Poiróż ·do

Katynia
str. 2
Romantyczni ludzie z marmuru ---str. 1i13
Lekarz i Pieltgniarka --:------~--str..5
str.I 11
Andrzej Brycht: „Azyl polityczny"
str. 6 ·
11 Balkony spadają na głowy
·str. 15
„Precz z kolarstwem"!

Pachną

lipce - Reymontow..skie
i zwyczajne
pełne rowy kwietnej piany
miododajnej
kopic

żyta złote róże

ściąga

sinych wstążek krata
rzeki małe rzeki duże
Bzura Mrowa. i Pilica
i Utrata

Płr indeksu 36762PL ISSN 0472-5042--------~------------

tnodnUc społeczno· kllltun1ny

i topole jak kominy
i kominy jak topole
biegną słupy mleczni bracia
koniczyną buraczną

przez pole
ciep.ie ciemnogranatowe
gdzie olszyny
mchami całe oplątane
dojrzewają już
jeżyny

asfalt się roztapia w niebie
pełen olśnień

i cholernie ciągnie ciebie

w

Polskę

w

NUMBB 30· (1582)

Polsk~

ROK UXI

23 LiPCA 1988 ROKU

CENA 50 Zt

(196~

Z tej ziemi

Mówić

trlko praw

ę

LUCJUSZ WLODl{OWSKI

/

l\ie lubię rucznic, a JUt st.cze;;olnie nie lubię pui:)licystyki rocLrucu\\ eJ J1:.st to bowiem pi~ame oka.:Jonalne,, kiedy lrzeba coś
napi~ac, a mc no\\ ego 111e można juz wymyshć , Powt.u za w~ więc
w kuiko \\; :.\'.ii::chtane banały, ud których ludziom mdło isię l'Ob1.
'ikt 11 ięc taJuc:h uko11cznu.,,c101 J'ch tekstów nic c:Ą}'ta, ale wielu
cltęlnie Je µ1~uje. • ie lu 1Jię w ęc µublicy:.t~ki .ruczuicm cej.
Są jednak ch\vile w życiu człowieka, a także narodu, kiedy h'ze, . ba spojrzeć '' t 1 t, aby się <:astanowić nad przebytą drogą. Mys1ę,
<i:e tym razl:!m, w przededniu kolejnej rocznicy ogłoszenia „l\lan1iestu PK\Vi'j'' pu\\·stala talH1 chwila.
.~ wpływają na to dwa
takty. ·Olo 1 lat temu. od 1'1 do 20 lipca 1!181 roku obradował
IX Z.iaz.d PZPR Z.jat.d Nadzw •czajny nie tylko z na:t.wy. No i tera1- mielii;my \\ 1z:ylę sekretarza gene«alnego KC KPZR - •\1icha1ła S GorlJac;:o\1 a \Vi1-yte n10..!wnwencjonalną. Jej znac:;:enia trudno
nic dU<:enić. To '' łaśnie \ tolW tei \', izyt,)• pada Io czi;„ to: - nwunć
tyll:o prau;dęJ l\lo\\·ienie narodo\\ 1 pra" dy stało sie podsta\\ ą
\\'e11 nęt1"z,1E i pol1t,·k1 w· zsnR.
l\lu\\'ić pra\Hię to znacz,\· opierać się na faktach, trzymać
:,,tę Cal tu\1. nie le1'ce11 ażrć ich, nie pomijac milc:t.eniem, me mu" ić czego1i \\brew tym taktom. W ZSRR sporo już faktów ujawniono, o l,Lórych do tej pory było cicho. I ujawnia się je w dalszym dągu. Ujawnienie faktów zmusza do zmiany interpretacji.
Nowe [akty pokazufą przeszlo~ć w żupe!nie innym świetle. U nas
sporo juj: pC01wiedzialo się o naszej również nielatwe.1 przeszłości,
ale chyba jeszc:t.e nie wszystko. Są ludzie, którzy boją się ujawniania nowych faktów, bo wydaje im się, że to przekreśli rangę
tego, co niegtjyś robili , Trzeba pozbyć się tego strachu. ·
Historia nie znosi ro;:waża11 w stylu. co by było, gdyby ... Bvlo
tak, jc;k byl0 J tego trzeba się trzymać. Warto jednak d11"'łębn1e
poznaC:. jak było, aby \\ iedziec, dlaczego jest tak, a nie inaczeJ.
A \Yi<:c dubrie jc~t spojn.eć wnikliwiej na przebytą droe.ę.
Klęska Polski we \\'rzcśniu 1939 roku spowodowała pnwbzec:hną
niemal krytykę sanacji. Rząd Władysława Sikorskiego w~ Francji, a poź.niej w Wielkiej Brytanii odsuwał od \\·szelkiej władzy
ludzi związanych z sanacją. Oczekiwano, że Polska· jaka powstanie
po wojnit!, nie będzie kontynuowała sanacyjnej polityki, ehoć
w mniemaniu wielu miała to być Polska nawiązująca do przedwojennej państwowości. Ale nie wszyscy przecież tak i;nyśleli.
W sierpniu 1941 roku - a więc już po wybuchu wojny Niemiec hitlerowskich z ZSRR - wśród działaczy podziemnego ruchu robotniczego, chłopskiego i int.eligencji pracującej toczyła
się żywa dyskusja nad kształtem przyszłej Polski. Z dyskusji tej
zrodził się „Pi:ogram Polski Ludowej''.
Jest to bardzo ciekawy
dokument. Próbµje on odpowiedzieć na trzy „zaS11dnicze wtania
naszego życia". Oio ie pytania:
.
„1. jaJ.:i charakter ma mieć na3za walk& powstańeis ł ja.k po- ,
winien być skonstruowany jej organ kierouniicżv w po!taci pterw:i;zego 1"ządu odrodzonej Polski;
2. na jakich zrębach politycznych zostanie odbudo1.0aru1 Pobka;
~. w jaki sposób będą rozwiązywane r:asadniC!e problemy społeczne?".
·
W odpowiedzi na pierwszy problem przedstawiciele ruchu robotniczego,
chłopskiego
pracującej
inteligencji
uznali, że rząd
przyszłej Polski
musi
być
l ud owy,
musi zatem opierać się na
politycznych
ruchach
ma
pracujących
miast i wsL Ma on natychmiast
przeprowacLdć reformę rolną przez wywłaszczenie wtększyclr obszarników,
ma przejąć na rzecz państwa koleje,
inne forl:l).y komunikacji.
pocitę, przemy;,! wojenny, surowcowy i hutniczy. Reszta ma być
oddana samorządom i spółdzielniom. Ustrój państwa ma być republikańsko-demokratyczny, ma być „szeroko rozbudowany samorząd terytoria.lny. który przejmie szereg funkcji spelnf11nych do-tyt:hczas przez administrncję rządową('. W ogóle glówtty nacisk
kładziono na rozwój samorządności i spółdzielczości. · Zakładano,
:i.e wszyscy otrzymają „możliwie równe warunki startu tyciowego". Walka ma być prowadzona do zwycięskiego końca, a J.lP wojąie kara spotka zarówno tych. którzy działali na rzecz Nlemlec,
jak i tych, którzy ponoszą winę za klęskę. Przewidywan? .wysiedlenie do Niemiec ludności niemieckiej osadzonej na z1em1ach
polskich „w intencjach germanizacyjnych"
oraz volksdeutschów.
Problemu granic przyszłej Polski nie podejmowano.
Jak się uważnie wczytać w ten dokument, to
można znaleźć wiele wspólnego i późniejszym w ,czHie
„Manifestem PKWN", chociaż są i naturalnie r6tnice.
Odmienny był czas, gdy powstawały obydwa dokumenty, odmienne
wai:unki po,lityczn•
1 odmien-

•

Historia Nowej Huty· zapisana jest na taśmie filmowej i kartach powieści oraz reportaży.
Przedstawiamy próbę przypomnienia tej historii na podstawie fragmentów reportaży i p°'vieści.
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KAROLCZAK

L~ • n 1•J
Włodzimierza
napaści ekologów

rzadko pi.me

dobrze. Huta im.

Lenina to cel
i miłośników starego Krakowa.
Miasto Nowa
Huta.
Dz.iś
przedmieście Krakowa. Takie
jak inne. Z domami, sklepami,
kinami, teatrem. Z kościołem.
A miała być ... Czym właściwie?
Spójrz.my na budow~ miasta
i huty, na równoległy
rozwój
t y ch dwóch tworów spo-leczno-ekonoń:iicrnych oczyma ówc:i:es„
nych reporterów - dziennikarzy, pisarzy, pami~tnikarz.y.

ROMA TYCZNA BAJKA
Rano 13 tnaJ4 (1949 1'. AK) z
malej
itaeyjkł
krakowskiego

wc•l4 komtmtk4011Jneoo wvmG-

su ro walo

t!l terffl ktlleu ludzi
obladowan ych przyrządami pomiarowymi i kolkami. Zadaniem
tttj pienvuej arup11 operacyjnej
bylo w11t11czenie toru kolejowego do prryszlego placu bud.owy.
Stacyjka kolejowa, z której wystartowano, byla w trj okolicy ostatnim, najdalej wysunię
tym punktem lącznosci z szero7dm światem i dobrodzie:jstwa111 i jego cywilizacji.
Tu Twń
c::yla się elektryczność, sieć wodociqgou•a i komunikacja mechaniczna. Od tego miejsca daleko, jak sięgal wz1·ok, aż 'Po
horyzont roiciągaly iię jui
tylko poltt.

(Marian
opowieści,

Taki

Brandys,
1952).

był

Poctątek

1t;rl epoki -

ale

n ie tylko styl - ci ludzi~ tak
mysleli, tak czuli. Było to autentyczne i szczere:
„( ..• ) inna grupa operacyjna,
zlo.żona. z inżvniera. JędTzejcza
kti z nadzoru t~hnicznego No.wej Hutv, przedstawicieli podstawowej organizac;i partyjnej
I dwóch prawników . z Woje1i·ództwa, byla zajęta w solectwie najbl-iższej gromady u:yjaśnianiem chlapom
zw1czenia
nowej kolei i ustalaniem u·y.
sokości odszl•odDu:ania za grnn111 u:zięte pod
budowę. (... )
Jędrzejczak, rozpiąwszy koszulę

na piersiach wyliczal grupie
chlopów dobrodziejstwa, jakie
11>l1/fltł fl4 nic;. • budową.
- Tera• palikt pomiqrowe,
nib11 tii1, swvkl•
palikt

grzmtal tubalnym glosern
A.le za palikami vrzyjdz1e kolej:
lokomotywu mnastwo u:agonów.
Zwiozą tu budulec,
masz·yny.
Będzie elektryczność, będą wodociągi. A potem domy i fabry1.:i, jakich oko lttdzkie tu nie •
widzialo. Do diabla z walący.
mi się chalupami. Dadzą wam
mieszkania w nowycli, pięT.:nych
domach. Synów na lud.2i wa.m
wykie1'ują. Koniec z pasańiem
cudzych krów.
Bęclzie dob1·2a
platna pmca przy wiellvich maszynach, należących do calego
narodu. Bajka, :zac::yna su: dl4
tcas do tych palików
.
moi drodzy, bajka, ja,ktejAcie 'ltigdy dotychczaa
ni•
alyszeli".

(op. cit.).
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Redakcja nie swraca nie t:a.•
mówtonveh rekoDls6w I zastrie·
ga sobie orawa do 1kr6t6w. Za
tre~c\ adoszeń
·
po .vl9da

redake'• nie ed-

ubiegłym

stałe

nów i Portugakzyków, Anglosasów, Wlochów, Niemców na
WSZ1JStkie kontynenty Francuzów do Kanady, większości fr- _
landczyków do Ameryki Półno
cnej, tak samo Szwedów, a.
Polak;ów na
także
przecieź
WSZ1JSVkie strony świata.. „Jedno
cześnie z naszą emtgracją jakże Ź'lfWtl byla imigracja do naszego kraju, o tym nie Mlezapomi11ać. Czym
ży przecieź
bvlao11 Warszawa bez Aignera,
Zuga, Corazziego, lv!erliniego,
Marconich, Lilpopa, Wedla, Haberbuscha, Starynkiewicza, Lindleya, Szucha, Szuberta, Lore-mzów, Lothów, Bzirschów itd.
Pozwólcie Państwo, że jeszcze
parę nazwisk przytoczę z Krakowa. Co, by to było bez E1treicherów, Kaclera, Glatzla,
Dietla, Goetla, Ma.tera, Reinfussa, Rvd.Za i całej litanii 11azwisk tak blyskotliwte przed.stawiunych przez Adolfa Nowa- '
naroczyńskiego w rcWiośnie
dów w Cichym zdkątlcu„. A Lód)i
bez Scheiblera., Grohmana,
Weigta, Johna, K1'"Uschego i c·ałej pte;adv pr%7Jbvazów.
p0Ut11czn71ch,
We wla.d.zach
powiem to żartobliwie, proszę
mi nie mieć tego za. zle, też
mamy nazwiska Messnera, FepT'/lmas
Be}ge·ra,
rensztajna,
Glemp, jak slychać, wywodzi
się z rodzin11 dawno przybyle;
ze Szkocji .-te. ~te."

lłueb• zamaw•Ulł

J)l."9l'lamerate w ~eh oddziałach

Dla tndvwidualn:vch orenumera·
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~siu·
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towvr·h
wta.<łc-iwvr:h dla mieisca zamies1kan1a orf:!nurrieratora Wot<1t'ł efo·
konu\e sie uż .vwaiac blanktpt u
„wolat:v" na rachunek bank " ~"
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Wojciech Jaruzelski nie zgodził
z opiin!aml, te bralkuje
miej.se pracy d1a faehowców.
Panuje ostatnio &Woilrta moda
na uproszczoną argumentację,
że w naszym kraju nie ma ża
dnych możliwości i perspektyw.
W ten sposób łatwo usprawiedliwia 1i~ wyjazdy.

Zofia Plate~k przyjechała 17
maja o. godzinie piątej rano' do
Smoleńska i zamie~kala w Hotelu Centralnym. Cmenta·rz w
Katyniu odwiedziła (do 20 maja) eztery razy. Ze Smoleńsk.a
jedzie się autobusem 45-50 minut. (Jest to około 25 km E.L.).

. „Tramwajem nume·r 7 jadł
do centrum miasta. Wysiadam
Ploszczadi,
Kolchoznoj
przy
skąd mam 10 '!łtinut drogi pieszo do dworca autobusowego.
W kasie 11ic sprzedaje się biletów do Katynia, lecz do Ko-:
zich Gór. Koiim l Górami, albo Kozińcem, n.azyu:ają tit
miejscowość, w której znajduje
się cmentarz oficerów polskich.
Czekam na autobus popijasok brzozow11. O godzinie
rus.za. :z:
11.45, punktualnie,
dr"orca żółty, przegubowy autobus numer 101 qo wsi Smir_tanf no. Kierowca zattziµnU)je
się 114 mojq prośbę w Kozicłł.
Górach. Wvsiada.m sa.ma. Okolica ta nie bt1la. mi caŁkiem
obca. Znala.m jq z opowiadań
mojej matki. Matka, do 1974
roku .nieszkająca w 'Grodnie,
odwiedzila. Katvii. dtdukrotnie:
raz w maju 1961 Toku. po interwencji u Wandy Wastlewskiej i drugi raz podczas świę
ta Zm rlych,, w roku nastę
pnym. Opis'lfWa.la. mt cichq dróż
drz~w sosriow11ch.
kę wśród.
Jestem więc teraz u.skoczonc
widząc tu mnóstwo ludzi, samochodów cięiarOtDSfch, kopa.re-Te. Po praiwej &tronie buduje
aię parking, • ciężarówki wo.ż4
żwir. Na, p&f'kinou pr4ełlje •
widoeznum polpi.echnł eht1b11 :r
O$iem os6b. Milie;.int u 1zosir rllf1uluJe ruch.
jąc

Prof. Zbigniew Wierzbicki powyniki badań przeprov.aPriechodzł 11a drugq 1tronf
dzonych „ 1988 roku na próbie
szosy (ze Smoleńska do Witebogólnopolskiej. Okazuje się, że
prag- ska - E.L.), wzilluź niej cte~
60 proc. t·espondentów
gnie •ię :11i.elonv p11rkan. Wchonie, aby ich dzieci wyjechały
okreaowo za tranie• i potem dzę na a1fa,ltow4 cllejk• wijqwróciły do kraju. Natorniut 10 - cą lif wb'ód 101-. l tu pra.cujq robotntc11, oł>ra.MOt111tj41
i>roc. che., żeby Wyjechały s
alejq kmq. Po cłlu.ł•z•j chwłPolsklł na ltałe.
li do.struga.m ogrod%enłe po
Standsłaiw Kwia;tikowski poinobu •~onru:h drogt. J„t to ·ma.formował, że w~ tegoroczlo widoc:im4 zielona 1i11tk4, rozinych maturzystów i kończących
r.asac!nlcze 117lkoly zawodowe pięta. M metalow11e]i slupach.
Niektóre aluw stojq w wodzie.
wyjt: hałoby na stałe z Pobki
Teren tu pod1noklv.
- gdyby mieli taką możliwość
- 14,4 procent. A dalsze 54,3
Po kilku minutach jestc·m na
proc. wyjechałoby na krótko,
od
(około 250 m
cmentarzu
żeby zarobić i wrócić.
Adam Zieliński zwrócił uwa- szosy - E.L.). Schodzę ·w dól
po dziewięciu schodkach. Idę
gę, że z reguły nie opuszczają
kraju prawnicy, choć w sądo da.lej prosto, po uloźonych plJI:.
ta.eh chodnik&wt1ch. Sq tu czter11
wnieilwiie dzieje się bardzo źle.
duże mogil11, po dwie • 'każdej
Oto charakterys.tycme przykła
strony (zaWierają szczą,łlkii 4123
dy:
oficerów polskich - E.L.). Na„Norma.lnie jest tak, że jak
tykam się na p"taską plytę bez
gdzieś jest niedobrze, to najżadnego napisu. Da.lej jest rapierw wśród pracowników pobatka z trz~ dużymi sosnajawiają się kobiety. Niech mi

mi, grabi j{ł jakaś kobieta. Podchodzę do sza-rego murku, skla.daj{łeego się z dwu części, pometatowtf
czarną,
lączonych
kratą. Po lewej strcniie murku
widzę wmurowaiiq czarnq tablicę z Mpisem bi.ałtlmi Hterami w JC%tlku. POa11J1kim, po
prawej wid1dsje ~ka Mm& ta-

blies w

ję%f/ku

Będą•

Jaki" byl mini~DJ. tydzień?

rzed ram w 1tat11n1u

(llJ maja) Wiiecrrorem Zofia Pła

tek ·uuwaiyła po IaweJ .Woni•
alejki ponmdk, ld6r~ nie było pop~ego dnia. Ja!ko byla hueerb jest dość 1postrze1aweza. Na.pil na pomniku informuje, że w maju 1943 roku
hitlerowcy r-02:stnelali tu ponad 500 rad.2Jiedkich jeńców wo·
j e11nyeh.

Prof. ANDRZEJ F. GRABStKI, historyk,
przewodniczący Rady Narodowej Miasta Lodzi:
- W skali makro, niezwykle ważnym wydarzeniem byla dia
mnie wizyta Gorbaczowa. Wypowiadałem się na ten temat publicznie, nie chcę się teraz powtarzać. Dalej„. Przeprwm, ale
muszę sięgnąć po notes. -Miniony tydzień miałem 11traszliwie zajęty ... No, oczywiście, powołanie nowego Prezydium Rady' Narodowej, podsumoww1ie kampanii wyborczej, a potem - co dla
mnie było wyjątkowo ważne - pierwsze ·wyjazdy_ w tere11, szalenie interesujące. 8.zczególnie uLkwilo mi w pamięci środowe
bardzo pouczające SP-Otkanie w Pabianicach - z przewodniczą~
cym pabianickiej rady, z prezydentem i wiceprezydentem miasta.
Dowiedziałem się na konkretnych przykładach, jak te "nasze ogólne trudności, abstrakcyjne czasami w skali kraju, załamują się
w takiej społecmości, jak pabianicka, w po~aci utrudniających
Z niektórymi wzię.J.i:jmy się .ża bary od razu,
ż ycie nonsensów.
niejako z marszu. Ch-0ćby problemy związane z remontem szpitala. Pod koniec tygodnia omawiali je już nclni z komisji zdro"\\'ia RN. Ta właśnie komisja jako pierwsza rozpocżęla pracę,
choć ni~ jest jeszcze nawet w pełni uko.n1Stytuowana, dopiero
ustala się jej skład. Reasumując: byl to dla mnie wyjątkowo
pracowity tyd~ień, kolejny już taki po wyborze na przewodniczącego. Ale nie narzekam. Wasza sympatyczna koleżanka (chyba
z radia) zapytała mnie, czy czuję się już u.sadowiony w fotelu.
Odpowiedziałem jej: nie! Nie h'zeba mi wcale żadnego fotela!!

N.a cmentarzu w Katyniu nie
ma żadnych akcentów religijnych. Nie ma te-.i: orla polskiego. Ten bezimienny cmentarz
był już trzy razy rekonstruowany. Będzie odtąd dos.tępny dla
turystów radzieckich i z innych
pa11stw. Zofię Ptatel>: zaproszo110 do ponotvnych odwh~dzin.

SKU'l'KI WIELKIEGO
TERRORU
przem:i-wie
W redakcyjnej
do każdego odohl:ka Vv'"Spomnień
gen. Aleksandra Gorbatowa poobliczedaliśmy wstrząsające
nia generala-lejtnanta A. Todorskiego dotyczące ofiar represji stali110wskich w armii radt:ieckiej. Nieco inne dane przy.:
tacza Roy Miedwied~ew w gło 
śnej ksią~e „Ludzie Stali.na„,
którą drukuje w odcinkach t y gJ<lnik „ZWI.~ZKOWIEC" (r,r
28).

•..Można be przesady pou;iedzieć, że glów?UL i najlepsza z
reguly część kculr·y kieTo-wniczej radzieckiej arinii i marynarki wojennej została w latach
1936-1938 bezlitośnie wymordowaiia. Ludzie ci zginęli nie
na polu waiki, le.cz w podziemiach l..ubianki i innych wię
zień oraz w koncentracyjnych
oboza.ch «praCJlt>. Dokladnvmi
li.czbami 11ie d11sponuje nikt,
lecz z dużą dozq prawdopodobieństwa &twierdzić można, :i:•
zginęlo od 25 do 30 t11stęc31 kadrowych dowódców i pracowników poli.t11czn11ch Armii Czerwonej i ma.111narki woje.nnej. W
wprowadzono w
1935 roku
ZSRR stopień marszałka. Nadano go ri~ciu dowódcom: Woroszvlowowi, Budionnemu, BWchero<Wi, Tuchaczewskiemu i
Jegorowowi. Już po trzech latach BWchwr, 'l'ucha.czewtki i
J eaorow zastali roz!trzelan·i ja.a o «Wrogowie l'lLd.U». Wedlua
niekompletn11ch· dan11ch w lata-eh. terroru zginęl(): spośród 16
dowódców armii pi.eru:szego i
drugi11go stopnia - 15, spośród
67 dou:óąców korpusów - 60,
spoś1'ód. t99 dowódców dywizji
- 136, 1pośród 397 -dowódców •
br11gad - 221. Zginęli wsz11scy
cztsrej fla.gmani flotv i ca"ta
szóstka fla.gman6w • pierwszego
•topnia. Sp<>śł'6d 15 flaama.nów
drugiego stopn.ia zai.n~lo 9. Zamo-rdowanq calą si9demnastki;
komisa.rzy pierwszego i drugiego stO']lnia oraz 25 z 29 komisarz11 korpusów. Spośród. 97 konisarz11 d11wizji a.resztou,·no
79, spośród 36 komisa.rz11 brvgad - 84. Aresztow4m0 jed·ną
trzeci4 de>wódeów pulków".
Osłabienie armii było przy~ 'J!.iepo'Wod2*1)a w wojnie
ra.d:medk.o - fiń&k!i.ej. 30 listo-

pad& 1931 roku Armi& Radzie-

ok& (450 tys. ludzi, 1700
1000

czołgów·

dział,

i 800 -&amolotów)

przekr<>ezyla 11·a.nicę. Spadły
bomby na Helsinki. Po stron.ie
!iń5ki.ej broniła sit armia 1:cząca 215 tys. żołnierzy, 75 sa.:.
molotów bojowych, 150 przestarzałych czołe6w i kilkuet ~ziat
·Armii. Czerw<>MJ
•tor.ować

udało

tylko p!C!W._,

mę

linię

obrony !ińJk;iej. W lut;ym lHO
roku Stalin odwołał z funkcji
g!6WIIl.od~ WOlrO!!Z,Yl<>wa. i miUIOWlł nmua~ Sie-

miona

'l'i.~"

!tmco.no do

walki nowe dYwizi•, w tym' kilka ściątnitto z SyberLi.

z trudem
._atwo drot<>

osiąpęte zwycię

kosztowało Armię
Według źródeł zach-0Wtlch ZSRR &tracił 300 tysięcy żomierey. Nat-0m.icut źró
dła radzi~e podaj' Pona.d 200

Radzieoką.

TADEUSZ CHRóśCIE1LEWSKI, pisarz:
- Zadowolony jestem z publikacji moich wypowiedzi publ~cysty
cmych na lamach „Kontrastów" i w „Słowie Pawszechnym". Ukazały się one w minionym tygodniu. W „Kontrastach" odpowiedziałem na ankietę pisma, dotyczącą przyczyn naszych obecnych
trudności. W „Slowie" wypowiedziałem się na temat rodziny,
spraw młodzieży, wychowania i edukacji. Były to jakby uwagi
na marginesie .znakomitego referatu, wygłoszonego w czasie nie' dawnych obrad konferencji w Lodzi, dotyczącej tych właśnie
kwestii. W ubiegłym tygodniu ukazała się również - w nie-wielki:n n:.kladt:ie 400 egzemplarzy - m{)ja poetycka książeczka .z
wierszami o Lodzi... Reszta, to refleksje na tematy poJ.itycme, i
- szerzej - związane z egzystencją narodu. Odezułem pewną
mam na myśli niejakie zelżenie, odwilż polityczną więkulgę '
sze 9twarcie się na poglądy drugiej stron~„.

BOLESLAW MALINOWSKI, weteran ruchu robotniczego:
- Najważniejsza była dla mnie wizyta Gorbaczowa, zwłaszcza
za.S jego pobyt w Szczec~ie i SP-Otkanie z int.elektualistami na
Zamku Królewsk'.m. Uważam za. znamienne, że Gorbaczow przebywał w Polsce tak długo. W czasie obrad ~ Zjazdu był tylko
jako sekretarz generałny 2 dni ; nie miał więc dotychczas możliwo6ci bliższego pr.zyjrzenia się naszym sprawom. Być może o to mu właśnie chodziło; może też o podkreślenie szczególt1ia
bliskich teraz stosunków pomiędzy naszymi krajami. W tyrn kontekście zwróciła moją uwagę wypowiedź radzieckiego przywódcy
na temat Jaruzelsk'.ego. Nie wiem, czy ta wypowiedź była zamierzona, czy całkowicie spontaniczna„. ale skoro stało się to na
oczach calego niemal świata, jest już politycznym faktem, tym
ważniejszym, że to w ogóle zdarza się rzadko, żeby jeden przywódca tak otwarcie wypowiadał się na temat zalet drugiego.

JANUSZ LUCKI, dyrektor ekonomiczny Lódzich Fabryk .M ebli, inicjator Łódzkiego Banku
Rozwoju:

·

1

C?"dyby mnie o to spytano na początku mies ąca, nie mial-najważniejs&a była cl.la
z 27 ąerwca, wyrażająca
po długich miesiąca.eh oczekiwania zgodę na utworzenie Lódzk.ie~o .~anku Rozwoju. A w ubiegłym tygodniu, w pooiedziałek, zlozyhsmy dokumenty w Sądzie Rejonowym. Była to właś
ciwie, po uzyskaniu zgody, czysta formalność; ale był to zarazem ostatni dzień,. w którym mogliśmy to uczynić: minęły 3
miesiące od podpisania aktu notarialneg0. Nazajutrz, zgodnie z
Kode~sem Handlowym, byłoby już za późno na dostarczenie tych
dokumentów„. Oczywiście, decyzja Rady Ministrów gprawiła mi
, wielką radość; clziś jednak nie wiem, w którym momencie powinienem aię cieszyć -.tyle jest mpraw i trudności •. Prawie eod.zie~ie wip1Yw~ją nam na rachun~k w binku pieniltdze, d:i:i.es1a;tlH, 1etk1 mlhonów :zilotówek od przedsiębi0!'8tw, któr. wpisały się n": listę aikcjon&r~uzzy. W najbliŻ!zych dniach otwieramy
wła.sne biuro, przy ul. Piotrkowskiej 148/150. W ll!ierpniu udzielimy pierw.szych pożyczek. Pótniej - czeka nas druga emjgja akcji żeby powiększyć kapitał do miliarda złotych. Mówię o tym,
aby podk~eślić, że najważniejsze mam ~ sobą, a następne ważne
wydarzenia - przed sobą. Miniony tydzień nie wyróżnił się niczym szczególnym, wyłączając - oczywiście - wizytę Gorbaczowa: ~ilka słów o tym: jestem zafrapowany reakcjami ludzi w
~oJeJ fab~ce na o~obę sekretarza generalnego. Wyrażają się o
rum z du~ uzuamem, nawet z entuzjazmem, że .się ,.nie boi"
ł mówu, to często praoowrucy bynajmniej nie o Iewkowych
poltlądaeh czy też o proradmeekich 1ym.patiach; pr.Mehvnie cz(l9to •2' bardr:o krytyczni wobec władzy. ,
-

by~ :.1adnego kłopotu z odpowiedzią:
mnie wtedy uchwała Rady Mil.1i.strów

Pytał:

ANOOZIEJ GĘBAROWSKI

••

W najbliższych
numerach „Odgłosów"„

tysięcy żoh\lel"ly.

P..rzy~

woj.ny bylo t;o, że

Finowie nie przyjtM pro.pozycji
Stalina wymiany 2700 km kw.
kolo LeninJradu na 5500 kw
kw. w Karelil. Mieli otrzymać
dwa razy wi~ej niż tracili, ale
tereny gorzej 7AgOS\'Qda.r-0wanc Stalin praltll!\l przesunąć na
zachód granicę radziecko-fh1sfil\, poniewd była zbyt blisk!o ~u.

·-

Najpierw

było święto państwowe, nutępnie

niedziela, po.

tem 1trajk Pracownik6w poczty, a oni nie jedli nie

dNłownie

Artykuł GffiORGIJA 8. ISSERSO.SA o wojnie
dzieckiej w 1920 roku.

polsko-ra·

kolejny odcinek najnowsz~J
nie, tylko pili wodę ~NDRZEJA BRYCHTA J>,t. „Azyl polityczny".

- Konkurs Miss Polonia '88 w
.
LAS IŃSKIEGO.
-

W1zyatkie chyba kobiety

fotoreportażu

były

powieści

GRZEGORZA GA·

nqabywane w

~ach

tzkol·

llYCh, żeby pokazały IWOJ2' lntymno~. Przy csym lm większy sta-

1 nlepl'Z)'at9ne w tej
wiały opór, im bardziej były •łanowcze
1prawie,· łJ'm większe budt:lly poi~anie i większym cieszyły si•
azacułtkiem. Mężczyźni nie cenht łatwych kobiet - esej MIRO,
Sl.AWY IARB!NSKIEJ Dt. „Erotyzm t aek.malizmt'.

pols1eim.

Ofia.rom faaZ'l/llfn•
Oficerom polsktm
rozstrzalnym 1)1'ZH
rowców -

w 1941 roku.

PYTAMY:

NOGN&rląd

dał

kobiety wybaczą to stwierdzenir ! I;'otem zaczyna brakować
pracowników bardziej dośw i ad
ze zleceniem wysyłkl za ~ra,nice
;cie · zaczyna.
„
czonych. I
brakować pracow1iików ią ogópo •11a zwvkła test .droższa ed
prenumeratv krato.we\ a !iO !)l'OC
le. Nie chcę podawać wskaź·
dla zlecenlodsweów lnd'VWldual• . ników feminizacji w sądownic
twie, choć pobito tu chyba
nvc!'J I • 100 oroe. dla zlecaia·
cyeh lł!stytuc:ll I zakładów ora·
wszystkie re1cordy, dla~go teb11
cy Termin• Dl"Z'Vtmowsnta ore·
mnie kobiety zn.Uzezyl11. A ni e
n<.1mer<itv n11 k:raf I za 2!'anlt'e
chcę, żeby mnie zntszczyly. Po- od dnta 10 llstooada n11 T dam wię" tylko wskaź11.tki dokw<irtal 1 oMrot'7e roku naqteo·
tyczące ludzi mlodych. Kto zaO!"!lO or<i1 c"'I' rok 11'1.qt~pnY obecnie spratem wymierza
d" dnia l k"'Meet'I młe.."llac!J wiedliwoś·< w Polsce? 37 proc.
popned,alar-eeo okres orenume1ędzi6w i asesorów w sącl4ch
raty roku bleźaeeeo
rej?nowych nfe ukońezylo 30
lat, 1141 41 proe. ms itd pracy
Zam. 22611. s-10.

20DGWSY

lit. !41 144d&tli
u ub. rdJ.,"fJ • pra.ev,

roku wyjechało
(legalnie) z Polski o~
kolo 58 tysięcy obywateli. Z
czasowego pobytu :z.a tranicĄ
odl.lówHo powrotu do kraju 117
tysięcy o.sób. Ponadto przedłuża
iWój pobyt ponad okres deklajest,
„Takie: rozumowanir
rowany 327 tysięcy .obywateli
niestet1;, dość popularne. Gdypolskich. We wszystkich grubyśmy wszyscy mu ulegli, to
pach znajduje się ląoznńe 50 400
~lośliwie, 1iależalob11
mówiąc
osób z wyższym wykształce
p_,większyć liczebność Polonii o
niem. W sprawach pa.5zporto38 mln Polaków. To gorzki
wych w 1987 roku było zaled-nazbyt ironiczny,
żart, może
wJe 2,4 proc. decyzji negatyale jak inaczej polemizować z
Poinformował o tym
wnych.
poglądami tale sh.Tajnym.t i nieBiura Paszportów
dyrektor
odpowiedzialnymi?"
MSW, Rudolf Rusin, na siódmym posiedzeniu Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym
PODROŻ
Rady Państwa. Obrady trwały
DO KATYNIA
13 godzin. PrCYWadził je Wojcieeh Jaruzelski. Teksty wsq- ·
Piętnaście lat 'temu należałem
stkdch wYStąpień zawiera wydado nielicznych chyba Polaków,
nie specjalne tygodnika „RADA
którym udało się Odwiedzić groNARODOWA" (7).
by oficerów polskich w KatyZdaniem prof. Tadeusza l~o- niu. Teraz istnieją już znacz.nie
11zarow&kiego migracje są czymś większe możliwości. Niedawno
natural.n'ym. Trzeba ·rozpatry- w dzie"llniku „RZECZPOSPOLIT A" (nr 153 i 157) ukazała się
wać je bez uprzedzeń i zacieciekawa relacja z wizyty pani
trzewienia.
Milady Gawlikowej i jej córki
„Jest to tw71kle zjawisko w Milady Platerowej. ZllacJ;n:e
historii. Migracje Greków, aż • szersze sprawozdanie z podróży do Kat:1-mia pani Zo!ii Pła
po dzisiejszy Afganistan, Żydów
tek opubli:ko"\\'ał „PRZEGLĄD
do Asyrii, Egiptu i Palestyny,
KATOLICKI" (nr 28).
a potem 1w. cały świat, HiszpaW

na

Waruntl prenumeraty: 1. Dla
pracy 11:lokal!towane w mfaatach wojew6dzkfeh I Pof.Olltab'ch mlutaeh
w ktd~ tnajdai• 1te sted%łby
„Prasa RSW
Oddlłał6w

fnttvtur1e I t:a.kład'V oraey
zlnkl'!llmwarl" w mleł~rnwo~r·laeh
grlet" nie ma Oddziałów RSW
•. Pr1~a - Kclażka - Rurh" •·
pt'l:.-::11a orE"numerate w urzedar.h
l
Pv~l't()wvch I u dorecz:vciell

,.a •

się

lnstytue1~1 zakładów

'.Ksl~ka

h'dtnv

odaz~

E. L.

- O 1y~uacji w LKS i mizerii polskiej piłki nożnej m6wl
trener LESZEK JEZIERSKI.

hit le-

•

- Frasmenły wspomnień z ł6dzkiero getta ARNOLDA MOSTOWICZA pt. "'61ta Gwiazda ł Czerwony Knył".

•

ze str. 1
LUDZIE Z MARMURU
Wielka budowa wymaga no·
wych ludzi. . Zdecydowanych,
i;,>rostych, pracowitych.
Ludzi
J3.2z: wątpliwości. Takiel> jak
bohater
powi esci
'l'adeusza
Konwi c:kiego „P t·zv budowie":
„Otworzył drzwi kluczem i na
palcach u:szecll do mieszkania.
l\limo to uslys.•ala jego o s t roż 
ne krok i.
- Pawel? .
- Ja, dziecko.
Lezala w lóż ku, chociaż za
oknem zapadał
dopiero mrok.
W pokoiku bylo
czysto, WIJ·
sprzątane. Widocznie
spodziewala się go co wieczór.
Przywitali się.
- No i co? - spytal:a . .

•

Uśmiechną?

sie.

- Realizujemy plan sz eścio 
letni.
- To przez sześć lat będ.zie·
my widywali !ię co dwa tygod·
tiie? ( .. )
Kie!fy sięgnęla po
płasz cz,
•dziwił się.

-

Wychodzi~z?

Um6wilam się z Lozińskim
do teatru. Na „Ludow Jarowa-

;a''.

(„.) Przejrzal gazety z ubi eglego tygodnia t zacząl czytać
tJstatni z.eszyt
„Zycia Partii','.
Gdzieś tam wewnąfrz tkwil zadzior żalu do Janki.
- Drobnom ies?cza1iska $pra-

nonn J)l'óbę bi ct11 . t'ekordu Poz.;
ski w 1zt1bkoleic>Wtlft'ł uklada,niU cegly.
'
Powtedzmv od ra~,
J)l'ób11
aię powiodlci i J• wó-:Jc11 Ożań
skier;o · uloż11l11 w ei4gu o.łmiu
godzin ·27 760 aztuk cegtel. Bo
najciekawsze
jest 7t.ilł t~. jale
pracowali, jak bili rekord ale co o nim mówi dzi siaj jego glówny bohater.
- To nie byla muraraka robota, to byl sport. Ja nie mótnę, że to każdy
pot1'afitb11
zrob i ć, trzeba mieć 1Uę w ręku
i chlopaki muszą być zgrane.
Ale mój plac budow11 1zylcowali
przez dwa tygodnie. Inżyniero
w i e, technicy, codziennie zajeż·
dżal dyrektor i się przyglądal,
wszyst1.:o bylo wyrównam.e, w11·
przątnięte , a najważniejsze, ż1
mialem specjalnie dobrany ma·
ter i al, ceglę n i e z rozbi órki i
nie popękaną . . Jak robilem na
co dzie1t, to musialem
latać
do magazyni era, do k i erownika,,
to się zacięlo, tego nie dowieź li
i tak schodzilo pól dniówki. Ja
pobi lem ten reko'l'd, al« oni mt
w tym pomogli.
(„.) Na rekor d zi1 1it· jedrtak
nie skońcrylo. Nazajutrz Piotr
O żaiiskt byl na pierwszych stronach wszystki ch gazet w kraju,
po kilku dni.ach w kroni~ fil·
mowe;J, W11Wi ad11 z nim. publi·
kowalo ·wiele gazet
zagranicz'1.ych. Rychlo s murarza awCJ.nsowal na brygadzistę, potem
nawet na i nspektora budowlrr.·
nego. Ofafiski minl z poczqtkn
szacunek dla wiedzy , ale ten

*•

wa M ·rze"I~ !elittlłakóte ~zno·
szącvch
pod dach czarnq

stf

Kelttft'.a'fl ł>i~ ...„

wstad trudn6.

ją

grzcrczni f

„TWtawimł

fUI

s,111k''.żadM 6tlńank& toódlCł ni•
Cielak& t11ch piec6w,
w nlekt6r11ch miej~ Jut pel'lła. Rachunkł uęsto lit
IC4Ch. nie zttcdmjq.
.rwltilzcta to g{Jr%f Al• 1rt6.tbv tu
spr11wd.zal raehunki"
(Bohdan
rurcinti, pr111pominal11
kawalDrozdoWl!ki, „Restauracja „Lokad• smolutych amoków
potos", 1956).
stawion11ch na zadnich łapach
„Na przestrzeni roku Pogotowie
w postciwie wyprostowane;, niMO interweYiiowalo w
by jcikid przedpotopowe ka.n4 970
przypadkach: w tym 1275 w
gur11, z łapkami .v powietrzu ł
bójkach i itwanturach
ulicz% krwawvm rvJkiem umteszc:o1414 w mieszkaniach,
nym nieatety
zb11t nisko, co . f!ych,
551 w lokalach
publicznych,
psu.la trochę
proporcje i ien1
ujafoniono 16 malin alkoholotej wizualnej metlłforv (•..) . .
Massalski', wtejąc w pośpie
wych.
Ta statystyka . nie chce
zbielad. W 1966 ro1cu notowano
chu pol1Jmi hutniczego chalata,
tu przeszlo
dwa razy więcej
:tawal,
przyglądal się chwilę
wybryków
zwanych umownie
obrazowi - z
przekrzywioną
glową, grubą
chuligańskimi, do polowy
i apoplektyczną,
67
jaT: indor, który chce dziobnąć, i
roku - blisko dwa raz11 więcej
nźż w 1965 roku. CZIJ wystarczy
pytal schrypniętym glosem, czY
argument, że miasto
1·ośnie?"
wszystko w porządku, czv p11(Anha Str-01'iska. „Nie ma już
,1.i artystka jest
zadowolonn?
tych ogn isk", 1968).
Odpowiadala, ż e owszem, clob Ni e spełn i ły si ę marzenia o
r::e j ej się pracuje: A ra z. ż e
mi e ś cie nowej ,
socjali.stycznej
bardzo to uprzejmi!!. ,ż
jego
moralnosci, o nowym, socjalisstrony - traktuje
caly su:ó_i
tycznym czło\vieku , ktth-y w y wytop jaTcby tylko łnsceni.::ację
rośnie, tu, na wielkiej budowie
gwoli powstrmia dziela sztuki.
n iejako automatycznie. Ani o
- Ha!
Ha!
Inscenizacjit„ .
reedukacji chu.Jiganów„.
dobry kawrzl! Czy pant wie, ile
zuna w tym bnniaczku kosztuje?
- Jeśli wolno %Wrócić drob·
KRZYŻ
na uwag~ - spostrzegl kiedy
ind.::i"j, po 'kil1atkrot.1tym obejrzeniu obrazu, i glos zniżyl pn\V roku 1960, w k wietniu,
uf ni.e: - Tu jest o jajnq, rltts: e
runął
„ostatni bastion" pie·
zn mrr.lo: piec- b'!I nie pracn>µ;l!l,
rwszego w Polsce miasta sojak 11aleiy. in nard::n 71r:;1Jnrncja listyczneg.o.
Miasto
było

11mfiladq.
okT4eon•

(Mari"n
„Salamandra", 1936).

S"<l11l. .

./

Prom ińsk i ,

przynajmniej laickie,
ścioła. Do czasu.„
W
n)' m punkcie
miasta
.s :ę
krzyż.
W tym

bez kocentra lpojawia
miejscu,
według życzeń mieszkańców
i
duchowieństwa ma stanąć ko·
ściol. Pierwszy kościół w No\\·ej Hucie. O diilszych wydarzeniach informuje milicyjny
meldunek:
·
„( .. .) W

dniu 22.IV. robotnicy

Przedsiębiorstwa
Budownictwa
Miejskiego przystąpili do usunięcia
wspomnianego krzyża.
Po prz·ystąpieniu do pracy w

..

że

str. t

-..-

~

ówiC tył
ny punkt wyjścia. Już , w deklaradi PPR „O co walczymy?" z us.:
topada 1943 roku mówi się wyraźnie: „Sanacja jest potskq odmianą faszyzmu". W „Manifeście PKWN" konstytucję z kwietnia 193~
roku nazywa się „faszystowską" 1 „bezprawną'!. Została ona bowiem uch\valona podczas nieobecności lewicowych posłów na
Sejm RP. Stąd też określano ją jako nielegalną. „Manifest PKWN"
odrzucał więc tę konstytucję_ i opierał się, nawiązywał do kon..:
stytucji z marca 1921 roku, jako
„jedynie legalnej, uchwalonej
.. prawnie".

