala próby asym!11;cj!.
Po ogfo!lllenlu edyOCtu pozwalano l'!a llmian4
IWIW19k

*Yd<>W'llklch

lub

kh

dostMowll!!'.lte

d&

ta.mi do nauki 21 języków obcych, k:;erokop.arr:ą
1 powielaczem. W praoowni reprograficz.nej można
wypożyczyć, przesłuchać lub
przegrać
materialy
dźwięk-0we, odczytać mił>rofilmy i mikrofisze. ·1dbić na. kserokopiarce artykuł czy fragment książ
ki. itp.
-- Przed wejściem do pana spytałem kilka osób
o opinię n.a temat do&tępnosci księg-0zbioru. Stude:1cl lat początkowy.eh skarżyli się, iż są cJyskrvmi."l owani w ilości wypożyczamych pozycj:. Zresztą wszyscy pyt3ll1i przeze ninie mówili, iz powinna być jedil1akowa ilość książek możliwych do wvoożyczen.ia, ia nie tak, że I i II rok po dwie. .na
III - trzy, za.ś na IV i V roku po cztery. Dlaczego tak jest?
- Nf.e ma dostateomej ilości potrzebnych lektur
i j.aże'!l wyipotyczamy p.o lril:ka książek, to często
SI\ J>rUbrzymyw.an„ zwłaszcza przez osoby z pie::-w11zych l&t atU:diów. Pl.szemy w tych sPraiwach do
dz!.ekanAtów, m to ni• odnosi w~szego &kutku.
J eteli ktoś 'WYllMye!iYl diri• ~iVJki, t1. chce WZ.:l\Ć
co4 nowego, to mu.i swrócić wcześniej wypoży
czone" aby ktoś inny mógł
z nleh korzystać.
Ptm~ r~mu mówa,c:r o zróżnicowanej ilo!cl
wyipo~yeh kslltżek jest w Interesie ogółu., a
nie lednotrtlm. Poza tym. te ogr.aniczen:l.a wyrabLlljll rJ.lllWYki czę~~ kontaJkitu s biblioteki\ I
umiej"tnego korey~nLa z księgozbioru. a o to też
nam chodzi.
- A j.aikimi sukcesai:ni może pochwalić się pań
!lka placóma?
- Myślę, że każde nasze dziala.nie na
rzecz
zwięikszenia
oferty cz;:1'1:elniczej i rpzszerzenia 11slug świadczonych przez Bibliotekę jest ;uż '.la~z:1m m~J.vm ~ukcesem. Wsnnmnę tylko o szeroko
prowadzonej przez nas akcji wypożyczeń koresPD'lclrncyjnyC'h o zgromadzeniu przez nas bog8tego zbioru czaso:p1sm krajowych i zagranicznych
- 1135 tytułów. albumów. reprintów, a nawet i
starych druków. Udało nam sie w ramach Wyrlzi<Jlu Zbiorów Specjalnych zgromadzić i u.ch1·onić ort
niepamięci dokumenty oraz zbiorv materialne dotyczące przeszłości łódzkiego szkolnictwa. które s<1
ek:sponowaine w Muzeum Oświatv. Pożytecz11ą rolę
PE'lni też biblioteka składO\\'~. pomagając hihlintekom szkolnym w naszi.'11'1 v.ojewództwie w selekcii księgozbioru.
- Dz!.ękuję za rozmow·11.

BOGUMIL A. MAKOWSKI

•

nazwi$.k niemieckich. Wkrótce jednak dostrzeżoni>
„nieb~piecze11.stwa" takiej zmiany nazwisk. Ograniczono wlec swobodny wybór nazwisk. albo zgadzano się tylko na takie zmiany, które nie P-OZwa· lały u_l;:ryć całkowicie pod-0bieństwa do starego na:r:wiska. Nazwisko miało pozostać sposobem identyfikacji żydów.
·
W 1900 r. wprowadzono - obok kategorii „o oby wyznania żydowskiego" - nowa
kategorię:
„oso~y poch-0dzenia żyd-Owskiego"; chodziło w tym
drugim wypadku o Żydów całkowicie już zasymi lowanych z niemieckim społeczeństwem. Dopiero
Konstytucja Republiki Weimarskie; uznala Żydów
za pelnoprawnv.ch ob:vwateli. co iednak ni'e wpły
nęlo w decvdu1ącym stopniu na o ·tabienie M lub bardziej utajonego antysemityzmu. Nie zmieniła się też praktyka urzędów, gdy chodzi o :zal:łtwianie wni-0sków o :llmianę na?.wii!Jk żydo\\'''·-''
Nazwiska, które były zawsze przedmiotem dm-In,
a dla urzędów sposobem na identyfikację Żydów,
w przyszłości m!aly decydO\'Va~ naiwet o przetrwaniu
lub śmierci.
!{!&!~a Dietza Behrlng.a (Nazwi8\i1) jako st:vgm.!lt.
AntyłlemitY!lm na co dzień w Niema:ech 1812-1933)
rzu~ nowe łwiatlo na ciemne lllrony pn:entośct
Niemłe-e.

odobno na plenerze łódzkich plutyków
Zakopane ·s7 gospodyni domu, w którym mieszkał.a szesnastka plenerowiczów nie mogla wyjść z podziwu, że
goście siedzą do późnej nocy
trzeźwi
.~ <:k
no\YO n~rod?One dzieci. PrzyjechP.ll
bowiem na pierwszy plenerowy turnus. który mi.al
być. i taki się okazał. plenerei11
teoretycznym.
Przedyskutowano bodaj całą szW.kę najnowszą. Na
urządzonej po bez mała roku wystaw;e w Oś1•od
·u E'ropagandy
zluki uczestnicy trz.ytygod1111owej
dyskusji pokazali to. co mieli 1\· pracowniach, co
\\'la~:1ie roblli. konczyli. a co nie1\·a.tpliwle
jakiś
~lad owych rozmów musiało zawierać. :\'Lały
1>
tym przek-0nać dwa związane z wystawą spotJ-ania plenerowiczów i i,ch przyjaciół .Sądzę, że mniej
kameralna. niż w czasie pobytu w Zakopanem,
atmosfera nie sprzyjała rozognion~·m sporom, niemn'-ej były Io spotkania owocne dla mołdych plastyków. A wystawę warto było opejrzeć.
Grzegor-<1 Sztabiński - komisarz pleneru - ITl4
chyba powody do zadowolenia. Ró:tine twórcze oi>sta11-y. różne metody: refleksyjny P.
Ciesielski,
impulsyw'!ly. ale nie wyzbyty liryzmu
D. Flet,
<:Ciąh1 J:'ICa w stronę
niecodziennego
polaczimia
mv<J; konstruktywne.i z nadrea:tstycooą metafo.r•
E. Lessel'„. Powinnam 1\·vmienić każdego z 16 auto~ów. n' e wvlączajac racinnalisty
Szabi11:skiego,
n!e cl1odzi mi jednak o analizowanie samej wvst;;m·y.
Niedługo po jej otwarciu w
Galerii Bałuckie.I
zaprezentowała sie druga grupa
oienerowiczów.
Komisarzował iei Jan Hrycek.
Wystawa
był.a
~kromniejsza nie tylko r-0zmiarami. nie zwracał.a
też uwagi taką różnorodnością .srtystycmie przetworzon ~-ch wątków. była jakby typową '\Vystaw•
JJOplenerową. Artybcl wyjechał! ~v góry. Tam malowali lub szkiCO\\-ali. Pokazali rezultaty
„odŚ\\'ieżenia·• \\'Z>!'oku. To wszystko.
Nie ukrywam. żr w pamięci bardziej mi ~
paella wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki, ale

P

Mało wac
czy dyskutować
czy tylko na tej Podstawie mam mzesąclu.ć, h
model pleneru tej grupy wut jest kontynuowani&,
a drugiego zesipołu to \'l'}'a'Zuoone pieniądze? Byłby
to osąd ehyba zbyt radykalny.
Jasno sformułowane hasło Innego pleneru, .a.rtystów tkaczy: Tkanin.a iako ~worzywo artystyczne przyjalo zarówno dyskusjom jak i realit.acjom. w których ucz.estnicy pleneru mieli szansę
po~zukiwania i.nnych form wypowiedzi niż
te,
ktorym są wierni niejako na co dzień. W dosl.O\ynym rozumien_iu 1\·ykorzrtala tł; bodaj tylKo
L1d!a Canlrnwa. \\ystawa w Centralnym Muzeum
\\'lókie(lnictwa clo1\·odnie to ulrnzała. Także i !o,
ze na tkackim plenerze w Artui·ówku nie dostawało l\YÓrczego fermentu. Być może
plenerowy
klimat a 1 rezultaty się zmienią. k:edy
wśród
plener<>wiczów pojawlą, :>ie .,fermentotwórcze" in·
dy\,·idualno~ci. kiedy plener ten. w myśl ambitnych Planow. stanie sic: plenerem między111aTo
cl«:>wvm. są szanse. Komisarzem kiolejnego potkania artysto"? tkaczy będz'e. a właściwie już j~,,t
AndrzeJ Ra.Jch (medal C:\IW na V Triennale Tkani:1y, udział w ostatnim Biennale Tkaniny w Lozannie). Wczesniej rozpoczęt<> przygotowania. Jest
czas, r:a bar?ziej przemyślany dobór uczestnikó~·.
":Jasme do~or, wszak takt studyjny wYjazd
to
m.e zwycza1ne wczasy, ani relaksowy wypad ui
miasto. Te przygotowania i doświadczenia ubiegło
rocmego pleneru być może staną się kluczem do
sukcesu. do dobrej wystawy poplener<>wej.
Zadawano swego czasu pyta.nie: czy plenery "
'!>O~zeJ;>ne, czy me .szkoda 'Ila nie pieniędey? Py~me zle sformułowane, iako że plener plenerowi
merówny. Do!Jrze zorganizowane plenery w ~ió
rysh biorą udział zarówno mlodzi jl!!k i' dojTzall
tworcy. wsparte obecrtaścią teoretyków takie
plener:;. -przyino~zą owoce. Wys,tarezy wspomnieć
spotkan:a .,Złotego Gron.a" w Zielonej Górze, plenery w Elblągu. Nie ma. bowiem plenerów nieP~trzebnych, m<igą być tylko dobre lub chybione.
N~~ .~wsze. niestety, można to zawczasu prze'naz1ec. Poza tym dyskutując o potrzebie organlzowama J?lenerowych spotkań warto oamietać t.e
kult~rotwo.rcz_a rola takich przedsięwzięć ~ie' ogranicza się ieclynie do rezultatów w postaci dziel
P.Okazy1\·a:-i:-ch potem na wystawach. Plenery odJ;(T''V'l".'a1a niebagatelną rolę kulturotwórcza w śro
dow1sJrn. które plencrowiczów
obserwuje przy
pracy.

KRYSTYNA NA1'1YSWWSKA
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zkraju i ze świata • Zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze iWiata
NASZE GRATULACJE

nu aynonimem rozpadu

1:zituki
czemu w niemalei
mierze sprzyja] wtrawu:anoki
styl bycia. a 'Drzede wuvs.tkim
różnego rodzaiu szolrujące wvpowied.zi te~o artv11ty„.
Właśnie o~tatnio w aalach Muzeum im Pus21kina otwarta :została pierwsza w ZSRR w:ygtawa
prac Salvadora Dali, która stwarza ma.żliwość beutronne1 o-~nv
cz~ści dorobku „1'r6la autirealiburżuuyjne1.

Wśród tegorocznych laureatów
nagród „Tirybuny Ludu" mat1arz.l
aię :z.esi_pól Muzeum HiSitorii Ruch u Rewolucyjnego w Lodzi, w
skl.adzie: Konrad Czernielewaki,
Maria Ojrzyńska i Wanda Ptaszyńska, który zo&taJI wyróżniooy
na,gJl'odą, rze&poloWI\
za:
„upoweechinianie hr.a.dycji polskiego i
międzynarodowego ruchu robotz.mu".
niczego, z.a podejmowanie cennych inicjatyw organizator~kich,
w~ierających

partyjną

dział&l

no.ść uk<>leni-0wą

w Lodzi oraz
po.pulary:u.cje w1eM:r hi.§00!'~
nej wśród mloMiety wolnej !
n,a,uczye!ell".
Gr.lltuliuj«ny.

SYNONIM ROZPADU
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ODGł..OSY

,,GAWĘDY

stanowi.ako przewodniczące_go Kom itetu eh. Kinemat-0.ttrafii. Ten
pólanal"fabeta ener~icznie zabrał
sitt do 'POUCZania
Eisensteina,
Dowżenki, Pudowkina i inm'ch
twórców. „Sowietsklj Ekran" postuluje opublikowanie calei;:o dorobku litera.oki~llo Micha:la Romma.

O KLAMSTWIE „
„Cykl naszych spotkań rozoo&ie w
1985 roku - mówi
Franoo Cardłni -..v ipiśmie „Epoca". - Ja, w-0fe11or hi.!ltorii na.inow!zei z Florencji, Sergio Bertellł i inni mafomi {n-p, Umberto Eco) ode:zuw.aliśmy potrzebe
pod:vwkutowania od czasu do cu!U o &prawach 1':awodowvch. o
zawodzie M.!tto!'Y'ka„. Zaczeliśmv
od mów. Do.!zliśm:r iednak do
·wniosku. że poważna rozmowa o
.!lnach musi obja,ć llfere. psychologii i fiziolol(ii. co przekraczało nasze moż1iwości, bo nie było
wśród mu lekarza i mieliśmy za
za mało do&wiadczenia Ps:vchoanalitycmego. Przy!zedł nam na
myśl inny temat: o:d relacH,.miedzy mem a jaw• przellzliśmy do
relacji. m iedn wawd• a klMn~ząl

0

ROMMA

HSowietakfJ Ek.rllłl" ooubllkowal niedawno jedno :z owwladań
anmeio Nity.era Micbal!a Romma (1901-lP'll), któcY - jak •ie
okazuje - by? nie tJ'illm autorem
acenniu.uy do awoieh
fil-mów.
lee.z również ni~równanym ł!;a
wedziarzem. Jest to świetna proza z doskonałymi dialo~ami. ukazująca w sat:vr:vcznvm uieciu
stosunki panuiace w ~rodowi.!ku
filmowców w okresie stalinowllltim. „Siemion Słemtonowtcs Dukiel9ki" to .ot>O>wieć o odratalacym typie. który z• służby w 6wCMm:Ym NKWD ~ł
na

•
··. ·

stwem. W czasie na.szych dvskus.ii wyłoniła się koniecznosć zweryfukowania Poiecia kłamstwa.
zwłaszcza z naszego, historycznego punktu widzenia. Chcieliś
my pokazać, iak kłamstwo. iakby
ponury sen. ma .sie do prawdy,
iawy„, Kłamstwo test podstawa
.złudzeń. I stad - podstawa na1bardziei radykalnych przee>brażeń historycz.nych. Jakże więc można ie potępiać? Można oow1edzieć, że w Pe'W\llYm ·s ensie sama
kultura je.st iakby wielktm zbiorowym kłamstwem. pewną fikcją. potrzebni\ człowiekowi. by
1zedl na.przód, poniewat naga
rzeczywistość jest zbyt uboga ' i
nieczuła. by sama mógta slutyć
ia kryte-ium wyboru. Człowiek
'DOtrzebuje mitów i rozumowania
abstrakcyjnego, które oddzielają
go od brutalne; walki o byt, Dlatego wiec us~awicznie. w dobrej
wierze. stwarzam:v sobie
inna
rzeczvwistość. istniejąca powyżei
i poniżej rzeczywistości oozna-

\\·:,lnej zmvslami Ale to ieszcze
nie wystarczy: naibardziei typowa w historii odmiana kłamstwa
nie ie.st kłamstwo p!randellowskie. które irzeezywU!toM u.znaie
za wytwór imaJlii'l'laeH ł ktrólestwo
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rawestując zna.-ią. anegdotkę ~ malarzu
Styce dałoby się powiedzi.eć, że
nusz.kiewicz nie robił w łódzkim Tea1rze Wielkim Moz.arta na klęczkach. ale
robił go dobrze. To fakt.
Natomiast
czv ?.robił .l{o .. tyl•ko" dobrze, czy
leż
sa,dzą pewnie niektórzy bardzo dobr ~ e.

T
·

:ga-

- jak
„ozostaie kwestią otwarta.
.•
Na poprzedzaiącej p-r2m:ere
„Wesela Figa1·a
konrerencii prasowej zwiazanv ccn:az ściślej z l.Jdzia szerel!iem realizacji
znakomity
reżyser
stwlerdz:ł. iż ieJ!O celem ;est „odponurzenie" ot>ery. orzvwrócenie iei oddechu i wolności interpretacji. Tak sformułowany program świadcz~· o
l'l"yraźnrm zdystansO\Yaniu sie od "-ykonawczych
'

<Jl•

,

1

,

'

!

I , )-

Dlą.ajJ\CYCh ,.. tle ~«. ~ prze1t~en Ie
elementów dekoracji l wir...dmvante w górę i w dół
1>gr<lln!l~go łoża, k:tóreg~ :t"110h w aposób n!-ezamierzony ro<Zlo~~ny zos.tal 1-eszcze na wektOll'y P<>Zll>me. ów główny. wi.S:Zący na linach rekwizyt drg~l
bowiem nieu!':faninie, niczym na obrazie rozregulowanego telewizora.
.
Nie przeczę - inscenizacyjna mobilność okazala if: w sumie oryginalna, często nlezwykle nbo\\'na. lecz l"r pewnych momentach !vide wspo:11n iaria aria. także sekwencje liryczne) trochę koi ' dująca z muzyką. rozpraszająca. Ponadto
można
by zarzucić, :i.e perroan.entny ruch czasami d"W<' luo1rnł sie.
Tadmi.ar powtarzających sie środków
osłabia przecież tcb działanie.

: • •. ' , • .-,. ł.

w
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„Wesele Figara" inaezej
tradycji. m. in. związanych z lnter.esującyrn na'
\•: lei chwil: ~.Iozartowskim arcydziełem. Pomm1n
te - zauważmy - arcydzieło to nie było wcale
\'\· cześniej uważane za poaure. Przeciwnie za,1~ze widziano w nim najlepsze cechy opery kom.1:znej. A za,tem już sam reżyserski P'fOgram jest
dowodem postawy niepokornej. Wynikające z ni,~
co dzial:a.nia 1>rak:ty=e - tęż.
In!ceniz.acja Hanuslllkiewicza różni sie d.alece lid
tego, do czeg~ przyw:vkliśmy. Inność polega przerle wszy..ttkim n.a z!ntensytikowaniu ruchu. I~to•a
te.i ruohliwośd iest ornamentalna, tzn. w spo•ób
formalny rozdra.bniająoa I „upiekszającil" natur„.lne poczynania postaci Pó to. aby uwaga widni.
(podkreślam: widza. a nie słuchacza) była
ciągle
:r.aj~ta. St!!,d tow.arzygząca recytatywom, ariom
1
111.nsamblom dynamika wkłonów. obrotów. kroczków
I gestów (czy wr~cz tyii)owe;„. t:imn.astY'ki, wląc·1.
nle z „pompkami": podczas najgłynnie.iszej. śpie
wanej p;rzez Figara ar~i z „Wec;ela" - „Non prn
andrai"). •ta.d s:i:tafat biegających
•cenie lub

"°

Wy&awienie n& du.żej aceme Teatru fm. Jaracza
montdu HeDłoBU!I'• „Monte Canlno" •) odnotować ~ń:r 'Z kilku przyczyn. Przede wszystkim
dlateco, h i.aik: głosi pro~a.m lfl)ektakl zrealizowany zostal z inicj,atywy T-arr;y•twa
Przyjaźni
Pol1te-WlollkteJ. Stanowi to D•wne novum
w
s:irr;k"tyce tycia teatralnego. Poł~czony wysUek orpnłllacjt llPOlecmei 1 teatru
U!)ewnla („zabez»iecza". utywajlłC nowomowy) l>Of;enc.lalnego arlrenta ez::r odbior~ przed!ta.wien!a. „Monte . Ca~
a!no" po~e ~cizie za.oew:ne w rocooicowym
mle9!~ 'Pt'zede wszystkim mlodzież:y. Może
to
1edna z dirói w!odacycb ku zaoełnianiu widowni
teatralnych?
MotyW drugi to aktualnc>ść tematu. Przeżywamy
okres likwidowania „białych plam" '111:' hist<>Ti:i na.I-

~

,

•

!>
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Ż11>by nle byto wąt;lliwości: przez cały czu !'nó·
\\ · ę o premierze sobotniej gdyż druga. niedzielna,
tak ba!"dzo pod WZE!ledem l{lów>r1ie aktorskim róż
niła sii: na niekarzv<ć od poprzech"liei. że należalo
b.,. właści wie traktować ia jako Od'!'ębny spektakl.
Jak się dowiedziałem. drugi ei ob~adzie
reżyser
po~wiecH o wiele mnie.i ci.a.su.
Role tytt1low21 kreował w sobote pięknie rozw iJającv swój talent baryton. Zbigniew Maclas. Z
prawdziwa. satysfakcją odnotowuj.I!; wa.low Figara: szlachetność barwy głosu. dok!adność teoh.rti·
czna. n.atura[ność ekgpresji łl urazem wyśmienl
le. godne sceny dr.amatycznej aktorstwo. To b~!
rnkces. panie Zbigniewie. brawo! Wcielająca "'ę
\\' i»stać Zuzanny Joanna 'Voś wniosła zdecydowany P-Ow~ew mlodo~ci. temperament i suge~tyw
ność wokalnej interpretacji. Sądzę. że artystka fa
oowinna ieszcze bardziej
l'v"Yrównać
dynamikę
śuieW'U
tak by „góry" nie byly_ i.ak dotąd . <ilnleisze. Kolejna souranist>Irn. Joanna Col'łes (Hrabina), zaimponowała zarówno pełnym niuansów,

hatet'sk! ceyn tolnierzy ! Korpll!U Wojska Polmiejsce trwale I iedn.oz.naczne. Ksią.t
ka. i\Ielchiora Wa'ilkowicza,
i:>ODrzedzona typową
dl.a autora, znakomitą kwerend• reportenkit, byla
rrizchwytywau przez publicznOŚĆ I
za~lruie
twierdzenie, że katde jej wznoW'ienie mot.. liczyć
na nie •lahnl\ce zainteresowanie.
Ale przecież łwiadomość 2lbtorowa
a oMcjaJna
historioll'!'alia tio l'lie 1edno I to samo. W publlkaciach prasowych. w podręcznika.eh uikolnych f w
roi;prawach hl!ftoryków często usiłowano w pTze~złośc! pomniejszyć znaczenie bitwv ood
Monie
ea~~'no podważyć celowość l\'ielkich to niP.n·atpliwe - strat. iakie oon i ó~ł żołnierz p<>l~ki
na ~okach te~~ wz~ńrza w oohldniowych \V!nsiech, w d'.':..-uznacz.'1ym świetle pned-tawić de<"v~kiego zajął

inteligentnym ektorstwen, jalt I.
wldoem•
,.,
kształtow.aniu frazy krultun muzyezn •• K01'Z%tne
chyba byłoby dla 3ej rlow •1lnite1sze osadtzeme
go w t'zlw. rezDnatorze piersiowym. Przek-onujący
w ry!tlp.ku psychologicznym okazał 1i11 Jako Hrabia Almaviv.11 Andrzej Kostrzewski poważny,
zdecydowany, zaborczy, La.dny baryton tego mło
dego śpiewaka na pewno z czasem wiz.mocni ,;e.
S::l·r.da. Ż" :rnma (a może zaabsorbowanie za1an lami aktorskimi) spowodowała „zgubienie się" w
ropiscwe: ari „Vedró. mentre !o sospiro" I ni"'wvśpiewanie jedyinei. notabene. w operze. kilk11taktowe! koloratury. Ogólnie - 11łosy żeń~kie niP
były specjalnie „moza.rtowskie". że wspomnę · i o
1ajbai!"dziei l'Ozwibrowanym mezzoso':lranie Alicji.
Pawli>.k (Marcelina). Dobrze wvpaclJl
Zdzisław
Krzywicki (Bartolo). Slanisła.w Michoński (Antonio). Dariusz Stachura (Don Curzio), Hanna Klimezak (Barberlna\ Jerzy Wolniak (BasiJi.o). Cieka\V03°tke stan.owi? udztal w roli Cherub:na Piotra
Lykow11klego, kantr.atenoira dźwl~nego. lecz nie
r:a wsze wzorowo intcmuiacego.
Orkiestra przygotowMJa została przez Andrzeja.
Strac;zyńskiel:'o z pietv:mnem. s:rala stylowo i precvzvinie, Jeśli nie bra~ pod .uwagę minimalnyd1
uchvbień. Już witalna uwertura. woiodaca -ikądinącl
również niezależny
e<;tradowy żn·ot zabrzmi<1l11
z uelnia blasku i dźwiękowej klarowności.
~i
czvm w na ileoszei koncertowl'i <;ali.
Byta wiec ta rozpędzona (oo ~zadkie) w temo:r
narracii. żartobl i wa . oodlana erotyzmem. szykowłlie ubarwiona kostiumami i alu~vinyml dekor:i: iami ()opera spektaklem na•orawde dobrym. T przy
t'·m określeniu - pamietaiac wszak:źe o wysunlę
t. ·r·h z::i<ir:-c:'t>n ii>ch - proponuje pozostać.

JANUSZ JANYST

mierzy.„"

krzyżami się

• Kronika

W. A. l\Ioza.rt: Wesele Figara.
Kier~wnictwn
niuzycznP - Andrzej Straszyński. lnseenizaeja i
reżyseria Adam HanuszkfewiC'L. dekorae,fe !'lfariusz Chwe.dczuk kostiumy - Xymena Zanlewska-Chwrdczuk. kierownietwo chóru Leon
Zaborowski. Premiera w łódzkim Teatru Wielkim
7 .maja 1988 r.

I tu nie mon w9tr:r.yma6

żalu pod
~tawienia.

•ilł

ptted

w~.rlen!ern

adresem redakbol'ów „rogr.amu przedże nie z.amieśeili w nim nuwl.sk ui.tt':6w slymiej pieśni, która k!ritżY w nal'Oekz.ie en.onimowo. Słowa do „Czeit"Wonycll m111k6w" na,piu.ł
(lak podait> nieocen!<>ny Tadeuss Szewen w uitologii „Niech wiatr j~ panłeale") w ci~gu nocy t
17 na 18 maja 1943 roku. a wiec gdy trwał ostatni
szturm WZ1.6rza, ..a za oknami błyskały ek1plozjeooci9k6w, il'ellks Konarski. ZWMJT .;pleśn!arzem 2
Korpusu". MuzY'ke skomponował tej 'lamej nocy
inny członek zespo?u Teatru Żołnierza Polskiego
- A'frcd '31!hiitz. Tvlko o~tatnia zwrotka. ta o
krzyżach. dopisana została nazajutrz. po zwyc·r~twie. gdy żotnierze 12 pułku Ułanów Podolskich
iako pierwsi wkroczyli do l"Uin klasztOl!'U. główne
~o punktu oporu hitlerowców zawieszaiac
tam
Ciar;ę bialo-czerwoną.
Scenariu~z montażu.

