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CEZARY LEZE~SKl
o. co

zaczęło się 17
kwietnia 1920 roku,
później ltinazwą
storycy. publicyści,
PQ\i~ycy i literaci whrawą .kijowską.

wódcami dwóch grup operacyjnych 3 armii generałami Rydzem-Smigłym i Romerem.
Jeszcze parę dni do rozpoczę
cia polskiego uderzenia. Parę
dni brzemiennych w wydarzePiłsudski obawiając się rosną
nia. które q ważne dla przygocych w sile na wschodzie Poltowywanej ofensywy. W dniu
wojsk ra_dzieckich wydal
.ski
21 kwietnia po wielu rozmow tym dniu rozkaz uderzenia wach prowadzonych z ata:na- na Wołyniu i Podolu - i nem Semenem Petlurą docho·rozbicia 12 armii oraz części
dzi do podpisania umowy polH atm.i sto.iący ... h p::-:ed fron~
i
~!r0 \'kr::i:r.~~·iPj. 'G''7~,1 P""l
tem polskim. Dowództwo całoś znaje Ukraińską Republikę Luci objął kornendant. To 0 nim
na
dową z Semenem Petlurą
POWie ówczesny szef oddziału · .czele i prawo Ukrainy do sasztabu ścislegp
ooeracv ine~o
modzielnego życia państwowe
Naczelnego Wodza - Julian go. Strony ustalają także graStachiewicz:
nicę między Polską a Ukrainą :
- Caly plan operac;i i jej
rzeką Zbrucz,
pnebiega ona
przygotowanie byly osobistym
dalej od Wyżgrójka na pogradzielem Wodza; do wspótpracy
niczu małopolsko-wołyńsiki m na
przy ;ej uldadaniu nie powołał północ wzdłuż Prypeci do jej
żadmgo z dowódców armii.
. ujścia, pozostawiając Polakom
I rzęc z vwiście. W małym, zaKrzemieniec, Zdolbunów, Dubbiedzonym, pełnym wybojów i no, Równe i Sarny. Petlura
Równem, zrzeka się wszel1'ich pretensji
miasteczku
b\ota
gdzie mieści się kwatera głów
do Małopolski oraz· części Wona sztabu ścisłego Naczelnego
łynia i Polesia, Polska zaś tereWodza, Piłsudski wieczorem 12
nów ukrańskich należących do
zwołu)e odprawę z
kwietnia
niej przed 1772 rokiem. Mniejdowódcami: 2 armii - genera- szościom w obydwu p11ńst wach
łem Lic:towskim. 6 :irmii - geprzyzl'lan-0 jednakowe prawa
nerałem Iwaszkiewiczem i donarodowe.

T

Przeż trzy najbliższe dni kapitan Wacław Jędrzejewicz i
major Walery Sławek pracują
bez wytchnienia w jednej z sal
Zamku Królewskiego w Warszawie, ·by zdążyć na czas ze
13-punktowej
sformułowaniem
konwencji wojskowej. Podpiszą
z przeastawicielami
ją wraz
URL: generałem Sinklerem i
pułkownikiem Didkowskim 25
Tego samego
kwietnia rano.
polsl:'a ·ofen•vw"'
d .h ruszy
Następnego zostanie zajęty Zytomierz i Korosteń, a Piłsudski
wyda odezwę: „Do Wszystkich
Mieszkańców Ukrainy".
„Wojska Rzeczypospolitej Polru.szyły
skiej na Tozkaz mój
naprzód. ·wstępując glęboko na
zie.mię Ukrainy. Ludności ziem
że
wiadomym,
t ych czynię
wojska polskie usuną z t~re
r'6w przez naród ukraińskt zaobcych najeźdź
mieszkałych -

ców ...
Wojska polskie pozostaną na
Ukrainie przez czas potrzebny
po to, aby wladzę na ziemiach
mógl objąć prawy rząd
tych
ukraiński...

Razem z wojskami polskimi
wracają na Ukrainę szeregi walecznych jej synów pod wodzą

CENA 50 Zt

Glównego Seme.n a
Atamam
· Petlury, które w R~eczypospoli
te-j polskiej znalazły schroniew najcięższych
nie i pomoc
dniach próby dla ludu ukraiń
akiego..•
Wzywam naród ukTaiński i
mieszkańców tych
wszystkich
ziem, aby niosąc cierpliwie cię
żary, jakie trudny · czas . wojny
nakłada, dopomagpli w miarę
sil swoich wojsku Rzeczypospolite; Polskiej w jego krwawej
walce o ich wlasi~ życie i wolJózef Pilsudski ność,
Wódz Naczelny Wojsk polskich"

Wódz wysłał też list do premiera Skulskiego.
W dniu 3 maja 1920 wychodzi rozkaz operacyjny ~iłsud
skiego polecą_jący zajęcie Kijowa,• a równocześnie przemianogrupę generała $miwujący
gle-go na trzecią armię pod jeNaczelny
dowództwem.
go
Wód.i Wojsk Polskich przen<>si
się do Żytomierza, gdzie wraz
ze swym sztabem będzie dowodził z wagonu ustawionego na
dworcu kolęjowym. . Piłsudski
decyduje się zają~ stolicę Ukrainy, ate administrację I a-.
pi:owizację całkowicie powierza
rządowi Petlury. Sam do Złote
go Miasta nie wejdzie, chyba
•po kilkurazowej obecności tam
wielkiego atamana. Nie chce,
by Ukraińcy odnieśli wrażenie,
że Polacy okupują ich stolicę.
Na czele wojska jako jego dowójca wkroczy tylko śmigły.
Ma za zadanie uchwycić mosty na Dnieprze.
maja
W dniu 7
pierwsze oddziały pal- ·
sklej kawalerii wjeż
Kijowa.
do
dżają
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PŁOCKIE: Miała być rozbudowa szkoły,
trzeba .ją będzie odbudować.

.teraz

Ki.łka ·powodów,

dzięki· którym·nie·doszło
do nieszcz.ęścia
.'

ANDR~EJ GĘBAROWSKI
W czasie niebezpieczeństwa minuty są jak godziny. dlate~o
nie potrafią dokładnie oltreślić, jak długo trwała ewakuac?~
Jedno jest pewne: zakoń~zyll ją dosłownie w ostatnl~j chw1h •
Gdyby nie przytomność nauczycieli, doszłoby tutaj do straszliwej
.
.
•
w skutkach tragedii.
Szkole Podstawowej w Tłuchowie trwała właśnie siódma
godzina lekcyjna. Dyrektorka. Janina Brożek. wyszła akurat z gabinetu do kuchni, sprawdzić, czy odłączono z kontaktu wyparzaczkę. bo przed południem nie było prądu. Na parterze .• z lewej strony budynku (patrząc o~ ~troe~ bd!ska) Te~esa Wisnlewska ·prowadziła z klasą IUa Za]ęc1a 7. 3ęzyka polskiego ..Nad gło·
wami trzecioklasistów uczyły się dzieci starsze: Vc miała geojęzyk ojczysty z
grafię ze Zdzisławem Godlewskim, a Villa Kazimierzem Piaskowskim.

w

Nagle

zaczęło trzes7Jczeć.

Do kuchni. gdzie zdążyla już wejść dyrektorka, wbiegła przestraszona świetliczanka Wiesława Kotlarz.
- Chyba 11zkoła się wali! - wykuyknęla. cała pobladła.
Obie rzuciły się na korytarz. ,gdzie rzeczywiście, było coś takiego słychać, jakby w murach i stropach szkoły ktoś bardzo mozolił się i stękał, jakby napinał wszystkie swe siły, aby powst~- ·
mać to co narasta powoli lecz nieuchronnie, grożąc wszystkim
pionom' utratą równowagi. Można to było przyrównać
do' momentu przed apogeum trzęsienia ziemi, gdy bu.
dynki już trze~zczą, a jeszcze się n 1e. walą. Drtaćłyt sukfity i w niektórych miejscach zaczą1 się osypywa _yn •
Najwięcej z przodu korytarza, z lewego krańca budynku,

8

Reporter „Odgłosów" na pokładzie
,,Władysław Łokietek".

Mis

Marparze budują
basen.

ANDRZEJ MAKOWIECIU

l'oto: Qnegorz Galasinskt

W Antwerpii staliśmy pięć
dni 23 sierpnia 1988 roku wybrałem się pieszo Óo małego
miasteczkł Ekeren. 24 sierpnia
statek odbił od kei, przesiedl
przez śluzę I skierował się szerokim ujściem Skaldy ku morzu 25 sierpnia minęliśmy Kanał La Mancne okre.51any uparcie przez Anglików· jako Kanał Angielski <Engl)sh Channel).
blisko wybrzeży
Płynęliśmy
brytt.isklch, widać było złoci
ste wzgórze D0wer, a dn Jeko,
· ria lewym trawersie , ma 1aczyła
Fl'anc ~ l'l 26 sierpnia dostaliśmy
si ę na wody Biskaju i zaczęło
kiwa ć Po p ołudn i u byłem na
mostku kap1 tańskim; rlmuchnął
parę razy wieloryb, którego wyasystent pokładowy.
patrzył
Jest to moja czwarta wielomiesięczna podróż statkiem, ale

nigdy jeszcze n 'e widz':>km
wieloryba Wyg'1:la to tak jakby para biła w · górę z ogromnych n::izdrzY.·
Opłynęliśmy Hiszpanię
Portugalię.

i

Telewizja mówiła o wielkich
pożarach · w Lizbonie; mówiła
również 'o ·Polsce. Temperatura podskoczyła. Morze zmieniło
barwę z sine1 ·na granatowo-niebieską . Kapitan zaczął prze·

bąkiwać, że nale?a~oby

zbudo- '
basen. bo na statku jest
zbyt mało atrakcji.
W środy, soboty i
niedziele Wyświetla
Można
filmy.
się
wziąć z salonu pawać
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Na pierw.szej stronie numeru
okolicz.noscioweiw
„GAZETY'
WARSZA WSKl.t;J" (16 kolumn,
cena 400 zł) prof. dr hab. Maciej Giertych dekla.ruje, że Jest
za p~tem warszawskim, lecz
nie za socjalizmem. Pismo ma
tradyc~ sięgającą aż 1774 rok1
1l.
Wydawcą jest Spółka z o.o.
„Słowo i Czyn" ktora przygotowu,j e publ~kowame miesięcz
nika •.Słowo Narodowe". Celem
tego periodyku
będZiie
upowszechnianie polisk1ej rńyśii polityczinej, w tym d0irobku szkoły narodowej z.iw1ązaneJ z tworczością Romana Dmowskieg:> i/
Jędrzeja Giertycha.
Na stronie Jeden<'i ... tej PiNr
T. Szymańslci (studeut prawa z
Warszawy) pisze o tródł„ch 1
konsekwencjach mitu Józefa
Piłsu-Oskiego. Przytaczam
wybrane fragmenty artyk·ułu:
„Budowany ogromnym nakła
dem sil I środków przez rządo
wą (lub wobec rządu dyspozycyjną) propagandę ostatnich 13
lat li Rzeczypospolitej kuU Józefa Piłsudskiego runął niczym
domek z kart po wybuchu li
wojny światowej (.•,)
W podziemiu ani w okresie
1939-45, ani później nie zaistniały liczące się ugrupowania z

at6w. Nie buntowali się wtedy
intelektualiści. Nie :lidaa"Zały sie
głodówki w kościołacn.
„Krążyły opinie. że protesty
zaczęły się poJawia6 dopiero w
Jakiś czas po usunięciu wspomnianych Bermanów. Róia,ńskich
Up„ i po ustaniu 1 ich, zbrodniczej działalnQŚci. ~ra . to · s~oją
wymowę".
·