Nowa wlad"za, która .formowała się na terenach wyzwalanych
przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie musiala oprzeć się na
legalnych podstawach prawnych. Dlatego musiała dokonać bez·
kompromisowej. krytyki Polski przedwrześniowej oraz rządu prze-'
bywającego w Londynie. Na dodatek \\·szystkiego rząd ten nie
miat stosunków dyplomatycznych z ZSRR - jednym z mocarshv
koalicyjnych, którego wojska . wkraczały na 't erytorium Polski. Te
czynniki zaciążyły nie tylko nad ówczesną sytuacją,
a między
4nnymi na stosunku do Armfi Kra.l ewej, później na stosunku do
tych. którzy wracali z Zachodu, ale i przez długie lata na ocenie /
Polski przedwojennej. Przekreślaliśmy i prz.emllczallśmy wszystki»
to. co bylo dobrego w tamtych niełatwych czasach, Nie byto warunków na dokonywanie obiektywnej oceny przeszłości, na dokonanie obiektywnego rozrachunku . A taki rachunek z przeszłości
zawsze jest potrzebny.
Piszę o tym dlatego, że dziś coraz częściej spozieramy wstecz
również

z zamiarem dokonania rozrachunku. Jest on potrzebny,
ale nie może być dokonywany
z jakimikolwiek uprzedzeniami.
Nie można bowiem przekreślić tego, co ludzie robili z poświęce
niem, przekonaniem, zapałem. Czyż pokolenie ZMP · może wyrzee
się patriotycznego zapału, z jakim budowało Nową Hutę, Nowe
Tychy, odbudowywało Warszawę, budowało Trasę W-Z, podno·
siło z gruzów wiele 'polskich miast oraz chciało szybko przeb'bra•
zić wieś polską, nie rozumiejąc, że· ta nie dojrzała jeszcze do takich przemian. Popełniało błędy i trzeba się do nich przyznać.
Ale nie można przekreślić zapału i ofiarności tego pokolena, tylko
dlatego, że popełniło błędy. ·
·
'T'yrh hledów było wiele. Popełniali je nie tylko młodzi. Ale
· nie " ·szystko z przeszłości da się nazwać jedynie błędami. Działy
się rzeczy gorsze. To nic. że rohiono Je w imię wyższych recji, że
mówiono: - bo tak trzeba. Dziś - wzorem ludzi. radzieckich trzeba zdobyć s i ę na szczerą, otwartą i wnikliwą ocenę naszej
przeszlo 'ci. Wiele jest w niej jeszcze hialych plam, o których
\vspomina się mimochodem
lub Wi?tydliwie się milczy.
Nie
wszystko załatwi wspólna komisja historyków polsktch i radzieckich, niektóre sprawy muszą wyjaśnić historycy polscy sami, we
\Yłasnym zakresie. Mam nadzieję, że tak się stanie.
·

stosunkowo krótkim czasie zebrat się wok6l tego miejsca tlum
szac.."Unek jak mógl ni.a stopni eć
POEMAT DLA
ltidzi, w którym ilościową przew swietle reporterskich fleszów
DOROSLYCH
u·agę mialy kobiety.
Początko
uważnie
parę . akapitów.
reflektorpw filmow11ch,
które
wo niektóre z nich wzywały
Drobnomieszcza11st wo,
psiawłaśnie jegó, G nie d11Plomowa· ·
robotników slowq.mi wulgarnykrew. Drobnomieszczaństwo nie
nych inżynierów cz11 techników,
Roz.rywki budowniczych Humi do zaniechania zleconych im
knajpa„ gdzie ludzie wchodzq i
wylowily z tiumu i postawily
ty opisywał repo1·ter · tak:
czynności ora:r pr6bowaly wywwychodzą.
To zalcaźna choro· Do niektórych zjawisk z naszej przeszłości odniósł się IX Nadprzed oczy calej Polsce jako
„Siedztm11 prz11
przeciętnie
rzeć presję
poprzez straszenie
ba, sam się 11.awet nie spostrzezwyczajny Zjazd PZPR. Z jego to inicjatywy obradowała komisja,
wzór, ·jako model, jako pomnik .brudnym stole restauracji „Ha.
ich
Bogiem.
Z
chwilą,
kiedy
:tesz, kiecLv na nią zapadniesz. bez mala? B11l11 to przecież cza- Linka"
której przewodniczył Hieronim Kubiak i która opracowała dokuw
.
osiedlu
c„1,
osiedlu
k1'ZyŻ
zostal
wykopany,
kobiety
'l'rzebG się strzec, uwa żać. „Być sy kied11 ni e mózg, nie nieza·
me.nt, jaki powinien znać i ciągle sob~e przypominać nie tyłki»
sk.tadajitc11tn.
się ~ samych. horz uciły się nci robotników, oczujn·um".
polski komunista, ale i dzla!acz społeczny, gospodarczy, poleżny sqd, lecz bicep811 i ofiarteU
robotniczych.
Wokói
nas brzucając ich ka.mienilmli oraz ~azdy
11 tyczny,
Późnym wieczorem
przytuli.Z
ność staly najw11żej w ceni1 i
tłum w waciakcich. i gumow11cli
bijąc
rękami.
Do pomocy
do siebie Jankę.
te właśnie walani propaganda butach. Zamawiam11 gorącą k~e!
wspomnianym kobietom przy.·
- Jasiu - szepną! wypodkreślała;
Ożański b11l
Historyczne .znaczenie lX Zjazdu PZPR polega na tym że zapo
basf i grzane piwo.
bieglo kilku mężczvzn, którzy
chowµję cię i wszystk,'o na n ic.
prostu ich
nosicielem,
jeśli
początkował socja~1styczną odnowę, że w \Hilee, pod nap~rem sił
::Ja
płacę upiera
się
wJączyli
się
akt11wnie
do
bicia
l'tlasz arobnomtes.zcza1iski chamożn.a s i ę tak Wt/Tazić, za,, j~ko
dążących . d_o ~anarc~izow~nia Polski,
potrafił
i;ięgnąć
myślq
i
u:ypędzania •
robotników.
rakter".
(Tadeusz
Kom\ it:ki, • całość, jah:o je(lnoliia 111Ztbetk:a Marcin usiłując . p1'Z.ekrz11c,o.ec
w pr;i;yszloi;ć 1 okres!1ł kterunki dalszego działania. Zawiera się
murz11ński jazz u
Stra31burga
Stopniowo tlum powiększał "3ię
„.Przy budowie", 1950).
wlaściwie nie iiczyl się.
Proto przede wszystkim w dalekosiężności jego dorobku, którego już
chrvpliwie dobywająC11 się
z
tak, że po krótkim czasie na
Niewątpliwie
p1·a w dz.i wszy pagandowy manekin, choć pod
w żadnym wypadku nie można pominąć w jakichkolwiek rozwabl11szczącego .świeżością, aparatu
placu
obok
krzyża
zgTomadz[~o
obraz. budowniczego Huty
warstwą
medali i odznacze11.
żaniach nad przyszlośc~ Polskl. Myśli zawarte w uchwałach lX
radiowego
"a
nasz11mi
plecami
.
się
około
500
osób.
Wsrystkicr
. junaka SP przedstawia pamięt normalny i zdrowo . myślący
Zjazdu PZPR są podstawą kształtowania polsklej politykl wewosoby, które próbowały w ja~
nikarz. Po rozformowaniu bry- .c.zloWif(_k, ostatecznie· uwierzyl - mialem dziś ta a Tc q w11nętrznej i da~zego rozwoju socjalizmu w Polsce. . Zapominanie
platę (.„).
kikoł.wiek
sposób thtmaczvt
gady decyduje się na pozosta- • w swo3e powolctnie, kiedy w11o . d~robku IX Zjazdu PZPR może tylko doprowadzić do popelU nas
po wypłacie
to
zebranym- o niecelowości zgronie:
brano go
delegatem
Nowej
ntema ponownych błędów, a tych przecież powinniśmy łię strzec
jak
t11
święto ' w
Warmadzenia,
zostaly
obrzucone
;;Na wypłatę
trzeba c;;eRać,
Huty na
Swiatow11 Kongrea
jak o&nia, albo jeszcze lepiej.
szawie,
Wolnego
italika
kamieniamt
lub
w
inny
l'POSób
jak wiadomo, co najmni ej du:a
Obrońców
Pokoju, „Trybuna
w
zrid.nej
knajpie
nil znajdzie.
bi
te.
(„.)
tygodnie, a nie dano nam żad
Ludu" uwiecznila moment jeMówić tylko prawdę. IX Zjazd PZPR też stanąl na takiri1 staNa placu Centralnym
tłum
nej zaliczki. Kto miał coś na go serdecznego uścisku, i to nie Wódki nie .sprzedają, ale jak.
nowisku. Ale, żeby mówić tylko prawdę
trzeba być do tego
kto wypi je %e t·r.zv butelki wi- ·systemat11cznie powiększał się ,
książeczce jakoś tam żyt.
A
dlań w dłoń, ale uścisku u;pót
przekonanym, to znaczy trzeba umieć sobie powiedzieć prawdę
a następnie udal się Aleją Róż
inni! B11ly w11padki, źe wyko- z towarzyszem Bierutem. 1 ie na i z dziesięr;; kufli JJiwa, to
poddać głębokiej krytyce prawdy, które wydają się być niepod~
mu i tak 1t4rcz11, no n i e? (Ste- w kierunku osiedli C-33, B-3.1,
pano gospodarzowi co dopiero
dziwnego, że kied11 wróctl poważalne i albo je obronić, alb odrzucić. Nie wszyscy są przygofan Kozickl, „Wielki ocean·', i B-2. Na osiedlu B-33 w11bito
zasadzone · ziemniaki.
Innym
tem do Nowej Huty, trudno mu
towani do takiej .otwartości myśli. Nie wszy'scy skłonni są słuchać
1954).
szyby w sklepi~ z obuwiem, na·
razem na
wsi zginęla kura .
bylo ugiąć
karku i że przv
krytycznych analiz prawd im .wygodnych. Człowiek zawsze b.yl
Znaj!\ tq aytuację w kier-0 ,,_ stępnie tłum wtargnąl do skle·
Bardziej śmiali zbierali ziempieirwszej _lepszej okazji, kiedy nictwie budowy. Walczą :i; pi\\-~odny i leniwy. Ale rzeczywistość nas otaczająca, doświadcze
pn spożywczego w t-11mże osied-·
niaki po wsi. Jeden z kolego w uparl się,
że czego.ł tam 11i1
nia płynące z ZSRR
po XIX Wszechzwiązkowej Konferencji
jaństwem
i
chuligaństwem.
lu, w którym to sklepie ukryl
wpadl na pomysł ·gotowania zuzl'obi, bo on wie lepiej, wypomK_PZR, nie sprzyjają ludzionf Intelektualnie leniwym, Sil przeciw
Pll .z pokrzyw. („.) (Elf, „Najgor- niano mu kupione na raty, M- Oto co powiedział reporterowi się funkcjonariusz MO w mamm.
pri.ewodniczllcy za.rządu .zakła· ~ gazynier podręcznym. Magazyn
szy byl
jednak
początek",
stępnie przepite i nie splacone
dowego ZMP Józef Tejchma. · ten podpalono. Nastfpnie zde·
1959).
meble.
Ci, którey się z nim
Analiza dokumentów, dyskusji na kon!erencji radzieckich komolowcitt0 kciuńarnłę.
„Lajko·
- „Nigdst. tak dobrz• jcik u
A oto jak J)pisuje „El!" swyęh
ściska.li w ślad u towarz11azem
munistów pozwala 1ądzić, że 1poro skorzystali oni z doświadczeń
nas ·- mówi T•;chma - nie nik".
kolegów:
Bierutem, nagle odrid lit za·
naszych i wyciągają z tych doświedczeń wlaściwe wnioski. Teru
wid.ad, ja nil wolno „mciahnqć
Po fvch w111tąpien.iach
%1
„(.„) junacy - to osobna kar·
podzielt, p,ikt nie mial ochot11 rękq." na poddanq z!11m wpl11my powinniśmy wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co dzlejs si~
1trcm11 tłumu sztab kierownicta historii Nowej Huty.
Zda.go b,ronić ł tak WC%orajszy de- wom cz11 rniw•t wpro1t chuliw ZSRR. Można . Podejrzewać, że w stolicach krajów 1ocjalistytwa na czele ' mjr. K. podjąl
je się, że codziennym dodatkolegat zostal zmuazon11 do podcznych Europy Wschodniej wnikliwie studiuje się nie tylko przegańskq
decyzję o użyciu funkcjónariu·
mlodsi4t i powiedzieć
wym ich zajęciem po pracy bypisania wymówienia z pracy, a sobie: „Zbudujem11 aocjalizm
bieg I uchwały XIX Wszechzwiązkowej· Konferencji KPZR, ale
llZ?/ MO do rozpędz17tici trumv. i
lo
krążenie po osiec!lu nowonastępnie do opuszczenia NowE'j
bez nich". Ktoj hołdu.Jqcv ta- pr%1Jtor6cenia PMZądku". (Cy- i przebieg Wizyty 1ekretarr.a . generalnego KC KPZR - Michaiła
huckim i szukanie
zaczepe/,.
Huty. Nikt go ni• tegna?, nikt
Gorbaczowa w Polsce.
kiemu poglqdowi po P1'Z111dtaty za: Jerzy Lovell, ;iReporChodzili g·romadami,
nie ponie mówil „do zobaczenia". Po dzie do NotiH; Hut11 · ujr.%11 ·tu taż o historii
współczesnej",
akramiani przez nikogo, siali
cichu i samotnie
primadonna
Zbigniew Satjan na 1potkaniu, polskich i radzieckich intelektua..:
paradoks: 'Jirzedtż i o e; a- 1962).
postrach.
Nawet milicja
nie
jednego sezonu opuszcza. scenę 1 i
listów. z Michaiłem Gorbączowem na Zamku Królew.skim w War·W
dokumencie kościeinym
11 1 z n q, ·
Nowq · . Hutę
mieszala się do ich wyczynów
swojej
wielkiB:}
slawy".
szawie mówił o zmianie języka politycznego, o odejściu od języ
znajdujemy taki opis wydarzet'1:
budttjo,, obok 'wiadom~j, już
- po prostu unikala z nimi
(Andrzej Krz.ysztor Wróblew- ią.eowo oddi.iniJ mlodzież11
ka magicznego, który zaklinał rzeczywistość, aby wydawała się
„( •. .) 27 IV o godzinte 8 rano
•potkania. Gdy im się nie poski, „Bez pomników", ·1964l.
taka, jaka powinna być, bo przecież była inna, i mówił o liturgikilku robotników
prz·ystąpilo
te t11p11, nci któr. po•ornie z
doba?. czyjś wygląd, zwykle pacznym języku politycznym, od którego dziś się odchodzi. Cała wi·
efo wykoJJ11Wanfa kTsyża. KieQÓf'1/ należalob11 machnqd ręl:q
dalo pytanie: „Co ci si ę nie 1inzy~a Michaiła Gorbaczowa w Polsce pokazala, że odchodzi się od
(op. cit.):
d11 robotnicv przech11lili krzyż,
doba, ust1ó• czy SP?
„Ze
PRACA I SZTUKA
liturgii wizyt oficjalnych,
aby go wudobyć z ziemi, ludzie
choć protokół dyplomatyczny nadal
Mijają l.&ta. Kombinat praust1·ój, niebezpiecznie bylo poprzecież obowiązuje, Ale czym innym jest protokół, a czym in·
cuje, mi.u.to •toi. Budowniczych nie dopu.łciU do tego, lecz osawiedzieć, ale jeszcze gorzej, że
i hutników obrall!.ł - pc>dobno dzili kr111t z powrotem. O dal- . nym szczere 1 11~rdeczn1 spotkania. Michaił Goi:baczow przyznał
SP". (op. cit.).
si~ te ?'/le spodzlewal się takie_
Twórca l! epoki , tv,;órca BOC· ~ Adam Watyk. SiUJtijmy U· SZ1f111 prubiegu W1/darzeń, ktÓTP
j otwartości podczas wizyty w
Pzołową postacią nie 'był jedPolsce. że jej atmosfera szczerości i przyjaźni przeszia jego ocze27 IV.
nak ani papierowy aparatczyk realista n ie mógł być obojęh)Y tern do innego autor-a s tego mial11 miejsce w dniu
kiwania.
trudno w tym młej1eu
pisać
ani chuligan. Na kartach Ó\V- na romanty2:m wielkie.i budo.- samego okrasu:
szezególotoo".
„Pijan:11 gwar, smród i odór
lub
czesnych k si ążek, opowiadai~ I w;;. Pi.sal więc pow:leść
Wizyta ta pokazuje niezbicie, że naród nasz oczekuje dalszego
Podpisano:
KAROL WOJnowelę a najlepiej wiersz., komw6d11. Pr.red w.J§ciem rZ11gareportaży z Npwej Huty m jejTYLA, biskup.
postępu odnowy, że popiera radzi ecką „pieriestrojkę", bo spodziejąc11 dwudziestolatek z bakami,
n0nowa! kanta te
lub choćby
sce naczelne m i ał On - przoNa miejscu !eraJnego krzy" ·a się. że zapowiedz! dalszych przemian zawarte w postanowieDwóch inn11eh w tvm 1am11m
downik,
Boha tet• Prac1·. Oto p i nsenkę, ja!' ta pami ę t na, 7.e
fa !I.toi tera1: 112:kola. Ale kościół
niach VI i VII plenarnego posiedzenia KC PZPR zaczną się wreszi>7.la!(wortem
„Polska ma No- , w i eku podtrzllffluje go, żeby nie
jeden z typow ·eh żYc lo n· s ń w
oczywi ście jest w No"·ej · HuciP w pełni realizować, że przestaniemy iść do przodu i zaraz co1!'0. Hut~ i nowe porty ..."
czy runą?. („.). Przechodzi 3amotna
nowohuckich. do którego żal o ~
c if:' ...
fa ć się. Popiera „pieriestrojkę", bo rozumie jej znaczenie nie tylko
kobieta. Omij11 chłopakót.11, le1;:i.
z;icz:vnająca 5;iP, od ~łów
ną poinlę d o pi sa łn życ i e. ·A le
rl la ZSRR, ale \Vszystklch krajów socjalistycznych, dla ruchu rop iej nie wchodzić im w drogę.
ten tekst po"·st ał póznic ', \\' „ .7\·ad W i slq, nad Wisl~ 8zerob0tniczego na świecie i dla pokoju na śwlec,ie. Wiellde słowa?
Jeden S pija'lłflCh puneza 1%1,/l; IJ. ' murnrzu
roi awarzyl się
roku 1964:
Ows~em. Ale, czy to nie jest prawda?
g.ajqClfJO,
zastępuje
kobiecie
śp i ew„.". Jeśli był malarzem,
„Byl rok 1950, sam S'?Czyt tcyhrał pędzle. farby I sztalugi
drog4 - T11, da?ab11I, eo? lls
i
icigu ·pracy. Wyp1dalo, żeby w
che•n, .raplaeim11, dała,btJfr
jechał do Huty. Je~li był l>I'!Y
największej inwestycji s z e.~cio
(„.)
Wjli•ou,łemii
aic do
latki pojawi! się jakiś przodow- t y-rn prawdzi"-"Yl'n, ldeO'WYJll socrealistą, musiał obowilt"Zko- wnętr.ra. Stoliki, mnóstwo sto·
nik. padl jakiś re1rnrd . żeby staANDRZEJ
lików.
Pri11 •toHkach liedzq
wo ! - „nczyc! się od klasy rolo s ię· ~oś„ co hu dowodziło
~UCJUSZ WLODKOWSKI
chlopey, nie umiejący, jak m6·
KAROLCZAK
botniczej".
hasla, iż ludzie rosną 1·azem .::
wi.lł pedagogotl'ie, uloiyd sobie
budową,
„Artystka malarka Zena l\1a·
n. budowa u:raz z
życi a. Ubranł 1tartMłtt.ie, %af1!,·
!us-Kędzierska
ustawialtt sii:n.
ludźmi.
Czy to on się sam
szaki , drogie attrnttur11, zegarki,
Jl'! sztalugi na metr nd chodni·
zglosil. czy jego 1L'1Jtypowano dług i e wlos11, baczkł.
Włel1fi e
lm i i:tt pńltnra metrn od szyn,
'1ie można
już zbadać,
/Jo
lapy tych chlope6w lwiadcztt:
sam o:a1isk i n i e pamięta sprę przecinajacych chodni k i halę
o ludotuj lila. Gdy ai4 do•
'w poprzek. w miejsC'U,
Ż'Jn sicego ówczesnego sukcern.
gd:l e
itarti« t8 mMd4 fl!l!ł ł41'!1 Dość, :te w czer·u:ctt 1950 agio- • otwierala t i ę dobl'tt „erspekty-

u:a .;... poni11sl.a.t naraz i
puczui niesm.a.i,;. Przecz11wt nie-

.

.

„

.
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,
lsze al• I dyskutuje, nierzadko' zaskakująco 1 swobodnie gwaltownie,
przede wszystkim
o erze Józefa
Stalina, latach rządów NikitY Chruszczowa, ale także i o okresie zastoju; jak obecnie nazywa się epok• Leonida Breżniewa. Nawet imponujące obchody tysiąclecia chrztu Rusi nie zdołały osłabić
niezwykłego zainteresowania opinll publicznej
historil\ najnowszą.
,,SJ)Oleczeństtoo przeżywa okres ·boomu w dzie-dzinte .t4inte1'esowania historią" - powiada radziecki historyk (W. Kumanlew). Natomiast inny uczony (J, Afanasjew) podkreśla, że „w spo-

P

łeczeństwie t'tid.tieekim · nagromadzilo się ogro-

mtt.e zap<>trzebowanie 'IUJ prawdę historuczną.
Więkazo.łć ludzł oczekuje na rtowe wiadomości".

Tymczasem historycy, jak sami przyznają, nie
1ą jeszeze przygotowani by spełnić te oczekiwania 1połeczne.
Gaątka

'cienna w naukowej bi'.ffliote<:e.

Ogromne zainteresowanie historią można -ła
two dostrzecj a wyraża się ono niekiedy w formach zgoła nieoczekiwanych. W jednej z nowoczesnych bibliotek Akademii Nauk ZSRR w
Moskwie, z której zbiorów miałem okazję korzystać ostatnio, istnieje „gazetka ścienna" poświ~ona „białym plamom" w historii I w ogóle
,,pieriestrojce". Po raz pierwszy p!)jawiła się
ona na pocz!ltku maja na jednej
ze ścian
przestronnego hallu, co prawda nl• w miejscu
eksponowanym, lecz w „lu\ciku". Odtąd jej „redaktorzy codziennie przypinają szpilkami do
arkusza kartonu wycinki z prasy na temat najnowszej historii. Ten niecodzienny, acz regularny i bogaty serwis prasowy wzbudza żywe zainteresowanie czytelników bibUotekl naukowej.
Przed gazetklł zbierają się ludzie, czytają, komentują teksty, niektórzy słowem, inni tylko ge1tem, a potem„. Potem na opustoszałej tablley pojawiaj" lfę apele "redakcji' o treści na-

ników, jak „Nasz Sowrlemłennlk". Tu znacznie więcej llliejsca pojwięca się analłzie problemów wcześniejszej epoki dziejów
ZSRR,
zwłaszcza kolektywizacji
z lat 1929-1933. w
~iej bowiem przede wszystkim szukać należy,
jak dowodzi w tym piśmie jeden z autorów,
klucza do zrozumienia stalinizmu i źródeł póź
niejszych meandrów historii radzieckiej I socjal~mu.
'
,
.
Zainicjowali ten proces 1 odgrywaj' w nim
nadal główną rolę przede wszystkim pisarze,
publicyści, reżyserzy filmowi i teatralni. To
właśnie oni nie bojlł się podejmować
tzw.
trudnych tematów historycznych, to oni wkraczają do takich obszarów przeszłości, które do
niedawna były zakazane I noszące miano tzw.
sfery milczenia, to oni .rozpoczęli swą twórczościll wypełnianie „białych plam''. Pod tym
względem zdecydowana
wif:kszość
zawodo'N-ych historyków pozostała za nimi daleko w
tyle. Wyjj\tek stanowi grupa
nieliczna, ale
bardzo aktywna na polu „pieriestrojki" w his- ·
torii jak np. Jurij Afanasjew, Roy Miedwiediew czy_Aleksander Samsonow.
Jeden z przedstawicieli tej grupy (A. Miercałow)

sytuację

określa

ka.płtalizmu, • ideevc!otD4tiu oornJ hłstof'i~ 70
lat Jaki• uplitnęlt/ po Rewoluejł PudziernikoweJ".
·

Jaka

słowa:

„Z tym co przez dlugł czas pisano o wojnie,
ja jako żolnierz-ft'ontowiec nie mialem żadnej
styczności. Bylem na zupelnie innej wojnie. A
przecież stworzono wagon11, eszelont1 takie; literatury! I stworzono 13 tomów takie:} histof'ii.
Dziela bardzie:} sprgtnego, f a.łs.towatteao, przyrządzonego na lapu·capu, wpf'ost zmt1ślonego ni•
znaliśmy. TworZ11lt j~ tom za tomem
ludzie
bardzo sprutni, wvsoko oplacani, ludzie doskonale wiedzący co czynią". I dalej - .,Mu do
tej pory nie wiemy, jakie straty ponieśliśmy w
Wielkiej Wojnie Narodowej. Być może ktoś ~vie
- proszę, powiedzcie mi. Slyszalem mnóstu;o
różnych cyfr. A jednak chcialbym wiedzieć, jako żolf1.ierz tej wojny, ile ludności straciliśmy",
W końcu Astafiew dramatycznte woła: „Kied.11
wreszcie z nami, i'Ującymi obecnie, już dożywa
jącymi swoich lat przestaną rozmawiać jakimiś p6lsl6wkamł, p6laluz;a.mi, p6lprawdami? Ta
pólprawda nas zmęczyla, doprowa.dZiłti do w11'czerpania nerwowego i fiz11cznego".

następująco:·

„Ideowi przeciwnic11 przebudowy spekuluna przedstawianiu to falszuwym
świetle
historii spoleczeństwa radzieckiego, zwlaszcza
Wielkiej Wojn11 Naf'odowej, f'Olł jakq ode(Jf'al
w niej Stalin, a nauka. htstOf''UCZM nadal pomija to milczeniem albo, co QOf'sza, wznawiane
ią faktt1cznie be.i ~mian i poprawek książki
i broszUf'fl napisane w okresie zastoju. Dziś
wyglądaj(ł one absurdalnie Jak raou (rodzaj potrawy - P.S.) :11 falszvwego zająca, podane jako danie mięsne" („Moskowskaja Pra-

Tymczasem, jak wkrótce wyjaśnił w dyskusji
historyk O. Rżeszewskij, rozpocz~te
ostatnio
prace wielkiego zespołu nad
przygotowaniem
10-tomowej historil Wielkiej Wojny Narodowej,
przebiegają praktycznie w starym stylu, zgodnie z przestarzałymi i krytykowanymi koncep-

wda" 10VI1988).
Z kolei prof. Piotr Rodionow, b. zastępca dyrektora, aktualnie konsultant Instytutu Mark1izmu-Lenłnizmu przy KC KPZR, pisze nastę
pująco: odf'6żnł«niu

ta wojna?

W toku dyskusji padło wiele
iłów ostrej
krytyki, czasem bezlitosnej, pod adresem historyków, poziomu ich badań i publikacji, Wiktor
Astafiew, wybitny pisarz, mówił przede wszystkim o historiografii Wielkiej Wojny Narodowej (1941-1945). Ilei goryczy zawierają jego

ją

„W

naprawdę była

cj;.mł.

Także inni dyskutanci nawiązywali
do tego
tematu - aktualnego stanu radzfeckleJ historio-

od pfsarzt1 ł dramaturgów

Prosto z Moskwy
I

w nauce histor11cz11.e; -

to nłe ftłlko tiHDOltsil!
się od ignorancji, od dochodz4cego do WU4l- kowatości autorytaryzmu w - 1ferz• kief'01D4ttis
Takie nieszczęścia mogq znłknąć wraz
z o~ejściem z KC nast1peów Tł'apieżnikot11a.
Jednak najważnte;Jsze w 1talini.emio - mono•

nau1c4.

pol. Monopol na •w• wlasn• pojmowa1de
hi·
st01it, na nowoścł w nauktich spolsc.anvch, tUJ
pierwszeństwo w poattaniu źr~la hi!torvczne~
uo. Czeka .tttll w11pelnttnt• •bial11eh plam» w
historii, odtworzenie' , ponowna zgłębieni• ;e,
nie t11Lko na poziomie zdarzeń.,
ate i w11art·11kulowanie jej w
kategoriach nav.kowuch,
pojmowanie jej w sposó9 nistoryczn11. W szc:zeuotności na.Leżu zwrócić uwagę na i:.onieczność
nistOT1fZOWania naszej przeszlosci, unaukowienia
fl.,storii",
W rozważaniach P,l'OI. Afanasjewa na uwag,

zastuguje postulat odrzucenia w nauce óoama•
tyzmu, przywrócenia
zasady racjonalneao i
twórczego podejścia do spuscizny ~eoretycznej
W. Lenina i jego poszukiwa1i w sferze JtoncepCJi socjalizmu. Historyk słusznie odnosi taKfł
postawi;: w ogóle do marksizmu, domagając się
i.rytycznego odczytywania myśli jego tworców
i «:godnie ~ ich intencjami traktowania marksizmu jako teorii żywej, realizowanej
stoso- ,
wnie do uwarunkowań historycznych i proce:.ów rozwojowych we współczesnym świecie.
„L tak zamiast stare{JO klasvcznego marksizmu, sprowadzonego do scholast11ki, powinna
odrodzić atę ż11wa m11sL marksistowska, intelektualnie mocna, rozwijają.ca 1ię nieusta1J,'ni•. l
naturalnie butobv korz71stnie snuć wspótczesnq
nić dialogu z marksizmem zachodnim, a ściślej
mówiqc - z marksistami zachodnimi. Mam na
m11śli przede wsz11stki1n Gramsdego i_ idqcq w
jego ślad11 wloskq. traducję,
a także szkotf
trankf'urc1eą i marksistow węgierskicli, któ-rz11
rozwijali w ·różnych niech b4!dzie, że nie
bezduskus11Jn11ch kierunkach
interewjqce
probtem11, na prz11klad atosunki
międ211 pań~t~em i spoleczeństwem we
wspólez.esn11m
swiecie, a 1zczególnie zagadnienia roli. poltt11·
cznej państwa i niebezpieczeństwa uplłństwo·
wienia 1poleczeństwa".
·

Jurij Afanasjew· idzie w 11woich wywodach
znacznie dalej, wzywając do zmiany 1posobu
patrzenia na świat zachodni i
„wyzwolenia

Gazetka śeieDna w naukowej hibliołeee

się ra:i na zawsze od stereot11pó·w, któr• demo•
nizujq kapitalizm. DrUQa lltrona. tej demonizacji to
fett1sz11zacia wsz11stkieao co powstalo tu& Zacho·
dzie, Lub, mówtqc bardztej ogólnie, mitologtza•
cja drugiego iw;ata", Je&o zdaniem należalob7
przyjąć

Jemne z

PA~SAMUS

stępującej: „Ludzie! Nie kradnijcł•I

Niech jak
osób to pf'zecz11ta. Po zdjęciu tekstów
z tablicy można je otrzymać w.„ (tu podano
na;więce;

nazwiska i numer pokoju)".
Publikacje z historii najnowszej
wywołują
1zeroki rezonans społeczny, a przejawem tego
jest choćby ogromna ilość listów napływają
cych do redakcji gazet. Listy owe dzielą się
na dwie grupy. Jedną stanowią te, których autorzy hołdują zasadzie, że najważniejsza jest
prawda o przeszłości, ·a. prawda najbardziej
nawet bolesna, surowa i gorzka jest .lepsza od
przemilczeń, upiększeń
i fałszerstw.
Drugą
tworzą korespondenci, którzy
nie aprobUją •
krytycznych publikacji na temat stalinizmu i
popełnionych w tej epoce błędów oraz zbrodni, kwestionują wiarygodność tych materiałów i usiłują powstrzymać płynący potok informacji na ten temat,
pisząc do
redakcji
listy „w obronie Stalina", listy "pogróżki" - i
„protesty".
~rytyka

radzieckiej historiografii

Czytt!lnik dziś praktycznie nie jest JUZ w
stanie zapoznać się ze wszystkimi nowym.I publikacjami z tego zakresu, a kłopoty z ich
kompletowaniem mają, jak się wydaje, nawet
bibliografowie i informatycy. Nowością .uderzającą w tym wszystkim jest jednak· zwła
szcza publiczna krytyka stanu radzieckiej nauki historycznej,
szczególnie
historiografii
.dziejów ZSRR. Krytyka ta stała się możliwa
dopiero dzięki „głasnosti' i stanowi 'OCzywi~cie
integralną część! procesów, które
składają
się na „pieriestrojkę". Krytyczne oceny uprawianego dot.ąd dziejopisarstwa, zarzuty pod adresem historyków wyrażane nierzadko gwał
townie i ostro, nasiliły się w ostatnich miesiącach. Jak pisze prasa, społeczeństwo wzywa radzieckie nauki historyczne „przed sąd"
opinii publicznej, żądając „zdanf.a 1prawy z
tego co zostalo . zrobione" („Sowietskaja Kul. tura" 14 VI 1988). Przypomnijmy tu także, że
, jak doniosła owa prasa, decyzją władz oświa
towych tegorocznym absolwentom szkól śred
nich zniesiono ol;lowiązkowy dotąd
egzamin
końcowy z zakresu historii ZSRR i wiedzy o
społeczeństwie. Powodem stała się merytoryczna dyskwalifikacja podręczników
z tych
przedmiotów („Izwiestija" 13 VI 1988, s. 6).
Poczynania nowatorów napotykają, rzecz jasna,
silny opór
środowisk
nastawionych
konserwatywnte, zwolennik.ów dotąd uprawianego dziejopisarstwa, obrońców i przedstawicieli tzw, · historiografii oficjalnej, koniunkturalnej i te'łdencyjnej,. anachronicznej nie tylko
z perspektywy dnia dzisiejszego.
Czytelnik uważny dość łatwo może dostrzec
linie podziałó,v, różnorodny sposób myślenia
i odmienne preferencje tematyczne wśród ze:społów redakcyjnych tych z radzieckich czasopism, które najmocniej zaangażowały się w
sprawę wypełniania „białych plam" w historii.
Jest na przykład ~rupa periodyków jak „Ogoniok", „Moskowskije
Nowosti",
a zapewne
też „Litieraturnaja Gazieta", które od począt
ku „pieriestrojki" walczą o jej sukces. One też
niewątpliwie przyczyniły się wydatnie do rozszerzenia „głasnosti"' \V życiu publicznym, także przez to, że podjęły druk odważnych arty'
kułów historycznych mających ukazać prawdę
o przeszłości społeczeństwa i państwa radzieckiego. Od pewnego cza&u na lamach tych czasopism zdają się dominować publikacje historyczne poświęcone represjom
stalinowskim,
tym z końca lat trzydziestych i późniejszym,
ich mechanizmom i konsekwencjom, choć nie
brak i artykułów poświęconych analizie stalinizmu, wojnie lat 1941-1945 i in.
Polemikę z tego rodzaju
podejściem
do
sprawy „białych plam" w historii znaleźć można na przykład na lamach takich mie5ięcz-

•

nowy punkt widzenia na stosunki wzanauką niemarksistowską, a „niemark-

sistowskq socjoloaię należt1 traktować poważnie,
jak naukę bez cudzvslowu".
Za sprawę szczególnie ważną i pilną uz11aje

prz11gotowan11ch dwadzidcla lat temu, które
moglvbt1 Wflpelnić próżnie w nasZllj wiedz11 o prze1zlości. Naukę hilltoruczną, a historiografię partit w szczególności dotknąi najbardziej gorzki loi. W stopniu na;większ11m byla
ona podatna na tak poważne braki jak dogmatuzm, tendencvjność, lakierowanie rzeczywistości. Przemilczenia ł niedomówienia spowodowane koniunkturą politt1czną nieuchronnie
wiod~'U do odejścia od prawdy
historycznej,
czyni'\C wielkie szkod11
prestiżowi · nauki"

dziś

(czymf spłacimy kredyt zaufania.
nia historyka partii, „Sowietskaja
14 YH988).

Rozmyśla

Kultura·•

Próby analizy . sytuacji
zaistniałej w radzieckich naukach historycznych podejmują
przede wszystkim sami histerycy, poszukując
dróg wyjścia z kryzysu, na ten temat
toczą
si11 publiczne dyskueja.

••

Jak dziś P«>imować przeszłość?

Przed kilkoma · miesiącami (27-28 IV 1988)
w Moskwie konferencja nt. „Aktualne problemy nauki historycznej i literatury".
Zorganizowana została przez Akademię Nauk ·
ZSRR, Związek Pisarzy ZSRR l Akademię Nauk
Społecznych przy KC KPZR. Pisarze l uczeni
debatowali o stanie historii
jako
nauki, o
współczesnym sposobie pojmowania przeszłości
i zadaniach hist~ryków. Konferencja wywołała
spore zainteresowanie, n,ie sposób
jednak w
krótkim szkicu omówić dokładnie jej przebieg.
Zainteresowani mogą zresztą sięgnąć do materiałów konferencji, których druk zapowiedziano
w specjalistycznym periodyku („Woprosy •torii" 1988, nr fi).
Sekretarz żwiązku pisarzy
W. Karpow w
przemówieniu wstępnym nawoływał historyków
i ·literatów do wspólnych działań na
rzecz
przekształcania lłwiadomoścl historycznej społeczeństwa. Apelował, aby zająć się nie tylko
'"'YPełnianiem „białych pltm" jedną :farbą i czarną, ciągle pisząc tylko o negatywnych" zjawiskach z przeszłości, wypaczeniach i represjach, ale fworzyć kształt prawdziwej historii .
radzieckiej w jej .pełnym wymiarze, ze wszystkimi barwami życia.
'
Autor jednego z głównych referatów, wiceprezydent Akademi Nauk ZSRR, prot. P. Fiedosiejew •twierdził:
odbyła si~

„Wszechstf'onne ł obiekt11wne
podejście do
sprawy oświetlenia problemów
przeszlości i
teraźniejszości to wymóg nie tylko prawdv,
ale i sumienia".

. Główne zadanie historyków i literaturoz11awców polega na „odkt'1/W4niu obiektywnej logiki historii, ·;;e; prawidlowoict, związkóm pomię
dzy histoT'l/cznymi wyd4rzeniami, ukazywaniu
konsekwenc,jł idei Wielkiego Października, dziela f'l!Wolue;t i obecnej przebudow11.
Zarazem
czeka, Ms wvpelni4nie «bial11ch plam„, przvwrócenie histMt1czneJ spf'awiedtłwości, oddanie należnego tym, kto byl bezprawnie f'epresjonowa ny, niesprawiedliwie zapomnianv, ukazanie zarówno sukcesów spoleczeństwa
radzieckiego,
jak i niepowod.zeń".

grafii 1 odpowiedzialności 1polecznej historyków.
Najciekaws- bodaj opinię przedstawił prof.
Jurij Afanasjew,
rektor Moskiewskiego Pań
stwowego Instytutu Hiatoryczno·Archiwistycznego. Swój pogląd na te kwestie szerzej rozwinął później w obsz~·m artykule pt. .,Przebudowa i wiedza historyczna" („Litieraturnaja
Rossija" 17 VI 1988, nr 24).
Jego diagnoza nie ogranicza się do oceny samego stanu badań naukowych, ale dotyczy również podręczników 1zkolnych. Na ten temat pisze on tak:
. „ W podręczniku dla klas1,1 9 6 historii ZSRR,
na przykład, ni• zna/d~e li( ant jednej
niejj'alszowa.nej atf'onicu. Calu podręcznik·klamstwo
l~tóre naucz11ciele am~szeni sq wbijać do mfo~
dyc.h glów. To 1amo prezmtujq aobq ł podręcz
niki dla w11ższ71ch uezelnl, uezeg'ótnie :i: zakf'esu
dziejów ZSRR i histOf'ił KPZR. W przeciągu ostatniego dziesieciolecta pod wialłd•m koncepcji nie wvulUm11 poza Qt'aftice at11Hnoui1kiego
.-Krótkiego kuriu hł1torlt WKP(bh
I Wt1daje . mi si,, że
od11bt/4m11 1próbowalt
wspólnie odpowiedzie~ na Putanie, eo pt'ezentuje dziś sobq na1za uukca historvczmi, to doszUb yśl)iy do wniosku, że ni• me f)f'awdopodobnie
na świecie kraju z historiq tak zafalszowanq jak
nasza. Dot11czy to pf'zede wszystkim
dziejów
ZSRR. Ale n_
ie tylko. Falszując historię ZSRR
historycy nierzadko czuniU to samo z przeszlością okresu sprzed .rewolucji pddziernikowej.
Myślę jednak, że obwiniać o ten stan
rzeczy
tylko samych historvków ł podtrat1mt1wać mit,
że, jak mówią, hiśtort1C11 nasi to ludzie źli, byloby rzeczq absolutni• niesluszną - ni1 o to
chodzi, albo nic tt1lko o to.
Nie wolno zapomłnać, te eios11 ziid4fl• prze.i
reżim stalinowski Utuatunc, ocnetvee, Cflbt!t'netyce i inn11m '1'14Ukom zo1talu aadans rótDnid
historii. Powift!łiśmt1 pamictać o
pogrom&ch,
które przeprowadzono ł w nauce histOf't/ezne;
- POCZ1JruJjąe otl IJ)f'awv (E.) Taf'leoo i (!.) Platanowa ł kofleząe na ponurym o74relłe, kiedy

(S.) Tf'apieżnłkow

(kierownik Wydziału Nauki
KC KPZR w okresie bre:!:niewowskim - P.S.)
i jego pomocnicy azczuli przeciwko
Taf'tiowskiemu, Wolobujewowi, Geftef'owi, gd11 przez
dlugi czas pastwili 1tc nad (W.) PolilcafPOllJ#m".
W tej ostatnie:ł 1prawie wiele
1nmt:n.Ych l
\Vstrząsających szczegółów dotycqqeh łos6w
wybitnych historyków i ich .dzieł pOdall dyslN. tanci na omawianej konferencji. Jak wiadomo
owe negatywne zjawiska w radzieckich nau·
kach historycznych brały •wój początek w &ytuacji politycznej jaka powstała w ZSRR w drugiej połowie lat dwudzieetych, a ostatecznie o
kierunku rozwoju jego~ dziejopisarstwa przesą
dził lis_t Józefa Stalina do redakcji czasopisma
„Proletarskaja Rewolucja" {1931). Stalin pniedstawił tam swój pogląd na problemy historii,
odtąd przez lat kilkadzieshtt obowiązujący jako
aksjomat w radzieckiej hiatoriografil.
Zdaniem wielu historyków przyczyn konserwatyzmu w historii I innych naukach społecz
nych okresu ostatniego dwudziestolecia nie można sprowadzić tylko do poczynań tworcy tnv.
trapieznikowszczyzny. Jak wyznał ostatnio prot.
P. Rodinow „„należy uczciwie powie~ć że

Podobnie historyk W. Kasjanienko, członek
-korespondent Akademii Nauk i redaktor na- '
czelny miesięcznika „Woprosy
Istorii !<PSS",
podkreślił w swoim referacie, że „historia stała
si~ obecnie swego rodzaju polem magnetycznym

.-trapieznikowszczyzna» zostala zrodzona przez
ogólną linię ówczesnego kierownictwa partyjnego, która wyróżnila się skrajnym konserwatyzmem. JeżeU zaś mamy mówić o konkretn11ch
osobach, to nosicielem podóbnego konserwatyzmu (i nie tylko · w naukach spolec:znyeh) byl
przed_e wszystkim M. A. Suslow, spdnia,;ący rolę glownego ideologa partii, jeśli nie kogoś wię

powszechnego poruszenia, wywierającym dostrzegalny wplyw na proces odświeżania pamię
ci historycZ'rte; naszego narodu". Analiza ak-

tualnego stanu historiografii radzieckiej i
strat jakie poniosły środowiska historyk6w w
ok;resie represji stalinowskich doprowadziła do
gorzkich wniosków:
„Historia obecnie znajduje iię w kT11tucznym
pofożenłu. JaJG się okazuje znacznie leptej znahistorię

my

Ojczy.z ny okresu

średntowiecza-

i

cej"' („Sowietskaja Kultura" 14 VI 1988).
·. !-Iistorycy zaangażowani w &prawę ,pieriestrojki ' w nauce zgodnie stwierdzają, że w tym

·

względ z ie punktem wyj&cim\·ym jest przezwvci.ężenie stalinizmu. ciągle jeszcze ciążącego na
h1storio~raf:li radzieckiej
Jedna 11:że,
jak p'.ld- ·
k reśla

J. Afanasjew,

„ pr.::e:: 1 cyci.ę.":11ć

~+ " ;, „;,

•
\

i

podjecie działań na rzecz wyprowadzenia nauki
radzieekiej ze „łtanu samoizolac3i intelektualnej'', w której znalazła się na początku
lat
trzydziestych. W konsekwencji takiej sytuacji
„już trzecie . pokolenie histort1ków
radzieckich.
wkracz4 w tycie, pozostając w swej masie w

stanie niewiectz11 co do prądów w zagranicznej
humanistvce i myśli apolecznej (.„) Jeślt do tego
dodać, :le wielu z nas uksztaltowalo
się be;i
~·glębiania i _naszej ojczystej spuścizn11 historuczno-filozoficznej w znaczn~j jej części, to mo·
żna iobie Wf/Obrazić jakie tuki musimv zlikwidować. U schyłku :XX wieku, t.O epoce infOTm4•
tyki, kiedv prędkość obiegu i w11mian11 infor·
macji. osiągnęła granice nie do wyobrażenia t0

przeszlości, żadna

kultura nie

może żyć

w izo- ·

lttCJi. Dlatego dziś jest dla nas rzec.<:~ funda.ważnq integracja
cznościq intelektuainą''.

mentalnie

Zamknięte

ze

.itci11:ou. -t spote-

archiwa.

Historycy radzieccy przyznają, że metodologia
nie jest najmocniejSZ!i 1tronę ich l}istoriografil
i mrj!ł jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Jedni mówi' o tym dość oględnie, Inni,
jak cytowany tu wielokrotnie Afanasjew, piez:!l
o tym otwarcie. Jego zdaniem podstawowym
·warunkiem przywrócenia historii rangi naukowej jest odrzucenie raz na zawsze
schematu'
„Krótkiego kursu", ponowne przemyślenie poję
cia „prawda historyczna", rezygnacja z preten- ·
dawania do monopolu na ową prawdę i przełamania tradycji, odradzającej się także ostatnio, pisania oficjalnej historii w formie jednej
tzw. ksiegi głównej, W badaniach historycznych,
jak podkreśla uczony „konieczna jest głęboka.
metodoloaicana odnowa. Włt:kizość historuków
radzieckich nadat pracuje, nie majqc po-J4cia o
najważfti1jszt1ch ~ierunkach wspólaesne; hbto'·io(Jł'afit, takich jak antropologia
historuezna,
h,istoria życia umvslowego, demogr4fia historuczna, stf'ukturalizm, lu!rmeneut11ka. PowinnUm11
zacząć potvażni• dyskutować z historukami zachodnimi zajmującymi 1i4
dziejami naszego
kraju".
I wreszcie bardzo ważny w pracy naukowej

historyka problem -dostępu do -źródeł archiwalnych. „Bez archiwów nie ma historii" - podkreśla A. Czugm\ow, dyrektor instyftltu naukowo-bai;tawczego dokumentacji i archi\\istyki,
w wywiadzie na łamach prasy (,Izwiestia" 3 VI
1988). Tymczasem niesriełna
dwa
tygodni• .
później historyk P. Rodinow w innej
gazecie
:.twierdza, że uzyskanie zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych „;est na ra·
:tie ba,rdzo trudne, 11lbo i w ogóle niemożliwe.
kiedu wreszcie 'będzie rozwiqzany ten Pf'Oblem'.'
. Przecież przekazaną ogromną ilóść literrttuf'll
ze „speceh1'an6w" (dzial prohibitów - P.S.> do
ogóinodostępnvch zbtorów bibliotek ł Zf'ealizowano to dość iprawnie! _Dl<iczego
zatem u
sprawie af'ehiwów
2wlekam11?
Archiwa chleb powszedni dla histort)ków.
Ich dostępność ltalca iię ost111m, krz11cz4cym problemem.
Jak wiec możliwe ;est io tej 11Jtuacji ł.Dflpel~
niani• „bial11ch s>lam„„.? („Sowietskaja Kultu-

ra" 14 VI 1988).
Podobnych wypowiedzi można tu przytoczy!!
wiele, a ich sens sprowadza się do
tego, że
mipio nieznacznego postępu w tej sferze w ostatnim czasie, materiały źródłowe przechowywa,ne w różnego rodzaju archiwach (papstwowych, resortowych np. MSZ, partyjnych I in.)
pozostają, praktycznie niedos~pne dla szerszego
kręgu badaczy; a całe zespoły
archiwalńe są,
\vyłączone i w og6le zamknięte dla hil!ltoryk6w.
Polscy historycy, którzy wcześniej ł całkiem
niedawno w archiwach radzieckich 1tarall 1lę o
uzyskanie zezwolenia n.a korzYstanie z materiałów źródłowych dotycz1tcreh hłatoril najnownt3
rpo 1918 r.), mog!l dodad wiele 1zeze1ół6w fta
ten terr.~t.

•
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' Był
około

sobie Lekarz i była Pielęgniarka. On .,.
trzydziestki, przystojny i żonaty. Ona. 'pro&to po szkole, do wzięcia. Poznali się w
npitalu, w którym oboje pracowali. I bardzo
przypadli sobie do serca. Za 1prawlł Lekarza i

Smutna; ale prawdziwa opowiegć o ludzkiej naiwności i podłości. Część II.

arz,

własnej bezmyślności Pielęgniarka stała
się
narkomanką. Brała dolargan - •rodek przeciw-

bólowy, którego on je} dostarczał'. Kiedy
o
akłonnościach Pielęgniarki dowiedział aię Ordynator oddziału, polecił jej zwolnić •i• :a pracy, mimo że badania nie potwierdziły u niej
uzależnienia lekowego, a ona wuy1tkiemu zaprzeczała.

Pielęgniarka chciała zerwać s Lekarzem
·1
dolarganem, ale na wieść o tym Lekarz zaczął
ją 1zantażować. Aby· utrzymać się w kolejnym
szpitalu, musiała więc wrócić do niego i narkotyku. Po uzyskaniu zgody na zmianę zawo~u oraz dzięki pomocy nowej l!y'mpatii Rzemieślnika, udało się wreszcie Pielęgniarce v.ryzwolić z nałogu. R'l_uciła także Lekarza.
Ten
jednak nie mógł 1ię z tym pogodzić.
W ciąż
dzwonił, wystawał
pod jej domem, śledził
wieczorami, gdy wracała z pracy na drugiej
zmianie. Prosił, aby znów do niego wróciła.
Pielęgniarka mówiła jednak: nie!

ielęgniarka

•11• Dl

PAWEL TOMASZFJWSKJ
cze1'1 lekarskich, z których wynikało, że Rzemieślnik ma poważne kłopoty ze zdrowiem m.
in. w związku z przebytym w '<l.zieciństwie pę
knięciem wątroby, co w przeswiadczeniu
obrony świadczyc mogło o b1:aku dużej siły lizyczriej. A pr;i;ecież Lekarz - prawie dwume·
trowe chłopisko - doznał złamania szczęki w
kilku mieJscac11
od j~dnego tylko, jedynego

•

Pewnej ltprowej n'°cy lekarz zestal
dotkliwie pobity.

ponoć CIOSU!

:i:lamaną w kilku miejscach gzczęką
wstrząsem mózgu trafił do „swojego" szpitala,
gdzie troskliwie się nim zajęto. Jest to bowiem
naprawdę dobry szpitat Kiedy wyszedł po tygodniu, złożył na milicji doniesienie. Powiedział, że został telefonicznie wywołany z do-

Ze

mu, a

następnie

Pielęgniarki stępstwa była

uderzony przez narzeczonego
Motywem .przezostawió dziew-

Rzemieślnika.
zazdrość: miał

w spokoju.
Milicja natychmiast wszczęła śledztwo. Przebiegało szybko i bez większych trudności. Brła ofia.ra, motyw oraz podejrzany. Wszystko uczym~

kładało się też w logiczną całość.
Sporządzo
no więc akt oskarżenia i wkrótce Prokuratura
skierowała spra"-ę do sądu, ktpry skazał Rzemieślnika na rok pozbawienia wolności, darowując mu równocześnie karę na mocy ustawy
o amnestii. I nie byłoby w tym może nic
zwykłego, gdyby nię fakt, że podejrzany . uparcie nie przyzna.wal się do winy, a na noc,
w którą dokonano pobicia, miał dosyć pewne

rue-

alibi.