„Bo wolność.

Na. zdjęciu: Joanna. Wot (Zuza.nM) i ZW..
gniew Maci4• (Fi.aa.ro).
Foto: lł.omu11ld Sa.kowies

llrEDYCZNEl\IU STUDIUM ZAWODOWEMU NB 1
cprzy ul. Ciolkowskiego) na.dane ·zostało, u bm.,
lmię Mari! l!ltencel (zmarłej przed trzema laty
zasłużonej pracowniczki 1tu!by l:drowta,
wyrółnlonej najwyższym 111i11dzynar11d11wym
&dznaew:enłem dla pielttrnlarek: l\ledalem
Florence Nlghtlngale).
Uroo:r:yftość polączona by!a z udekorowaniem
1ztandaru Hkoly Honorowir, Odznalul m. Łodzi.
Wzll\l w niej m.ln. ud:dał seluetan KL PZPB Jan No1k11.

• • •
U&OCZYSTE aPOTKANIJll Z OKAZJI ,,DNU
BIBLIOTEKARZA LCIDZKIEGO" - odbyło •lę,

12.V.br„ w l\luzeum Historll Miuta Lodzi.
Wyróżniajacym się bibliotekarzom wręczone
zostały odina.cienia, nagrody ł Usty gratulacyjne.
Honorowe Odznaki Stowarzyazenia Bibliotekarzy
Polskich· otrzymały m.in.: Krystyna Bielska,
Wanda Kłuczwajd, Danuta Przybysz.

I

którego autor nie powolu-

le się n.1 źródła (głównym była książka Wańkow·
cza) zrobiony iest zręcznie. Z bogactwa materi~
lu fakto1?raficznego 'a.weł Kruk wvbrał tylko kil·
ka eplzod6w, ale na zasadzie '!)ars pro toto odclaią one atmosfere bitwv ! daia pojęcie o
morale
żolnierza Dolskiego.
Spektakl. posladaja,cy charakter w!dowi!ka
„_
11tradowe1to, a1e w najlepgzvm iatim!ru. wyireżyse·
rowany został 9)Jrawnie. z n.ależvtvm dozo1vaniPm
nastroju l dostosowanym do niel?O zmiennym rvtmcm. s,..-ói walny udział ma tu muzyka i r;ra
świateł. doskonała w momentach bitewnych.
Wvkonawców n.ależv wvmienić wszyc:tkich: Andrze.t Kierc. !tndrze.f Herder. Marek Kołaczkow
~ld
r.oi:-u,ła'I'' <;;pmotiuk. Stanisław .Tasknłka. Taro<iła\V Pilar~ki Paiveł Krak i Stanisław .Taroszyń
iki. Głębokim przeieelem f ce1nym podawaniem
t,.,k~tu 7qcJ~ ·dow~li oni o kształcie tego t1l!lkneii;o.

~AGRODA WARSZAWSKIEJ PRE.t'\11.ERY
LITERACKIEJ przypadła w ubiegłym miesiącu
Janowi Koprowskiemu za tom opowiadań „.V1onolo1
w fitareJ 1ospodzie". Gratulujemy I

...

w Tli:'~ KUKU oh\arta zostanie w Pekinie,
pierwsza w powojennej llistod1 ChRL, "yst.awa.
Z.lożą aię na nil\ prace wykladowcow
pekińskiej Akademii sztuk Pięknych.

olli.tu.

...

W DAWNYM JUOSKIEWSKIM lWESZKANIU
SL.RG1Uli.t;A JESJENU>'A uiworzone zostanie
muzeum, poawięcon• Je10 pamięci.
Komitet J'111ieninow1ld, przy Zwi~u Płaarey
ZSRR, zabiec• te:4 a pełne, krytyczn• ~danie
bo1;otej ~pusctzny llteraclU•J W!go W)'b1me10 poety,

natriotyc:zm„~ wtdowl~ka.

• ••
SEJMOWA KOl\USJA KULTURY zastana.wiała.

n.owszej. Bitw4 o historyczne opa:ctwc.

benedyktyńskie na Monte Cassino trudno traktować
w
ueln.! jak-o biał• plame. W 6wiadomości narodu bu-

zlę ~6cł~

I łtorpU!IU o udzi.ail• n.uzyeh formacji w tej krwawej bitwie. PoróW'!lywano lit
do
Samo.sierry I to SamosieI'!'Y tra.ktowanei op.aeznie
w kate.storiach
zbednel
tromt.a.drac.Ji (dopiera
Zbigniew Załuski udowodnił że <iUtria szwoleterów poJ~.kich nie była fanfa.„onada).
Monta7 •cenicznT w Teatrze im. Jaracza rozprawia ~i~ z reliktami krzvwdzacvch ocen w spri·
sób otwartv t kooMk"·entnv Jak mocno brzm:ą
ze scenv "Iowa o tt"l'll ŻP dowódca 2 Kornu<tt. 'l~
chitekt zwvcieotwa pod Monte Ca<-.ino. kawalPr
naivn·ż•z,·~h odznaczet'> alia.nckieh
!(eneral Wl:ltl:vslaw Anders. wr.;1z z kllkndzieo;ierioma wvż•zv
mi oficerami polskimi oozbawio.nv z:o~tal w 191~
re.ku 1whwr.la St>imu obv\vatPl<twa i te u<tirn·3 1a
do dz;ó dn i<J nie zo~tafa 11chvlona
ze ~cenv brzmi śpiewana pełna piersią pie.§ń
„Czerwone ma.kł na l\fonte Cassino". przv czym
canto o!tatniel zwrotki brzmi 'l.s;eodnle z oryginałem:

wolno~ć„. krzyżami ~ie mierzył
Historia ten i eden ma błąd!"
Warto tu wspomnieć, że w niechlubnej pne~
ło~cl ·zaktam:rwan-o perfidnie ten tektt. przekręc.a
J•c nutępująco: „Historia niejeden zna bl•d". co
sugerowe.!o. te bitwa pod Monte Cualno była błę

,;Bo

N'a zdjęciu: Stanislaw Jaakulka, Boauslaw
Semotiuk, Pa.wel Kruk, Andru1 Kterc, An-

drzej Herder.
Foto: Tymoteu1

dem„.

WŁADYSŁA 'V ORŁO,VSKI

•
PS. W 1'>ku montażu. któryś z aktorów wymi„nia nazwiska wyższych <:>ficerów poległych i oochowanvch na wz,górw Monte Cassino. Dla loizian może (liekawy bcdzie fakt ~e ieden z nich
pik. KUREK ~łużyt przed wojna w 21! pułku
StTzeków Kaniowskich w l,odz! i z ;ego r>amieni.A
dowodził PrZV!!iP<>-~Obieniem Woiskowvm mlodz!eży
lódzkich szkół średnich.
•) Teatr fm. Stefana Jaracza: .,Monte Cassłm1„,
•cen.a.riusz: Pa.wet Kruk; wso6tpr.aca: l\farian Pa·
pis; reżvseria: Paweł Kruk: scenografia: Tadeusz
Paul: muzvka. onracmvanie muzyczne: Piotr RerteJ: komoozvc.ia światła: Krzysztof Sendke: kor:~ult.ac]a histOO"YC'Zll'la: Jan Rutkiewicz; premiera.: 2
ma.ja 1!JeS.

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • Fraszki
orzypadku

Prawda iest racze]. muzeum historii At.n, obejmuiitce okr-ft helleński oraz puio-wa-

że rzeczywistość iest nlastvczna
.przekształcalna . należv wiec wvobrazić sobie pewne cele ..nieprawdziwe". ponieważ ieszcze nie

zrealizowane. lecz wiarve;odne i
realne Albo Przvnaimniei cele.
które wvdaia sie realt1e. Dooie-

;ro czas, dopiero historia orzeknie. czy bytv to złudzenia. czv
może i:ienialna intuicja."

I\OBIETA JAKO ...

nia rzymskiego. LokaliZ11JCję
i:entralny plac sta>rej oz~c! mia,ta - nasr:z.uciło ż)"C'ie Nowa placóW'ka prezentować bowiem bę
dzie odkrycia archeologicme dokonane w tvch włdnie miejscach
od ma.fa 19811 ro1rn. Zwiedzając~
beda miel>i okazje zobaezyć jak
wyglądał.a przed
·l'l.ri~kami
t.a
część miasta a więc ant''czne
ulice. zaklad garncarski ,; ITI w.
p.n.e.. a tak±e wodociąg s.przed
dwóch tysięcy LM.

W Muzeum Sztuki w Loza.nn:e czynna jest wystawa pt . .,Kobiet.a i surrealizm" Kob'eta jako
anioł. erotyc~y obiekt.
cza·rod.z.iejka. demon i „Femme fata- STOWARZYSZENIE
le" - oto treść 450 wystawio- REŻYSEREK
nych dzieł m.in . RenE> Mai:!ritte'a.
Salvadora Dali. Maxa Ernsta i
W Tbil'.si odbv! się uło±ydel
'Pabla Pira-;~a Znajd u ia c;ię tam
ski ziazd l\1ied:z.:vnarodowe(o Stoteż l'lhrazv ~lvnnvch surreallstek
- Meret (")openheim
Dor<'lth"'Y warzyszenia Reżvserek. Przewodniczaca OO\\'E.'i or.i:anizacii zostaTan n int! i Leo11C11·v C'a~r i ne:ton.
ła

MUZEUM POD

ZIEMIĄ

W pooziemnvch grotach i kn-rvtarzach mieście; s;ę będ:i:ie nowe

WYbitna reŻ\'~erka l!ruzińsk11
Lana Gor;:oberidze. która noinformowa!a nrase. że idea nowołania
sto,rarzvszenia narodziła sie nodczas XV l\1iędzvnarodowe.s:o F~
stiwalu F;imowei::o w Moskwie
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NOTOWANIA
NA GIEl'...DACH.
Umberto Eco
2300

zł;

lteven ltunciman

„Wyprawy
-10000

krzyżowe"

zł;

Paweł

„Dwie drogi" -

nominalna 4:1'10
l.Ułtehell

„Imię róży"

700
zł) ;

„Przeminęła

8000-

-

Jasienica
zł;

(cena

Marraret
s wl:i.-

trem" 2700 zł (cena nominalna 1800 zł); Belu Guderian
„Wspomnienia tołnlerza"
8000 zł; W. Bruce Lincoln „Mikołaj II" 2000 zł (cena nominalna 1800 zł); Paweł
Marla Lislewtcs
„W imieniu
Pol!ki Pedziemnej" 1000 zł
(cena nominalna 400 .zll; Waldemar :Lysiak .,Wyspy zaczarowane"
- 1000 zl; Cezary
Chlebowski
„Pozdt•ówcie
Góry Swiętokrzyskie" - 200~

zl; Aleksander Dwnu „Hrabia
Monte Cht'lsto" - 3000 d.

...

0

W W YW1ADZIE UDZlELONYl\l ,,żYClU

WARSZAWY", Jerzy Jesionowski powiedział, li jego zdaniem - „nie jest możliwa llteratura o
pracy. o pracy lalrn takie' - według pisarza można pisać Instrukcje. Natomiast tematem literackim
może być tylko człowiek t jego konflikty, a ni•
praca".

NAltLADEM WYDAWNICTW AR'l'YSTYCZx YCR
się, jeszcze w tym rokU,
10-tomawy reprint „Herbarza polskiego" Kaspra
Vleslecklego. Cena tego dzlewli:tnastowlecznego dziel•
wynosić będzie IO tys. d.

tył rło-wy.

\'V

SZANSA DLA LYSIEJt\CYCH
Nie tra~cie nadziei,
Wło1 motna dzielić

smarły'l'I

l!IULEJOWKU.

„ dawnym
domu Józefa
llfuzcum Czynu

J>llsudskłega, ma powstać
Nłepodleglo~c!owego.

skoro
na czworo.

•

•

•

NAGRODI') r.11. JAROSLAlVA
lWASZltJEWTCZA pr"-Yznawan;\ przei: Spółd21leln1f)
WydawnłczĄ ,,Czytelnik". otrzymał Tadeusz
ltenwfckl n ksl:\żkę „Bohfil".
DOR.OCZNĄ

NAGROBEK

wam

W ne1>ku a!e urodził KRUK

Ut lKATOWE ZBlORY SL.'l'UKI
DWUDZIE;STUWIECZNEJ prezentowane u, w ramach
otwartej l9 kwietnia br. nowej, bardzo mteresującej
ekspozycji w ~Iuzeum Sztuki w Lodzi. Zachęcamy
do obejrzenia I

1!'1Ll\IOWYCR uka!e

Luk brwiowy

Prawd' o

w SAl\IACH OBCHODOW 4.0·LECIA Państwowej
Wyższej Szkoły Filmov.·ej, Telewizyjnej i Teatralnej
tm. Leona Schillera w Lodzi, 10 bm. otwarta. została
(Pl'ZY ul. Piotrkowskiej 189) Galeria stullentów t•ł
uczelni.

...

POZOROWANIE

seze,u.le na

. ..

DWAJ WA!tSZAWIACY. wzorem kolegów z
Katowic, założyli pierwszą w etolicy wypożyczalnię
ksll\ŻCk r dostawi\.„ do domu. Klient wykręca
numer 1elefonu podaje pozycję, I tego samego dn!P.
ma l'slążk~ w mi<>szkaniu.
Ciekawe czy ktoś z przedsic;biorczych łodzian
pójdzie w lcb śl~dy1

MACIEJ JÓZEF KONONOWICZ

KSIĄŻKOWYCH

•i•

niedawno, jak opaDować żywiołowy rynek wille~ w
naszym kraju. Wecllu& azacunkowycn danych, liczba
ma1netowidów w Polsce wynosi ubecnie 700 tys, W
oble&u majduje aię a tY•· filmów nagranych na. U
mln kaset (co roku przybywa około a mln kaset).
tstnieJ11 32 wypożyczalnie państwowe ł 100
prywatnych.

l)oruczę:
zmarł w

. ..

t>eruce.

WZ.O!IZltA, MICHAELA ROCCO OJ
TOlłlłEPADELA ~·brana Miss Europy, Jut

KłlUKOWJ

córką

~naklel!'a kslęc!a. startowata w teJ Impr.ezie bez
l'!i:ady aJca, za cichym przyzwoleniem matki. wzli:tej
lekarll:I (SJ'ecjal!stykl od chirurgii plastycznej),

Ly1y łysemu nie wyszarpie włosów
No. bo t>O \')rav,rdzie, iii by w 'akf sposób?

...

OSZUST

l'iAS'l REPREZENTACVJNV Pil.KARZ. hyły
7awt'ldnik . Widzewa" Wlod~imler1 Smnlarek nridnhał
na tr"·"' latll kontralt!
rntet'damskim Feyenoordem.
Dt"uż:vn11 tii ?~jmuje aktualnie szóste mlejsct w
li"lzc h(')lendersh'irj.

Trafił si ę lysy spf'.'1eiarz:
Miał gfo'\Yę bC'? pokrycia.

„

•

Opraco

,·ał:

.TAK

•

ODGLOS~

9

/

narzeże ma w Goltiawinie
go nie uprawnia do samowol·
nego opuszczenia miejsca zesłania. A on jeź
dził do Goltiawina bez zezwolenia. Być mote,
mispojrzałbym na to przez palce, młodość,
łość l tak dalej. Ale Goltiaw!no podlega komendanturze w Dworcu, a oni nie chcą patn:eć na to przez palce.
powiedział
- Nic o tym nie wiedziałem Sasza. - Ale moi.na go zrozumieć. Jeśli ktoś
trafił tu przez przypadek, to właśnie SolowieJczik, człowiek daleki od polityki. Przy tym
człowiek bezpośredni, łatwo nawiązujący kontakt, wszystkie te ograniczenia stanowią dla
niego duże obciążenie. To oczywiście dziwne,
że zdecydował się na coś podobnego, ale miłość nie zna granic ..
.- Liryka, Pankratow, sentymenty. W języku
oficjalnym to się nazywa u ci' czka! I za .
ucieczkę każe się nie tylko uciekiniera, ale
także tego, kto ułatwił mu uciecllkę. W Roż
kowie są jeszcze inni zesłańcy, l on zawiódł
zaufanie ich wszystkich.
to ja
- ' Jeśli ktoś ucieknie z Mozgowej,
będę za to odpowiadał?
- Tak, wyobraźcie to sobie: jeden ucieknie - wszyscy odpowiadają. I trzeba bronić
niewi,nnych ludzi przed egoistami, którzy myślą tylkd o sobie. O każgej przygotowywanej
ucieczce należy zawiadomić władze, taka jest
zasada. I należy nam w tym pomagać. No, a
wy twierdzicie, że jest.eśeole uczciwym człowie
kiem. Pomagajcie I
- Ach, to kogo chcecie ·ze mnie zrobić TI
- Alekllandrze Pawłowiczu, dlaczego tak od
razu? Za prowokację zasądza się u nas najwyŻ'Szy wymiar kary. Nie prosimy was, że
o rozmobyście Informowali o nastrojach,
wach. Chcemy zapobiegać ucieczkom, uratoktórzy uciekają, i
wać ludzi lekkomyślnych,
ludzi ufnych, którzy temu sprzyjają. Przeniesiemy was do Kieżmy, zrobimy mechanikiem
tereno,wym w ośrodku remontowym maszyn
rolniczych, będziecie 1wobodnie por11t1zać ;;_!ę
po rejonie, spotykać 11, z zesłańcami, · w tej
liczbie z tymi, któl'Z7 chcą uciec. A wy im
odradzajcie, W ostateczności będziecie nu informować, tebyśmr mogli zapobiec ucieczce.
mieszkać
Będziecie zabezpieczeni materialni11,
będziecie w mieście rejonowym, a nie na ·wsi
i ocalicie ludzi przed zgubnymi 1>09tpaml.
· ~ Tracicie czas na prómo - powiedział Sasza - tego, czego chcecie, ja robić nie będ'
Uważam to za niemoralne.
- Mojll pracę także uwdacie za niemoral- Zakładam,
czoną. Ale to

Jak.te się mote zjawić 'Il mnie? Na oczach
wsi?
- Tego nie wiem. Może i się nie zjawi. Ale
mote elę zjawi. W takim wypadku musicie
przemyśleć swoje postępowanie.
- Zatrzymał! go? - zaAm!ał się Sasza.
A jtili nie dam sobie z nim rady?
- Nie potrzeba go zatrzymywać, sami go
zatrzymamy. Dobrze byłoby namówić go, żeby
wrócił. W tym wypadku oskarżanie o ucieczkę
samowolne oddalenie
odpada, p0 prostu
o chasię, można ograniczyć się do ~rodków
rakterze administracyjnym. Mówię uczciWle,
niepotrzebne
Pankratow, nie chcę ucieczki,
jest mi nadiwyczajne wydarzenie.
Sasza czuł, że Ałfierow mówj szczerze. Ale
Sasza nie wierzył w ucieczkę Solowlejczika,
może polował w tajdze i zabłądził.
podsumował
- A więc tak, Pankratow Al:fierow - namówcie go do powrotu, tak bę
dzie najprościej. A jeśli nie zawróci, poinformujcie radę wiejską albo zarząd kołchozu, oni
-

całej

wiedzą. co robić.
Pomilczał chwi1ę,

potem dodał:
- Potraktujcie to poważnie, Pankratow. ukrywanie zbiega albo udzielenie mu pomocy
konsekwencje.
może .mieć .dllł was poważne
U waż.aj cie się za uprzedzonego!

Solowiejczlk uciekł? Sasza nie mógł w to u wierzyć, Mógł dopuścić, że Solowiejczik się poCzy sam
życie zmarnowane.
wiesił, utopił nie był bliski 1umrob6jstwa? ! Ale uciekać?!.
Praktycziny, rozsądny Solow!ejczik znakomicie
rozumie głu.pot,ę takiego postępowania. Z
wiele większym powodzeniem mógł uciec

o
z

izczególny, takich, jak on, jest ogromna liczba. I trzeba zinaleić w sobie siły, żeby to wytrzymać.
T·imotłeja.
Kledył lłPQtkał na ulicy
bojaźl!Wie popatrzył na niego, chciał
nąć, ale Sasza zaszedł mu drogę:-

Tamten
go omi-

Czy tak kiepsko strzelm, T!mciflej, czy
masz taką gównianą?
- Ty czego, czego'! - wymamrotał Timofiej,
odst,ępując o krok, tak jak wtedy, na łące, na
pewno bal się, że Sasza go uderzy.
- Nie bój aię - uśmiechnął się Sasza tu cię n ie ruszę, a wpadniesz mi w ręce
jeszcze raz w lesie - zastrzelę, jak psa. Ty
masz siekańce, a ja mam kul~ i lufę gwintotł)
dostanę cię! Ja clę nie dostanę,
waną kto Inny cię dostanie. Mamy swoje sąd,r. Zapamie1;aj, padlino!
Powiedział to i poszedł. Z takimi tylko tak
z
więzieniu
trzeba. Jak ro7U)rawia1i się w
chłopakami, którzy zabiH zesłańców na drodze
Timofiej też wie.
kańskiej, wie cala Angara.
Nie odważy się więcej, tchórz! Idąc ' do lasu,
kieszeni
Sasza lufę ładował śrutem, ale <kr
k ładł siekańce. I to nie jeden. I bez żuczka
więcej nie chodził. I nie stał na odsłoniętym
miejscu, i ścieżki ciągle znnleniał.
-

to

stnelbę

Na drug!, czy na trzeci dzień Po r01m1owie
z Timof!ejem Sasza poozedł znowu do lasu.
Nagle żuczek przystanął, coś poczuł, rzucił si~
w gęstwinę. Jego wściekłe ujadanie słychać
niezwykłe,
było całkiem blisko, ujadanie było
ale złe, zajadle, widać.· ujadał na człowieka,
a może i na niedźwiedzia. Sasza przyczaił się

(48)

ANATOLIJ RYBAKOW

kę.

Pracować można

nie tylko w Moskwie.
ReWizja sprawy? - ciągnął Ałfierow. wywalczyli. l3ędzie nad
Wątpię, żebyście to
wam! ciążyła karalność .
- Zdarza się, że karalność zdejmują.
- Zdarza się - zgodził się Ałfierow - ale
7a zasługf wobec państwa. A ja nie witlzę w
was specjalnego dążenia do dokonania czegoś
-

niezwykłego. Jesteście przecież obrażeni.
- Nie jestem obrażony. Ale tego, jak miotała się w korytarzu moja matka, kiedy mnie
zabierano, nie zapomnę. I jak szył mi sprawę
grµbymi nićmi śledczy, też. nie zapomnę.

No, dobrze - Alfierow znowu u11iadl naSaszy - przejdźmy do sprawy. SolowiejC!"ik uciekł!
Patrzył przenikliwie na Saszę. Sasza patnył
na niego w oszołomieniu.
- - To być nie może. Sołowiejczik. nie jest
taki głupi, viie dobrze, że stąd nie ma dokąd
uciec.
~ A jednak ~ciekł, pisał coś do was?
_. Uciec - to głupie, pisać o tym - jeszcze głupsze.
- Niewątpliwie - zgodził się Ałfierow
mimo wszystko jesteście tu jego jedynym przy!acielem, jedynym kolegą.
- Chcecie mnie oskarżyć o pomoc w ucieczce?
powiedział z naciskiem Ał
~ Pankratow fierow - odnoszę się do was o wiele lepiej
niż myślicie, Nikt was o nic nie oskarża. Ale
Sołowiejczik dobr'le przemyślał trasę ucieczki.
Trasy takie są dwie.: pierwsza - Angarą do
Jeniseju, druga - przez tajgę do Kańska. I
jedną, i drugą trasą daleko ni.:? ujdzie, zatrzymają go od razu w pierwszel wsi. Iść omido tego potrzebny jest duży zajająr wsie paf zywności, którego nie posiada. Ale możl~
wa Jest też trzecia droga - w górę Angary,
na Irkuck. Ta droga jest dłuŻS2a, ale przechodzi przez Mozgową, gdzie mieszkacie wy,
I dalej jeszcze dwie wsie, w których mieszkają współwyznawcy jego narzeczonej. Nie jest
wykluczone, że wybrał właśnie tę drogę, nie
jest wykluczone. te zjawi się u was.
-
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- To szyte grubymi nićmi - skrzywił się
przecież
Boris. - „Szedłem do Kieżmy"
zatrzymano mnie nie po drodze do Kieżmy,
a przeciwnie, po drodze w dół rzeki. Nie, a<>
odeśle mnie do Kań
Ałfierowa nie pójdę ska.
- Droga do Kańska jest nieprzejezdna
będzie przejezdna dopiero
powiedział Sasza za miesiąc, nie wcześniej. Więllienia w Kież•
mie też lllie ma, gdaie mieliby cię trzymać?
Alfierowowl wygodn.!ej jest przyjąć twoją weri
sję: przyszedłeś zabiegać w spraWie swojej
Frledy. On sam mi .mówił: nie chcę nadzwyczajnych wydarz~ń. A to, że wzię:l.i cię w
dole rzeki, nie ma znaczenia. Powiesz, że w
Rożkowie nie było łódki, a gdzieś w Kodzie
czy Pa.szynie miałeś nadzieję nająć łódkę.
zawiadomił
- Ałfierow już na pewuo
zaoponował
wszystkich o mojej ucieczce.
Boris. - Jeżeli już olę wzywał, to znaczy, że
przedsięwziął odpowiednie środki.
- A jednak - nalegał Sasza - to jedyna
szama. Do Bracli::a nie dojdziesz, złapią cię o;S
razu w plerwezej W8i i wtedy na pewno przy.
pisZłl

-

cl ucieczkę.
Nie będę zachodztd do wvsi.
,
A co będzien jadł?
Du:& ml trochę tarcia, słoniny, weharów,

cukru,

jeśli

man„.

- Ocz;rwlście, że dam! Ale na jak długo cl
tego atarczy, tle możesz unieść? I W le.tie teru
aię nie wyżywisz, bo zima. Strzelby nie masz.
Poddasz się z głodu w pierwszej z brzegu wsi.
Zrozum, te tu chodzi o twoje życie. Stawisz
zachowasz. I będzie
1ię u Ałfierowa, to je
szansa, żeby się z tego wykręcić. Pójdziesz
dalej - zginiesz w lesie albo cię złapią i wtedy jut nie masz żadnych szans.
Boris milczał, półleżał z zamkniętymi oczyma, jakby nie słuchał Saszy. Może się zdrzem-

ną?