· STRUKTURA ·
TERRORU
O fUll'11kcjo.nowaniu apara.tu ·
represji w latach 1948-1952 pisźe w miesięczniku „RES PUBLICA" (IllX' 6) Wojciech Lizak.
Przypomina on,
że Miniisterstwem Bezpieczeństwa Publicznego nieprzerwanie
kierował
Radkiewicz, a jego tastępcami
byli: Mietlkowski. Romkowski,
Swiet!Lk i Ptasiński. MBP kontrolowało nawet członków Biura Politycznego i
Komitetu
Centralnego PZPR. Wyjątkowe
znaczenie w strukturze MBP
,miał X Departament. Jego szefem był płk. Feigin. zastępcą
Swiatło, a śledczym płk. Różański. Osławiona „dziesiątka"
dysponowała .specjalnym pa'ł.'i
looem w . więzieniu mokotow-

"Tłumaczyłem Gomułce:

zro-

pęknięcie

wYłom,
całym układzie sił;
co znaczyłoby. żeby

w

Moje perswazje

do

zupełnie nie docierały.
wywał .się jak małe

JANUSZ BARANOWSKI, prezes rady nadzorczej
SZU „Westa".
·-

Zachodziecko,

które n·ie wie, na jakim świecie
żyje I nie liczy się z realiami.
Miał Jakieś kompleksy, którym
nie potrafił się przeciwstawić.
Wsiadłem w samochód i pojechałem do Warszawy. Zebnło
się Biuro Polityczne,
ucferowałem
sytuację.
Zdawaliśmy

li tylko to, co wytworzymy, Nacisk musi

być położony na wytwarzanie, a nie na dzielenie. Dlatego też zabrakło mi wyratnej deklaracji związkowej, że wprawdzie każdemu z nas za·lei:y na pełnej misie, ale ta misa wcale nie musi być dla każ
dego taka sama Ciekaw jestem, swoją drogą; jak rząd premiera Rakowskiego zacznie reali:tować swoje zapowiedzi. lnteresują mnie zwłaszcza dwie rzeczy: kształt systemu podat~owego, a
także ustawa o przedsiębiorczości.
System podatkowy musi
stwarzać jasne reguły gry ekonomicznej, nie może · też zabierać
przedsiębiorstwu większości wypracowanych iysków. Co zaś się
tyczy ustawy, to słyszałem, że prawnicy nalegają przy jej „obróbce" na dużą Ilość delegacji wykonawczych, odsyłających 01)
resorto:wych bądź administracyjnych decyzji. Jeśli to prawda,
dzieje się źle, bo taka ustawa musi być krótka i zwięzła, nie
pozostawiająca furtki na dowolne interpretacje przepisów, musi być zrozumiała nawet dla osób z wykształceniem podstawowym.

sobie sprawę, ie obowiązują
nas pewne kanony, konkretne
układy, . możemy osłabiać ewentualne minusy, jakie z nich
wynikają, co zresztą robiliśmy,
ale musimy triymać się sou.
darnie z całym zespołem. Staneli§my Gomułce dęba i J>Od-

jęliśmy uchwałę zobowiązującą

•

Szokowało mnie to, że obrady Zgromadzenia OPZZ prze-

biegały tak spokojnie, jakby wszyscy ze wszystkimi się zgadzali. Oczekiwałem dramatycznych polemik, może naw€t personal•
nych wstrząsów. Wydaje mi się, że o wiele ważniejsza jest teraz walka o lepsze warunki pracy, aniżeli tworzenie zwartego
frontu, i znajdowanie sobie przeciwnika. Po drugie, uważam, Iż
nie należy stawiać zbyt wysokich wymagań, w -sensie finansowo-socjalnym, rządowi premiera Rakowskiego. Ten rząd podzie-

Gomułki

„

\

Jaki byl miniony tydzień?

I zrozum.
Polska się wyłamała I naruszy„
la Jedność obozu Prze.cle! oznaczałoby to, :ie zdradza i naraża Związek Radziecki- Nie '
muszę dośpiewywać, jakie nieszczęścia na nas by spadły Nasza ekipa poszłaby k czortu, naturalnie, a przyszłaby straszna
ekipa, lepiej nie myśleć. jak
straszna.