•

Przedsta\viona przez
Lekarza w ~ledztwie
wersja wydarze(1 wyglądała tak: ósmego lipca
wieczorem spotkał Pielęgniarkę w pobliżu firmy polonijnej, w której wówczas pracowała.
Zatrzymał ją na ulicy, aby
złożyć
spóźnione
życzenia imieninowe. Pielęgniarka powiedziała
mu, że umówiona jest właśnie ze swoim narzeczonym. Zaproponował, że ją i:l.o niego podwiezie i zaprosił do aamochodu. Wsiadła, ale
gdy narzeczony nadszedł niebawem, wybiegła
mu na spotkanie. Lekarz widział go dobrze
po drugiej stronie ulicy.
W kilka godzin późntej, okolo pierwszej po
północy w mieszkaniu Lekarza zadzwonił telefon. Nieznany osobnik • przedstaw il się z nazwiska -jako narzeczony
Pielęgniarki. i chciał
porozmawiać na jej temat za parę minut przed
blokiem. Lekarz ubrał się i zszedf•na dół. Do
11:ozmowy jednak nie doszło, gdyż czekający n<1.
niego Rzemieślnik uderzył go raz pięścią w
twarz, mówiącf żeby zostawił wreszcie w spokoju jego dziewczynę. B
to bez wątpienia
ten sam mężczyzna, którego przed kilku godzi• nami widział na ulicy - barczysty, krótko ostrzyżony blondyn, mierzący ponad metr
osiemdziesiąt wzrostu.
Widziata
go również
7.ona Lekarza. która z okna obserwowała za.iście przed blokiem, a potem zbiegła mężo'\vi na
pomoc.
W dwa dni po wyjściu Lekarza ze szpitala,
!:atelefonowała do niego Pielęgniarka z
przeprosinami za czyn s ~·ego chłopaka i prośbą,
aby całe to przykre zdarzenie puścił w niepami~. Ze zrozumiałych
względów nie mogło
być o tym jednak mowy.
Zona Lekarza dodała, it ostrzegała go, by
nle wychodził w nocy
przed blok. Później,
widząc, iż został uderzony,. krzyczała z okna do
napastnika, te wezwie milicję, ale ten -- barczysty blondyn - zawołał tylko, te lepiej gdyby mąż pilnował żony, a nie uganiał się za
kobietami, i zniknął w mroku
nocy. Kiedy
zbiegła na. dół, Lekarz odzyskał już przytomności po zadanym ciosie. Około trzeciej
odwi9zła go samochodem do szpitala.
Rzemieślnik początkowo
nie potrafił
powiedzieć milicji, co robił ponad miesiąc wcześniej, ósmego lipca. Potem przypomniał -sPbie.
że tego chyba dnia pojechał w odwiedziny do
szwagra, do Piotrkowa Trybunalskiego. Wrócił rastępnego dnia, nocujatc tam, jak miał to
w zwyczaju. Nie mógł zatem popełnić zarzucanego mu czynu, Poza tym - nie zna Leka„
· rza, nie widział go nigdy na oczy i właśclwlft
nic o nim nie wie oprócz tego, że łączyła go
kiedyś bli:!sza znajomoś~ z Pielęgniarklł.
Pielęgniarka wyjaśniła, że ósmego lipca wieczorem (ale czy na pewno ósmego, nie pamię
ta) widziała Bię z Lekarzem, który najv.'Yra:i.niej czekał na nią na ulicy w pobliżu firm)·.
Przez okolo kwadrans rozmawiali o tym, aby
do niego wróciła, po czym rozstali
Ona pojechała 'do domu, a Lekarz oddalił się swoim
samochodem. z narzeczonym w ogóle nie ~i.;
. działa się tego wieczora. O pobiciu "Lekarza
dowiedziała się od koleżanki w 11z:pitalu, ale n\~
poszła do sali, w której leżał, ani też nie telefonowała później do niego.
Zatrzymawszy na kilkanaście godzin w aregzcie Rzemieślnika, milicja przesłuchała jego
szwagra. Odbyło się to w Piotrkowie, a świad
ka nie trzeba było specjalnie szukać, gdy± pracuje on w ... Wojewódzkim Urzędzie Spraw We'"nętrznych. Pnesluchany w zasadzie potwierdził, że g-0ścil u siebie w lipcu Rzf'mieślnika,
nie był jednak pewien - siódmego czy ósmego. Najpewniej zdar~ylo się to z wtorku na
środę, gdy.i w poniedziałek odsypiał podróż w
góry.
Tyle ustalono w śledztwie.· o 11zczegóły znajomości Lekarza z Pielęgniarką nikt nie pytał.
Nie wypłynęła też na światło dzienne sprawa
dolarganu. Dlaczei;(o nie wspomniał o niej Lekarz łatwo się domyślić. Pielę~niarka
bala
się, iż o zażywaniu przez nią narkotyku
(lowie się Rzemieślnik, przed którym to ukrywała, a Rzemieślnik powiedzieć nie mógł,
gdyż
po nrostu o niczym nie wiedział.
W sądzie Lekarz zmienił nieco zdanie na temat wyglądu podejrzanego, Poniewaii; wszyscy
tam obecni mogli lifl naocznie przekonać, iż
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R.ys. Rafal Ciesielski
nie jest on ani za wysoki, ani barczysty, ahi
też nie ma blond włosów. Sam sędzia przyzna!-,
że jest szatynem. Mimo to, Lekarz dalej
u·zymywał,
iż rozpoznaje
w
podejrzanym
sprawcę pobicia,
podając jego rysopis... pomylił się.

a

Zona Lekarza podała, że telefon zadzwonił
okolo drugiej w nocy.
Powiadomiła również
.sąd, iż pod koniec sierpnia zatelefonowała do
niej. Pielęgniarka, i opowiedziała, co łączyło ją
z jej mężem, a on to potem potwierdził. Kiedy umówiły się w kawiarni na spotkanie, Pie·
lęgniarl{a groziła, te jeśli Lekarz nie wycofa
zgłoszenia na milicji, to ona się na nim zemści, po czym wyjaśniła z rozbrajaj;\cą szczerością, że Rzemieślnik nie mógł być sprawcą pobicia, -gdy~ jest po poważnej operacji wątroby.
Pielęgniarka uświadomiła sądowi, że Lekarz
dobrze wiedział, kto jest jej narzeczonym i że
znal jego imię oraz nazwisko. Przyznała, że
istotnie powiadomiła żonę Lekarza o r man. sie. ·zaprzeczyła natomia t kategoryczni temu, że groziła jej zemstą.
Szwagier Rzemieślnika przypomniał
sobie,
te podejrzany był u niego na pewno
nocy
z ósmego
dziewiątego lipca i dodał, że może to potwierdzić również jego sąsiadka, kf óra tamtego wieczora przyszła clo niego zatele-

na

fonować.

Wezwan11 przed oblicze Temid · sąsiadka pnten fakt.
Na ,.,,.niosek oskarżyciela prz.esłuchano
te~
jeszcze jednego świadka - pielęgniarkę • ze
szpitala, pracującą na tym samym oddziale, co
Lekarz, a mającą dyżur następnego dnia po
pobiciu. Zeznała ona, że włdnle wtedy przy&zla do niej dawna koleżanka,
Pielęgniarka,
zaniepokojona... stanęm zdrowia Lekarza. Na
pytanie l!kąd wie o pobiciu, przyznała w .tajemnicy, iż zrobH· to jej narzeczony.
Pielęgniarka odpowiedziała na to.- że była
wprawdzie owego dma w szpitalu (w od,riedzinach u chorej C'iotkil i widz~ala Się tam
pr7.ypadkowo ze swą da\\ ną koletanką, ale nie
Z\\"ierzała sie jeJ. że ''ie, kto dokonał pobici11. Malo tego: to właśnię od niej usłyszała. 7.e
Lekarz został pobHy
podobno przez jakichś
dwóch facetów, gdy pfiżnym wieczorem wracał do domu. Nie był!l tym zaskoczona,
gdyż
chwil~ wcześniej opowiedziała to jej inna koleżanka. Zresz:t" cały u:pltal o tym wtedy mótwierdziła

wił.

W tlej 1ytuacjt sąd przy.Jął za
udowodniony takt, ił to oskarżony jest sprawcą pobicia,
opierając 111• 1ł6wnie na zeznaniach pokrzywr
dzonego, gdy:l. były one „logiczne, konsekwentne
i to

pelni

pnekonujące''. Wyjaśnienia oskarżo

nego okazały się „wykrętne", zaś Pielęgniarka,
funkcjonariusz: milicji z Piotrkowa oraz jego
sąsiadka zwyczajnie zdaniem sądu - klrmall. ,
R.z:emiełlniika, choć włddwie od
pocz~ku czuł, że przydzielono mu rolę
kozła ofiarnego, •wyrok skazujący był

Dla

"zaskoczeniem.
Tym większym, te: miał alibi, rysopis podany w •ledztwie przez Lekarza zupełnie nie odpowiadał jego wyglądowi, w wywiadzie
le-_
karskim przy przyjęciu do szpitala pokrzywdzony podał, ±~ „kiedy wraccil do domu, przed
blokiem, tD którym mieszka, :io&tcil pobtty przez
niez1uinego mężcz11znę", a ria dodatek jeszcze
'"' czuie konfrontacji
na milicji ustawiono
Rzęmleślnlka · międz~'
dwoma
pięćdziesi~lo
latkaml (na oko), jakże więc Lekarz mógt go,
dV.rudziestoparolatka nie rozpoznać?
Obrońca Rzemieślnika podniósł ten
f)statnl
fakt na rozprawie. Zgłosn też wniosek o przesłuchanie w charakterze świadków owych.
uczestniczących w „okazaniu" ludzi, których udało slę jakoś odnaleźć. Sąd forl.nak do przesluchania kh nie dopuści!, choć czekali
za
drzwiami sali rozpraw, wychodząc z założenia,
że nawet jeśli „okazanie" nie było zgedne
;o;
podstawowymi zasadami kryminalist~'ki, to
I
tak nie mialo to dla s;:,rawy tadnego znaczenia. Podobnie nie wzięto pod uwagfl zaświad-

.

Nie mniej zaskoczona pr;i;eblegiem śled;i;t\\a i
rozp.-aw w 5ądz1e l?Yia Leż .l:'ielęgnlarka. l)1ugu
nie chciało się Jej porruescić w g!owie,
JaK
mo;i;na skazać czwwieka niemal wy!ączme 11a
pudstawie zeznań poszkodowanego, a także Jego zony i podlegającej mu służbowo pracow111cy szpitala, me dając przy tym wiary szwagrowi oskarżonego
i jego sąsiadce. Dowodów
materialnych przecież żadnych nie było, choć
fakt pobicia nie mógl ulegać wątpliwości. Bezstronnych swiadków - równiez. Czyż wobec
tego sąd nie powinien przystąp~ć w myśl zasady, ·w gdy nie ma przekonywającyci1 dowodow przesLc;pst wa, lepiej umewinmc przestęp
l:ę ni;i; skazac niewinnego·!
Sen z powiek spędL.aJ.a dodatlwwo iSv11adumose, ze to niejako prze;i; nią Rzemieślnik został ska;i;any, że pn:ez jej romans z żonatym
Leharze111, pr;i;ez narlrntyKi, pi·zez Jej na1wnusć
1 głupotę cierpieć muszą teraz inni. By.!y to nie
tyie może wyrzuty sumienia, bo do winy
za
wyrok w sądzie tak naprawdę się nie poczuwała, ile jaldś niewypowiedziany żal do losu,
że tak jej ułożył życie, że wszyscy i wszystko
sprzysięgło się przeciwko niej. A że tak jest,
było więcej niż pewne. No ba dlaczego mimo
lo, co się stalo, Lekarz wciąż ją nęka ·t Dlaczego łazi za nią, wydzwama "? 'fo przekra:c;i;a
już myślała wszelkie ' granice. Chciala
~pokojµ, zapomnienia, ostatecznego zerwania z
przeszłością: Na próżno. Uciekała przed nim, ukrywała się ... Pomagało na kilka dni, bo znowu dzwonił, znowu widziała, jak czekał...
A przecież nie byl to jedyny problem Pielęgniarki. Drugi,
nie mniej ważny.

Powiedzieć Rzemieslnikowi prawd·ę

o narkotykach, czy pie? CQ zrobi, gdy
dowie? Tak hala się go stracić. Tak
bardzo był jej p<>trzebny.•• Więc czy
powinna'? Gdyby tak ktoś mógł jej
doradzić? Ale kto?

się

Napisala l:lo „Monaru". Zajmują się narkomanami, to i jej może pomogą, Potem poszta
na umówione spotkanie. Panowie byli uprzejmi, umieli 1Słuchać. Przyznali zgodnie, Iż rzerzywiście znalazła się w niełatwej sytuacji. Ale
nie ma sytuacji bez wyjścia. A narzeczonemu lepiej chyba wyznać całą
prawdę. Powinien zrozumieć, a jej na pewno będzie lżej.
Kto wie tez, czy nie warto
by powiadomić
Prokuratury o postępowaniu Lekarza. Niezależnie od tego, oni postaraj!l •ifl z: nim skontaktować, przemówić mu do rozgądku. I niech utrzymuje s „Monarem" 1tały kontakt.
Człowiekowi czatem potrzeba, aby ktoś powziął za nie&o trudn" decyzjfl, a choćby upewnił go, że słusznie zamierza. Toteż
kiedy
Pielęgniarka usłyszała, że
lepiej powiedzieć,
zebrała się w sobie i pewnego dnia pozbyła
przykrego ciężaru.
·
ATe ciężar był zbyt duży, aby Rzemieślnik.
mógl co unieść, za gwałtownie spadł na jego
ramiona 1 duszę, i chłopak ugiął się pod nim,
odsunął od
siebie przerażony
wyznaniami
dziewczyny 1 odszedł. Sam miał za sobą również przykre doświadczenia:
nieudane
mał
że11stwQ, wyrok skazujący za pobicie
Lekarza.. Nie, teao było 1tano"M::Zo u wiele. Potrzebował czasu. aby wszystko tobie
pr:r.emyileć, poukładać. Dlate10 :arobil w tyt zwrot.
Dla Pieluniarkl był to kolejny 1zok. Nągle
została zupełnie aama opu1zczona, przegra11a, załamana. Znów sacsęła my•leć o dolarganie i &dyby miała 10 pod ręką, wzięłaby niechybnie. Po ponad rocznej
juz abstynencji!
Wkrótce - jakby wszrstkiego było jeszcze mało! zorientowała 1ię, że jest w ciąży. Ogarnęlo ją przetażenie, te 9to w takiej sytuacji
ma niedługo urodzić dziecko! Przerażenie, ale .
i - inne 1pojrzenie na świat, na 11iebie samą.
Nieoczekiwanie to właśnie dodało jej sil.
Za rad- ·"Monaru" złożyła wniosek w Prokuraturze
o Wl!Zczęcle postępQwania przygotowawczego przeciwko Lekarzowi. Opisała w
nim dokładnie, w jaki 1pos6b uzależnił j~ od
dolarganu, a następnie wykorzy1tywał I nękal,
wskazała świadków, dołączyła posiadane
dokumenty. Uważała,
że po tym, co pi·zetyla,
należy się jej jakaś satysfakcja, jakieł r.adość
t1czynienie.
iciala, by i Lekarz zaczl\l wreszcie pić piwo, którego razem przeclet nawarzyli. CzY.ż bowiem sprawiedliwe jest - myślała
- żeby tylko ona miała ponosić konsekwencje
swoich, ale i jego błędów? A jeśli jej miejsce
7.~jęla teraz Jakaś inn~, młoda dziewczyrta? Jeśli ją także uzależnił lub zrobi to w najbliż
l'zym czasie?
Nieraz, I taka nachodziła
ją
myśl.

Do wniosku Pielęgniarki Prokuratur
pojak pl.es do jeża: coś należało z , nim
:crobić, jakos nań·
zareagować, ale ... spra''"a nie w pełni jasna; trudna, dell:katna, do1,·cząca jednostki służby zdrowia. o której nikt.
nie ważył się mówić
źle. Pielęgniarka
od
pierwszej chwili odniosła
wrażenie,
jąkby
dostarczyła na prokuratorskie
biurko zgniłe
jajo, którego lepiej nie rozbijać, chcąc
poznać, co jest w nim w •rodkµ. I w miarę u, pł ywu czasu utwierdzała się w t~· m przekoP:i.niu coraz bardziej.
deszła

Sprawa istotnie była trudna. Z przedsta" ·ionych, nielicznych
dokumentów niewiele
\\·ynikalo, wnioslfodawczyni wcale nie musiała pisać przecież całej prawdy, a żadne dowoqy pr'l.estępstwa nie istniały. Pozostawało więc
jedynie „rozpytać" .Lekarza oraz w1>kazanych
świadków.
Może
potwierdzą ... ?
Rutynowo
„rozpytanie" zlecono milicji.
Jak można , się było spodziewać, .Lekarz nie
przyznał się do - zarzucanych mu szynów. Wyjaśnił, że wprawdzie podał kilkakrotnie
Pielęgniarce dolargan w zastr;i;yku, ale" każdo
razowo za wiedią i zgodą ordynatora odd;i;1alu. Przestał natychmiast, 1;:dy ten ostatni uznał
to za niewskazane. Zdarza10 się natorma!>t ua
oddziale, że res;i;tl.(i nie wykdriy!>tunego dolarganu z ampule!\: ginę1y w taj.::mnic1.ych oko11cznosciach. l'odeJ1·zerue o 1c11 kradz1_ez · slueror
wano własu.ie na 1Jielęgniarkę.
Urdynatqr tal•że wspomma1 o giniędu rei.z.tek &rÓdków
odurzaj<1crc11 i ze µouejrze\1at
};·1e1ęgniarkę, .ktoru JaK SH~ dów1edzrnl
·
bierz.e dolargan. Aby zc1.pob1cc uubqm kr<.1u,;1ezum, najpierw ~Kierowa! Ją 11..1 oo~c-rwacjq
psychiatryc;i;m1, a potem zwom1l z pracy. Nil:!
zauważył przy tym, ab:y który:; z lei~ar;i;y
pob1ernl nadmierne 11o:;c1 tych M"vdkow.
L.astępca urdyńatora 1 ;e:;zczv Jc.."til:)ll ;i;e \\'skazanycn lekarzy przt;dsta\~· 11i !J0~1uiJ,1e odpowiedzi, zaś koleżanka Pielęgniari,1 t.apr1;L:czj ld, aoy
1~1cdykolwiek robtla jeJ zaslrz.~k z uolarganu o
cz) m wspom•tuane b.no we wniu~kl\. .
Na ty111 „wzpytywanie" ·zakunczunu, a prokuralor po zapoznaniu się .-. notallwu1i 1111UCJi
z rozmów ze ::.wiadkami,
uumu vit \Hzc.:ęc1a
po.stępowama przt:ciwlrn
Lcl ·ano\\' 1. :5lw1eruził autorytatywnie, że nic ma lrn Lemu
zadnych podstaw, skoro aż pięc osób nie
potwierdziło rzekomego uzale.<:111en1a 1,ielęg1uarl;i
od narkotyku, a ponadto przeczyła temu tei:
karta informacyjna ze ::.zp•tala v:,rclliat.ycznego, w którym P1elęgniarKa przeb.r~vaia na
trz.)'Lygodmowcj obserwacji. l \\ la:m1e to uslatceztiie paesąd;i;uo ~pra\1 ę. Dokument JC~t dokumentem!
Na nic zdaly
się t1u111aczenia d,;ie\\·c;i;yny,
dlaczego w kan: ie \\ yuik uuscn1 aCJJ.. je5t. neb3ty wu;>, na nic ~ twienlzen1c, że wszy„c·y
„ro," pyt<LILt" midi wa};n e pow od:>. al>y zaneguwać to, co podala i że w millcyJn.)idl notatkacil •
nie brak pewnsch nicjasnosci, - a na\vet sprze-tząości. Odmowa była j<.c~dnoznaczna.
Nie chcą, po prostu nie chcct - dub:da w
końcu do przekonama Pielęgniarka, k~Ól:ą Ol~
mowa ta niemile zaskoczyła. Bo jak inaczej,
skoro ona podaje dwudziestu dziewięciu świad
ków, a przesłuchuje
się 1ylko pięcioro .·i to
właśnie l)'ch, którzy nl.aj<1 żywutny interes w
obronie Lekar;i;a "? Dlaczego p;·okurator nie zainteresował się :c.uj;)ełhie,
jeJ znajomą, która
przypadkiem widziała, jak Lekarz przeJ-azywał
jej w kawiarni ampulkę dolarganu '? Dlaczego nie zadano sobie nawet trudu, uby dowie-·
dzieć się, jak działa ten środek, po ilu i jakich
dawkach może nastąpic uzależnienie. czy i w
jaki sposób jest ono do wykrycia przez p~y
cbiatrów? Wreszcie - na chłopski rozum. jem obserwacja szpitalna nie wykazała u niej
u,.;ależnienia i nie udowodniono jej
kradzieży
narkotyków, dlaczego ordynator powiedział, że
zwolnił ją z pracy? Dlaczego dostała tak clobrą opin.ię? Po co pl'Osiłaby 'vladze o zgodę
na zmianę zawodu? W jakim celu zwracałaby
się do „Monaru"? Czy to nie daje już do myślenia? Przecież nie komplikowałaby sobie tak
bardzo życia, gdyby cala .historia wyssana była z palca?
·
Ale jasne: za Lekarzem stoi szpital, w którym nadal pracuje, jego koledzy i przełożeni
uzbrojeni w liytuły naukowe, stanowiska,
układy. A za nią kto? Komu oprócz niej samej zalezy na poznaniu pra,Ydy"? Komu oprócz
niej ta prawda jest potrzebna"? Gdyb.1' wyszła
na ja"'· potęż pa instytucja mogłaby nadwfrę
zvć swój prestiż i autor~ !et. Ona nie ma już
nic do stracenia.
miesięcy temu Pielęgniarka
urodziła zdrowegp synka.

Kilka

Rzemieślnik przemyśl.a~ sobie wszystko i wrócił do niej i do
dziecka. Lekarz przestał
dzwonić i wystawać pod domein. Wrócił
na
lono rodziny, na którym może teraż żyć dlu-

g-o i

!!ZC~śliwle.

P.S.
O losach Lekarza
Pielęgniarki· dowiedziaza pośrednictwem „Monaru". To wla. śnie stamtąd wyszła inicjatywa przedstawłenia
·ich do publicznej wiadomości.
Zbierając materiały do reportażu, rozmawiałem: z Pielęgniarką, jej znajomą, która widziała przekazywanie w kawiarni ampułki
na~
rzeczonym Pielęgniarki Rzemieśl~ikiem,
prokuratorem, lekarzem psychiatrą - specjalistą w dziedzinie uzależnień lekowych i lekarzem anestezjologiem, który '\V swej praktyce często miał do czyni.enia z dolarganem.
Bardzo zależało ml na rozmowie także
s
Lekarzem. Zatelefonowałem do niego, proponując spotkanie. Po dosyć
długich pertraktacjach, zgodził się przyjechać do redakcji. Tuż
przed umówionym terminem · zadzwónil,
informując, że może się ze mną widzieć
wyłącznie po
uzyskaniu przeze mnie zgody jegCJ
przełożonych. Dotarłem do nich. Stanowczo odmówili nit jakichkolwiek
k-ontaktów z Lekarzem, Ordynatorem, czy innymi pracownikami
~zpitala, powołując się na tajemnicę służbową,
konieczność ochrony wysokiego
pt·estiżu społecznego pracowników służby zdrnwia,
mój
rzekomy zamiar uczynienia ze sprawy „taniej
11ensacji" oraz fakt, iż bada ją podobno Prokuratura Generalna PRL. Ich zdaniem, Pielęgniarka była żona oficera Wojska
Pol- ,
skiego - jest osobą
niezrównoważoną, nieodpowiedzialną i pałającą żądzą zemsty
na
Lekarzu za to, że ją rzucił. A kobiety - jak
wiadomo - zdolne są do wszystkiego.
Przy okazji ,,byla, żona," oświadczyła mi, że
od samego urodzenia jest panną.
łem się

P. T.
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, eza, td po wypadku, trzeba bylo po~ od m&ż.tkcłto, & on.i lit
wściekati, że są od gaszenia pożM6w, c ·nie od m4eania. balkonów. W PGM-ie, o którym mówię, w ostatnich latach remienilo
się 7 lub 8 dyre1ctor6w. Nie ma żadnej ci4głości, żadtteao spcłj
nego programu, nic się nie kontt1uuje. Bt1ł gaz, .Uraz 14 balkotil11,
co będzie daiej? Jak coś sf.ę 'stanie, to się lata dziury s11stemem
akcyjnym. A p1'zecież nie o to · chodzf. Niech pan popyta w
PGM, .1aki mają prog1'am działani-1.? Po wypad1m byla u mnie
prnsa, radi.o, telewizja, milicja, prokuratura, a nie bylo nikogo
z PGIVJ. To świadczy o ich stosunku do spr11tvy . .
Dyrektor PGM Lódź-Sró<!mieście Wojciech Szmidt n ie uk1·ywa,
że sytuacja jest _zła, Objął to stanotvisko niedawno i chce wiel e zmienić w swym przed;;iębiorst\Yi e. Nie. ma zb,n wielkich moż

ale, uważa, nie czas czekać na cud. Trzeba
da, nawet tak malvmi · środkami, jakimi dysponuje.

l i wości,

robić,

co

się

- Nie uwa.±am, by w tej pracy nie.zbędni byli ludzie z dyplomami uczelni. choć, nie "'krywam, i takich chcia.lb·ym mi eć u s1ebie. Zal e ży ·nu przede w~zystkim na tych, którzy chcą i potrafi ą
p·ropanujem·y, nie są zbyt atTakcyjne.
pmcown.ć Zarobl•i ,1alde
Dlatego czasami mitsim·y przymknąć oko na popi. jając·ych w pracy . J e śli ich wyrzu<,:ę. to zostanę ja i prc1.cown'. cu adm·i ni stracj i. I
cu tt>t.edy zrobię? Brakuje nam. poza tym, sprzętu, a tal<: być
nie nioże . Tragiczny wypadek z balkonem ·uzmyslowil ws.z ysiJcim, jak wielkie są zaniedbani a w °śródmieściu, jak wie!le tt::eb.a
zrobić. żeby tragedia nie po w tórzyła się. l\'am jednak trzeba po-·
mocy, a :nie t·ylko krytyki.
Dyrektor Wojciech Szm:dt mó wi o planach i zamierzeruach.

one i nte r esująct:. ale pt·zytaczanle ich w obliczu śmieL·ci spowodowanej t.an iedbaniami, by!oby grubym nietaktem. Ten tekst
nle .i est pr z ecież okolicznoti::: i o\Vą la.u.rką na czeb'ć l?G:'>l-Sródm :eśc ~e- ':\apiSae o nich będzie można, gd~· ,,stanit się ciaicm·'.
J eden wszalde J;>omysł ·rnleży ujilwnić: Dyrektor Wojci7ch Szm:dt
zam tena z.organizować stalą el~ipę, ktora zajm:e się 'i'\"yłącznie
bp.lkonami i likwidowamem zagrożeli wiszących n.ad i1a~-zymi · głoSą

.
.
.
W<lm i.
Niełatwo bt;uzic dy~ektorowi' zrealizowat: swe p-la11y. Jesi 011
·ws.L.ak nowym szefem, a zastana przezel'i struktura . prac1się01or
s twa sta.r a, zmurszała i rakowata i niedobrze trnjarzy się nam,

oby\vatelom, oj niedobrze. Trzeba by przebudować caly, sysLem,
:,popędzić " Lyc11 1 owych do p1·.acy, a przepędzić innych. !'rzeDa
by„. CJJyba się jednak zagalopowałem, nie ja jestem txzec1ell
uyi-ektorem. Dlużej jednak nie można t-olero\\:ac lenist\\'a, n1efrasobliwośt1 ; byJejako1'ci, a pisan:ną zastf!pować pracy. Ostatnie ostrzezeme było zbyt poważne.
Gt<.sta zabudowa ś1·ódnueścia sJ..uada ~"« w w1ęKi>zust;J c. u.J<eKtow zabytkowycl1. Dlatego wiele clo pow1eqzenia w bi,Ha\\'acn uotyczących tej substancji ma wojewódzki konserwatur zab,Ytkow,
mgr Wojciecn Waiczak. Dla· niektorycll ul'zędników i urzędów
sLanowi on niewygodną· prze.;i.zlwdę, zakłócającą rytm ich pracy,
czyt.aj': nie pozwala na · samowolę w. stosunku do w1·elu :;:abytkuwych obiektów miasta. Mimo to, wskutek ur:z.'-dmczej bezmy~1„ ·
ności, :;m~szczono sporo elemen.ów wystroju zewnętr:,znego i wewKonserwator wojewódzki nie zawnętrznego łódzkich kamienic.
sze zdąży za.pobiec ąktom wandalizmu popai·tym i.egaln:r-mi decyzjami.
- Mimo io -· mówi Wojciech Walczak --'- w okola 80 p-roc.

pisma, wnioski, postulaty, rwą się tynki,
wybucha gaz i administracja pozostaje bezsilna.
Nawe_t z siedziby UD Śródmieście lada chwila coś
się urwie.
Płyną

To było poważne
ostrzeżenie
~

'
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moje s·1J-gestie l'Ub decyzje są respektowane. Muszę . b·yć jedn<l.iz
czujny, bo na przyklad teraz, gdy wyptynęla sprau;a baCkonow
i owczym pędem dąży się ' do likwidacji problem.u, najchętnie3
Było już tak, że pr3ychodzila ekipa pod
skuto by wszystkie.
bv oaku,c
wskazany adres i bardzo musiata się nL1mordou:ać,
_krzepko trzy·mający się .· beton. Znaczy: nie hylo potrzeb·u zrzucesprawy chcę wziąć w swoje ręce. L:atrudnię
nia balkonu.·
firmę, która zajmować się qędzie konserwacją balkonów, gzymi;ów, attyk i innyeh elementów fasad. Będą stale pod telefon;mi,
do dyspozycji. Trzeba pracować, niestety, w s11stemie pogotowia
ratunkowego, bo na pnygotowanie p1·oara.mu k.ompleksowego d.otyczącego lódzkich zabytków jest za póżno. Zanim taki piog1·am
Dwadzieścia ·lat
by 'powstał, nie byloby już czego ratować.
temu Antoni Szram próbował katatogować obiekty, a.te jakoś nikt
się tym nie przejął. Dziś musimy ratować co się da, lecz ·nie
ma .zgody na pochopne lziałama.
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MAREK KOPROWSKI

13 czerwca 1988 roku,
nastą

w

osiemnaście

minut przed dwu-

południe;

babcia wraz z 11-letnim wnuczkiem wyszła na 1balkon, l.eby
z groszku i po~rzerywać zbyt rowośnięte ro$liny.
Nagle, oboje ti.·acą grunt pod nogami i babci~, Z·o fia G., uderzając
po drodze o balustradę balkonu na II piętrze, spada na be Tam czeka na ni ą śmi e rć klwaJąc głową
tónowe podwórze.
i skrzecząc szyderczo: „ a n-ie mówiiam?!" . 11-letni Przemek zdą
ży ł schwycić się barierki i dz.ięki temu p rzeżył. N\rn n::idlud~lón~
wysiłkiem wciągnęła go do domu przerażona m atka , wisiał Jak.is
c6as 3 p iętra nad ziemi ą z zamkni ętymi ~za.m i , bo „me chc-ial

spędzić mszyce

patrzeć

jal~

babcia Zeci".

·

·Dramat wydarzył s i ę w Lodzi, w śródmi eśc iu, przy ul. Sienkiewicza 52.
Cót•ka tragicznie zmarłej, AliCja Z„. jest roztrzęsiona i przeraźliwie chuda. Mówi, iż od dnia wypadku odźywia się prawie
.
,
wyłącznie proszkami. uspoklłjającymi. .
- Dziesięć lat temu pisano podanie do AD~'VI. p1·z.ewodniczo,cy

komitetu · domowego zbieral podpisy,· żeby . zrnbić porządek z bal1..:ondmi, bo już wtedy były w zlyin stanie. Nikt na to n ie za~
readowal. Chociaż nie, dostaliśmy ostrzeżenia, żeby n ie kor.zystac
z ·balkonów i to wszystko. Nikt niezego n ie podpisywal, choć
dziś móu;i się o tym, że podpisy pod ·zakazem hor::ystania z balkonów s1'•ładano. A to nieprawda.

Zamiast zabrać się do konkretnej · robo ty, u rzędy
Zużycie papieru
korespondencyjną WY,mianę myśli.

rozpoczęły

w dzieln.icy

wyraźnie wzrosło. Nic jednak z ·tej pisaniny nie wy.nilrnlo. M.iama si'! rozumi eć
ły być komisje, miały )Jyć ustalenia, \\'nioski - a czas płynął. Płynął, płynął, aż dla starszej pani, emerytki
zatrzymał się dziesięć lat później, 13 czerwca, tuż przed hejnałem

z

Wieży

Mariackiej.

- Do dziś nie przyszedł do nas żaden przedstawiciel władzy.
Zjaw'iti się tylko stolarze i zabili gr-ubą dechą drzwi balkonowe.
Przyszedł również sąsiad z komitetu domowego zapytać, czy to
piawda, że 10 lat temu mój ojciec podpisywaŁ się pod pismem
mówi córka de~atki.
zakazującym wychodzenia na balkon - Dowiedzialam się ze zdumieniem, że widni eje jego podpis
·w
dolcumencie z 1979 r . Ale prosze pana, mój ojciec zmarl
trzy lata wcześni ej . T·yU;;o my jedni rzekomo
1975 r„ a więc
podpis·ywaliśm·y, jakbyśmy wiedzieli, że za 10 lat to się stanie

na

dodaje z sarkazmem Ąlicja z„
temu, w tej · samej kamienicy, również oberwał się ba~
kon. Tyle. że od strony ulicy. Jakieggś przechodnia krok dzie:.
. lił od kalectwa lub śmierci. Wtedy obtłuczono nadwątlone tynki
i znóv/ sprawa ugrzęzła w segregatorach. Dziś, gdy zginął .czło
wiek, specjalna finna zatrudniająca alpinistów usuwa wszystkie ~
balkony. Tak to się właśnie i·obi: najpierw długo nic, a potem,
gdy los wywoła temat, z właściwP nieczystemu sumieniu nadgorliwością przegina si ę palę w drugą stronę. Już słyszałem, li:e
tak naprawdę, to: trzeba by Skilć wszystkie balkony w .starym
śródmieściu. Co tu i ówdzie daje się zauważyć.
·- Sytuacja jest alarmująca - mówi Anna Odowska, kierowp.ik
ROM-3, do . którego należy pechowa posesja prrzy Sienkiewicza 52.
-

Ro~

- Balkony, gzymsy, attyki, gaz i nie dające na razie o sobie znać
Jak . się 1 nic
to. są problemy.
stare- przewody kominowe
nie z1riieni, to będzie klęska! Powtedziałabym panu więcej, wlosy by
się zjeżyly, ale jeszcze na to za wcześnie. My tu w ROM-ach.
prawie nfo nie możemy, a caly nieusta;ący atak prasy i Tv jest
skierowany na nas. A tO przecieź nie tędy droga. To powoduje,
że ludzie -nami pomiatają, mają za rtic. My nie mamy: pie'l\i.ędz_Y,
Dysponuję 18 miJioM.mi na .wszystkie remonty w moim re3onie,
a elewacja jednej kamienicy, tu obok, Kilińskiego 9611, kos:ituje
56 mln.
- Kto więc może?
- PGM-Sródmieście, to ;est wlaściwe miejsce. A.te co io ~11
PGM, gdzie. nie ma ani ;edne(Jo inŻl/niera, gd:iU! bf'akuje podstawowego sprzętu„. Podnośnik ·efo tflch bcilkon6to • .fleft.kiewi-

6 01;::tosv
. :"·

Oczywiści e, n ie można wylewać dziecka z kąpielą. Potrzebny
jest pośpiech, ale i roi.sądek, trzeba. &ię liczyć z bezpieczertstwem
ludzi, ale i z klasą zabytku, trzeba szy/:lko r.\yśleć i mąd1;ze dzia-tać. To dopiero rewolucyjl'ie działania dla administracji miejskiej!
Przykład Starszego Brata pokazuje iednak, że nie trzeba się bać
pieriestrojki. I w myśleniµ i _w działaniu. l?rzykład idący ze
·Wschodu podpowiada jednak, że mo.że trzeba t~·lko zmienić wykonawców?
Ostatnio, mniej więcej od wybu-ahu gaz.u pny ul. Nawrot,
,yidzimy' na ulicach „wietnące się" studzienki. Bai·ierki cht· onią
p rzed wpadnif;:ciem doil. prz.eszka:l<.aj ąG ri:eszym w 1>0 r uszaniu
inne bas ię po chodn ikach. Tu 1 Ó\\·dzie zaczęły si ę paja\.Y'.ać
n erki. Np. 1.ag rodzony jest c'.1odnik na al. Tadeusza Ko ś<: : uszki
p 1·z.y Andi-z,eja Struga (kamienica ·~ p i wiarnią „Po<l kuflem ·'), .na
pl. Wolności czy Henrvka Sienkie\Yicza przy Gabriela Narutowi<.:.za. Zagradzają miejsca, gdzie może urwać się, bądź już się urwał
i jeszcze może, kawał starego tynku, gzymsu lub balkonu. Ale
np. ogrodzenie Pl' ZY al. Tadeusza Kościuszki stoi już tak długo,
ż e- deszcz i sło1ice zlikwidowały ,litery układające - się w -napis
przestrzegający przed -niebezpiecze11.stwem. Na drucikach dynda
smętnie zupełnie biała tabliczka. iadnych p1·ac jak się tu ni.e
robiło, tak się nie róbł. Zagrodzono chodnik i tyl&:. Wiadomo, że
:i;ajmuje się tym i'nstytucja inżyniera województwa, Andrzeja
Sobier;lJsI?eg?·.. J~st to czlowiek k((nkreiny. ~'f(;wi krótko i tylko
rzeczy naJwazmeJsze:

Za'Ostrzenie sytuacji spo1i:odo1cata nieud~lność PG:Jl-11,. On i
y lo
Tak b_
tylko zabić 'gwoździ.arni ·wyjście na balkon.
w naszej kamienicy przy Piotrkowskiej t.75. Spadly g.zyms.y na
, pl. Wolności i at. Kościuszki. 1\lfy tyU~o grodzinvg, zal>ezpiecza.my, reszta należy do wladz administracyjnych. Sytuacja j~st katasirofalna. Ratujemy się u;ykor:::ystując rzemfoslo, ale glówne siły
skierowane byŁ·y dot·ychczas na targi. ·Restau1'uje się wyrywkowó
siare kamienice. Zamiast latania dziur, pot?'Zeba kompleksowego
·
-dzialania, a takiego nie ma.
-

potra,fią

Odpowiedziainych jest dużo, ' a nikt nie jest odpowiedzialny.
kompetencji, nikt nie czuje
widzi się wszędzie, tylko nie
u siebie. _Czy 'nie można by, ska.ro inaczej się nie da, p.o prostu
kogoś wyznaezyć, pokazać plłlce.m i później rozliczać? Czr sp.ra\\'OWanie władzy polegać ma na rozcie11czaniu kompetencji poprzez absurdalne rozgałęzianie struktur?

Mn·ogość instytucji powoduje cb,aos
się winny. Winę l odpowiedzialność
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tającemu

gospodarzowi d~mu, spadł na gtowę kawał ,zmurszałeg'.Q gzY'tnsu.
Rannego przewieziono do stacji p9gotowia ratunkowego, gdzie
założono mu cztery szwy na czole. Małżonka poszkodowa:nego r ów nież oberwała w plecy. ale do lekarza nie- poszła. W budynku
tym, .jak .pam~~tamy, urzęduje inżynier województwa, mieści się
tam również Wo.jewódzki Zarząd Gospodarki f{omun.alnej, instytucja odpo'\viedzialna między . innymi za ·stan techniczny i b~zpie
czeft_stwo elewacji łódzkich kamienie. Ir.i,nia losu, czy wykrzyknik?!
ż , rogowego balkonu (róg Ko.śeiuśzki i Zielonej) Urzędu D7.Je1:.
nicowego t.ód,ź-Sróclmieście zwisa nad chodnikiem dlttgi metaiowy płaskownik. Choć stary i za.rdzewialy, jeszcze ~ię trzyma,
jeszcze na nikogo nie zl~iał. .Każdego dnia prze<:hQdz~ tamt <>dy
tysiące ludzi. -Ile je~t takich miejsc? Ę:to.b~zie nast~};'ll1Y~

•

Fo.to: Grzegorz Ga?asińskł
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a wiadomość poruszyła
opinię publiczną, a ną
pracownikach
benzynowych
przygnębiające

stacji
wywarła
wraże

Oto w niedzielę
S lipca 1988 r. na stacji CPN
'\V r.ieszczach.dokonano napadu
z broni!\ w ręku. Jeden z jej
nie.

praeo~!kł>w

M<;tał

poważnie

nmn.v i przebywa w szpitalu,
clrugi, po udziel e niu
pomocy
leka rskie.i. wrócił· do domu.
Przez kilka lal na t~·ch lamach zajmowałem się relacjo1nowaniem wszelkich
wvnalu:rzeń zagrażających laclQ\.;i spoleczhemu. Toteż nie ż~ziwiłem
aię, kiedy mój szef poleci! mi
pdbrać
delegację i „rozpracować" owo bulwersujące zajś·cie.
Bez rzetelnej relaeji
- 11ie masz po co
redakcji .

-

powiedział
tvracać do

iemal z płaczem "·yI~ upll em
()Statnie 8- litrów paliwa i na
dobieitającym swoich dni „maluchu" pojechałem szukać \\·:;.i
Meszcze, obok której zna.idu.ie
si~ stacja CPN, gqzic o godzinie zawieszonej pomiędzy nocą
dnlem, ki~y ciemno~ć zaczyna ustępować, a świt jeszcze
ni• Hdchodzl, padly strzały.
1

a

Sama "Y.•ie~ jest oddalona jaki ś

kilometr od atacji usytuowan"j przy trasie
1zybkiego
ruchu Warszawa - Wrącław
oraz starej trasie !ąeZl\cej Tomaszów z Piotrkowem. Stacja
CPN jest ładna, bardzo czysla,
z dogodnymi dojazdami, z miejscami do parkowania, samoobsługowa, dobrze zaopatrzona. Z
dwóch stron do szosy przylegają J?ęste lasy, pozostały teren
Jest porośn i ęty żytem. Za pol'łmi, jakic:J 200-250 m usytuowane s;i gospodarst\\·a osło n i ęt e
drzewami i w i dać hiałe szklar nie. A więc odludzie, pustka,
cisz.a, którą przerywaj~ jedynie
7 jeżdżające z szosy samuchody.
Na stacji r.astaję inną zmiani;-: Jacka Symonowica· i Zbi,zniewa Kolka.
Krzyszto' Dę
biec "jeszcze się nie zjawił.
-

Zara; tit będzie - mó11~ą
tylko go wypisali to
1rn peu:no przyjedzie.
- .Tak się dowiedzieliśmy o
napad:ie? mówi
Zbigniew
Kolek. - Byla. chyba czwarta
piętnaście rano, kiedy zadzti;onil do Jacka. SymonowiC'a kierownik stacji K;rzysztof Falek.
· Powiedzial tyl1\:o: Prz11.1e:tdża.j,
hul napad na stację. Krzysiek
jest w szpitalu! JaceTc natychmiast zaazwnnil dll m11ie i ""
dwttdzi_estu min.utrrc'h
buliśmy
na miejscu.
- Widok b~1l niesamowi.ty - --

}eśli

IW Tomaszowie
' Ma~owleckim
. ]>08łanowlłem wpieni·
od8zukać szpital, w którym
. <loda.ie Jacek Svmonowir. - Pelprzebywa ranny Krzyszt<>f
no milicji, wszędzie szfrlo, trielDębiec.

Okazało

się,

1$ sprawa n ie

jest prosta: w mieście są trzy
1zp!tale, a mol. uliczni .informa- '
tonJ' nie potl'afili mi powie-

Trn szyba z dziura po strzall',
na pod?odze szuflad11. doniczki,
radio, papiery„. Falelc rozstrzę
sion11.. m6wi chaotycznie, nieskladni1...
To byl kos:rma.rnv

nę - ł ioid%4, t• kolege1 dopa.- ~
da l•l•fotiu ł 1~ar11 1ię wy1erę
ci6 ja.kil num•r. Ale mu sit to
nle uda.j1, bo ta tym momencie ;ei:iim s tvch będących na.
zewnątrz
rozbijr.i jakimi prę.
tem czy fllJ)że 1iekierq szybę,
natomiast drugi podchodzi
z
lewej 1tronv .z Jakąś dubeltówką. Dzitlje się to wszystko nie~wykle szybko, wlaściwie jakby
tv jednej chwili i nie ma czas11 by się zastanowić nad czymkol u:iek. Kolega. zaczyna krzvczeć do
sluchawki:
Milicja!
Milicja!. te niby wzywa pomocu, ie niby się dodzwonil, ale
Jn idem, że mu się nie ud11lo,
nie wykręcil potrzebn~go nu ·meru, że nie ma żadnego połączenia..
Widi:ę jak ca1y czas
manipuluje przy aparacie, szarpie się, nie .mo.±e trafić ... ·
Wpadam do pomieszc:enia i
sch u.:yciwszy krz.cslo
kr:yc:ę:
A co wy tu ...! Nie. n i e 1m1sla1em o obrnni e, c]lci alem jed1111ie 1v11wrzeć tna.±enie na rnbusiach. może ich •postrasz·yć,
moźp przepędzić. D.:iś nie wiem
dokladnie, tt t u:ted11 pewnie
ta1de nie wiedzittlem.
Dzialalem in~ynktownk Tok więc
sto}ę z tym krzeslem, n. t11. lai
kolejna szyba, rozpryskuje s;ę
~z1-<ln, kolerra u.puszcza t e!l'fmr,
tl'laściicie to
:wsta.il"
urica'll l/
~zrwr z rrn;azdkn. Miotam).! !lię.
nie u·;adomo
T;tn tC'l'l .•::n11r
1l„y1·tcal. ~resztri n ;e mn cW-<IL
110
zastanawianie się. nip mn
c:a .•11 nro przygladanie się. Z11ót1>
brzeT.-. kr:yki. /Jul;! To trylatu-J" wielka s::ybrt w drzwiach .
Kol Mn
krzyczy:
Krzpsiek,
uciekamy?

~o

.·

byli amatorzy; Dla dobra śledztwa l).ie można ujawnić faktów.
Krzysztof Dębiec dokładnie opowiada o przebiegu napadu.

sa
EUGENIUSZ IWANICKI

••

sko1kZ11l, ;a uałuua.łem przegr.i.iowywanie motoru, potem oddal11.jąC11 lit wr.irkot
"' 1trcm4
szosy ...
Mowie do kolcoł,
ie chybr.i
.są 11a uosie,
ż• trzeb11
wyjrze6, mote zapamiętamy numer motoru.
Krtyknqlem do
Falka, żeby patrza.l 11a. numer.
Więc
dopadam
awaryjnycll
tulnych drzwi, otwieram. l\10to1• jest jednak blisko, ttlk 11a
wysokości śmietnika, ale nume-r
)est ·zahryty. Zapamiętal. em _jedynie zielony bak
motocykln,
stąd u mnie powstalo skojarzenie z MZ-ką.
A(e gd11 uchylilem drzwi - tpszystko
t'l
trwa zaledwi'! sekundy - pada
strzal. Srvt 1)ębni po blaszanej
.~danie, ale· tri1• jnkoś glucho.
Cofamy się. Na krótko, bo pn
już

trzech sclm~dach
icygląda my
:11nu„u Te-ra: u:iclz-imy ich nri
r1!ńwnej szosie.
i\.i<'. n;e jnr!ri
nni w strone PfotrkoH"a
1111i
Tomas:nLrn. all' pr:e:: l;r::yżóu:
kę u:prost do lasu ...
Później,

ale to po kilku m inutach, :zorientowa.lem, się, ż1i
moja. .iasnn. koi~ula jest cala.
zakrwalviona i poszarpana. W
szpitalu na.liczono tv niej
22
d ziury, chnć tv moim ciele rna1e:fo11n · 14 §rut6w~ w olou:if',
p(E'cach I pnśladl~ach . W s:pita!11 'I' Tnma .! ::owie icyjętn 8
ś·rutńw.
reszt"
pozostau·ior1n.
ponoć 11i11 h.ędq
mi- w tyciu
pr:es;;J°: adzać. Zobaczym11.

O
dziesiątej rano do mnie
do s:;pitala przyjechał dyrektor
CPN 'Czacki· :z Lodzi razem z
moim kolegą.
Zamierzali isc
do mojej żon11 i powiadomić ją
o wypadku.
Pytali · czv jest
sercowa, bo to z kobietami w
ta kich iprr"wach nic nie wiado-

mo „.
.
- Czy dlugo
przyjazd milicji?

czekaliście

na

- Zjawili się szybko.
Ale
jest
inna
cha·rakteryst·yczna
rzecz: dzialo się to w porze,
kiedy na stację nie
zajechał
ani
jeden 1amochód. , Cisza.
Bo jest taki czas między nocą
a dniem.
Już wlaściwie
nie
noc, ale jeszcze nie świt. Ban. dyci pewnił!I
wiedzieli" o tym,
bo po ich od.jeździ• ani jeden

3Mnochód

fł.ił przejddżał trasą

E-67.