- Wy jesteście na służbie i wykonujecie
swoje obowiązki. A ja jestem zesłańcem i
także będę wykonywał swoje obowiązki.
- Jakie?
- Odbywać wyro_!t.
. Alfierow pomilczał chwilę, potem uśmiech
nął się i powiedział:
- Aleksandrze Pawłowiczu, stawiacie mnie
w bardzo kłopotliwej sytuacji.
- Nie rozumiem was.
zna granic",
~ - Powiedzieliście „miłość nie
macie rację, powiedzmy. Ale macie żonę: nawychowauczycielkę. Czy możecie powier;z;yć
nie młodego pokolenia. żonie człowieka poli.
tycznie nielojalnego?
- Nie mam żony, skąd to wytrzaanęliście?
Nauczycielka? Wstępuję . do niej czasem po
!książki, i to wszystko.
- Aleksandrze Pawłowiczu, jesteśmy mężczyz
nami i dobrze się rożurniemy. Nie spodziewalem ·się innej odpowiedzi. Ale macie żonę:
nauczycielkę. I jeśli będziecie rozsądni., to nie
tylko was, ale też i ją przeniesiemy do Kież
my, tu też są potrzebni nauczyciele.
- Nie mam żadnej żony - nachmurzył i.1ę
Sasza - z równym powodzeniem moi.ecie uziiać za żonę każdą kobietę w Mozgowej. Jeśli
ruszycie nauczycielkę, dopuścicie się najwięk
s.zej niesprawiedliwości.
- Nikt nie zamierza jej ruszać. Ale mamy
obcych wpływów.
obowiązek chronić ją od
Powfecramy, przenosząc was w inne miejsce.
- Jesteście tu panami I - Sasza westchnął
z ulgą. Do diabla z nimi Przeniesie się do innej wsi, żeby tylko/ Zidę zostawili w spokoju.
Alfierow wstał, przeszedł się po pokoju„.
· .....:. PoWiedzcie, Pankratow, jak wyabrai.ade
10bie swoją drogę życiową?
· - Po zesłaniu wrócę do domu, będę się starał o rewizję sprawy.
- Do Moskwy nie wrócicie, dostaniecie kres-

jutro nastanie zima. Zamarzin.lesz w letrie Sasza.
powiedział
- Nie . mam innego wyjścia Boris zmęczonym głosem - dojdę - to dojd~
nie dojdę - to nie dojdę.
- A co będzie z Friedą?
- Nic jej nie będzie. Ona nic nie w1ie. Nie
widziałem jej po etapie. KorespondowaHśmy?
Z wieloma osobami korespondowałem.
- To jest niezupełnie tak - zaprotestował
Sasza - oświadczyłeś, że jest twoją narzeczłowie
czoną, to znaczy, że jest bliskim ci
kiem, będą ją wzywali.
- Ciebie tei wezwali, co mogłeś im powiedzieć? Ona też nic nie może powiedzieć.
- Słuchaj, może będ?Jie lepiej, jeśli staw::;z
:i.a
się w Kieżmie, u Ałfierowa? Oświadczysz,
przeniesienie
szedłeś do niego, żeby prosić o
ciebie. Wtedy
cię do Friedy albo Friedy do
/ sprawa będzie wyglądała zupełnie inaczej: nie
przekroczyłeś granic rejonu, sam stawiłeś si'
'POWiedział

nął.

- Przenocujesz u mnie?
Nie otwierając oczu, Sołowiejczik

przecząco
pokręcił głową.
podpadniesz.
- Zmiarkują. I
- O mnie się nie martw.
Boris otworzył oczy. Powiedział z niespodziewaną energią:
- Jeśli mnie tu zobaczą, to Alfierow
dzie tym śladem. A ja muszę przejść ze sietam mi pomogą. I
demdziesląt kilometrów ·ciebie narażać tet nie mogę. Ty nawet niemoże ucieżesz powiedzieć, że nie wiectl;ialeś,
kłem, Ałfierow cię uprzedzał. Umówmy się: ty
mnie nie widziałeś, ja cię nie widziałem! Cokolwiek i kiedykolwiek by się stało, choćby
za rok, za dwa, za dziesięć lat: ja cię nie widziałem, ty mnie nie widziałeś.
- No, jak uważasz - rzekł Sasza - jednak
myślę, że popełniasz błąd. Za parę godzin był

tr

pól·

t.obą
trochę
byś w Kieżmie. Ałfierow
trząśnie i na tym ws~tko się skończy.

wsiadłby do pociągu i pojechał. TuKańska iaJ mógł mieć na.dzieję na przeniesienie do
Friedy, w momencie, gdy uciekl, taką nadzieję stracił na zawsze. I Friedę będą ciągać. A
Jej na pewno nie chciałby wpędzać w tarapa-

ty.

Twój kolega
Jaką to sieć splata Ałfierow?
n ie musiał
uciekł z zesłania, żebyś czasem
odpowiadać, schowaj się za naszymi szerokimi

z nauczycielką, ona rnoże utego powodu, także się sehowaj za
naszymi szerokimi plecami! W Mozg owej jesteś bez pracy, kto cię będzie żywił przez trzy
lata? A ja dam ci pracę, nie będziesz cięża
rem dla rodziny. I nie zapomnij, wisi jeszcze
nad tobą separator, papierek o tym - proszę
bat'dzo, w szufladzie. Prymitywne.
Ale jednoczt:~nie Sasza wyc~uwał w AUierowie jakąś niezwykłość, niestandardowość, to
nie Djakow, to ptaszek całkiem innych lotów.
był w Chinach, Djakowa do Chin nie wyślą.
Jednak Djak.ow jest w Moskwie, w organach
centralnych, a Ał:f1erow tutaj, w głuszy. Na
pewno coś przeskrobał. Ma w oczach czujność,
oznakę własnej niepewnej sytuacji. I nie ma
w nim ordynarnego uporu Djakowa. Może niespecjalnie ~ię stara? .„
SiergiejowiczoWi powiedział,
Wsiewołodowl
że wzywano go z powodu Zldy, O ucieczce nie
nie wierzył w tę ucieczkę.
mówił Wsiewołod Siergiejewicz odniósł się do tego
wezwania ze- spokojem.
- Pojed:zilecle w ostateczności do Sawina albo Frolowa - to niewysoka cena za dwaNurzidzie Gazizownie
miesiące szczęścia. A
nic nie będzie, jest tu cenniejsza od Ałfiero
wa. Innego pełnomocnika na to miejsce znajdą, innej nauczycielki - nie.
Zidzle opowiedział o SołoWiejcz!ku, oczekinie uwierzy. Ale
wał, że Zida, tak jak i on,
Zida uwierzyła.
- Uciekają z tęsknoty ...:. powiedziała - nawet bardzo ro;r.,ądnl ludzie. Tracą roZ!ądek i
uciekają. Zwyczajna rzecz.
Żyjesz

plecami!
cierpieć

l

to dziwne, ale rozmowa z Ałfiero
wein uspokoiła Sasz«t ukróciła jego niepokój:
Alfierow potwierdził to, o czym sam myślał
- Moskwy ni e zobaczy, na reWl.izję sprawy
nie ma co się łudzić. Jest skreślony. No cóż,
r.in też będzie się musiał przeetawic!. Na koniec
uznał &wój los, poczuł, te może tobą pokierowa~. Żadnych tluzjł. Jego prz:vipadek nie jest
Może

za drzewem, przeładował strzelbę, wsunął do
obu luf po siekańcu.
Ujadanie wzmagało się, rosło we wściekłość,
to oddalając się, to przybliżając, widać żu
czek odbiegał, potem znowu l"7l\lcal się na konie Timofiej, pies zna
goś. To oczywiście
wszysUtich we wsi, tak może ujadać tylko na
nieznajomego albo na niedźwiedzia.
Saszy zamajaczył za drzewami człowiek, Wy·
dalo mu się, że słyszy szelest, a może to ruch
powietrza albo trzask gałązek.„
si~
żuczek wyskoczył na polankę i rzucił
na niezqajomego, a tamten odganiał go dłu
k.im, gru1bym kijem. Sasza poznał go od razu.
To był Sołowiejcz!k, w watowanych spodniach
. i watowanej kurtce, czapce-uszance, butach
rybackich, zarośnięty, chudy. Trudno go by!o
pq figurze, po tym,
poznać, ale Sasza poznał
jak opędzał aię od psa, a może gdueś w głę
bi duszy dopuszczał możliwość, że Boris rzeAlfierowa
czywiście uciekł i przypuszczenia
były słuszne: uciekł właśnie w tę stronę.
Krzyknął na psa, podszedł do Solowiejczlka.
Objęli się.
- Chodźmy z powrotem do luu - powiedział Sasza
przysiedli pad
ZagłębiL! się w gęstwinę i
drzewem, gdzie było względnie mcho. Soło
wiejczik zdjął plecak, położył przy SO'bie, oparł
głowę o drzewo, przym'knl\ł oczy.
- Złego muz pieska.
- Zobaczyła nieZ!ftajomego„. Chcen jeść?
- Na razie nie, podjadłem - Boris pokazał

na worek - ty co, jut wiesz o mnie?
- Ałfierow i:mle W'ZYWał, wypytywał o ciebie.
Boris półle!ał s zamkni~ oczami.
- Dlaczego to uobfłeil T - apytał Sana.
i 11 wySołowlejczik aię rozkasłał, dłu10
s i łkiem odcharlclwał.
- Prosiłem o przenieriende do l'riedy albo
jej do nmie. Odmówllt Pojechałem do niej.
Zatrzymalli mnie po drodze. Uełekłem. Wraca~

do Rożkowa? Wsadzą, oskarżlł o ucieczkę. No
I poszedłem w tę stronę. Będą mnie eukać
dole rzeki albo na drodH kańs'k:łej, a ja mc:>źe zdj\tę dojść do Bracka.
- .AU!erow przewidywał, te pójdziesz w tę

poNie
można dać gwarancji, ale myślę, źe to by tak
wyglądało. Powtarzam, to jedyna szansa.
- Klamka już zapadła. - twardo powiemożesz zdobyć dla mnie
dział Sołowiejczik słoniny; sucharów, cukru?
- Słoninę mogę, o cukier się postaram, suchary trzeba suszyć, jeśli poczekSBz, będą ' i
suchary.
- Nie mogę czekać. Zamiast sucharów przynieś chleba.
Pomyśl.
- Boris! - powiedział Sasza.
tardzo cię proszę. Nie mogę pojąć, na co liczysz. Powiedzmy, że uda ci się dostać do
Bracka„. To wykluczone, ale zalótmy, A potem?
- Stamtąd przerzucą mnie do Irkucka, wsiądę w pociąg i pojadę do Moskwy.
- Po co?
- Szukać prawdy.
Saszy wydawało się, że Boris stracił rozum.
ma
Jakie:j prawdy zamierza szukać? Może
wiernych ludzi na dródze? Przyjaciół Frledy?
Musi -jeszcze przejść siedemdziesiąt kilometrów,' to znaczy Frolowo, albo Sawino, albo
Usolcewo. Ale wszystkie te wsie są na wyspach, jak przeprawi się przez Angarę? Angara jesz.cze nie pokryła się lodem I nieprędko
nurt jest tu wartki. A jednak
się pokryje na coś liczy. Widać i tu, na zesłaniu, są Janie
kieś kontakty, możliwości, jakich Sasza
m.r
wydawało
podejrzewał. Państwo zawsze
się ws;zechmocne, wszechwiedzące, wszechobecne. W rzeazywistooci to wcale tak nie jest,
można je obejść. Zida zaproponowała mu i nn e drogi. Sołowlejczik, być może, też ma
własne dojścia, tylko że Sasza o nich nie wie.
- -Ile czbu cl potrzeba, żeby skoczyć do
W.!i?
To była prośba o pośpiech. Sasza wstał.
- Wrócę za około trzy godziny.
- Będę na ciebie czekał.
zamknął
Boris m<Sw oparł się o drzewo
oczy.
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Na lotnisku w Szeremietiewie długo

szukaliśmy bagażu.

Zawieruszy! się gdźieś i o mało nie poleciał
do Delhi. W hotelu przy polskim konsulaoie nikt
już nie pamiętał o naszej rezerwacji. Jak zwykle urzędników ni~zego szczebla nie przekonuje argument logiczny - w planowanym terminie Moskwa zamknęła lotniska (o czym kto,
jak kto; ale oni wiedzą!) - dopiero łzy Wandy i rozmowa z wyższym urzędnik.iem skutkuje.
Dobrze chociaż,· że w polskim konsulacie ·jeszcze reagują na łzy. Moskwa nie '"ierzy Izom.
Pr~ekonaliśmy się o tym natychmiast. Od pałudnia Pl"Ze'L całą noc aż do rana następnego
dnia lotnisko Domodiedowo co godzinę powtarzało, iż nie wie, czy są miejsca do Kurganu i
kazał,., dzwonić„. za godzin~ Płacz do sluchawk! n:~ pomógł. O 7 rano machnęliśmy na wszystko ręką. Poszliśmy spać.
P .> południu jadę na Domo<liedowo po bilety.
Ukochana biurokracja czuwa! Ponieważ radziecka kontrola 1·raniczna atwierdzila, że niepotrzebnie zaopatrzyliśmy się w wizę, gdyż przy
wystarczy stempelek
W''jazdach na leczenie
„AC" w paszporcie, nie wziąłem jej :r.e sobą.
Ale gdzież tam! Wiza może być niepotrzebna
kontroli granicznej, lecz panience sprzedającej
bilety jest jak najbardziej potrzebna! To ona
właśnie jest upoważniona, by rozstrzygać, jakie dokumenty obywatel powinien posiadać!
Ani mi się śniło jej ustępować. Z centrum Moskwy do lotniska jest ponad 30 km! Miałem dla
pokonywać tę
jej przyjemności czterokrotnie
trasę? Znów trzeba było rozmawiać z „naczal1twem". Rzecz niepojęta,· jak u nas. każdy, kto
'
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po nierównym, ubitym l.niegu kule,

kuśtykają chorzy.
Gawriił Il!zarow nikomu nie odmawia pomocy, ale ceną tego jest niewyobratalny tłok w
salach. Część pacjentów leczy &ię ambulatoryjnie. To oni właśnie od rana do wieczora jeżdżą

na zabiegi.
Wstępne ustalenia w przypadku Wandy są
pozyt}'\vne, lecz ostatnie słowo należy do profesora. Przed przyjęciem do kliniki trzeba ambulatoryjnie zrobić wszystkie badania: od grupy krwi paczynając, poprzez rentgen płuc, aż
do okulistv i dermatologa.

Zobaczyłem go zupełnie nie.spodziewanie.
Jakieś drzwi otwarły się na oścież i stana,l
w nich czł01\viek nie tyle poważny, co pochmurny, podobny chyba do biblijnego Elizara. Z
czarnych źrenic jego oczu wyzierała surowa i
tajemnicza głębia Azji. Gorące, pełne miłości i
.nadziei spoji-zenia skierowały się ku postaci, od
której bil mroczny chłód. Stałem wraz z córką
w tłumie chorych, jeszcze przed chwilą ruchliwym i gwarnym, teraz już niemym i wyczekującym. W otwąrtych drzwiach ukazała się i ruszyła :r.a profesorem spora grupa asystentów.
. Gawtiil Ilizarow jest niewysoki, krępy, o wytwarzy. Gdy nas
raźnie. wschodnich · rysach
mijał, zatrzyma! się nagle i .spojrzał na mnie
tak badawczo, jakby chcial o coś zapytać. Poczułem się nieswojo. To nie był dobry moment,
by przedstawiać się i prosić o wywiad dla „Odgłosów".

Wszystko to trwało sekundę, może dwie„. Ilizarow ruszył dalej .. Do dziś nie mogę pojąć,
co za magiczną, hlpnotyz.ującą, moc ma jego
wzrok. Mnie osobiście odebrał odwagę, Wandzie również. Później oboje doszliśmy do wnio, •
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Do Kurganu po ratunek
barierką lub za szybką
rować, pomiatać człowiekiem.

giedzi za

lubi kC>mei1de-

W Kurganie powiadają, iż kiedyś
Gawriił Ilizarow sam wyszukiwał w
okolicy ludzi kalekich, by ich leczyć.
Teraz na odwrót, wiara w niego jest
nieograniczona. Jaclą więc do Kurganu
chorzy ze wszystkich kontynentów.
To, co za pomocą swego aparatu robi Gawriil
Ilizarow, graniczy z cudem, Mnie, sam aparat
skojarzył s.ię ze średniowiecznymi dybami i innymi narzędziami tortur. Nie moglem patrzeć
na chorych przesuwających swe :nogi, oplecione
siatką, metalowych prętów. Jak to się dzieje, że
pręty, długie jak szprychy rowerowe, przeklu\\·ają J - o~ć, mięśnie, a kol'1czyna przez to rośnie,
Ilizarow
w ·dłuża się? A jednak to prawda.
udowodnił, że zarówno kości, jak i mięśnie,
nie dokształcone czy też amputowane mogą wzrastać i można im nadać dowolny kształt Proces
leczenia jest długi. 2-3 cm przyrostu, to 2-3
miesiące chodzenia w aparacie. Oczywiście, zależy to od vlelu czynników - wieku, ogólnego stanu zdrowia itp. Profesor wydłużał już ucięte nogi i ręce o ponad 30 cm.
Na twarzach chorych v»ldać cierpienie, choć
starają się nie jęczeć, nie krzyczeć. Sami się na
to zdecydowali i nie było wypadku, by ktoś zrezygnO\\·al z leczenia, by \\olał pozostać kaleką
do ko11ca życia. Ko1'iczyna przez długi czas po
bezkrwawej ( !) Of}eracji jest mocno opuchnię
ta i ma nienaturalną barwę - szaroniebieską.
I wtedy, gdy pacjent już żP.gna się z nadzieją
na poprawę, następuje przełom. Kończyna niemal z dnia na dzieil zaczyna wracać do normalnego wyglądu, skóra różowieje, a to, co pojawia się w twarzy i ruchach człowieka, który
llagle uświadamia sobie, że upragnione centymetry przyrosły, że to, czego tak pragnął, już
się stało ~ jest nie do opisania. Zmienia się
chyba psychik.a i charakter takiego człowieka
- nie ma cierpienia, jest radość i szczęście. To
tak rzuca się w oczy, iż nie sposób tego nie zall Ważyć. Oczywiście, jeśli wydłużenie km'iczyny
obejmuje kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów, bądź gdy chodzi o rekonstrukcję dużej jej
leczenie odb}"va się etapami i m9~e
części trwać po parę miesięcy przez kilka lat.
Najbardziej na współczucie zasługują dzieci.
O ile sam zabieg jest bezbolesny, o tyle cały
proces leczenia, łącznie z rehabilitacją, niestety,
boli. Dorosłemu łatwiej to znieść, jest w pelm
swiadom upragnionego celu .. Czy dzieci tę świa
domość posiadają? Dobrze, że jedno z rodziców
może na koszt pa11stwa przeb}"Vać tam na miejscu i opieko>Yać się dzieckiem od rana do 'Nieczora.
Po naszej pier\\"szej wizycie w klinice nie
mialem odwagi spojrzeć córce w oczy. Nie do
zniesienia wydawała się myśl, iż czekają ją
podobne męczan1ie. Jej twarz była surowa i napięta, a na dnie źrenic czaił się strach. Dopiero
teraz dostr.:egłem, jak jest mizerna i blada. Na
stole leżały nieruchome, jak zapomniane cudze
przedmioty, lodowate drobne ręce. Nie moglem
oderwać od nich wzroku i jakbym od nich oczekiwał odpowiedzi, zapytałem:
-

Botsz
Nie -

się?

cydowanie i

Wanda
dodała

powiedziała to twardo, zde- bęclę patrzyła, jak się

zakłada taki aparat na kolana.
Ale ręce nadal leżały nieruchomo, jedynie koni uszki palców drgnęły. Oderwałem wzrok od
tych nieiywych rąk, "·estchnąlem ciężko. Jej
szeroko otwarte oczy patrzyły „do wewnątrz",
widziałem, jaką walkę toczą teraz wola, determinacja i obawa, lęk.
Trzeba szczerze powiedzieć, że ani KNIIEKOT,
ani Kurgan nie są przygotowane na przyjęcie
tak dużej, jak obecnie, liczby pacjentów i ich
Qpielmnów. Stąd wiele osób mieszka w kwa-

terach prywatnych. Dopiero w tym roku do budowy specjalnego hotelu przy klinice przystę
pują„ Polacy. Będą w tym rywalizować z Amerykanami, którzy uzyskali zezwole11ie na zbudowanie dlu siebie oddzielnego hotelu. Dotarcie
do kliniki z centrum miasta nie jest łatwe. Od
naszego hotelu do przystanku jest ze 400 metrów. Autobus zatrzymuje się w odległości ok.
500 metrów od wejścia do kliniki. To wszystko
dla zdrowego człowieka pewno nie jest trudne,
dla chorego - to koszmar. W tę i 1 powrotem
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siw, że właściwie profesor patrzył na nas spo-

kojnie i „rzeczowo?', lecz w momencie, gdy jego oczy spotkały się z naszymi, poczuliśmy się.
jak przestępcy. Rozmawialiśmy na ten temat z
innymi pacjentami. Prawie każdy przyznawał
się, że odczuwał dzi\v:ny strach i zażenowanie
wobec profesora. To dziwne, bo biblijny Elizar
(od którego niewątpliwie pochodzi nazwisko
Ilizarow) również budził strach w każdym, kto
się z nim zetknął. Różnica sprowadza się jedynie do tego, że tamten nie miał pi-zyjaciół, a
5tynia, otaczająca miasto, wdarła się do jego
domu, zgasiła płomień życia. W „Domu" Gawriila Ilizarowa jarzą się okna, otwarte są
wszystkie drzwi, przyjaciółmi jego zostają na
cal:e życie wdzięczni pacjenci. Samo miasto
(350.000 mieszkańców) wygląda skromnie, wieczorem nawet mrocznie, tylko klinika świeci z
•
daleka, jak wielka gwiazda.
Po l O dniach z plikiem najprzeróżniejszych
analiz i badań przyjęto Wandę do kliniki, a ja
"Tacam do Iwanowa. Umawiam się, że będę
dzwonił i kiedy nadejdZie momei.1t ~·sypisu, przy-

w1-

jadę.
Jadę

pociągiem (gdy tylko mogę, nie korzystam z samolotu). Przede mną dwie doby podróży. To n.ie. W sypialnym przedziale jest ciepło, przytulnie, skład prowadLi wagon restauracyjny.
Powoli wciągamy się w normalny rytm ży
cia: czylamy, spimy, stoimy' w kolejce do umy\Valni, chodzimy na pos!lki. Palce przymarzają
lączniki między
do klamek, gdy otwieramy
wagonami, więc do restauracyjnego chodzimy
w rękawiczkach. W wagonach jest ciepło, w
restaut·acyjnym nawet gorąco.
Wysiadam na ostatniej stacji przed Moskwą,
we Władimirze. Stamtąd autobusem do Iwanowa już ręką podać, niecałe 200 km.

Po dwóch tygodniach \telegram od
Wandy wzywa mnie z p&wrotem do
Kurganu.
Operacja rue jest jednak możliwa. Wydhiko11czyn - to dla KNIIEKOT'u chleb powszedni. Taki zabieg umie wyko.nać niemal ka- ·
żdy tutejszy lelqłrz. Choroby stawów nie są jednak specjalnością Gawriila Ilizarowa i choć jego asystenci widzieli możliwość leczenia tego
przypadku, profesor nie podjął 1ię operacji i
nie wyraził zgody na przeprowadzenie jej przez
nich. Taka ostrożność jest godna azacunku. Dobrze, jeśli lekarz wkracza operacyjnie dopiero
wtedy, gdy jest pewny rezultatu. Gorzkie doświadczenie odwrotnej postawy mamy już za
sob2'. Już jedna nieudana operacja została przeprowadzona i dlatego nie mamy żalu do profesora. Trudno, przypadek jest skomplikowany,
m.!n. dlatego, że przez parę lat był błędnie diagnozowany.
Pogoda znów rob1 mi na złość. W drod?ł do
Władimira autobus ugrzązł w zaspach. Zamieć.
Wiele pociągów odwołano. Na dworcu ludzie zapisani są w kolejce po bilety już od czterech
Nowosybirsk i
dni. Pociąg relacji Moskwa tak idzie przez Władimir przepełniony. Uratqwał mnie telegram z ~Uniki I, jak zwykle, naczelnik.
O świcie w Kurganie jest mroźno i pochmurnie. Wysiadam z pociągu I tchu nie mogił zła
pać, mróz parzy gardło, n-0zdrza przymarzają do
nasady. Do KNIIEKOT'u wszedłem blazy jak widmo. N a twarzy miałem suon. Chorzy w aa.li
przykryci byli, czym tylko się dało, nawet wła
snymi paltami. Ktoś podniósł 1ię z łóżka pokuśtykał na kulach po Wandę, która akurat ·"gi>ściła" w innym skrzydle u zaprzyjaźnionych
Polaków.
Wieczorem jesteśmy juł w hotelu, jutro w
odlatujemy. Bezehmurne wieczorem
IPOłudnle
niebo sprawia nam rano okrutn111 niespodziankę. Najpierw śnieżek pada rzadki I przyjemny, lecz już w drodr.e na lotnisko· zaczyna byd
niedobrze. W porcie lotniczym nutępna niespodzianka - w Ma.kwd• des7lCz, mgła l umolot do
Kurganu, którego powrotnym 'rejsem mieliśmy
lecieć, jeszcze nie wystartowa~. Na wschód, do
Nowosybirska, droga jest jesr.cze wolna, trwa
odprawa pasażerów, ale ,,nam tuda nie nado".
Có:i:, z pogod111 nie ma co wojować, można tyl.
ko pokornie nek.ad. Pod wdeosór sakomunikowano, li aamolot 1 Moskwy zaraa WJ"błduje.
Wst~ł w nu nowy duch. OblicąlHm7, b
jeśli zaraz wylecimy, to najpótnłej o 10.00 ~
żanie

c:rorem będziemy na miejscu. Spędzimy normalną noc (telefonicznie zare"Lerwowa11gmy pokój w
hotelu konsulacklm), a rano odlot do Warszawy.
Zanim oczyszczono pas startowy, minęła 'g!ldzina. Snieg ciągle pada. Wreszcie startujemy.
Niby wszystko jest w porządku, istewardesy uśmiechnięte, pasażerowie spokojni, a tu nagle
bez żadnych wyjaśnień lądujemy w Permie.
Nie planowane uzupełnienie paliwa. Trwa to ponad godzinę. Startujemy z innym pilotem.
Lądowanie w Permie i ponmvny start przypłaciłem zdrowiem. Nie wiem, co się ze mną
stało, lecz zwyczajnie„. ogłuchłem. W oczach
- ból i mgła. Odwracam się ku Wandzie, gło
wę ma odchyloną na oparcie fotela. Twarz
ściągi1ięta, grymas bólu w kącikach ust. Niestety,
stewardesy nie reagują, żadna nie podeszła do
nas. M1ślalem, że już koniec ze mną. Uratowała mnie myśl o Wandzie. Wyobraźnia podsunęl.a mi jej postać w ogromnej hali lotniska w
Domodiedowie, zagubioną w tłum.ie, zapłakaną,
bezradną„. Ostatnim w ysiłkiem woli uniosłem
5lowę do góry i odchyliłem do tyłu na fote1. W
takim stanie bylem ze dwie godziny. Pamiętam,
że Wanda podawała m i Validol, który miała ze
soba. Może okazał się skuteczny?