skim oraz zakonspirowanymi
go do solldamel!'o głosowania
willami więziennymi (np. „pieza powstaniem Biura lnformakiełko" w Miedzeszyn4e).
cyjn~o I rezoluc.fą w 7'apropoWięzienia zakonspirowane w
nowaneJ przez Zwiaiek Rad„fecluksusowych willach pooiadał
kl treści. zezw3laJąc mn Jedrównież Główny Zarząd Infornak na formułowanie pewn'."rh
macji WoiS1kowej Kierował nim
zastrzeże;, J«kie mamy w tej
do 1950 r. Stefan Kilhl, a poczv innej postaci Gomnłk'l mu·tem płk. Dymitr Womiesienski
sillł sie 1'asTej decyzji podpoi
jego zastępca płk. Antoni
rządk<>wać.(.„)
Skulbaczewski. GZI P<>dle~ał
otwartą przyłbicą
przyznające
ministrowi
Rokoo.sowskiemu, ·
Gomułka naszego stanowiska
się do dziedzictwa skompromitoSzvmański-Glanc.
który musiał zatwierdzać decynie rozumiał. Nie chciał pojąć,
wanego
reżymu. Pikanterii dozje o aresztowaniu oficerów.
Fotoreporter: Grzegorz
iż traktując
fakt
pow„tania
dawał sytuacji faht. ie
nieOprócz tego w ramach Głów
Biura Jako zło konieczne, naleGa łasiński.
miecki okupant czcił
pamięć
nego Zarządu Politycznegio WP
ży zdobyć
się na cierpliwość,
Korekta: Mariola Knaga,
zdobywcy Kijowa. wystawiając . kierCJ1Wanego orzez gen. Kazipewne sytuacje przeczekać
I
u
Jego
grobu warty
honoroJolanta Sawiuk.
mierza Witaszewskiego działał
łroszcźąc się o własny kraj we
....
".
Główny Zarząd
Sądownictwa
Stale współpracują:
mieć Jednak na oku Interes caRenesans kultu nastąpił w
Wojskowego na czele z
płk.
łego obozu socjalistycznego. bo
Tadeusz Błażeiewski,
okresie stalinowskim. Był reakOskarem Karlinerem Ob.sługi
jest zbieżny. Nękał go wciąż
Marek Brzeziński (Londyn).
cją sooleczeństwa na próby zował on organizacv mie sądy pod.
niepokój, że Biuro ograniczy
hydzenia Marszałka lako symBohdan Gadomski,
legie Naczelnemu Sądowi Wojautonomię polskiej partii Wpadł
bolu antykomUll'lizmu i antysoGrzegorz Gazda, Andrzej
skowemu. S'zefem NSW był płk .
więc na nowy pomysł Po zawietyzmu.
Swiątkowslci, a zas~pcą
ołk
końr.,.f'niu narady w ~'l!khr~kiej
Karolczak. Witold
Obecnie zwolennicy Piłs-ud
Tomaszewski.
Porębie zaproponował.
byśmy
Kasperkiewicz, Andrzej
skiego całkowicie ujawnili się.
..Do przyznania się do winy
pojechali do Stalina i uzyskali
Kempa, Wasyl
Obserwujemy ruch o charaktezmuszano całą serią tortur fi .
od nleR"o podpis na Protokole
rze quasi-religijnym, U katoliKocznow (!wanowo),
zycznych I psycł)icznych Stosogwarantu.Jącym naszą
l~hod.
ków
musi
budzić
to
niesmak
i
wane były przez oficer6w ślP.d
Włodzimierz Krzemiński,
nią i:-ranicę. Nie zdawał ~oble
odrazę. Wielu ludziom mitoloczych, słrainlk6w I lekarzy
sprawy, ie to blko obraziłoby
Zenon J Michalski, .•
gia zastępuje wie-Ozę historyczLudzi pnesłuchlwano po 2-3
Stalina. („.) Mściło sie na nim
Rvszard Nakonieczny,
~ą. co na dł11ższą metę zagratygodnie 1 krótkimi 15-minuto.
to. ie nie mieszkał tak jak my,
za duchowemu bytowi narodu. wyml przerwami Więźniów doAdam Ochocki. Jerzy
dłużej w Związku Radzie-ckim.
Rozkwit kultu wykflrzystuje oprowadzano do stan6w przedPanasewicz, Maciej
Kończył tam wprawdziP szkołę
pozycy ina lewica. ittórej motyagonalnych. w których nie kon partyjną oraz kr6tko był
we
Ś \uiPrkoC'l{i.
wacje są dalekie od patriotyzłrołowali siebie. Przesłuchania
0~1""7Pnla.
BIU"<) 'Reklam I OLwowie, irdzle odgrywał łue.
mu
oolskiego.
głt1~7pfl Łódf
ul. s1~nktewleza 1/9
były przeprQwadzane Jl wykociorzędną rolę Jako
dyrektor
tel ·12 59 11
„Jak wobec tego odnieść sJę
rzystaniem nauk medycznych,
małej fabryczki, nie miał Jed· Oreanl7ar1a
rektamv: Andrzej
do kultu Józefa Piłsudskiego
konkretnie
patofizJologii
unak okazji pO'Znać bliżej strukBarto~lf'wlrŻ tel 36-110-119
jako zjawiska na wskroś dl~
kładu nerwowego. Groiono za.tuey w\ad1:y '!ow\ec\c\e) \ ~\!.ont
za treśc o~łoqzeń redakcja nh! 1· Polski
szkodliwego,
ośmieszają
bielem dzieci. łon, rodzic6w I
orlo"wtqtla
plikowanych jej układ6w, co.
cego
swą
groteskowością
poję.
przyjaciół".
Wvdawca: L6d7kle Wvdawntcbyło poważnym nhciążeniem w
cie
polskiego
patriotyzmu,
potwo
Prasowe
RSW „Prasa~
W 1950 rok'U represje objęły
kontaktach z nimi," .
wodującego narodową
aposta.
-Ks1ątk11 Rurh"
91 - 103. Łódf.
wybitnych działaczy Polskiej
zJę części młodtieźy? Jeśli za
ul Sienkff'wirza 315
ParUi Robotniczej
l Gwardii
BIDRO
'kryterium oceny przyjmiemy
OR(JK : Prasowe Zakłady Gra
Lu~:łowej: Mariana Spychalskiedobro narodu, nie powinno być
rirzne
RSW
„Prasa Ksią7ka
MOSKIEWSKIE
go, GrzegOO'ZB
Korczyńskiego,
wątpliwości. Trzy rzeczy (para-Ruch". Lódź. ul. Armil Czerwo·
AleksanclTa Kowalskiego, Zenofrazując słowa Bonapartego) są
ne .1 28
na Kliszkę. Wyjątkowo drastyŻeby zrozumieć różnice :tdań
nletbędne do przeciwstawienia
Redakcja nie zwraca nie zacznemu- śledztwu ooddano byw kierownictwie PPR
warto
się rozwojowi ktdtu Piłsudskle
mówionych rękopisów I zastne
łego przewodniczącego Zarqdu
prr..eczytać artykuł Mariana Maga: prawda. prawda I Jeszcze
ga sohle prawo do sk.r ótów
Za
Głównego Zwią~ld Walki Mło
linowskiego
w
TRYBUNIE
raz prawda. Tylko naświetlając
treść ogloszeń tedakcja nie odpodych. Zmarł w sz.pitalu wię
LUDU" (ra- ~64). Jest to odpoprawdę,
nieraz
bolesną,
Jakże
wiada
ziennym dla psycllicznie chowiedź na lis·t Stefana
Jędry.
często dla wielu
niewygodną
Warunki prenumeraty: . 1 Ola
rych.
chowskiego do redakt<>ra namożemy
nie tyle zwalczyć po~
lnstvtucji I zakładów pracy Na polecenie B0olesława Bieczelnego.
kutujący od dziesięcioleci mH
zlokali10wane w miastach wole·
ruta 2 sierpnia 1951 rok.u are.siMarszałka (bo nie to Jesi najw6d7.klch I pozostałVt"h mła!!tach .
tówano Władrsła wa Gomułkę r
Marian Malinow;skd Pl'ZY'POważniejsze), co wpłynąć na uw których zna Idu Ją się sledzlbv
jego tonę Zofif:. Proces byłego
mina. że od stycmia 1944 roku
Odd1ial6w RSW „Prasa Książka
gruntowanie się w •wiadornośd
sekretarza generalnego PPR i
działało w Moskwie
bez:
·Ruch" zamawiają prenumeratę nas - Polaków prawdziwego
wiceprezesa Rady Ministrow
wiedzy ł zgody Komitetu Cenobrazu naszych dziejów„
w
tych oddziałach
Inmiał się odbyć pod koniec 1952
tralnego "PPR - Centralne Biustytucje I zakłady pracy zloTrzy strony dalej Leon Miroku. Ale wcześniej &trach padł
ro Komurtlstów P()lski oodlei!łe
kalizowane w
miejscowościach
recki (radca mawny z Warszarównież na niektórych oprawKC WKP(b).
W jego skład
gdzie nie ma Oddzlalów RSW
wy
PD wojnie
wielokTotny
ców. Prześladowania dotknęły
wchodz.ni: Alek.sander Za-wad.z„Prac;a Książka - Ruch".
opłacają
więzień oolityczny) orzY'POmina
tzw. naciooalistów żydowskich i
ki - sek'I'etaTZ, Stanisław Radprenumeratę w urzędach poc7 ·
represje dzńałaczy · narodowych
kombatantów wojny hhszoań
kiewicz - zasteoca. Jakub Bertowych I u doręczycieli 2 Ola
w latach stalinowskich Zwu-askiej. W gronie oficerów śled
man. Ka;rol
Swierczew.ski i
lndywldualnvch
ca uwagę,
prenumeratoże nie tylko
w
czych na miejsce brunetów o
Wanda Wasilewska - c'złonk'>·
rów - osoby fizyczne iamlesz·
MBP, lecz także w sądowni
ostrych rysach oojawiM się wie. Za wojsko
pdpowiadali
kall' na w~I I w mlef~cowośclach.
ctwie woj.sk0owym, Prokuraitujak zaobserwował
ówczesny
za.wadtki i Swierczewski. za
gd1ie nie ma odd1iałów RSW
rze i Wojewód"Zkicll Urzędach . więzień - F. Widy-Wirski
kadiry oartyjne i oąrtyzanokie
"Prasa K!!lątl<a Ruch"
opłacają
Bezipieczeńst;Wa było du~ Ży
blondyni o .,lnianych włosach I
- Radkiewicz. za ZPP - Waprenumf'rate: w urzędach poc:r·
dów.
wyblakłych
oczach" Edward
silewska. za ws·oółoracę :t PPR
towvch 1' u . doręczvclell. osoby
„Wielu z nic~ wyr6inlało się
Ochab mówił o repr~1onO<Wa
'Berman. Pełnomocnikami
fizvcme zamlf'!!lkale w miastach
szczególnie nieludzkim postępo.
niu oficerów „bez metryki llaCRKP zostali: Hilary Mine - siPd1 ihnrh Odd1iał6w RSW
waniem, m.in. Berman, Swlatollcklej", Strach oadł nawet
PKN. Stefan WiPrbłowskl
„Prac; a K •i a7 ka Rurh"
opłaca ją
tło, Różański. Fejgin, Humer,
'1a członika Komisji 'Biura Po'l'\rf}n.gc;rand"ł. J11lia Rrv5tye:er prPn umPrnte wvląr1nie N . urtę
Stefan Michnik (w jednym tyllitvcznego ds. Bezpieczeństwa ~--.~rat '7.'PP. R,.,.m~m Zambrowd:irh nont nwvrh nadawczo nd · ko procesie skazał 15 oficerów
Jakuba
Bermana
N'a&taoiła
s'{i - K'J,r""llS PCJ11sk!.
d3W C'1vch wl<1~riwvch '1la mte1l'!'a
WP na karę śmierci), Zambrow.swni.sta „egalitaryzacja
stra7""1•i P ~1 k:>n i <1
prenumer::it.ora
i;ki (sprawował nadzór nad -UBI,
chu".
Przywódcy KC PPR I CBKP
Wpł nty
dok onuje się u'i:vwa ią<
Lityński (w jednym
z moich
spotkali się po ra-z pierwszy na
hl;in kiPt u „ wpłaty" na rachunek
procesów jako prokurator wy.
początku 1944 roku w Lublini~.
RELACJA BE'RMANA
bri nkow v rnie jsrowego Odd1ialu
walczył kary śmierci dla trzech
Wyłoniono wówczas Siu.r o PoliRS W .:Pr;'lc;<1 f<c;iri7ka Ruch" 3
młodych narodowców) hp.
tyczne KC w &kładzie: Włady
Jakub
Berman
zmairł
w
PrentJmP rate ze zleceniem wy
Szczególnie ostre me~,,.dy bysław Gomułka
sekretarz.
~~ietniu
1984 roiku. Nieco
svl ki za
l'(rantce
pr1vJmu1e
Bolesław Bierut.
Jakub BerRSW
wcześniej obszerną rozmowę z
„Prac;a· Kc;lą7k;i Ruch '' ły stosowane zarówno w śledz
twie jak i w wyrokowaniu w
man. HilaJ"y Minc ł Alł'k.sander
nim przemowadziła Teresa ToCent rala
Kn•pnrtato Prasy 1
do narodowców, o
Zawadtki. A w maju 1945 r
rańska.
Fra~menty
Wvd;i wniC't w ut Towarowa 23, stosunku
drUikl\lje
wvbrano dodatkowo Mariami
0!) Y">H Wa ro;rn.wa kllnto PKO RP czym dane mi b'ło przekonać
„TYGODNIK KULTURALNY"
się osobiście. Wypominano nam
Spychalskiego i Romana Zam·
(nr 47, 48, 49). a całość - olroX:V 01i1.!ał w
WaM7.!łwle nr
bro'W'Skiego.
I 6"i!I 2fl I '145 139 Il
ło 200 stroo maszynopisu
Prenumerata nasze stanowisk,o przedwojenze zlPcPniPm wysyłki za e.ranlcę ne wobec Zydow, o1'reślają.c je
ukaże się w książce
przygotojako antysemityzm. Hyłu to niepnc:ztą 1wykłą jest drotsza
wywanej przez „Omntpress".
od
zgodpe z rzeczywistolicią. To nie
pren umPrntv kra}nwej o !iO proc
Pod koniec września 1947 r.
był antysemityzm, a tylko truddla 1łecenlodawrów lndvwldual
pn;edstawiciele Bułgarii. Cze- .
na i ofiarna samoobrona przed
nych ł o 100 proc dla 7.lecają
chOJSłowaoji, F~ancji Jugooławii,
.opanowaniem wielu najważ
cyC'h Inst ytucil I u1kh'1ów pra
Pol.skll, Rumunii. Węgier. Włoch
niejszych
dziedzin
naszego
ź:lr
cy TErmłny orzy·!mowanla pre
i ŻSRP. obradl(liWald w SzklarE. L.
cia
narodowego
przez
ludzi
o
numPr"'t v na kraj I za itranłcę
skiej Porębie nad oowołaniern
innej etyce, wywuuz14cycn się J
- nd dnia to llc;tnpada na I
organi-zacjl kooirdyn.ującej d~a
innej cywilizacji, co prowadziło
kw;irtnl ł pfl!mr1e roku następ·
łania partii
komWlistycznych.
nego orn1 cały rok nasteony - , do szkodfiwej dezorganbacji teWładysław Gomułka doozedł do
go życia".
do dnia 1 kaMego miestąC'a 'wniook~. te Staldn go oszukał i
Leon Mirecki wyraża zd'ZiwiepopnPd ta i ą<'f'I?• • okres prenumePOOtan0owil Cłosować prT.eciwko
nie, że przedwko etaUnoW'Skim
raty roku bieiąrPe,o
utworzeniu Biura Informacyjne.
• Zam. 3564. S-10.
ok.rucień.s.twom nie było ~ote- . s;o. Berman prze,rad-! się.
I '
I· '
, .. '!!

2 ODGLOSY

PYTAMY:

zum. ie to absolutny

ZBIGNIEW SZVLLER,

proje~tant

z „Elty".

W ubiegłym tygodniu dowiedziałem się

i przykrością, że
które już dość dawno zaprojektowałem, nie zostanie w „Elcie" zainstalowane, chyba że w nieokreślonej prz.yszłości. Jest to urządzenie do dystrybucji oleju transformatorowego, zapobiegające przelewaniu się oleju przez · kadż, co bywa przyczyną pożarów. W momencie, gdy zakład zgłosił swe
zainteresowanie takim opracowaniem, przekonywano mnie, jak
bardzo będzie ono przydatne. Poświęciliśmy wraz z kolegą dużo czasu, dużo pracy, wykonaliśmy kilka egzemplarzy, a efekt
praktyczny dla „Elty" - jak dotąd żaden. Wyceniono nam to
urtądzenie na 90 tys. zł rok temu, a zaplata nastąpi dopiero po wdrożeniu, czyli - jak dobrze pójdzie - za dwa, trzy
lata. Ile wtedy będzie warte 90 tys. zł? Nasz dystrybutor zajął nr miejsce w Młodzieżowym Turnieju Mis1tzów Techniki w
1987 r., było stosowne zdjęcie w gazecie zakładowej, a teraz cisza„. Od kilku lat próbuję znaleźć producenta
dla urządzeń
elektronicznych własnego pomysłu. Przykładowo współpraca z
przedsiębiorstwem wielobranżowym
przy
łódzkim
zarządzie
ZSMP skończyła się na pierwszej wizycie, zaraz potem kontao1:t
się urwał. Dziś liczę już tylko na nową ustawę o przedsiębior
czości. Jeśli rzeczywiście będzie taka, jak się ją teraz w publi- ·
katorach przedstawia - zaryzykuję działalność na własny rachunek. Nie mam większego wyboru. Pracujemy oboje z żoną,
a że posiadamy dwoje dzieci, wychodzi nam n~ „głowę" poniżej minimum socjalnego, które · wyliczyło OPZZ.