- Widział pan bandyt(11v 1:
bliska ...
- Wid.tialem, 4l1 byli w kaskach. M11il4 jedMk, że byli to
amatorzy i to tutejsi,
z· teoo terenu. Nie mieli . doświadZgięty, rzuca 1tę. w tr. drzwi
dz.1eć, gdzie znajdu;e się odro ner!. Dopiero to poniedziałek
czeni11.. Przecieź
gdyby 1,tóryś
wiodące rlo dr1.1r;iego pomieszdz.ial chirurgii. Tak więc
po polu dniu wsta ti;iono ·sz·11b11,
z nich wstawil
broń przez
czenia, -ja za n'f•n.
Rzucam· okienkt> i powiedzial do kolegi
a ~t· to ~jtl'la - ttzeci npi„ 2atożono · 41oł1r:pi1czeni11.
w
jeszcze krzesłem w tego 'liaftal, odg1-odtony od świata roz- drzwiach i rozpoczęliśmv nol"„pieniądze. albo cię :mbiję" bliższego, co wchodzi przez r-0zkopami okazał 1ię tym właści
malnq pracę. ·
to kolega. oddalby caly utarg.
wym. A tu upał, kurz niemiKiedy robię notatki, przyjeż bite drzwi do lrodka. Nie, nie
A oni najpierw
kupują niby
lo:siemy, termometr w samocho- dża Krzysztct Dębiec. Już spo- myślalem b11 go tvm krzeslem
ta.rówki, potem
wybij.a.ją trzy
dzie zatrzymał się na -\- oiO"C. kojny, po zabiegu, ale jeszcze uderzyć, zrobilem to odrucho- - lłZyby, strzela;ą.
Czy się im
wo, chybr.i
tv
samoobronie,
Pech mnie jednak nie opusz- nie może siedzieć, bo w poślad
o placilo? Zabrali 5!J tyiięcy zło
a może b11 O'])óźnić wejście racza: w szpitalu dowiaduję się,
kach tkwią nie wyjęte- śruty.
tych i magnetpfon. No i tt ża
że Krzysztof
busiów...
Dębiec
·
właśnie
- Zanim opowiem jak byln
r6wki wraz z kilkoma uszczelzostał
wypisany i poszedł do - mówi - niech pan popatrz11
Kolega .idąi11l wskoczyć,
4
kami, które milicja ~alazlr.i podomu. Pielęgniarka, któł'a mnie
ja. byle-m r.ikurat w polowie, to
na moje plecy.
tem wyrzucone tv lesit.
znaczy. jed«n bok mój byl rn
prowadziła do sali chorych, nie
Unosi koszulę. Sk61·a. na pletym drugim pomielłzczeniu,
bardzo mogla udzielić mi kon- • cach jest podobna do skóry lua
lat pan tu pracuje-?
kretnych inf.ormacjl na temat dzi chorych na ospę:
jeden jeszcze w t11m gdzie byli
l
czarne
samopoe?Zttcia postrzelonego. Na- s\rupy z czerwonymi
już rabusie. · Nic nie czul111n,
pod\>ie- Przez siedem
fot, 21anim
1omiast duże i chętnie mówila
ale uslyszalem huTc i coś mnie
gnięciami, na niektórych
wita stacja. stała się iamoobsluo samym szpitalu, gdzie nie ma
silnie udarzylo w gfowę ...
dać założone szwy.
gową, wybiegałem czy t.o
w
Kiedy znaleźliśmy się
czym ludzi leczyć, nie ma apaw
~ Zda ylo się to pod koniec
dzień czy w nocy i Mlewa.lem
r<itury do badai1, właściwie n!e
tym drugim pomieszczeni11
nas;;ej zmiany, w niedzielę rapaliwo. Te·raz ta.den :i nas tema nic.
u:idzi pan te drzwi~ Nie ma110, gdzieś za· piętnaście czwargo nie zrobi. Koniec. Przeciet
- A co jest? - pytam.
ją zamka ani klamki i dlatego
ta. Dyżur był apokojny„ nic nic
można: mnie w ten aposób wy- Slowa pociechy i ostatnie
zawieszamy
je
zasloną
wskazywalo, by ktoś nas obserwabić i zabić przy dystrybutorze.
ftamaszczenie.
ichwycilem ręką ra drzwi, to
wował czy śledzi?.
Pamiętam
A czym mo~emy ailf bronić?
Jadę do domu
Krzysztof~
znaczy
wsunąlem
dloń.
w
ostatniego klienta,
który br~l
Krzeslem1 Doniczkq z palmą?
Dębca na ulicę Ludwika Waszparę między drzwi a framuolej napędowy, nawet pamiętam
Tu jest odludzie, do najbliższej
ryńsldego. Na pod\\·órzu dopagę i tak treymalem.
t1. t4m, tvl!i Proszenie ;Jest kilometr
ile placil. W tym czasie kolega.
da mnie mały, ale bardzo zły
po
drugiej
1tronfe,
wszystko
1ię
Falek się myl, bo u:ie pan,· jak ·
drogi, do Me&ZCZ1J tyleż samo.
pies. Zasłaniając się torbą, w
irali, pada, rumocze. To rabunie ma :lużego ruchu, to jeden
A u:kolo la81J ...
którą pies wbija zęby, 'rpadam
sie u·yciqgalf szuflady i przezala,twia. a drugi iv pomieszczedo
korytarza.
Przynajmniej
wracalJ. mebli. W petcnł/m moniu obol~ może trochę podrzeChcąc mieć pełny obraz zdauratowałem· spodnie~ W ,d omu
mencie kt6ryl :r nich za.lom.omać.
Wlaśn.ie zbudzilem go,
rzenia, , po,Jeehalem do Wojezastaję żonę pana Dębca i jej
by mnie podmienil,
bo ruch tal w trzymane pruze mnie wódzkiego Urzędu Spraw Wewmp tkę. Pytam o nieda'\ ne przedrztVt, uderzyl mnie w palce
ustal, nasta.la cisza.
Moglem
ll1ętrznych w
Piotrkowie, by
życia. o tra~iczną niedzielę.
więe je pu§eilem.
Drzwi 1ię
więc na. te 2 lub 3 godziny się
dowiedzieć
się
o ·wynikach
- Kiedy przy}echal dyrektM
otworzyły i ujrzałem przed ~obą
pqlożyć. Tak więc kolega wyśledztWa. Stąd odesłano , mnie
CPN i kolega Kr::yśka. tf1 orl
szedl, siadl przed okienkiem, « rabusia. Bill w kalłku. T11, widzi
oo Wojewódzkie; Prokuratury.
·razu wiedzialam.
że coś , ię
pan, stoi
palma. to doniczce.
}a poszedlem do tego drugiego
Trafiłem do rzecznika prasowestalo. Ale oni mówiU, a ja nic
To ja ·t~ palmę 3chwyeilem i w
pomieszczenia,
by się pologo prokuratora Mirosława ·orsnie rozumialam. jedno tyll.:o koniego.
Nawet chybr.i nie rzuciżyć. Kied11 już leżalem, uslYkiego.
Niestety,
jak to się
latalo mi sie po głowie, że on
lem, 11 jakby podalem. To wys:alem, że nadjechal
m;oto:.
mówi w tego rodzaju ·przypad'nie ży_ie. Dopiero później dOstarczylo. Cof'nąl się. Wtedy koPotem słyszę, że ktoś kupu;e
kach - „:i:e względu 11r.i dobro
tarlo do mnie, że jest w s:pi- · żarówki. Tylko dziwnie się zalega Falek rzucfl sill nr.i podiotoczącego sill §ledztw.a
żadn~
taltt. ·Mówię panu, to byla najgę i z:lapal drzwi na. dole, po
chowuje, bo ktzyczy.
Kolega
fakty nie mogą
obecnie być
strasznie}sza 11iedziela
w moprC>Stu
podlot·yl
rękę
pod
drzwi
też mówi podniesionym glosem.
ujawnione".
Jedyną in.formaim życiu.
ł je przytrzyma!. · To, myJlę,
Jakby się klócili . . Pomy§lalem
cją, kt6ra potwierdza przypusz~
- G'clzie tern? jest .mąż?
n.alf Viratowa~o. RtibuŚ próbowal
naw.et, że przecieź m6glby zgaczenie
E;I'Zysztofa Dębca, że
- .'ak to gdzie'.'
clzhri
drzivi otworzyć, ale chyba dosić motor, le-piej by się przebyll to amatorzy, jest takt, lż
się. W l\1eszc·rnch, nn stnc}i.
szedl do wniosku, te zamknęcież ro-z:mawialo. Po pracy silodsunąwszy sr.u&dę zabrali
T.
- D?..kko
to
stąd'
.....
1iśmu się nr.i zamek lub zasuwn i l;.a olłreśWem, że jest to .110nie.i 59 tysięcy r.~otych nle usiune\l'n iam się. bo · mci.i .. ma- 11·u mntor. Do'Piero po napar1zir,
kę1 bo po kilku szarpniecia.ch
lując
wyciągnąć ją do końcll.
lurl1"' ial~r:. cl zi•1·n 1e zacho\n·z rezygnowal. A wustarczylo-, by "Glt"bir.1 bowiem l1>fafo 2M.OOO zl.
grly wyjrwlem zn nimi odjet"·ał się na tr;::ikcie t Lodzi do
drzwi docisnąl •miażdżąc kole<li:a jącymi, ::rlalo mi się, że to
Tomaszowa.
dze dlań ...
l\IZ-ka. Teraz to już ta. MZ-ka
I jeszcze jedne>: Krzysztof
- Bliziutko -· mó'-"i kob ieta.
Kiedy kolega trzy-mal drzwi, 11.
11ie opuszcza. mnie, ale wtedy,
Falek dopiero w domu, kiedy
- Parę kilometróu.:.
oni ta.m sz11.leli, ja wvrcręcilem
pdy silnik warczal, to wiedziapostanowił si~ przebra6, gtwierTo .. bli~iutko" okazało \ię być łem jedno: to nowy motor!
numer dt> mi!ieJ! z tego druclzi?, że jest tali:!e ra.nny1 trzy
oddalone o 22 kilometr.v. i w . - Nie próbował pan interweg iego
apr.iratu.
Pol<iczenic
śruty utkwiły J)Od .skórą.
!!'.:asie jazdy pq pustych aroiizyskalem mitvchmiast.
Koltniować? Wyjść na pomoc ko-gach biegnących wśród żyta, za"" ll'alek 1tad4l ld4ł ft& Podloledze?
,
gainików i sennych wiosek nie
dże trzyma.;qc dr:zwi, a ja mtL
- Na nie n.ie
bylo czasu.
n:ipotkalem ani jednego samo- Wszystko się potoczvlo bard.to podsunqlem telefon i cm· krzychodu. No. nFślałem, niech t~raz sz11hko. Gd11 tylko
czy w aluchtJWkę, te n11. stację
opuścilem
coś na\\·ali ! PrZE'7 n;:irę <lni n ikt
CPN to Mestcirich jest napad,
nogi z kozetki, wlożyl<!m klapmnie· tu n ie znajdzir ~
k i f wstalem b11 zobaczyć
co że on. jest kierownikiem stacji
i % koleg4, to anric.z11 n mn·ą.
tn zrr. Tdótliwy klient, jak kobroni aię prz~
uzbrojonymi
1\Ieszcze.
lega krzyczy: Krzysiek, napa.dl!!
bandytami.
Kr~azv lf'eC1t.ilni e
Odslon.ilem za.slon.ę oddzielaglołno, b&
M cl!'.stllf4ftłł
'lttł
Właściwi~
jest to jedynie ;lqctt pomieszczettia. - bt> o:71rócz
ustaje h11.llu ł rti1'IOll'. I 111nim
drzwi, ma.my 1eszeu tlf ~asloerientacyjna nar.v.-a.
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Mówi: Antoni Toma
- Kiedy i:o~począleś pracę w mleczarstwie?
-14 K:wietnia 1945 roku, czyli 43 lata. temu,
- Od czego zaczynałeś?
- W skrócie mój życiorys mle9arski przedstawia si1 n.asttpująco: sprzątałem, myłem konwie, bylem poonoonlJkilem . azotera
(wtedy nie bylo jeszicze kierowców, a zwykli szoferzy), maśla·
rzem. labor•antem, obsługiwałem kotły, ~·ęża.1'ki amoniaka[ne,
potem zostałem majsti:em na pr-0dukcji, 'fi.astępnie kolejnq pracowałem jako kierru!m i'k techniczny, w iceprezes, do &waw produkcj i, a teraz jestem prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczar. i.k lei w Lasku.
.
- Wnosz.ę z tego, że mleko nie ma db ciebie tajemnic •
- Nie ma. Ale w p o czątkach mo ie i pr acy w mleczarni, m·o·
dukc1a mleka była ' naturalna...
•
- Co to znaczy?
- Krowom nie dawano pa.sz treściwych , a jedynie wypr-O<l.uko.:uaną przez rolnika. Co prąwda krowa dawala mleka niewiele. ale smakowało Q..no lepiej ńiż d.ziaiejsze. Nie było wówczaa
kiszo11ek &!łi IPMZ treściwych, w których znajd·uje się m.rln. mącz
nik mający ujemny wpływ na smak mleka. Także kiszonki
sprawiają, że smak mleka n ie- zawsze nam odpowiada.
- Mleko, które kupuję w łódzkich sklepach czasami ma ·odrażający smak i za.pach. Jako człowiek łubi;wy twarogi nleraa
muszę je wyrzucać, bo jego konsystencja. i 11ma.k wskazują na
to, że zostały wyprodukowane z zepsutego mleka. Powiedz zatem,
czy istotnie mleko, którym nas się karmi, jest takie niedobre?
- Nie, ono jest dobre. Dz i ś produkuje się mleko, :powiedzAał
bym, w tempie przy.o;lpieszonym. Krowa dostaje kiszonki, siano
n ie nrulepsze; jakoą_ci, bura.ki ora-z pasze treściwe. Tak jest w
zimie. Wszystkie te po.karmy są , . pędzone'' nawozami. Dlatego,
g.Qy krowy karmi się więk.szymi ilościami wspÓmnianych kiszoJlek, ich mleko nabiera smaku zgnilizny. Masło z taikiego mleka
nie da.ie lliię rozsmarować. L.a tem - · jest iuż inaczej. Krowy pasą się na łąkach, a masło staje sie noa"'rnalnym masłem.
·
- Czy na tę nędzną jakość mleka nie wpływa tllikie i . tn, te
rolnicy J!' przetrzymują. a konwie myją proszkiem do prania?
- Liczba dostawców mleka jest tak duża (my na przykład mamy ich 7 tY'S.); że nie udaje si ę wszystlki~h prz.elroin.ać, by teg·o
n ie czynUi. Mówimy o tyun na kaZ<lycll sootlk.aniach rejonowych.
Jedni to irozumieją i ich mleko jest dobre, inni nie chca ;rozumieć. Ale co z. tego, :ż.e ro1111ik umyje konwje 'l)I'Os~em do
prania, 1eśli "tych konwi dobrze nie wypłut:rZe! Używa byle jak ich środków do mycia, a <lo płukania bierze jeszcz.e gorszą wodę Przecież ll1asza wieś n ie ma wody! Krowy IPOi i;ię w sta"·1e, · wodę do picia dowozi sie bec:zikami rTJe . studni .dren-0wy.cb
i taka woda stoi potem całymi dniami na 'Podwó:rw .•.
- Czy dobrze zrozumiałem: do zlewni t.ralia brudne mleko'
- Nie brudne, ale zaniecrz%zczone środkaani chemio:nyuni bądź
zła iakością wody.
- A czy mleczarnia ma możliwość wyeliminowania. tych za.
nieczyszczeń?
.
- Częściowo, iprz.e.z badanie prób red~tazowich. lim Większa
ilość drobnoustrojów, tym niższa klasa mleka. Ale rolnik,
by
zmniejszyć ilość bakterii do.sy,puje do mleka np. pro5.Zek do pran ia. My nie etwlierdzamy balkterii, bo zginęły, ale też d nie jesteśi'_ny w stanie stwierdzić owego środka myjącego. A
'vetmy
antybiotyki, które są podawane chorym krowom. Slużiba weterynaryjna zakazuje rolnikowi przez jakiś cza& odsta'Wiiać mleko
do punktu skupu. Nas także powiadamia o tym fakcie. Niewiele to da.ie. My prowadzimy badaai.ia stwierd.za(jące czy mleko
jest zafałszowane czy nie, ale nie jest~. w stanie IPOWJedzieć,
czy zostało ono za!alszo,vane proszkiem do prania -czy antybiotykami. P.róba ałizarolowa winna barwić slodk~ mleiko na kolor kwit.nacej kl(niczyny. Ale wystarczy, gdy do mleka nadkwaizonego, które iprzy ta~ej próbie 'WY'Padłoby w łroloirz.e żól!tym,
dodać odr-0'binę środka chemicznego i już jest lko!l.OI" kwitinącej
koniozyiny. Tak więc· na punkcie skupu nikt fałszerstwa nie rwy.
kryje.
•
- A w mlecza.roi T
- W mleczałni !Potrafimy to "Vlt-ykryć. W.tedy jedziemy
do
takiego :punktu skupu I tam na· miejscu dokonujemy badań.
- Czy można zatęm w mleczarru usunąć owe zanieczysr.cze•
nia?
- Niestety 111.e.
- To paczy„ że s takiego zafałszowanego mleka robi sie potem twa.rogi, twarożki, napoje mleczne 1 my to wszystko 111>0·
żywamy'l

- Nie&tety tak. Jedy!iie maslo wycliod.z.i z iego ,.obronni\ ręką",
bo 1est poddawane dodl!:_tkowej pasteryzacji i odgazowywaniu.
- A mlekoT Idzie do butelek wprost z cysterny wraia s eh •
mikaliamj i antybiotykami'!
- Jest o.no poddawane pasteryzacj i, a wiec :zostają zniszczone jedynie bakterie i usunięte pozostałości fizycznych zanieczyszczeń. Gwarantujemy, że 99 proc. bakterii zostało zniszczonych.
'
- Z na,szej rozmowy wynika, że ia 'V Lodzi piję mleko praktycznie b8'.11 bakterll, ale s dodatkiem „Cypiska". „Perły" lub
,,lxi 65"~·
- Lodzianie i.kupują mleko 'PO dwóch dniach od momentu do-.
starczenia go do zlewni. Swieże mleko jest u nas w Lasku, w
Lodzi jest ono nazajutrz ipo clodatkowei obróbce, jak my moWi-

mv
-

,.IJ)r.zemęczone".

Co to takiego?

- Oci udoju jest oo najmniej dwa dn i. mleko jest tra.ruportowane, przelewane, iPOddawane obróbce. Jest ono w sumie dobre. może tylko 0mienia się w nim skład w itamin.
- Co zatem mam robić. lkoro kupuję produkt nie całkiem
•wieży: vió s bute\ki C1'Y też WPierw przegotować?
.
- Radzę przegotować. Albo pić kwaśne. Co !PI'awda !kwaśne
mleko ma więcej bakterii, ale organwm hid.zki lepiej je przy-jmule.
- Jakie 1ą urobki w mleozarniT
- Barmio nuie i dla.tego brakuje nam clągl.e lud.z.l.
- Co robi prezes OSM po pracy?
•
- Naj~~ciej pracuję ..,, ogródknl. Zre!lzt!l ipreaa ep&d:2l1eln!
mleczaNkie1 mu.si być zaw.s:ze na miej.sou. Wyn!lka '!-<> 11 faikt? 1
że mamy ogrmiczcmą zQ.olno.ś6 przerdh~!l,
natorruas.t
duzy
sku-p 1urO'Wca. Katdy prze&tój - to gor.sze za.opałlrżenie ;rynlku i
gorsze przygotowanie s i ę do dnia 111as;tępneg<>, kiedy nadeld2l nowe do.9tawy. Tu nie pracuje aie od - do, ale .ta'k długo, jak
długo ie!t mleko.
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poprowadzą

gł6wn11. ulicą między ' lil.dtmi

przemarsz nasz orkiestr11. poprzed~
_
by tł'um był większy
by widziell
r02Wiane włosy, rozpacs w oczach
w strzępy mnienione firagm.enty odziety
1 obok dumni

zadzl.erajlłC

llOWJ'

.

rozwarte nozdrza w uimiechu zwycl~·a
1 11 otonami w 16rł aadartymi
jak psy myłkskie
mając lldobyes w pyeku
krGkiem pewno.tef
choć d~ im kolana
p6jdlł tut obo~ niepewni do końca
bo nis zdołali wydrzeć
nic ~ naszego 'W'll~trza.
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Kazimierz Kędzia:
„Sycylijskie
fasepacje"
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walki pilzeetw hitlerawskiemu okupantowi, Luk r:ostal spowity t~ mającig zasłon!d rwztowanła prac komerwatorskich. Poni6Wd jednak: dla
Frarteur:ów bden autorytet ani
Eagr żeni• nie wchodzi w &rę,
gdy i:aezynaj:it się p!enilłdze, a
turyst~rka dostarcza im każdego
lata astro11omiczne sumy, należa
ło znaleźć wyjście kompromisoOd wielu lat 1 baczną uwagą obset"W'uję
ale nie pr~esla · t\Yórczość utystów z Estonii, z Lot-w-y i Liwe: zasłonić.
"!liać. Stąd użyta do zabezp1eczetwy, szczególnie dokonania grafików. Rysunek,
odbitka graficzna, ekslibris łatwiejsze są w
kolportażu poza granicę niz obrazy, rzeźby„.
Poręczniej arkusz papieru przewieźć, wysłac!
- na oficja:ln' wystawę, prywatn~mu kolekcjonerowi, bądź osobie :taprzyjaźnionej - nii
co innego. Dlatego dość dużo przychodziło do
Polski tego rodzaju prac; wiele przez Polskę
szlo dalej, w świat„. Powstały interesuj!\C• l
bogate prywatne kolekcje grafiki i rysunku ·
al'i.ystów ze Związku Radzieckiego, a szczególnajsłynniejszych zabytków Pary- ma betonowymi blokami 'na wy- nia rusztowań tkanina jest praknie z republik nadbałtyckich. Tak się złofyło,
t.a wyrńaga poważnych prac kon- sokości 120 metrów (!) projektu tycznie siatką, przez którą prze~ ze miałem dostęp do trzech wspaniałych zbioniedawno zmarłego duńskiego bijają kształty Luku i jego formy
aerwatorskich.
rów grafiki artystycznej, ekslibrisów, małych
'
Otto von rzeźbiarski•.
Luk Triumfalny w.zrueSlony architekta Johana
fonn graficznych. Wszystkie trzy zaczęły poWyczynu tego (Luk ma 50 wstawat pod koniec lat 60. l tą systematyczFundację
został na polecenie Napoleona na S~kelsen pomieści
Miniatemwo metrów wysokości) dokonało 211 nie uzupełniane l wzbogacane po dtiś dzle?\.
cześć armil francuskiej. C>mabia- Praw Człowieka,
Prza~tj oras alpinistów, zuZyto I tyait:cy mejące co rzeźby (4 wielkie relie- G01podarki
Perypetie związane s tromad-zentem tych koł
Otwarcie pr.zewi- tróW' kwadratowych pł6tna,
ty: Triumf 1810, Obrona Franejł u;ere1 biur.
lekcji - to temat na długie, oeobne opowiai dziane jest na Upiec 1989 - na ·kilometry 1znurka. Prace będll
Pokój
przed koalicj' 181ł,
danie.
ich .~oszt
najslyrurlejl!l!.y .r. nich dłuta Rude 200-l~ie Rewolucjł Francu1kiej. trwały ~o grudnia,
Luk Triumfalny usytuowany pr.zewidruiny jest na 34 miliony
- Wymarn ochotników w 1792
W każdym razie obecnie SI\ to zbiory w&pazwany Ma!"Bylianka·, oraz 8 mniej- jest we wrażliwym punkcie - na franków, z czego polowe dostar- niałe - a mam prawo nvierdzić, że nie jeazych usytuowanych w górnej placu Gwiazdy/Charle:; de Gaul- c~. państwo, a _na. poz.ostałe 17 dyne w Polsce - tak pod względem artystytematycznie od- le, który należy do najbardziej milionów :z:ostarue rozpisana sub- cznym jak i poznawczym. Innym miejscem,
ea~ści Luku),
naj- ruchliwych miejsc Paryża. Malo skrypcja narodowa. ~uk Trium- gdzie można było spotkać się z grafiką ze
wołują si~ do momentów
wygląda
wi~mej chwały Napoleona. Na tego - pod placem przebiega kil- falny, w nowej .!lzacie
Wschodu były oficjalne wystawy (Biennale
s~lenie efektownie. ~iew~!Pli
~cianach Luku wyryto nazwy sto- ka linii metra oraz linia REP Grafiki, Biennale Rysunku, Male Formy Graczonych bitew (odyletć można szybkiego metra podmiejskiego. wie znaezn!e korzystniej ruz w
fiki, Biennale Ekslibrisu itp.). Odr~bnośd arzostał
Ostrołękę, Pultu1k,. Odańsk) oraz Nieustanny ruch naziemny i pod- 188!5, kiedy to pok.ryty
tystów Mtońslru:h, łotewskich. l utew1kieh bytaloby
rui.poleoń- ziemny sprawił, t.e jut jakiś czas czarnym kirem na znak
nazwlska 1eneral6w
ła na nich zawne zauważalna.~
akich. WAr6d Sst nazwisk tigu- temu Luk zaez14ł aię ,,sypać" - po Amierel Victora Hugo.
obole
!«n gposób
W
ruje aiedmlu Polaków: Chłopicki, 11pod 1klepienia wypadały kamieCzuem stanowiło to efekt czy11to formalsnych
Kniazl.ewicz, Poniatowski, Zaj11,- nie, kilku turystów zostało na- wspomruanego Arche de DEferue, obiegów; specyf.icmy todzaj obrasowania 1
czek, Sulkowsfd, Dlłbrowski, La- wet rannych. Takiego potencjał- Wielkiego Luwru, nowej <?pery symboliki, ZMkakujące skojarzeilła elementów
nego niebezpieczeństwa nie moż- :na placu :Bastyl!ł, nowej s1edzi- plMtycznych. Kiedy indziej jakaś deformacja
zarskl.
Prace przy wznoszeniu Luku na było długo tolerować, tym hł' Mi~isterstwa Goepodark~ ! czy stylizacja, jakiś rodzaj ekspresji, poetycna Bercy Paryzovt1
rozpoczęto w 37 rocznicę urodzin bardziej, że od 1920 Luk 'rrium- Finanso~
kiego napięcia czy lirycznego wyciszenia syNapoleona, tj. 15 sierpnia 1808. falny mieści . Grób Nieznanego przybył Jeszcze jeden .,plac b_u- gi1alizowały duchową i kulturalną odrębność.
składają dowy", tym razem „przesłomę
było, aby żołnierza, na którym
życzeniem cesarza
Czasem była to kwestia treści, gry intelektuLuk ukończony został na jego wieńce zarówno prezydent Fran- ty".
aLnej, którą należało ro-zszyfrować, prz._eełania
ślub z Mari" Lulz11, w 1807. Gdy cji w dni największych uroczyszamkniętego w graficznym znaku, klimatu ·e8 maja,
państwowych:
okazalo .!lię to niemożliwe, posta- to~Ci
manującego z planszy. Dość wcześnie dato si•
nowionG wznieść „sztuczny" Luk 14 lipca, 11 listopada, szefowie
zauważyć, że artyści z Rygi, Tallina, Wilna
na zasadzie dekoracji teatralnej: obcych rpaństw podczas ich wi- ALEKSANDRA
ciążą wyraźniej w kierunku sztuki zachodniej
także liczne ORLOWSKA·
drewni.any szkielet pokryty ma- zyt w Paryżu, a
bądź kosmopolitycznej, przy oczywistym zaOd
lowan3"m iplótnem. Sztuczny Luk organizacje kombatanckie.
indywidualnego charakteru wychowaniu
wzniesiony został w przeciągu roku !klepienie zabezpieczone bypowiedzi. Bez wątpienia posiadają oni instynkt,
nazajutrz. łG metalową siatklł, ce nie WY20 dni i rozebrany
ten wspaniały instynkt artystycmy, pozwalają
wyjudu oegarzo~j: Prawdziwy glądalo najkorzystniej ..
cy na zwracanie się w tw6rczośd zaw9ze w
najlepszym, najwłaściwszym kierunku. Na wy.
cljodzenie z własnych os<>bowości i powraca.
nie d~ nicn, zebrawszy po drodze i przetworzywszy doświa.dczenia innych„.

kiej, białej, uerwonej. Przyczy- wl optyczne zakończenie perspek·
na tego jat proatu to nie taden tywy Pól Elizejllkich 1 pendant
na
chwyt majascy pnącłlłgnl\d tury1- do Luku znajdującego
tów, ant· kolejny pomysł Christo, plaeu Carroueel.
o kilka
Obecnie, w odległej
art:J'lłłY pochodzenia bułgarskiego,
który ód dwudziestu lat stara 1ię kllom.etrow nowoczesnej dzielnicy
czy jak on aam La DHense powstaje trzeci Luk
„opakować",
wielkie - 1'Archs de DHense, która deomś1a ,,spowić" liczne
zabytki Europy 1 Ameryki (os.tat- finitywnie zamknie (ale i znisz„spo- czy) najpiękniejszą bez wątpienia
nią jego r~lizacjlł było
Ta monuwicie" jednego z paryskich mos- perspektyw~ świata.
konstrukcja, rodzaj
tów), aby później dokonać uro- mentalna
czystego odsłonięcia - jeden z mostu przerzuconego między dwo-

~

prężniej działające Towarzystwo Przyjażn.i Polsko-Włoskiej, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zorganizo-

Coraz

pierwszą wystawę malarstwa łód'Zkich
plastyków, którzy przebywali ~e Włoszech pt.
,,Moja Italia''. Ten cykl wystaw zapocz~tko
wany został ekspozycją malarstwa Kazimierza
Kędzi pt. „Sycylijskie fascynacje".
W prospekcie do tej wystawy Gustaw llomanowskl pisze: „Specyficzność warsztatu malarsldego Kazimierza Kędzi wyrażająca się w
dużych formatach obrazów, w obsze~y~~
gwaltowinych uderzeniach pędzla lub częsc1eJ
szpachli, w budowainiu nastroju poprzez· stosowanie silnych wartości kolorystycznych to wszystko świetnie harmonizuje z Sycylią.
Tamtejsze kontrasty barwy i światła, nieba
i ziemi, morza i architektury zespoliły sii= z
temperamentem' .malarsld.m Kędzi, tworząc iri:tponującą w swojej sile wyrazu interpretacJę
artystyczną krajobr~u południa Italii".
Wystawa czynna jest w salach PAX, przy
ul. Piotrkowskiej 49.
wało

•

Zamaskowany tuk 'l'riumfalny

-·

„Muchy chodzą po mózgu"·

Myślę, iż po zapoznaniu ai11 :i „Nagim majem"
Romana Bratne10 (KAW, 'Vat9Za.wa 1988), mikropowieścią, u'rriyman1' w 1roteskowej konwencji,
w sposób niezwykle opodd-ając11 wtwisekcji krut11y - &ChO!'.zenia naszel!D społeczeńs.tiwa doby
kryzysu (pogrążonego jakby w neui-ast«iicmym
letargu), znajdą się z pewm.ości11 t tacy czytelnicy, którzy tej bulwersujł\ceJ, · obrazoburcz.eJ
1
Spoksiążki do samego końca nie przeczytają.
dziewać Ilię też można, że najbardziej obskull.'anccy spośród nkh, wywod:z:ą,cy 11ię z kręgów· ksiedza Pirożyńskiego, po.niosą w Polskę i świat
.zbiorc:ze, inkwnycyjne larum: „na sh>s Bratne~o".
Bo choć autor „Kolnmbów" osw:oił już nas •Z
dorninuiącym w ostatnich latach, w jego twórprzy_
narodowe
wyszydzającym
nurtem
czości
wary i mity, z „sza?1ga111iem świętości" (,.chciejstwa", ;,kundlizmu", „tromddoracji"); to po ras
pierwny - 11 tak Wlielee p?'l'lepojonll żółcill i
.iadem pasjll - obnati:ył bez tad:nych skru.pułów,
enklawy
broniące s:ę w „okopach św. '11r6jcy"
eienmA1«rodu or•• degreqalacly moralllej. A o~
wybro-na ,.pl'Óbka", w Jak M<uzgocący 1posób po4~
kpfwa 10ble r&wnieł ltomaa Bratny • 8edt. nhk6w1

fanatyzmu cof.ająoego !eh do ~redńi-Mv~za. do
wiary w diabły i demMy. Podwótta111ie wierzyli
w „ducha historii". St11;d wzięła ti~ organizacja
„Ki·r cholm", ma.jąca ku:rtywowa~ pa.mięć hisforycznych zwycięstw Podwón:an i wychowywać mło
dz'.ei w duchu praojców. Nies~ty organizacja ta
swa liczebność ograniczała do dwóch konku'!'uj~
cych ze sobą prezesów, u-wiadujitcych ideov;o
jednym członkiem".
Kiedy skończy się czytać .,Nagi maj", „muc~y
zaczyna.j~ chodzić po m6zgu". Ale o to chodziło
przecież pisarzowi. Chci-ał wstrząsnąć nami ws.z,vstltimi abyśmy się zobaczyli w krzywym "'wier'•
ciadle. I to mu się w pel.ni udałol

BRADECKI
20 aierpnia • br. we 'Włoskiej
miejsco~ścl Riminli odib~e tlę
„Maks::rpra~remiera o.pery pt.
mllian Kolbe". Operę skomponował utalentowany muzyk :francuski młodego polrołenia Dominique
Probst, autorem l'ibretta jes~ Eucene Ionesco, zaś autorem mscenii:acji polski reżyser i aktor Tadeusz Bradecki. Opiekę arty 1,pTaiwujo
stycmat nad całościll
Krąaltof

•
A!\DRZEJ GRUN ·

•
• Zkraju ze

•

deuas Kantor. !Ili• ma w nim nic
iinteresuj,cego. Al• ja, ..,,,. ogól•
bior!lc, ni• liubi4 tutru. „Lyc'
jpi.Waczk~" ,napiułem po to, by
teatr wy.tmiaó. Ta ntuka była
parodill, ldóra miała szczęście, te
j~ wyctalWiono. Premiera w' 1950
r. nie przyniosła jej 1ukcesu. Było na niej tylk<> 4 widz6iw: opr6a
mnie, moja tona, .Ami.and gała
crou i Roger Vitrac. "'1 1957 r.
sztukę wme>wiono l ~d tej pe>ry

Zanussi. · KierMIJ'11icitwo ni• 1ehodzi z a:f.i.aa. Potem, gdy
w !inni reiyeer~y ach~ mnie do

i

świata

• zkraju i ze świata

MoDERNIZACJA

CENTRUM
IM. G. POMPIDOU
Zapadła decyzja G moderoń.iza
cji paxy!kieao Centrum im. Georgesa Pompidou. Dzięki modernizacji, która ~trwa tt-zy lata i
kosztcmać b~ blisko 200 ·mln
franków, świat:Mvej sla:wy pla·
cówka wzbogaci się o ok. 8 tys.
m. kw. dodatkowych powierzch~
ni wystawowych.

GL® KSIĄŻKI'

m~ycmie liJ)e'ktaklU Spt!CZY'W•

rękach Olu Franco RlTole10. Z pisania, a~łem powdni.ej in-·
„Panorama"
te} o!k.Mji włoska
przeprowadmła

. dla którego -

bohaterski c:z:yn MaksyKolbego stał się pretekstem do refleksji nad ludzkim
pretekstem do
to-sem i wiarą,
krytyki społeczeństwa hedonfatyczńego -- jak pis:z:e „P2norama"
- podporządkowanego egoimnow.!, za.g roronego totalitaryzmem.
„Akt poświęcenia - mówi !onesce> - jakiego dokonał Kolbe,
WYdał mi się wspomnianym aK:tem świętości. Aktem miłości,
. wielkodmzności, który mo~e nam
w łwieeie,
służyć u pr:r.ykład
gdzie zwycięża egoimi".
w~półcz:e11M&wiąc G teaitrize
„Poz:.a
nym fonHoo zauwabł:
, tym, ee !'Obili Bo1t WłllMt · I Tassiego miłi~a

•

Rys. Sławoriiir l.u.czy·ński

.• OUGLOSY

wywiad z Iones~.
jak i dla Zanu-

•

JANUSZ KOZU>WSKI

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata
IOIN~CO,- ZANUSSI,

\.

„Oióż iycio polityczno t umysla.we Podwóru.n
było w głębokiej stagnacji. Pod'Wbrzanie, zniei:hę
ceni do atarzejącej się doktryny pa!!lującego systemu. miast wybiec myślą w flt"ZYAZłóś~. zaskorupieli w martwym kulcie przellZłości. Nie my·
o parafiańszezyźnie relig!j:ne;io
śli: tu nawet

Nie• ma w tym nie dziwnego, że zupełnie
inne oblicze ma, w niektórych republikach
radzieckich, właśnie twórczość graficzna, że
wyprzedziła ona znacznie inne gatun~ sztuk
plastycznych. Jest ona bard'tiej prywatną, l<;ameraln~ odmian:\ działań attiyscycznych, stąd
też łatwiej było jej twórcom zdobyć eię na
samodzielność koncepcji, indywidualność, eksperyment, intelektualną rozgrywk• ezy nawet .
na ideową i duche>w11, kontestację.„

uwsze
teI'ftOwa! •i- teatrem,
jednak 1: zamiarem Ul·~mowania
sii: r6wnocześn~ czymś mnym(„.).
Chciałem pi!ać eseje lub powieści, albo też "'. ogóle ni.• pi·sać. tylko być jakunś poczciwym
lub
urzędnikiem, nauczycielem
6 "ł
b'
księd~m. :i:twsze so ie m w1 em,
te jeśli 'P~dę miał ~a•, b~dfł ;pi~~ć. T~ chwila nades~a . zbyt
po~o i w dod~~ . rue mi.alem
JUZ ochoty ria piu.me (..•) Owszem,
zacząłMl ma~ować w roku 1981.
Jest1m1 wii:c pGc.zątkUjl\cym malarzem. Lubill m~etwo, poniew.d: jest to 1ztuka mUcząca. Czuj, potT:tebę · wyraża.nia 1wych
bra:k mi ałów„.
myśli,

•l•

Przebudov....., kt6ra r.ajuybciej
dziedziny
ob~a mtelśtualne
życia nie orri~ równie?: d·z ia·
łalności wydaw.n.iczej. Dzieje sill
w. tych ob.su.r ach wiele nowego,
a wszystko arnierza do unowocze:mienia techniki druku, jak i
tu nalad6w ksiażek de. '
wzros
mokratyzacjl pro.cesu wydaw.ni·
czego i wi~bzej awobody twórczej oraz l:ik'Widacji t11W. białych
plam w litertcltim dorobku ro.
syjskim i rad&eckim.
220 wydawni-otw w ~RR drutyt 0 ł
i 84 t
kro
· ą,ye.
~n e
kuje ro
eznym aakładzie !,'f mln eg-z.
'R~cz!lt6 jut wydalwame 1uze-

gólnie poszukdwanych encyklo,pe.
dii, książek dla dzieci, pami~tni
ków wojennych i historycznych
w podwyższonych naldtdach wynoszących po 501)-700 tY'. egz.
rodzaju nowość, to
Innego
r.:woln!enie wyc%lwnictw :t obowią11ku recenzowania wszystkich
tytułów i pozostawi~nie ·tej czyn„
nc>ści autorom pozycji dyskusyjnych, niestandard<ll\Vych o crygi11alnym punkcie widzenia. Teg.o
typu wydawrtiotwa ukall;ują się w
redakcji · ich autorów, bez ingerencji wydawcy. Autorzy ctreymali rówi!,liez prawo 1am.odzielnego wydawania swoich k.siążek
za włamie pieni~ze, albo u poiyc-zone z ba!iku, wtgll!ldnie na
z.a.sadzie komisu, w któregQ roli
wyst~pują

księgarnie.

Nakła-ci

tak wydawanych książek będ©e
próbny: jeżeli
miał charakter
powodzenia
ksiązka nie u.zyska
u czytelników - ryzyko poniesie autor, a gdy trafi w gust i
zapotrzebowanie - zysk stanie
się udZiałem autora, ~ś książka
będzie się m<>gta ukauć w nakładzie masowym.
A u nas?!

POLICJA W STANIE
GOTOWOSCI
W stal!'l pełnej cotowoścl r.o•tapostawiona rzy~ka policja,
so~tys!ęczn.,
i&by temperować
w.lde>w:ni41 na oli.fnP~i*im lładio-

ła

1

NB IO (1112), Jl llB'CA lt18 ·R;

,

„&.hlfl", ftowa powie!~ '!'adeuSE!l XM:w!c'ldef'!t,
pod wieloma względami p.rzypomina wcześniejsze.
utwory · tego pisarza, reprezentuje ten· sam typ
~pojrzenia na świat, a przecież jest to ksią~ka inr· 'ri1 ymrnie.iisza, st«n-O·wiaca próbę dotarcia d·o
korzeni włll.snej osobowości ! własnej twórczości,
samym
prób~ roz·rachunku i pogodzenia się z
aobą, dopełniającą niejako kszt·ałt p~arskiej d1rogi
autora. $wiat Konwickiego to nade . wszystko
świat drapie:imych, obsesyjnych wspomnie.ń, natrę
tnie po~acających w wyobraźni, rozgrywaj~cych
i współtwo<!'zących r!Zeczywist.ość współczesną. Tym
razem jednąk nie są to wspomnienia sielskiego
dz.l ecii'istwa w ' małym miasteczku ·nad rzeką.
ani też koszmarne , obrazy
gdzieś na kresach,
wojny, tragicznej śmierci, tchnącego przerażeniem
dręczącego poczucia wirry. Pamięć autora jest w
„Bohiniu" autokrea,cją przeszłości ge'1ealogicznei,
przywołuje wspomnienia, których nigdy nie było,
1
' si ęga bowiem daleko. do czasów Helet1y Konwicdo
kiej, babki pisa.rza, której nigdy nie znał.
trudnych lat następujących po upadku powstanif.
styczni()Wego, do pre-adamickiego kraju, którego
nigdy ni.e doświadczył . do końca. Utwory Konwickiego charakteryzowały Si!l zwykle Sb!I'a.ii.nym zatarciem granic pomii;:dzy jawą i sn.em, p,raw~a i
zmyś!enlem. ~i.asem teraźnie_inym i cza<:em mil'!ionym, .. Boh iń" tymc,z2sem r;ełen je::l odauiorski~h

Powrót~do źródeł
czytelnikowi
uilwiad-0mić
mających
wLręt-Ow,
„kłamliwą" naturę <11.f!I'!I'acji, przeprowadzifr wyraźną łi.nię oddz.ielaj~cą teraźniejszość od przeszłotci (która oczy.wiście nie, pOz•o staje bez wpływu
.na ' obecny stan rzeczy); fantazję od realnosci, lizdą•je
teratąrę od pamiętnika. Nie w~erzćie mi i>l"l powiadać

•

to ~ylko ja jestem tu'pra \~·
to
l'eszta
naprawdę islnieję,
opowieść o losach samotnej, zaguod.ległej zi.emi wilensk1ej k.obiety,

autor -

cluwy, tJlko ja

Jubileusz na Balutaeb
Dzielnicowy lejp&za. · Pow&tadił wymienione na · Za•słuiŻiO!nych, iwieJ.oletnic}J pra30-letn.l dzisiaj
' cowników od"ZM.CZY'1i przedistawito, wstępie fi-He.
Dom Ku'1tu;ry Łódi~Baluty,
najlepiej ciele władz miasta, długo przyj.
Licz;by są nudne,
wbrew liezbie . pojedyńczeJ
męż
];)Ostęp i roz.- mowano życzenia, nawet
cztery domy, czt~ry silne placów- jednak ~lu,!'Jtrują
ki kulturalne, wtopione w pej- mach w działartiu. W 1958 r. od- czyźni całowali się z dubeltówk i.
zaż najw!ększej dzielnicy nasze-. było się zaledwie 56 imprez dla W ogóle cał6w4li się wszyscy ze
o.fiar0iwując .sobie
ws·zyst.kimi,
go miasta. Są to: DK „Rondo" niespełna lO tys. osó.b. W 1977 przy ul. Limanowskiego 166, DK aż 627 imprez dla ponad ćwierć wzajemnie wiązanki · kwiatow.
DK miliona uczestniików. W 1987 r. Później był tort ze swiecz.'kami i
„Lutnia" ul. Łanowa 14,
,,Na Zubardzkiej" ul.· ZubaT<lzka 992 ,iro.pr ezy i 105 pracowników dużo, clużc> smakołyków.
Wspomina Stefan Wojciechowlat
i , etatowych, przy dwóch 30
3 li Haa.-;c erski Dom Kultury
ŁDK,
Techniki, przy ul. Wrześnieńskiej' wcz.e.śniej. Dziś, gdy mówimy. o iki, wiefoletni clyTektor
w
64 - najmłodszy eilement tego Bałuta,ch, nie pominiemy' Dzielni- „ojciec chrzestny" pierwszej
coweg,0 Domu Ku,ltury. Prac,ow- Lodzi qzie1ni.cor.vej placówki kulzgodnego czworokąta
A zaczęfo się w 1958 r.oku. Sza- n icy powiadają, że: „rozmowy o turalnej:
„Oddelegowani do pracy. na ul.
czy
wcześ·niej
ra i zaniedbana dzielnica, zapra- kulturze Łcdz,i
cowana i robociarska, gdzie prze- później i tak zakoó,czą się na na- Zgie<rską ludzie zaczynali w bar:awem kultury by!o hocioiwanie szej placówce". Odbywa ją się Lu dzo trudnych warunkach. l az.
gołęb:, gdz'.e rząd:lił przedwojen- prestiżowe w skali kraju impre- wierzyć .się nie chce, że na pony szpan, a · wyczyny całkiem no- zy takie jak Konfr.ontacje Tea- cząt.ku ich pracy najcz.ĘlscieJ t0mihcjant i s:z:kla.rz.„
wych, powojenny.eh łobuzów prze- trów Aniate>rskich, Przegląd Dzie- warzy,szył
rastaly legendy o największych cięcycb . Teatrów Amatorskich Dlaczego? P iemvszy, ten w munco
Mówiło·· „D:iiatwa", ogólnOiPołskie semina- du!'lz.e, s'tudził nieco za1pały
sanacyjnyeb kozaka.eh.
S·ię w Polsce: „bez kija i noża ria fi1mowe, a DKF „Elta" .iest bardziej krewkich „k-~bi, ców... tej
aziałaLnośd, drugi zaś po prostu
jednym z najlepszych w kraju.
nie podchodź do Bałuci•or.za„.".
Nied.awno, 'baa:dzo mioczyś'Cie, czę$to wprawiał wytłuczone azypowstaje
W ·tych wall'Unlka.ch
30-lecia by w oikna,cb„.''.
ku'lturalna, obchodzono . jubileusz
pierwsza placówka
Łódź-Bałuty,
Dyirekitor DDK
Kultury, DDK Łódź~Bałuty. ·stał się on o!ilia Łódzkiego Domu
71. Zatrudnia kazją do zaprezentowania tłum- Marianna Krynicka, nie zapom ipr,zy Zgie;rskd ej
dwó-cb pracowników. et.atowych ; nie przybyłym gościom bo.ga·tego . na o swoich 'pracown1kacb, bez
jest mniej niż skromnie wypo- dorobku artystyczneg-0. Oglą<laliś- nieb bowiem, co-. jasne, nie było-.
wykonane by działalności, ani żadnego jub 1sażona. W 1961 r. 'filia przemie- my więc brawutow·o
.
w historii tańce nowoczesne bardzo dobre- łeuszu:
nia si~ w p:erwszy
nas naprawdę
u
„.„pracują
Dz'.-elnicowy Dom Kultury. Dzia - go zespołu· „Gessy"; kierowanego
ła lność na dziewi.czym dla kul- przez Krystynę Kwestarz, słucha- wspaniali ludzie, z pasJą, zaantury terenie rozwija się nad po- Uśtr\Y adeptów · studia . piosenki gażowani. Chciałabym, żeby p.a
dzi<'\.v dobrze i, wbrew przewklY- Janusza Sicińskiego, zes·polu wo- Bałutach byli tylk,o tacy, aml;>itwaniom wiecimych sce.pty1ków, o- kal.nego Tadeusz/& Mikołajczyka, ni, trochę zwariowani nie liczą
gamia setki, dociera do · tysięcy prezentowała się grupa t~,traJma· c·y godzin. .• U nas praecież ni,gdy
a także znana nie ma tzw. spok<>·.jcnych. dni, za„Dziewięcio!lił",
, miesz1kańc;6w dz·i elnky,
. żeby · nik~mu nie pl'l!lewróciło nie ty~ko. w Lodzi kapela ulic~na wsze coś g.ię dzieje, coś s-ię wytrae! „Bałuciarze", obchodząca w ub1eg- darzy.to, gdzieś tr.zeba pilnie jes-1ę w gfow1e: .,kultura"
swego chać. Oblicze naszych placówek i
i · wycackaną łym roku piętnasto,J e.cie
wy!emont01waną
l'zecz istnienia. Są to tylko niektóre ocena, naszej dzia_lainości - nie
przez siebie siedzibę na
- zależy
Urzędu Stanu Cywilnego i zostaje punkty boga•tego i na miaTę ju- zapominajmy o, tym
skonstruowanego pTO- właśnie <Jd pracowników. Do tej
\\·yrzucona do z.niszc.zonej willi bileuszu
się znakomicie.
Program pory spisywali
Wszy- gramu artystycznego.
p~zy ul. Limanowsk:eg-0.
żeby w przyszłości
zaczynać od nowa. prowadził z wytwornym, wdzię- chciałabym.
st~o trzeba
nad nie było gorzej„.".
Vli~lu uracowników rre wytrzy- kiem Czesław Pawłowski,
nowych !l'e- · całością czuwał ze swobodną elemt13e persuektywy
· mor:tów i nnądzania się .od zera gancją Marcin Janic, a wszyscy
MAREK KOPROWSKI
r odchoKfai. Sy,tu.~.cja wraca z pracownicy mieli swój udział \\"
uroczystości.
przygotowaniu
czasem do normy, b9, jeś.t coT~z

m.11ienlanie, aJe
bion~j hen na
opow1eśc o moich p.rzodkach jest mi potrzebna
by siebie zro:wmiec, bym mógł stac się prawnzi wszy jeszcze, niż Je::>tem, bym mógł poz.nac
· począLek drogi, kiórej kresem jestem ja sam: ,,A
ja przedzieram się przee zaułki czasu, przez drę
t w·otę w)'Obraźni, J;?rZflZ moją właroą rzekę jatamiten
kiegoś bólu i muszą pr11edostać ·się na
br·zeg, do mojej . babki (.•• ) w smutnym ewie, w
posępnej •pace, w beznaózie,-jnej chwili beznamię
tnej historii, co płynie jak poiwódź za nami, obok
nas, przed nami".
Zadanie, jaki.e postawił sobie Tadeusz Kohwicki, jest niewyk-Oilalne bynajmniej nie dlatego, że
bazuje na grz,e v;ryobrafoi (bo czymże i1111ym jest
litera<tura'I), lecz dlatego, że będąc zamierzeniem
wyrastającym z najbardziej gł~bokich, osobistych
uczuć, wrogich• w swej bezpośredniości pisarstwu,
rezygnuje zarazem z wszelkich pozorów, jakimi
W rezultacie
karmią się i książki, i czytelnicy.
otrzymujemy literaturę przypuszcz,ell, niepewności,
zawsze przynoszącą w ostate.cznośei rozczarowanie, · wahanie a·uiio,ra ·bowiem ani na chwilę nie
pozwala uwierzyć w · świat p:rzedstawi-0ny, w pel. :nok·rwistość p-0staci, Powieść przestaje być sb.em,
i jawi się wówczas jako efe~towny, acz rutynovJy t,r fck, o kt0rym wiadomo skądinąd. iż 11ie
kryje w soj:>ie nie> tajemniczego. W litewskii~•
ma;ątku: Bohiń Ta(ie-usz Konwicki odnalazł Tadeusza Konwickiego, jak w lustrze - ·a prezen-·
towane przez· pisarza charaktery żyją . gdzieś · obok, nieuchwytne i niedostrzegalne.
' Prresycooy jest „Bohiń" uczuciem lęku i niepokoju, strachem pt'ud bólesną ut.ratą a.tkadii
odpowiedhla1lnością z:a· p'!'zyszdzieciństwa, przed
'I
łość, - Przesycony jest ogre>mną miłością do niektóra.
miłością.
stron,
rodzinnych·
powtarzalnych
usprawiedliwia se!Jłymenta1iz1ll..,. zdarzeń i życia
R·o.stą.~i,; _pq_g,1*n~-a.,. '•\'.wMlci.. ll!s?;.d:r;,Y,«;:;ne„ -~P,Q.łf~.p
"'bt:tez !j@dillą ósól:ię; ·ffifflź
~ ~ , "zrea'ti~
:ereSt!fjąe~kan tił"~
..,ohywatelsk.ie ~ 1, •• .t:..o~~tY;~n~. ·: .Q?~Mi,ąr;.n!ape
zespoły twórców czy instytucje.
piło siedleckie środo.wisko kulturah1e. Otóż ow<!'aca 'bal!adow;o-m
dramaty, w których vCiąz
refre11em „sprawa. polska''. I choć urzeka . „Bo- ,
Konkursowy przegląd programów bądź filgfoszono tam przegląd 'k9nkursowy na program ·
hiń" niewątpliwie pięknem stylizowanego języka,
mów wideo „Krajobrazy kultury" odbęd:zie się
"Wideo ph. t>Krajobrazy kultury''. którego cepoetyckością k\imatu, czułością 1 w·rai!1iw ością serw Siedlcach w pierwsze} połowie lutego 1989
lem jest popularyµcja amatorskiej twórczości
ca, to trudno zestawie tę powieść z najwymtniejr. i będzie trwał dwa dni, natomiast zgłoszenia
poruszającej zagadruenia związane z
filmowej
·'
kri:rczysto
sensie
w
pisarza
dokooaniami
szyn1i
przyjmowane będą do 31 grudnia br. Oczykulturą narodową.
tycznym, literackim. Ostatnia 1';'.slążka K'onwickjewiście konkurs oceniać będzie specjalnie poCechą charakterystyczną współczesnego świa
:ro stanowi po prostu interesujący przyczyne~ do .
twórcza psycholMią
i
bio-!!r<l!ia
ba<la.i'i nad
wołane jury, które po obejrzeniu wszystkich
ta jest m.in. postępująca standaryzacja i un!autora, l właśnie jako taka analityczna, materiapropozycji konkursowych wytoni ·spośród nieb
J;ikacja. Dlatego też organiża.torzy pragną zanajprawdopodobniej do•
łowa pozycja przejdzie
filmy do publicznej projekcji.
inspir.ować autorów do ocalenia tego, co odhtst.orii powojennej literatury polskiej.
Organizatorzy przewidują następujące nal>iega od przeciętnośd, co jest oryginalne i
grody - 50, 40 i 30 tys. dla trzech pierwszych
niepowtarzalne. Chcą przypomnieć zanikającą
.
oraz trzy wyróżnienia po '.lO tys. zl.
g\varę. obrz~y t legendy _ludowe, przedstawić
Przegląd konkursowy „Krajobrazy kulturr"
sylwetki działaczy kultury i spróbow;tć na noUW,
·
rnrganizują: Wydlzia1 Kultury i Sztuki
•ro odkryć pi~k.no zabytków.
MACIEJ SWI~RKOCKl
Centrum Kultury 1 Sztuki Województwa SieW konkursie mogą brać ·udział programy ~
oraz
dleckiego, Miejski Ośrodek Kultury
!Jlmy zrealizowane. w tech:ndee wi.deo, które
wspólorganizator -;--- miesięcznik „InB{}iracje'·.
nie były dotychczu nagrodzone na konkursach, ani też r01:powszeChnjane..,. w środkach
masowego przekazu. Czu projekcji ograniczoM. B.
ny jest do 20 minut, jednakże decyzji\ jury
Tadensz Konwłckł - „Bo.hiń", _„Czytelni,lt" 1987 ,
programy
konkursu
do
dopuszczone
być
mogą
r. Wyd. I.