Panorama
-\ .

,~-=---~:-:„.....---

-

-:---~~

-

-- .

~„„

., .

- -.

•

I

-

CSRS
Przed 1 maja i w dniu l maja doszło w
k ilku miastach CSRS do profanacji flag pań
stwowych i ZSRR. W Pirad~e utrzymano studenta, k.tóry zniszczył fila.gę CSRS, a w Braltystawie trzy osoby, które niszczyły równ.ieł flagi
ZSRR. W Tirnavie natomiast młody męł.cgyzna
w klubie fab'l'yki „Trkota" wymalował 1waatykę. Zatrzymano go pod zar7llltean propa10wania faszyzinu.
Koreańska Republika
Ludowo-Demokratyczna

Olimpiada w Seulu ~a
politycznej w Azji.
Koreańsk1 dzioomk „Rodong Sinmun" za.rzucił
. Japonii, USA i Południowej Korei apisek mający na celu wykluczyć KRL-D ze wapó?eospodarze.nia XXIV Ig•rzyskami Olimpij!kimi. Ga•
zeta napisała między innymi:
Zbliżająca

się

na zaostrzenie sytuacji

W Moskwie lądujemy o północy.
Nawlt nie próbuj emy dotrzeć do konsulatu. Rano znów stracilibyśmy god zi nę na dojazd
do Szeremietie\\·a. Przed lutniskiem stoi rząd
taksówek, ale żadna nie chce o tej porze jechać
na Szeremietiewo. Kurs dla naszej kieszeni niebagatelny, około 60 km, lecz „jaśnie panowie"
dobrze •mają godziny przylotów i wiedzą, iż o
tej porze nikogo z Szeremietiewa n.ie zabiorą
Proszę, błagam, nikt nawet słuch a ć nie chce.
Jednemu powiedziałem coś „po matuszkie'', nic,
groch o ścianę, tylko w styd mi się zrobiło wła
snej córki. Nie ma do kogo iść na skargę. Stoimy jak dwie sieroty, gotowe krzyczeć z bezsilnoscl. Wreszcie zatrzymuje się jakiś prywatny
samochód. Biegnę.
- Gdzie państwo chcą jechać? - uprzejmie
pyta właścicieL Boże, nareszcie jakiś wiatr pieriestrojki powiał! Wymieniam Szeremietiewo,
. on wymienia kwotę 25 rubli. Wanda szepcze
Jedźmy tato!
błagalnie: Jeśli średnie pobory miesięczne wynos zą ok.
ma120-140 rubli, to prywatna taksówka jątek na kółkach! Na jaki czort potrzebne są
studia, tytuły naukowe? Wystarczy, że umiesz
trzymać kierownicę i masz wszystko.
Słoną opłatę za przejazd prywatną taksówką wyznacza nie licznik, lecz.„ język. W czasie
jazdy usłyszałem od kierowcy, że to żadne kokosy. Podatki są duże. Pasażer bierze go tylko
:z. konieczności, woli państwowego. Benzyna droga, części zapasowe deficytowe, więc jeszcze
dwa razy
droższe, a kontrolują go średnio
dziennie. Jest młodym żonkosiem, a mimo to
musi pracow a ć ró\vnież w nocy, bo teściowa żą
da. by kupił daczę pod Moskwą, wszyscy znajomi już mają. Chciałem zażartować, że żona
również mo że iarabiać po nocach na daczę, lecz
b •l tak grzeczny i milv, tak byliśmy mu v,dzię
czni, że prostacki żar t nie przeszedł mi przez
gardło. Oczywiście, za takle pieniądze, każdy
może być uprzejmy i miły. C i ężki los człowie
J;a, który musi kupić teściowej daczę, wzruszył
nas bardzo, poczęstowaliśmy go jabłkami, wiezionymi z Kurganu, było nam go serdecznie żal.
Og ·om 1e Szeremietiewo w _środJw nocy w;y,gląda lo jak rozjarzomyświatlami zamknięta puWandę w hali odlotów i
stynia. Zostawiam
biegnę na górę szukać dy-żurującej kasy. Na okienku co prawda „stoi jak wół": „kasa czynna całą clobę". lecz za okien!<iem pusto. Cze-kam chyba z goclzine i nic, mkt nie przychodzi.
Zaczynam s i ę m i otać po całym porcie, pytam
celników i żołnierzy l;ontroli paszportowej wszyscy kierują mnie na górę do kaoy nr ,.1,
..tej samej". Wreszcie nie wytrzymuję i idę na
komisariat milicji zameldować, że „zginął czło
wiek". Trafiłem w dziesiątkę. Tam wiedziano,
gdzie szukać kasjerki. Wydzwoniono ją z baru,
siedziała u koleżanek na ploteczkach. Przybiegła na komisariat czerwona ze wstydu, zaczę
ła przepraszać milicjantóyv. Ci oiuknęll ją zdrowo I wskazali, kogo ma natychmiast przeprosić.
Podziękowałem im za pomoc, dodając, że zgodnie z przysłowiem: „beiz bata to i dobry koń
~ię znarowi". Przez całą drogę do kasy powtarzała bez końca: przepraszam, ja tylko 11a chwilkę„. Nie miałem już s!l pytać, Ile godzin trwa
ta jej „chwilka".
Z biletem w ręku (ja zostawałem) biegnę do
Wandy. Mój boże, ona pewnie dawno już mnie szuka, nie było mnie bite dwie godziny! Siedzi tam,
gdzie ją zostawiłem, ale oczy wyrażają tyle obawy i lęku, że serce mi się ścisnęło. Wiem, co ją
ucieszy.
- Jutro będziesz w domu. Odfot o 9. W Warazaiwie na ciebie czekają.
Wychodzimy z hali, musimy dostać się do
'hotelu dla pasa:t.erów. Zostaje nam sześć godzin,
cwłaściwte pięć, jest już prawie 3. Trochę poodpoczniemy. Taksówkarz, oczywiście,
śpimy,
odmawia jazdy, tłumacząc, że to „parę kroków"
i wskazuje na zagajnik za mostem. Na oko
prawie kilometr. Widzi, swołocz, że dziewczyna
jest o kulach, że ciemno, ślisko ! ma czelność
odmawiać. Wiedziałem, że na lotnisku jest dyżurny dyspozytor taxi, mignęła mi gdzieś taka
tabliczka, No więc znów zadziałałem prze~ „naczalstwo". Lobuz nie tylko podwiózl nas do
samego wejścia, ale jeszcze bagaże wni ósł do
hallu.
Następne 215 rubli otwiera przed nami drzwi
raju w tę krótką noc. Przedpokój z szafą i lustrem do ziemi, duia komfortowa laz.ienka, dywany, dwa wygodne loża, fotele, kolorowy telewizor, telefon. Sama ta piękna normalność kol
nel."WY, zdziera rrubą skórę, czyni człowieka
szlachetnym.
Rano pożegnałem się z córką, pomachałem
1'ęką na pożegnanie samolotu. Znów po raz któryś z rzędu granica przecięła życie mojej rocbiny.

WASYL KOCZNOW

„Nasza Jll'Opozycja wspólgospodarzenia OlimP.iadzie nie zostaw dotąd zrealizOW'4M. Obeoni•
jednak, gdy zbliża się Olimpiada, USA, Japo•
nia i południowokoreańskie marionetki u.siiu;q
u·ykluczyć nas drogą swojego apiitku, dążqc do
tego, by Korea Poludniowa byla ;edfl08trmmym
gospoda:rzem".

W dalszym ciągu gazeta stwi~ła:
„Co więcej, zamieniają oni wv1<.orz11s~ Olimpiadę poprzez manipulowanie poftui11JowoJwreańskimi

ltworzcnta
dla
marionetkami
„dwóch Korei". Wojna i pod.zial: taki ;est prawdziwy cel,. do którego zmie-rzc.ją wlaclu ;apoń•
skie poprzez Igrzyska Olimpijskie. Wzm.aga.mv
czujność przeciwko niezwyklym poB"Untęciom
ze strony JaPOnii".
W połowie kwietnia 1988 roku przybył do

Phenian.u, gdzie poproslł o azyl polityczny, docent Wyższej Szkoły Handlowej w Kavan, w
Południowej Korei - Li U Gap. Na niedawnej
konferencji prasowej złożył oświadczenie o motywach s.wego postępku. Powiedział, że za powiedzę o
średnictwem Radia Phenian zdobył
idei czuczhe. Idea ta o2lnaczała dila niego .,snop
światl.a", które rozjaśniło jego życie.
powiedział Li U
- „Za każdym razem Gap - gdy dowiadvwalem się, iż ndemal we

wszystkich krajach śWiata odbywaly łię mię
dzynarodowe seminaria w sprawie idei ezuczhe
tej
i organizowane byly grupy stUdioW<inia
idei, coraz bardziej pra:yciągala mnie wielka~~
szanowanego prezydent.a„ Kim 11' Sena,, któr11
byl twórcą tak wielkiej idei oraz dla drogiego
przywódcy Kim Dzong Ila, który rozwiJal jq
i wzbogaca!. („.) Sluchając radia KRL-D dowiedzialem się też, że wielki prezydent Kim
Ir Sen i drogi przywódca Kim Dzong Il tl.dziet0
la'ą energicznych wskazówek na miejscu
sprawach pań1tWowych, wie'lkich i malych. ZaC!1f
pytałem siebie, pełen P,..odziwu dla nich,
mógłbym gdziek-Olwiek tłldzieJ malei~ innuch
takich przywódców".
Li U Gap wezwał profesorów i 1tudent6~
południowokoreańsikkh uczelni, aby nie wierzyli temu, co o KRL-D mówi !ię w Południo
\\·ej Korei, bo to wszystko są kłamstwa.

Rumunia
Jak stwierdził w wypowiedzi dla rumuńskiej
gazety „Scimtei" przedstawiciel Krajowej Rady
<lo si;>i;-aw Wychowania Fizycznego i ~rtu -:Gabnel Pope!cu, w skład przygotowania iu•
muńskiej ekilpy olimpijskiej wchodzi tri wy.
~h<Jwa·nie. polit~czno-patriQtyczne. Obejmuje ono
mfonnacJę polityczną, omówienia dok~ntów
party1nych, spotkaiida z d~iałaczaml partyjnyinł
go$Qda;rk:I. Sportowcy
i . kadrą ~ierowiniczą
biorą uduał w zebraniach Związku Mlodzie2:y
Komunis~ycznej oraz odwiedzają zakłady pracy •. Gabriel Popescu st.wierdzil, te nie we WS7;Y•
stk1ch grupach azkolearle to odbywa Mę w
leżyty sposób. Na przyiklad bokserzy i pillcarza
dobrych
·więcej uwagi poświięcają osiąganiu
wyników w sporcie niż w sl:koleniu polityczn~
-patriotyicznym.
W czerwcu 1988 roku odbędzie się posfedzeni•
komitetu partyjnego przy Krajowej Radzie do
spraw Wychowania Fiizyczmego i Spartu, ·:na
którym oceni się wyniki ~olenia.

na-

. J~en z młodych radziecltkh żollnieny

2'\WÓ•

c1ł Sifl do gazety „Trud" z pytaniem, czy to
prawda, że kiedyś zwłoki Józefa Stalina leżały
w Mauzoleum obok zwłok Włodzimierza Lenina? Tak było istotnie - wyjaśnił na łamaC!h
gazety Aleksiej Albramow. Józef SitaJin leżał
obok Włodzimierza Lenina do 30 pa:tdzie.rnika
1961 roku. O usunięciu jego zwłok z Mauzo-

leum na Placu Czerwonym zadecydował XXII
Z'az,d KPZR na wniQsek delegacji leninrtradzk1ej, którą poparły delegacje: Moskwy, Gruzji,
Kazachstanu, Kraju Ałtajskiego i inne.
Zwłoki Józefa Sta•1ina zabrano z Mauz<>leum
w nocy. Rozebrano sarkofag, zwłoki pruł.ożono
do trU1111111y I Pochowano je pod murem kremlowskim (nie w mur.ze). Pogrzeb - drugi Józefa Stalina odbył sję bez przemówień orkiestry i talobników. Tylko w obecności '~go
córki Swietłany AHilujewej. Na grobie poło
ŻO!no Ha.rą płytę z imdenłem ojca, nazwiskiem
. .
i datami UJrodzin i lmiercl.
Z tej okazji Jewgienij Jewtuszenko opublikowait wiersz w ,,Prawdzie": „A ;i. •toracam
sit do r.rqdu naszego • prolbq: / podwotc!, potroić przy tej plyełe 1trde / aby Stalin nie
ożyl, I • taraz ze Stalinem - pr•e•.rlo§~." ".

JADWIGAl M. NIEDŻWI'ECKA

•

••
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FILM;

A może do kina?

-

ZJbl!iła

t!• pana jublleun

łO

·łecła pracy na scenie. Gdyby mógł
pan CofnllĆ CZU, f:rJ wybrałby pam

,,SONATA MARYMONCKA" to debiut retyserskl .Jerzego Ridana.
Film zrealizowano na po&taw!e jednego z wcześniejszych utworów
Marka Hiii.Ski. Jest to historia osieroconego chłopca z biednego
przedmieścia Warszawy który z trudem przeb!.la się przez tycie,
od czasów przedwojennych, poprze-i ok;upację przeżytą na pmwine.l!. at po skomplikowany okres powojenny w zburzonej stolicy.
Wśród wykonawców Olaf Lubaszenko, Henryk Bista, Zofia Merle,
Alicja .Jachiewicz I Bronisław Pa.wlik.

zawód aktora T
- Gdybym !llllal swoje sd<>l.:nokt
I moflllwoścl, to byłbym nieu<!7JClwy
w stosunku do siebie, gdybym narzucił sobie wybór właśnie tego zawodu. Kiedy• wyobrał.ałem sobie
swoją pracę, llllko pamio lłllk<ieSów,
a z perspektywy C!Ulsu okazało się,
ie te moje dok<mainl.a były dość
przeclfltne. Nie mówię tego przez
tal!IZy'WI\ 11kl'omność. Mam ju:I: parę
lat za sobą i patrzę na moje oslitgnięcta zupełnie tnaczej, iz dystaimru„.
Bywały w moim :l:yc!u a:awodowym
takie okre!ly, kiedy na próby
I
przedstawienia chodzllem z na.lwiększą przyjemnością, ale
tak.te
bywalv chwile, k iedy z wielkim
wysiłkiem wychodz:item z domu do
teatru. Zwłaszcza k ied:v zdawałem
sobie sprawę. te n ie potrafi ę ciekawie zbudować kreowa·nej postaci. Bardzo łatwo ulegam zniechę
ceniu i szczerze z azdroszczę lrolegom, którzy posiadają taki upór i
sił~ w sobie, te pokonują piętrzą-

sz41 ml~ ciakMrY pocn,.z na u.prezentowanie tej 11lwettt1 wldzOlwl
! nieskromnie powiem - udało ml
1!41.
- Mówlm7
tylko o teatrze a
przeclet brał pan u<D!ał w d'Zie&lll1lk&ch filmów, :t.e nie w-i>omnę
o teatrach telewizji. Je.kle były pana pierwsze kontakty z filmem?
- Pierwaym tilmem, w którym
za.grałem to była „Pamiątka z Celulozy" - Jerzego Kawalerowi~
(rola GMv'llikowskiego). Pómiej zupełnie przypadkowo zagrałem
u
Jana Rybkowsklero w filmie ~aity
tułow8/llym „Godziny nadziel" i tak
się zaczęło„. Bylem do pracy
w
filmie 2ltlpełnie nie pt"Zygotowany
1 ba!'dzo się balem„.
- Jest pan bardzo samokrytyany„.
- Oj, pro.szę pani, kiedy zobaczyłem „Godziny nadziei", byłem zupełnie zdruzgotany. To było st.raJSZne przeżycie. W tym samYJ.ll filmie
grała Jadwiga Chojnacka kiedy
popatrzyłem, z jaką swobodą pokazywała się .na el.«'ainie, to wiedzla?em, te jestem skomprom1to-

wiem pllllll lrletoryjk„ lttór& dowiedzie, jak łatwo n.a acenle dram&t
staje 1i41 komedl-. a komedia przei.tacza si11 w dramat. Jeac::ze w la·
tach 80. wlt!'le programów telew!zYjnych tranamltowano na tywo.
Brałem udział w spektaklu, który
napisał specjalnie dla łódzkle1 telewizji Edward Szuster pt. „Dwie
tłuste gęsi", Sztuka opowiadała o
tragicmych losach paey bohaterów
siedzących w więzieniu i azek•Jll\cych na wyrok śmiel'C!. Zycie mogli
okupić tylko tłustymi gęslami, dając je w łapówce niemieakłm stratnik:<>m. Szczególna wartość gęsi
wynikała z faktu zbli:!:ających
s ię
§wląt Bożego Narodzenia, w cięż
kich okupacyjnych czasach.„ Sztuka
zaczynała się w taki sposób, że my
więźniowi e siedzimy na skrzyniach.
Kamera dostała sygnał: zaczynać.
Pomaleńku wchodzi w dekorację„„
ja wstaje I t ylko słyszę: Tryyyyy„.!
i czuję, że za.wadziłem spodniami
o gwó:tdź. Spodnie są całkiem rcndarte. Nie mogłem w czasie grania
tej dziury eksponować. Wygrać t.aką sytuację w ponad godzinnej au-

„Grywałem dobrotliwych ludzi"
ce

się

pr.ze<l nimi przeszkody. Mo-

..Zl.OTE DZIBCKO" Michaela Ritchie to film pmygodowy. Z
, klamoru w Tybecie oorwane zo .taje .,złote dziec:ko" - symbol
dobra I przewtezlon~ orzez ludzi reprezentujących zło do Los
Angeles. W tym mieście aniołów u.ratować je może wybraniec. któremu, niestety, daleko do anioła. W filmie występuj" m.ln. Eddie
Murphy i Charlotte Lewis,

psychiką rasowego aktora.
- Jakiego rodzaju role pan preferuje?
- Komediowe i tylko o talki.eh
marzyłem, a zuwyczaj
obsadzany
byłem w dt"a.matach i tragedi.aich I te! często dramaitaml się kończy
ły ...
- Mcde to za 11praw11 pana warunków z<'lwnętrznych?
- Być mote.„ Często się mówi,
te aktorstwo to powołanie, ale przede wszy111Jldm, to Jest wielka odpowiedzialność m to, oo g!ę robi. Wyd1tje ml się, te jetel! la dobrze
czuję się w roll, to s pewnością
widz to odczuje I z przyjemnością
b11dz!e Oflądał spektakl.
- Wspomn!al pan, te musiał cza1ern przełamywać opór wewnętl'2llly
przed wcieleniem się w postać proszę o przykład?
- Teatr Nowy wystawiał „Skąp
aaH w retyserH Jerzego Zygalsklego. Kiedy zobaczyłem taka to ogromna rola I uśwlarklm!łem 50ble
jakle znadromltokl ją grały i jakle
to były oshu!'nlęcla 1... ale to była
komedia.„ - Wiedziałem, te mu-

wany „. Później, mote !ui We :ile
nie grałem jak wów.czu, ale„.
- Ale ma pan w swoim dorobllw
wiele !Zil!ICUlCych ról
filmowych.
Zagrał pan w ponad 110 filmach.
- Sam Jestem tym fa.ktern u.skoczony. Niektórych tytułów w
ogóle nie pamiętam.
W dorobku
artystycznym ich clęł.ar jest zin.I.komy. Grywałem: wo)skowyeh, milicjantów, dobrych kolegów przyjaciół, tatusiów, role takich dobrotltwych lud7JI ale nie byij to bohaterowie wyra1inle o'kreślenl.„ Półlniej
poja.wlly się takle aylwetkl, ale tio
nie były filmy, myłlę o roli Kutrzeby z telewizyjnej audvcjl ..Armia Pozna!\", czy Szacha Iranu w
telewizyjnym apektaklu pt. „Epy-

Zakończony w ostatnich dnlacli kwietnia
XV
Przegll\d FJlmdw o Szłuee najłatwiej byłoby zamknąć statystyk•: 38 filmów w konkursie wybranych z~ 110 zgłos:r.onych, brak Gra.n.n Pri"'I[, ale u
to 20 pozostałych nagród i wyrótnleń prrz.yznanych
nie tylko pr.z:ez oficjalne jury z Andrzejem Papuzb'iskim na czele, ale i Inne gremia z zakopiańsk"
publiC'?l!lośclą włącznie.

Fakty D Plotki·o Anegtłodd

•

Polacy na antenie programu drugiego BBC. Najpierw
5o-m:nutowy film poświęcony Tadeuszowi Konwickiemu, potem telewi'Zyjna premiera sztuki° Ryszarda Kapuścl6aklego „Cesarz" w wykonaniu jednego z najlepszych teatrów londyńskich
- Royal Court Theatre (w reżyserii Jonathana Millera) i wreszcie godzinna audycja poświęcona Ryazardowl Kap~eJ

mtL

·

* ' . Zapowiadane przez szefa

2 programu TV, J4sefa Węirrsy-na zmi·a ny w progrramie Dwójiki („Życie W8il'SZ&wy" :s 15.IV.
br.) potwierdzają się. Szef Dwójki zapowiedział rozszerzenie
współpracy z wybitnymi ludźmi, którz.y swego czasu zniknęli
z ekranu, a wi ęc z Hanuszkiewiczem. Toeplibem, Walterem,
Rolickim, Bogusławskim i jeszcz.e innymi najwybitniejszymi
twórcami w historii telewizji. Nowe twarze - ale też Sznuk I
Mikołajczyk. Nie zależy ml na tym, żeby to co robię było nowe czy też moje - tylko żeby było dobre„. Chcemy się pozbyć
maszkaronów ga<lających w telewizji.„" I ot? z przyjemnością
powital i śmy na ekranie Tadeusza Sznuka, jako gospodarza
niedzielnego programu Dwójki. Innych widzieliśmy wcześniej„.
•
,,Frantlt" (Szalony) to najnmvszy, pełen naa>iecla lhńoller
Romana Polańskiego, jaki zaprezent.owano w Pary-tu. Film opowiada o tym', co przydarzyło się amerykańskiemu kardiologowi w Paryżu . dokąd przyjechał - wraz z. żoną - na kongn."S. Lekairza gra Harrison Ford, towairzy6Zącą mu ź<mę, która znika w tajemniczych okolicznościach - Betty Buckkley.
Polai'iski twierdzi, że po nakręceniu tego obrazu odzyskał chęć
do robienia kolejnych filmów . Złośliwi utrzymują, że jest to
rezultat u<lanego debiutu francuskiej aktorki Emmanuelle Selgner - od trzech lat przyjaciółki, a od niedawna :liony Polańskiego.

tydzień na ekranach
piżamie 25-letnia Emma

Co

.

telewizji brytyjskiej pojawia li•
• w.:.
Freud I przeprowadza rozmowy
z gwiazdami brytyjskiej telewizji i kina. P110gram „Pillow
Talk", czyli „Poduszkowa rozmowa" (stąd strój glówn~j bohaterki programu) cieszy się dużym zainteresowaniem widzów.
Nie bez znaczenia jest fakt, że Emma Freud to prawnuC'l.k.a
Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy, choć powiada o pradziadku, że nic o nim nie wie i ni~go, co stworzył nie czytała. Można I tak.
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Dwukirotn!e miałem okasJ• ~
w przecbow)"WMllu renttlł
tego, oo zwie
ozłowleczes\e

nlczyć

dycjl, wymaga wiele hartu ducha.
Nieszczęścia jednak chodz11 parami I to nie był koniec z obez\vład
nl.ającyml zdarzeniami w czasie tej
realizacji. Podczas prób owe tłu
ste gęsi potwor.nie gę~ły za dekoracjami więc •w czasie emtaji col!
trzeba było ? nimi zrobić, eile nie
spodziewalem się, te organi·zatorzy
póJdit po najmniejszej Unii oporu
i zwyczajnie gęsiom zalepilł d7Jloby plastrem. Kiedy moja rona teatralna, w DMZej wspólnej scenie,
wniosła je czułem 11lę dobity,
zgotowałem się ... To tak!e musiałem

a.,.1

wytrzymać,
były
połlwomle
zemes~ane, kiedy jedn" z
nlclt
mlalern wręczyć strdmfkowl n1emtedklemu, to gęś z tym zaklejo-

nym dziobem uder.zyla to z całej
- W Ja.kich rolach mołma obec- slly w rękę. etnitnt1t nie spodzienie pa.na zoba.czyćT
wając się uderzenia ZM'eegował do~c!
- W teatrze g,ram w dramacie spontanlcmle: Aau.„.! Nigdy nie
„Tytus Andronlaus" i ~jl!l, te za.- zapamnę tego l!IPektaklul
wiodłem oczeld\Wm!a, stąd
mote
- Dziękuję panu za r<mnowę.
nuta zgorzknienia towarzyszy naszej
rozmowie, zd w kil.nie zagralem osta tnlo w fil,mle Jerzego Domaradz- IWONA NIEMIECkiego „ł.uk Ero1a" postać Karow- -AiDAMSKA
sklego. żeby Jednak nie romtać się
w nastroju pesymistycznym, opolła",

Był to, mimo bąd:t co bącli jubileuszu, festiwal
lkromny, zgrzebny, a co gorsza nie do kofu:a chyba przemyślano jego formułę. I nie chodzi tu nawet o paziom prezentowanych filmów - te były
takie, jitk!e w ostatnich dwóch latach powstały.
Zabrakło natomiast otoC7ikl, imprez towarzyną
cych, które kałdemu przeglądowi ~aj" specyficzne, jemu tyolko charakterystyczne piętno.
Lub
nie. Niestety, tym ra"Zem zupełnie nie było niczego, oo mogłoby kiorzY'Bf;nie "WYl'óżnić ten przegląd . .W praktyce wyglądało to tak, te zgromadzono filmy, przyjechali goście - twórcy
ftlmowt,
krytycy I iznawcy, popularyzatorzy i miłośni.cy kina - odbyły •lę pok111ey, wręcz(ino na,grody.
I
tytko zapoannitno o tak oc-zywlatym
fakcie, t.e
film o sztuce ja'k iaden Inny gatunek, z dennic.Ił
wręcz żyje I ma tlę najlepiej wśród Innych dz!edzłlll aztukl., tego konglomeratu d7Jłala6 I pmedltta-

oczekiwane od kllikuna.stu co najmniej lał, ok:.uad
1l41 mote zbawienne dla dalszej egzystencji festiwalu. Jut w tym roku pokaza.no kilka co najmniej
zaslugu3,cych na uwagę filmów. Zaltczam do n\ch
obra2y Andrze;fa Titkowa „Piękny dwudziestoletni"
(o Marku masce) i Krystyny Pióro „Nie było lata'' (o Stanisławie Grochowiaku). Aacetyczne w
formie, wystylizowane niemal na kronlkanikl zapis, oba podejmowały ba.rdzo trudny problem uk.azanla literatury, pisarza za pośrednictwem ruchomych obrMów. Retyserskl zabieg szczególnie wldOC'lllly był w filmie o Grochowiaku. Wspomnienia
osób mających go (1ąsiadka, ma1Jka, córka, nauczycielka) 1taly się w filmie etapami, przy!rtankaml tyciewej drogi poety. Nagrodzono takte filmy
o teatrze. Wśród nich ,,zie zachowanie" Ireneuna
Englera (o 1łynnym 1pekta'klu Andrzeja Słrzelec
kłel'O) jest zresr..tll więcej nit tylko rejestracją
dziala4 teatralnych. Jut pr.zede wszy.t:klm· próbą
uchwycenia relacji iza.chodZĄcych między łwiatem
ln1eenłmwan)'m a rz.eczywi!toiłclll. Takiego teatru,
jaki nle11łe eodlzlenne łyicle nie da
Min1Ce11!zo..
wać.