· -

urządzenie.

EUGENIA TYBURA, emerytka.
- W ubiegły wtorek zepsuła się definitywnie w domu u syna pralka automatyczna Od czwartku stoję przed południem
pned s\o;\epem „DllmaTu" -pny u\ DąbnlW'>lo:.ieg,o . W\em lUi, )a.Y.
muszę postąpić. żeby mieć szanse na kupno „Luny". Trzeba się
ustawić przynajmniej o ósmej, bo sklep otwierają o dziesiątej.
Jeżeli przyjdę póinlej, nie będę miała szans na znalezienie się
na początku kolejki. Tytko · wtedy jest pewność, ie \tupię pralkę, bo dostawy są niewielkie. Niestety, nie mam żadnej pewności, że a)rnrat powiedzmy - w piątek J:>ędą dostawy, .a
muszę przynajmniej postać do jedenastej, gdyż wtedy przew~z
nie nadjeżdżają samochody z toware111. Stoję więc, ale bez - wiary, że uda się to szybko. Nie jestem handlarą. nie obchod7.ą
mnie odkurzacze, wirówki ani miksery. bo to wszystko jeszcw
mamy na „chodzie". lnteresuje mnie tvlko pra lka autom~t .vczri3 .
Syn pracuje, nie ma czasu na takle stanie. Po to jestem n&
e.m eryturze, żeby mieć czas na stanie w kolejkach

Pytał:

ANDRZEJ:

GĘBAROWSKI

•

W najbliższych
numer':Lch "Odgłosów''
- Moja kwarantanna skończyła się po śmierci Stalina. W
1954 roku bylem Już wykładowcą w Państwowej Wyźs"Zej Szkole
Filmowej. Studentami byli wówczas m.in. Wajda, Polański,
Munk. Morrenstern. Kutz- a nieco później Karabas.z. Majewski,
Leszczyński." Byłem później ~piekunem ich debiutanckich
filmów - wspomina prof. JERZY BOSSAK, wsp6łtwórca szkoły
filmowej, wychowawca wielu reżyserów.
-

.

Codziennie chodziłam na cmentarz. Przytulałam się do mo-

giły, obejmowałam Ją i szlochałam. Kiedyś zdało mi się, ie zie·
mia Jakby westchnęła. Przestraszyłam się trochę, słucham. a
wkoło drzewa szumią. Jakoś
dziwnie. Na cmentarzu~ zawsze

przecież cicho, a wtedy 1 głośno się zroblło. Nie, to pie był balas,
ale coś taklego.M - reportaż BOGUMIŁA A. MAKOWSKIEGO
pt. „Za co los mnie tak karze?".

- Widownia aź kipi, ludzie tłoczą się, śpiewają i piją. Prawie
tyle osób, co na widowni, oblega bar w jednym z korytarzy.
Tu pije się ostro. Od czasu do czasu ktoś gestem daje znak
barmanowi, a ten stawia szklanki alkoholu Nie. kieliszki, lecz
szklanki! Zapewne taki tu zwyczaj reportaż
EUGENIUSZA
IWANICKIEGO z krakowskiej „Piwnic)' pod Baranami".
- Na oczach Ńikity Chruszczowa stawiano pod ścianę najwybitniejszych działaczy państwowych. On •.akże. latami czekał
na swoJI\ godzinę, zasypiał bez nadziei ujrzenia jutra, szedł
na wezwanie Stalina, nie. wiedząc, czy wróci Żył l czekał, czekał I drial. Wykarmiony
i wychowany nie żywił jednak uczucia wdzięczności._ WyrzucO Stalina z Mauzoleum, wykarczował
Jero pomniki, starł Imię z. map, nie przestraszył się milionowego
rloso wyznawców - dokończenie opowiadania Wt.ODZIMIERZA
TIENDRIAKOWA "Na szczęśliwej wyspie komunlzmą".
- OłnymalUmy sygnał od Czytelników, :ie w jednej z łódz
kich szk6ł powstała klasa, w kt6reJ zebrano uczni6w pochnmą
eycb s rodzin alkoholik6w I rodzin rozbitych. Zabrzmiało to niewlarnodnle - reporiał ZOFII KĘDZIORY pt. „Dzieci drugiej
katerorll„.
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yskusje stały si~ nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu polity:cznego. Najpopularniejszym tematem owych dyskusji są kwestie
ekonomiczne dotyczące ręformy i
polityki społecZ1110...gospodarczej. Znamiennym rysem tych deba! jest znacz.ne zróż
nicowanie poglądów
dyskutantów, swoisty
pluralizm sądów i opinii na temat sposobów i
' mechanizmów uzdrowienia chorej gospddarki
polskiej. Potwierdzenie. tej obserwacji stanowi
prz.ebieg dyskusji przy łódzkim „okrągłym
stole", którego gospodarzem był prezes OW
PTE w Łodzi doc dr hab. Tadeusz Janusz. Tematem -teJ ciekawej dyskusji, która odbyła
się w październilru 1988 r. 1:1czyniono problem
u warunkowań skuteczności dróg wychod'ZleJlia
z kryzysu. Przy stole zasiedli" ekonomiści i SO'cjo.l ogowie z Uniwersytetu Łódzkiego 'oraz
przedstawiciele pra.ktyki gospodarczej.
Zakres tematyczny dyskusji był dość szeroki i obejmował· cztNY 'p odstawowe kwestie:
problem własności środków produkcji, politykę płacową, postawy społeczeństwa wobec reformy gospodarczej i polityczne uwarunkowania procesu reformy (demokratyzacja · życia
społecznego). Dyskusja ta jeszcze raz dowiodła, że reforma gospodarcza to nie tylko zmiana mechaniki ekonomicznej, lecz także; a może
przede wszystkim, skomplikowany proces
spolecz.ny wymagający przezwyciężenia wielu
barier ekonomicznych, 'polityicznych i ideologi~
cznych.
•
- Gdzie tkwią główne źródła naszego kryzysu i przyczyny zahamowań reformy?
Rdzeniem problemu jest, w przekonadiu
doc. dr hab. Wiesława Cabal\a, sprawa stosunków własnościowych. U podstaw naszego kryzysu leży kryzys własności środków produkcji w gospodarce socjalistycznej. Nacjonalizacja
przemysłu stworzyła, zdaniem doc. W. Caba:.
.na, anonimowość własnośĆi, za w)'ikorzystapie
własności nikt nie
ponosi odpowiedzialności
w ~ensie ekonomicznym. Centralny aparat
państwowy, będący dysponentem środków .pro
dukcji, uwikłał się w podejmowanie decyzji
mikroekonomicznych
przez co utracił
suweren.
.

Kto popiera

reformę,

dysprop<ircje występujące · ml~dzy wzrostem
produkcji i wzrostem płac w dziale I stanowią
główne źródło napięć inflacyjnych
w naszej
gospodarce. Póstęp w reformowaniu gos.podar*
kl Ullety w opinii prof. J. Che'Chlińskiego od
t.ego, czy uda się rozbić lobby działu I zroś
nięte ' ściśle z aparatem urz.ęd·niczym szczebla
centralnego.
Wątek społecznych uwari.inkowań reformy
pojawił się bardzo
wyra:fulie w wystąpieniu
prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej. i,teforma·
gospodarcza staje się, jak sądzi prof. J. Kulpińska. hasłem coraz mniej zrozumiałym
dla
szerokich kręgów społecznych„ Nie wytrzymuje
krytyki występujący w oficjalnY'ch enunc.jaćjach pogląd, że rząd chce reformy, natomiast
społeczeństwo niechętnie odnosi się do
radykalnych zn1ian ekonomicZl!lych. Prof. J. Kulpiń
ska przytoczyła wyniki badań socjoJogiczhych
przeprowadzonych w 1984 .r., z których wynLka, że za reforml\ opowiadają się głównie
robotnicy wykwa1ifikowani i specjaliści zakła
dowi nie pełniący funkcji kierowniczych. Natomiast nie popierają reformy te grupy w
przedsiębiorstwach,
które · cechuje „bliskość
włatlzy", tzn. ,kierownicy,
członk:oJlie
partii
itp.
Badania socjologicine z 1987 r. potwierdza ją
na ogół wyniki uzyskane w 1S84 r. Ważne
żnacz.enie dla losów reformy ma, zdaniem prof.
J. Kulpińskiej, fakt, że zmiany w postawach
społecznych wobec reformy nie
zachodzą
w
i;iartii i „Solidarności", lecz w grupie tzw.
milczącej większości społeczeństwa.
Wykazuje
. ona .rosnącą obojętność wobec ,reformy i uczestnictwa w żydu politycznym · kraju, Pogłębiają się proces~ prywatyzacji życia i
upadku norm.
·Niektóre konkluzje
sformułowane
przez
prof. J. Kulpińską spotkały się z polemiką ze
strony dr Mieczysława Antczaka i d r Piotra
Swiderskiego. Dr M. Antczak zakwestionował
prawdziwoś~ sądu o niechętnym stosunku kadry kierowniczej przedsiębiorstw do reformy.
Według niego większość owej kadry znajduje
się w nurcie reformy i popiera jej filozofię.
Natomiast dr P. Swiderski krytycz.nie odniósł
1

a kto jest jej przeciwny?

Gdzie zniknęło decydujące ogniwo?