•

„Kraj~brazy kultury"

,

•

Fraszki

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •
nie podczas koncęrtu supergwiazMicheala Jackit0na.
dy rocka,
Właśnie w· Rzymie Ja.e kson wz~
tournee pro~
począł europejskie
Jrtujące swój· ostatni album „I'm
Bad" (Jestem zły). Najbardziej o·
"bawiano się tych. dla których za.'br akło. biletów. Na widowni zas:edli m.in. Sophia Loren, Bernardo Bertolucci, Fr;inco Zeffirelli.

DOKUMENTY
HISTORII

stkim temu, it archiwum to w
prze.ra:i:ający,ch lataoh maisowych
represji p!1d1egało. NKWD, a następnie mini:sterstwu spraw wewnę.trz.nych. Dokumenitaq prawda
o historił kraju mailazła się pod
surowym nadzorem, ałe ni~ ni. szczano jej - na wszelki wypadek: Chroniono ~' broniąc przed
postrOillllych.
warokiem . osób
Czas jednak płynął i liczne zdjęcia Qraz kadry :filmowe, wyrwawszy s.ię z ciasnego schronienia na
dzienne światło, stały się nieodpartym materiałem dowodowym
oskarżającym tych, kitórzy je h.k

„W gigantycznym gospodarstwie długo ukryw.a li przed 11Połeczeń1
Centralnego Arclaiwum - pisze stwem„.".
W. Bielych w radizieckim piśmie .
„Trud'' - znaj<luje się obecnie NAGRODA
ponad. 600 tys .. n~gait.ywów, 13?~ RADżr.ECKA
.
alburnow ze z.dJęC1am1 1 ponad 13..>
tys. pudełek z taśmami :filmów DLA P. BROOKA
naocznie
dokumentalnych
przeclsta ll''m1a llistoria naszego
Swiatowej sławy anglil~ reży
o·ko kamer
. kraju. Beznamięt.ne
· filmowych i aparatów fo.togra:ficz- ser Peter Brook 'PO raz drugi
' n)·ch wyrwało z czas.u i zacho· już odwiedził Zwią2lek Radziecwało dla nas obrazy rozwoju ki. W czasie obecnej wizyty w
peł·nego S'przecz.n-OŚci, bynajmniej siedzibie
Petrowi
MCHAT-u
nie· jednokierunkowego - młodej'
ioostała,
wręc:rona
jej Broolwwi
republiki, . jej bohaterów i
przyznana p0 raz· pierwszy1 najawnych i ukrytych w<rogów„,
Zlo i dobro dziwnie się ze &Obą groda ZwiąZku Działaczy Teazbiór tralnych ZSRR
To. że ów
pq.eplata ją .
za wybi tn·e e>praktye:imie biorą.c,
przetrwał sztuki
dztedzin!e
w
siągnięcia
zarówno epokę
nie!'la't"uszony- · i wkład włoźony w
kultu Stalina, jak i lata stag·na- teatralnej
'Cii, zawd'Zięc21amy przede wszy- j eJ t'OZ'W Ój.

'
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NOTOWANIA
NAGIEWACH

RYS~[)

KSIĄżKOWYCH
Stalfowłes
Le\v
Zbigllllew
700 zł
„Seks nietypowy"
(cena nominalna 400 zł); • Mio
Sing „Wyznania chińskiej kurtyzany" - 1200 zł (cena n{).ininalna <550 zł); Michalina Wiw
. słocka „Smuka kochania
lat pómiej"
dwad<zieścia
1200 zł (cena nominama 850 zł);
J Bhn Den.le, All9łatr Mae Lean
800 zł
„Wieża zakładnik6w'1 (cena nominalna 250 zł); Jan
Stanisławski „Wie['k:i słoWtnik
Ul.OOO zł
angielsk~lskł" (cena nominalna 9.1100 zł); Artur Rubinstein „Moje długie
życie" (2 t.) '""'" 1800 zł (cena
nominalna 1200 zł); Aleksander
1\:1. Rostocki ,,Hi1$toria · stary'Ch
3090 zł (cena
samochod~w" n"Ominalna 2500 zł); Mariusz
KarpoWioz „Barok w Pols•ce"
4500 zł (cena nominalna
2800 zł); Lucy · Maud Mont„Ania z Zielonego
·somery
Wzgórza" - 700 zł (cena nominalna 400 zł); Irt1na Szyma6ska „Album splotów na
drutach" - 1500 zł (cena nommal"la 780 zł).

•

•

DO!ROiBA.

CMY

j

Boisc'h Helga -

Kronika
JEDNĄ Z TEGOROCZ::-iYCH REWELACJI
WYDAWNICZYCH będ~ - znane jll!:i lla6ZYm

z dru·ku w odci~ka:Ch - głośne ,,Dzlecl ·
Arbatu" A!lla.tolij'a Rybakow.a. ,,Iskry" zapowiad&Jllt
ukazanie :sifl k!siążk-owego wydll!Ilia tej poowieśct w
IV kwarll&le b.r. (pr&IWldopodobinie w paźdzlernllk.ii)o
Przypomnijmy ,te~ - alboi.ll'iem plł!mlęć ludzka
byw& ru~'kledy zaiwadlna - że to nam wtaśnle
przyp-.dta p&lm& pierwszeństw& wśród kl'~!Wn•astu
di'Uikuj~cyc:h.. tt J;>owie6ć czasopism.
c,,;yte~nl<~om

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LODZI

zap.ra.sza do SaJ-0nu Sztuki W:spól•c1'esnej (ud. Piotrk0\\'15!ra 88) na wernisaż prac malairskicl1 Jad.wigi
Szmiat. Drug", ró'wll1le interesującą propozycją, dl<11
!oclzia-n ·poZlo-s,tają,cych latem w mie&cie je&t możnosć
zap·oznanła się z malarstwem Jacka Białkowskiego
,,. Galerii Bałuckiej (Sta·ry Ry<11ek 2). Ekspozycja
ciyrn1a będzie od 20 bm.
Przy:kł3'Slląć wypada inicjatywom kievownictwp,
BWA; IDt;óre - naweit w sezonie ogórkowym stw.arza możUw.ość rn1es:zl&ancom naS"zego miasta
·
ol>cowan1a ze sztuką,.
W GORZENIU GORN,YM (woj. bie-lslue) pows·taoie
l.Uu,zeum Blog,raf.ic:!lne Emila ze.gadlorwicza, Mieścić
się on-0 będzie •W dworku, w Którym zanl-i-eszklwał
,
, · ·
i tworŻ,ył a:utor ,,Zmór''.
utw.arcie muzeum będzie jednym z akcentów
uczczenia - przypad11;ją,cego w tym .re>ku - stulecia
·
·
urodzi.u pisa-r.za.

.

-

TADEUSZ Drewnowski, wyróżniony niedawno
nagrod" Warswwskiej P·r emiery Literackiej za
przygotowa:n!l.e do clruit;u wyboru ,,Dziem1d!Ków"
Marii Dąl>.rnwsk.iej (rewelacja!), o kr;;r.teriacll
którymi si"l w teJ pracy kierował, powiedzial:
„Auy zachow11c aiutenty2l!l1, kolo·ryt po~tacl i

osQibowość Dąbro1'1isltiej zastosowałem selel~cje,
negaty>mą.
pe'\\"nością rzęozy ,Zb.Y-C
iyc;z;1ia. A "'ięc·

Wyobrazllem sobie oze.g.o by , sobie nie
i11ryml}yc11,
z.
innych J Zbyt ryz§k·ow'nyc11
pcHhycznle (i!rnge1encjl na 5 tomów bylo z.a-ledwie
:[9 i to' Cir·o•bnyol1) . A ja sobie nie ~yczylem
„detal1c7lllośCi" i wyuczanek, do k-\ory·Cl1 mJaJ.a
,;o:,·\. ko•ń11JrO\!!HUdącycJ1

.słabość".
„uowiąc

o trwcblościach, ua jakie ua.potykalo
\Vydanie „Dzienników", w minio11yct1 la>ta'!:h, ze
strony ówczesuych władz, 1.>rzytoczyl
charakterystyczny .lapsus:
„M.am ·(... ) Ust, ktory wysłalem do Jana. S~ydlaka
(ów,czreny sekretairz KC ds. ideodogii i kul-tury),
1,rot.estu·jąc przeeiw asekuranckim decyzjom
aotyczącym kla,syka literatury, z prosbą, by z11i1lazl
r.ozwiąza•nie. l zn·a1azt. Przesłał list do tego, kto
~&l<aZal drulrn ".
Z CZEGO

SIĘ NAJCZĘSCIEJ SlUIEJEi\IY~
Dowiodła
!Hięd,zynarodowa

tego
z samyc.J1 stebie.
\\lysta\1a
w J.;egnicy
Rysunku baty•r ycznegu. „SATl!<l\YKON '·88"."
WpJ;ynęo na nią lóOO- prac· spośród, k<tórycla
jurorzy 'przyznali Grand Prix Lacisowi
oczywiście,
Z>lko1~czona

l"°airmundsiowi...

·

„Zloty i;>lówek" przyipadl
Adamowi Ha.nus11kielltiiczowi (za prac<: „Kapitalizm
- •0<cj.al.1=">• Brawa dla orgainizatnrów tej
imprezy! W dZiisiejszyCh, trudnych c21a,sac11
im'iechote•rapi·a je.st wszystikim bardzo potrzebna.
W kategorii

SEl!tył,y

.JOLAN-TA POL, star&zy kustosz l\Iu·zewn .
Literaill'ry, zostMa koątisarzem - przygotowywanej
.
przez tę pla<!Ó\Vik<: - wystawy poświęconej
Wttoldi)\ti Gombre>wicznwi (otwarcie ekspozycji
nastl\Pi we wrześniu br.).
Dużo czasu zajęło jej odtworzenie drzewa
~enealogicznego pisarza (sięgająoeg,o aż do roku
1581) oraz selekcjone>wanie llokumentów,
Spa.dq:iewa się, iż dyrekltor Juliusz Od,r.owąź.·
-Pieni"i.eik przywlezte z Pa-ryża rakietę tenis·ową,
którą Witold G-Omb-rowic11 Z"Rbral w 193'9 r. do
Argeneyt1y, ·
MELE OSOB INTERESUJĄCYCH SIĘ mSTORlĄ
GRODU Nc<\D l.ODK.\ tprzede WlSZYStkim zaś ,
ro.dowici lotlz\-M1ie), z dużą, nieolerpllwośctą, i

za-niepOlkoj-eniem, oezeku•je na ukazan•ie się
d'Wóeh toonów :- p~ygotowywanej
trzytomowej
m0111o=ratii ' „Lódż. Dzieje miasta" (pod ogólną
redakcją naukową kompetentnego znawcy
przedm1otu - do·c. d·r Ryszarda RC>Sinai).
Przy;p.ominijmy, że Pi·erwszy tom tej monografii
uk.azal sle, w roku 1980 (w nakładzie 6Q()O e,gz.),
Jak nas p-oinfol:'IIlowata kier-ow11icZka recLal<cjf
edyrtiorskiej Oddziału PWN w Lodzi, mgr Barbara
l\Iatuszak. w tej chwili trwaj" i najbudzlej są
r:aaiwansmv8Jlle prace redaikcyJne nad tomem trzecim
(dbejmującym lata 194·5-1985). PrawdopOdobnie
rugi ~obejmll!ją;oy
ukaże' się o.n wcześniej n•iź tom d1
ol!wes międZ'Y'\V·ojenny). Wszystko wskazu1e na to,
. .
źe dotrze do rąk czytellników w 199U roku,
Zakończen~e edycji (u,kazanle się tomu i:lru~ego)
pr.zewl,dziane jest w .roku 1991
Natmniast w giru-dru'U bieżącego roku planowane
jest w:;moWienle tomu pierwsze-g.o (w naktadzie 4000
·
egz.}. Umożli!Wi to skomp_letowan1e t;ałości
wszystkim zainteresowanym.
Na opófu1~enie prac redakcyjnych wpływa zupetny
b.ra-1!:, bądź szcz~tko'l'l-y stan zachowanych źródeł
do dziejów nasze.go niiasta, konlecmość
cz;asochlo;rnnych P0&ZU·k.i'Wa11 arelldwaJnych
(pr.zeprowadzen!a niemal od podstaw kwerendy)
dla pełnega naświetlenia wielu ztożonyc11 pMblemów
(dotyczy to gló"\Vlil.ie okresu międzywojelllilego).
!>oda.jmy, :że temu be11Precedensowemu
)>'rzeds.i~zięeiu edyte>r!lkiemu w ramach ,,Bibliote. kł
Łódl'lk.iej'', p&flr()llłują, władze mias1ia ora-z Raida
l..lld·z!ta PRON. Dzi~kl teh fy·CŹUwoścl i wspare!JU ta
edycja, o dl!żych .WalM-ach naukowych, wypeln'iajĄca
dotkliwĄ tukę, zostall!l·e w na. jbUźszych laitach
pozostałych

Le-e21
z;a byle

pvze.z PWN Odd'Ział w ,Lodzi -

św~ecą

DWA ZERA

Zero &21uka i.era
sobie na partnera.
POLAK ,

•

Kamienie ci'!'ka
jak opętaniec bądź na bliźniego,
bądź też na 1zaniec.

OKOLICZNOSCI

W Potop 1i4 m• earkal,

te ehy'booe arka.

PANTA REI
Ponieważ azyil;)k~ płynie życie,
trzeba w nim pływad naileiycie.

l

!

NRD

doprowa_l!zona do

Opraeował:

!końca,

JAK

(Fra.szk! poehodz11 • zbiMtt „Leehtaftl• Hioba",
· Wyd. L6dzki•, 1982 r.).
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Represje stalinowskie w %połowie lat

POWR<1T DO MOSKWY
Frzez

cały

ten czas

żywiliśmy się wspaniałą

jwieżą rybą. Losoś wędrował

z morza . na tarło

dopływów.

Przestaliśmy nawet
jeść. gorbuszę (ryba
gatunku łosostowatych),
braliśmy ,;tylko jej ikrę, jedliśmy zaś wyłącznie
łososia, przygotowując z niego zupę rybną.
Pewnego razu po sutym obiedzie
poszliśmy
zgarniać siano i znów zobaczyliśmy naszego starego znajomego. Miś, . oparty przednimi łapami

do rzek i ich

z

o brzeg, strumienia, u\\·ai:nie

wpatrywał

się

w

\Yodę.

-

Pe\\ nie ma

randkę

-

zażartowałem

pr~egląda się w wodzie niby w lusterku.
Ale niedźwiedź rzucil się nagle do wody l
czął się w niej pluskać.
- Widać ~o zdradziła, albo nie spoclobala

-

I

za-

mu
więc posta-

r;ię własna gęba -

rzekl Wasia 11owit utopić:- się z rozpaczy.
Ultryci w · krzakach obserwO\rnliśmy go w
clal ·zym ciągu.
Niedźwiedz posu\•·at się \\·zdluż strumienia, aż
'': reszcie \\:ydostat i,.1ę na płaski brzeg, stąpając
na tylnych łapach .
\V przednich trzymał trzepocącą się dużą 1•y bę. Usiadł, podjadł sobie i
skrył się w tej częsci lasu, przez którą mieliśmy
iść. Nfe wiedzieliśmy, c:,zy odszedł dalelw ani leż,
jakie ma zamiary. Postanowiliśmy więc odpocząć po qbiedzie 1 przeczekać,
aż
odejdzie
gdzieś dalej.
Było to moje ostatnie 1potkanie
• 1oepodarzęm . tych lasów.
·
Nasi sianokos mijał pc>myślnie. Mnożyły ei•
wysokie kopy suchego, pachnącego siana, pogoda b.vla piękna
w ogóle czuliśmy się jak
w .u~drowisku i dobrześmy sobie pdpoczęli. Ja
jednak nic. moglem wciąż zapomnieć o tej historii ze zwrotem chleba.
I oto nag'le, o niezwyklej porze, w środku tygodnia, przybył do nas wóz. Nieznajomy woźni
ca przekazal rozkaz komendanta: „Gorbatow ma
natychmiast wracać do obozu!". W jakiej sprawie nie wiedziat
Pożegnałem 11ię z towarzyszami, życzyłem, aby
im skrócono -pobyt w obozie 1 aby w przyszłość!
żyli uczciwie. Wasia rozstał się ze mną jak z
rodzonym ojcem i dal mi słowo, że postara 1ię
zastosować do moich rad. Ja zaś z niepokojem
w sercu ruszyłem w powrotną drogę. Od' fllsa1-ów spławiających drzewo te;i; niczego się nie
mogłem dowiedzieć. z· rana na jednej z trate~
dopłynąłem do wsi Ola,
gdzie znajdo\~a.l się
obóz.
Przede wszystkim poszedłem do swego przyjaciela Fiodorowa i opowiedziałem mu historię
z chlebem. Na moje pytanie, co myśli o powodach mojego pO\\Totu, odpowiedział, że nic na
ten temat nie słyszał. „Ale myślę - dodał że twoje sprawy nie stoją dobrze".
Z jeszcze większym niepokojem poszedl~m do
komendanta obozu.
Stwierdziłem ze zdziwieniem, że przyjął mnie bardzo uprzeJmie. Rozmowę rozpoczął od spraw obojętnych.
Z początku wypytywał, jak wygląda sprawa przygotów ania siana, a po moim meldunku wyraził zadowolenie z naszej pracy. Następnie z uśmie
chem · zapytał, czy wiem, jakie są powody mojego powrotu do obozu. Chociaż na końcu jęzvka miałem odpo\viedź:
„Vviem", odrzekłem
pewnym głosem:
·
- Nie, nie wiem.
- Wy~cie .dowodzili dywizją, wasze naztYiskri
Gd1:bl;ltow„, imię Aleltsander. imię ojca ·wasU:j,
wyrok- macie: piętnaście plus pięć? - zapytał
komendant.
1
Otrzyma\\·szy ode mnie odpowiedt potwier,dzającą, oświadczyl.
.
- Wzywają was do Moskwy w związku z rewizją sprawy.
- Mówide to poważnie, nie żartujecie?
zapytałem.

Tak. zupełnie poważnie , i bardzo się cieszę,
to wam zakomunikować.
Komendant Z\\Tócił się do mnie per „wy". po
raz pierwszy od czasu mojego pobytu w tym
straszlh\-ym oboi.ie: był to najlepszy dowód, że
n ie ża rto\Yał.
.
- Bardzo \\·am dziękuję. obytYatelu komend'aqcie. za tak radosną wiadomość.
Wciąż 1ia
-

że mogę

nią czekałem.

- Ludzie przy\\·ykli uważać n.as za jakieś potwory. ale to zupełnie niesłuszna opinia. Nam
jest również przyjemnie, kiedy możemy zakomuniko\\'ać

\\·i:ęźniowi

radosną

\\iadom0ść .

Niestety, zdarza się to rzadko - zauważył komendant i dodał: - Musicie być gotowi, aby
jutro rano odjechać kutrem do Magadanu. Moja rada: bądźcie ostrożni w rozmowach i zachowaniu. póki nfo dojedziecie do Moskwy.
- Na pożegnanie uścisnął mi dłoń .
Od komendanta poszedlem do Fiodorowa, aby
podzielić się i' nim radosną nowiną. Po drodze
spotkałem owego woźnicę. który przywoził nam
żywność i zabrał z powrotem nie przyjęty J'.!rzez
nas chleb. Ujrzawszy mnie, zapytał, dlaczego ta~
·wcześnie wrócilem z sianokosu. Kiedy usłyszał
nowinę, powiedział:

- Dobrze się stalo, że nie zawiozłem waszego
chleba z powrotem do. obozu : część zjadły konie, a resztę t\·yrzucilem. Nie tdadómo, czy by
to wam nie zaszkodziło, nie bylibyście może teraz w takim radosnym nastroju.
Podziękowałem mu bez słowa mocnym uścis
kiem.
Ciężkó było roz ta.wać się z F'iodorem i innymi towarzyszami, którzy pozostawali w obozie. Wszyscy oni ronili gorzkie łzy i tylko moje
łzy, pelnc goryczy z powodu pozostających towai:zyszy. były zarazem· łzami radości . Wszyscy
prosili. ab~' m powiedział w Moskwie, że w niczym nic zawinili. że me ::.ą wrogami swojej
władzy.
Jatlac kutrem dlugo widziałe1i1. jak
stali 11a brzegu i wymachiwali na pożegnanie
rękami.

Dowi edziałem się 11ożniej.
że żona obi.iala
wciąż progi Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrzny ch, proku1;atury. Sądu Najwyższego
i

Ludowego Komisariatu Obrony. Nareszcie 20
marca 19-10 roku otrzy1hała kopertę z pieczęcią
Sądu Najwyższego. Plugo nie mogła się zdecydować na jej otworzenie,
a otworzywszy
rozpłakała się. Zawiadomiono ją, że plenum Sądu
Najwyższego uchyliło wyrok w stosunku
do
mnie i polecilo ponp\\nie rozpatrzyć moją, spraw~

Du ż ą rolę

.

prz.v podjęciu te.i decyzji odegrało
w ystapienie \\- mojej obronie S. M. Budionnego
na Plenum Sądu Najwyższego. Budionny os. wiadczyl. że zna nmie jako uczciwego do ;vóckę
i komunistę. Dow~edziałem się o tym później

trzydziestych bardzo osłabiły armię
radziecką. Obliczenia generała-lejtnanta
A. Todorskiego 11ą wstrząsające. ~pośród
pięciu maTSzałków zginęło trzech (M.
Tuchaczew;ski. A. Jego:row, W. Blucher),
spośród pięciu dowódców pierwszej
rangi - trzech, dziesięciu dowódcÓ\V
armii drugiej rangi - wszyscy,
pięćdziesięciu siedmiu d()wódców korpusu
- pięćdziesięciu, stu osiemdziesięciu
sześciu dowódców dywizji - stu
pięćdziesięciu czterech, czterystu
pięćdziesięciu sześciu pułkowników czterystu je<len, spośród szesnastu
komisarzy wojskowych pierwszej i
drugiej rangi na szczeblu armii wszyscy, dwuclziestu ośmiu kom,isarzy
korpusu - dwudziestu pięciu,
sześćdziesię,ciu czterech komisarzy
cl~· wizji - pięćdziesięciu ośmiu.
(„Ogoniok", 26/1987, s. 6)
Generał armii Aleksander WasiletYirz
Gorbatow (ur. 9 marca 1891 r:) przed
wołną dowodził dY\ izją. W październiku

.193,8 r. został aresztowany, a w maju
1939 ·r. niewinnie skazany na llS lat
więzienia plus 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich. Od lipca 1939 'f. do
sierpnia 1940 r. przebywał w obozach
pracy koło Magadanu w Kołymskim
Kraju.
Podczas wojny dowodził 3 armią w
bitwie pod Kurskiem, walkach na terenie
'Białorusi, Polski i Prus Wschodnich.
W kwietniu 1945 r. otrzymał tytuł
Bohatera Związku Radzieckiego. Po
wojnie był komertdantem Berlina,
•
rfowódĆą wojsk p()wietrznÓ-desantowych,
cłowódcą Nadbałtyckiego Okręgu
Wojskowego (1954-58), a następnie
wojsk<>wym inspektorem i doradcą.

.Jego wspoµmienia pt. „Lata pokoju f
\\-ojn:v" opublikowało w niewielkim
nakładzie (10 t~·s. egzemplarzy)
W,}dawnict\\o l\ION. Drukujemy
piąl.}· rozdział pt. „Tak było". Mam,Y
nadzieje,, że autentyczna relacja gen.
.\. W. Gorbato"a iainteresuje nasz,\·ch
Czytelników.

,

około czterdziestu ludzi, przybyłych na rewizję
spraw z różnych obozów i ,,·ięzień.
Polowa z
nich, już po zakot'lczeniu rewizji, czekała teraz
znowu na wysłanie do obozu .
Ale mnie to nie przestraszylo. Już dawniej,
kiedy opuszczałem celę więzienia lefortowskiego
lub stawałem przed sądem kolegium wojskowego, wierzyłem, że pomoże mi właśnie to, iż nic
nie podpisałem
i nic szli.alo\\'alem ani słebie,
ani innych.
Po siedmiu dniach w~z\·, ano mnie do ślcclcu·
go. Leżały przed nim moje akta z da mą fotografią. Ujrzawszy mnie śledczy z początku parsknął śmiechem, potem nagle opanował się
i
spoważniał. Kilkakrotnie spogląda! fona mnie, lo
na fotografię, wreszcie, poprqsił, abym się przeszedł po pokoju, a potem, abym s1adl naprzeciwko niego. Zapytał o rok i datę mego urodzenia, jak się nazywali byli dowódcy okręgów WOJ•
skowych z Azji Srodkowej i. na Ukrainie, kiedy
, tam . bylem, kto był wówczas dowódcą korpusu
itd. Potem rozpoczęło się śledztwo.
Stalviając mi te lub inne pytania,
śledczy
porównywał moje odpo\\'ieclzi z popl'.Zednimi zeznaniami.
Wszystko to robił w sposób dosrć
grzeczny, na razie nic jednak nic \\·s kazy,1·aJo,
ze będę z\rnlniony.
Tak ·trwało do piel'\ ·szego marca, kiec!~ prze" ieziono mnie z więzienia butyrskiego na Lubiankę.
.
Wieczorem 4 marca zakomunikowano mi, ż9
śledztwo zostało zakończone 1 że tej nocy zostanę zwolniony. Sledczy zapytał,
czy mam w
Moskwie jakichś znajomy~h, u których żona
moja zatrzymywała si~ w czasie pobytu w Moskwie.
-Mam.
- Jak przypuszczacie, czy nie zostawiła tam
dla was munduru? - · zapytał.
- Moja żona wierzy, że będę zwolniony. l\1e
jest wykluczone, że przywiozła i' zostav.:iła dla
mnie mundur.
Podałem mu numer tE>le!onu znajomej rodziny.
Sledczy wyszedł. Wrócił po pewnym czasie l
zakomunikował mi:
.
- żona nic dla was nie :r:ostawila, a w takim
stanie nie możemy was wypuścić .nawet w nocy.
.
Poprosiłem 6ledczego, aby ml powtórzył rozmowt teletonlczna1.
Wysłuchawszy go, powie.i
działem:

Na tak postawione pytanie mu!!iala nastą
A V!Y powiedzcie tak:
Zwalniamy Gorbatowa, ale nie ma w co się ubrać.
Wówczas odpowiedzą inaczej.
Znowu wyszedł. Teraz otrzymal, rzecz jasna,
odpowiedź, której należało oczekiwać. Sam pojechał do naszych znajomych i J?rzywiózl
mi
mundur.
5 marca 1941 roku o godzinie drugiej w nocy
śledczy
przywiózł
mnie 1amochodem osobowym na plac Komsomoliski
do moich znajomych. Zostawiając mnie tam, pożegnał się grze-'
cznie l powiedział:
...:.. Oto mój telefon. W razie cżego dzwońcie ·
do mnie o każdej porze: Możecie liczyć na moją pomoc.
•
Niczym relikwię wziąłem %9 sobą na pamiąt
kę łatany worek, kalosze 1 czarne jak
smoła
kawałki cukru, a także obarzanki, które chowalem na v>ypadek choroby.
Aż do świtu nie kladliśmy si~ spać. OpoiviadałeJ;!hO tym, gdzie bylem, co
widziałem, chociaż 1J zupełnie
zrozumiałych
wzgl~dów nie
moglem wówczas opowierla.ieć nawet setnej tego, o czym piszę teraz: op~szczając Lubiankę
-

pić przecząca odpowiedź.

I

od jednego z prokuratorów wojskowych, ktory
również był obecny na tym plenum.
Droga do Moskwy była nieskończenie dluga
I męcząca: ze wsi Ola wyjechałem 20 sierpnia
1940 roku, a do Moskwy, do więzienia butyrskiego, przybyłem dopiero 25 gl'Udnia.
nługo
trzymano nas w Magadanie, potem w zaloc:e
Nachodka i na punktach etapowych w Chabaro\\·sku, Czycie, Irkucku, NowosybirsR:u i Swierdlow~ku. Z każdego etapu posyłałem listy do żo
ny.
Ąni na chwilę nie wątpiłem, że rewizja mojej
sprawy zakończy się dla mnie pomyślnie. Nie
zachwiało mnie w tym przekonaniu nawet to,
że na punktach etapowych spotykałem wielu
ludzi wracających z powrotem do obozu po re\dz.ii ich spraw.
W Magadanie zebrało się około stu osób jaciących na ponowne rozpatrzenie spraw. Brano
nas do mniej ciężkich robót. W obawie. aby nie
zachorować i nie odłączyć się od partii, która'
miała wyruszyć statkiem odply:wającym w 05·
tatni ·rejs przed zimą, każdy z nas starał się
oszczędzać sil. Korzystając z przywilejów „przestępców pod znakiem ·zapytania", w miarę moż
ności · uchylaliśmy· się od roboty. Aż wreszcie,
na tym !lamym ' statku „Dżurma", który na!! tutaj przywiózł, porzuciliśmy te nieszczęsne brze-

'Podczu naszego pobytu w Nachodce w losie
Uszakowa zaszły zmiany na gorsze: zdjęto go
z:e stanowiska brygadzisty 1 skierowano do cięz
kich robót ziemnych. Władze zdecydowały, że
skaz'ani z artykułu pięćdziesiątego ósmego ńi;;
powinni zajmować takich stanowisk,
kiedy do
dyspozycji są „urkowie" lub tez ludzie skazani
za przes~pstwa na szkodę osób prywatnych.
W przeddzień odjazdu z zatoki Nachodka zastałem Uszakowa w rowie, który kopal. Niewielkiego wzrostu, szczuplutki,
siedział
zupełnie
. wyczerpany I głową opartą na łopacie. Do\\•iedziawszy się, że jutro wyjeżdżam, prosił, abym
powiedział tam, w Moskwie, że on nie jest winien i nie byl „wrogiem ludu".
·
Jeszcze raz ukisnęliśmy się, pocałowali i roz~tali na :r:awsl!e. Rzecz jasna, sumiennie spełni·
lem jego pro~bę l przekazałem ją, gdzie tylko
moglem. Wkrótce 'jednak po naszym spotkaniu
Uszakow umarł.
Droga. od Nachodkl do Moskwy "Tdal11 nam
1lę bardzo długa l męcząca.
Jechaliśmy już
nie w wagonie towarowym.
lecz w pasażerskim wagonie więziennym. Nie
mieliśmy naturalnie zarezerwowanych
m1eJsc:
w wagonie były dwie ł.ąwkl i cztery górne półki
do leżenia, a ludzi - trzynastu. Dbaliśmi pilnie
o to, aby każdy z nas odpoczywał kolejno; kierly czterech leżało. na górnyc}) półkach, dziewię
~i.
Morze Ochockie,
jak l podczas podróży w
ciu pozo!ltalych siedziało· na dolnych ławkach i
tamtą stronę, było bardzo burzliwe, toteż znów
pr:tei maleńkie zakrato"-ane okienko patrzyło- ·
doznali~y przykrych skutk6w kołysania.
Ale
na świat.
•
nie było już tak surowego reżimu~ jak wtedy,
Nie będę ukrywał, że wyglądałem wówczas
kiedy nas wieziono do obozu: teraz często przeniezbyt pociągająco. Ogromnie wychudłem: przy
bywaliśmy na pokładzie. Nasza radość znajdomoich stu siedemdziesięciu siedmiu
centymewała ujście we wszystkim l w nadmiernej
trach wzrostu wdylem -tylko sześćdziesiąt czteruchliwości, 1 w licznych rozmowach:
cieszył
ry kilogramy.
O tym, te jestem wojskowym,
nas świeży \viatr, cieszyły wielkie przestrzenie,
świadczyła jedynie bluza,
którą nosilem nle~
nawet olbrzymie ·fale. Wszyscy jak · gdyby odzmiennie przez cały ten czas: z powodu brudu
młodnieli i nabrali dziarskiego wyglądu.
I lat trudno było określić, jakiego była d~wniej
Oto znowu cieśnina La Perouse'a. Al~ c6i za
koloru. Watowane spodnie także były w latach.
różnica nastroju wówczas, kiedy plynęllśmv
Nogt, .owinięte onucami w kaloszach p;órnlczych
· na wschód i obecnie, kieóy płynęliśmy na z:a.(rodzaj krótkich botów). Miałem na sobie je z.
chód, na spotkanie wolności!
cre watowaną kurtkę, która lśniła od brudu, na
W zatoce Nachodka, radośnie podnieceni, oglowie :r.aś - zniszczoną i brudną czapkę z napuściliśmy statek i stanęliśmy, jak to się mówl,
usznikami.
Rozmyślając
o swoim wyg!ądzi„,
na Wielkiej Ziemi, chociaż dla nas były to pr>
mo~łem się tylko pocieszać tym, że zachowałem
prostu drewniane baraki. Kiedy przyszedłem terześkość I najpewniej jeszcze bardziej zahartogo dn\a po wrzątek, spotkałem
Kon1tantego
wałem swą wolę 1 nieugiętość. ·
Uszakowa, byłego dowódcę t dywizji kawalerii.
Miałem .leszcze worek. Służył mi głównie .laKiedyś nllZY\Vano go najlepszym dowódcą dyko pokrowiec do podartej kołderki, z którą slę
wizji: tutaj ntsz kochany Uszakow byt bryganie rozstawałem. Trzymałem w nim także zmia- ·
dzistą, dowodził dziewięcioma" Jmchniaml polo·rn~ bielizny oraz żelazną porcję ż;vwnośclow!ł na
wymi i uważał się :r:a 'vybrańca losu otrzymaw- \l'YPadek choroby: około dziesięciu niewielkich
szy tak uprzywilejowane stanowisko.
obwarzanków 1 pięć kawałków rąbanego cukru Uścisnęliśmy się i mocno pocałowali. Uszako wszystl>;:o zresztą tak sczerniałe od brudu,
ie
\\-a nie posłano nad · Kołymę
ze wz:ględu na
nie nęcilo nawet „urków".
stan zdrowia : stary wojak byt osiemnaści <!' raz:v
W takim otn ~tanie przywlerlono mnle I inranny w czasie walk z bachmaezaml
w A z;jl
m·ch więtniów rlo Moskwy · I umie~2:czooo "'
Srodkowej. Za zi;.:sługi bojowa t1treymał rztery
zMnym ml ju! "'·ł~zlenłu butyrskim .
nrckrf.
\V C'ell. w ktńrej 11lę zr,i1tlazlt!!m, shi7i~' n 't:~

----

·

podpisałem zobowiązanie, że będę milczał.
Bez końca wypytywałem swyqh przyjaciół o
moją żonę, o jej krewnych, o to, co się działo
w kraju i na świecie.
Ale ten tylko rozumie mnie naprawdę, za
kim, tak jak za mną,
zatrzasnęły się kiedyś
drzwi celi, kto sam to wszystko przeżył i wyszedł na wolność.
Piąty marca uważam za dz,ieii moic;h powtór-

nych narodzin.
Pamiętam, śmieliśmy się do lez, kiedy Irina
Pawłowna i jej córka. Lila opowiadały a tym,
jak się straszliwie przelękły, kiedy o godzinie
jedęnastej wieczorem zadzwonił telefon.
Lila
podnios1a słuchawkę, w której rozległ się nieznajomy męski głos:
- Czy to Irina Pawłowna?
- Nie ma jej, jeszcze pracuje, będzie w domu za godzinę.

Po pewnym czasie telefon znowu zadzwoni!:
Ten sam głos zapytał,
czy
Irina Pawłowna
prędko \\Tóci.
- Nie wiem. A kto pyta?
- Tu NKWD. To ja zadz\vonię jeszcze raz.
- Ręce mi opadly - opowiadała Lila. - Po
co w nocy dzwonią do matki z NKWD?
Pełna niepokoju
czekała na powrót matki.
Nie zdążyła jeszc~e lrina Pawlowna wejść do
p(}koju, kiedy znowu zadzwonił telefon.
- Ojej, t0 znowu on! - powiedziała Lila.
Irina Pawlowna szybko podniosła słuchawkę.
- Tak. to ja, Irina Pawlowna. Kto mówi?
- Mówi sędzia śledczy NKWD.
Proszę mi
powiedzieć, czy była u was ostatnio Nina Aleksandrowna Garbato\\-a?
Czy nie zostawiła u
\rns rzeczy swojego męża?
- Była, ale nic nie zostawiła - odpowiedziała odruchowo, zupełnie się
nie zastanawiając,
Irina Pawlowna i opadła na krzesło. Sledczy
poczekał chwilę

i

rzekł:

- Ach tak. Więc nie.„ Sr.koda„. No to do \\'idzenia. - Dopiero potem Irina Pawłowna opamiętała się:
,
- Jakże mogłam powiedzieć „nic nie zostawiła", kiedy wisi u n<1s od dawna mundur Aleksandra Wasiliewicza? Co ja narobiłam!
Kiedy tak siedziala i zastanawiała sie, co ma
ieraz robić. znów zadz\\·onif telefon. Podniosła
slucha\\'kę i uslyszala ten sam glos:
- Irina Pawłowna! Pewnie nie zrozumieliście
mnie. Chodzi o to. że tej nocy zwalniamy Gorhatowa. Ale on nie ma odpowiedniego ubrania.
Czy żona nie zostawiła dla niego jakiegoś munduru?
- Tak, tak, zostawiła! - radośnie w;·kr:-ykn~a Irln!t Pawło'ln•.a : --

C.D.N.
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„Azyl polityczny" - nowa książka Andrzeja Brychta

M

ożna

by zacząć tak:
„W r:olowie czerwca
1971 roki. polski statek

męki samotności w bbcym, wro-

gim,
kapita,liscycznym h'ił- _
cie. Ale tylko pozo,rnie. '

„Dolny Sląsk", handloStali wię<: na pr.zystanku obowyporności szes;
je, czekając na nieznany autonastu tysięcy ton, wplybus, jadący w nieznanym kie-nąl do portu
wloskiego
La
Spezia.
Na jego pokladzie _runku ku nieznanej przyszłości.
Minęło pól godzin;v, autobus nie
i:najdowalo się dwunastu ·panadjeżdżał. Po drugiej
stronie
1ażerów,
wśród nich wysoki,
ulicy, · za gęściej rosnącymi palszczuply, czarnowlosy mlodziemami, zamieszanie.
Ktoś się
niec ·o pochmurnej
twarzy,
chowa, ktoś się wychyla, znów
poeta, o nazwisku Jan Duch ... "
chowa. Ducha percepcja i:zeMożna by też zacząć 1.:ak:
czywistości jest mocno ogran1„Prasa i .agencje
zachodnie
czona z powodu kaca, nabytepodają, że pisarz
,Tan Duch
go drogą picia' całą noc z kazwrócil się do ivladz belgijskich
o udzielenie mu p·rawa azylu. pitanem. To byl nowy kapitan
statku „Dolny Śląsk", poprzedJan Duch. znajdowal się ostat1
nio w podróży morskiej w re- , ni zszedł w La Spezii w minrcmym
rejsie.
No'wy
kapitan,
jonie Morza śródziemnego, doAndrzej, ni.e wierzył zapewniekąd udal się wraz z żoną.
W
ten· zamierza
drodze - pow·rotnej
podjąl tę . niom Ducha, iż
udać się do Rzymu wyłącznie z
kompromitującą go decyzję".

:viec o

Tę ostatnią wie.doni.ość

przewszystkie
polskie
gazety, pod wyeksponowanym
tlustym drukiem tytułem: „Ja.n

drukowały

Duch. zdradzil Polskę". -

Jan Duch wcale nie uważa,
k.ogok-0lwiek, czy cokolwiek
zdradził. W okresie, w którym
dzieje się akcja tej reporterskiej
opowieści, śledziłem z bliska losy Ducha z .zainteresowaniem,
tak .!lamo; jak losy kilkunastu
osób, ocze~ujących azylu w
1tolicy Belgii. -Bezwstydny Jf!n
Duch! Kilka dni temu rozmawialem z nim w Warszawie, 'dokąd przyleciał z Kanady,
po
siedemnast-Oletnie'j
nieobecności w kraju ten czfowiek.
~ienil się znacznie na nieko·
rzyść, wcale nie odczuwa i,vy·rzutów >Umienia z owod'u tak
długiej absencji . . Kraj w tym
czasie przes.zedl wiele wstrzą
sów i konwulsji, fale .z1YYcięstw,
. klęsk, rozczarowań i nawróceń,
przytopily
spoleczeńs~wo, . ~
Duch, że pozwolę sobie uzyc
jego
własnych
slów, ma to
wszystko w dupie.

I że

-

zamiarem: sprzedania
pięciu
aparatów „Zor1rn",
które r.:zekomo posia,da1. Nie wierzył i
życzyl pówodzenia _ w każdym
przedsięwzięciu,
jakiekolwiek:
by ono było.
Duchowi i,vydawało się, już w dobrze pijanym widzie, że kapitan Andrzej
co chwila puszcza do niego oko.
Dlatego, kiedy rano przyszło do

Zawsze chcitllem być gdzie
znajd.owal~n

dział mi Duch. -

-

ta
• ogarnial<i mnie szczególnie S'i.J.nie w pewnych okresach mo-:
jego życia, na przyklad. pod.czas
,pracy w kopalni, d.o której skierowano mnie wbrew mojej woli, albo podczas siedzenia w
więzieniu, z którego wypuszczano mnie po kilku miesiącach z
w-yrokiem · ·; -- ~itiewinnia~ąey1fi . .:.
Natężenie _tego pragnienia·· bylo tak wielkie, że rozciągalo się
i
inne okresy ż·ycia.
Nie
tytko 1mignąlem zmienić miejsce .pobytu, ale i wyobraiżenie
o sollie, dotąd odczytywane z
oczu bliźnich. - Zeby skutecznie
wyobrażenie o sobie zmienić,
trzeba zmienić zestaw bliźnich,
co też w końcu uczyniłem.

na

to

raźniej.

1

Jako obywatel - polski Jan
Duch miał prawo legalnie wywieźć za i:(ranicę pięć dolarów,
wydano mu je w banku· i zaznaczono· ten. fakt dla potomności w paszpc-cie, 7.eby na każ
dej granicy świata
strażnik
i celnik wiedział, że Polak ten
z pustymi rękami nie przychodzi. J · dnakże Duch, będąc Polakiem prawdziwym, _ ponadlega1nyrn, mial przy sobie ·· 300
procent. więcej tej obcej waluty, o czym nie wiedział niRt,
opt·ócz k,obiety, która się
w
jego przytomności ~najdowała.
Należy otl razu ' wyjaśnić,
że
kobieta owa również posiadala
legalre pięć dolarów, ale nic
póza tym.
· Decydując się na wyjazd l:
Polski na stałe ' Jan Duch nie
byl ·więc sarn, nie czekały; go

u

na .

w

powie-

Chęć

Wybaczmy poeci~ - Ducho\1·i
jego zachwiane normy moralne. Bliźnich nie powinno się
zmieniać. Zon nie p'owinn-0 się
zmiemac. Samochodów nie po-:
winno się zmieniać. Mieszkań
111ie powinno się zmieniać. Poglądów nie powinno się z-mieniać. Niczego nit: powinno się
zmieniać.
Wszystko powinno
być tak, jak: było w dniu,
w
którym urodził się. ..
- Potwór
podpowiada
Jan Duch, i nie wiem, czy ma
na myśli Filo::.ofa, Chrystusa,
czy siebie samego.
Zszedł ze .statku i ·-słoneczną
uli·cą poszedł do miasta. Słońce
Qdblyskiwalo oślepiająco od ka·walków szkieł, w żwirze alejki,
od gladki,ch kamyków. Co ki'lkanaście kroków palma. Duch
już widział palmy,
ponieważ
spęd' 'ł jakiś czas w Afryce, ale
tamte palmy nie były na serio,
były to palmy turystyczne, jakby 1)ocztówkowe - natomiast
te były palmami z krwi i kości,, · samo życie,
na zawsz~.
„Moje palmy domowe"', pomyś
lał Duch 'i zrobiło mu się żal
klonów, ale dalej obok ·przystanku autobusowego zobaczył
klony, i 2r-0biło mu się nieco

G

kobietą

na wszy:..