Goapodara w „W•1elu" se. ,,.,..
Zb. JMlefowła

płaT\skieoo -

mówi ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ, aktor Teatru im. St. Jaracza w Lodzi

ja psychika jest chyba l!IJ)rzeemia s

-rv. W1DEO

•I•

stwem, a stało •lę łilllk m:lękł tfl•
mom „Most na nieee Kwal" ł
„Król tzczurdw".
W zasadzie chodzt o ~
ale sposoby na to asugerowane 1'
tychte filmach '" róJme. „M09t a&
rzece Kwa!" jest filmem cokolwiłlr
dtentelmeń!lklm, któZ']' nie opcnrlaa
da o uml&f9'llu za ~ I odnoll
się wrdenle, te obóz jeniec:łd to
tylko teren nlachetneJ welkt brT•
tyj.ski~ pułlkown!.ka s JaipOMl[lla
komendantem obozu.
Nalely chyba dooenl.ć Ang111łra ~
sztywne trzymante &i~ zasad, uł
Japoi\ceyka zga.nlć iza lWrl w SMYchologll I akło~ć do lltolOW'aftła
tępej I brutalnej siły. Ale mote te
równiet Jest psycholorl& - ltodea
bushido.

Byc! ·mote ekisłR~ · - tn~ pulkownb Nicholsona to me
tylko kodeka etyczny l regulamłft,
ale r6w.niet w miarą metelaa ocena awołch akcji. Komendant to
człowiek hltereru, :l:ąda
budowy
mostu - nie r~"u.ny ad pna
blisko połowę filmu_ porzosta.~ problem dowodz~la.
Z kolei „K'ł'ól &ZCZurów"

.to r..

TV

Król
"'
szezarow

•I•

Ze starej, dobrej tradycji Zakopaneso odftotowarto suklcel Bogdana bzlwonklero I „B~
wero Pesaza" n „Sen" - WC~ll. poetyclt"

w~

W ZAKOPANEM

rum, ••••
wiei\, które sldadaJll 1!41 n.a W9pdlczeen• panorakulturr. Zabrakło na fe11tlwalu - w
Zakopanem - jednego chooby dowa pamlęai o
zmarłym niedawno sakopiańeąku Tadeussu Brsozowskłm, wielkim malarzu. artyście, kt~rego barwna postać złl\C!&Yla tlę 11 kolejnymi prrreglądaml.
Bywa? w jury, był bohaterem nałfadzemych filmów, był zawae obecny na pokazach. Na miano
Skandalu organizacyjnego zuługuje w tym kontekście i ten Jeszcze fakt, te wystawa pr.ac tego artysty prezentowana w zaltop!ańl!lklm BWA zoatała
zamknięta na tydzień przed rozpoczęciem fiMltlwalu I A 11prOWadzenle prochów Wlłkacego'I Pneclet
festtwal jest chyba ~ wlonlen temu artykle. Legenda Zakopanego, jt:go sprzyje.jąca wszelkiej airtystyc:zmej działalności atmosfera, tak znakomicie
dziś wykorzy11tana przez AndHeja Dziuka I jego
teatr, miała !IWÓj udział w narodztnach festiwałiu.
Malo zreszt" je&t w naszej hlstorU ntukł sylwetek tak na wszelkie sposoby tHmowo ek·s ploatowanych ja.k właśnie Witkacy. Fa'lcynowall się Jego twórczokill I poświęcali mu awoje filmy I tegoroczny laureat Grzegorz Dubow11kl I .Józef Robakowski I .Jacek Szmidt. Czyłby towanyn~:r
przegląd filmów !mpit'Owanycll chlełem Wltkaee10 był zbyt trudny do mrganlzowanła.T
Moa zr~ tych Ulów byłoby mniej, ldyby
po pro!ltu więcej ·było dobrych filmów.
Podcza1
konferene}i pra10wej na otwarcie festiwalu tu:towano, te nledłufo nagród będzie więcej nit filmów. R-Leczywlścle, brak GMI\d Prix, przy denczu pozostałych, łwiadczyć mote o dewaluacji
przeglądu. Nie było na nlm pm:eboju, nie było nawet ta.kich filmów o ntuee, do Jakich p~cza
m nu w latach TO. I poc!Zlltku 80. młod!zl, częeto
,deblutujl\cy dopiero filmowcy „ze .tajni Lukow•
•kiego". Staliby al• łwladlwnt antmy wartJ'•
Cót wlec lnt..-ij..-co poeoetaJo do obejnenlL
Na uwagę saWllJj• Pl'Ud• wa:ratkb rozszerz„
nie t<mnuły felłlwalu. Po ra peanodyfl•
ll:owany Nllllaml'll dapułclł do
konlrurIOl!f'_eJO .fllmy o 1~. ......
, le, totoINftl. 'lft.t. od . . . ~
~
mę naszej

„ ........

pr6b4I tnt.J!prete<:Jt mahrstwa 'l'Omana
Betsliitklqo. Był to właAcłwle Jedyny godny
uwag!
film, ktch7 nie opowledal o h\nym artyście, ale
prsetwaąał je.go ch!eło w obrazy właściwe dla
1:stukl filmu. W dwu filmach pojawi.la się sylwetka
Słanl•lawa Szukalskiego, zmadeto w 1987
roi.ku
malarza, ~bl.&r!Za. projelllta!1ta, public~ty dopomlnaj11cego alę polskiego, 'narodowego stylu
w
atu.kach plast~ych. Filmy te
to ne.grodzooy
naj~ nagrod", ,,Srebrnym
Perazem'• film
Grzesoru Dnbowskle10 „W krosu Stanisława Sz11kal1klero" I film· Ignacego Ssczepat\sklero ,,szcze.
pow:v". Bohaterem tego ostatniego jett
ma!lan1,
rz~blan: I poeta Marian Konarski, w.spółpracow
mk 1 przyjaciel Szuka.łllk!ego, jego następca
w
ugrupowaniu artylltyeznym mwanym Szczepem ,,Ro1ate Serce",
Wreszcie nle wolno pominąć „Duetu~
.Jadwigi
~ukowsklej, kolejnego zrealtzowanego w WFO filmu tej niezwykle wra:f:liwej artystki. Jest on zapł.sem powstaiwłl!llla wldowtsk.a baletowego „Karło
wicz - Interpretacje", realizowanego przez Adama
Hanuszkiewicza w Teatrze Wielkim " Lodzi.
Na koniec filmy o filmie i fotografii. „Cudsotłemka" MIC!hala Ma.rynlarcmyka (o ll'OnCZl!.oej w
lJodzi Bwle Rubinstein, fot<>grafuj"cej śLady odch<>dzllcego iwtata), „Zbigniew Boehenek - relyser
atarero Krakowa" Maełeja Lukow11klego, „Wlęeej
"9łatla" Stanisława Manturzew11kle1'0 (o operato1'%1 filmowym Stanisławie Niedbalskim) i „Wlad:raław SłarewfazH Wadima Bere1towskle10, którego
boh&terem jest nlezwy>kły arty9ta filmu kukie?kowego, całe tycie ~:r I 111X1arły a _gran·lcą
Polak.
N1eatety były l ftlm7 nłezb>'t łntenmuJ•ce cą
Wf'9 ałeudane. ·

Mł~łS,AW KUZMroK!

•

łatwo spekulowac!
nad
albo przy telt:wl:rorze
o
humanistycznych aspektach Jego
postawy, lecz nieco trudniej dostrzec, te jego poot~anlem rzą·
dz! tylko jeden dylemat: fyć albo
.nie tyć. Być mote to widnie •
jego postawy najp~nlej przebija
człowieczeństwo, mtmo
WllZY'flfll:O
reguły, których 11lę trzyma, są śc!A
le ustalone I w ml.arę motllwośd
JX'Yfllaga młodemu Angll:kowl, nie
mówlĄc jut o tym, te utrzymuje
swoich poplec:mlków,
a
ctzlę1d
szczurzym udkom 1 je1fO hodowa.t
nla umiera iz głodu pól obó'Jla.

:Bardzo

ks!ąfk"

Przesłainie filmu jest chyba telrlel
w aytur.cjl nłet)"Powej, 9dY 'Wllllel•
kie kanony mołalne l, by tak ~
misternie twottona I plelęg!\OWIOl&
siatka 110Cjologlczna trae11 na snaC"Zenłu, nast"1)uje praktyC"ZDa selelk•
cja autorytetów I wybijaj" Bię et,
którzy nie poslada.j" tradyeyj.nJ'Ch zahamowań etycmyeh.

TOMASZ
KUBIK

•

Na kolumnie „Polemiki, Usty, opinie• publikujemy tylko Ust)' 11odpłsane łmłenłem f naswfstdem. • t>odanłem adresu. Adres I nazwłako na t:vczenle załnteresowanero zatrzymujemy do wiadomości rel!akcii Zastneram:v sobie moZliwość skrótów.
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,,KOMU ZALEŻY N A OBRONIE
JÓZEFA STALINA?"

stępowi, ale chodzi o to, ie poglądy, jakie głosi,
. od prawdy. Ot, l wszystko.
:\lyślę, że na tym należy zakończyć polemikę .

dalekie

są

.

WITOLD BOROWY

:'\a wstępie pragnę przypommeć Witoldowi Borowemu, że mój
ilist prze$łany do „Odgłosów" dotyczył artykułu l!'.P. :: 15 'kwietnia

NALEŻY MALOWAC OKNA

1988 r. (... )

Witold Borowy cytuje Ga wriło Popowa:

dość

$ię
nadzieje, że pieriestrojka umrze śmierciq nat1,1,rainą". Jeżeli słowa
te dotyczą ·jej wrog·ów. to w porządku Mnie to nie dotyc zy.

,.nie

spel.nil'!I

Jest€m emerytem i nikomu n:e zagrażam . Pi~ząc staram s'ę
być jak najbardziei obiekty\\ ny, szczególn:e \\' sprawach historycznych. Nie n ależ\~ do ludzi zmieniających chorągiewkę, a juz
najbardziej nie lubię wchodzić rn pochyłe drzevrn. Do tych
spraw trzeba mieć tupet, a ja go nie mam. Nie wpadam te.<: w
euforię. (... )
Nie mam zamiaru poJemizo•rnć o Siemon:e Rostowsk!m i !Ili
Erenburgu oraz pozostałych autorach listów dotyczących stalinizmu. Dla mnie stalinizm nie jest sprawą nową. Pozwolę sob;e
sięgnąć po gazetę z 31 grudnia 1936 r. pt: „CO DALEJ", druko'Yaną w Lodzi. Zaey~uję krótkie UlJ''".rki n iektórych wypowiedzi
Lwa Trockiego - przetłumaczone przez S.G.:
„Afera" - na wielką· skalę. Sprawa zabójstu;a S. Kirowa byla

przez kiLka tygodni kompletnq zagadką. Dopiero 17 arudnza
italo się wiadomym, ie Nikolajew byl dawniej czlonkiem leningradzkiej gmpy opozycyjnej Zinowiewa. Cala leningradzka or[Jamzacjo party]na z nielicznymi wyjątkami należ:ita w 19'.!6. r. cl•J
opozycji zinowiewowskiej i na XIV zjeździe partii byla rcprc:cntowana
przez
delegację,
w której skład 1t:chodzili
pratt:ie
wszyscy aresztowani w sprawie Kirowa. TASS
donos i,
że w
Moskwie w zwiqzku z tą sprawą zostalo
aresztoicanych 13
<'Zl.onków bylej „antysowieckiej" grupy Zrnowiewa. TASS dndaje przy tym, że w stosunku do siedmiu zaaresztowanych brak
.,dontatecznych po.dstaw do wytoczenia im spra,vy sądowej'",
i że dlatego zo.stajq oni przekazani Komisariatowi Ludowemu
Spraw Wewnętrznych. Wyliczmy w ślad za TASS zaaresztornanych w Moskwie czlonk6w partii: Zinowiew, Kamieniew, Zalncki, JewcLokimow, Fiodorow, Safarow, Kuktin, Bakajew, Szarow,
l'ajfitowicz, Wardin, Gorczenin, Gertik, Kostin, Buln.k". ( ... )
Wiadpmości wyże] cytowane w ówczesnym czasie były kości<i
niezgody między dołarmi komunistycznymi a trockistamL Spory
:;.,a.zwyczaj kończyły się rękoczynami nie tylko \\' Łodzi Wniost?'.,,
że aużo. dużo wcześniej toczyła się walka nie t~·lko miqdzy tymi
ugrupowaniami. Chodziło o pra\vd-zi\,·e oblicze mwks;zmu. len,n:zmu przeciwko narastającemu i aktywizującemu <ię stalini'!.mo\\"i. Dzisiejsza .. pieriestrojka" jest \\·ięc kontynuato1·ką nie zrealizowanych post.ufatów politycznych, ktrre. istniały już od początku Wladzv R::i.dzieckiej. Po śmierci Józefa Stalina XX Zja7.d
KPZR uja1,·nił kult iednost:<i i wiele innych tnjemnic Stala sie
wielka rzecz .. Zostały wyzwolone sil.v twórczer 'I.le obok? ~mif'm
twierdzi(·, ie zakty\vizo\valy się ~ily antykomunistyczne i w róż
r.ej formie w;rażają swoje dążenia.
W Polsce ogólnie twierdzi się. że żt1dnego zagrożenia antykomt•nistycznego nie ma. że jest to \\'Yl\VÓr wyobraźni ludzi chorych na kcnserwa1 yzm polityczny. A więr ja jestem chory i p'·agnę ja5ne· _sytuacji. P rzede \\'SZystkim realiz8cji reformy. hrz
strajków. Nie oszukujmy się. Ni<' ten jest 1\Tog, ·to mÓ\\"i tak jak
fa: .,mam s:::acunek dia Staiinal' B,1·ł wodzem. tego nikt nie zaprzeczy. Z jego imiPniem umierali ludzie („.)
'.\Tó1,·i s:ę o ~tar •ch zacofanych :rnrn•erwatysfach politycznych
pragnacych rozbić pierie,trojkę. l\Ioże tak i"st. a możt" i nic'.'
Stokroć gorsza jest dzisiejsza biurokracja w masow~·m wydaniu.
Oni to p~agną •iedzieć i patrzeć j8k inni pracują. Mówimy: są
NJ\H czasy. dążenia, \\ yniki itd. ·:woim 7d::i.niem niech sic nikt
n:e łudzi. że staliśmy się doskonali. a może i nieomylni. Lekcja
his.torii w moim kraju jest zbyt po\\·aż!1a,
ażeby nit" widzieć
istniejących różnir i po·.vtarzać: jesteśmy silni. gotowi. (... )
Żebym by1 bardziej zrozumianym informuję: w latach 1926-1936 7Wolennicy stalinizmu przvpięli mi tatkę
socja.lfaszysty.
Dru<z,ą etykietkę miałem jako antysemita. Trudnq było wszystkim
,\·,·tłumaczyć, ze ta·k nie jest. Nosiłem miano socialzdraicy.
Ja
i moi towarzysze byliśmv bici jako żydokomuna. Nastąolła zmi~
TI" kursu KPP i KZ".\TP
Zaczęto budmv?.ć jednolity front.
w
ktorym jedność ideowa była głó\vn:vm celem. ".\Tam swoje po1\·ody. żeby nie cieszyć się ze stalinizmu. mim-0 tego moja :ma!o mość m:nionej historii walk klasy robotniczej mówi mi „nie
mies:::aj z błotem Józefa Stalina". Byli różni wodzowie w historii
Europy i świata. Po śmie.rei każdego 7. nich 1116„,·iono „niech mu
ziemia lekką będzie" Jeden Stalin doczekał się wyklęcia. Szko0 8. że on sano nic jui nic po\\.'ie na sKoje usprawiedliwieni!".
Tr~ei: ludzie mówia za niego i na niego. Zdumi~wa mnie skąd
u ludzi bierze się tyle nienawiści.

TADEUSZ KOt,ACZTK

Pyta Tadeusz Kołaczyk, gdzie ten wielki '1'.Ódz miał ~:i:
uczyć i od kogo? On się uczyć nie potrzeb-Ował On w·szystko
w i edział. O ile ktcś wątpił w jego genialność. miał jedno wyjśc ie a mianowicie przyznanie się dó winy co oznaczało śmierć.
Snc"ali-zm musi być ustroiem sprawiedliwości i pełnym humanizmu inaczej nie może by'ć ustrojem upragnionym przez 'Połeczet'lst\\'o. Ustrój musi umieć się sam obronić. Każdy uPtrój
J.:Ospcdarczy i polityrzn~· musi ulepszać swoje zasady dzia łania
J 21mieniać metody w miarę potrzeb narodu i pa1'istwa. Stalinizm
wywarł wielki i zły wpływ na postęp technicznv. Zrujnował ·.v
pewnym sensie rolnict\\·o, które \\'inna ze względu na posiad ane
warnnki wyżywić swój naród Ci, co piszą o tych faktach. ni"
mieszają z błotem Józefa Stalina, a jedynie przypomlnają jego
błędy, a zwłaszcza jeden najpoważniejszy. a mianowicie: u ,\·ierzcnle w swój wielki rozum i bezwzitlędnnść w
eliminowaniu
•"·oich przeci1v11ikó..v. (.„)
U1\·aż,<'lm, żr tyJ;.;o jawność życla pnlitycznc;!n ; pełna odpo11·i edzialn0Sc"· może nasz ustrój \'\'yprowadzić 7- ma:azmu. C...)

•

W nawiązaniu do notatki zamieszczonej w Odgłosach nr 15
z 9 kwietnia 1988 roku uprzejmie informujemy, że prqblem malowania stolarki okiennej określony jest w regulaminie o konserwacji i remJntach budynków mieszkalnych i ob iektów handlowo-usługowych, który został zatwierdzoJ1y przez Radę Nadzorczą RS~I .. Bawełna" i zgodnie z jc:;;o po:Jtanowieni.ami obowiaze;.; ten sooczy\\·a na lokatorach.
Postanowienia tc~o regulaminu zobowi4zuj<1 m.;n. członków-lo
katorów cl-0 odna1viania lokalu polegającego na: malowaniu (arhami olejnymi całej powierzchni elementów dre\vnianych okien
(\v ewnąt rz i na zewnątrz) oraz z okitowartiem szyb (nie rzadzi ej
niż raz na 4 lata).
·
Regulamin tt?n znajduje się de wglądu w Admini:;trac.:ji Osiecl Js, pa\\-. 470, u!. Bartoka 67, polrnj 3, 10, 17.
WlESLA W CYZOWSKI
Dyrektor RSM„Ba,velna"

mgr
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·owYM ROKICIU BRUDNO

Niesamowicie drażni mnie niechluj.,;two
gospodarza osit:!dla
Nowe Rokicie. którym jest administracja VII Rejonu Obsługi
Mieszkańców Lódź-Góma, prz:v ul. Cieszyńskiej 43. Drażni mnie
nie ze sposobu urzędowania czy wykonywania ciążących na
niej obowiązków. a wprost z powodu niedbalstwa o estetykę
\Yłasnego lokalu biurowego. Jest to lokal partero~y. poloż.ony
tuż przy ulicy i d!tanowi jeden z pocyga1i.skich' domów
mieszkalnych. Elewacja tego biurowca jest najbrzydsza w catym osiedlu. Nie z powodu jej uszko_dzenia lub ubytków. a tylko ze
względu pomazania jej waipnem lub kredą.
Usunięcie tego obskurnego wyglądu nie '""'Ymaga żadnych nakladów inwestycyjn:iTh. Wvstarczy 5 kg cementu. wiadro wodv
i 2 godziny pra v 1 t'Obotnika by tę obsl.:ut'\1')ŚĆ' usun"Ć. Niestetv. do tego trzeb::i . spojrzenia dobreii:o go~poclarza" i trochę dobrej woli. a tego iNlnak gc,spodarzo"·i b~ak.
PrzYkro. skoro taki stosunek do es tetyk: ns'edla pos;ada sam
jf''?n gospodarz. W lecie częstokroć podieżdża 1ą na ul. Cieszy1i~ka autokar · ~\·.1·cieezkowe z młoclzieża c1n o::!lqdani;i
bloków
cygań•kich. a m.in. patrzą na brudny biuro·,yiec administracji.
0

(lmi~.

n<:z\\iskn

J.N.
, clres znane redakcji)

ZUS \VYJASNJA
\V nawiązaniu do publikacj i dotycząc"j rent.v nr 95669/15 P .
która ukazała się na łamach v.raszego tye,odnika nr 17 z 2.3
lrnietnia 1988 r. - ZUS uprzejmie wyjaśnia:
Obywatel Jakubowski Franciszek zam. w Lodzi. ul. Sanock<1
22. pobierający rentę inwalidzką z tytulLt wypadku przy praey
pod ww. numerem, w marcu oraz kwietniu br. otrzymał Tentę
w:irnoszącą miesięcznie 22.630 zł.
Od 1 marca 1988 r„ w związku z waloryzacją świadczeń
przyznanych do dnia 31 grudnia 1986 r „ oddział dokona! zwię
kszenia podstawy wymiaru renty czytelnika o 21.l proc. i decyzją z dnia l:'i marca br. ustalił wysokość świadczenia mies ię
cznego na kwotę 26.190 zł. Ponieważ decyzję waloryzacyjną opracowano ręcznie, brak byto możliwości wypłacenia swiadczen ia w nowej wysokości zarówno w marcu. jak i kwietniu. Informacje do komputera wprowadza się bowiem co najmniej z
wyprzedzeniem jednego miesiąca, a w okresach masowego podwyższania świadczeń . wcześniej, gdyż taki
jest cykl przetwarzania danych oraz przygotowywania wypłat miesięcznych.
Z powyższych względów, w dniu 16 marca br. przekaząno na
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy obywatelowi Jakubowskiemu Franciszkowi wyrównanie z tytułu podwyżki w kwocie
7.120 zi. stanowiace dopłate do świadczeń przekazanych za mies ;ące marzec i k.wiecie1'i (26.160 zł 22.630 ="' 3.560 zł x 2
miesiące = 7.120 zł), n czym poinformowano zainteresowanego
w punkcie 8 decyzji z dnia 15 marea br.
Powyższa naleiność może być podjęta na poczcie
bądt
w
placówce PKO.

mrr KAZIMIERZ

ZIELJ~SKJ

SPÓŻNIONA LEKCJA MORESU
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TADEUSZ CHYLIŃSKI

Do listu Tadeusza Chylbiskiego nic nit' mogę dodać . Trudno
byloby się z jego poglądami nie zgodzić. 'lam natomiast powatne zastrzeżenia do listu Tadeusza Kołaczyka . W prasie było jut
wielt" niebywale interesującego materiału na temat „sprawy l<'nlngradzkiej". W artykułach tych ujawniono istotę owej stalinowskit"j prowokacji.
Przypominanie zatem tego, co pisano w 1936 roku jest dla
mnie .niezrozumiale. Czy mam to rozumieć jako „jedyną t>rawdę",
a obecne rewizje tamtych procesów i ujawnienie irh pra;wdzlwycb źródeł, jako fałszowanie historii'? Chyba autor nie to miał
na myśli, być może tl·lko myśli te niezbyt precyzyjnie ~rormu
lo\v tł.
Trzeba znać historię, aby wiedzieć, ie na ogół każdemu wład
ey kadzą za życia, a po śmierci „szat'gają świętości". Wychodzi
to t,·1k11 na korzyść historii/ Józef Stalin nie jest tu 1 yjątkicm.
Za jego i;vcia pisywano o nim kantaty i poematy, teraz - '"
S5 lat po śmierci - ukazuje się jego prawdziwe oblicze. Trzeb;!.
bO\„iem znac prawdę 0 p~eSzłOś('f, aby MÓC patrzeć \V przyszłojć,

Nie chodzi

przecież

e to, czy TadeuS'I:

NR 21 (1573), 21 MAJA 1988 R.