z tej ziemL
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Witeei wieUite,

ność wobec przedsiębiorstw. Państwo występu
je w roli o;>rektura przedsiębiorstwa ogólnonarodowego 1 dlatego nie może e"zekwować
wymagan. ef eK1 t ywności od jednosteko gospoda-czy.eh.
•
z.e swoj.ej analizy doc. W. Caban wyciąga
wniosek, .ze kluczem do rozwiązania polskiego
k•yzysu ;est uzdro>yienie własności. Reforma
sys.temu własności
warunkuje
skuteczn~ć
z::i1an w mechanizmie gospodarczym. W k.;e~
tn przebudo.wy stosunków własnościowych w
P?lsce uksz,taltowały się trzy główne 0 .
Pier~szą stan?~i uspołecznienie przez sf~~~·
~J~n~e t własnosc1 samorządowej. Istotą tej op1 Je~
uspołecznienie w drodz.e powierzenia
zasobow materialnych i majątkowych samorządom pracowniczym.
Drugą opcją jest uspołec nienie przez wła~~?ść t akCYJt;ą czyli przekształcenie przedsięl~rs w pan~twowych w spółki akcyjne z 1.:.dZ1alem z.arowno skarbu państwa, jednostek
g ospo~arczy~h •. banków i osób indywidualny<:h.
'I'.rze~1ą opcJą Jest stworzenie modelu gospodarki . ~1elo~ektorov,:ej przy założeniu równoprawn~sc1 . rózn.;:ch sektorów. Doc. W. Caban· opowiedział . się za
wariantem samorządowym
~w'!-r~~tuJą.cym . realne uspołecznienie własności
hkw1.dac!~ allenacji pracowników. Podkreś~ł iakż:e, iz . rozwiązanie samorządowe znalazło
się w 1m~as1e; rozwija s\ę buj.nie retoryka sa~or::ądnosci, natomiast postęp w
upowszechn~amu realnej samorządności pracowniczej iest
niedostateczny.
•
·
Drugim obok własności środków produkcji
klucz~wym problemem polskiej reformy jest
kwe~t1a systemu płac. . Kwestią tą zajął się w
sw~i.m .wys~ąpieniu prof. dr hab. Janusz Chech:lmsk1, ktory ostro skrytykował politykę prymitywnego e~ałita•ryz.mu dochodowego prowadzcicą do ~ac1.erainii;i. się r_óżnic między płacą a
ś.w1adczeni~m1 SOCJalnym1. Na podstawie analizy. materiału statystycznego prof. J. Chechlmsk1 ust_alił~ ie w Pols·ce od dłuższego czasu wyst~pUJ~ ayspreferen(.'o/jna polityka płac w
ko~tekśc1e płace
świadczenia socjalne.
Swiadczy o tym porównanie wskaźników tempa w~rostu pł.ac . i świadczeń socjalnych - w
okresie 1970-1985 średnio rocznie (w cenach
z. 1970 r.) płacę rosły 0 2,7 proc., zaś śwfadcze
ma o 11,2 proc. Z porównania tych kategorii
w cenach bieżących wynika: że przyjmując rok
1978 za 100, place w 1986 r. wynosiły 450 natomiast świadczenia socjalne 780. Według' szacunków prof. J. Chechlińskiego udział płacy w
dochodach ludności
wynosi zaledwie ok. 4.0
proc . Start co radykalnej reformy gospodarczej ;est więc, w 0 pinii prof. J. Chechlińskiego. wyJątkowo z.ly.
·
Głęboki niepokój budzi, w przekonaniu prof.
J. Chechlińskiego , poziom wynagrodzeń w sferze niematerialnej, której kondycja decyduje o
poz.i m1e rozwo ju . cywilizacy Jnego współczes
nych społeczeństw. Tymczasem mankamentem
polityki płacowej
tej sferze jest nie tylko
niski poziom płac w porównaniu ze sferą produkcji materialnej, lecz również nieprawidłowe
relacje w o':lręb i e samego sektora niemateriali;tego. I tak orzyjmu jąc średnie płace w gospodarce narodowej w 1986 r. za 100, płace w
sferze kultury fizycalej wynosiły 91, w nauce
(bez szkół wyższych) - 88, w kulturze i sztuce - 83, w oświacie I wychowaniu (ze szkoła
mi wyższymi) - 78 i w ochronie zdrowia 76. A więc również i w sferze niematerialnej
preferuje s i ę .,pracę fizyczną·•.
Analiza wskaźników opłacania wzrostu płac
wzrostem produkcji
przemysłowej
skloniła
prof. J. Chechlińskieg0 do sformułowania tezy o istnieniu w naszym kraju „terroru" działu I w stosunku do reszty gospodarki narodowej: Otóż według obliczeń autora tej tezy, na
jednostki: przyrostu
produkcji w przemyśle
metalurgicznym przypadają 3 jednostki wzrost u plac. a w przemvśle stoczniowym aż ·20
je:lnostek (!). Natomiast wskaźnik ten· dla
przemysłu lekkieg0 wyno~i 0,6-0,9. Te jawne
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do opinii o aprobującym stosunku robotników do reformy. W, Jego mniemaniu reforma
rynkowa nie jest. popularna .wśród mas pracujących. Najlepszym teg 0 przykładem jest brak
akceptacji robotników dla silneg0 • zróżnicowa
nia wynagrodzeń. Korzystając z prawa do repliki prof. J. Kulpińska stwierdziła, że 1·obotnlcz egalitaryzm skierowany jest przeciw niesprawiedliwemu różnicowaniu płac. Robotnicy
są skłooni
jeśli jest

zaaprobować

różnicowanie

płac,

ono oparte na uzasadnionych ekonomicznie kryteriach.
Pluralizm sądów i opinii rozwijał w pełni
swoje skrzydła, gdy
dyskusji poruszano problem politycznych uwarunkowań reformy. W
politologjctnej części dyskusji postulowaml konieczność demokratyzacji gospodarki
i pań
stwa, pluralizacji żyda publicznego i odpolitycznienia gospodarki (mgr Jerzy Drygalski,
mgr Jacek Kwaśniewski).
Mgr J. Drygalski
stwierdził, że reforma. rynkowa. wyma.;a
demokratyz;acli państwa.. Bez. demokratyzacji nie
pojawią się siły spolecZ111e zdolne do przeprowadzenia reformy. W jego przekonaniu ponowna rejestracja „Solidamóści" przyczyniłaby
się do wzmocnienia sił proreformatorskich.
Interesujący i
kontrowersyjny pogląd w
kwestii polskiego modelu politycZ111ego wygło
sił dr Edmund Lewandowski.
Swoje rozumowanie dr E. Lewandowski oparł na krytycznej
ocenie kondycji trzech instytucji: partii, Ko~
cioła i „Solidarności". Partia przeżywa kryzys
i starzeje się, Kościół jest bą,rokowy i anachroniczny, natomiast „Soli<larność" jest w
pewnym sensie syntezą partii i Kościoła, żyje
mitem dawnej popularności, choć ją utr.aciła.
Nasze życie polityczne, jak twierdz.i dr E. Lewandowski, pozbawióne je'st silnych elit. W
minionych latach ani PZPR, ani „Solidarność"
nie wyłoniły silnych elit przywódczych. Jaki
jest wobec tego ratunek qla Polski? Dr E.
Lewandowski uważa, iż szansę :ratunku stworzyłby Rząd Ocalenia Narodowego. Co ~o pejzażu politycznego
Polski, dr E. Lewandowski
sądzi, iż plun.Uzm
naleiy · rozwijać poprzez
wolność tworzenia stowarzyszeń, a nie poprzez
mnożenie partii politycznych. W kwestii „SoJi.darnośąj", akceptuje · on potrzebę
reaktywowania tej organizacji, ale jako związku zawodowego działającego w ramach prawa; „a nie
tarana rozbijającego ustrój socjalistyczny.
Odmienny punkt widzenia w sprawie pluralizmu politycznego przedstawi! dr Ryszard Zieliński. Stwierdził on, źe regulacja rynkowa nie
może sprawnie funkcjonować w monocentryczne] strukturze polityeznej. Wobec tego niezbędny jest system wielopartyjny i
rywalizacja między partiami, w której orężem będą
programy społeczno-gospodarcze prezentową,ne
przez różne ugrupowania polityczne.
Wiadomo, że proces reformowania go.spodarki odbywa się na żywej tkan.ce społeczeństwa,
które wykazuje duże zmęczenie przedłużającym
się kryzysem. W związku z tym, jak
słusz.nie
zauważył doc. dr Witold
Lejman, poważnym
błędem jest ciągłe akcentowanie
w różnych
prog.ramach rządowych elementu wyrzeczeń
konsumpcyjnych społeczeństwa, owego słynne
go „zaciskania pasa". Zda.niem doc. W. Lejma.na punktem ,wyjścia do reformowania gospodarki nie może być założenie o wyrzeczeniach. Z psychologicznego punktu widzenia
jest to założenie niebezpieczne, · gdyż pogłębia
ono frustrację społeczeństwa, a przecież program reform powi~n mobilizować oll::Srzymie
pokłady aktywności wszystkich · kręgów społe
cznych. Niez.będne są więc, według doc. W.
Lejmana, programy czy wizje zachęcające
społeczeństwo do intensyfikacji wysiłku
produkcyjnego i przedsiębiorczości, a nie programy, z których wyziera brak wyraźnych perspektyw na poprawę stopy ,życiowej Polaków.
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kroku naprzód, jeśli nie rozliczy się z przeszłością. U · nas takie odnoszę niekiedy wrażenie
- wielu ludzi wolałoby, ' aby
nie ruszać _przeszłości, zostawić
ją w takim fałszywym kiształ
cie, jaki stworzono do tej pory. Taki . ton bije z. _listu '.l'adeusza Kołaczyka
naszego
chomili, często nie pytając o stałego korespondenta. Wprawzapłatę" jak napisałem w dzie zastrzega się, ,,nie zróbcie
. artykule „Stół ten widzę o- ze mnie drugi raz stalinowca",
gromny" ale zapomniale·m · ale argumentacja użyta
liś
dodać. że „główny ciężar w odcie pozwala sądzić, że Tadeusz
budowie fabryk, jak i całej Kołaczyk zatrzymał się gdzieś
gospodarki zniszczonej przez o- na początku lat pięćdziesią':
kupanta ponosili jednak chło tych i patrzy na świat z tampi, którzy sfinansowali całą o- tego punktu widzenia. Zdaniem
perację". To prawda. ChłopL. z
naszego korespondenta Edward
przeludnionych wsi zasiliJi kb- Grzędziński na łamach „życia
sę robotniczą, o czym
też czę
-W arszawy" i „O<lgłosów" wyst<\sto za:pominamy vJ naszych po- pil w obronie „szesnastu n,ielityczno-społecznych
winnie · ollkarżonych"• Uważa on
rozwaźa·
ni ach.
natomiast, że „sąd w ZSRR nle
Dr Leszek Skonka z Wrocła oskarżał tylko 'na pod.Stawie powia nadesłał do· „Odgłosów" mówień'', bowiem w Polsce
komunikat o powstaniu „Spo- ..strzelano do żotnieny; · miliłecznego
Komitetu
Pamięci
cjantów, działaczy społeC'łnych
Ofiar sta:linizmu w Polsce••. I partyzantów. Każdy bolszewik
· Sprawa jest poważna, ale mi- był wrogiem i pned śmiercią
mo woli mus i ałem się uśmie powinien zjeść swoją legitymachnąć, gdy czytałem n a stępują
cję partyjną''. W końcu Tadecy fragment tego komunikatu: usz Kołaczyk przyznaje szcze„Komitet jest instytucją spo- rze: „Ja też wszystkiego nie
łeczną,
obywatelską,
otwartą
wiem" i zastrzega, że wszystko
dla wszystkich Polaków w kra- . co napisał „dotyczy ',,procesu
ju i za granicą, którzy pragną szesnastu". Pozostałych probleoddać hold ofiarom stalinizmu,
mów, łączących się z łl\ sprawi\
opowiadają się za ujawnieniem
celowo nie poruszyłem". A
wszystkich
zbrodni
·
i prze- szkoda!
stępstw oraz sprawców tamtego
Nie można bowiem jakiegoś
. okresu, a którzy nie uczestni- faktu historycz.nego wyrwać z
czyli aktywnie w stosowaniu Ua i rozpatrywać jako fakt istterroru w owym ::zasie.
niejący sJmaazielnie. Warto na
sprawowaniu wl,;;i dzy na różnych przykład wiedzieć. że w tym
szczeblach, n ie. byli faworvta- samym cusie, gdy w Moskwie
m . ekipy rządzącej, uie kÓrzy- toczył się proce:; szesnastu, rwustali z łask, przywilejów. na- ły obrady deleg.o1cJi polskich z
gród,
Londynu i Warszawy, że Rząd
gdznaczeń,
wyróżnień,
awansów i innych dobrodziejstw Tymczasowy nieśmiało próboza okazany .serwilizm''
wał interweniować u władz rc1Tak szerok:J s(ormulowane . dzjeckich w sprawie szesnastu,
kryteria
gdyż muszą
ich zdaniem - była to
spowodować
wiele zamieszania, Przede wszy- s·prc1wa wewnętrzna Polski; że
stkim powstaje pytanie: kiedy Władysław GomulJta był u Jów Polsce zaczął się stalinizm i zefa St'1lina 1 też interweniował.
kiedy się skończył? Uważam Jego zdaniem - choć interna przykład. że n ie moż.na pre- wenCJa n!e dlla belpośrełlniego
cyzyjnie 1.1stalić dokładnie mo- skutku - wpłynęło to na 'zła
mentu, w którym stalinizm w godzenie
wyroków. A więc
Polsce się skończył . Uważam da- sprawa me jest taka jednolej, że ciągle jeszeze trwa proces . znaczna, jak się to Tadeuszowi
przezwyciężania
stalinizmu ~ u
Kołaczykowi wydaJe.
mis A . zatem kto odpowiada
Systematycznie u1<azują się
cyt:>wanym kryteriom t · kto to dokumenty l opracowania' 0'dma ustalać?
noszące się do narodzin władzy
Musiałem
s i ę nadal
uśmie
ludowej w Polsce. Można sobie
chać, gdy czytałem dalej:
na ich podstawie wyrobić sa„Stalinizm obiaw1a s i ę i dziś, modzielnie pogląd, nie ulegając
i to w najmmej spodziewanych niczyim sugestiom. Trzeba tyl· m iejscach, Gkolicznościach, pa- ko chc1ec. I trzeba kierować
stac ach. Jego apologeci i wy- się realiami, a nie uprzedżenia
znawcy dla zmylenia 01pinii mi i mitami. Bardzo często zaprzywdziewają
różne
szaty i rzuca się władzom przedwrzez:ikładają różne maski, udając
śniowej Polski, że nie chciały
patriotów, demokratów, świę skorzystać z pomocy ZSRR. Zatoszków, obrońców robotników, rzut ten figuruje w oficjalnej
wolności, praw czł n wieka. pluhistoriografii, można go znaleźć
ralizmu. · Myślą. ~ ~ sutanna,
w wielu książkach.
mundur, toga, święty obrazek
Dziś patrzę na
to zupełnie
lub znaczek w klapie, głośne
inaczej. Po pierwsze
bez
deklaracje, hasła i
symbole wątpienia rak 1920 . zaciążył nad
zmylą społeczeństwo.
Zdradza- sposobem myślenia polityków
ją ich jednak czyniy".
II Rzeczypospolitej, Jak i klaWedług tych krytenów wszysowe różnice w widzeniu polityscy jesteśmy stalinowcami.
ki i sojuszy. Po drugie - jak
Uczczenie pamięci ófiar sta- wynika z dokumentów, choćby
linizmu jest sprawą poważną i publikowanych
niedawno w
nie powinni brać się za to ama- „Życiu Warszawy", władze poltorzy, bo więcej mogą zaszko- skie wiedziały dobrze
co się
dzić niż zrobić dobrego. Ale że
dzieje w , ZSRR i jaka jest
by czcić pamięć ofiar staliniz- sprawność bojowa Armii Czermu, trzeba je najpierw poznać. wonej po „stalinowskich czystJestem przeciwnikiem przyspie- kach". W świetle tego jakikolszania p'rocesów społecz.nych wiek sojusz między Polską a
a to też proces społeczny - gdyż
ZSRR w 1938 1 1939 roku był
już dość mamy złych skutków
niemożliwy .. Pomijam już staliwynikłego
z takiego właśnie no~ską politykę zagraniczną,
przyspieszania
ktorej celem było obalenie uBrak precyzji, wiedzy, za- kładu politycznego w Europie
cietrzewienie
powoduje,
że
po traktacie werśalskim.
.
szczytny zamiar przeradza się
Wychodząc
z tego założenia
w swoje przeciwieństwo. Gdy nie można dziwić się politykom
uważnie czyta
się komunikat
Polski Podziemnej, że ni'e oczenadesłany z Wr<>eławi~ to odkiwali wyzwolenia ze Wschonosi się wrażenie, że ' obrońcy du, a sojuszników szukali uparpamięci ofiar stalinizmu· jakby
cie na Zachodzie, co było o czymś zapomnieU. Zanim o- obiektywnie rzecz. traktując fiarami stalinizmu stali się żoł brakiem · rea!i~mu i błędem ponierze AK,
oficerqwie WP, litycznym. Ale sll'biektywnie,
władze Polski
Podziemnej a dla polityków podziemia było
później działacze lewicy to to naturalne następstwo dotychpadli ofiarami stalinizmu pol- czasowej polityki zagranicznej,
scy komuniści. Nie wiem, czy która nie szukała o.parcia ani w
m:imy dziś pełny rejestr ko- Niemczech, ańi ·w ZSRR. tylko
munistów, którzy zostali roz- we Francji i Anglii. Czego więc
strzelani w ZSR.tt lub zginęli się można było po nich spodziew lagrach? Jugosłowianie taki wać?
rejestr zrobili i
wynosi on . Władysław Gomułka, który
przeszło 800 osób. Działają w
był
wielkim realistą
polimyśl zasady, ~e nikt nie może
tycznym; za co brał cięgi, tak
być zapomniany.
Powi•nniśmy
12 stycznia 1944 roku _... w piś
również przyjąć
taką zasadę.
mie asiresowanym dG komuniI jeśli już miałby powstać ta•k i .stów polskich w ZSRR - ocekomitet. to potrzebna tu jest niał sytuację:
co najmniej inicjatywa PRON.
„Sanacyjna Armia Krajowa
Jeśli już mamy czcić pamięć
rozporządza (w schowkaeh) bez
ofiar stalinizmu, to czcijmy pa- p()równania :większą ilością brom ię ć wszystkich ofiar!
ni aniżeli my. gdvż po pierwSą jednak· trudności z pełną
sze o~ała bardzo wiele bropapularyzac;ą naszej przeszłoś
ni od . rządu emlgracyfnego, p()
ci. W ZSRR mówi gię - i słu drngie dysPonnje ona setkami
sznie - ie nie .można dokon?ć. milionów
złotych. Ten
f1kt
Ludzie mają pomysły, ludzie
piszą listy i w tych listach opisują swoje pomysły. Są one
różne. Marian Nowak z Just)'nowa koło Lodzi słusznie zwraca mi uwagę, że czterdzieści
parę lat .temu wprawdzi~ „robotnicy wzięli fabryki we w.tasne ręce, odbudowali je i uru-
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stwarza dla. nas niebezpieczed·
stwo w momentach walki o
władzę". ·
Natomiast
Armia Krajowa
poprzez „Burzę" usiłowała odegrać
wobec
nadchodzących
wojsk radzieckich . rolę gospodarza, który wit!I Wyzwolicieli.
Zatem jedna I druga strona tego · konfliktu Iiczyla się z wal1ką
zbrojną o władzę. I do t:ikiej
walki doszło.
,
W piśmie
skierowanym w
1975 roku do redakcji „Archiwum
Ruchu
Robotniczego"
Władysław Gomułk3 tak scharakteryzowa ł ówczesną sytuację, na moment przed walką:
.. MożliwQści rozszerzenia bazy
KRN były w . tym okresie bardz!> niewielkie. Lecz z gruntu
fałszywe
stanowisko, jakie w
tej sprawie. zajmowali 'Bierut i
Jóźwiak · niwelowało te możlł
WQści do zera. Niedługo późnie.ł
okazało się, jak drogo naród
polskr niusiał zapłacić za to, źe
miał w Londynie tli.k bezgranicznie głupi rząd emigracyjny,
a w kraju tak słabą pod wzgleclem z'lsięgu politycznego oddziaływ11nia Kr:i.jową Radę Narodnwą"~