„Jan Duch zdraclżil Polskę"

ind.~iej, ni~ tam, gdzie się akt.u-

alnie

Poudzili Ducha ostrożni• na
- Ale 3afo to li~ ttŻ1fWG7: •
dania slów.
Mówili do niej
krześle, ·Georgię obok, przynieśli
- A M co ci wiedziać?
po włosku, 1ądząc, że ona żar
1tko i . do wszystkiego tuje z tym angielskim, którego ka:NY, i,v.ykonywali «lefon z.a
Wtrącam aię wtedy najupn.ej·
zd-0lna. Gdypy nie jej na- nie rozumieli. w końcll zawo- tel'efonem, mówiąc szybko 1 du-- p1iej, jak tylko potrafię:
legania, Jan Duch, mi-_ łali starszego, eleganckiego fato.
Popatrywali na klientów,
- Państwo pozwolą,
ui)lmo pragnień wyrażąnych ceta - r>ieskazitelnie ubranego
Uśmiechając aię do nich coraz
jaśnię, ponieważ
prZ'lflladkieffł
powyżej, prawdopofabnie nigprzyjaźniej, przyzwyczajali się.
prywatnie
jestem
w jasnobeżo'ivy garnitur, kraniekied.U
dy by się na wyjazd nie zdeTymczasem w korytarzu roz- użytkownikiem tego przurzqdu„,
wat, mankiety i spinki jak na
cydował. Ale czego się nie robi
pokazie mody - tytułowali go legł się hałas, szuranie, odgłosy
Gęby
otwarte,
~<me,
dla przyjaźni? Bo nie dla miDottore.
Niby doktor jakichś :przepychanki wpadały do po- wstydzą się swojej rozmowy;
łości przecież.
Miłość Ducha\ _tam nauk, co drugi u nich to koju. Wreszcie drzwi otworzyłY. Wyjaśniam, ze jest to przyrząd
do Georii wygasła już kilka lat
doktor,- ale i ten angielskiego się, :wszedł policjan.t i tłumaczył elektryczny,
zasilany z śieei,
przedtem, został.o coś w rodzanie poniał. .
coś SW{!Il}U
Dottore, próbując
jak również może być używai+y
ju kumpelstwa, które do pewWe would. like to ..•
jednocześnie rozlożonymi ramiow podróży, na baterie, możn3i
nego stopnia
trwa do dziś.
powtarzała Georgia.
,i11ami powstrzymać za sobą na- również podląezyć go ,do akti·
Wedlug dokumentów Georgia .
Kiwali głowami zastanawia- · · pierającą ciżbę.
mulatora samochodówego. · J~sil
była wciąż żoną Ducha,
żoną
jąc się, kto tu może znać
ten
- Azylo
polityko!
Azylo,
to przyrząd sJużący penetracjł
numer trzy, choć w rzeczywis~
cholerny' ingleze. Wreszcie se- wosimy, viva Polonia, my chce- ana1no-genitalno-oralnej, Wl!Jzy.
tości mieli już od dawna osobkretarka
przypomniała sobie
m11 tu zostać, proszę pana sistko jednocześnie, ezlek. Idy alt
ne życia. Jednak Georgia bacoś, wybiegła i przyprowadziła · nioral Viva Italia!
dobrze podłączy wygllł'da, ja~
ła się &runa opuścić kraj, taka
śprząta_cza. Stary, nie ogolony, w
Gęby rozgrzan!l emocją i upanurek głębinowy, albo Manja:.
mocna · to znowu nie byla ta
szmatławym
k-01nbineźonie,
lem po jeździe autoł;lusem, któnin, ale za to temperatura !
rodaczka Stalina.
wsparł się na miotle. owiązanej
_ry musiał
pewnie
okrążyć
częstotliwość drgań potrafill d~Duch kultywował wówczas
na dole szmatą, widać ścierał wpiet'W cale.miasto, nim tu do- prowadzić najbardziej oporneg9
nawyk- używania napojów
o
na mokro.
tarł ~ gęby coraz ~lębiej
w
do amoku, szczególnym po'\Vowysokiej zawartości alkoholu.
- Siur aj spik ingli.<;z, maj
pokoju, i nagle ciśza.
dzeniem cieszy l:!ię ta . rzecz·. \1
To
była
jego slabość, ale
brader
amerikano powieZobaczyli Ducha. Zamarli. W Skandyna"'ÓW... Wituś · słucha:,
i jedna z; niewielu przyjemnodział, zdając sobie sprawę
ze
ty:ł z-\Vrot.
Biegiem na kory- niewiara
maluje się
jego
ści, ponieważ
·generalnie byl swojej
wyższości
nad tymi
tarz,1 tupot polskiego obuwia. swojskiej gębie, w końcu· wól~·:
znudzony życiem i na niczym
wszystkimi ważniakami. TrZe- P-0licjant za nimi, Dottore za
- Panie Br11cht, pr.zeci~.! 1 m1'
mu nie zależało. Nawet na pieba jedna]{ jego angielski pisać nimi. Szykuje się wielka rzecz,
si~ znamy! Pa'flt u ato.tku n:ii~
niądzach, któcych miał pod dofonetycznie~ bo taki byl.
cala' grupa szu).{a tego „azylo", witll, gd.11 my .1:Ani4 w podr6źt1
statkięm, a kabi.ety przychodzi- Mi lorkin in Niujoi·k, t-ri
będzie artykuł w gazecie, mopo.ślubnej.„ M6wiU, ta pa'flt fJll
ły same-, jak' sarny w zimie.
jers, konst-raksżen.„
że telewizja nakręci,
Dottore Niemczech mitszktt, ehOefd pan
chętnie udzieii 'vywiadu, wyglątak tyc1i Niemców w „R4POTeiit
da na takiego. Więc trzeba ich z Monachium" obmt.e!owttt, _M•
złapać, żeby się nie rozmyśli- . wet rozeszly się pogloski, _ i•
li. Czemu uciekają? Ba,' gdyby pan musial byt! żyd, teb?J u
·wiedział, że Polacy wciąż boją
N'iemc6w zamies.zkać.
się duchów!
I że jedni dla
Uspokajam Witusia,
te· ftie _
drugit:h są duchami, a nie -żyjestem żyd i że nie mieszk~ _
Wym!, przyjaznymi' ludźmi!
u Niemców, · miegkam na
Halasy na korytar.z u blisko świecie, czyli a siebil'!.
.
.s.chodó1v, bełkot
dwustronny,
_A co 11i tym p~~ tv11ł
dwustronnie, rzecz jasna, nie- Jasil!m Duchem?•- pyta Ani'a~
ł
·znaczy, ma . brata w Amery- .zrozumiały,
·
troszkę nieśW.oja,
jakby się
ce, pracował przez trzy lata w
Duch się .zrywa, bo~i go gł1;1:- wstydziła - 0 tego poet~ pytać, !
Nowym Jorku na budowie. Ale po~ rodakow, chce i~ pomoc ' Wituś spogląda na ni~ b:tdaw.0:
na tym jego znajomość angiel- Idzi~ . do grupy, . ~ zamiera w _ czo, podejrzlhv!e.
·
skiego praktycznie i;ię kończy
gestach,
wyra~aJących to, ~·c~
_ Zwial, siedzi: w Ka;nttdrdft,
ła.
moze ~yć .wyrazone w takie]
pracuje na ciężar6wce.
'
·- Powiedz mu, niec;h zadzsytuacJi._ •
, .
- Na. eięźttr6wce? Poet4'! ! .
wonią do „Kultu'r'l/'' w Par·y-- . Dzie~ ~ob.ry :-- mowi. Duch
- Oni ta,m maj4 swoich pot•
żu powiedział Duch do Gear- me b?J~i~ się: Ja też spierda.- t6w, na co im Duch?
· ·
gli.
lam. Oni 3uz wiedzą, o co cho-Jan Duch był a,utorem trzech
dz-i.
tomików poezji, _z których jeJeszcze kilka sekund niewia' den nie tak dawno został omó-- ry. Wreszcie jedna, taka młod
wionY. w „Kulturze" paryski-ej, sza z proWincji, która chętnie
i to omówiony pozytywnie, na- - by Duchowi dala,
gdyby nie
\Vet przedstawiony do jakiejś
obe.oność Georgii,
odzy·vra .się
nagrody emigracyjnej fundae!j~. z niepewnym uśmiechem:
·
Duch wychodził z założenia, że
- Naprawdę?
Panie Jasiu,
raca.J:US do La Spe.W.
S~eściu nowych. amat,o..
„Kultura" udzieli mu pomocy my żeśmy myśleli:.. Bo 0 pa.nu
mówiono...
row azylu rzuciło swow tej
idiotycznej
sytuacji.
- Cicho, Stefcia, .?eszcze nie j_:. paszporty na stół.
Możliwe nawet,
że redaktor
Kilku nowych
urzęd~
Giedroyć zna włoski - to by za- - wia.do-mo, cz·y on zostaje. , I w
jaki-m celit - skraca ią tech'..
. _ . ników . włoskich
sit
lątwilo sprawę. Oczywiście, że
nik elektryk, który dziesię_ć fat
zJaw1ło, wtedy wreszcie z.mue.Giedroyć zn1;1ł włoski, ale o tym
późnlej będzie miał firmę
w ~.ibno k-?goś, któ znal i polski, dowiedział się Duch
później.
l włoski. Ale Dottore, dowie·
Teraz podał nume!'
telefonu Toronto o milionov,.-ycb zyskach.
dziawszy się, że Jan Duch 'jest
„KUltury", dzwonili do Pa- · - _Panie Duch, -my się prze1conq,my.
znanym I (w pewny;ch kręgach>
ryża kilkanaście razy,
i ciągle
- A proszę bardzo - mówi
poetą polskim, i w ogól-e pi·
odpowiedź z taśmy, że takiego
Puch i prowadzi tych wyciecz- sarzem („Noto scrittore Polaco
numeru nie ma. Na kacu bowiem Duch zapomnial, że nu- kov,riczów· za sobą do pokqju chiede azilo in La Spezia" !}, za- ·
jął się już wyłącznie nim
i.
mer należy do miejscowości Dottore. Razem sześć osób. I 011
Jeszcze
jego towarzyszką.
.
Maisons-Laffitte, gdzie „Kultu- -i Georgia, to osiem.
Wyszli w ~rójkę z budn11':u
ra" się mieści, a nie do Pary- cztery. Może cztery wrócą do
Polski.
Nie. Wróciły dwie. policji, wsiedli w służbOWćl - AU,
ża. Ale ponieważ wszyscy mówią:
„Kultura ·paryska", to l\lloda para małżefiska, której i Dotto_re J?OWiózl ich na posi~ jeszcze ll'lie oplacaJo, potem
cztę, .skąd Jan Duch nadał dwa ·
przecież jasne..„
spotkałem tych ludzi w Paryżu,
telegramy - jeden do paryskiej
Bolała go glO'wa, chciał wody,
w -sklepie porno, trzy lata póź- ,;Kultury", drugi do · Rozgł~śni
chciał spać, a także do kibla,
niej. Już tam
mieszkali, ale Polski~go RaCiia Free Europe, '
wszystko naraz.
rajcowało i .h
czyli do Wolnej Europy, jak tł>
- Chod~ - pGWi-edzial do Ge- kr6tk&, więc()!'gi!
w1Jl)ierdal4m71 stqd. jesizeze _zwiedzanie zakamarków się zwykło w skrócie nazywać.
ParyU..
Informował nie znanych mu biMami oehott rui obitul UJ Spa. Co ja robiłem w sklepie pordzi, że oto wybiera
wolność, '
tifie.
I nie bal ,1i• niczego, o.próes
- Ja. ;,ostaję - powiedziała 'no, p0 kilku latach pobytu na · prosi o kontakt i · prz~e W'82<fśmierci. Bal się śmierci ·w WarZachodzie? Bylem w Paryżu z stkim o jakieś
pieniądze, ba
szawie, bo :!n'lierć w Wenecji :!ft wściekłym błyskiem w oku.
Wiedzial, że nie wróciłaby z pewnym przemytnikiem narka- jest zupełnie boski. Podał adreii
skłonny był zaakceptować. Mityków, . który zamówił u mnie , hotelu,' do którego Dottore zanim. Już była po tej stronie,
me> to nie bardzo pa;J.ił się do
książkę o sobie, znakomicie płamierzal ich zawieźć. Całą forjuż nic jej nie zawróci.
wyjazdu, kiedyś nawet po picił, bylem także jego szoferem sę. zjadły te telegramy. Dott-oDottore w końcu przejął inijanemu podarł paszport - ale
prowadziłem
re przy pożegnaniu w matyin
te> nla nie dało, bo Georgia na cjatywę. Mówił co~ długo do i powiernikiem,
jego trzy wozy sportowe, Porlobby „Albergo Corallo" poda?
z
naciskiem. I
drugi dzień '\l\o-yjaśniła w urię sprzątacz.a,
dzie, te po(lczas -~ u zna- s.przątaez powoli wyja§nlł · apra· sche 911 s, Jaguara E-Type, rękę Duchowi i wcisnął w nią
Datsuna 240 Z, a także Lamcię
pięć tysięcy lirów, kt6re starjomych dzieci wn.s s psem do- wę Georgii. · Kiedy 1końceyl,
czyły na jeden obiad.
'.i
Georgia w supe.łnym popłochu, Fulvię i Triumpha 2500 PI,
prowadziły paszport do ruiny,
pomieszanym
z
desperacją,
· podtóio:waliśmy do Algierii, MaTymczasem· „grupa 1r:dcili."
. i wydano noW,..
raka, Tunisu,
Hiszpanii, do otrzymała- bilety' i skierowania·
zwróciła a!ę do Jana:
Przyjetdżał& taksówka. Geor - Mómłą, te jeżeli chcemy Szwajcarii i Niemiec„ do Belgii
do obozu uchodźców w Latiatle.
gia wykonala rn!~zynarodowy
i Holandii, do wielu 'krajów i
dostać się na kongre1 kitlttLrt1
Dwa dni później · jesze?Je dwoJe
· gest, wsiedli.
tv Paryżu i brak nq,m pienię
miast. W ciągu roku ten dwuludzi ze statku „Dolny Sląslt" _
powiedziała
- Policyj11
dzy na pociąg, to powinniśm11
dzie&totrzyletni facet
zarobił
zdecydowało się popróSić o azyl,
rfeorgia po Włosku.
zwrócić się do amba$adv polpięć miiionów dolarów, pracuale ci mieli więcej pieniędzy'; .
Duch
obejrzał się po raz
jąc sam, w koficu związali go
kupili sobie bilety do Rz.vmti, ostatni, zobaczył zarys polskie- skiej w Rzymie, która udzielł
pojechali
tam i załatwienie
go statku, na którym zostały nam pomocy. Gotowi s,ą zaraz w Szwajcarii, dostał pięć lat,
forsę wybrano z sejfów, musiał skierowania do Latiny poszło
jego dwie doskonałe, skórzane zadzwonU d_o polskiego konsu,po odsiedzeniu kary zaczynać automatycznie - Rzym miał jUi l•.
walizy. Na przystanek podjeWściekłość ogarnęła Jana Duod poezątku, jego losy opisałem biegłość w załatwianiu
chet:
chał autobus. Polacy wybiegli
:z kępy zieleni, rzucili 1ię jak cłia..Zerwał 1lę z krzesła. Obu- po części w książce ,.Stopa Ika- nych, to nie to, co senna La
rzenie na tych idiotów rozry- ra", która wkrótce wyjdzie na- · Spezia, położona w cieniu słyn..;·.
.szaleni do pojazdu.
kładem Wydawnictwa Lódzkie- nej Genui. Nie na darmo si:~
wało mu pierś. Walnął pięści14
Dziesię~ dolarów
kosztował
go.
mówi, :Ze wszystkie drogi. p1·0- ,
kurs do śródmieścia, gdzie mieś w stól z calej siły. J. ryknął:
wadzą do Rzymu rzecz w
- Dość
tego
krety-ństwtt!
cila się komenda policji. Wesztym, że trzeba mieć forsę na
Kretino~ A.zilo politiko'!t Vi!rsteli do chłodnego wnętrza, spobtlet.
·
hen? Azilo polittko·1
kojneg·o, :i,acismego, ani jednej
Wjjął z kieszeni polski puztóż idę w Paryżu
pÓ
pij'a.n ej bladzi, ani jednego poulicy, .słyszę parkę ga.- .
dzierganego złodzlejachy. 5po- port, rzucił na stół i krzyczal,
dającą po polsku, wchoprzywołując n.a parnię~ wszystkojn-e miasteczko.
dzą do sklepu
porl;lo,
kie m-ane mu wloskł• i wfos- W• would lik• to get poto ja za nimi, feby sokopodobne słowa:.
•
litical as11lum - powledtiała
bie posłuchać. Udawali
- No Polonia·! No bene Po·'•
Georgia, przydaj~c się po raz
-obeznanych, .że niby już nie tu
lonia! Bene Italial Azilo poli~
en:-~.
pierwszy. 2'mata troch~ angielski, choi'! nif' r,a bardzo. Ale tico! Emigrant.e, capisco'! Ame- nowego, wszystko już .widzieliy
r i ca? Pcmial, 111,baka? JobttłlJIJj
ale wrazcie dama oparta wzrok
dobry i rydz.
.,, .
Po kolei trzech urzędników
to rot ... - za.koń~ył po rosyj- ; ni P!'2Yrządzie, którego przezsku.
.
·
·
naczenie było dla niej tajemni•łuchalo
z
uwagą słów tej
c~ i pyta męża!
obcej, wygląda1ącej jak .stuproWystąpienie Ducha poruszylo
- Witul, a do eiego to jest'?
centowa.. Wł-oszka, kobiety. Cera nowe, dotąd nie eksploatowane
r Tamten udaje mądrego, wzrupokłady inteligencji w umy~l•
śniada, czarne oezy, włosy dtu112!& · ramicmami • .
gie do pan, o .kolorze glębo Dottore 1 Teszty ()becnych.
- W:Womo, do pr:yjemno- Sł, si, bene, arili; PoUtłee,
k:łego granatu, .trwa testJku·
ści.
lacja, sqbkł ~ ~a· Młttr4lmetife ..•
eorgia · była
ostrą, gotową

opuszczenia 1tatku, a wacht•
przy trapie pel'.nili nie dwaj,_
tylko czterej rośli marynarze,
Duch ząniepokoil się lekko, podejrzewając,
że
kompan od
„Johnny Walkera"
kazal go
zamknąć przy próbie zejścia na
ląd. Tak, -kapitan ma prawo
aresztować pa~era

1 zamknąć

go w komorze kotwicznej, i
dostawić go, dobrze zakonserwowanego smarami, do portu
macierzystego. Tote7. Duch oddal towarzyszce s}VOją torbę
podrómą, .kazał jej iść pr.zodem, bo przecież 1 ją też sta•
raliby się zatrzymać. Wówcza11,
koc·zy~tając z zamiesz~fa. Duch
potrafiłby, mimo kaca, zriokautować czterech nygusów i wy- dostać się z kobietą na bialy
beton kei. sąaząc p·o jego doświadczeniach w walkach ringowych i ulicznych, jego zamiary nie byl„ pozbawione szans.
Obyło się jednak bez :rękoczy
nów, oboje zeszli na ląd, pokiwali do wachmanów i obojęt
nie odeszli.
A teraz te podchody w gru-'
pie palm po drugiej
stronie
ulicy. Marynar~e? Kapitan
z
pomocnikami? Przed!tawiciele
polskiego
kontrwywiadu
na
miasteczko La Spezia i okolice? Znajome gęby daly się jednak uchwycić
zmętniali\ soC2iewką Ja·11a Ducha.
To byli
pasażerowie ,;:>olnego Sląska",
kilka osób spośród tych dziesięciu, co po:zostali
na .statku. Oni też szli do przystanku, ale bali się stanąć_ pod slup kiem, ponieważ Duch. z 'Georgią już tam -stali.
- Boj4 li11 Ms ~ powiedzla·
la Georgia - glupłe 1ktt~f13U•
nv. A mo~e tvlko Ml 'lltd%4.
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· polemiki ·listy · opinie

FILM, TV, WIDEO
i

zawue opinię człowieka gwałtowneio. WywołYwal ją 1uż sam Jego wygl•d:
metczyzna o indiańskich
poteż1'Y
.coraz
rysach twarzy i dłul!ich
bardziej siwieiącvch włosach„ Pofilmy:
jego
taWe
ia
twierdzały
Telewizia Polska
pa!'ę lat temu
w któ„Nędzne psy":
pokazała
rych sceny gwałtów boj~k I zabó.Jstw za fm11ia co najmniel l>Oło•
w,; metra ż u a drul!(a połowa bezJe~zcze
pośrednio ie ,ąpowiada .
przed śmierci• rezy~er
111 i edł111!(0
poturbował n3 iednvm z lot!11~k
skwaohw~e
o czvm
poli{'j:• n•a
ora wie wszystkiie ~t~cJe
don i osi·•
Niby
radiowe i telewizyjne.„
Chociaż niezuwszystko >iasuie
pełni~: ki1 1•'>mani dobrze pam_1eta:
ją r1 nrzvk ład oiekna. ła~od na 1
pełna 11śmieehu „Balladę o Cabie
Hod,;e'o" Czvżbv wiec .!>".ło dw?<'h
Oczvw1sc.1e kazdv
Packino11hńw?
artvsta ma orawo robić róż~e rzeste one
musza
n'e
czy i wc11le
mLał

l!!lam Peckinpah

•

•i•.

te eałe
wie, kit6rzy upierali
nasze życie t~ nic ~nin.eeo. tylko
rodzaj snu. a prawdziwe oblicze
wymyka się nam
rz~zywisto.śc!
iak piękna
dokładnie ta;k samo.
n3:tretnym
płoszona
dziewczyna
dzwonieniem bud!z!ka. Mimo tak
wskazywanych an~plastycznie
logi!, znakomita wiekszo.ść trzezludzi nil(dy się takim powych
specjalnie nie przejęła.
!(lądem
chetn-i~ .arzrobili to natomiast
tyści; czerpiąc z~ snów insPiracie.
sceny,
POJedyńcze
zapożyczając
ręcz konstruując z nkh calb
~e ~z~ła Wynalezienie filmu nasiliło Jeszcze te praktyki: wywoływany w ciemnej sali przez strumień ·światła fantom • był tak podobnv - można by rzec ontologicznie _ do snu. te film wydawał sie na senna poetYke skazany.
awet kiedy rejestrował tylko o•
raczaiący świat.
uznali Wprawdz.ie
Nie. wszyscy
ten stan rzeczy, .,,..~ątel!J senny u-

MTSTRZOWI E: PECKINPAH
1

hotelu 'PrO!tytufat• l butelk• te-qutlll uczyna awol•' P,eregrynacię.
meksykańska
W.!edzie ona przez
prowincle: najbardziej przypominające sen okolice na świeci~. Hoteliki. przy kt6ry<:h dom nocleg.owy w Kutnl.e Jest szczytem luksusu, stale unoszący s ill z Zi!lmi.
pokJl:ywaJacY
od.det:h,
tamujący
coraz grubszym
c.iało i ubra11:ie
nalotem kurz. tworzący z p0tem
gęstą maź, upał, .który można krajać nożem. kn.a jpy Ja'k z del.ib:'Ycznej wizl-i. cmentarze laik domy 1
domy jak cme111tairze„.
Szy!;>ko oka0u.je eie, że p<>.srukiwany zginał przypadkowo, sprawY to
j:c1!1ak nie ~myka - chodz.i przegłowe; I
c1ez wyłącznie o lego
nasz b.ohat~r zd<>~ywa l!! w kon<;u
po up1orneJ .scenie .. roz.kopywama
grobu, w ktorel ginie Jego towamomentu sen
rzyszka. Od tego
J~zcze
staje się lesze~ ~łęb.sz_Y.
, ,
dalszy od rzec~YWJStosc:. .
Do. roziiryw'k1. wtrącaią ine II1:1eJem
bezczeszczei;i1
scow1. oburzeni
rozstrzygaiacel
Ale w
mogiły.
strzelaninie gi'.ną. raizem zresztą. z
d:epczącymj