Koła.<!%yk

zagrafa po-

Chytry sprawdzian dla ludzi zgłaszających się do Stoiwax,z yszen;a Polaków .EJksploatowanych przez III Rzeszę wymyślili dokonujący zapisów. Wszystkich chętnych
gromadzących się
przed
tymczasowymi lokalami
Stowarzyszenia poddano rozma<itym
upokorzeniom oraz działaniu grubiaństwa i obserwowano efekty.
Wiadomo: bez szemrania wytrzymają tylko ci, którzy rzeczywiś
c:c byli na przymusowych robotach, przechodząc tam szkołę poniżenia i ,.ordn\l!llgu''. Tak było w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
149, (szczegóły w „Karuzeli" nr 8), ja:k również w Pabianic:ach
przy ul. Nowotki 4, gdzie zapisy odbyw>1.ły .się na tyłach budynku należącego do Urzędu Miasta.
Pod ten drugi adre!, 25.02.1988 r. przybył Marek K. chcąc
złożyć deklarację w imieniu 1twojej ma1tki. Sam :i:.e względu
na
zbyt młody wiek na robotach nie był, moresu naleiyteio nie
znał, naczytał się za to sporo o prawa.eh obyw.at•la i obowiąz
kach urzędu. Zdziwił się więc niepomiernie, kiedy zobaczył, że
grupa starszych ludzi mo:knie na deszczu ze
śniegiem
przed
zamkniętą bramą gmachu, a wewnątrz stoi karny dwuszereg
babć i dziadków, musztrowany przez strażniC.11kę urzędu ocaz
osobnika w czarnym, skórzanym płaszczu. Mimo że 1>tojący przed
budynkiem odradzali mu to, Marek K. za~zął energicznie pukać do drzwi. Mężczyzna w płaszczu przybliżył s·i ę nieco, zmierzył natręta zimnym spojrzeniem, po czym oświadczył, że brama pozostanie zamknięta tak długo, jak mu się podoba, .a jeśli
komuś się to nie podoba, to on zaraz zadzwoni po milicję, gdzie
ma znajom-0ści, sam bowiem jest emerytowanym strót.em prawa
i „niejednego koz~ka już usadził".
Jego maniery wskazywały
na to, że mówi prawdę .
Marek K., z mniejszym co prawda przekonaniem, ale uatuk ał jeszcze kilka razy. po czym od kogoj, kto właśnie naduedł,
dowiedział się, że do lokalu
Stowarzyszenia można aię do~tać
takie inną drogą, od strony sąsiedniej u1icy. Po uzyska•niu irtformacji dotyczących
trybu składania
deklaracji Marek K.
wszedł od podwórza do gmachu urzędu i zwrócił uwagę 11>traż
niczce, że zamykając bramę 'Yejściową naraziła go na niepotrzebną stratę czasu. W tym momencie
pojawił się mężczyzna.
w czarnej skórze, wepchnął go do jednego z pokojów, zam:kn~ł
drzwi na klucz i oznajmił. że milicja jest już w drodze. P() następnych 10 min. taktycznie przyjechała. Funkcjonariusz wysłu
chał, co i jak, pokiwał głową i uwolnil Marka K. z zamknięcia ten zaś, zaraz po
powrocie do
domu, po tanowił nęi&ać •
!IWOjej p1·zygodzie do prezydenta nuu.ta Pabianic. Młał na.dzieję. że w ten sposób P!'•Y~ flę do
hamowaftia samerdy·
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stycznych ,zapędów tandemu ::.trażn:czka - mężczp.na w skória•
nym plasz<:zu ..
Odpowiedź przyszła po
m.es1ącu i ośm'u dniach i brz.miała
mniej więcej tak: u obywateli, któ:zy przybyli, aby zapisać się
do Stowap;yszenia, ujawniły się nastroje \varcholskie. Do.;zło do
tego, że udaremnili ślub parze młodej (w . budynku mieści się
również USC). Prowodyrem zajść by! zaś
właśnie :\farek K„
który „mimo tłumaczeń i wyjaśnień kopał w drz1d." „Rea sumując" prezydent mgr Radosław· Janusuiewicz „uznał skargę za.
bezzasaclną," i w ten sposób, do spółki ze strażniczl'ą i tajemniczym osobnikiem w · czarnym. Śkórzanym
pla.>zrzu, udzielił
:.\larkowi K. spóźnionej lekcji rnoresJ.
:UAREli KWIATKOWSIH

DLA TYCH, l{TÓRZY CHCIELIBY ZOSTAĆ
FILMOWCAMI
Celem Zaocznego Wyższego Zawodowego Studium SCENARIUSZOWEGO jest zapoznanie młodych pisarzy, dramaturgów, reporiażystów z problemami warsztatu filmowego oraz scenariopisarstwa. Studium clziala jako wspólne
przedsięwzięcie Pań·
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Tclewizynej i Teatralnej '"
Lodzi oraz Przedsiębiorstwa Realizacji Filmów „ZESPOŁY FIL·
-"!OWE".
W czasie czterech semestrów (2 lata)
studenci ópr.awwują
pod kierownictwem pedagogów: adaptację opowiadania, utworu powieściowego, scenariusza
filmu nowelowego, !lcenariusza
fil mu fabularnego.
Część teoretyczna studiów obejmuje: podstawowe
problemy
teorii i historii filmu, problematykę telewizji, projekcję filmów
i przeglądy widowisk tele-wizyjnych.
Zajęcia odbywają się me,todą miesięcznych zgrupowań (4 dni
w miesiącu). W program studiów włączone są 2-3 tygodniowe
p.raktY'ki na planie filmowym. Studentom umożliiwione :r.oatanj\
bezpośrednie kontakty z twórcami
filmowymi l telewd1zyjnym.1.
Kandydaci posiadać powinni wyks!Ztałcenie co najml!1!iej kednie (ma~ura) oraz nie przekroczony 35 rok życia.
Osoby mające zamiar ubiegać się o przyjęcie na Studium pewinny złożyć:
·
a)oryginalne prace literackie w trzech egzemplarzach maiszynopisu (powieść. nowela, opowiadanie, reportaż, scenariusz, utwór
dramaturgiczny - publikowane lub nie publi'kowane : z wyłą
czeniem poezji W przypadku form większych - 1 tekst, w tormach mniejszych 2-3 teksty).
b) życiorys wraz z informacją o
dotychczasowym
dorobku
twórczym, zawierającą wykaz prac lileL·ackich - poza nadesła
nymi przy podaniu o kandydowanie na Stud ium.
c) podanie o przyjęcie wraz z dokumentami wymaganymi od
ubiegających się o przyjęcie na studia "'yższe
(kwestionariusz
osobowy, świadectwo wykształcenia. trzy fotografie).
d) jeśli kandydat posiada stale miejsce pracy - zgodę zakła
du pracy na podjęcie studiów zaocznych.
Dokumenty oraz prace nal eży nadsyłać pod adresem: Państwowa
Wyi~za Szkoła Filmowa. Telewizyjna f Teatralna Studia Zaoczne - ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź, w terminie do końca
czerwca. 1988 roku.
Egz am i n wstępny na STUDTU:i.\1 skłaaa się z dwóch eliminacji:
ELIMINACJA r: - obejmuje ocenę prac twórczych złożonych
przez kandydata (bez udziału kandydata), która decyduje o zakwalifikowaniu do n eliminacji.
ELIMINACJA II: - obejmuje: 1) pisem1'e zadanie scenariuszowe sprawdzające m.in. umiejętność 'filmowego widzenia i
konstruowania dialogu.
2) egzamin ustny sprawdzający ogólną orientację kandydata w problematyce filmu. teatru, telewizji i literatury.
Odbędzie
się
w ostatniej dekadzie października 1988 r.
Zajęcia dydaktyczne Studium prowadzone będą w Warsza\vie
rozpoczną s i ę w drugiej poławie października 1983 roku.
Szczegółowych informacji udzi~a seh."l."e-taTiat PWSFTviT w Lo·
dzi :_ ul. Targowa 61/63 tel. centr. 'i4-39-ł3 wew. 16 oraz sekretariat Stuclłum Scenariuszowego PRF .,Zespoły Filmowe"
Warsnwle ul. Puławska 61, tel. 45-53-24 lub 45-40-U wew. 291.
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REDAKCJA- CZY''rELNICY
MARIAN SOBIECHART, Piotrków Trybunalski. Pamięć pana
nie za'Wiod,ła. Napinł pan: „wiersz ten często recytowałem nA
obollOWych onłskach Czerwonero Harcerstwa TUR, kiedy
tn
ploirłrnwscy harcene stacjonujący '"' lasa.eh smardzewskłch nad
Pilłc~ r;o§elll łódzkich przyjaciół 11 drugiej strony Pilicy, z Józefowa". Nie pamiętał pan tylko, kto był autorem tego wiersz::t.
Naplnł pan ten wiersz z pamięci n iemal dokładnie .
Wiersz w oryginalnym br=ieniu nosi tytuł:
„FABRYCZNE
KOMINY", po<W!tal w 1934 roku, a jego autorką jest Hanna. O·
ior;owska. Znaleźć go moi.na w zbiorze ,.KWIATY ŁÓDZKIE",
opracowanym przez Ziemowita Skibil1skiego i Barbarę Stelmasz.czyk-$wiontek, a wydanym przez Wydawn ictwo Łódzkie w 1982
roku.
·
MIECZYSŁAW KOZAK, Łódź. Poruszył pan
kilka kwestii, 7.
którymi trudno nam się zgodzić. 1. To, że teraz dużo pisze s i ę o
roli i znaczeniu Józe:fa Stalina w historii nie tylko w ZSRR, nie
wynika z pogoni u sensacją, choć niekiedy teksty są rzeczywiś
cie sensacyjne, ale po prostu z potrzeby odkłaman ia przeszłośct
i ukazania po11tao! historycznych w ich właściwych wymiarach.
2. Na temat polltykl redakcyjnej harcerskiego tygodnika „Motywy" nie chcemy się wypowiadać Dobry obyczaj nakazuje, aby
o takich aprawach dyskutować we właściwym
miejscu, czy~
li na łamach tygodnia „Motywy". 3. Warto chyba pamiętać sło
wa Tet'.en.ejusza: „homo sum, humanł nil a me alienum puto" jestem czlowiekiem, nic co -ludzkie, nie jest mi obce. A wymyślono to dawno, diaczego dziś mielibyśmy być gorsi od starożyt
nyeh? ł. Bez wątpienia „żyje .icszcze wielu takich ludzi, którzy w
1n'Volch zbiorach I wspomnieniach mają atrakcyjne i ciekawe tematy". Nigdy od takich tematów nie stronimy. Jest tylko jedno „ale". To, co wydaje s'.ę „atrakćyjne f ciekawe" dla kolekcjonera, może wcale nie być takie dla innych. I o tym wrto pami~tać ! s. Autor reportaży o „królu Górniaka" - jak pan to raczył nuwać pracuje obecnie w .,Tygodniku Kuttura.tnym" w
Warszawie. O podjęciu tematu pomyślimy. Dziękujemy za sugestie.
MICHAŁ CEZAK, Łódź. Jeden
staliśmy. Proponowana przez pana

,; listów częściowo wykorzyforma n ie interesuje nas.. Intere.suje na.tomiut tematyka. Prosimy o kontak't z redakcją. Pro1zę u.dzwonić do redakcji we wtorek lub w czwartek najlepiej
w codzinach od 12 do 16. (T~le:fon: 36-52-44.).
RFOAKTOR

DYŻURNY
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·· ·N a twój telefon czekają redaktorzy:
19 · maja
DARIUSZ DOROŻYŃSKI
godz. 10-16.
26 maja
PAWEL TOMASZ'.EWSKI
godz. 10-16.

22 maja na ulicach pojawią
flagi o barwach
narodowych oraz zielone l czerwone
się

1ztandary, ponieważ dzień ten
jest nie tylko świętem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
i całej po!Jlkiej ws!, ale też
i
tych wszystkich, którzy wieś i
rolnictwo wspierają swoją pracą i wiedzĄ. ChaTaklterystyc:me,
iż pod wytycznymi w sprawie
obchodów Sw!ęta Ludowego obok Sekretariatu NK ZSL podpisał się także Sekretariat KC
PZPR. Nie chodzi tu jednak o
pomniejszanie roli partii chłop
skiej, która 1Mt
gospodarzem
tegorocznego Swlęta.
lecz o
podkreślenie symbolu,
jakim
jest umaenianie sojuszu robotniczo-chłopskiego ora'L rozwijanie i wzbogacanie zuad koalicyjności systemu
poll~znego
w Pols<:e.
Służą temu równia
prowadzone przez tnstimcj~ ZSL zebrania otwarte, w których
uczestniczą członkowie
PZPR,
organizacji
młodzieżowych,
bezpartyjni. Zebrania odbywają się już od początku maja. O
czym !!ię mówi? Przede \\"SZYstkim odżywają echa niedawnego Kongresu
ZSL. Chłopi
czekają z niecierpliwością
na
wcielenie ducha Kongresu
w

To był wyjątkowo spcykojny dyiur: zaledwie trzy telefony od
czytelników.
.Pan R.D. (dane personam-. wyłącznie do wiadomośd ·redakcji)
powiedział, że do 3 marca br. miano na ulicy Zachodniej (strona
nieparzysta) wykonać przecinkę suchych gałęzi na rosnących tam
drzewach. Owszem, przycięto część, resztę - jak powiada pan
R.D. - pozostawiono chyba, aby renciści mieli gdzie popracować
społecznie. Ponadto ul. Zachodnia jest modernizowana, więc na
odcinku Ogrodawa - Limanowskiego walają się pozrywane pły
ty z chodników, stosy starego asfaltu, kawałki krawężników. O>
na to- Zakład Zieleni Miejskiej Oddział Dzielnicowy z ulicy SmułoWej?

Pan R.D. postuluje talde, aby na przejściu przez Zachodni!\
vis a vis Bazarowej zainstalować pulsujące światło, bo same znaki drogowe nie wystarczają 1 w przeszł~ci zdarzały się tam

'WypadkL

Pan Tadeon Paclejewskl :1 Abramow•kiego dzwonił w sprawie, moim zdaniem, wymagającej natychmiastowej interwencji
władz· dzielnicy śródmiej"kiej. Otót jat na Abramowskiego pa1aż, na którym bawią się dzieci. Obok trzy metry w dole
- znajdują się otwarte tunele. W}'Marczy jeden nieostrożny ruch
J dziecko leci w dół. Tak zresztą stało się z synem pana Tadeusza
Paciejewskiego, który spadając domał złamania podstawy czaszki i wstrząsu mózgu. Zwracam się więc tą drogą do Urzędu
Dzielnicowego Lódź - Sródmieśc!e o pi:lne zainteresowanie się
owym nieszczęsnym tunelem l o zapewnienie dzieciom bezpiecznej zabawy.
·Pani Janina Kowalska z Bełchatowa powiadomiła nmie, że w
tym mieśeie na placu Wolności jeat sklep „Polmozbytu". Ilekroć
przywiozą towar, zaraz 0 pojawia się kartka ,,Przyjęcie towaru" i
wisi parę dni. N1e ma na niej daty, jest więc ciągle aktualna. A
przez szyby widać, jak w 1~epie poruszają się ludzie i coś tam
ktipuj~ Więc jak to jest? pyta pan! J.K. - Dla kogo ten
•klep i te części? Dla wszylltkicll czy teł tylko d:la wybranych?

EUGENł'USZ

Poza tym często zwraca się
uwagę na konsekwentnlł realiziację wspólnej polityk!
rolnej
ZSL i PZPR. Wieś czuje
się
nf)krzvwdzona. ponieważ trudna sytuacja gospodareza kraju
sprawiła. iż trzeba było skorygować plany co do zaopatrzenia
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na górę po schodach,
przebrany w żakiet i cylinder,
wkroczył na teren wystawy
i
wdał się w rozmowę z malarzami.
Potem rozległy &ię śmiertel
ne strzały, Narutowicz padł na
ziemię, zalany (filmowym trickiem) krwlą, a zamachowi~c
rzucił się do uc czki. W pogoni za nim uczestniczvll nie tylko wykonawcy przedstawienia.
Włączyli się spontai cznle także wciągnięci w grę widzowie
i bez żadnych młodzieńczych
wygłupów oni właśnie P<>jma-li
Niewiadomskiego. Potem na zaS" ""ie rozmowy Zi
. pretowane zost.ały historyczne wypadki...
Ten opis happeningu, który
wywarł przed
pięcioma
laty
wielkie wrażenie na młodzieży.
był mi potrzebny dla określe
nia punktu wyjścia i założeń
ideowo-artysty~znych. jakie le~ly u zarania Studia Teatralnego „Slup".
działającego
po
dzień dzisiejszy orzy Dzielnicowym Domu Kultury Lódź-Wi
dzew. Kieruje
nim
Marcel
Szytenchelm, a zespół aktorski
to wykonawcy pierwszego widowiska „Wyrok?". Dziś. o
pięć lat starsi, -kończyli szkolę
średnią ł stu-Huia r~
różnych
kierankach łódzkich
uczelni
wyższych. Ale Studiu Teatralnemu pozostali wierni.
Po ~ierwszym przedstawieniu
w liceum wystawił „Słup" jeszcre sześć
premier: „Nowe
Wyzwolenie" według Witkacego (1983), „J~kinia filozofów"
wg. Herberta (1984), Il wersja
„Noweg-0 Wyzwolenia"
(1984).
.,Królowa jest naga, czyli
o
śmierci krÓla w teatrze, buncie
widzów l rządach.
królowej"
wg tekstu
M. Szytenchelma
(1985). „nadKolonia
karna" wg
__ _
.

Jesienią 1982
roku
aktor
Marcel Szytenchelm· zaproszony
został przez dyrektorkę Il Liceum Ogólnokształcącego im.
.· Gabriela Narutowicza . do zor'· ganizowanja ·i przygotowania
,„~ ucznia~~ fakądemii. z okazji
łiO-l~a t,r,agicz~ej śmie-ci
patrona szkoły.„. Uczniów mają
cvch wziąć dz.i.al w programie
,wytypować mieli poloniści.
Szytenchelm nie skorzystał z
pomocy władz szkolnych w do.)>orze wykonawców. Wolał sam
dobrać zespół
spośród
tych
młodych ludzi. 'ctór. eh udało
mu sję zapalić do udziału
w
widowisku, mającym zdecydowanie odbiegać od schematu (i
banału!) skladar kowych akademii, na jaki zaoewne oczekiwano.
Zaskoczenie formulą widowlska - nosiło ono nazwę „Wy, r.ok?" - było całkowite. Zapli<1%t tradycyjnego wykorzystania estradki w sali ~imnastycz
l}ej przyjęto na przestrzeń scenic;mą cały budynek szkolny,
a zwłaszcza ser v i korytarze.
Na najwyższyM pi~trze zai~
scenizowano nomieszczenia wystawowe warszawskiej .,Zachę
ty", na ścianach pozawieszano
obrazy. Tam też oczekiwali na
orzybycie prezydenta Rzeczyposonlitei. artyści m~larze.
w
„Ich liczbie przyszły
zabójca
Eligiusz
Nie .:iadomski
wszys\'V grani przez młodzież.
Gabriel Narutowicz przybył
tuż po zakończeniu zajęć sZikol·nych, gdv uczniowie
opuścili
kla. v wyoełniaiąc schody I korytarze. ·Robert (wówczas
uczeń . dziś
student Wydziału
Aktorskiego PWSFTviT), któremu przypadł zaszczyt interpretowainia postaci pierwszego
prezyde
~-'-- -'

wszedł

.

! .!j ..

tej historii jak ni-

darzenie" wg Mrozka. T.o
o..
statnie widowisko miało premierę w grudniu 1937 roku
i
grane jest przez zespół obecnie
w sali DDK Widzew przy ul.
Armii Czerwonej 77.
Słó.wka „ według" przy
kazdym tytule spektc.klu nie Posta1,\·iłem przypadkowo. Za każ
dym razem pierwowzór literacki posłużył
zespołowi
jako
inspiracja i
poddany
został
gru11townemu
przetworzeni u,
Decydujący był LU podobnie
jak i przy interpretacji - autorytet i doświadcze-nie kierownika Studia, ale wszyscy aktorzy wnoszą podczas
pracy
nad sztuką swoje opinie, sądy
i koncepcje, któu~ są kolektywnie słuchane i dyskutowane. W
ten sposób rodzi się
kształt
przyszłego spektaklu.
Nie będę, oczywlście. omawiać wszystkich
inscenizacji.
Zatrzymam się n11 ostatniej, iubileuszowej (pięciolecie!), by na
jej przykładzie r •śledzić osią~ięcia Studia w
realizacji
przyjętych
i
kultywowan~ch
załCYień artystycznych.
Kazda
bowiem kolPina
inscenizacja
.,Słupa" była dojrzalsza i wyraźniej artykułowała jego charakter.
Spróbujmy wypunktować- te
ceehy charakterystyczne!
Nh.\tóre z nich są wspólne
dl - wszystkich ambitnych zes~
polów nieprofesjonalnych. Grupują się w ich szeregach ludzie, którzy polklnęl!
bakcyla
teatru i pragną sztukę tę uprawiać bez namiaru na jakkkolwiek korzyści ---teria1ne.
Dla członków zesoołu Studin
Teatralnego .Słup" satysfakcję
niesie w sobie sama możliwość
uó:-awiania teaitr" ~-1, jak uprawia się
z zadowoleniem
sport niewyczynowy. Wspólna
praca nad rolą jest w równym
stopniu atrakcyjna iak występy
przed publicmośeią. Ta ostatnia zaś wciągana jest
prze2
wyko·nawców w grę intelektu
i wrażliwości. Stąd liczne próby prowokowania widowni do
uczestnictwa cz~•nnego w akcji
scenicznej. Czyż nie taka właś
nie próbą byta owa pogoń za
zabójcą Narutowicza. o której
mó·viliśmy \\'V

•

Stwierdziwszy. że członkowie
,.Słupa" zafascynowani są swoją pracą w Studiu, obserwujemy równocześnie pewna specyfikę tego ter' u. Dobór
repertuaru i for a jego prezentacji wskazuje na
szczególne
zainteresowanie zespołu problemami egzystencji człowieka.
funkcjonowania jednostki
w
trudnym I miPiscamł dramatycznym kontekście współe:zesne„ Na zd;ęci-a (od lewe;): Ryszard Peploli.!kt Przub1111,
lwa
Drążkiewicz Starzec, Marcel SZ11tenchelm - Niemowlę, Mal•o„zata Szum - Zona, Przemvslaw Sowa - Mqł.

Foto: Jaro•ław Cho;nacld

14 ODGLOS.Y

&&a:

produkował 1ak najwi~ej d1a
wsi, robotnik zaś tvczy sobie,
aby wieś dawała ~ak najw!~ej
żywności. Rolnik Qie otrzymuje
niczego gotowego. Sam musi
budować drogę, szkołę, remizę,
wodociąg !>t1p. W gminie Stryków zamierzają itra w ct.Y'ni•
społecznym zakładać kanalizację.

Historia uczy, że chłop zawsze na Tilerwszym miejscu sta·
wiał interee -„ństwa I spokój.
aby mógł w miairę swoich moż.
liwośc! jak się to gómolotnle mów! - wyżywić
naród.
Dziś, kiedy tio włMllym ~z
tem niełatwo
jest 1tworzy~
własny warsZJta-t oracv,
chł~p
nie będzie trwonił cza•u
na
mównicaci1 i dyskutował, czy
1est z.a czerwonymi, zielonymi
czv innymi. Tym ' '·rdz!ej. że
akurat „cz:vtiaią sie prace pielę!§Ilacyjne· w ooln. Chłop jest
za Polską i basta.
Jeśli więc mówi sil" o świę
towaniu. to nal€2:y je traktować z przymrużeniem oka,
a
samo to słowo ujać racze1 w
cudQ:ysłów. Bo święto. Lud«Wle

nie zart:rac! ut~··t~o
charakteru, a.le dziś
towarzyl!ZY
mu, powiedzmy, umia~ana
wesolMć. I bardro lM.ołlne
w
swej w:vmow!e hasło. te
be:.
nawoez'esne1 wsi nie b~le n~
woczesnej Poliękł.

RYSZARD
BINKOWSKI

M

grę

strza ó
Początek

ordY!ladł, trzeba ałę t)Odzlet!c!
mandatami z Innymi partiami,
orgll4'1izacjami I be2ll)artyjnyml.
Byc! mote decyduje teł: fakt, iż
w naszyn\ minlwojewód2itwie
ZSL liczy li tvs. członlków. jest
tyłko 11 gm!lll. rolnictwem zaś
7"imuje się mledwie 6,5 proc.
ludności. prze-t "O r-01nicy
nie
mają takiej siły przebicia.
rolnictwa w ma.uyuy i środki
Wiadomo iednak. że dzięki
produkcji. Skoro mamy reallizonowej
ordvnac1!
wyborczej
wać II etap reformy,
mówią
ZSL może wiele
---'-'1ć
na
r'~łopi, w którym
decydować
szc21eblu podstawowym, w gmibędzie
ll8lll0d2.lelność, przednach. I tak np. w gminie Brój1lęblorczość, efekty produkcvine, I skoro rolnictwo wykazało ce do rady narodowej kandyduje 15 członków
_ZSL,
l!I
już te wszystkie cechy, bo ni!kt
nie cierpi na brak chleba, mle- członków PZPR i 10 bezpartyjnych.
ka, warzyw, mięsa, to rolniObchodom Swlęta Ludowego
ctwu n8ileży się jakaś premia.
towarzyszą liczne ~mprezy
o
Tymczuem nie dość. że brak~
rozje maszyn i środków produkcji, chara.kiterze oficj&lnym i
w
to jeszcze nie
ma równości . ryw~owym. Już 16 maja
„Polanilu"
w cenach - '·hloo sprzedaje sali widowiskowej
pru1stwu po cenach u r z ę d o- odbyła się akademia. podczas
które.i . nastąpiło
rozwinięcie
wych, a kupuje wszystko Po
cenach u m o w n '!5: h. ·Chłop s~tandaru dla DK ZSL LPdż
-Górna. Podobna
uroczystość
rozumie, że urzędowe ceny na
skupie stanowią pewną ochrOnę miała miejsce w Rzgowie, tak
dla
miast. AJe
gdy
ceny że w zasad1'ie wszystkie orgaskupu będą zbyt ni-skie w
nizacje województwa mają już
1tosooku do cen maszyn, mateswoje sztandary.
18 maja otwarto wystawę ło
rl llłów I środków produkcji. to
zabraknie motywacj! do rozwi- wieckiej twórczości ludowej w
jania hooiowli i uoral\v 1 aby aiedLibie Muzeum Ruchu Mło
ratować rvnek
dzieżowego. A w
tywnościowy.
ozóle
to
trzeba be-He chv1''.l po 1 lipca wszędzie, oPrócz wieców, manifestacji, trwają festyny, kierzmienić ceny skupu.
A rolnimasze, zaiwody spurtuwe
ka, wbrew pozorom i złośli
itp.
woj~ódzkich
wym przypuszcz-eniom, wcale Gospodarz.ami
nie cieszy nakręcanie inflacyj- obchodów są miasto I
gmina
Zgierz. 22 maja
na
terenie
nej spi·rali.
MOSiR w Malince przewiduje
Wieś musi ·dbać .> własne interesy, m. in. poprzez przedsię cały bl-O"k Imprez rozrywkost.awicieli partii chlopskiej w
\V\•ch, występy a'l"tvs-tów. a na\v<>t zabawe ludowa. ,
samorządach I organ·ach
wła
Tyle, ze od·będzie się chyba
dzy. Tegorocznemu świętu Ludowemu towarzvi<-·· kampania bez· fajerwerków. Można
boprzedwyborcz· do rad narodo- wiem świętować. '~cz tr~~'ia
wych. Kandydatów jest !poro. przy tym pa.m!ętac! o sytuacji,
I tak np. w RN ML mogłoby w takiej mala'>ł się kraj .. Ceny
zasdąść 1OO członków ZSL,
a rosną nle w rolnictwie, 'tyl'ko
będzie ich w sumie 20. No bo,
w zakładach
pnemysłowych.
mimo bardziei demokratycznej Chłop pragnie, ~by przemysł

\vchodzi forma kameralna.
Podobnie jak w „Tangu". tak
i tutaj umiejscawia autor zagadnienie uniwe::salne na arenie jednego domu rodzinnego.
Rodzinę ·tanowi mlode mał·
żeństwo nękane przez wszechwładnego Dziadka. który czuwając przez całe noce,
uniemCYiliwia synowi I
synowej
not'tllalne
stosunki
płciowO!.
Trzeba dopiero interwencji obcego Przybysza. by dopełnił się
akt zgodny 7 natur- W ' jego
\ ·vniku nil" r.ananule
:ednak
~woboda. R;d.d
s'ę
bowiem
N'iem<Ywlę-kreatura która pr1e.lm·,,. oo Dziadku rza<!v 1 · •·odzi„ie. Zaoowiadają s1e one nie
lepiej od władzy despotycznego
staTea.
Aluzja Mrożka do stosunków
międzyludzk:ch przekracw dalec<' sprawi·
i"cln .; rodz.inv.
Przedstawie.n t>
•• Słupa"
n;e
funkcionuje '" klav>;urze
rodzinne!!o dor•"''··u. Rama zastowwan'l w spl"l<'t&klu na j2go
.-,nczątku i ~ońcu !\V'P::owadza
konflikt iedrn<- "owv z C7tl>,..Pch
ścian i nachie mu
"kie fło
społeczne. Przemija:nie
losów
ludzkich
Sl'r!n~lizuje
wielki.łoże-trumna. na którym
rozgrvwa sie akcia. I j~-zCTP i dna innowacja w stosunkt•
do
tekstu l'.lfrożka: w inscc, "<'Ci i
role Dziadkii !?rlil pu'".'lir"'
i
-·1er!:(iczn;.1 d?iewc-.:·· - n co nada ie sprawie iakhv poszerwią
cą interpretację. N:.e płef
decvduje o rodzinnvch
uwikła
niarh.
Wymienić oraP."
"tvszvstkich
wvkonawców l'!łównych
ról.
gdyż z równym
Zflangażowa
niem vvywiązuta się Zf" sw~·ch
obowiazków. Są to:
Przemysła.w Sowa (Maż).
Mał~orzat~
Szum (Żona\. R:vszard Pel>łoń 
ski IPrr.ybv~·z\ F.wa
Drążkie
wicz ISt.arzec) 1 Marcel Szyten-

.L2t

Matary' Matary'
I

-

•

GRZEGORZ GALASl....1,"rSKI

0

rh.elm

!Niemowlę).