Zresztą na początku lat pięć
dziesiątych
Bolesław Bierut i
Jakub· Berman usiłowali za.r zucić Wfadysławowi · Gomułce, że

chciał -

śtarając ' się o poszerzenie bazy społecznej KRN oddać KRN, AL i Bóg wie co
jes.zcze w ręce sanacji, co było
absurdem. Po prostu Włady
sław Gomułka był politykiem.
W k.siążce Mieczysława Jaworskiego „Korpus Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego 1945 1965" znajdują się dane - jak
zresztą s:im
autor podkreśla:
„niepełne. raczej zaniżone:• dotyczące skutków
wojny domowej \V Polsce. Odnoszą się
one tylko do działalności KBW.
I tak w latach .1945 1947
KBW przeprowadził 6 371 akcji,
podczas
których zabito 1 508
przeciwników, raniono 301, stratY własne wyniosły: 259 z:ibitych i · 348 rannych oraz 72 uprowadzonych W tym czasie
aresztowano 12 200 członków
podziemia. 2 908 współpracow
ników, 13 457 podejrzanych, 715
dezerterów i 18 174 „innych".
Sąqy doraźne KBW w 1946 roku przeprowadziły 284 rozprawy, skazały n:i śmierć 361 osób
i wykonano 356 wyroków śmiercL
Dziś
mówimy „podziemie",
jakby to był monolit, a przeC'ież
z władzą ludową walciyły oddziały WiN
(Wolność
i Niepodległość).
NZW (Narodowy
Związek
. Wojskowy),
KWP
(Konspiracyjne Wojsko Pol.sikle),
Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta". „Wehrwolf" .- Wilkołak oraz UPA
(Ukraińska Powstańcza Armia),
Znalazłoby
się jeszcze
cale
mnóstw.ll. małych grup noszą
cych nazWY, od swoich przywódców: „Huzara", .,Żelazne
go",
„Młota'',
„Sokolika",
,,Ognia''., „Dęba" i tak dalej. z
czasem grupy te traciły polity~
cz.ny charakter i stawały się
zwykłymi bandami rabu.n kowymi. Ostatnią ban<lę llikwidowano dopiero w 1957 roku. Nie
wszystko zatem jest takie proste, jak to się rt!ektórym ludziom - skłonnym do uproszczeń - wydaje. Dhitego zawsze
d:>brze jest wiedzieć, nim się
wydaje sądy, powołuje komitety. podejmuje polemiki: Im się
bowiem . więcej wie. tym się
więcej rozumie.

LUCJUSZ
WWDKOWSKI

•

•

PS J. Nie wydrukowaliśmy w
cało.sci listu Tadeusza Kołaczy
ka po prostu dlatego, żeby oszczędzić
mu ataku polemistów. W redakcyjnej teczce czeka plik listów. w których ich
autorzy protestują przeciw poprze.dniej publikacji listu Tadeusza Kołaczyka Do sprawy wrócimy.

PS u, Leszek Skrzydło - reżyser WFO - zwrócił m1 uwa·
gę, ż':'! ph1senki legionowe · śpie
wał z balkonu nie w 1957 roku,
a w maja 1954. Pomyliłem nie
tylko daty, ale epoki. W 1954
roku Katowice nazywały się
jeszcze Stalinogrodem. Pomył
kę prostuję, co jeszcze bard?:ieJ
podnosi wagę śpiewu Lesika.
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Następnego

dnia, w dzień świętego Stanisława,
dowódca trzeciej armii wraz z głównymi siła
mi wkracza do iniasta, jak ,go zwą - matuszki grodów ruskich. Chyba ze wzrusi.eniem i z
żołnierską dumą wchodzi generał do historycznego Kijowa. Z prawdzJwą czcią i skupieniem
podziwiają legioniści ruiny Złotej Bramy. Trudno im uwierzyć,
że te· same mury oglądały
przed równo dziewięcioma wiekami, bo w 1018
.roku, wjazd wielkiego wodza lechickiego, króla
Bolesława Chrobrego, który w to samo sklepienie ciął mieczem. Legenda to czy prawda, nie
wnikają. Dość, że ten miecz wyszczerbiony j.est
dla nich symbolem odrodzonej Rzeczypospolitej. ·
Rozkwaterowują się oddziały,

'

rozmieszczają

konie i tabory. Z wysokiego brzegu, ze· swęj
mogiły legenda·m y Askold Wareg, przybyły tu z
dalekiej północy, zda się · patrzeć na żotnierzy
polskich. Ci zaś kierują swój wzrok gdzie indziej - na rozległą Ukrainę Zadnieprzańską.
piękną w majowym słońcu.
· - Dlaczego tu stoimy? Dlaczego nie ścigamy

nieprzyjaciela?