głównemu

pr<>tal(oniś

cLe po piętach l(aniisteram!. Z masak.ry wychodzi cało tylkio wze~a
i oblepiożony 1tarusze'k. bohater
na muchami, gnijąca . głowa. Jut
dawno przestała ona być środkiem
rio zdobycia fortuny. Zmieniła sie
w coś zupeł-nie innego, trudno jednak - lak to we śnte - powieMoże we
dzieć w co właśc.iwie.
_wszystkich tych ludzi, którzy przez
zap~zepasz
nią zginęli, może w
czona miłość ..~ Równoc;:eśme nasz
sie jednalc w kinie do bohater przestał działac 1~ malv
trzymał
VfYdz'ś · kto wie czy on właśnie -nle rzezimieszek: coraz ba_rdz1~j
wart~cio- mięty i brudny, n.as·1ak.męty 1~1<c
na;eL17 do najbardziej
~
prz;razony
wych". Historie. które opowtada 11ą1Yk:i alkoh~le~.
awsze są di;> końca przeirzvs- J(ramc osłup1en.1a. urosł. do rangi
i.
r/ t~udno W nich O łatwe UOl(Ól- iakiegoś PIUJ(awego ~.!ter eito h~
li.le za to wzbudzaia nie- rosa antycznej tral(edu. zaczał wa ;
.' ·a
1
~~~ó j ·i proponują wviatkowo sil- czyć z. ios~m. próbui~c wzenlknąc
. kt
emocjonalny - le- do konca i;g~ wvrok1„.
ny iaduneki
o
r lat póżniel moga wy- Czy dow1ez1e l(łowe do te!!o.
·
całą
zainkasuje
Czy
zamówił?
ią
w
'bO PO"rążyć
szc~ pa ': 'k'
wdzie pvt
N'
"' ·
cqar 1.
woł=
.. t
nostalgiczn:v nastrój. Czy ktno mo- nag_rode.. 1~ ~a. o wpra
tama na1wazme1sze - przec1ez o
· ks y su~ces'
d · 'ć
·
Jedna. z tych tvJko sen - i znacznie \stotnie1sze
ze O mes Wlekł Id.
1 t.ć po przebuI
.
- d ·
·
,
Oto na przy a
d \oołdr
histori i: Młoda dziewczyna. c6rka wy ~Je si~. n e zna e
• a.
· lk'ego ineksyk:łńskrle"o l)Oten- dzenm l!nnącel głowy PO
~t~ ~achodzl w ciaże. 01ciec sto- Kto iednak mi~o ?-'sz':st'ko. cieują. okrutne śled'ztwo oołaczone kaw iest od'pow1ed7.1 niPrh .;;bel. tortur~mL wvdo- rzv tilm Sama Peckinpaha „ r.:;s · c „ l
. ,_ k oc han'ka · nieście mi t:łowł! Alfreda Garcii „.
poniza.
zbywa
nlei nazw1sn.o
od aCYf!ll
Okazuje sie njm leden z.)~l(o "Pracowników. ktor:r, oczvw15c1e. tymczasem znlknał bez wieś<'!. Demo- RYSZARD
nictnv tatuś wyznacza wiec wyN AKONIECZNY
l(łowe so~ n.al(rode -za lei?o
Cała
l!O nie ~nteresuJe.
reS'Zta
l(rUJ:)a
sprawi: bierze· w ręce
l(aniister6w. która zakład~ lhze w
•
hot~lu stohrv Meknajdroższym
Widać nie PRZYNIEScm MI GŁO~ ALsyku. „Cam.lno Real'.'
bardzo chce im sle 1~ńak. orowa- FREDA GARCil" _ scen. Gordon
1
dz~ć ż.mu~~!_„em" 0~~~;:a~~ :~ ~!= Dawson f Sam Peckinpah, Zdj.
".~J1,11UJ~a obiecuj 11 c mu. 1e<'ł 11 11 set- Alf'x Phillips, muz: Jerry Fielding,
akto~z;;~
~·!\m~::.yrucznnei n11 1!rorfv. Dh nl• rf't. Sam Pf'rklnpah,
Vega,
l!O ten. t procent \est snm'I wArt'I Wa.ren Oates, Jsela
zarhodu; z l)oznan• w ohskurnym Knstoferson. 1974.

Sen z ueiętą głową ·
zgadzać

z etykietka przypiet• mu
widzów czy krytyków. Z
przez
drugie.I jednak strony, .zwłaszcza w
wypad1rn artysty dużel!(o formatu.
u źródeł tel różnorodności tkwi n.a
choćby dlaogół coś wsoólnel(o
tego, że wyszła- ona spod · reki Jednego człowieka. A filmu dotyczy
tu bowiem.
to w .szczei?Ólności.
jak chyba nii?dzie lndzlel. ujawnawet
twórcy.
nia sf~ osobowość
gdyby ten chciał ia wszelkimi si:osobami ukryć . Nie na darn:io w.1~
l 11 wybitnych Judzi kiina tw1erdz 1 ł,
te pOaczas realizacji filmu taśma
przechodzi nie tylko przez kamere;żvsera. i tam
rę, a le I wnetrze
sie r6.wnież eks1xmuie. słuzac potem jako swoiste zdjęcie :entl?enowskie. Jaka dia1?noze m~izna bv
zatem postawić patrz.ac n~ kom;
Peckinn a ~~
plet rentl(eot(ram6w
~ nirh
Jakił cecha szczel(6\na 1est
widoczna1 Co
ws z v s tk i eh
za choroba e;o, J!rvzła? Czy w '?da sle odkryc?
l!ÓIP coś takiel(o
Otóż tak: 1est to sen.
O śnie na.pisano tY'le, te mo:!:na
by z tego be:i: trudu skomoletować
biblioteke. A· iuż inwenda
<'ała
Freuda w poszukiwaniu sennvch
~vmbo\i erotycznvch wv~fada wrecz
iednak ie;it
Jedno
imponuiaco
marzenia ~enn-e (& nie
N"wnl":
h·\ko ~'"n w $ensiP fi7jnln1tir7.D'',ml
nie?:bedne .no 7.V•'I czlo"·ieknwi
r ia nit lawie. :Ryli nawet f lnzofo-

A ,może

„

7

do' "k'ina.9

';

HZamkn!ł6 sa aoblł drzwi", film
Krzysztofa Szmaglera, . ~o.wi
jeden ż odcinków ol!ta.t?I;J. p:ą
tej serii „07 - zgłM a1ę • skierowany po ru pierwsz! na ekrany kin. Tym razem łedin.ak bohaterem jest pracownik Int~po;
lu z Nowego Jorku, który . . po
c.1ęzko
przejściu na emeryturę,
chory przyjeżdża do Polski, by
umrzeć w kraju przodków. Tutaj, dokonując ostate~ego rozrachunku z gangsterarru - sprawcami jego osobistych tragicmyc.h
styka aię z poru.czruprzeżyć (Bronisław
BMewlczem
kiem
Cieślak).

"?·

Dramatyczną rolę

Interpolu
pracoWlllika
Piotr Fronczewski.

kreuie

•

+ Płotki + Anegdotki
'

Fakty

szących MFF w Cannes „Film Polski" zarobił
-~ Festiwal Filmów Społ~czn?-Politycznych
ak. 350 tys. dol. za dzieła polskich twórców,
w COdzi odbędzie się w październiku br. Po raz
450 tys. dol„ w czym
zaś na tegoi:ocznych pierwszy o Grand Prix ubiegać aię będą ob?k
niemały udział miał fakt zakwalifikowania . ~o
filmów krótkometrażowych, pełnometi:aiowe filgłównego konkursu „Krótkiego filmu o zablJ~my fabularne zrealizowane w ostatnich ~wóch
Kieślowskiego, a następnie
Jatach . Organizatorzy festiwalu przygotowuJą tak- \ niu" Krzysztofa
przyznanie mu dwóch nagród - nagrody jury
że w ramach imprez towarzyszących - pr>zegląd
i FIPRESCI. „Znawcy" utrzymują, że ta nagra.
filmów z krajów socjalistycznych.
da • mająca znaczenie prestiżowe, dla handlu
nadmorskich
miej~cow~kiac~
pięciu
ni~ jest szczególną rekomendacją, bowiem gusty
(J\IJ.ręd'l''drnjach . Pob1erow1e, N1e;hoi:zu, Mrze. krytyki i publiczności najczęklej nie idą W pażynie i Dziwnowie) oddano w aJencJe kina ~a
•
j
rze.
okres letni Ajenci opłacają personel, pokcywa3ą
Nic dziwnego. Tylko pytanie: ~to tu eszcz~
część kosztów· eksploatacji obiektów, za~ .lnst!zachował zdrowy rozsądek?
tucje rozpowszechniania filmó"". zapewma3ą fill iOd 10 ju:!: lat trwa we Francji odpo/W
uczy:
co
Pierwsze
my ; utrzymanie budynków.
widZów z kin. W r.ub liczba widzów. zm;iiejnili ajenci to... zmniejszyli personel i zabrah
szyła się 0 19 proc. Przyc~ .upatruie ~tę w
.,.
.
siP d" reklami.
dużej ofercie· filmowej telew1zJI (1288 .filmów
• W stolicy Uzbekistanu odbył inę. X iv1i~~
tabularnych w ciągu roku) oraz wzrośme apadzynrirodowy Festiwal Filmowy Kra~ów Az31,
ratury wideo (4,15 mln ma_gnetowidów, przyrost
Afryki i Ameryki Lacińskiej. Na festiwalu rerocmy - 17 proc.).
prezentowane były kinema~ogi:afie. ponad st~
krajów, w którym
Jednym z nielicznych
krajów , zaś gośćmi tej wielkiej imprezy byh
wzrasta frekwencja w kinach jest RFN Wplyfilmowcy europejscy i amerykańscy oraz p:ze~:
wy kasowe z I kwartału wzrosły - w t')Orówstawiciele ONZ. UNESCO l Innych orgamzac~1
•
naniu z r.ub. - o 27 proc.
miedzynarodowych
M. B.
'j w czasie ubiegłorocznych targów towarzy-

ew
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JF.SZĆZE RAZ: czy PO'l'RZ'.EBA? ·

o „mlodocianycTa
czas napisem, mówiącym
czlonkach Ruchu. Oporu" - nie jest więc zgodny z prawdą historyczną i będzie w najbhż- ·
.
s;i;ym czasie zmieniony na wlaści.lvy.
8. Na końcu swego artykułu A. Pytike pisze:
„Tlumaczenie, że pozostały tu jeszcze pr.ochy"
Zapytuję więc autora: Kto tłumaczył? Gdzie autor znalazł taki zwrot? („.)
9. Pisze autor, że: „W każdym miejscu odnale,źć można ślady prochów, jeśli cmentarz istn·i eje od roku 1892". A to nie prawda! Istnieje wiele miejsc na 42-hektarowym terenie cmentarza żydowskiego, które nie były nigdy grzebalne. Według ka totek i ksiąg będących w posiadaniu Zarządu Cmentarza Żydowskiego w
Lqd.z.i, w kwaterze straceń Polaków w latach
1939-1945 i opisanej przeze mnie p;iwyżej, nigdy nie bylo pochówku Żydów i nic znajdują
:;ię tam żadne inne groby z lat międzywojen
nych, jak i powojennych! Istnieją natomiast dokumenty i relacje wiarygodnych ~wiadków, że
sp:;-czyi.vają w tej k\vatcrze d;i;iesiątki lub setki ofiar hitleryzmu :i:: o}:resu okupacji. Tak więc
i tu autor nie ma t·acji.
Koticząc, wyraiam nadzieję, że bęję zrozumiany właściwie, jeżeli malemu artykułowi poswięciłem tak wiele miejsca. Ale z prawdą historyczną trzeba obchodzić się ostrożnie i z całą
odpowiedzia In ością l
aby
Osobiście nie wydaje mi się \Vlaściwe,
tak smutne dla nas Polaków sprawy zamieszczane były w rubryce: „POLEMIK'!" obok takich tytułów, jak „Śmierdząca sprawa", ,,Kto
wyciąl żywopłot", „Cwaniacy i maniacy", ,,"Ważne
to je, co je moje" itp.
Przy okazji serdecznie dziękuję Zarządowi
Kongregacji Wyzrania l\1ojżeszowego i Społe
cznemu Komitetowi . G„ieki nad Cmentarzem
Ż)'dowskim w Lodz.i, za ;,\vysokie" (jak na harcerskie' kieszenie) nagrody w postaci gotówki . otrzymanej i zar.obionej za prace ziemne i
porządkowe, wykonane w 1987 roku przez mło
dzież harcerską i szkolną.
Z pdndrowieniern

W tyeodniku waszym nr 18 i nr 23 z br. dwukrotnie padło moje nazwisko. Choć w numerze
23 nie podano mojego imienia - myślę, że chodzi o moją osobę. I tylko to, skłania nmie do
zabrania głosu. (.„)
W numel'2le 23 „OdgtOl!lów" z 4 czerwca 1988 r.
na stroni• 13 p~ytałem' krótki artykulik pt.
„Czy potrzeba"?, podpisany przez Aleksandra
Pytke. Autór pisać lubi, bo dość często mbżna
spotkać jego podpis w waszym (i w innych też)
tygodniku. W artylrule tym Aleksander Pytke
pisze:
· „Z mieszanym uczuciem przeczytale.m na lamach Odglosów nr 18 z SO kwietnia 1988 roku.,
jak to p.p. Kozak i Zajączkowski na ruinach.
cmentarza żydowskiego na Brackiej, budują pomnik czlonkom ruchu oporu''.
nr 18 „Odg~osów",
Sięgnąłem więc po ów
przeczytałem go „od deski do deski" (gdyż A.
Pytke nie podał tytułu art)"kułu) i nig~e n ie
zdanda ani nawet
znalazłem · powyższego
wzmianki, :!:e: jacyś „p.p. K. i Z. na ruinach na
Brackiej budują pomnik itp". („.)
Nie ma artykułu w.ięc i nie ma o czym dyskutować. ·Ale skoro autora nurtuje „mieszane
„czy warto?", to w temade,
uczucie" i pyta
który podejmuję, decydują wyłącznie do tego
powołane urzędy państwowe, związki i organizacje, a takimi w tym przypadku są: Okręgowa
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - instytut Pamięci Narod~ej Od~iał w Lodzi, UKonserwatora Zabytków,
rząd Wojewódzkiego
Społeczny Komitet Ochrany Pomników i Miejsc
Pamięci Narodowej w Lodzi, Społeczny Komitet Opi~ki nad Cmentarzem Żydowskim w Lodzi. Zarząd Kongregacji Wyznania Mojżesz_owe
go w Lodzi, Komisja Historyczna przy Komendzie Chorągwi ZHP w Lod:?Ji, Zarząd Srodowiska b. Szarych Szeregów i Kombatantów przy
ZBoWiD w Lodzi. Tam też po odpowiedź należałoby skierować autora notatki pt. „C-;i;y potrzeBOLESŁAW ZAJĄCZKOWSKI
ba?" Sprawa poruszona przez autora jest zbyt
OD REDAKCJI. List Bolesława Zajączlmw
poważna, aby o tym mieli decydować CzytelskiegJ wymaga niestety komentarza. Tym barnicy „Odgłosów" czy panowie· K. lub Z.
dziej że w tej sprawie list pełen oburzenia naI na tym można by zakończyć odpowied:! na
desfal Mieczysław Kozak. Oto fragmenty tego
pytanie „Czy potrzeba?" Wydaje się jednak, że
,
listu:
nalezy się Czytelnikowi kiilka wyjaśnień. („.)
„Cncialbym przynajmniej w kilku zdaniach
1. Cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej 40
dowiedzieć się, ńa jakiej po<Istawie Redakcja
w Lodzi, obejmuje olbrzymi obszar 42 .hektawydrukowała list niejakieg-0 · Aleksandra Pytrów.. Użycie więc takich zwrotów jak: „roz;
ke powołującego się na to, że z nr 18 „Odgło
strzelanym tu" (gdzie?) „z tego miejsca" (z któbudowaniu
só.w" dow$iział się o rzekomym
rego'?), „spoczywa tu ponad„.''. itp. jest bairdzo
pl·zeze mnie pomnika na cmentarzu żydowskim
mętne, ogóln.i!kawe l nic nie mówiące. Autor niw Lodzi. Przeglądając . ponownie wsponmLaey
gdzie nie precyzuje o jakie miejsca mu chodzi.
18 nie znalazlem w nim takiej wzmianki".
nr
2. Twierdzenie, że „z tego miejsca w 1976 roNim odpowiemy na pyi ie: „na jakiej zasaku. ekshumowano wszystkich (?) rozstrzelanych
dzie redakcja wydruk9Wala list. niejakiego Aletu bOjowników" itd, wprowadza Czyt.elnika w
ksandra Pytke", wyjaśniamy, obu naszym korebłąd, jest gołosłowne i niczym nie udokumentospondentom, że w numerze 18 „Odgłosów" na
wane. Z jakiego miejsca? - autor nie podaje.
stronie 13 znajduje się - żeby było śmiesz
A czy wszystkich? Na hkiej podst.awie wie o
niej - list Mieczysława Kozaka pt „Przeszedł
powytym aUt<lr, skoro ta.dna z wymienionych
jest to tytuł retędy huragan wandalizmu" żej instytucji nie posiada wiarygodnych dokuportażu Eugeniusza Iwanickieg-0 o cmentarzu
mentów, dotyczących liczby ofiar straconych f , żydowskim w Lodzi, gdyż list Mieczysława Kopogrzebanych na rozległym terenie cmentarza
zaka przyszedł w odpowied;r;i na ten reportai'.
żydowskiego? Czy autór był przy ekshwnacji?
W liście tym wspomina się o Bolesławie Zaiącz
Czy posiada może protokół komisji ekshumakowskim. A więc Aleksander Pytke nie pomylił
cyjnej z 1976 roku? Czy liczył ofiary?
się, reagując na ten list.
3. Pisze autor: „Z tego miejsca z ceremcmiaJeśli natomiast. chodzi o pytanie: „na jakiej
tem wojakowym ekshumowano „prochy" wszyzasadzie" - to odpowiedź jest prosta. Na takif'j
stkich". Nie spotkałem „ekshumacji i ceremosamej, na jakiej ukazał się list Mieczysława Kontalem wojs1oowym" - tam zawsze jest prokuzaka i Bolesława Zają~zkowskiego. Kolumna
rator, sanepid i komisje do tego powołane.
„Polemiki - Listy - Opinie" przeznaczona jest
4. Dla autora: „wielce zastana\l)iające jest, kodla naszych Czytelników i mają oni tam prawo
mu jen potrzebny (?) zamysl, aby tworzyć tyin
prezentować poglądy, z którymi redakcja nie zasamym bohaterom dW4 miejsca pamięci" itd.
wsze się zgadza. A że te poglądy i opinie SO\
Tym aamym, to znaczy którym? Jakim? Tego
niekiedy kontrowersyjnę, stąd też jest tam miejautor nie podaje! Chyba. że ma na myśli, 1ż
see na polemiki.
każda ofiara stracona przez hitlerowców może
Redakcję nie obchodzi stosunek jednych Czybyć „tym aamym 'bohaterem"? Z tym aię zgo-.
telników do drugich, czy lubią się, czy też nie
dzić trzeba, gd~ śmierd zrównała wszystkich I
znoszą się wzajemnie. Staramy się na ogół kieA może: „tvm samvm" myli młodocianym?
rować interesem społecznym. Nie wszystkie lipły
na
epitafium
na
autor
aię
5. Powołuje
sty drukujemy. Do wszystkich staramy się jecie nagrobnej z roku 1976, znajdującej się na
dnak ustosunkiować choćby w odpowiedziach ::ecmentarzu komunalnym na Dołach mqwiące, :te
dakcji.
„Tu spoczywają prochy mlodocianvch czlonków
Na kolumnie „Polemiki - Listy - Opinie"
Ruchu Oporu, rozstrzelanych na cmentarżu ży- '
druk.ujemy listy w różnych sprawach. Staramy
d.owskim".
się naszych Czytelników traktować w jednakowy
Jeżeli ta płyta nagrobna jeśt tylko grobem
sposób. Nie widzimy powodu, aby jedne ·listy
to
młodocianym
poświęconym
symbolicznym
dry.kować w jednym miejscu, a inne w innym.
wszystko w porządku. Gor1'-ej, gdy pisze na niej,
Każde miejsce w gazecie jest dobre, jeśli tekst
że: „Tu spoczywa;ą mlOdociani", gdyż dotychjest ciekawy.
czas brak jal.dchkiolwiek dokumentów potwierdzających zgodność tekstu „epitafium" 1 praREDAKTOR DYŻURNY
·
wdą histocycznlł- (.„) ·
6. Jedyną lnformacjll, ie na cmentarzu tydowskim ~trzelano pięciu członków organizacji „Promienistych", jest ksi~ Stanisława
gami:i.cmu Lódt" str. 275,
Gajka pt. „Młodzi
276, 277 choć i tu autor nie podaje wieku ofiar.

z

Ale chyba ,nie o „Promienistych" chodzi Aleksandrowi lpytke, , kiedy ubol!!Wa nad „zam1111lem tworzenta tym 1amym 'bohaterom dwócn
niiejsc pami.ęcł?" Bo przecie! .„Promieni~<i" fak-;tycznie pomadają więcej miejsc pamięci, nlz
dwa. (Pomnik w Psarach, tablicę przy ulicy
Piotrkowskiej, pomnik na cmentar7lu Radogoszcz, park im. „Promienistych" (i głaz), ulicę
Franka Prożka, Haircerski Hufie<: „Promienistych" na Bałutach, Izbę Pamięci „Promienistych").
7. Istnieją natomiast oryginalne i wiarygodne
dowody, że w roku 1944 na cmentarzu żydowski:m w Lodzi, na tak zwanej pola.nie śmiert.
ci w kwaterze nr J-1, J-III,· w odległości około
60 m od ulicy Kaufmana i 30 m na. północ od
alei głównej - hitlerowcy I'O!'Z3trzelali setki zoł11.ierzy i ofirerów konspiracyjnej Pol$k.! Walczącej. Wiek ofiar wy.nosił 30-60 l&t, a wl~ w
wieku średnim I starszym.
Są dokumenty podające ich wiek, nazwiska,
stopień I funkcje w.ojslrowel Nazwiska ,kilk~nastu ofiar mo~ znałell Czytelnik w tygodniku Za Wolność I Lud" nr 16 z 16 kwietnia
1988„ r. w artr~le pt. „Cmenta~ :!:ydow&kl
·
miejscem pamięci".
Przemilcza całkowicie autor fakt części01Wej
ekshumacji ofiar Jaka miała miejsce. na cmentarzu fydowskim w październdku 1946 roku
(z C!JegO 32 osoby pochoW81Ilo na cmentarzu Ra-dogoszcz a 8 osób zabrały rod1Jin1). Żadna z
tych ofiar nie była młodociana Ili
Dotychczas znajdujący się na polance stra.
ce1\ mwal~k blachy z ezękiowo zatartym przez

BYŁA TAKA ·ORGANIZACJA:
„LEGION WYZWOLENIA"
O przynalein-0ści do gr-0na
cydował dotychczas ZB-0 WiD

kombatantów dejako jedyna m-0nopolistyczna organizacja w tej materii. Tymczasem zdarzają się wypadki, że członkowie
organizacji, które były często wymieniane w aktach gestapo, nie są uznawani za żołnierzy
„Polski Walczącej". Mam na myśli dość lia;ną
J popularną wśród młodzieży i harcerzy łódz
kich organizację „Legi<m Wyzwolenia", powstałą z końcem 1939 roku w Łodzi. Więksrość
jej członków „gryzie ziemię" w lesie Okręglik
koło Zgierza, lub uży:bniło swoimi kośćmi pola koło Dachau, Oświęcimia, Gross Rosen I
innych obozów koncentracyjnych:
Czy nie należałoby pomyśleć o ,garstce tych
ojocalałych I uznać Ich wkład do walki o
czymę?

MIECZYSŁAW

KOZAK

OD REDAKCJI.· Czasem ciągle Jeszcze mołłt&
takie WTażenie, że najlepiej mają el,
którzy nic nie robili. A wydawało się, że Juli
pozbyliśmy się takich poglądów•
odnłeś6

NR 30 (1582), 23. LIPCA 1988
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Na kolumnie .• Polemiki. li·-t~·- OJ)llli »· pnhlikujemy t3 lko- listy podpi!lane łmlenłem I nazwł!lklem, '& podaniem adresu. Adres I nazwisko na tyciteDłe załnteresowade~o zatrzymujemy do wladomo§cl re•
dakcji. Za.strze2amy sobie moiliwośc oikrótó\'11.

1

· · polemiki ·listy · opinie · polemiki ·listy · opinie ·
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WOPISCI .
10 czerwca 1945 r. na granicy objął służbę żołnierz: WOP. W
kraju było cięzko. Spalone wsie i miasta, zniszczony przemysł,
nie' obsiane pola, w lasach grasujące faszystowskie bandy - ta
trudna gytuacja wymagała od WOP wysiłku szczególnego. Nie~eden miesiąc o głodzie, bez łączności, bohaterskie załogi strażnic
spędziły w bunkrach i ziemian.kach, odpierając napady różno 
rakich band, które ustawicznie godziły w spokój kraju i nietykalność naszych granic.
ś~iadectwem patriotycznego poświęcenia są mogiły poległych
w obronie Wołkowyi, Olszanicy, Baligrodu i wielu innych . a
zwłaszcza śmierć obrońców strażnicy Jasiei. Karty historii WOP
Żapisały się bohaterstwem żołnierzy, któr-z.y w walce ze szpiegam i
nie wahali się poświł:cić życia dla obrony Ojczyzny. Imieniem
strzelca Tadeusza Wróbla nazwano strażnicę, w której pełnił ou
służbę i gdzie padł od kul szpiegów, którym drogę do kraju zagrodził ~łasną piersią. Kpr Gromek, ciężko i·anny w pierś, nie
w czasie poś cigu u
wypuścił szpiega. Szer. Hapunik zginął
przest~pcami. Szer. Cyniak zlikwidDwat groźnych przestępców, a
szer. Gąsiorowski - bandytę „żelaznego" .
.Podczas gdy na połud!liowo-wschodniej granicy naszego kra ju
nG pozostałych
f.ołnierze WOP staczali krwawe boje z bandami.
odcinkach granicy państwowej służbę pełniono już w normalnych
warunkach.
Wspólnie z funkcjonariuszami SB i MO, żołniehami WP
KBW, w trudnych warunkach, nie zawsze dostateci:nie wyposateni, rozrzuceni na peryferiach kraju, żołnierze WOP aktywnie
i ofiarnie walczyli o Polskę Ludo\t'ą i bezpieczeństwo jej granic.
Wielu z nich w tych walkach oddało swe młode życie. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci bohaterskie postaqie oficeró>;\I,
podoficerów i szeregowców Wojsk Ochrony Pogranicza,, którzy d•J
ostatniej chwili swego życia dzielnie walczyli :z: wrogami nasze i
Ojczyzny ' i naszego narodu. Ich wspaniałe czyny bo jowe, ·wiadczące o głębokii:n patriotyzmie złotymi zgłoskami zapisały ~ię '"
'
historii naszych wojsk.
W czterdziestoletniej historii WOP zapisa11ych jest wiele pięk
nych kart wzajemnej współpracy i pomocy, łączących żołnier;: y
WOP z ludnością cywilni\ pogranicza. żołnierze z zielonym otokiem RJ)magają w pracy przy żn~wach czy likwidowaniu ugorów i zawsze służą sąsiedzką radą. i. pomocą. W pięknej tradycji
Wojsk Ochrony Pogranicza utrwali się pamięć o wopiście, który
ura~ował tonące dziecko i o wopistach, którzy wraz z psem godzinatni sżukali w pogranicznym lesie dwoje zbłąkanych mażeby je potem zmarznięte i ~apłakane oddać
leńkich dzieci .
rotdygotanej ze szczęścia matce.
· Szczególną sympatią i popularnością cieszą się wopiści wśród
Zotnierze WOP biorą
młodzieży szkolnej pogranicza.
i w wieczornicach
udział w zebraniach cywilnych kół ZSMP
szkolnych, opowiadając o znaczeniu naszej służby - pomagając

dzieci i

życia kulturalnego na wsi. Częstymi też gośćmi w
WOP zawsze
strażnicy są dzieci i młodzież, których żołnierze
ser~ecznie przyjn1ują.
pamięta, te żołJeszcze dziś wielu mieszkańców pogranicza
nierze z zielonymi otokami byli organizatorami szkół na ziemiach
zachodnich i północnych w pierwszych latach po zwycięstwie nad
.faszyzmem hitlerowskim. Nie sposób nie wspomnieć o roli wopowskiej gazety „Granica", która stała się wiernym przyjacielem
i doradcą wopisty, pomagającym mu w walce z wrogiem
przestępcą granicznym. Pismo „Granica" cieszy się dużą popularnością w terenie, posiada szeroko rozbudowaną sieć koresponden-

w organizacji

·

tón1 i wspólpracown!ków:

,.
„

RYSZARD DĄBROWSKI

DWANASCIE\VESOLYCH DNI W ZGIERZU
Z radosnym zdumieniem przeczytałem w numeue 28 „Odgło
•ów" z 2J czerwca 1988 r. artykuł o Zgierzu. Ze zdumieniem,
bo od niepamiętnych czasów „Odgłosy" „omijały" problemy społeczno-kulturalne Zgierza. Radość natomiast zn.tltnęla, bo jednak
wiele problemów Ryszard Binkowski potraktował powierzchownie.
Nie kruszyłbym o to kopii, bo tego typu artykuły nie mogą być
inne, ale posługiwanie się półprawdami to już rzec-z gorsza.
Z artykułu wynika, że r~ na siedemset lat miasto pozwoliło
sobie na „dW(tnaście wesolych dńi". Otóż te tytułowe dni to
mające już 20-letnią tradycję, obchodzone corocznie „Dni Zgierza''. Narodziły się z inicjatywy powstałego wtedy Towarzystwa
.
Przyjaciół 'i:gierza.
Zamknięcie 14 lok:ah1ych kotłowni nie zlikwiduje :r:adymienis
i opadu pyłu, b~ nie zlilnvidowane b~ą kotloWitie zakładowe
zlokalizowane w rejonie ul. J.H. Dąbrowskiego a to one są gló\\
nym sprawcą ząnieczys.zczet'i.
Bzura wypływająca z Lodzi ma już wody pozaklasowe (Szpital
Lagiewnicki). Nie zmienia to oczyt'•:ście faktu, że Zgierz dokłada
·
sto razy t\·ięcej.
Należy żało,vać, że pisząc o problemie ochronr st arej t:abudowy, Ryszard Binkowski n:e zacytował dalszego ciągu stów
St. Staszica z 1825 r.:

„

•~„

że pierwszym prezydentem miasta był Samuel GrzegorzewAlojzy Skalski byl trzecim lub czwartym po uzyskaniu
p r ze.z Zgierz praw miasta wojewódzkiego · w 1829 r. Zgierz n ie
miejsca w przemyśle
zajmował wraz z Kaliszem. pierwszego
t ekstylnym tylko sam (bez Kalisza, był największym producentem
,
i eksporterem sukna, n ie tekstylló\'ltJ,
Kończąc chciałbym życzyć „O\jgłosom", aby tematyka zgierska
częśdej gościła na jego łamach (jest to też i moje życzenie),
a Ryszarda Binkowskiego zapraszam do zgierskiego Muzeum na
spotkanie przeszłości z teraźniejszością.

wosCl,
~k1 .

teraz nie ma znaku, gdzie daw~ chaty 1tal11, widzie~ (wi -

dać) kilka. aiuaich szerokich ulic, dwa wielkie rynki, blisko trzys-

większej c.zęści murowanych i dachówką podomów, wiele z nich wznoszą się piętrami, WS%'1/stki~
wlaścicieli kosztem wystawione, wszystkie zamienkal1 aamemt'
fabrykantami i kupcami."

ta POl'Z(fdnych, po
krytych.

're wszystkie domy w większości J>M.05taly do dziś. Jest to
unikalny w skali europejskiej z.esQół urbanistyany, który obecramach M:Ukania
n ie ma· ogromne szanse zostać wyburzony w
,
terenów pod buqownichvo blokowe.
Ryszard BinkO\vski pominął zupełnie działalność placówek upowszechniania kultury, dzi ęki którym większość imprez doszła do
sku t ku. Placówek w Zgierzu jest wiele, a . w nich ludzie. l\Iają
one piękne tradycje, ale ich współczesność jest często mniej
różowa. Przykładem może być działalność najstarszej w ob~cnym
"·oje\\•ództ\\·ie łódzkim Biblioteki Miejskiej im. B. Prusa. Czy '.vyobraża ktoś sobie działalność filii tej Biblioteki na dwudziestotysięc z nym osiedlu w pomieszczeniu o powierzchni 35 mZ? Czy w-yobraża ktoś sobie 22,5 tys. książek na tej po'.'\'ierzchni l przeszło
10 tys. odwiedzin czytelników rocznie?
Czy był Ryszard Binkowski w Miejskim Ośrodku Kultury, którego
praeo·wnicy z drżeniem serca wsłuchują si~ w każdy wstrzą.11,
bo budynkowi grozi zawalenie? A mimo tego Ośrodek prowadzi
działalność (i to jaką). Wymienię tylko Zgierską Galerię Sztuki
plastyków zgierzan np.
-i 'Zmieni ające sie co miesiąc \\'ysta"'.V
L. Rózgi; A. S1adkowskeig:o i innych. A działalność teatru „Orfa",
Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, czy 80-letniego Towarzystwa
.
'
Śpiewaczego ,.Lutnia''.
Szkoda, że "·śród .,dwunastodniowych wesolych dni" Ryszard
Binkowski nie 7.auważył otwarcia w Muzeum Miasta stałeJ wystawy dotyczącej XIX·wlecznego Zgierza. Temu jednak nie dzrwię się, bo i władze polityczno-administracyjne też tego nie uuważyły, o czym świadczy ich nieobecność na otwarciu tak znaczącej- w życiu kulturalnym miasta wystawy.
Zastanawia s i ę Ryszal'd Binkowski, czy pieni~zy wydanych na
imprez}' nie można by.lo lepiej wydać. A może właśnie należało
je przeznaczyć na polepszenie warunków filii bibliotecznych, albo
na remont domu przy ut 17 Stycznia 34, który ciągnie 1ię już.
·
lata . a ma być s i edzibą MOK.
J~żeli można dyslrntować czy najstarszy Zgierz lei.al nA l!:achód cry na południe od dzisiejszego miasta, to nle ulega wątpli-

:\'IACIEJ \\'IERZBOWSl\.l
(Pracon nik ;}luzeum 1\iia~ta Zgierza)
OD REDAKCJI. Ó Zg1 ~rzu n ie zapominanw . X!e tak da wn o
l\lai·ek Koprowski p isał o teatrze „Orfa·:. Byly i inne t e~sty dojest zapotrzebo·wanie na
tyczące Zgierza. Ale milo na m, że
pisanie o Zgierzu.
W nasŻyffi przekonaniu pretensje pod adreserµ Ryszarda Bink owskiego są nie do końca uzasadnione. Pisał on o Dniach
:lgierza w 1988 i·oku I nie -musi taki artykuł nosić cecli monografii. Autor .zawsze staje 'przed koniecznościq dokonania selekcji.
Pisame o wszystkim n ie cieszy się dziś zainteresowaniem.
Poza tym artykuł Uyszarda Bil}kowskiego spełnił \v ko11c u
właści\,•ą rolę, gdyż pobud ził Macieja Wierzbowskiego do ·na~
pisania powyżej drukewanego listu. A to już bardzo dużo.
I jeszcze jedna uwaga. W podejmowaniu tematów w „Odglo,,.ach" staramy się kiero\\·ać zasadą jak najszerszego zaintere.so\Yania czytelników. Dlatego unikamy tematów adresowanych do.
środowisk zawodowych, a w i ęc n iekoniecznie i nteresujących sw•
roki krąg Czytelników.
Za list i uwagi dziękujemy.

wYJASNlEŃ I JEUNO PYTANIE
I\.ILRA
.
.

Stwierdzono iż częsć zarzutów Patia Ziemowita Zelazowskie go
znalazla potwierdterlie. W Z\viąz:ku z• tym zosta nie dokonana du•p!ata za eleme11ty niewła~ciwie wyliczone„ Natom iast. odnośn i &
konieczności wymiany i zakupu nowego akumulatora wyjaśnia
my, że jeżeli Pa.n Z. Żelazowski przedstawi k vy·it zdanta akumulatora, otrzyma odszkodowa11Je i wcale nie jest konieczne. c1ostarc;:sn:ie starego akumulatora do PZU.
W celu wyelimi·nowania ta:kich incyde11tów; jak nieprzyjęcia
klienta przez dyrektora - zos•tala zwrócona uwaga dyrekcji inspe:ł:>:to•ratu na 11ied-0pus zczalność w ystępowania podobnych zdar;:ei1. w przyszłości.
Z zasygnalizowanej przez was zą reda k cję spra"·y zostały " 'Y•
c iągnięte sloso,n1e wn ioski zmierzające d J p opl'a\\')' jakości i
kultury obslugi, których re a li zację zleccno kierownict\Yll inspekt oratu.
W z1\riąi.ku z prz_yUacś-~ami , jakich do znał nasz klient w podległej jednostce, stosowne ĘJłÓwa p1-.zeproszenia skierowano od~
rębnym p ismem do Pana ZiemowHa Żelazowskiego.
mgr ZBIGNIEW WJ:.AZINSKI
dyrektor Oddziału
Wojew(>dzkiego PZU
Od redakcj i
Dziękujen:iy:

TELEFON 36-77-70.
W odpowiedzi na pismo z 198El:06.22 doty czące sytuacji na skrzy-

ul. Narutowicza - Wschodnia podczas zatrzymywania
pojazdów przez funkcjonariuszy WRD uprzejmie informuję, że zatrzymywani są tylko ci kierowcy, którzy popełnili wykroczenie.
na ww. skrzyżowaniu lub w jego pobliżu . . Niemniej jednak po
przeanalizowa11iu całości sprawy wydałem polecenie, aby i tych
kierujących nie zatrzymywano p"rzy skrzyżowaniu ulic lecz na
parkingu przed budynkiem telewizji ze względu .na duże natę
żenie ruchu kołowego i pie zego.
DziękuJę za informa<Jję, która pozwalila uspravm i ć naszą służb(}
żowaniu

Odpowiadając na inwektywy Andrzeja Gruna zawarte w rubZ poważaniem
ry ce „Pestki dyni" („Odgłosy" nr 26 z 26.06.H.188 r.), a skierowane
mjr mgr'ZDZISŁAW PEŁKA
pod adresem dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej· nr 124
(Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego WUSW)
im. Nadieżdy Krupskiej uprzejmie wyjaśniam że: Teren „... wokół
i na zapleczu szkoły.„" należy do PGM i MPK. Iństytucje te
„ Odgłosach"
w
W :z:\viązku z Waszą notatką zamieszczoną
zatrudniając i opłacajac omiataczy ponoszą odpowiedzialność za
Kośby,
Stanisława
25.06.1988, a dotyczącą skargi obywatela
·
ład i porządek tam panuiący.
zam. w Łodzi przy ul. Mazurskiej nr 44 w sprawie pozbawieDziękując Andrzejowi Grunowi za cenne rady (których nigdy
nia lokatorów domu pralni -:- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mie·
powinny robić
za wiele, zwłaszcza pod cudzym adresem), co
szkaniowej Łódź-Górna informuje, że. pralnia została doprowadzieci naszej szkoly, proponuję na zasadzie wzajemności, by Andzona do stanu u.żywalności i klucze znajdują się u gospodarza
drzej Grun zainicjował czyn społeczny osób dorósłych i własnymi
domu ob. J. Skorupy.
(a nie cudzymi) rękami wysprzątał ten „romantyczny zakątek",
mgr BOGDAN' TOMASIK
bowiem dorośli są jego, głównymi u·żytkownikami i to w sposób
,
wcale nie romantyc;zny.
Dzieci ze Szkoły Podstawow~j m 124 sprzątają plac zabaw
CZYTELNICY
(przy bloku zamieszkanym przez A. Gruna) malują ogrodze- . REDAKCJA nie szkoły, sprzątają boisko i ulice przy szkole, często wraz :z
pracownikami szkoły wypalają śmieci '(bo MPO wywo'll je kiedY
chce) i wykonują wiele innych prac na rzecz środowiska. Ńie
D. SKUBISZEWSKA, Łódź. Nie potrafimy po\viedzieć, czy rzeź*
wydaje mi się jednak słuszne i wycho\vawcze, aby sprzątały za
ba przed Szpitalem Pomnikiem i na ulicy Łagiewnickiej jest taka
oplaca11ych, a nie pracujących dorosłych.
sama. Nie sądzimy również, aby rzeźbę przed Szpitalem Pomni•
.
Tyle wy jaśnień.
kiem trze!Ja było usunąć, bo się nie wszystkim podoba. StaroNa koniec pragnę zapytać p. Andrzeja Gruna - (ja - bez wyżytni Rzymianie uczyli, że o gustach nie należy dyskutować. Róż·
brudas\ czy odbywają po ul. Kaliskiej
ja. nym ludziom podobają się różne tzeczy. Być może są tacy, którym
obraźni,
·
spacery ze swoim psem zabiera 'na nie miotełkę f pojemnik, by , się ta rzeźba podoba. Chętnie oddan1y im glo$.
i:auważył,
WIESŁAW -PODLASIAK, Łedź. Jak zape"·ne pan
kiedy zajdzie taka pohzeba. sprzątnąć materialne dowody dobrego
powróciliśmy do tematu wypożyczalni kaset wideo. Lis1.1.'I " nie
trawienia jego ulubio,nego czworonoga? Czy zabiera, czy sprzą·
wydrukowaliśmy, gdyż aby zabierać głos publicznie trzeba mie 1~
ta, czy też pragnie, by sprzątały za niego dzieci ze Szkoły Podw sposób
wy rażać się
coś do powiedzenia - r a po drugie stawowej nr l24?
kulturalny.
Z niecierpliwością oczekiwać będę odpowiedzi na moje pytanie.
FRANCISZEK PORCZYRSKI, Łódź. Ma pan zastrzeżenia, i.e
Witold Borowy odpowiadając na zarzuty napisał: „Myślę, że na
RENATA SZMIT
(Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12ł
tym należy zakończyć polemikę". Zarzuca mu pan działanie prze·
im. Nadieidy Krupskiej ciw „głasności". Duże nieporozuquenie.
Kali ka 25/27)
Preferujemy takie polemiki, w których obie strony poslugu j'\
Lódź, ul.
si~ argumentami. W sprawach historycznych do argumentów zaliczamy sprawdzone fakty i ich rzetelną, opartą na naukowych
TO NIE TEN TYTUł..!
natomiast
rozważaniach i badaniach, interpretację. Powtarzanie
ciągle· zapożyczonych z różnych źródeł, często sprzecznych poglą·
d6\\', nie ma nic wspólnego z polemiką i dlatego trzeba ją koń•
'V numeJ:ze 26 „Odgłosów" (z· dnia 25 czerwca br.) ukazała się czyć.
Inaczej zamieni się to w ,.pysk1hvkę" .
rozmowa pt. ..Jeden 1 tych, którzy ukrywali się w · gruzach WarPIOTR BUGAJSKI, Łódź, W planach mamy publikacje arty•
• szawy". Redaktor Jerzy Kwieciński rozpoczyna rozmowę następukułów na tematy wy11ikające z na jnowsze j hbtoriL Mamy nadzie.
jącymi słowami:
i
j ę, że znajdzie pan tam odpowiedzi na nurtuj<1ce pana pytania
„Jak wiadomo, ·pierwszym, który spisał dramatyczne przejścia
wątpliwości.
Warpopowstaniowej
gruzach
czł.owieka ukrywającego się w
RENATA PĘDZIWL.\'fR-KALISZ, Tustyn. Sprawą postaramy
szawy, był znany pianista Władysław Szpilman. Nadał on swoim
się zainteresować.
wspomnieniom niezbyt fortunny, moim zdaniem tytuł RobinsoREDAKTOR DYŻURNY
jak na gehennę
na Warszawskiego - za bardzo przygodowy,
będącą udziałem żydów w czasie hitlerowskiej okupacji".
INFORMUJEMY O KONKURSACH
Przykro mi, ale to właśnie redaktor Jerzy Kwieciński niezbyt
fortunnie wykazał si~ znajomością przedmiotu. Książka z moimi
wsp,omnieniami (Wydawnictwo „Wiedza", Warszawa, 1946) nosi
l'<A ESEJ ORAZ RECENZJĘ POETYCKĄ
tytuł „Smierc miasta", Jak widać Jerzego Kwiecińskiego zawiodła pamięć lub zaowocowała fantazja .
Organizatorzy „Warszawskiej Jesieni Poezji '88" ogłaszają· konUprzejmie proszę o zamieszczenie powytszego 1p;ostowania "V'
kurs na esej oraz recenzjll poetycką. Konkurs ma charakter onajbliższym numerze „Odgło1ów".
z poważaniem twarty.
Teksty w obj<:toś~i: esej do 20, a recenzja do 5 stron znorma·
WŁADYSl',AW SZPILMAN
lizowanego maszynopisu w J)ięciu egzemplarzach, opatrzone godłem wra:.i: z dołączoną kopertą zawierającą imię, nazwisko, doCZY D'FREKTOR WOJCIF.cH SZMlDT
kładny adres autora oraz powtórzenie wybranego godła należy
ZAIREAGUJE?
przesyfać pod adresem: Biuro Organizacyjne Warszawskiej Je•
sieni Poezji, Rynek Starero Miasta :?, 00-272 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs na esej oraz recenzję poetycką".
Praee należy przesyłać do 31 &ierpnia 1988 r. (decyduje data
Od wielu lat walczę o założenie podwójnych drzwi balkonowych
wraz z futl"Yl'l11, które juź rozpadły' się. Bez skutku. Wielokrotne stempla pocztowego).
Przewiduje się następujące nagrody: za esej główną w w~so
interwencje u dyrektora PGM Łódź-Sródmieście mgr Wojciecha
Szmidta i ROM nr g nie dają żadnego rezultatu.
dwa wyróżnienia po 35.000 zł - nagrodę spekości -45.000 zł "\V listopadzie 1987 r. Zarząd Koła ZBoWiD nr S Lódt-Sródmieś cjalni\ :z:a pracę o tematyce warszawskiej w wysokości 40.000 zł
za recenzję: głównĄ w wysokości 35.000 :z:ł - trzy wyróżnienia
cie, którego jestem <;złonkiem wysłał ·do dyrektora PGM pismo inpo 30.000 zł.
terwencyjne w mojej sprawie.
W odpowiedzi dyrektor Wojciech Szmidt wysłał do ROM nr d
pismo znak TTfRd/1034/73/87/25~7 1 28.12.198'7 r. zobowij\zujące do NA wmRSZE
załatwienia sprawy.
Organizatorzy „Warszawskiej Jesieni Poezji '88" ogłaszaj~ konI co? .I nici
kur.s poetycki dla autoró\.V nieprofesjonalnych. Jeden nie publiko·
Nowa kierowniczka ROM nr fi pozbywa się mnie jako natręta,
a ja eierpi'c ostatnio na bóle nóg, nie mam siły nachodzić wany dotychczas wiersz w pięciu egzemplarzach maszynopisu, o·
patrzony godłem wra:z: z dołączoną do niego zapieczętowaną i
tych instytucji w 1woich sprawach.
Dom, w którym mieszkam przy ul. Zachodniej nr ~9, zbudo- oznaczoną tym samym godłem kopertą zawierającą imię, nazwany w 1912 r. i od dawna nie remontowany 1 dpia na dzień
wisko i dokładny adres oraz powtórzenie wybranego godła należy
marnie je.
przesłać pod adresem: Biuro Orgihizacyjne Warszawskiej Jesieni
Ml~CZ'f'Sf,A W KOZAK
Poezji, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa z dopiskiem
na kopercie „Konkurs jednego· wiersza". Prace należy nadsyłać
Serdecznie prol!lmy dyrektora PGM ŁódJ-8r6dmleiole • saindo 31 !llerpnia 1988 r. (decyduje data stempla pocztowego).
teresowanie się t, 11prawą,, W najbliz zym „asie sapytamy, ezy
Przewiduje' się następujące nagrody: - główną w wysokości
naua proiba została 11pehliona..
30.000 zł - sześć wyróżnień po 20.000 zł - nagrodę specjalną za
wiersz o Warszawie w wysokoscl 23.000 zł. ·
RJ:DAK.TOB. DY2UBNY
Rozwillzanie obu konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi podcta.s „Warszawskiej Jesieni Poezji '88" w Domu Literatury w
o
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87 /89 21.09.1988 r.
„PRmzoRNY ZMVSZE UB~IJ!lCZONY"
~odz. 20.30.

.w llWi~u • utydrulem opublikowan,m w H łlUlllenl9 „Odgło
sów" Oddział Wdjewódzk! PZU informuje, t~ w 1ryble nadzoi·u
zbada! ~l\ 9praw11-
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N a Twó] telefon c_zekają redaktorzy:
21 lipca - DARIUSZ DOROŻYŃSKI _;_ god,:i-

na 10-15.

. 28 lipca -

·

JERZY 1{~7 1ECINSI{l

godzi-

na 10-15.
RELACJA z ·DYZURU

w DNru

t4 LllPCA 1988 R.

. Mimo wakacji sprawy, z jakimi zwracają się do nas rlytelI' mcy, nie są wcale wakacyjne.
Pan W~ADYSŁAW OLEJNICZAK o godz'inie 6 rano stanął w
kolejce przed sklepem mięsnym na. ul. Północnej. Pan W.O. ma
78 lat I w dowodzie posiada adnotację, że możę kupować w
sklepach poza _ kolejnością. Stanął- więc w tej kolejce „poza kolejnością". Sklep otwarto o 9.00. Po nabyciu pół kilograma kieł
basy poiprosił o sprzedanie mu paczki mrożonych flaczków.
Wówczas usłyszał, że flaczki - to już inna kolejka i inne stoisko. Mt1si więc stanąć ponownie. A przecież w tej drugiej kol~jce tłoczy się tlum kupujących i kto go teraz tam wpu.ści! Pan
W.O. postuluje by w sklepie mięsnym oba stois·ka połączyć, a
wówczas stary człowiek nie będzie spędzał całego dnia w sklepie tylko dlatego, że chce ku'!}ić i pół kilogran'.\a kiełbas-y i paczkę mrożonych flaków.
Pan JERZY LIS z Aleksandrowa jest prac-0wńikiem oświaty,
s w tej instytucji 6 tys. z.ł -0słon(}wego. nie wlicza się do pens ii.
AJc jeS!i się choruje, to odciąga się _pieniądze od pensji plu;
(ld. t.vel1 6 tysięcy. Natomiast. f!dy otrzymuje ·~ premię, t-0 jp j
pyta
w~·sokość oblicza się jedynie od pensji. Dlaczetlo' łoak? .
pan J.L.
Pani Z. Sz. (nazwisko i imię do wiadomośc( redakcJi) porn~
Szpitalem Pomni·
szyła sprawę pomnika umieszczonego przed
klem Matki Polki. Zdaniem pani Z.Sz. jest to nieucrana rzeźba,
Przektórą już zaczęto. nazywać w Lodzi .,Garbatą Arabką".
zdaniem pani Z.Sz. tam winien być postument symbocleż -

11

.

sło
lizujący Kobietę-Pqlkę, symbolizujący nlsią narodowość,
wiańskość. Może by więc stojący tam postument przenieść gdzie
indziej, a na .to miejs·ce postawić bardziej sympatyczną rzeźbę?
Pan · E. K. zadzwonił w dość błahej, ale sprawiającej sporo
kłopotu · mieszkańcom Nowego Rokicia, ,s prawie. Oto chcąc pobrać kartkę na mięso dla współmałżonka trzeba zjawić s~ę w
urzędzje z kartą rejestracyjną, swoim dowodem osobistym 1 dowodem współmałżonka. A na przykład w Warszawie czy Wro-

to jest. - pyta pan E.K. - Polska jest jedna, a t>rzepisy do·
tyczące tej 1ameJ s.prawy w różnych miastach są r6żnef
Pan S. C. (nazwisko I imię do wiadomoś'Ci redakcji) jeat emerytem i chciałby podjąć pracę, w którymj zakład~•. który
zgłasza :r.apotn:el;>owanie na pracowników. Niestety, biurokracj11.
ze
uniemożliwia mu zatrudnienie, bo się wymaga zaświadC'Zeń
wszystkich miejsc, gdtie kiedył pracował. A przecieł niektórych
firm już nie ma, nie istnieją. Czy zatem nie "'rystarezyłaby d cyzja emerytalna ZUS?
„Popµ·
1nna sprawa: od lutego n1e ma w gJdepach herha y
larnej", tej najtańszej. Dlaczł!!go? Nie wszystkich eme,rytów stać
na kupno paczki herbaty za 300, 400 czy 490 zl?
Kolejny postulat pana S.C.: emeryci ·mogą ubezpieczyć 1ię w
PZU na kwotę 50-60-70-80 tyg. zł na wypadek ~mierci. Od
lutego ceny zostały w Polsce podniesione - a więc te kwoty
automatycznie ulegly recesji. Czy nie należałoby więc podnieść
składek ubezpieczeniowych i kwot na jakie mogliby się emeryci
I
ubeapieczyć?
Pani B. S. (nazwisko i imi~ do wiadomości redakcji) jeźrizi
z Zabieńca do Zgierza pociągiem (ldchodzącym o 14.29. W Zgif!rzu, gdy pociąg się uitrzymuje drogę do wyjścia za.gra·dza pospieszny. Tarasuje oba przejścia i ludzie przechodzą przez 'wagony lub przez tory.
Inna sprawa: na „Osiedlu 650-lecia" w Zgierzu dzieją się rótne ·ciekawe rźeczy. Oto jest pawilon. w którym n~ieści się apśmietnik! · Przepc!A naprzeciwko
1<'lrn. restauracja sklepy.
n.ony cuchnący smietnik, który w żaden sposób nie upiększa
kra ·ohrazu. Natomiast w sklepie „Jubilat" chcąc .kupi ć klamerki
dn przytrzymywania bielizny po praniu, trzeba kupić od razu I
sznurek. Inaczej nie spTZeda.ią. Sprzedawczyni nie wie. dlaczego
tak jest. ale osobno sprzedać nie może. Ważną sprawą jest tam
otr.kże woda: ostatnio szarobrunatna, pozostawiająca ciemny
~ad, przykra w spożyciu. I jeszcie jedno: Zi;!ierz i Aleksandrów
sa oddalone od siebie o 6 km. Ale chcąc jechać z jednego miasta do drugiego trzeba kor:zystać z tramwajów linii 45 i 44.
Wówczag jedzie się przei. Łódź, czyli ponad 20 km. Czy nie
Zwycza ·ną linię
możm1 byłoby uruchomić linii autobusowt" j?
miejską. T taniej. i szybciej, i wygodniej.
Pan WŁODZIMIERZ MATYKIEWICZ 1.apytał. cr.y nie wiem,
dlaczego w kiosku na rogu Wojska Polskiego i Sporn~j oraz na
Zagajnikowej nie ma „Odgłosów"? Przecież zawsz!! są w środę.
Niestety, na to pytanie .mógłby odpo\\iedzieć jedynie łódzki
·
• „Ruch".
Pani, JADWIGA KOLODZIEJSl\A natomiast. przekazała nastę
ulicy Kosynierów Gdyl'lsk'.ch na
pującą informację: otóż na
Cho'.inacb Zatorzu (ulica zadrzewiona, spacerowa) właścicielom
indyv.:idualnych domów kazano cofnąć swoje posesje o parę
metrów od chodnika by nie psuć urody ulicy. Natomiast pod
nr 52 wznosi się kompleks wielopiętro.wych segmentów, które
dotykają chodnika. Teraz ulica wygląda jcik· po!kręcana anakcnda, jest brzydka, z Zl'kosami, zy11;zakowata. Dlaczego - py·
jednym każe się o.dsuwać , a inni mogą szpecić
t~ pani J.K. urodę osiedla'.'

iorach
'cli
RONRAD TUROWSKI
Akt w ubiorach unikatowych - to meco prowokuJący tytuł
ekspozycji przygotowanej w salonie PP „Sztuka Polska" przy ul.
Nawrot 2a, przez małżeństwo Bożenę i Andrzeja Siewi~rskich,
:manych juź z liczącego się dorobku artystycznego w dziedzinie
gobelinów i grafik. Oczywiście, aktu nie należy m1lić z s~ksern
gdy
choć granica na pewnb nie jest wyrazista. Tym bardziej
przeniesione na suknie elementy grafiki i tzw. żywych obrazów
. pełne Ili\ ekspresji, a zastosowana technika areogra!u daje wraże·
nie przestrzenne.
Wystawa pp. Siewierskich stała się niewątpliWie wydarzeniem,
Z\vlaszcza w kręgach nie tylko plastyków zainteresotvaru·ch Droieldowantern aw::uu:ardoweJ 111ody.

EUGENIUSZ IWA. ·1cn:i

cławiu wystarc;y, że się pokaże kartę rejestracyjną: W ęc jak

tódź:

historia, wspomnienia, relacje

.
Przykre wspomni
-
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pełne p~·,k.i roboty. Wyskoczyłem na !:eW'nątrs jak :i procy.
.'\le tam stal ·jeszcze cały .szmal er l(otowych do ata.ku ludz>i (I) t:
jąkl
ujadały
które
·J:l•ami,

maia

I

'

.

.

•

wściekłe.

Strach

docfał

imałem ia'k oszalały
a ię wymknąć .

I

mi .sil:v.
ml

ud11.ło

d<>~il
.leden z SS-manów
mnie iednak, jego pie• ehwyeił
mnie z.a łydkę. l)ruwróciłem sl•

J1a śliskiej zamarzniętej kałuży,
się na.tych.mia.st l
<>rhvróciłem
ll"żac n11. plecach. wierz,!?ałem no-

p.mi .iak opetany. Psa SS-manów

b,·Jo dotknl!Ć, a. ce.
.n .e 1voJ110
kJopać, ie!(<> pan rnól(ł
<l op;ero
mnie . najzwyczajniej w Awiec;•

,, .

wl:cie'kłe
R:imcaiac
spojrzenia na S-mana wykrzy- ·
znane nu
wszys kie
kiwałem
i!llemieck ie przekleństwa. zakoń
C7.one wezwaniem do odcil!gn.iec1a wilczura. Pies· słyszac mow11
Przestał atak.ować.
sweiro pana
SS-man był jakby trochę "-:vsfraszonv. ie może ma do czvnien ia
z rodak,em. odc iągną ł psa 7.l(Od'n ·.. z mo~nt 7::vczeniem. Wtedv
.Z l"rwałem s,ę laio zając 1 w noJ!i.

2.astrzelić.

W
Było to latem 1942 roku.
w obaw ie
·drogerii, w której
·pi:zed wywiezieniem do Niel'niec

(Zarządcą był
pracę
· podjąłem
ł:laltendeutsch Harald Wendtland

ucieczce
1)0 udanej
Zdzisio Ploszajskii u:krywal aie u
Jabłońskich
.swych krewnych
mieszkających przy uliczce i>rzyleg!ej do dworca Łódź-Fabryczna.
któu. przyjeWraz z matką,
"·y braliśmy się
chała do mn.ie,
do JablońSkich .
W pobliżu domu, gdzie mieszkali podeszła do mnie &iostra naJabło{lskoiego,
rzę{:Zonej Janusza
abym nie wchodzi!
c>strzegając,
oo nich. bo są tam Niemcy. W
przekonaniu, że chodzi tu o ui·zedników Arbeitsamtu (Urz~d u
pracy) i powod01Wa·nY chęci<!, ratowania chłopaka z oi>resji (pr.aznałem
cQwałem, byłem kryty,
zlekceważy
dobrze niemiecki),
Matkę z.ostawiłem przestrogę.
zape'IY'I!iaiac
łem przed domem,
19-!3 rokiu

obozowym
w tyciu
LWYkłego
pełnym silnych wrd.eń. wstrzakrz~·kńw. b:.~ów psychicznych,
nieustaiacego e:łodu i
cia oraz

pragnien ia. Nasze komando. k1órego panem był Bevauer (Berufsverbrecher - zawodowy nrze•tepca). kano Paul - spóźnił~ s:e
na ariel. Do· nowo zhudowanf>l!n
baraku. w klbrym w riośp·ie,..hu
C'h!eptali.śmy l(ora('a rzadka . \\s~
serzunke'' z brukw i. wvsvlano
eksnedycje karna w postaci dwuSS-ma.nów z groźnvml
dziestu
Wilczurami na smyczach. Nie hvnasze!!o kołr> chvba HiHtlinga
rniec. jestem ciężko chory, błl\·
s:r.aroalvb,·
manda. którego ni„
g·am .o .lekarza". Adres; iadl1ego
H. P.
psy SS-manów. Wielu cieżko or'l'imienia .ani· nazwiska. Ale chachorował.o l>Okoanie, a. nieje<l'en
ralHer pisma był nti dobrze, znaDo pokasanv<'h
llmarł od ran.
(Wincenty)
iiy. Pisał ją Wicek
którv
.należał równie! Zdzisio.
Jędrykiewicz, syn artysty mala:Wpadłem
chwilę.
za
wrócę
że
ją,
ran czvs t ~
:nawe't
pn:emyl
.n.le
.rz;i.
w „ikoci.oł" oS:astawiony u Jabłoń
woda. Goraczka skłoniła go do
przed
Król-ko
Była sobota.
sklich i od tej ehlw.ili nie było ·ZltłoS!Zenta l'ie do Krank.enhau
z;imkn.ięciern „budy". Znalem padla mnie żadnych· azll!l.I wn-w1.(lazaret obOZ<JWYt Wtedy str-adleka y w obrębie
n~ adresów
nia się z r11.k 1eltapo.
łem ~o z .oczu.
uL Jan Kilińskiego i Henryka