Na kont~ słowo ·,vyjaśnienin
~a.nośnie kierownik
Studitl
Szytenchelm. mając uprawnienia aktora zawodowego. móglby bez trudu zaangażować sie
w którvmś z teatrów.
Jeżeli
tego ni.e CZY'f1ł i poświęca sie
oracy z amatorami. 2 których
daje się wykrzesać entuziazm
tr> dlatel?o. że nie oocia~ają l?O
teatry w ich obec"ie obowią
zującej
sta:'ukturz.e organiz<.ł
cT;jnej. k;tóra 7. aktoróv;r mbi
urzędników. w
dużej
mierze
odbębniających swe obowiązki
wobec -i:atrudnłaiacej ich sceny.
Swój profesjonalizm WYkoi:-zystuje Szytenchelm ied:vnie do
grywi;!i!1ia w tilmie. co zdarza
mu sie bardzo często.

'\i"LADYSLA W
ORLOWS-i<I

20 życia.

Tezę tę da sill:
zilustrow~
widowiskiem „Szczęślłwe wydairzenie". W or,ygioalnym tek•cie dramatycznym Mmka w
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W roku 1986 ukazały się trzy książki Jerzego P!ettldewicza
„Poezje wybrane", powieść „G<ly opadają łuski ciała" 1 esej&
„Literatura polska w pei'spektywie europejskiej", wczeAn!ej w
roku 1980 wydano tomik poezji pt. „Kula magiczna", a ostatnio
w księgarniach moiJna było kupić kolejną prac, „Antolo1la liryki angielskiej 1300-1950" w tłumaczeniu, w wy.bonie i ze '!llttpem tegoż autora. Częstotliwość niezbyt to wielka, a pisarzem
Jerzy Pietrkiewicz jest dość płodnym I kilka powieści w języku
angielskim napisał, tak więc zadanie przed naszymi tłumaczami
i wydawcami nie 1::1ci<1.. B,., je~li uważa się go z& WflPÓlO?Jemego
Conrada, to warto - a sądząc po tym. co do tej pory wyszło,
na oewno warto - poznać -jego twórczość bliżej.
.
Jerzy Pietrkiewicz debiutował przed wojną na lamach tygodnika •. Prosto z Mostu". W 1939 roku wyemigrował do Anglii. W
Londynie uzyskał-doktorat i został wykładowcą języka i literatury polskiej w Szkole Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Londyńskiego~ Jeszcze w. czasie wojny ukazały się trzy tomy jego
prozy pisanej w języku polskim. Do roku 1953 był pisarzem
dwujęzycznym, artykuły naukowe ! eseje pisał w języku ang.ielskim, poezje zsś po polsku. Zajmował się także Uumaczeni~m
literatury polskiej na angielski i opracował antologię „Pohsh
Pr0se and Vers-e''. Petem przeszedł już całkowicie na angielski,
nie zrezygnował jednak z polskich wątków,. Jego debiutem aingielskim była powieść pt. ,.The Knoted Cord", akcja tego utworu
osadzona jest w realiach' naszej przedwojennej wsi.
Prze.idźmy teraz do szkiców, które wchodzą w skład tomu pt.
„Literatura polska w perspektywie europejskiej". Pracę a?t.or
rozpoczął uwagami nad
średniowieczną
pieśnią „PosłuchaJc1c,
bracia mila", a kończy esejem, wspomnieniem o Witoldzie Gombrowiczu. I powiedzieć trzeba. że porównawcze analizy Jerzego
Pietrkiewicza stawiają czytelnika co i raz przed nowymi dyskusyjnymi bardzo problemami. Warto więc przejść się \Vr?z. ~. autorem po V.'3-Tbranych przez niego, często d0ść krętych sc1ez.i:ach
nas:rei literatury.
.
.
.
Chciałem zwrócić uwagę na rozdział, w którym Jerzy Pietrkiewicz zajął się zjawiskiem cenzury Wewnętrznej w polskiej .l!teraturze. Cenzura to temat ciekawy i stary jak świat. W roznych
epokach twórcy z najdziwniejszymi jej odmianami mieli cl? cz:,cnlenia. Cenzura przez ostatnie dwieście lat mocno dawała się na91:z:e.l literaturze we znaki. Pisarze, którzy tworzyli w warunka~h
C'enzur:v urzędowej przez całe dziesięcie>lecia musieli wyksztatc~ć
w se>bie pewne blokady. które Jerzy Pietrkiewicz określa wlas-

Skąd

sit bierze
wewnętrznr eenzor?
nie mianem cenzury
wewnętrznej.
Autor
na
barki
tej
cenzury
zrzuca
cały
c1ęz;a1·
odpowiedzial.nosci
za
n'emożno.:śc '') j~;::ia n:1.5zej 11 teratury na Iorwn europe~.skie. Tak
wiec powodów naszej „wyjątkowości" nie należy. szukac w reg10nalizmie, który jest pi·zecież naturalną zaletą wielu llteratu~ me
w hermetyczności polskiej historii, jak się sądzi, ale wlaśme w
aamoograniczaniu się tPj literatury; pławieniu &ię twórców .w
egzaltowanym patriotyzmie, niechęci do podejmowania tematow
innych niż to nakazuje obowiązek Polaka, w nadmiernym dydaktyzmie, który pr.zechodzi nierzadko w kazanie.
w strach.u
przed opinią publiczną i krytykami, którzy za\';'sz.e w sytuacJ:,
kied'' pisarz zbyt śmiało wybiegał poza pew11e s ęte ,i;iarodo:\'e
pojęcia i w~·zwalał wodze swoje.i iant11zji, 111:ogl_i wypuście na ,!11ego psa laitcuchowego drzemiącego w sumieniu narodowym jal;: "to określa Jerzy Pietrkiewicz - i zmusić do użycia wewnę
trznej cenzury. Wygląda to tak, jakby ktoś polską literaturę z~
ml·nął w murach dusznej s.tkoły, gdzie na kated~ę \Ypusz~za .s1~
natchnionych nauczycieli, którzy mają za zac).ame
pow1edz1ec,
jalt w tym krnju, \\" tym społeczeństwie należ_Y żyć. ~rywatnoś~.
problemy własnej cg,;ystencji nie są w cerue. 1:'utaJ nakazuJe
się daleko ióący obiektywizm i pisarz powinien się. do. tego nagiąć. /\. oto jak Jerzy Pietrkiewicz clefiniuje owo ~JaWl:;ko:

„Pr;:.ez cenzurę wewnętrzną rozumiem. nie ograniczenia narzucane przez spolecze1istwo czy rząd, ale coś, co Il~~ artY_st.a nar;mca swojemu dzielu; czyniąc to, rezygnuje z. częsci swo3e3 swobody, a także wchodzi w kompromisy ze swo3ą element~rną ttczciwością ( „.) przytłumia lub modyfikuje te eleme"!ty, ktore ~ą ograniczonym, skladnikiem dzieła. W dodat~u m<?ze w slcra1:iy.ch
przypadkach znieksztalcić początkowe zamierzenie, przeobraza3ąc
ala tworzenia w akt zdrady".
.
l?rzed Jerzym Pietrkiewiczem zjawiskiem tym zajmowata s~ę
Maria Dąbrowska, na którą zr~sz.tą autor „~zkiców" powołuJ~
się. Otóż .Maria Dąbrowska omow1la dokl~dm7 r~lę c:enzur:y . "
„Potopie" i ..Szkicach węglem'' Hei:iryka S,1en~ew1~za .1 zwroc1ła
uwagę na bardzo ciekawą rzecz. M1ano~ic1e, Sie!1k1ew1cz w „Potopie" mówiąc o Moskalach uzywa talach okresleń. j8:k. „~rugi
nieprzyjaciel", ,.tamten nieprzyjaciel", albo Septentnom ~ ~1per
borejczykowie. Gdyby wszystko było utrzymane w takieJ konwencji do km'lca, choć dla współczesnego czyt~lnika takie nazwy
są zupełnie niezrozumiale, można byłoby wybiegi o~e rzeczyw1scie zrzucić na cenzurę urzędową. Autorka znalazła Jednak. fragment, w którym Janusz Radziwiłł zwracając 1ię do Kmicica używa słowa Moskwa w dość ostrej formie. Maria Dąbrow1ka pisze o tym tak:
„Użycie

nazwy Moskwa w tak drastycznie „odwetowvm" tektcie nasuwa podejrzenie, :ie może dalob11 się bylo jej UŻ1fWal! w
tekstach znacznie bardziej niewinąych".
. '.
Gdyby więc zgodzie się z rozważaniam! Je~z~o P1etrk1ewicza,
należałoby przypuszczać, że Hei;iryka Sienkiewicza ograniczały

d\\·ie cen ,~ury.
Co wobec tego z naszą literaturą emigracyjni;, wolną wsz.ak od
cenzury urzędowej, ale c.ty również i cenzury wewnętrzneJ? „W
paradoksalny - pi:;zc Jerzy Pietrkiewicz - sposób ta. swobod~

stanowilu ograniczenie, gdyż wywolywala absorbowanie
zbyt wieloma ideami politycznymi".

poez3t

Tyle patrząc na całą sprawę w aspekcie historycznym. I wszystko byłoby dobrze, gdyby w przeszłości te problem.Y zostały, ale
jak się okazuje, nie tety tak nie jest. Czas pędzi a probl~my
pozo·Lają, nawarstwiają się w nas ! w wielu. mom~tach zamiast
zniknąć, .twiększają się. Eo tutaj zawsze pisze się pod kogoś,
pod przyjaciół, pod cenzorów z lewa i prawa, pod cenz~rę urz~
dową i cenzora swego własnego wewnętrznego. Narnnozylo
~i~
t~ eh cenzorów, czasem wydaje się, że u nas wszyscy najlep1eJ
potrafią kreślić i jeśli tylko mają okazję, robią to.
.
·
Coś chyba w tym jest, że sukces uzyskują ci: kto1·zy sląd ''.Yjechali i umieli odejść od tutejszych ograniczen. Początkowo ich
się krytykuje, bo jak tak można od polskich spraw ucieka~, a!e
gdy zdobędą już uznanie na świecie, wtedy wszyscy szybko się
do nich przyznają. Niedawny to przecież czas, kiedy Witolda
Gombrowicza Czesława Miłosza Jerzego Pietrkiewicza czy Jerz.ego Kosińskiego odsądzało się' od czci i wiary. Teraz jak~y
nikt o tym nie pamiętał i niedawni oponenci z wielką . chęcią
spotykają się z O\vymi pisarzami, gdy ci kraj odwiedzaJ21.

TOMASZ A.
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Człowiek

dobry. To, te chora m6wiila. 1ak
bardzo 1a boli. nie m!.alo dla
pana de>ktora wJeJ.mzeit<> maczenia. Dokument
przeczył
1e1
slow-om. Dokument!
A doku·
menty, w 'Pt'Z«lw.le~le do
ludzi, n·ie klamla. No. chyib& :!;e
laborantka sie pomyli i woisze
wvnik badania knvi iakiei§ innei osobv. co choć niezmiernie
rzadko. ale iednak sle .zdarza.
Tak właśnie byle
z moją
szwagierką która po wsoomnianym incydencie nabrała wiekszego zaufania do
lekarzy, a
zupelnie straciła - do laboranŁe~ .

„

człowiekowi

dokumentem
Dokumenl. to tJ le co do\ród.
prciNa
przykład fal-tu mojego ;pojawienia się na świecie. Ten niewatpli\\".V fakt potwierdza tak zwany akt urodzenia.
Potwierdza
t;:,,k dalece. że bez niel'(o w wielu sytuaciach fa w ogóle nie
istnieję, nie ma mnie. nie Żi'
ie.
Kiedyś kazano mi w iakimś
utzedzie przedstawić odois aktu urodzenia. Po co? - pytam.
Pl'zecież wszystkie zawarte tam
informacje mo;te przekazać od
razu osobiście. a poza tym mówję mam ;przy sobie akurat dowód osobisty. "\vYdany na
podstawie tego sameao aktu urodzenia. a zatem samo przez
się.„ Niestety urzed.nkzka była
tepa iak stuletnia brzy·twa bez
ostrzenia i nie pozwolHa
mi
IJ'lawet dokończyć wywodu. Na
dodatek - takie ma wytyczne:
anusi być odpis aktu i iuż. to
dowodzi. że ktoś musiał być ieszc.ze bard.ziej tępy.
Na szczęście to iuż przeszłość.
Na szczęście w drugim etapie
reformy wvdaliśmy wa:lke biurokracji i - iak przeczytałem w
.gazecie - teraz wszelakie zaświadczenia wyiparte
zoslaia
rprzez oświadczenia samych obywateli.
Możliwe.
Bardzo i:nożliwe.
Tylko ze mój znajomy nie dawil'liej niż miesiąc temu swoje oświadczenie. że miesllka tu i tu.
musiał potwierdzić w biurze ewidencii ludności. Je~o wlasnv
;podpis wciąż nie
wtYstarczał.
aby mu uwierzono. Mói znajomy .skomentował
to krótko:
ldaniaj sie reformie, jak ją spotkasz!
świadeetwo ootwier<lzajace
wdz.iwość jakiegoś faklu.

2

Jakie relacje
mogą zachomiedzy człowiekiem a dokumentem?
Okazu.ie sie b:mizo różne, choć na co dzie1i
zupełnie nie zwracam\• na n e
uwagi. gdyż wszystko wvdaie
się nam tak oczvwiste„. A oCZY'Wiste wcale nie iest. Przeciwnie. czasem iest zastanawiaJace. dziwne. a nawet - powiedziałbym dziwaczne.
Przy<kład pierwszy z brze~u:
niE- zdarzyło mi sle ieszcze. abv
milicjant. który zatrzymał mnie
.za zbyt .szybka 1azde. my Inne
wY~oczenie. zapvtal.
lak sie
naz:vwam. $?dz.ie mie!Zkam. co
robie, e:z:y mam Prawo 1azdy.
czyj prowadze samochód„. Ża
den. żaden te~o nie zrobił. mimo że nlc nie w.B:uuje, i± Jestem niemowa i to na dodatek
niedorozwinietvm. Każdy natomiast cheiał obejrzeć mole dokumenty. „Dokument:v. <orosze'',
„NajJ>ierw dokumenty",
„A
~dzie '!)ana dokumenty?" I tak

Cytat z Pra.sv codzienne;:
„We wrześniu 1981 roku lekki
~amolot. w którym
leciała R.
Ruiz wskutek
niesprawności
silnika soadl w trudno dosteonym reionie dżungli
amazoń
s!-iej. Wszystkich pasażerów l
pilota uznano J:a zmarlych. Odbył sie ich pogrzeb i załatwio
no wszystkie niezbedne w takich przypadkach formalnośd
prawne.
Jednakże R. Ruiz 11ie zginela
w katastrofie. Nie,przvtomna została uratowana Przez
Indian.
którzv troskliwie ooiekowali s;e
nia przez wiele miesiecy dopóki nie stanęła na nogach. N.:istepnie odwieźli kobiete do naibliższego osiedla. Od te.::10 cza.'!U daremnie Pl'óbule ona uz:v.•kać -0ficialne uznanie
ie1 za
ż.vwą".

Domyślam
c'fomość :na
że u nas nie

sie. że b.1·!3. to w·apocieszenie. Tylko,
ma In::lian.

JÓZEF RETMAN

Lewym
okiem

Spodnie
dla księcia

dzić

Z&Wl!Zle.

P~ irazu ni atad ni zo-

wad

me~.

U11DJ:tałem m.oj~
który teł ~e

zna1o-

w mi-

lic.li, co 1st wuru«J.ue: dokumenty ezy człow~ek? - Czło
wiek - od!oowiedtzlał be.z chwili
namysłu. Ale on 1est dz!e1nico'VY't?l. Na !IXOW!ncid.
3.
Pamiętam. iak barozo 1DOCZulem •ie kiedYŚ dot'knletY. kiedy
zmieniając

Za cztery lata swiat obehobędzie oiećsetna rocznice
odkrycia Arne.ryki. ::>tany Ziednoczone iuż dzis orzygotowuja
iie do uczczenia te i
roczi.11cy
jaikąś gigantyczna w:ouvstościa.
chociaż to orzecież wcale
nie
one .zostały orzez Kolumba odkryte. Jeszcze w wiele dziesiąt
ków lat po przybyciu Kolumba na ląd 1POludniowoamerykański, w Amervce Póllnoanej .
tu. idzie sa dzl11ia1 Stany. nie
znmo twarzy białego człowlek.a..
a oo olbrzymich pr.zestl'Ze!!liach
uganiali bal'Cb:o oierwotm lndianie.
Jednym z DWlklów Ul'QCZY·
at.ości rocznicOWYCh bedzie przybranie Statuy Wo1no$ci w we•elną szatę. Już dziś zaczell ją
przygotoWY1wać trancuacy krawcy. Fr&ncU.tCY IP.t'&WdOIPQdobnie
dlat.ego, te 'WY'RraJ.l jakiś tam
oiv.eta.rł. Btdr&le te IZ&ta ilubna
.zanuoona aa DCl9U aowo1oraki-1 dziewicy, widoomie U7Jllano, że na~ cz.u. aby wolnooć
dziewdcbwo. Kto
jeet :planowanym obl•bieńcem
- nie wiem. Cala rzecz wydaje ml &ie nieco w
.złym gutcie. Niebotyczna ti.aura wzyoblec:wna w 1>0Wlóczyatą szate
przyśniła mi ait niedawno i był
to aen koamnamy. Nowy Jork
ie.st wielką me'tt'Ot>Olia i pawietrze ni• jest tam k:usmałowo
czyste. C.zyta .sie także o tY.m.
że wokół miasta wieja c.ze&t.o
silna wichry. Po Plll'U dniach.
może PO paru tygodniach, Statua Wolności będzie obWieszona
looocącvmi na wietrze brudnymi. PO!trzeoionym! azmataml.
Pomysł niewart naśladowania.
chociaż wiele
amel'Y'kańskich
pomysłów tak chemie kot>iowadzić

..nci•

miejsce zamieszkania. musiałem Pl'Zenieść mole
karty choroby z Jednej orzychodni do druJ<ie.i. Nie dos:vć
bowiem, Ze panienka z okienka
rejestracji moblła ze mnie. w
końcu niemtodeqo iuż człowie
ka. gońca. to leszcze wreezyla
mi koperte z kartami choroby
szczelnie zaklejoną i orzestnelibyśmy u nas.
·
gła, żebym i>l"ZYPS.dkiem
nie
A może jednak 1 Może na.
\vt>adl na 1>0mYSł a.lrzenia do
'DI"ZYlklad lmlecia Józefa P0111!aniej oo drodze.
tow.1ldego. a!edząceM w b-ótA gdybym zafrzal. to eo T klej ko.szulin·I•. na rumaiku wari>Ytam. Przecie! to moie karty,
a n.rzede 'WSZfttkim moie choro- azawskim orzyodziać WTeszcie
by!
W
jaJkiś
M'ZY'2JWO!ty at.rój?
Ale. tde. ozy aby na 'DeWll10
Rzymską tootke narzucono k.siemoje? - zaśw!talo mi w łl<>
ciu PePi wzeclet dllliteao. że
wie. gdy od nwu!erki u.łyaza były to cza y zaboru cllNk!ego
lem historie o tvm. jaik to lei władze zaborcze nie z~adzaly
karz reionowY. do którel.(o ze1ie na uwJecm!enie, w tak wlstala adminutracylnie 1PrzY'Pieadooznym ounkc!tlf miaata. trana. dosyć dłURo odmawiał 1el dyeyjnego ;po'lskie.(o, ieneralskieleczenia reumatnmu. 1>0niewd
«o munduru. Jak wiemy, czUj·
wynik badania krowi (zdaje aie.
ność okuroantów
niemlecltleh
tzw. ASO} był, je,ro ~iem. l>OIZłe maczni• daled 1 ka.zal•

zlikwidować 'PO

Jl)l"ostu calY roonie tylko jego generalskie
szlify. Ale teru czy rprzY'krYć
gole kolana ~lecia IP1ekin:Y1llli
ułańskimi uaseraml. ezy oowieaić mu chocla:bby t>ał"e medali
na oc1słoniete1 10iersi. taf>. iak
Wlosl wieszają roacio:riki na szyjach swoich ŚWlętycli figuTek?
Czy z łazienkowskiego Chopina zdjąć pmyłóczysta chlamidę,
w jakiej nl;(dy za żYcia nie chodził i przYbrać go w
szaty
zgodne z iego epoką?
OczyWiście mówie to żartem
I ani przez chwlle ta:k nie myślę, 111ie moilna orzecież naszvch
placów i uhle zamieniać w ga. · 1et :fi~ur woskowvch o<ltwarzający
w
najdrobnieiszych
szczegóta·ch iorezentowa:ne postaci. Pomnik jest zaklętym w
kamień s:vmbolem i niech takim pozostanie. W konwencionalnym iezY'ku symboli powłó
cn·sta
szata oma.cza dostojsą.g,

ność. wzniosłość, nieprzecietność.
Koniecznie musi być powłóczy
sta. układać sie w faldy, maskować kontury grzesznego I ułomnego ciała. Sedzia w -todze
wyg!ada poważniei niż ten sam
sedz!a w dżinsach albo w musz-

ce. pod szyją, chociaż to m:zecież ten sam człO<Wiek.
Pojecie wolności
nigdy nie
skojarzy nam sle z dziewczy;na
w oodkasanei mini ! z utapirowana wysoko tr.v.zurą. Nie ma
no temu żad11ei rozsądne1 racii.
ale ieszcr.e raz okazuie sle. że
konwencie ma.ia ż.vwot wielowiekowy. Nie ma też powodu.
aby z nimi ·wszedzie i za każda
cene wojować. Tego zdania byli futuryści. ale futurvzm dawno sie mzeżył. .ame:rvkańskl
pomysł z przebieranka dla Statu.V Wo1noścl Jest
chyba ostatnim mzejawem - przedwczoraiszego 1uż - futuryzmu.

po mieście o kulach l laskach.
jacyś ataru•
.s:.:kowie, którym luka prey.sluguje niejak-o a racji wieku i
ubytku sił. Nic podobneso, . "
to ludzie różnego wieku l profesji. Ocz)'W'aoie· najwięcej ludzi o kulach i la&kacb spotka•
można w pobliżu IZ'i)l.tali, puy•
chodni lekarskich. ~ '
wszędzie, gdzie !udzie chorzy
S2lUkają M~U i pomoq'. ~
przecież nie tylko.
Są wśród nas lud.z.ie nią>ełru>
sprawn.i. Noiegdy~ mówilo lit
utomni, chromi. czy wr'" kal~
cy. Dziś brzmi to ładniej, jeśli niepełna aprawnaś4t znoie w
ogóle ładnie brzmieć. Ale jest
to określenie mniej upokarzają„
ce ni:t te inne, nle,dyj używa„
ue.
Zad.na 1połecznoaid nie lubi
jednostek czymkolwiek wyróż
niających &ię. J~li wyr6i!lniaj,
się one w sposób pozyt}'WJ11 i
są na tyle silne, że moH lit
same obronić, a ich po1tawa jest
godna podziwu, to choć ich sit
nie lubi, choć im si11 zazdrości,
to nikt swej niechęci lub zawiści jawnie nie okazuje. Co
innego ludzie wyróżn!·ający sit
swoją ulomnością. Z takich In°"'.
I to wcale nie "

*""

~na d~ić, lekcewiażYć
gardzać

ich.