To samo pytanie zadaje Naczelnemu Wodzowi

Rydz-Smigły. Piłsudski wyjaśnia:
- Siedź w Kijowie i ubezpiecz się tu. Nie-

dobre

wieści nadchodzą

z pólnocy. 'f'{ad Berezyną gromadzą się wielkie sily czerwonych. Zabieram stąd; co mogę, i tam posylam.
Spod
Kaukazu ciągnie kor~na armia z W OToszylowem
i Budionnym.

Komendant powtarza to samo . generałowi
Sosnkowskiemu, tylko w formie bardziej kategorycznej: ·
Po zajęciu. Kijowa zatrzymuję
Odessę Ukraińcy mogą iść sami.

„Piechota nasza wkroczyla do Kijowa dr.i:a
8 bm. rano, po czym nie zważając na silny ogień nieprzyjaciela broniącego uporczywie mostów na Dnieprze, sfOTsowala takowe 9 bm. i
umacnia się r.•i:i lewobrzeżnym przyczólku mostowym. W ciągu dnia wczorajszego bolszewicy
ogniem artylerii ostrzeliwali miasto.
Na Polesiu po· przelamarliu. zacieklego oporu.
w nader trudnych warunkach zwycięskie nasze wojska nocą z dnia 8 na 9 bm. zdobyly
szturmem miasto i stację kolejową Rzeczycę. W
ten sposób ofensywa nasza doprowadzila do opanowania linii Dniepru. do ujścia rzeki Krasnej.
Oddzialy msze; poludniowej armii, rozbijając
dwa pulki bolszewickie, zajęly Braclaiv i Tulczyn. Równocześnie sprzymierzone wojska ukraińskie zajęly Jampol.
Na odcinku Dźwiny
ożywiona dzialalnośc
wywiadowczych oddzialów".

obec konieczności przegrupowania sił 9
maja o jedenastej rano odbywa się w
Kijowie coś w rodzaju defilady. Przed
generałem Rydzem-Smigłym przez sam środek
miasta przeciągają oddziały polskie i ukraiń
skie. Swiadek tego przemarszu Tadeusz Kutrzeba powie:

W

•

Defilada wypadla znalwmicie. Przed oczyma niepoliczonych (lu.mów przemaszerowały
w świetnej postawie ze sztandarami, orkiestrami
i fanfarami
oddzialy pterwszej dywiz3i:
pulki podhalańskie,
wielkopolskte, · suwalskie,
artyleria ciężka, oddziały: techniczne i ukraiń
ska szósta dywizja Petlury, sformowana w Brześciu. Wrażenie bylo potężne:
patrzący ludzie
powtarzali, iż od czasu wymarszu Niemców nie
widziano na Ukrainie wojska prezentującego się
tak wspar.1iale.

Gorzej natomiast
wyglądał Kijów i jego
mieszkańcy . Mieczysław Lepecki, legionista, ,Późniejszy adiutant marszałka Piłsudskiego tak o
tym

pisał:

„Miasto ·przedstawialo bardzo smutny widok.
Nawet w śródmieściu na ładnej ulicy Kreszczatik wiele domów bylo rozbitych pociskami
dzialowymi, a wszystkie byly odrapane, brudne.
Handel w mieście prawie r~ie istnial caly koncentrowal się
na dużych placach przedmiejskich, na których dawniej odbywaly się targi.
Ludność vrzestala przyjmować papierowe pieni. ądze, a ponieważ zloto i srebro z obiegu zniklo iuż od dawna, przeto wszyscy powrócili do
dawi.•ych form handlu, do wymiany.
·
Zubożala przez rewol.ucję «burżuazja» i inteligencja niosla na targ biżuterię, ubranie i
bieliznę, otrzymując w zamian mąkę, kaszę i
k,p,rtofle.
Tymi produktami prawie wylącznie
odżywiali się ludzie w Kijowie za czasów na. szej bytnośr.i.
Na targach możrn bylo dostać wszystkiego.
Szumow iny calej Ukrainy zrabowawszy ją gromadz; ly się w Kijowie
i w nim spieniężaly swó3 «krwawo» zapracowany lup.
Nie bylo
rzadkością zobaczyć tam bogaty ornat księdza

4 ODGŁOSY

W życiu codziennvm nie wyglądało to zachę
cająco, ale w sferze militarnej i polityez>nej
Piłsudski odniósł tryumf. Prawdziwe zwycięst

wo, które umożliwiało tworzenie zaprzyjaźnio
nego państwa ukraińskiego na wschodniej granicy. W dniu 16 maja witając na dworcu w
Winnicy atamana Petlurę pada mu w objęcia.
W bjałej sali Rady Miejskfoj odbywają się
spotkania z reprezentantąmi społeczeństwa . . W
czasie jednego z nich Piłsudski mówi:

Polska i Ukrair.•3- przeżyły ciężką niewolę.
1Oba kraje należą do tych, na których panowal
stały terror.
Już dziecko uczono tutah aby
trzymalo na uwięzi swe myśli. Niewola i prześladowanie byly stalym udzialem obydwu krajów. Wolna Polska nie może być istotnie ~wo
bodna, dopóki naokolo panuje wciąż haslo niewolniczego poddawania woli narodowej przemo-

strzeń, ·w tym kraju wtelktch obszarów. Przc>kroczyliśmy Dniepr i mogę iść tak daleko, jak
tylko zechcę. Ale w tej chwili nie mam zamia-

ru

iść dalej.
My po prostu zabezpieczymy sobie odpowiedni przyczólek mostowy.
·
Odnośnie polityki rządu ukraińskiego w Żyto
mierzu zauważyl marszalek: Jest to eksperymer.•t. Rzecz się tak przedstawia, skoro ja - że
się tak wyrażę
- jestem tym, który Polskę
wciągnąl .w to przeasięwzię.cie, to mogę powiedzieć, że daję teraz Ukrai?tcom możliwość. J~
śli im się ·Uda,
to się uda, nie osiągną su"kcesu, to nie będą go mieć. Są dwa spo~oby, by
nauczyć ludzi pliJwania. Wolę sposób rzucania
ich na głęboką wodę i zmuszenia, by pływali.
To wlaśnie robię z Ukraińcami.
W dalszej rozmowie prze.sze(ll Marszalek do
sprawy jeńców bolszewickich. Wtrącilem: Dowiaduję się, że ma ich Pan zamiar uwolnić.
Tak - odparl - jest to eksper:ymer.1~. Nie jest
rzeczą latwą odeslać 30 OOO
z powrotem do
Czerwonej Armii, ale . mamy zamiar to zrobić.
Nie wiem, czy to da dobry wyrnik, ale bardzo
lubię eksperyment11".
A do Kijowa przyjeżdża sam ataman Petlura.

To on jest

głównym orędownikiem utworzenia
państwa ukraińskiego niezależnego od Rosji Ra-

azieckiej i PolSlk:i. To on jest jednym z pierwszych twórców tendencji, które utorowały drogę nacjonalistom.
Przyjau! ten i powitanie ogląda Mieczysław
Lepecki, a potem tak opisuje:
„Nic też dziwnego, że wiadomość o prz11jeź

dzie twórcy tej idei, atamana Petlury, przyję
to z wielką radością. Wszyscy chcieli go zobaczyć, wielu przypu.szczaio,
że jego przyjazd
przyniesie im polepszenie losu, a wszyscy spcr

front. Na

Nie takie to jednak proste. Rosjanie wcale
111ie zrezygnowali z Kijowa. Choć pod naporem
trzeciej armii Smigłego z początku cofnęli się,
teraz przechodzą do kontrataku. Tym bardziej,
że w rękach Armii Czerwonej znajdują się jeszcze mosty na Dnieprze. Oni sami stoją twardo na przedmieściu Browary.
O świcie 9 maja pułki z dwóch dywizji: 1
legionowej i 15 zbliżają się cichcem do
Dniepru. Kiedy zalegają wzdłuż brzegu, rozpoczyna się natarcie artyleryjskie. Pociski polskie
rwą się wśród okopów wroga. Widać błyski i
wylatujące w górę słupy ziemi. Przeciwnik spodziewając się tego ataku zniszczył część wiszą
cego mostu przy swoim brzegu.
Cichnie artyletia i ruszają polskie pulki.
C7 epiając się ogołoconej
konstrukcji przęseł
dowódca . kompainii 6 pułku piechoty Legionów
próbuje przedostać się na przeciwległy brzeg.
Ogień jest gęsty, a oficer nie przyzwyczajony
do podobnej, prawie cyrkowej ekwilibrystyki.
Traci równowagę i leci do rzeki. Spadają też
żołnierze.
Na szczęście nie jest tu głęboko.
Przekonują się,
że mogli forsować
Dniepr
wpław. Dobiegają do karabinów maszynowych
czerwonoarmistó w. W 'Ifo<iobny sposób walczy
na moście drogowym i kolejowym 66 pułk piechoty.
•
Odgłos bitwy niesie się nad miastem, budzi
mieszkańców, wywołuje niepokój, kto zostanie
zwycięzcą na placu boju. Wybuchy granatów
ręcznych przerywane są okrzykami walczących.
Jak groch sypią się serie broni maszynowej.
Wreszcie wrzawa powoli cichnie. Mosty dostają się w ręce polskie. Pułki trzeciej armii zajmują przedmieście Browary.
W tym samym dniu Sztab Generalny Wojsk
Polskich wydaje komunikat:

'

katolickiego, karabelę. kształtem . ' ozdobami
stare pamiąt~ rodzinne z dwa.rów szlacheckich, zlote pierścienie herbowe, kolczyki ze wspar1ialymi kamieniami i mnós.t wo
innych przedmiotów ze szlachetnych metali. A
przedmioty te często nosily jakieś dziwne, rdzawe plamy„.
Ludność przechodzila straszliwy kryzys glodowy. Twarze przechodniów zdradzały niezwykly
stopień wyczerpania, . wynędznienia, ubranie ich
skladalo się z lachmanów i to lachmanów brudnych. Przeq naszą intendenturą batalionową
przy ulicy Biblilwwskiej w czasie wydawania
chleba gromadzil się zawsze tlum ludzi, obserwujący · w milczeniu niezwykły widok dużej iloś.ci bialego chleba. Tak, białego! Biaiy chleb
byl podówczas w Kijowie czymś tak niezwyklym jak u nas ananasy lub inne owoce sprowadzane z dalekich stron".
przypominającą