białych
sta·tua
mie1l
Jabł<lńscy
Dowledzl.a?em Iii! pM;niej, te
·Sienkiewicz.a, więc niezwłocznie
Rosjan, ale c~uli aię P.olak,8.in.11,
pri:eEnaczonv na wyjazd
r.ostał
Z>,cząłem ,"lzukać doktora. Drzwi
tylko
nie
1.irebie
u
ukrywali
do innego ·ohozu, ~dzie m.!al::I" bvć
·otwi'erały m.i żony lekarzy, bądż
udajaobcych
i
a:le
.krewnych,
i lepste żarcde .
warunki
lepsze
służące. Słyszałem zazwyczaj, że
.doktora a·kurat nie m.a, albo, że . cych slę do Generalnej Guberni Dałem 11i~ złapa~ na l~ 1 za'J:)i~łucha1i BBC i Moskwy, ko11)0i:'·
sałem s.i~ !!'Ówniet m.a ten tranl!zmęczony i żona się nie zgadza
towa1i gaut1t<i. Dom był 'Pod ob- port. Wtedy !lupo Paul, ktć.rv
ab:. gdziekolwiek wychodził.
ale gesta.powc·Om nise.r wacla.
.i:alę.dw~* 'ltillka tygodni wcze!i;iei
spe.re odcinki
Spenetrowałem
czego nie udało się uchwyc~ć ani
w mzystępie wkiekł~cd usiłowal
ulic Jana Kilińskiego i Henryka
Pow.ięc
Podstaiwi'li'
udowodnić.
mnie uduslt, parskna:ł śmiechem
Sienkiewicza bez żadnego efektu.
s•on
Zła.'J)aii
laka-prowok.a.tora..
! krzy.knał - Dummkop!, du ,;ehs
Po godzinie policyjnej ruszyłem
był
osób. Dodatkowa zdobycz•
Himmelfahrt...)
Himm.elfahrt,
Gabr·iela l'<arutowicza· w
.11licą
inne
oraz
Niemiec
z·
uciekinier
(Głui>ia głowo, !d'zies~ w podróż
Dobrnąłem
k.ierunku radiostacji.
osoby, które weszły do „kotła",
do nieba, do ni-eba.„) I !:llaezado pierwszych domów kolo parw. tym moja mabka, którl( Jed<'Y"'1 testem w:zn1óst ręce do 1t6Znalazłem
:Vlateiki.
ku Jana
ltok
Nr
Nr
c.ena
nak po kU~u tygodniach WYJ)UŚ
r:v-. T~ w:v8tarczyło. Ponl&waż
wreszcie lek.arza.' klórv bez "aMarki
Lp.
Nr rej.
prod.
silnika
JXl d wozi.a zuż.
w więz·ieni.u wzy
cili. Pobytu
wywoł.
:Z:.l?ło.!llem ele dobrowolnJe, mogh1nia wpuścił. mn.ie do mieszka115D
Fla.t
P.
1.
LDBWP
1&85
HMH9
ul. Sterłinga n.ie przeżył Bolclo
10231Jł
69
wyco1a~ i tak
łem 1ię leszc~e
krótkiej relacji,
n1.eo1,nia. wysłucha!
Z. P. Ffa·ł 125p
LDB 971>E
Jabłoński. kaleka, izwany „mece-1984
!U88ł8
.szybko j,a:k to byŁo możliwe, zro- Si
10t18553
wz~ął torbę i poszedł ze mną.
65
hl.oeo,ltl
12511
Fl&t
P.
zgID.eło
3,
obozie
w
n'a:&em~'.
la.ko
Zdz!sfo,
biłem to. Niestety
LDB 9'l6E
już ciemną nocą
1984
Dobrnęliśmy
943071
10171'~
70
538.IOł,n.Sób, wr6cilo 1)0 woln·ie zaled'wie
Kr.arn.tenba,u. był dla
pacjent
w okolice Dworca Kaliskiel(o do
LDB 4łłE
1M4
7S1312
'· P. Flat 1251>
1&1686'
65
621.0łl,miałem
nie
nieo!rlągal'ny.m.
mnie
.
kilka.
Slan
chałupiny.
nędznej
. jakiejś
5. P. Fiat 125p
11}8;)
· LDB 3.6&P
967Sll4
1003422
6p
828.łl0,chorego okazał się poważny. LePłoszajskl~~o · jut wpływu na Jego los'.". O Ue
Losy ·Zdzisława
6. Nysa 522S
LDB 481E
1984
750153
294132
65
589.00łl,pamiętam, znalazł sle p6źniei w
zapalenie płut'.
karz stwierdził
- uciekiniera z rob6t przymu7. P. Fla.t 125:p
LDB 2288
198~
10!7006
10104%0
70
538.!Hlł,Dr ,Jacek Szm.;l (a może Szmyt'?)
sowych przez dłuższy czas zwią Oświecim!u. a nastepnie na: Mai125p
Fiat
P.
Il.
302P
LDB
U84
878953
1023485
70
dopełnił sie kgn
538.0łO,przepisał lek•i, w,·raz1ł pol!'!ad. 1.e
zane były ze mną. Byliśmy ra- danku. f!dzle
9. r. Fiat 12511
LDB 44.6B
l:l83
7()
912357
1011666
J'okuie oopra wę. nie chciał P!'l'··
538.000,-_
.zem w kwarantannie w obozie smutny los w komorze (azowej. ~
Jak uniknałem losu Zdzisia i
J Il, I'. Fiat 1251>
jąć żadnych oieniedZ'" :\ie w;emieszkaliś
zagłady illauthausen.
LDB~B
1983
841299
1011711;
'448.000,75
wzez
pogryzion.vch
rinnych
dz.iałem. iak mu dzickować. hk
my wspólnie w potwornie za11. P, Fiat 125p
LDB 975E
1984
818431
75
1017337
'48.000,otóż tald:vkia
SS-mańsk11 ~fore?
barakach
końskich
pd1lonych
sie odwdzięcz.yć:.
12. Fiat piek-up
LDB 5l!łB
1!83
898476
1011311
70
455.900,~tosowana prizez nich b;ła taka.·
Z oowrotem. szliśmv każd.v od·
Buchenv.'aldu, st.amtąd, wywiezfote praktycznie nikt nle mó.itł \.'I
dzi!O!lnie i\I ieliśmv nadzwyczajne
no nas do i>odziemi Dory~Mittel
Wymienione pojazdy można oglądae w dn iu 4 s i~rpriia 1988 r. na ter~e WKTS w
Pierwszy ~
unrlklll\Ć pakb kłów.
ba u, skąd iak gł.os.iła fama poszczęście n.ie sootkaliśmv ani w
Łodzi, ul. Warecka 2, w godz. 8-10.
11.tak TOZ!>OCZ!lł :!ię jut w izbie.
jedną. ani w drugą strone· żadwrót był tylko· przez komi.n.
jak gdzie jedliśmy obiad.. Wpadło
Opielrowałem sie Zdzisiem
patrolu.
n
Przetarg odbędzie 1ię w dniu • 1iMpnia 1981 r. na terenie· WKTS w Łodzi, ul. Warecka 2 o go<U. 11.
· ·.W znanych mi opracowaniach .mogłem. Trzymalci&roy się zawsze .kilku SS-man6w :i: rzucai11cym i
się
Wszezał
psa.mi.
smyczy
na
sie
wio:sny
razem a~ do wczesnej
z okresu okupacji przedstaw iaZainteres.o wani winni WiPłaclć wadium w dniu oględzin do kuy prudsiębioratwa w .
tumult, krzyk przeraż~nia i nie1944 roku.
jących sytuację° w· łó.dzkiei sluż
.
w,vsokoścl 10 proc. ceny wywoławcze,.
umym
w
Byłem
hałas.
umow.ity
1'0watny,
wiek
swój
nad
Był
Qie zdrow.ia nie soot1'1ałem nazW przypadku niedojścia do skutku prze targu pierwszego, drugi przet.ari odbędzie
Bezpieczny od'
ciżbv.
śro<lku
zamyślony. Ja. późruiejszy .. b.iewiska dra Jaclrn Szmita. a me
się w dniu 18 sierpnia 1988 r., o godz. 11 na terenie WKTS w Lodzi.
ataku. z tylu: ,Stopniowo J.ednak
zwany
muzułm.a.n"
gunkowy
, ·sadzę . aby b ył to jedynv pfzvprzesu"·ał sie rlo drzwi.
tlL1m
(worek gówna) l
DrecJ;:sakiem
Zastrze~a się prawo odwołania puetar1u lub wyco!ania niektór ych samochodów bez
p.adek 111es.ien ia przez nieE(o pogrl.z;e już c-zuwali nas_tępni SSmurowany kandydat cl.o krl:lma~ridii.n · l'I prz~-czyny or<1z zmianę ren wywoła wcl!ych.
.
n1ocy rodakon~.
.
podopiecznymi
-mani· ze swymi
torium, jeszcze wówczas w dość
Drug ie moje spotkanie z ucieoraz
Za występujące "'~anr ukryte w pojazdach układ nie ponosi. 'o.d powiedzialności
dobrej formie. nie traciłem na- .W drzwiach d" ll}.'Zedsionka U·
k inierem z III Rzes zy nie h,·ło
/K
1753
·
brakń'!.
'.a
zupełn
u
"
n
futr·rozpaczliwie
Sle
wvc\.łem
eh
dz:ei. a nawet czegoś w ,rodzaju
już. tak spokojne. Dotyczyło. mło
ny. ·n,e daj11c !l~ w;vpchn&ć tak
pocz.uc;a dobrego humoru. Zdadego chło paka w~·wiezionego n.a
te psv ·ąLUH.mW",,6ąDH.UU~.D7.UU.HH'~~~~A
je<lnak coś u. pozór . ~ługo, d zauważ yłem,
rzyło s1e
W maju
roboty,
przymusowe

• - Narutowicza 31, w wówczas
Sz.tageterstrasse) pojawił s!ę jakiś
. n'ieznany m.i czlowiek. Poprosił
,na st~·onę, co by lo. krokiem co
najmniej nieostrożnym i wci·snal
w rękę zmięta karteczkę. Zakilka słów i
mienU ze mną
Treść
szybko opuścił droger ię.
karleczk i była krótka ale alarm·u.iąca. „Ratuj zwiatem z Nie·

•
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Melchior

Wańkowicz

w pier wszym tom:e „Katoda-A noda" opi krótlti pobyt w Kosowie w słynnym przed "o j ną
:takładzie leczniczym Apolinarego Tarnawskiego. W jego opisie
w pewnym momencie pojawia się postać Wita Tarnawskiego. W
latach trzydż!estych prowadzenie leeznicy „stazy dokt-0r", jak nazywano Apolinarego Tarnawskiego, oddawał powoli w ręce swo·-'
jego syna Wita, który u boku ojca rozpoczypał karierę lekarską. Ale Wit 'Od
najmtodszych lat skłaniał się do pracy pisaraltiej i d'Ziś bardziej znany jest jako krytyk i pisarz niż lekarz.
Jakie · były początki literackich uiint~resowań Wita Tarnaw'•
skiego?
Już jako kilkunastoletni chlopak próbował pisać przygodowe
powie&ci. Napisał ich kilkanaście, ale po przeczytaniu kilku wielkich pisarzy i porównaniu ich pisarstwa ze swoimi próbami, postanowił przerwać „okres młodzieńozej gra:f.omanii" jak to sam
określił. Potem . był czas teoretycznych
poszukiwań, które nie
doprowadziły do żadnych konkretnych, na papierze widocznych,
.rezultatów, pozwolily natomiast n.a ukształtowanie się w prży11zlym krytyku wlasnego :wogra'mu estetycznego. Potem przyszły · atudia medyczne i praca lekaTZa, która nie· · bardzo pozworna na pisanie, ale jeśli w kimś obudzi sii, już ten "ognik pisarski trudno jest go, ot tak po prostu, zgasić.
.
'
'
I w roku 193'6 Wit Tarnawski zdecydował się 'WY'Słać do :redakcji „Prosto ;z Mostu" swój szkic o twórczości F.r api;ois Mauriaca. Wielka była jego radość, kiedy artykuł· ukaZał się na
\ pierwszej stronie pisma, a redaktor Stanisław Pi<!Seeki zaproponował stalą współpracę. Czas wojny i pierwsz:e lata emigracji
do:i;>rowadzily do skupienia się ?.ainteresowań Wita. Tarnawskiego na tw6rcz(!ści ·Josepha Conrada. I tak autor „Smugi cienia"
stał się wiernym towarzyszem dalszej d'l'-011 piurskiej Wita Tair°11.1awskiego.
~
W roku 1957 z okazji setnej rocznicy \!rodzin J<O$epha Conrada z inicjaty;wy Wita Tarnawskiego i pod jego ~akcją w Londynfo ukazał się tom pt. „Conrad fywy'', Redaktorowi tomu udało się zaehęcić do- wspólpracy najwybitniej~zych pisamy emigracji. Wszystki~ artykuły,
W$pom.n ienia, s~kice i wiersze (poza
wierszem Jana Lechom.a, który w tym Czasie jut nie żył) powitały specjalnie dla tej książki; W ten sposób. :narodxiła się praca, w której można cznaleźć . prawdziwe lit.era~ perełki, ja:\<
choćby teksty Andrzeja Bobkowskiego,
Maril~~c~czowej,

pni cy

Za eo
.,,ludziom
pIac1c •.
1
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Płace

to najtrudniejszy _.:. jak
okazuje - problem do rozwiązania. Niby w teorii wszystko jest jasne i proste: płacić
odpowiednio do włożonej pracy. Im bardziej sk:oi:nplikow ana praca wymagająca nie tyl'ko
wysiłku :fizycznego, ale i intelektualnego - tym wyższa pła
ca. Ba! jak to ktoś
trafnie
śpiewa w popularnej piosence:
powiedzieć łatwo. Trudniej zrobić. O potrzebie zracjonalizowania ·plac mówi się już u nas
od lat. 1· na ogół pozostaje to
wszystko na mówieniu.
· Wystarczy jednak napisać o
płacach, a zaraz posypifl się li1ty, bo - okazuje się - wielu
ludzi w naszym kraju ma zna~
komite pomysły i wie, jak to
zrobić, -by było lepiej. Tadeusz
Tanaś z Warsżawy w liście do
„Odgłosów" pisze . na przykład
tak:
„W kraju, naszym, %atrudnia:się

~ącvm

„Bo ta proza jest
jakby z innej epoki"·
Czesla wa Miłosza, Stanisława Vincenza czy Pawła Hostowca.
W roku 1972 Wit Tarnawski :zbiera swoje szkice, które dotyczą twórczości Josepha Conrada i wydaje w ksiĄżce pt. „Conrad. Czlowiek-:pi$a;r-.z-P-0lak". Od wpływów autora „Nostromo"
niewolna jest także twórczość
prozatorska Wit.a Tarnawskiego.
Jako prozaik, ten krytyk, C1bjawił się bardzo późno, ale za to
tomem bardzo dojrzałych nowel, które wyszły w roku 1960 pod
,,·spólnym tytułem „Ucieczka". Tytułowa · nowela opowiada
o
ezlpwieku, który w sierpniu 1939 roku jedzie do Kosowa, by
odebrać spadek i tut.aj zastaje go i~·-0jna. Opis pierwszych dni
wojny widzianej z dalekiej huculszczyzny przypomina nielitóre
strony „Soli ziemi" Józef.a Wittlina, ten sam przejmujący nas trój oczekiwania, tu oczywiście znacznie> krótszy, bo już po
Kilku dniach wojna dotarła w okolke Kos-0wa tłumami uchodź
ców, . Staniewicz, bohater -0powieści Wita Tarnawskiego
swą
udeczl.i.ę p1·zed woJm~ rozpoczĄl 17 wrze~nfa 193.!t ' roku rano i n ie
'' ie, że w tym samym czasie do Polski wkroczyli Rosjan.ie. Do,\· iaduj~ się o tym w czasie drogi, 'CO oczywiście pogłębia dramatyzm jego sytuacji. Cała nowela 'pomyślana jest jako przekazany w C7.asie wojny przez rannego żołnierza pamiętnik, do którego autor W1?rowa<lza jeszcze swój komentarz. Trasa ucieczki Stan i "Wićza wiedzie' przez. mi~jsca świetnie znane Witowi Tarnawskiemu i właśnie w wielu z owych miejsc autor zatrzymuje się,
b y opowiedzieć o . 1vłasny-ch
wspomnieniach. · Przerywa akcję
<>powiadania i podejmuje drogę wraz z bohaterem, by na chłodno
:z. perspektywy czasu powrócić w swe dzieciństwo i młodość, by
pozos tcrn·ić nam chw ilę na refleksję, by opisać także przyrodę
kraju p rzeszłości. Slowem - pokazać to wszystko,, na co autor
r-.rekomego pamiętnika n ie miał czasu. . Wit Tarnawski w tym
opowiada niu ucieka i powraca, zarazem. Ucieka Od wojny i tego,
co wojna zrobiła z jego „małą ojczy.z:ną"', · by użyć określenia
Stanisława
Vincenza. Ten formalny zabieg pozwala mu także
· na powrót w przeszłość:
„Tak .wlaśnie wędrowalem wśród was zn mlodu - połoniny
ł góry tamtych lat - t cala moja dusza górska i wiejska rodzi~
la slę- ' pod waszym · szeiokim tchnieniem.
To wy sze%yty, lasy i bezdroża Czarnyhory nauczyliście mnie szukał:! śdeżek samotn ych ri n ie ludnych gościiiców i omijać miejsca, gdzie wzrok
n ie m ógłby .~wobodni e laoj:yć a:: po granice widnokręgu."

I stron a dal ej:
..w·ięc trntlzę s i ę, by póchu:yci ć 1cas - góry, polonin'lł, La.sy s!ou:em u; ierm;m. p·rz·yt1·zymać na zawsze w opowieści o waszym p i ę k ni e. ocalić przed utratą. Cokólwiek się stanie, ty mi
t:ostaniesz teraz w ręku czarnyhorska książeczko, obrazie z 'Ra·-:m ieci z milo:icią malowany . - na pocieszenie, niz chwilę ciężką."
Następne opowiadanie pt. „Nałęccy" ma bardzo · podobną bu<l.ow~ jak pierwsze. Wydaje się, że u Wita Tarnaw.skiego w prozie
nastąpUo niezwykłe
połączenie krytyka i pisarza
jedną ciekawą całość, Czasem tylko pisarza jakby pokrywał temperament
krytyką i autor zbyt wiele chce wyjaśnić, tak sii:) .dzieje na przykład w zakończeniu ooowiadania pt. „Kain". W sumie jednak
tom no\vel Wita Tar.Ja\yskiego pociąga nas swym spokojem, ba
la p:·oz a iest iakbv z innej epoki, może właśnie dlatego przy
n'Ei tak dobrze oclooczywa,
zapominając o calef otaczającej
nas gon itw ie. t\ kilka nowel z owej książki można spokojnie ·
1JO~', aw i r: obok najlep~ych utworów tego gaLunku w polskiej
l '. leratu rze Łacinie i bardzo celnie napisał o „Ucieczce" wytrawny eseista i krytyk Paweł Hostowiec:
.
.,Jeźeli będę chcia? kiecl-yś pisać nowelę, zajrzę przedtem prędko
c1o książki doktora' Ta·rnaws1ciego, .aby z_obacz.yć jak się to lub
t c:.7"to 1·obi."
W czas svve j młodości podąż:vl Wit Tarnawski w nastf;pnej
k s ' q żce pt. ..Mó j ojciec". I myliłby się ten, kto by sądził, że to
tylko wspom11 i ~11 i e. · jak Z\Vykle w takich razach ·zakropione
nu t ką sentvme ntalną, \v rzeczywistości to dokładna analiza ApoJln arego Ta rna wskiego pełna ciekawych myś1i i spostrzeżeń. 1
c1z'~!;;i t~'m za le to m, a także pięknemu językowi, który stanowi
me>cna stronę wszystkich utworów 'l\'ita Tarnawskiego, lektura
te ~· n niewięlkięgo utwoeu staje s i ę ważnym przeżyciem.
W latach 5iedemdziesiątvch wychodzą dwie następne ksi ążki
au.tora „Ucieczki". Są to „Ksiądz Antoni" i „Wyznania i aforyz..,

w

mv".

·~

Michał ...Sprusiński w

·

swym artykule pt. „Literatura rutjmniej
znana'' <Polityka 1981) ułożył listę pist:LttY, których utwory winny być udostępnione krajowemu czytelnikowi.
Na owej liście
umieścił' także nazwisko Wita Tarnawskiego, ale miał na myśli
przede wszystkim jego, prace krytyczne i eseistyczne. Sądzę jednak, że i twórczość: prozat orska godna jest takż~ przedstawienia
s-zerszej pu blicznoścL ·
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•wiata w trlahlonłe; Pue~
nąl on lll km, ~jechał na
co robić'!
niądze
szcu:ścia
rower.ze 840 km 1 przebi~1t
Za1óżmy jed11ak, że w małym
najważniejsze, to
żyć godń.ie,
126 km w c:r.amde 18 IO<hi!ft, 23
, miaste.c zku, gdzie wybudowano
chot może i głodnie. I tak też
minut i 6ll aekund. Jest to. rez akład
produkcyjny, okazuje
żyłem, ufnie ~ :z nadzieją pakord •w~ata. Poprzednio naieiaJ
się, że jest on już nikomu nie
trząic w przyszłość,
która w
on do Amerykan.ina Kena . W:ipotrzebny. Tadeusz Tanaś pogaze:taeh tud~ież radiu „Pio:;emana i wynoigił 39 rodzin.
wiedziałby 38 miillut i 40 aekund. Sukces
przesuną'Ć ludzi . nier" l'rl!1«Ywala . się caŁkiem :nieto ogro1m ny, · tym bardziej,. ź•
do handlu i usług. Ale w miaźle jeśli nawet może już
steczkti ·tym do handlu może . nie dla mnie, to na pewno dla
tra5ę 540 km Ba:rtlomiej Dolata
przejść 10 osób,
pr:ziaje<:hał na normalnym t·o.
a do ' usług
moich dzieci.
nikt, bo trzeba byłoby otwieTa'k . mijąły lata. Aż tu na- - \i\>·erze z bydg-0sk!ego „Rometu".
rać nowe zakłady usługowe, a
a 126 km przebiegł w dziura.gle - patrzę - wszysiiko dzina to nie ma pieniędzy. · Co z wnie się zmienia. Jednym żo
w ych butach. Ot, taka Polska
,s.pecyflika.
resztą? Może przeniesie się ich
,
łądki rosną, i'nllym na odW.rć t
do \'Viększych mhst? :&łoże i
Mam wprawdzie pe"."lrną wąt-'
- kurcżą się niebywale. Intryby!oby to pożyteczne,
pl:i_\\'ość, czy mianowicie należy·
bo są ganci zostają moimi zwierzchnitam wolne miejsca pracy. Ale... kami, a zwierzchnicy - z1oten re'kol'd ,wpisać na konto
sportu, bowiem Bartłomiej DoAno właśnie. Pó pierwsze c1zieja_m i. Ci, k~ó rym i pogardza, l ata jest komandosem ·i służy
nie ma tam \yolnych mies.zka11.
łem, jak na pnykl9d ·badylaPo drugie - inżynier Jan Korze, czy prywatni \yytwórcy
o beońie w .,Czerwo:11ych Bere, iralski pracę znajdzie, aie jetach". A zate•m należałoby ragipsowych wa2lon ików, nie tylgo żona już będzie
miała z
ko wsuwają kawior pod „Soczej rekord wpisać .na kont"
t ym kłopoty. Może by to się i
Woj·s ka· Polskiego, które go do
wiebkoje igristoje", ale ni-edało jakoś załatwić, pozostaje
taki·ego w yczynu 211akomićie
śmi~ło stawiani m i są za \Hór
jedynie kwestia zasadnicza wręcz przyg-0towalo. No; ale i'l?przedsiębiorczości 1 pracowit-0 _.
kord jest.
·
wolne mieszkanie.
Otóż pań
sci. P-0 kraju zaczyna s i ę par są afery. Oto krako"\w:kte „
stwo Kowalscy będą musieli na
noszyć obcy nam ·ideowo kapi~.
to mieszkanie poczekać ... io ·1at, tał. Milicja przestaję" gnębić
„ij_'empo" ogłosiło · „list io11czy''.
a możę i więcej. Gdyby mieli cinkciarzy, a telewizja raz p-0 .zl siatkarką LKS Bogu:slawl\
dolary lub inną wa)utę wymieW ięzJk,
która zginęla !'liniej
raz·. nama\via mnie do ku·ponialną, to mogliby sobie , kupić
i.vania w „P.ewexie" herbatki -tvięcej w tym samym cza$ie,
mieszkanie, · ale nie mają. · Cóż
kiedy Grze.g orz Więz:ik poz!)Stal
„Paracęlsu.s". Hańbiący handel
więc z nimi zrobić?
w RFN. Reporter ,;Tempa" wyródak"ó'w na zagranicznych baWydawało się ·nam nięgdy~,
bl'al się do Bielska-Białej do
zarach wspierają· .cicho wielkie
że pa1'istwo może
wszystko i
biura podróży. ·Przebąkuje się
Rozalii Nakryjko - matki Boporadzi · sobie z każdym problegusławy W., gd2Jie poszukiwanej
też coś o wprowadzeniu odmem. - Stąd powstała maniera płatnej służby , :zdrowia, mimo
równici nie zastał, choć w Lorozważania o różnych sprzecz- / że z ·powszechnej i .darmowej
dzi sugewwano, że tara być po.'
nościach przy pomocy· wielkich
winna. Niektórzy powiadaj~
ta'kv 'bardzo byliśmy dumni.
liczb. Od półtora miliona odejże ~1ależy jej szuka~ na :MazuWreszcie na koniec moje 'wiemiemy ćwierć miliona, to zo- loletnie oszczędności w banku . rach, gdzie z córką na·b iera sił
stanie milion i ćwierć. Rachudo dalszych zawodów. W Lodf':i
PKO, za któ-re myślałem kunek jest prosty! Ale za tym ranatomiast pustostany powię:
pić sobie na . stare lata malochunkiem kryją się ludzie
ze
kszyły się o pust~ mieszkanie
litrażowy
samochód dla każ
swoimi marzeniami, namiętno
Bogusławy i Grzegorza Więzi 7
dego, topnieją niespodziewanie
ściami, pragnieniami, planami.
do tego sfopnia,. że le;dwo wyków. Gdyby ktoś wiecraiał o ~
:;>amo życie. Co z tym zrobić?
ginionej, to - pis:Mi „Temp,)"
starc27yły m1 na dobry rower.
Tego życia spoza wielkich liczb
I to właśnie kupując ten ro- proszony jest o powiado~ieni'e LKS.
nie widać.
.
.
. wer, poczułem się oszukani po
wtóry.
Myślę, że trzeba - w ramach
Na. Węgrzech, Slowacjf i w
powszechnego odrzucania dogPolsce rozgrywa się już po raz
Be jakże to tak - myślę somatów - zastanowić się, jak: bie - zawszi! i u wszystkich
czternasty wyścig ·kolarski . dl.a
by sprawa wyglądała, gdyby sił
jlµ'liorów „Szl8ikiem KµtierÓ'W".
wspierałem
państwowy
na okres przejściowy, porząd
przemysł, co zaspokaja pot>rz.eWyścig ten nigdy nie ciesżyl
k.owania gospodarki - utwo- by ludności, stawałem ofiarnie
śię zaiillteresowaniem
PZKol.
rzyć armię bezrobotnych, któna każde wezwanie, gdy przyPozostawi.ano . go
łaskawie
rym płaciłoby się zasiłki. Proszę szłe ratować zagrożony plan,
OZKol. w Tarnowie. I na skusię . jednak nie oburzać i
nie bez słowa brałem udział w . tki takiej decyzji nie tr~ba
rzucać we mnie
pomidorami czynach s1połec-znych, podnosibyło rUugo czekać. Wyścig ten
oraz zgniłymi jajami!
Napi~
łem
swoje kwalifikacje, . ni e
w caloś'Ci opanował słowa.ckl ·
salam: zastanowić się. Ale o flirtowałem z opozycją i jeż
działacz Jano Glajza i rządzi
szczegółach może in11ym ra- ·
d'ię tylko rowerem, a Kowaljak chce. To, co dl'liafo się na
7.em..
ski - ten od gipsowy·ch wafrru;ie XIV Wyścigu „Szlal~em
Zo.ni1{ów, na kilometr pa,chną
Kurierów", woła już nie o po
ZENON
cych tandetą i z pewnością 1 mstę do nie·ba, a .o szybkie ·
POROWATY
zbytecrnyich, kiedy brakuje nad?-ialanie wyj,pśndające PZKol•
A co się działo?
wet tak podstawowych arty·
kułów, jak pajpier toaletowy To na pr:z:yklad, że z odmanajn~W\Szym modelem mercekam-i organizatorów pętali si•
desa? To ma być w porząd
po trasie jacyś d2llwni ludzie,
ku?
że Arkadiusz Ceniuch, gdy zabrał się z grupą kolarzy CSRS
Pamiętam, jak był zwykłym
magazynierem w naszej fai Węgier i nie kwa.pil się do
bryce, to ,z awsze pierwszy mi
prowadzenia w tej grupie, do&i~ kłimiał,
bo jakże inaczej
śtal „po buz;i"
od Jaroslava
- · inżynierowi. Teraz udaje, ż'e
Bileka z drużyny . CSRS. Z pro:nie wi.e, kim ' jestem, i ty1lko
testem po tym incydencie· wypatrzy nieraz pogardliwie zza
stą,pil nie . piizedstawiciel strony
uchylonej szyby, jakby chciał
:polskiej Zdzisław
G.Jebopo'Wied'zieć: śmierć frajerc;m!
'\Yi~. a strony CSRS Jaa10
Są takie chwile, gdy wydaGlajza i Jaroslav Biilek„. poje mi si~, te m<>i e nawet ma
jechał dalej w ko,,zulce lidera.
rację.
Poza tym milicja pomyliła sitt
J skierowała wyścig w ińnym
JÓZEF
·kierunku, a gdy jego
trase
RETMAN
zaink111ięto na ktlka godżi.n bez
upr.zedzenia i zorganizowania
objazd·u, to kierowcy z. utw-oPowiem wprost i bes z.będ
rzo.nego gigantyc11l?leło zatoru
nych ws·tę·pów: zostałem oszu.... krzyczeli: „Preez z lmlarstwem !„
kany. Powiem wi~ej: d·WuPropaga;nda ko1arstwa nie \"IYk?'ótni• :ios·tałem oi;zukany 1
la to wiięc w żadnym wypadmam do 1ie'bie niemało pretenku. racz.ej wręcz przeciwnie!,
sji, że tak się d.alem WYl'trychW Drzonkowie u Mirosława
nąć na dudka.
Wyłącznie do
Za,zuli atwiierdz6:no pe etnelasiebie, albowiem Ci, którzy oniu - jednej z k~<:ji pii:szukiwali, nie wiedzieli - jak
cioboju· - śiady alkoholu. Zą
sami dziś powiadają - co czy~
wodnik przymał się, że w ;neey
nią, więc trudno miel! do nich
wypil 4 butelki piwa. Pobrano
W, prawda?
,
mu krew, ale· na miejscu ·n\~
Pierwszy ras zostałem oszumożna by!Q przeprowadzić oakany niedługo po wyzwoleniu,
powiedn!ch badań. W Zielonej
kiedy jako młody chł.npak uGórze podo:bn·ie, co mnie ~łę
czyłem się, jak żyć po noweooko dż'iwi. Krew wróciła do
mu.
Z pocqtku ni~ bardzo
Dzonkowa· i następnego dnia
szła mi ta nauka, bo jak by
pojechała d<>.„ Warszawy. Minie patrzeć - przedwojenny ·
rosław Zazula •tartowat (ladej 1
w Zakopmem odbylo się „,doibył mistrzostw'> PO'lSki. Mi· jestem, z dobrego d<lftlu i wy@otkanie ministra .Aleksandra
chowany i ta:k iwanyml zasamo piwnego dopingu!
Kwaśniewskiego
z członkami
dami, co nie było wszak ani
. Grzegorz Kubiak natomiast
kadry narodowej z różnych
moją winą, ani zasługą.
Ale
dc;brze spisywał si~ w zawopowoli wciągałem się jakoś, · :;,portowych dysnvpli.'1. Prze'd nadach jeźdzłeokich w Sopocie i
, mi przecież Igrzyska Olimpij- · po odniesionych sukcesach- podo·stos-0"\ywałem,
przekonyskie w Seu:W i wyprawa naszych
wałem do realiów życia,
nad
stan<iwił je oblać. Piwa raczej
którym czuwał nocami, jak .d o;;portowców, do Korei Poludiil-ioni·e pito. Bawiono się długo ·w
bry Anioł . Stróż, generalissi"vei µie może mieć tylko chano.c, a gdy Moś , z hotelowych
mus Józef Stalin i nawet urakteru turystycza1ego. Potrzeb- . gości próbował uspokoić biedało się po pewnym cz:asie poII!e byłylby jakieś sukcesy, któsiadników - była już· 4 l'UIO
łączyć to, czego ode mnie orych z.a~wne nie będzłe. Ale
- to dostał - jakaś nowa moniech , choć II!adzieja poZO'stanie.
czekiwano, z tym, co wynioda, czy co? .... ,„po bum"~ Grzema~go nie dziwię się, że je-słem z rodzinnego domu. I talk:
gor.z Kubiak z Bogwiławdckiego
nie kradłem, nie oszukiwałem,
·den z trenerów poskar-żyl się
Klubu JeździeMiego w ~
nie obijałem się na studiach
ministrowi na prasę.
sławleaeh zo.stał
pol!lba.wi<my
i później w robocie; pod ni- , - Dziś - powiedzi ał - wię
możliwości dalszego startu . co
kim ·nie kopałem dołków, nie
cej miejsca w gazetach zajmugo mocno zdziwiło, 11dyż
tej
wychy lałem się zbytnio ani \'f
ją sprawy Dziekanowskiego czy
pory, jemu i jego bratu Bogj ed n ą. ani w drugą stronę, a
Leśniaka, niż zwycięstwo w Pudauowi, wszystko uehodziło pła
nade wszystko starałem się nie
char2lfl świata Andrzeja Grubzem, a krytykowanie j~źdźców
popadać w żadne korulikty
z by.
traktowa1t0 jako 'k--ryltykę "BKJ
prawem, choć miałem poważne
Słuon• to pretensja,
tylko w Boi!usławkach. Czasy si~ · je
pow-0dy, aby uwatać, że jest
\'IOd zły adres skierowana. Gdydnak zmieniają, czego Grzegorz
nfeco ułomne i, co gt>rsza, ruiby s:PQrtowcy dostarczali dzieni Bogu~ław Kuibiakowie jakoo
dużywam.e w niecnych celach.
nikarzom 1wqimi :zwycięstwa
widać niei przewid'&ie'lt. Ich WitAle prawo jest prawem - mymi te-matów do plsmta, ci pina.
ślałem I sdedzfałem cicho jak
aa,Uby chętnde. Aile rzeczywisChelałabym bardzo móc C?o
mys:z pod miotłą. Nie kryję
t~§ć aportowa 1'rodka roku 1988
dzień pisa~ o auk'*'aeh
n~
przy tym, że - również ze
je.st ta~ te więcej afer niż
~zych w~aniildych spartowców,
stnchu. Uwierzyłem ponadt-o,
aukeesów.
ale zamiast sukcesów ma.my
iż w-szyscy
mają takie same
Z pem, 1atysfakcją mog~ do1I1ieust1umy , festiwal skanqąH.
żołądki i wszy!tkim się nalenieść ukochanym Czytelnikom,
Takie żyeie.
.
·
ży, a do bogactwa, zbytku, rozte listonosz z Kobylej Góry w
BOGDAMADEJ
.
·ipusty i drobnomiffZCEaństwa
wojew6d!ltwie blislm·m - ~arwiększy_ Hułem wltr!łł, niż d-0
tłómieJ
Do1'ata pobił rekord
rl z:i e

suje swój

poza rolnictwem okolo

12 mtlicmóul obywateli, blisko
póltorci mtliona to administracja ta 1zerokłm tego slowa -znaczeniu. Sq to ludzie nie pra•
cujący

w

produkc1ł bezpośred

nio, h11ndlu ł tislugach. Owe
póltora miliOM to ludzie prz-ychodząey do prizcy czy zatrud- '
nient, ale trudn~
powiedzieć,
izby byli to ludzie prizcujący
jak norma cza~owa nakizzuje
40 godzin w tygodniu".

'Trudno
byłoby Tadeuszowi
Tanasiowi zaprzeczyć. · Tylko, co z tego wynika? I jaka jest takiego stanu rzeczy przyczyna?
Ale nim podejmę próbę ·wyjaśnienia, posłuchajmy
jeszcze,
co Tadeusz Tanaś proponuje
zrobić z tymi „darmozjadami" '!
„Jest tylko . jedno wyjście .trzeba 2 owych półtora milio. na osób przychodzących do pracy (owych zatrudnionych w rozumieniu
przepisów
ZUS)
ćwierć miliona przesunąć
efo
bezpQśredniej

produkcji, handlu
lub uslug szeroko pojętych. Za- •
· oszczędzony · 'tym
11iane~m·em
fundusz plac częściowo przeznacz-yć na podwyżki tym, kt6r-yrn zwiększyl się zakres pracy".
Myśl nie jest oryginalna. Już
dawno się mówi u nas o potrzebie stalego
zmniejszania
administracji. Dlaczego zatem
to nie wychodzi? Co się tę administrację zmniejszy, to ona
się natychmiast bezlitośnie rozrasta. W czym więc rzecz?
Mam podejrzenie, że wielu
reformatorów z prawdziwego
zdarzenia, jak l amatorów swoje koncepcje opiera na poboż
nych życzeniach. Posługują się
oni globalnymi wielkościami.
Kiedy operuje
się milionami
w!lzystlio wychodzi bardzo proste
Gdy przychodzi do zw~lnienia
Jana Kowalskiego cala isprawa
komplikuje się . niemożebnie.
.Tan Kowalski ma bowiem dwa
l ata do emerytury i co? Wyrz ucić starusz!·a na bruk? Albo jest jedynym żywicie~em.
I inów komplikuje się sprawa.
W moim
przekonaniu
zrruueJszenie
zatrudnienia w
administracji nie należy zaczy1;1ać od rachqnku,
w ktł.irym
'.Posługujemy się millqnamt. T-0
po pierwsze. A po drugie trzeba naJpierw zmienić strukturę organizacyjną naszej gospodarki. Po trzecie - zmienić
przepisy. Jeśli tego nie zrobimy. to -wszelkie próby zmniejs zania administracji okażą się
tylko
nieudaną
realizac j ą pobożnych życze1'i. Nie mam
na to żadnej recepty, ale jeśli
do fabryki .co miesiąc przybywają trzy .różne
kontrole, to
fabryka musi mieć zatrudnionych ludzi, którzy będą te kontrole odpowiednio przygotowa-.
nymi dokumentami obsługiwa
li. Podobnie jest ze sprawozdawczością którą znacznie
zmniejszono, ale która nadal
kwitnie. jak i 'z wieloma innymi admil1istracyjnymi po.trzebami. Biurokracja papierkami k witnie. Bez podkładki
żaden ,porządny" urzędnik nie
załatwi sprawy.
Ale sprawa racjonalizowania
administracji - to jedno, a ludzie - to ·drugie. Moim zdaniem przerosty
zatrudnienia
występują nie tylko w adminlstraejł. Kiedyś byllśmy dumni; te wszyst~m zapewnialiśmy pracę. W tym celu budowano wszędzie, gdżie bylo motna i byto potrzeba przedsię
biorstwa małe 1 du.ie, a w nich
miejsca praey dla ludzi. I lu-

d zi ś

p rzy tych miejscach :Pająka. Często
Czy zawsze mają · bie i rodzinie,

R_racują ,

powtar:uiłem
że
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pr'zeciet pienie dają I
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Śmierć

frajerom

„p_reez
-z ,kolarstwem!"

do

•

1
OIXłMłlX
11
.. -- ....:
_,~·

Na owe tajemne; przedziwne,
piątego
miesfllca·
d>ieranła
myśleli niektórzy
oskoły, gdy
na rzece .zaczął
- szaleńcze wy·prawy nie zapękać lód i w powietrzu jak
bierał z sobą Pago jedynie Hegdyby wyczuwało
1i41 szyiblrie
. rima· i Spicimlra oraz · Jego nadejście pradwiośnda .
czarnopłaszczych
wojowników.
Opuścił
Boeuu na twarz
Herim · wyµiów!ł . się od noc- przyłbicę :fra·n kijskiego hel.inu i .
nych wypadów
twierdząc, że
wydawał lię
przerażający jak
mrotne powietrze nocy powopotwór. Osłonił lewe -ramię poduje u ni~go' długotrwały kakrytą blach11 tarczą i .z długim
szel.: Spicimirowi zaś sam Da- mieczem w prawej dłoru natarł
go nie pozwalał sobie towarzyna Piastuna. Lecz wtedy jak
szyć, gdyż
chciał
aby
pod
błyskawica zabłysnął miecz Dajego nieobec"Rość ktoś pilnował
go.na i ciął strasznie Bogusza.
komnat, gdzie mieszkał i gdzie Gdyby' tamten nie o.!iłonił się
· gościli ' jego ludzie. Zdradził też
tarczą,
bark ·
mial:by
odSpicimirowi iż lęka się, aby
cięty .. Potem Bogusz zrobił krok
oewne,eo dnia nie zastać zamnaprzó~ i tirzy raxy zamachnął
kniętych przed nim bram wasię mieczem, za kaiżdym razem
rowni Poznania i spotkać się uderzenia
jego otrzymywała
z otwartym buntem Duninów. tarcza Piastuna. A kiedy gotoKtoś więc musiał pozostać
w
wał się Bogusz, aby pl'zyjąć na
·Poznani!. aby go przed tekim ;prawe ramię kolejne uderzenia
zdarzeniem ostrzec, a nie wi-- piastun<>wego mrecza,
koniec
dział nikogo lepszego od Spiclowego miecza nagle zrobił woroira.
k?ł. niego krąg świetlisty, póź
Od księcia Karaka otrzymał n1ei znalazł się nies.p odzlewanie
drwiącą wieść, że skoro nie . ow lewej d'fonl Piutuna I w le- kaz.al pomocy oblężonej
w ~ pok _uaerzył Bogusza, przeGnieździe ksi·ężnej
Helgu'hdzie ~ma iąc mu kplczugę i ran1ąc
i oddał się w piastowanie Dazebra. Zakołysał się Bogusz, a
gonowi, niechaj jeszcze niżej
swój kark przed nim ugnie. Od
Pyrysjan przyszła wieść, że poZBIGNIEW NIENACKI
kłócili się między sobą i szykują się
do wyrównania rachunku własnych krzywd. Od
Długogłowych nadeszła wiadomość, że ich wład~a zmorzony
jest chorobą, a od Ludzi Sknydlatych, te mają tylko tyle
wojska, ile potrzeba dla bez- ·
pieczeństwa ich gra.n ic. Książę
Gedan milczał wyniośle, ale
wiadomo było powszechnie, 'że
nigdy
nie opO.szcza
swojej
twierdzy, gdył obawia się ataku Ascomann6w podjudzają
cych przeciw
niemu . przez
władcę Jumna, księcia Hoka.
Za radą całej rodzln,y Duninów, wybrał się więc, Dunin
Gruby aż na Wronią Górę,
gdzie złożył w ofierze rosłego
cielaka,
skropił
jega krwią
święty kamień a mięso rozdał
między żerców· i wróżów, pro-.
sząc ich,
aby mu wyjawili,
czemu go trawi dziwny niepokój.
Długo patrzył w o'gień Dunin
Gruby, a długowłosy wróż mamrotał niezrozumiałe słowa. Co
jakiś czas przerywał mamrotanie i pytał Dunina:
- c~ widzisz w ogniu, komesie? ·
- Niczego nie. widzę odriow.iadał komes. ~dyri.. talk było · .

którzy wfdz!etł, ~ ZW6bił j~
w l{ąt warowni twój słu,ga- Zydal i pote~ znikn~ła. - M6wią,
że 1podobała sdę tobie l dd.a 9!.ebi e kazałeś ją porwać.
- Zbadam tę a,praw• i rozsądzę - oświadczyi ·surowo Da-:
g<> i skinął na straże, kt6re tak
stanęły,
te Duninowie i ich
llbrojnli mu.sieli siię wycofać.
N a dworze Dun.Lnów zapanowała wzajemna wrogość i podejrzliwość. A było jasne, że
w warowni Duninowi~ mają
przewagę nad Dagonem i jeśli dojdzie do otwartej waJld,
zostaniie on pokona.ny.
. We-zwal Piastuh do siebie
Śpicimira i kazał mu odnaleźć ·
ZydaJ.a i Ludkę. Wezwali te.ż
do siebie Herima i zaipyit.ał go
otwarcie:
- Tyżeś to, Herdm!~, .za,prag-

ia nawet, jak

·-

.

nął pofolgować

swoim

tądzoril.?

Herim nie od'PQwiedział.. Klę
knął tylko u stqp Pia,s·tuna i
zwiesił głowę. Rzekł Dago:
- Ciebie ukarać . nie c;:hcę.
Za ciebie odpowie Zyda·l. I ty
wydasz wyrok na Zydala.
Nazajutrz Spidmir w otocze-

dzila, obnatono Zydala I przydo pręgierza. A osiłek
.z batem zaczął 10 bić, at od
rzemienia p~ła .oiu &k6ra i
krople krwi! łclekały na śniec.
Po -otrzymaniu dziuiędiu ba't-agów, Zydal popro.al.ł, aby 1'bliżył s-ię d·o niego Piastun., ponlewai chce - wy'Zl'!Ać
mu swoje
wszystkie· winy.
· Jękliwym, ledwo dosły:szal
nyun gł<>sem powiedział Zydal:
Prawda jest taka, panie, że
Ludka · p()pll'OSiła Herima, aby
ją porwał. Prawd11 jest także
iż kanclers Herim
podbu.rzał
'01'2leciw tolbie tiwoja żonę Zyfikę, m6Wli~c jej ,o tWOllch. miłostkadl. z Hetgunid11. Uikarz go
taicie ' p&n~e, jeśM on mnie ni•
broni: tyllko przygląda się moim mękom.
•
.
Mimo że ZydaJ. mówił cicho, ·
usłyszeli jego słowa Duninowie,
a tak:iże Her im. Poło.żyli Dund.nowiie dłonie na s;woich mie- ·
czach, gotował się ha
śmierć
Herim. Ale D;:igo zawołał:
-'- Kłamiesz, nikczemniku!
Wyciągnął
swojego Tyrfinga
uciął · Zydalo_
w i gł<> wę. N1e z
wiązano

d<Jtyik4!1

gają4 ai41
białego płatizcza.

- Zawró'6my. pa.nie.
Wiem
jut oo to jest majestat .I- powiedział w końcu Dun1n Gru-·
by. - Pogó;dtmr lię na· oczach
ludu.
Objął Piastun ramiendem Dunf.r\A Grubego, a te.n objął Piastuna i tak wrócilli do warowni, odprowadzani
przez tłum
ludzi, którzy natrętnie usiłowa
li d<Jltknąć Dagona. A oczekują
cy na ni!eh wojoWnlcy, Duninów d tych od
Piutuna odeitchnędi x ulgą,
te -jeszcze
niel dz1i.ś dojdzie do waliki, a
może walki w ogóle nie będzie.
' Przed wieczorem
wjechało
na podgrodzie a potem do waroWlni

.pięódziesieciiu LestGców 7.

GniaZJda. Przybyli w peŁnym
. uZibrojeniu, ale
kiH:urr st>.1 z
nich radośnie ci~ło I" ··~~· ·1'szczałki, · uderzało w bębenki.

CU)

ex

e

A

samo

kiedy trzeci raz go o to
zapytał i taką samą
o-

trzymał

mu
-

odp<iwiedź,

oświadczył.

wróż:

nie · zobaniczego
·
Rozgniewał się komes ~umn
i chciał zabić wróża, ale go
przed tą zbrodnią powstrzymano, przypominając jaki
los
spotkał Gizura.
.
.
Wydał więc
Dunin Gruby

poczynającą

się

ucztą.

Biały

płaszcz Piastuna był s.pryskany
krwią, jemu je~nak jak gdyby
nie dość było
ofiar i kazał
mordować wszystkich, co należeli do rodu Duninów. Od prze-

wę pod długą
płas-zcta.

Skoro niczego

czyłeś, to znaczy,
te
nie możesz zobaczye.

nlerzy ruszyli
s ienią w . głąb
dworzyszcza Duninów. Piastun
poszedł za nimi w 1wym pozłacanym
pancerzu, hełmie a
końską kitą i w białym płasz
czu.
- Miejsee dla ~iastuna, któ·
ry iodzie na ucztę - wołał Spi•
cimir.
, Ucz•t a rue była Jeszcze gotowa, służba d<>piero
podawała
mięso na stoły
głównej
sali
dworu. W swoich k-Ofhnatach
przebywali Duninowie i ich
kobiety, strojące się na ucztę.
Nikómu n~e wydawało się dzi•
wne, że z podwór-ca do dwo·rzyszcza wchodzili pijani wojownicy Piastuna, aby klęknąć u
. jego nóg i zło.żyć Ihu życzenia.
W ten s,posób Spicimfr wpro-\
wadmł do dworu pięćdziesięciu
swoich fołnierzy, teraz nosżą
cych białe płaszcze.
Tak rozpoczęła · $ię rzeź w
PoZl!laniii . .Po trzech wojowników
wpadło d.o komnat Duninów 1
raziło ich mieczami.
Zabijano .
mężczyzn, kobiety, nawet dzieci. Z poszarzałą
od
strachu
twarzą widział Her:.m, jak Dago własną ręką zabił Dunina
Grubego, jeg<> szesć żon, oszczędzając tylko
Ludkę.
Qpo•
wiadano, że krew lała się nawet po sch()<lach z górnego pię
tra .na dół, w kaiidym kąde
słychać było szczęk oręża i ję
ki, ale przecież tym, co byli na
po'dwórcu, wszystkie te , odgłosy
wydawały się związane z roz-

ni'kliweg.o zapachu krwi ludziom aż kręciło się w gło
wa·ch, le.cz ów zapach zdawał
5ię upafo9 jak win<> i zachę.cać
do nowych zbrodni.
Mieli Duninowle w głównej
części dworu ponad trzydziestu
swoich woj()wników ubranych
w niebieskJ.e kaftany. Odrzucill
miecze i pozwolili się zamknąć
w sali na uczty. Nikt nie bronił k-0mesa i jego braci, jego
stryjców i jeg<> pociotków.
·
Piastun stał w. <>gromnej sieni na parterze i słuchał jęków,
widział strugi ~rwi płynace ,p o
drewmany•ch schodach. Po·d p<>łę
jeg.o płaszcza ukryła si~
Ludka, a potem podbiegł Herim, przerażony nienasyconym
pragnieniem m<>rd<>wania, kMre
okazali
ludzie
Spicimira i
Lestkowie. Jego, . Her.ima, też
kazał zabić Spicimir. ·Przypadł
do nóg Dag<>na i schował gło-

•

rzeczywistości.

w

!kraju jego

Wyciągały si~
do tego plaucza
ręce kobiet,
klt6re nie mogły . począć dziecka
. i tacy, któr.zy ni• mogli pozbyć
się krost
i . czyraków t aż
oibrzydz~nie brało,
gdy się na
nic'h patrzyło.

.·:--..

połę

białego

~'

_.. Panie mój - błagał. Zydal c\ę oikłamał. N.ie mówllem Zyfice o twojej mił-0ści do
Helgundy
- Przeba-czam ci, p:Jniewał
je.steś mi potrzebny z.męc~
nym <><l mordowania
głosetrt
powied~iał Dago. ~ Ożenię ci~
wuwczas Dag-0 ciął go w szyję
wielką µcztę, gdyż groźniejsze
z Ludką. gdyż pod jednym
i odriiba! inu &łowę.
mu się wydawały Piastu~owe
pła·szcz.em si ę ukryliście.
PorNiewiasty ouserwuiąc walkę
wyprawy niz jego obecnosć w
wałeś ją, aby mnie zniesławić,
doznały ogromnego podniecerua
dworzyszczu. Piastun
wypił .
a teraz będziesz szczęśliwym
aż
im nozdrza
drgałY'
Jak
wiele miodu, sk<>czył przez stół
mężem żony Dunina Grubei;{o.
i>krzydełka
motyla,
a
kiedy.
i przy wtórze muzyki wykoPotem , pod.nió.s1 z " z.iemi Hetrysnęła . struga krwi. 1 pn.ecię
nał samotnie
taniec miecza,
rima i Ludkę, i poszedł z nimł
tej szy~ Bo.g usza, kilka z. nich
budząc zachwyt kobi.et. Ale zado tego skrzydła dW'<>rzyszcza,
zakrzyczało ja·k przy otrzymynim skończył tańczyć, przeslcoBt1•· Janusz ŚZ11mański-GLanc' g-Ozie l\lieszkała jego cze1adt.
czvl órzeri stbl Dunin B!roda~y i waniu męskiej rozkoszy, a jedPrz.erażeni p!erwor<>d-n i synowi!!
na ...;_ najmłodsza fona Dunina
też zaczął taniec ml~czy. Ucz?'- Syn
;riaetunowi uro- wielu rodów kulili się po ką
Gi-ubeg<> - .rzuciła się D;a,gonił to jednak tak mefortunme,
. dził. Syn pierWorod.ny wota.eh, lękając się 7:emsty Duni·
że o mało nie dźgnął ostrzem
miwi na szyję i pocałowała ~-o
Wi jeźdźcy.
nów. Uspokoi_ł kh Dago, doPiastuna. Uratował ~ycie Dag-Ow usta.
.
Herim lt"oz.ka.:r.ał wytoczyć im
strzegłszy zaś m~ędzy nimi muna tylko pancerz zł<>cony.
. Odsunął ją od s.iebi• Piastun
kilka beczek .1 piwem, również
(
.
z.yków, którzy
się tu
taikże
i a; talem patrząc
na truipa
Duninowie, a.by okazać, że l:aschronili, a pośród muzykantów
Przerwano ucztę. Pow<ieclział s·chował miecz-do pochwy, módui'l aię wraz .z Piastunem. rannego
Dunina
Brodatego,
Ptastun do Dunina Gl'lub~go:
wiąc:
.
„_
wy,toayłd "becz.ki s piwem dla
rozkazał:
- Musisz osądzić
SW-OJ.ego
- To był dobry wo)Own~
swoich· żołnier.zy, a co .zam<>ż
- Grajcie muzykanci. A . ty,
brata, albowiem o mało nie po- Mój miecz jest. ~ednak:. p~ę
ruejsi k~y i rzemieśln,i.cy zazatańcz. najpiękniej jak
zo.a wił mnie życia.
'
ty i musi zatb1·iać. N1echa.J to · niu s.woich czarnOjpłaszr.zycll gniewu jednak. ale po to, a.by częli piwo da:rmo ro.7..dawać Ludka,
tylko potrafj.sz.
I osądził Duni~ vruby iWeJęzyk
tamtemu
przutał
5fą
ruka~dy za.pamięta. ·
·
wojowników
•prowadził
do
między lud2li.. ca.la ~znania roz. I usiadł ciężko
na ławie,
jego brata,. Durui;ia .B;octa•tego,
Siódma żona Dunina G.ru-bego
o;zać w &~bie, tibowiem o tych
Poznanil Zydala l. Lud!kę. Znabr.zmdewał.a śpiew.ami,
dtwię
obejmując ramieniem młodmu.t
skazu'jąc go na tydZJ.en i11ed.zews.zyliltkich iprawach wiedz.iał kami pinczałe!k i ~bnów, almiała na. imię Ludka, . Harła
l.ul ich w jakiejś cha.cie nilekie~o OJta P.owałę. A gdy z.a~ia w zamkniętej komnacie ..
Dago. Od Sipicimia:'a.
·
zaś .sobie
dZ1iewiętnaś01• ~· . daleko grodu, idZli• ocakiwali
bowiem była okazja do r6.doś
uważył, :i:e młoidzien,i.ec odsuwa
.Naz.ajutn1. obwieścił Dago, ze Była wys·oka i amukła, o ~iętk
Wtedy to butnie do Dag-ona.
Herima.
ci.
sfę od niego, poniewa± płas~
trapi. go żądza c-;-ynów i dlate- nej twarzy z ~nymf. brwl81l'lli
powdedział: .Oulllin Gruby: .
Duninowie . ubrali al.ę w komDago nie do.puścił nikogo do
Dagona był .leyk.i
od krw4
go chce walczyc na
miecze. i różowymi pol1C2lkami: Po w~J
Słyszałem,
panie,
że
są
nacie Dunina Grubego i też nie
Zydala i · trzymał go pod 1trarzekł:
.
· .t.... ,o go zwyc1ęzy
otrzyma od
taey, co odda1i ci swoje żony ukrywa li swojego zadowolenia.
Ct! na uczcie
zalotnie uśmie ·żą . Spioimd.ra.
Na podgrodz.iu
- Jeśli s:i.ę krwią na moim
herima sto złotych numizmachała S>ię do Piaatuna, trzy rawarowni. kazał i{><>Stawić prę i swoje· có1'1ki, aby,.., się z tobą Byli pewni, że . oto naresz.cie
J?łasz.czu brzydzj.sz,
to znaczy.
tuw. Wszelako ostrzega.t .Uago, zy te.ż posyłała mu tajnie .•w~
sp-Olkrewruć.
Ale
to
się
nie
stauciążliwy
gość
opuści
ich
wagte-z, zwołał ludzi I\a porę pote .władcy się brzydzisz, ponieie Jego miecz jest ·zaczarowany
ją służkę
x 'r1ad(J[ll<iś<:ią, ze łudn!i.<>wą ti. tam to, na oorach nie u. Duninów. Nd• miesza się rownię, aby
pośpieszyć
do
waz nie m,()ż.na · s:prawować
iPrzez Odyna i Jeśli g-0 wyciąg~ gotowa się i: rum
piwa ~ winem. l'J'ie miaz.a się Gniazda
i(izieś ~a
i
:oobaczyć
swego
setek rodzin r0zemieślników i
władzy •nie przelewając krwi.
nie z po·Chwy do walki - pasc oSOibno4<:i s.portkać i mieć I
szJ.a<:hetnej
kr\l!t i; k?wi~ kar- . pierworodnego _ 1yna.
Dunin Masz d<>piero
kupców, Herdm wydał wyrok
cmernaście lat
musi rrup. 'Uradował ;Się Dunin dziecko. Piastun jednak bal 1ię
łów:
Gl'uby udał się do zamieszkana Zydala:
~ynilem cię wojewacl.ą
z tej możliwości za1bioia P1aKrew naipłynęła
z.a.sadzk..i choć od dwóch miedo .twariy n&go przez }?.iutuna ikrzydła ąle.
posfawiłem na czele :rrojsk Po- Nti.e ma' wd,ęks,zej ndikczem- Dagona. Zr~umial,
,stuna, nie uciekając ' a.ie
do
że Dunin
sięcy ni~ miał kOlbiety i · dręczo
dworzyszcza i poprosił, aby go
wałów. Oddaj · swoją
władz•
.z.Cjrady Lub spisku i
z.nalazł '
ny był niezasrpokoj0111ym potą- . ności, nLi ta, gdy ktoś okazuje 11-zuk& z nim otwartej waliki, po- d-opus~zono przed oblic~ Da- komu 'innemu, jeś·M krew na
Llkomstwo n.a cudze żony i na . niewaiż tu., .na podwórcu
między swymi wojskami cz:iowaro- gona.
daniem. Raił mu Herim i jeg<>
.białym płas.ziczu .nie jest ei mi- ·
wieka imieniem Bogusz, ktory
wni, jut silniejszy.
słu. ga
Zydal
róine dziewki cudzy mają~ Mój sługa Zy- Panie mój i. Piastunie Ła.
.
naJsprawniej waiczył mieczem i mieszczan Dag-o jednak lę,kał dal par'Wał dJa . swego łakom
- Czy .wiesz, Dunin.ie Gruby, kornie klęknął. - ?:aipomnijmy
Ranny DU!nin BrodaJty, cz.ot·
stwa
tonę
,
komesa
Dunma
s1ię te są' to pułajpki Duninów,
że obramłeś majefta.t ? .nie bylo w· Po.zinan!i gro~iej~
:rzekł
o waśńiach, sltoco takie szczę gając się ,po podłodze I poz<>Gru bego.· Dlatego na waszych
szego od niego w uzywaruu teJ
Dago.
ktÓrzy natychmias·t ro!lpow.ieścit cię sipr>tkało„ Zapewne już
stawiają·c
na n iej krwawy
oczach
otrzyma
Zydal
pięćdzie
broni.
·
- Ni• wiem, co to jest ma- jutro
dzą że g.wałci niewiasty na ich
zechce..sz ~pieszyć do
ślad, podpełznął do nóg Dagosiąt
baitogów.
Na podwórzec warowQi wyjesta.t
o4parł
Dwiin..
dw~rze. Jako~
sprawdziły się
Gniazda, dlatego wydam dziś
na i chciał schować głowę pod
Ze zdumieniem patrzył Zydal
szedł Dago w swym
białym
- Po:m.stawmy tu iwo~ woj- uc7.itę potegnalną i: muzyką i
jego przewidywania. Helim folJ~go płaszcz, aby ura;tować ży
na
Herima,
lclóremu
tylekreć
;płaszczu, bez hełmu, a tylko w
ska i chodźmy
nmi międ~J plą!aml.
g<>wal S01bie bowiem do woli i
.
cie.
dost:arcxał kobiety i :r. jego to
1 swiętej Alidali na białych wło ' raz po raz brał na swoje łoże
lud na podgrod:r.iu --, za~
- Dobru - uśmiechnął 1 ię
Powiiedział Dago do Ol:ta Posach i w· złocistym pancerzu jakąś niewiastę
z podgrodzia przecieł rozkazu, a nie dla wła
nowal Piastun. - Jeś.l<i ujirzt do niego Da.g o i podniósł go z wały: ·
snego łakomstwa, po!l'wał Lud- twój majestat, to ja
oraz z okrągłą tarczą. I stanął albo nawet służkę żony którekJę1mę
klęczek.
· ·
1
- Uwj ·mu gtowę. Ma.o;'I
kę. Ozem u · to nię na plecy Heprzeciw ·niemu Bogus.z, w czer- goś z Duninów, at wreszcie roprzed t-obą, a m• ty przede
- Ja;k dale-ko do rozwiąza przecież miecz i jesteś wojewor
ima
rrpadną
bato.gi,
a
rut
plecy
mną.
,
,
wonym kaftanie, grubej kolczuzeszła się włe~ć. że Ludka zoni•? - Dago · :r.a,pytał Ja.szc:wł
dą.
dz~
i z podługowatą. tarczą.
Zaciekawdły te ał-owa Dunistała porwana przez
Dagona, Zydala, posłusznego wykonawcy
ta, k~óry . .11. tym.[ ludtmd pri.y-.:
:r.ozkazów?
Któż
przetrzyma
na Ga·ulbego. A · ż.e był próżny był.
Miecz Dagona był krótszy nit
który gdzieś ją ukrył i syci się
- mieaz Bogusza, który
zdawał ' jej wdziękami.
Ounin Gruby pięćdziesiąt batogów. Wlidział i · pełen pychy, wszedł z Pia- Powiadają, że stanie s ię
Zydal śmierć przed sobą i ja- stunem między lud na podgro- to wkrótc•... - odparł , Jaszs ię - być wyższy wzrostem oraz
wraz ze swymi braćmi i kilkoszerszy w barach. '
ma zbrojnymi wszedł do skrzy- sno z<><bacz.ył ist<>ię sztuki rzą , dzie, pozostawd.aj~c W<>jska w czt>łt.
I
dzenia.
warowni.
·
Pozwolono na walkę patrzyć
dła zajmowanego przez Dag().lla
·Da.go 1kinął głowi\ i wyciąg
niewiastom Duninów,
I tak oto na włdoku całego
wojsku i wniósł przed nde.go skargę:
Ujrzał wiec lromes Duft.in jak
nął •wojego Tyrfinga. Spicimi:r
oraz gawiedzi z RQdgrodzia.
ludzie rzu~l! !<ię
na kolana i Jau:czott -opuśc.m komnatę i
- Poo-wano m[ żon~. Ludkę dworu Dµninów, a także czelaByło to zaś w południe dnia
- ~wiadczył.
dzi Dagona l ludzi s pod~
paed · Pliutunem, a kalecy noł· na czele «rnrych dwudziesw toł:_ Sl'!, ludiie,
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