po-

nimi, albo litować lit
nad tym, że los ich doświad
czył. Rozumieć, że maj;\ takie
samo prawo do w1zy1tkiego, jalt
inni, choć im wiele rzeczy przychodzi trud.niej, że musr.ą w~
dać więcej wysiłku, aby osil\r
gnąć to samo, co ludzie w peł
ni z.drowi - tego "Się na ogół
nie rozumie, tego się nie doce-:
nia. Są irmi - niech w.i~ b~
dą pogardzani,
bo 11ą słabsi.
Aliści rozwój
cywJlizacji l
kultury sprawia, że społeczeń
stwa ludzi zdrowych zaczynaj"
inaczej patrzeć na potr7.eby ludzi niepełnosprawnych. Dzie.
je 1ię tak już choćby dlatego,
P.S.
że kalectwo jest n!eodłąezl'lym
Przed dwoma tygodniami w
skutkiem postępujJlceJ cywiliza-:
felietonie pt. ..Niepokój orzed
ej!.
To ptV.eeiei c:ywHiucja
zaśnięciem"
nrupisalem
tak:
niesie
z sobą różne zagrożenia:
„Przecież tu :nie chodzi o moraka, zatrucia, choroby 1erca l
żliwość. Tu chodzi o &tworzenie
systemu gosoodarowa.n!a. lmórY układu krążenia, inne choroby
do tej pory nie znane, Jak choć·
zmusi przedsiebl-orsbwa do raby AIDS, zagraża całości kiOń·
c jo.nalnego działania". Zamiast
czyn, pow<>duje azy~ utrat~
tego Redalkcja. pragnąc widoczsprawności człowieka przy jenie skrócić felieton. wvd!I"UJkodnoczesnym przedłutaniu Jei~
wała tak: „Przecież tu :nie ohożycia. A więc stosunek do ludzi
dzi o stwor.zenie .systemu gosniepełnosprawnych jen miar!\
podarowania.
który
zmusi postępu cywilizacji i rozwoju
przedsiębiorstwa do racjonalkultury. Zdrowy człowiek nie
nego działania." Ten niby-skrót
tyle zaczyna rozumieć chorego,
nozbawil cały felieton sensu. i
co zaczyna rozumieć, te on tei
odwrócił o 180 stoPni zawartą
może jut jutro at.ać się chow nim myśl.
rym i będzie - muaiał inaczej
W tym samym felietonie zawidzieć świat, a jego potrzeby
miast „cala rzecz n!ebezoieczbędą zupełnie
Inne. C'Zlowlelc
nie grawituje w ńone sztuk.I · zdrowy zaczyna zatem twor.zy4
czystej, a narwet czystego a.'btakie rzećzy, które mogt\ ula•
surdu" wydrukowano: „cała noc
twiać :ty~ ludziom niepe~
n ebezpiecMtie
narw.Jtuje
w
sprawnym.
stronę sztuki czyste:!
a nawet
Poniewd jesteśmy Il<*! dal„
czvstego absurdu".
ko za przodującym.i krajami 1
Malutki błąd, ale Powodu..iacy
borykamy 1ię z codziennymi
druga b:zidure. MM!ałem tutal
kłopotami, na pnykład s brao tym wm>omnieć. bo nie ood
kiem podstawowych lekantw 1
każdą bzdurl\ mam ochotę się
środków opatrunkowych, ludzie
u odpisać.
zdrowi moi<\ pomyśleć, że różne
~dee z usprawnieniem życia dla
'VLODZIMIERZ
ludzi niepemospraWft)'Ch IDOŻ1'l&
odłożyć
do lep&Z)'ch eaul>w.
KRZEMINSKT
Pon!.ewał W7dawande
ksiipelc
&tanowi • DM ~ nie•
bywałą, Więc nikt nie poml"'!
śli o tym, aby ja~ eqśd na•
kładu
wydawad
wtoJuąmł
czcionkami, aby mosll 3• eątad
ludzie nledowi~ą. Takie fanaberie, kiedy w Ol61• mamy
szczęście, te lmiążld lit drukuje. Nie ma więc pienltdą, ni•
ana u~ do teso, ahy r6-

•

wnież noWIOŚCl

ZdrowJ nigdy
chorego
• zrozum.ie
•
nie
Pow!edzl.atł.a

ml

kiedyś

pewna

znajoma oe®a, ~6r- loe llI'Odze
doświadc;ył, ża ,,zdraw11 ntgdy
chorego nie pojmie" i :te „zdrowi ludzie iwła.t wfdzq inaczej
niż . ludzie chorzy". Teoretycznie przyznałem jej rację. Trudno bowiem klwestionować odmienność widzenia świata i podejścia
do ot.ocr.enla u ludti
.zdrowych i chorych. Ale to było przyznanie racji teoretyczne, bo bylem wówczas zdrowy.
Aż nadszedł taki dzleń, te musiałem

spojrzeć

na

otaczającą

mnie rzelczywistośd mpelnie inaczej.
Złamałem nogę. Ks.Memu się
zdarza. Złamanie prost., wzię
li sl• lekane do reperacji mojej nogi !... ml ją popsuli. Musteli do pracy przyst!łPić inni,
aby nogę zreperować. Zreperowali, a.le wdały aię różne choróbska.. I tak robię ju:t któryś miesiąc za !nwalidtt. Teraz
patrzt na łw.iat zupełnie Inaczej.
Przede wszystkim dostrzegłem
nagle, jak wł.tu ludzi chodzi

literatm7 uku:v•

waty 11• w w...Jl łonetTczne.J.
Albo aby łlZ7ł&M w adiu ~
wieści - ~ je«T.CM :nł• dru·
kowane - nagt?WU I udost„
pniać lud.ziem
pollhawiOftJ'l!I
wzroku.
Ludzie, lddnr &łamali aon.
albo którym d
blnilo •i.Io
się w ł4 n<>1t i muaq .chodzi•
o kulach, wied~ a1lft Jest otwieranie tobie drzwi, 1dy obie ręce '" zajęte kulami, a
równowaH ma &it n.te.tabl~
U n.as fotokomórki do otwierania dr%Wi 1tosuje Ilię na ogól
w hotelach lub na dworcach.
Nigdy w azpitalach. Schody bil•
duje się w taki sposób, że ludzie zdrowi moH na nich połamać nogi.
W jednej z lódlllkich leca'l.ic jest
basen dla chorych. Doskonały
wynalazek. Tylko bardzo Edrowy projektant tak usytuował
zejście do tego basenu, f.e zdrowemu .sprawia to trlłdność.
Onte projektant pomyślał też,
aby między 1zatnią i n.atryalla•
mi a huanem ltworąd "'*1tsłą podłog" po której spływa..
laby woda. Prq olan:jł na teJ
kafelkami wyłożonej pochylni
ślizgają 11• ludz1• chofZ1. Sliizgaj" &i.ę, padad- 1 1ilłklłzdroWY z.rozumie potrzeby czło
wieka chorego?
Przykładów na to jest dużo
więcej. Rozejil.'ZYJc!• sit uważ
nie wokół lieb!e.

czn
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Tym
radości

razem głofoy okrzyk
wstrząsnął całą sal ą, a
rozległy się głośne ude-

potem
rzenia mieczy w tarcze. znak
szacunku I wierności Gizur po3ął, te nic mu już nie uratuje
tycia, chyba tylko jedno, te
był ojcem A.siaka.

-

Z

samozwańca,

powodu

Glzura mówiła dalej Helgunda - ten kiraj rozpadł si ę,
W1lt"osły w potęgę rody Powałów I Dooinów
oraz Innych.
Swotm tchórz.o.stwem chciał G iZlllr' zmusić n.u do opuszczenia
Gniazda. a tym samym włas
nego kraju.
Wiedział.a, te jej ałowa spodoballł się wojownllkom.
Pr~
wle WIZY9CY Normanowi• 2'Jdółall jut się trochę nauczyć tJutejszej mowy, poten.111 się ze
akl&vińsklml n!ewlutam!, popobudowall eo-ble domy. urzl\dz!ll tycie. mieli małe dzieci .
Nie mogła l·m się podoba~ myśl
o powrocie do Jumna. T«i
kraj uwatall jut 1'.a W'lasny.
- Daję cl ostMnłl\ szansę,
Gi.zur r2ekla Hel~da. Wyruszysz na poszukiw anie. Popioławłosego l sprowadzi!!% go
tu tyw~o lub m.airtwego. Jeśli
zna1dzlesz martwego. obwleś
cis2.. te zabił go Pi.Mttm I jego
Lestkowle. Ktoś musi zMląść
na tronie obok mnie. aby ten
kraj miał prawych władców
Jeśli nie wróclm w ciągu siedmiu dni, M tremie zasiądzie
Aslak. zaś Jas:i:czołt I Hodon
zaletą mu na głowę ksiąf~ą
koronę. Ja będę rzadzić tylko w
jego !mieni~ ponlewd jest
jeszcze dzieckiem. Ale jest to
s;m
Gol111ba
Poplotowłosego.
prawy władca tego Klt'aju.
G!.%W" chciał k1rzY'knąć: „nieprawda, nigdy nie byłaś w ło
żu Goluba To mój syn" Lec2
milczał Wledziat ~ po taiktch
słowach splldnle mu na kark
miecz Jaszczotta lub Hodooa.
- Wyrzućcie go na podwórzec - ro:z!k.auła Helgunda.
Jaszcwbt I Hodon chwyc!ll
Gi'711.lra u ramiona I wywlekli
:z i?JbY Na podwórcu podano
mu koo.la I otwarto wleneie
bra-my
Siedem dni pófnle1 snycPrze
pozłocili
drugi
tron. który
wstawiono do komnaty preyjęć.
N<> nwvm tron ll' zashdl trzyletn i Asla1k . w uszytym specialnie m.alvm
purpurowvm
płaszczu Hel~un~a wla'lmą korcme oddała zlotni'kom. którz"f
ja r.mnielszvll do rozmlaró'•
głowy

d:ii~ka

Tę · koronę.

w k.<il~eJ Helgundzie
tak mocno, że złotył jej przysięgę: zabije awego ojca Karak.a, zostanie księciem VleuLan,
l:W'iąte .tę z Helttmdit malień
atwem I połączy razem dwa
k.raje. HellUDda przyjęła tę
przysięgę, poinlewat 9WYtn kobiecym rozumem poj~a, te gdy
&tworzlł z Karaklem II jedno
państwo, będzie ono niezwykle
pot~e.
Odblorit
Powałom
Kru.szwie ł łupy eolne. J)OOtochał się

Po klJJb

ctnlecłl ~

do

Gniazd.a dziwna włel~ te Kraj
Muowian ogamltł m6r l dzle-

tl2'tlroweł cał1t łudn()tłc!. Wzdłui
granicy ~stwa Lend!c6w roz1tawlta Helgund.a
ł kazał.a zabijać e'lbo llllwr~ z
drogi katdego kto p~ał z

waie

l obiecał m11 K.ruuwlc:, kitórl\
odbierze jego ojcu, Powale
Starszemu. Bojąc się, to wraz
s nadejklem lata wojsko P!aetwna podclłl;rtle pod Krlltlzwle, Powala StllTszy 'P1'ZY'Słał
swoje hołdy Nlakowt, btagając Helgundę, aby w wyp11.diku
oblegania 1rodu, ona ł jej woj~kla pospieszyły mu z 'POtnOCl\-

tamtych stron, aby moru nie
do Gn~a. Dowled1Jl.ftllo się potem, te m6r wyOdpowtedztała mu Helgunda
gubił Kraj K'Wt!ll\, nie pozosta- ·
w lmienlti ewego syna Aslaka:
wlając przy tyctu tadnej fywej
przyn!6sł

(2)

ZBIGNIEW NIENACKI

Boję się, że
wkrótce umrze.
Nie przyniooly niczego wyprawy w poszukiwaniu Popioło
włosego.
Co będzie dalej z
księstwem?

- Ty, pani, zostaniiesz
czy.nią

-

wład

rzekł Jaszczołt.

Obećnl n.a uc:zcie wojownicy
uderzyli mieczami o swoje tarcze na znak zgody. Dla,tego już
na.zajutt'% we1JWala do siebie
Helgunda najzręczni ej sze go złotnika z podgrodzia I ka.z.al.a mu
zrobić

nową

książęcą

koronę.

Dala mu na ten cel do przetopienia kl·~ka di·a demów i rozkazał.a, aby ozdobiono ją rub!rnam.I, zaś .ama korona miała
mleć ostre ~ońce, poniewa:t podobno taka jest obecnie moda
u władców na Zaehodzie.
Hodoll i J aszczołit powiuall
wypraw z pustymi ww.amJ.
Ludzie w wiOS1k.ach tłumaczyli
się, ł.e jeet przed!lówek I sami głodu.ją.
zresztą
jesieni!\
prx.echodził pl'U!Z kraj Piastun
ze swoim wojskiem i płacił
gotowizną za ływność dla ludzi i !roni. Kmiecie odtpowla. dali hardo I nikt nie chciał
dobrowolnie oddać na rzecz
Gniazda a.ni wołu, ani kozy lub
barana. dlatego Hodon musiał
killku powiesić dla odstraszają
cego przykładu Ale I tak niewiele zdołano w Gniefdzle
zgromadzić ze.pasów
I gdyby
ów Piastun podszedł pod wały
grodu, mógłby go :zidobyć gło
dem. Pocieszała się Helgunda
myślą. M naj'Plerw zechce :!'ldobyć K.ruszwtc, a potem nadejdą
tnirwa I komory Gni.udll
za.pełnia się zapasami zbota ł
mlesa. Pla~M nie zdoła pokonać Gniazda tym bairdziej, te
}c,!ąfę Kar8'k na pewno pospieszy jej Z l'O!TlOCI\.
~

Rozpoczynamy druk Il tomu powieści Zbigniewa
Nienackiego pt. „Dagome Iudex'.', prezentującego jego
literacką hipotezę o powstaniu Państwa Polskiego w
drugiej połowie IX wieku, a więc prawie na sto lat
przed przyjęciem chrześcijaństwa. Fragmenty I tomu
drukowaliśmy w ubiegłym roku, warto jednak
przypomnieć jego treść, przedstawiającą dzieciństwo
i młodośi: gł6wnego bohatera, Dagona. Urodzony w
bagnach Noteci z matki karlicy i ojca olbrzyma Bozy, ma
on rzekomo pochodzić ze starotytnego rodu Spal6w,
którzy zapadali na chorobę zwanę „żądzą c:zyn6w".
Wychowany w łwiecie magii ł czarów młody Dago,
ogarnięty ową dziwną chorobą wyrus"Za w łwiat, aby
zostać władcą. Po wielu przygodach dociera do Bizancjum,
gdzie interesuje się nim cesarz Michał i uczy sztuki
rządzenia ludźmi, aby mógł w przyszłości na Wschodzie
wśr~d północnych Słowian stworzyć państwo zdolne
przeci-wstawić się nieustannej inwnji Franków,
zagrażających interesom Bizancjum. Wysłany z tajną
misją do króla Ludwika Niemłecldego, 1JOStaje Dago
zdemask&Wany i musi uciekać w swoje rod~łnne strony
nad Noteć. Tu dowiaduje się, te książętom
Popioł<>włosym udało się już stworzyć państwo w obrębie

Poznania, Gnłema i Kruszwicy, ale bunt możnych
spowodował jego rozbicie, ostatni za§ z Popiołowłosych
- Golub, został zamknięty w wieży na Ostrowiu
Lednickim. Po kraju błądzą bandy Lestków, to jest ludzi
nienawidzących władzy książęcej i miłujących
anarchicznie pojmowaną wolność. Dago staje na ich
czele, nie przyjmuje znienawidzonego tytułu księcia,
ogłasza się Piastunem, to jest opiekunem i wybawcą
ludzi uciemiężonych I biednych. Jest to tylko swoisty
kamufld, gdyi w gruncie rzeczy dąży on do władzy
absolutnej, pragnie pokonać zquntowanych możnych ł
scalić r02bite państwo, a także posurzyć jego granice.
W jego plany wtajemniezony jest tylko uratowany przez
niego z niewoli były mnich, Herlm. 'On wie, te Dago
Piastun pod hasłami wolności dla ludu zamierza pokonać
przeciwników ł stać się absolutnym władcą. Są to
początki tworzenia się władzy feudalnej; zamiast seniora
rodzi się na nas2:ych ziemiach tytuł Piastuna, biorącego
w opiekę każdego, kto tej opiekł potrzebuje, tądając:
w zamian służby ł posłuszeństwa. Powidć opowiada o
mechanizmach władzy, która na początku działa pod
hasłami wolności, aby potem przerodzić się w tyranię.
„

W noc:r śmł się Hclgundzl•
jej kochanek Gizur. Był cały
zak.rwawlony I usiłował ill
:zgwałci~. chwytaj'łl! krwawll\eyml rękami . Na b!Jllłym ciele
Helgundy ltldde jego dotlmlttcle pozostawiało cz.erwonll plamę„.

„Byc! lftO'!e Hodoin I Juzczołt
pomy§lała
- ,,Być mote
wszystkie dziwne opo~I o
Piastunie są tyl'ko ktamstwem,
lgruzka wyobratn~ ludu Jedynie wrótowle w Gn!etdzle za-

oszukują mnie"
następneg.o dnt.a.

pewine mają ,,rawd~"·

:ia-

pr(')Siwszy uprzednio kruipców I
bogatych ludzi z podgrodzia
oraz co znaczniejszych wojowni·ków. Jaszczort I Hodon uroczyście wło!yli na czarne wlo1;v chłopca.. Obok Aslak.a na
drugi·n1 tronie siedzi ała Helgunda ze złotą przepaską na
k.asztanowvch włosach . Wszyscv
byli §wiadomi. że to ona tu
rzadzi w imieniu syna. a w jej
Imieniu władzę sprawują Jaszc:rołt i Hodon. To bowiem pujęla oina swoim kobiecym ro~
zumem. że gdv się ma dwóch
konikiu.Tentów do swyeh wzglę
dów. łatwiej jest sprawować
rzady nit posiadając 1edrnego.
O owym dziwnym Piastunie
""·ie4i nie było bdinych, c!latego wraz z końcem zimy
Helgunda. Jaszczolt I Hodon
znowu zac7.eli odbywać narady,
w jaki sposób wyciągnąć w
pole do walki Olta Powałę
Starszego I :zidobyć Kruszwic
oraz dobrać się do żu.p solinych
Gopelanów Helgunda na przemian posyłała po.za Gol.au.do to
Hodona tó mów .Jaszczołta i
w tym cz.asie to 1edinego to
drugiego wpuszczała do sw_9'lel
komnaty, wabiąc Lch swoimi
· wdzięk.ami af ·niepomni na jej
wysoki ród, gwatcill 1ą nieprzytomni z pożądania.
Hel·
gunda mi ała nadzieję. że k ie·
dyś
obydwaj po.zabijają się
wzajemn ie
powodowani
zazdrością. a wówczas ona stanie
na czele wojska I sposobiła
si ę ku temu noszą{' męski strój
wojown ika pozłacaną kolczugę,
pozłacany hełm. lekki miecz i
lekk:> •arczę. d os·ad~iu r bojowego konia i codzlenn1e na
czele małego oddziału objcidżając Gn iazdo • okolice
Po roztajałym śmegu przybyto poselstwo od Karak.a z Karradonon księcia Visulan. poteżnego państwa
na poludllliU.
Zamyślał ks i ąiżę Karak napaść
na obronne i samodzielne miast o K:ilisia. przez którP prowadził stary lugij.skl szlak bursztyno\vy i dziesiątki kupców
miało tam swoje składy Spróbował tego w roku ubiegłym,
ale m ia..~to potramo się obron i ć i Karak
poniósł
1'lnaozne
gtratv
Zap1anował
więc.
że
wspólnie z Hel~undą. ie§ll z .
dwóch stron uderza. Kalisi ę
z.oobędą I lupami sie podziel ą.
W tvm celu wV'słał do Gniazda
pos~ls·two z na1stari-~Z\"l'l1 swoim
svnem. Kara:kiem TI
·
· Svn ksiecla był młodzieńcem
tak pięknym. że przyjmując ~o
w wlel'k.lej komnacie u boku
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ma.tego A!laka, Helgunda czuła jBJk ją z pożąda.nia at pall
w podibl"2lUSZU Nie okazywała
tego, obiecała synowi księcia
przemyśle~ propozycję Karaka
i dać odpowiedź za kll'ka dni.
Ale juł następnego dn.la obydwu wod.7.hw wysłała na polowanie, młodzieńca zaiś wpuklła
do 11wojej komnaty syiplalnej I
tak
długo
wabiła
wwolmJ
wdziękami.
st niepomny roli
~ła. rzucił 81~ na nil\ l j~

W1ele raey bowiem słyszała, !e
od prada.'WDyc:h ezes6w eeltyc-1alcb, wwzywcy WT6!owfe byt!
'POflłCMl!ll
wl~m\ 'Wl9p6\nych
t~le, w spos& nlerwld1.lla!wymieni~!
między
sob!\
wt~t o ludzlllch I ~1a'\Vll~kach,
abv móc wle!tt~. D18'teito

ny

wrótom tl'<>Stanowtta Mwlerzyć.
W poludnle
wała
kazała

dzban

n.a niej drogocenny kaftan.
To., eo przeżywał a Dill młod7
Karak wydawało mu ai• cudo-

wa.

cę

i obnażył różowe uda. czarne od wloc6w łono i ladlnde
sklepiony brzuch, a potem wepchnął w
jej krocze swego
człon.ka, raptem elało H.elgtJnd7
zwiotczało.
ustąpił opór. mocno objęły IO jej ramiona. a w
swoich usta.eh poczul )ej wilgotny 1 eorący l~k. por~
jący się po jego podniebieniu.
Tułów Helgund.y uc:zął się porU&Zać zgodnie s ruchami jego
ciała, a cbod miał dotąd wiele
dziewek proetych t dworek ojca, oo przecid przenigdy nie
odezuł tak r<>2lkosznego I milosnego ściskania prącia w łonie
kobiety, nie widział u żadnej
takiego dygotu pożądainia I nie
usłyszał
taik
przejmującego
krzyku spełnienia żadna · teł %
dotąd znanych mu kobiet nie
pa<:hmała tak pięknie pi:f:mem
I ja:ki•miś olejlkami. kitóre w połączeniu a WMtlą jej podnieconego krocza budziły w nim
coraz nowe Żl\dzle· Zazwyczaj
miał trzy al'bo dwa ribtltenia
z kobietą w ci~ jedne:! nocy;
teraz lllJlllał opór Helgundy bo za każdym razem opierała
się jego p11agnleniu d sześć
razy. A potem. choć był zmę
czony I czk>nek miał naipuchniętv i obolały,
niesyte nagości Helgundy
pozostały
jego
oczy, jego nozdrza wclą:f: pragnęły
jej upach~
mzy w
krz:vku jej spełnienia.
Tej nocy młody Xat'll'k mko-

,•
/

;

/

;'

r~

du:f:y

miodem,

H

złoty pierścień,

~
postainowtla
darawa4
wr6tom w ltątynle. Do Miłki
miała muf.anie, bo to ona oipie-:
kawała aię
Ast!rk.lem I znała
Wliele tajemnie .w-ojej pani.
Nie była to karlica taka jak
inne, zazwyiczaj z ga!rbem na
pl.:ach albo na piers!Jllcp. Po
prostu pochodziła z karłowate
go rodu Zemllrnów l mimo te
miał.a ju:l ponad
dwadzlekla
lat, nigdy ni. osl.ągnęła wrm-o-

posiadł, drąc

•i•

ayeonym
wyjęła

wez-

kar11c:ę Mlbk~

jej przygotować
&

tlm:ynł

wnym anem. Rzuea.jąc
na
nią i ł.ami-llC ~j O(p6r .iłą. &ildzl.l, że n.azaju1n apotka 10
straszHwa i IW'OW&
A
przec!eł gdy za.darł jej 8P6d.ni-

Hel~nd3

do eteb!e

.,.

- Oh Pował.a Starazy złotył
ml hold I uznał w synu mym,
Aslaku. księcia Lendlców I Gopelanów Dlaitiego jeśli zagrozi
mu niebezpieczeństwo,
przyjdziemy mu z potn<>CI\ i wsipóln!e pokonamy W?"OP.

'

nają

DulDAn6w, a pot.em złupią
Kali.si„
l chod było awycza.jem poalów, że przynajmniej pr.zez.
kHka lub klłk~ dni goś
cili n& dworu wl.adcy, młody
Karak już naciaju~ opuścił
Gniazdo I ruszył w powrotną
drog11 do krajiu Vdsulan. aby
zabić •wego ojca 1 posiąść
władztwo, tak go dręczyło pożądani•
c!ala Helgundy. On
też aren.tit był łwiadoln7 jak
potężne .twOll'Zlł ~stwo. I je~Ll letni.alo juł takle n.a połud
ni• od lór ltarpait.os I nrało
się Wielka Morawa, stanowiące
nieustanną gr00bę dla Viwlan,
to po malieńl9twle z Helgundll,
drugie pot~•- państwo powstanie na północ od ~ór Karpatoe I Wie~ka Mor81Wa nigdy

nie podejmie t'Y'ZYlta przeok.roczenlia tyc:h gór i pokonania
Viaulan.
Pod:lł'danl•
b>b!ety
zjednoczyło slę a pod:l\'danlem
władzy, a nl• ma wlę'lmzej aiły
od tydi dwóch nam!~

Litoty. le.su:a półlnie.j przybyło
poselstwo od Olta Powały Starsze.go i w wiellluej komnacie
pm.yjęć najznacziniej.ł1
Powały, wobec:
tłumu

rycen.e
świad

ków, llklęk.lt n.a Jedno kolano
przed AslaJk:iem, oddając się
pod jego wł.aidzt Przywiedli
te-ż ze soł>łł cztery war;y pełne
soli jako mak pojedna.n.la Albowiem okazało •ię, te Olit Powala Młodszy uciekł z K.ruazw!c: do P!utruna. który za.trzymał •le w
WY9okim Grod!zie
nad nieką Viau111- Opowliadano,
te od Dzikich Kobiet. jako wyra.z w<hi~I za zwycięstwo
nad Mudami, otrzymał wóz
pełen zlotia. Dzięk.I temu złotu
setki kowal! kuje ~ niego
broń; setki ludzi zgłaea się do
niego, a•b y Z08tac! jGclicaml
zbrojnymi al!bo tarczowni'kaml
I pomóc mu w walc:e &. wnelklł wł~ ponlewM
Pt.esmn
je!lt taskaiwy
dla Lestk6w.
Plast1.11n
przyjltl pod nroJ1t
opiek• OJta P~ Młodszero ,

Odjechali posłowie Olta Powały Starsmgo, pot.o!tawiiając
mieszkańcom
Gni1azda cztery
wozy pelne soli. Jeszcze tego
wieczoru w &wym ..dworze wydała Helgunda ucztę dl.a Jaszczołta. Hodona I co znaczniejszych wojO'W'tllk6w, wtajemniczając Ich w swoje plany:
Nie wierZfl w hołdy PoNiechaj uderzy na niego
ów dztwny Piastun, skoro ma
dosyć wO<jska, aby zdobyc! Kruszwlc. Jeśli pokona Powałę,
wylarwawl się I straci moc sił,
wtedy uderzymy n.a niego, niszcząc za jednym razem I Pi.astuna, I Powałów.
-

wały.

- Masz, pani., kró'lewśl rozum - przypodchlebn.i e oś-wia
dczył Hodon.

etu wyłaz.ego ni~ d!Zieslęołolet
nia. dziewczynka. Ale twarz
miała pięknll,
o jasnych wło
&ach wLjących się w pwkle,
piersi jędrne I duże, zgrabną
sylwetkę. Jak gdyby n.a przekór swemu w21rootowi, pożąda
ła mężczyzn
tyliko o bardzo
wielkich czło!lftaeh, tak naprawdę jednak każdy był dl.a niej
za mały, dlatego w specjalnej stajni trzymała czarnego kozi.a,
z którym tajemnie zażywała
rozkoszy Gdyby ktoś się o tym
dowiedrz.lał, ukarano by ją za
to śmiercią. gdyż czyniła sprawę obrzydliwą. Helgunda znała jej tajemnicę
i chroniła,
stąd Milka musiaŁa być jej posłuszną i gotową sp~łnić każde
polecenie. Z tego też powodu
wła!nie Miłkę zabrała ze sobą
w drogę do T<:ątyny, mieszczącej
s i ę na
jednym z podgrodzi
Gniazda.

C.D.N

-

Wiem o tym - odpowleHelgunda. MM'twt
mnie jedynie, ł.e A.stek welłłł
kaszlie ł seozyna plud bwtllo
~&ta

~

•
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