ZdobJWea Złotego Grodu
\

cy terroru.
Polska osiągnąwsiy
największy
sk.arb na ziemi, to jest wo"tność, zdecydowala się
odrzucić wszystko to, co wolności zagraża, jak
najdale3 od swych gra11:c.
l w błysku naszych bagnetów i nasz11ch szabel nie powinniście widzieć nowęgo narzucania
cudzej wol!. Chcę, abyście
nim widzieli odbłysk swe3 wielkości. Ataman wasz w pięknej
odezwie obiecal zwalać jak najprędzej wolny
sejm w wolne1 Ukrainie.
Szczęśliwym będę, kiedy nie ja maly sluga swego narodu,
ale przedstawiciele sejmu
polskiego i ukraińskiego
ustanowią wspólną
platformę porozu.mieu.a.
W imieniu
Polski
w'znoszę okrzyk: Niech żyje wolna Ukraina!

w

Pilsuaski me wjeżdża do Kijowa, nie inspekcjomije oddziałów generała Smigłego. Pragnie
w ten sposób odciąć się od j,akichkolwiek praw
Polski ·do · Złotego Grodu. Nie chce, by zajęcie
Stolicy Ukrainy kojarzyło się z aneksją i ~e
Szczerbcem Chrobrego.
We wtorek 18 maJa
wraca do Warszawy jako tryumfator. Nikt już
go nie krytykuje; nie mówi o szafowaniu krwią
żołnierską.
Na dworcu
witają Piłsudskiego
prezydent ministrów Skulski i generał Mychajło z armii ukraińskiej. Naczelny Wódz powozem
belwederskim przejechał do kościoła św. Aleksa.ndra przybranego kwiatami. Wśród tłumów
zalegających plac Trzech Krzyży i przyległe ulice powóz z trudem torował sobie drogę. Jak
zanotowali sprawozdawcy pr.a sowi, w kościele
biskup polowy ,Gall zaintonował dawny hymn
zwycięstwa „Te deum laudamus", który podchwycił i odśpiewał chór opery warszawskiej.
Po nabożeństwie ' młodzież wyprzęgła konie i
odwiozła Piłsudskiego do Belwederu.
Wieczorem odbyło się specjalnie zwołane, uroczyste posiedzenie Sejmu, na którym marszałek Trąmpczyński powitał Piłsudskiego.

- Od czasów Chocimia
r.•3-ród polski nie
przeżywal· takiego tryumfu.. Lecz nie tryumf mszego oręża nad pogrążanym wrogiem, nie pycha narodowa rozpiera nasze serca. Historia nie
widziala jeszcze kraju., który by w tak trudnych warunkach, jak rnsze,
st.worzyl swoją
państwowość. Zwycięski pochód na Kijów dal
narodowi poczucie sily, wzmocnil wiarę w wolną przyszłość. Czynem oręznym zaświadczyleś
nie tylko o dzielności p.o,lskiego ramienia. ale
wyrwałeś z viersi narodu t zamienileś w sztandar jego najlepszą tęsknotę, jego rycerstwo w
służbie wolności narodów! Cala Polska jest zgodna w pragrlieniu, aby ludność przez naszą armię uwolniona stanowila sama o swoim losie.
Naczelnemu Wodzowi naszej armii, cześć!
uforia, jaka ogamęla polityków i społe
wkrótce zostaje przyhamowana.
Sytuacja na froncie ulega w połowie maja poważnej =ianie. Pt'ze\vidywane przez Pił
sudskiego natarcie z północy przyszło wcześniej
niż oczekiwali.
W dniu 14 maja XV Armia
Czerwona uderzyła znad Dźwiny, a XVI armia
z rejonu Borysowa. Była to tak zwana pierwsza
ofensywa Michaiła Tuchaczewskiego , dowódcy
frontu północno-zachodniego. Dla obrony zagrożonych pozYcji trzeba było ściągać dywizje z
Ukrainy i z wnętrza. kraju. W związku z tym
odwołano ofensywę na Polesiu.
.
Niektódy dostrzegali to wczeSniej. W londyń
skim dzienniku „Daily News" z 21 maja 1920
· roku ukazał się nie autoryzpwany wy,wiad, jakiego Piłsudski udzielił w czasie pobytu w Winnicy
pod tytułem: „Przedwczesne mówienie. Lekceważenie przez Piłsudskiego kwalifikacji wojskowych nieprzyjaciół". (Od własnego korespondenta Rothay Reynoldsa. Kijów via Warszawa,
czwartek:)

E

czeństwo.

„Marszalek Pilsudski, Naczelny Wódz polski,
udzielil mi dziś wywiadu, w którym wyrazil sie
z największym optymi!mem o sytuacji wojenmj. Czerwona Armia - mówil - jest zupełnie
źle zorganizowana. Czerwoni żolnierze biją sie
źle i okazują trochę odwagi tylko, jeśli są w
pociągu pancernym i mają niec:J poczucia bezpieczeństwa. Wziąlem 30 00() jeńców,
a. moje
straty wynoszą mniej r~iż stu zabttych. J.e dynq
rzeczywistą obroną Czerwonef Armii jest prze-

dziewali się, że stworzy jako tako normalne
waru1.•.;i bytu.
Pew •.•.go dnia jedna z kompanii naszego puł
ku oirzymała rozkaz udania się na stację kolejową jako kompania honorowa na przyw.tame przyjeżdżającego 'atamana.
Wiadomość o
przyjeźazie człowieka, na któ1'1/m pokładano ostatnie nadzieje uratowania z bolszewickiej to1;1,, rozeszla się po mieście blyskawicznie. Na
w.elkim placu, przy wspanialej cerkwi zebraly
s.ę tłumy
ludzi. Ws.<.ystkie okna, balkony i dachy prz:!pelmone byty ciekawymi. Poszedłem
również oglądać bohatera narodow"ego. Ponieważ na placu slal wielki tlum, udalem się do
jednego z prywatnych mieszkań i poprosiłem o
pozwolenie obserwowania uroczystości z bal/eonu.
Petlura nadjechal powozem zaprzężonym w
parę ladnych lwrli.. i zatrzymał się wż pod moim balkonem, przed którym ustawione były oddztaly wojska ukra ;ńskiego, zorganizowane poprzednio w Polsce. Byl to mężczyzna jes;;cze
młody, wyglądający na lat czterdzieści, wygolony, u.brany w bluzę szarą zapiętą pod 11zy3ę
i kaszkiet kroju rosyjskiego. Wysiadł z powozu
i rozpoczął przegląd wojska. Wojslco to, ubraw w mundury koloru khaki i metalowe helmy
angielslcie z namalowanym na nich herbem demokratycznej Ukrainy, prezentowalo się bqrdzo
dobrze.
/
Na podkreślenie zasługuje fakt, że między
wojskiem Petlury a oddziatami polskimi nie zachodzily r.1.gdy żadne konflikty, a przynajmniej
nigdy o nich nie sŁyszalem. Oficerowie ukraiń
scy byli nieslychanie
grzeczni i salutowali
zawsze pierwsi, nie zawsze nawet zważając na
stopień. My, widząc tę dobrą wolę z ich strony, traktowaliśmy ich rówr.(e uprzejmie. Wielu
naszych oficerów, pamięt.ając dawne czasy, gdy
nie mieliśmy niepodległości i gdy trzeba było
służyć w wojskach zaborczych, odnosilo się do
petlurowców z dużym sentymentem. Nierzadko
ten ł ów mówil: «Biedny r.t:iród, kto chce, to
do kraju mu wlazi; żal patrzeć na tę ich niedolę»".

Tymczasem sytuacja pogarsza się. Wprawdzie
na fioncie 4 armii polskiej Armia Czerwona zostaje powstrzymana, ale na północy żołnierze
Tuchaczewskiego odrzucają 1 armię t!ość daleko do tylu. Naprędce Z0rganizowana armia rezerwowa składająca się
"? trzech dywizji i
· dyvóch brygad piechoty oraz grupy kawalerii
pulkownilka Beliny 'pod dowództwem generała
Sosnkowskiego uderza na · nieprzyjaciela. Front
stabilizuje się. Następuje chwilowy spokój. Lecz
jest to cisza przed burzą.
dniu 5 czerwca na Ukra.i nie rusza ofensywa. Rozpoczyna ją armia konna Budionnego w składzie czterech dywizji kawalerii. Linie pols~e nie wytrzymują tego impetu.
Masa kawalerii -,-12 tysięcy szabel, 2 tysiące ba. gnetów, 84 działa, 30 samochod9w pancernych
i 400 karabinów maszynowych - wszystko to ·
znalazło się na tyłach 3 armii Smiglego. Równocześnie XII anńia idzie od północy, przekracza Dniepr i naciera na Borodziankę, zaś XV
~rmia rusza na Białą Cerldew i Chwastów. Kijów wraz z zajmującymi go Polakami wkrótce znajdzie się w potrzasku . .

W

. J Mnakże
Budionnego.

generał

Smigły

lekceważy zagon
natarcie konnej armii
można zli<kwidować bez opuszczania pozycji nad
Dnieprem i wycofywania się z Kijowa. Zrezygnował jedynie ze sta·nia na lewym brzegu rzeki i przegrupował swe siły w trójkącie, jaki
tworzą dopływy Dniepru-Irpień i Stuhna. Nie
mając dobrej łączności z Naczelnym Dowództwem, podjął samodzielną decyzję zaciętej obrony. Jednakże na konferencji w Warszawi~ a
czerwca, po referacie pełniącego obowiąmt.i szefa Sztabu Generalnego pułkownika Hallera, Pił
sudski · postanowił opuścić Kijów. Do RydzaSmigłego ponoć poszef.l stosowny rozkaz. Był
chyba nieprecyzyjny, gdyż nie został przez geUważa,

że

nerala wykonany. · Powtórnie wysłany 'Przez
Hallera 9 czerwca widać
w dalszym ciągu
brzmiał niezbyt · jasno, skoro Smigły nadal uważał, że nawet otoczony zewsząd przez nieprzyjaciela potrafi utrzymać się i obronić w
Kijowie. Prosił, by
Naczelny Wódz podpisał
rozkaz osobiście.
Piłsudski robi to 10 czerwca. Zgodnie z treś•
cią jego r<rnkazu miał Smigly iść szybkim mar•
szem, wypierając Budionnego do linii Korosteń-Zytomierz. Polecono mu maszerować zwartymi kolumnami, dla których ataki kawalerii
nie są groźne. Piłsudski precyzuje jednak rozkaz także dwuznacznie.
„Przypomirnm
generalowi, że wlaśnie przy
cofaniu się należy wykazać najsilniejsze napię
cie woli, które w tym wypadku jest konieczne.
Wszelkie sentymenty proszę odrzucić na.
bok. Będzie to dla generala Ulina na wielką
skalę . . A przede wszystkim żadnych wahań i
opóźnień, bo te są najgorsze. Powtarzam raz
jeszcze, że Kijowa nie będę trzymal, nawet gdy;.
by gerneral tam się obronil... Przede wszystkim
· marsz musi być ostry.
Szczęściem waszym i
naszym taki będzj.e, jeżeli napotkacie skonce
trowanego Budionnego".

r.•·

I tu

zaszło

nieporozumienie .

Smigły

nie zro-

zumiał rO'ZJkazu Pilsuqskiego jako rozkazu do
walk~ z konną armią.
Wskazówka, by wziął
przykład z Uliny, nie była, nie mogła być Lnte:--

pretowana jako rozkaz do natarcia. Przecież ·
pod Uliną Piłsudski wymknął się luką między
liniami kawalP.rii rosyjskiej l armii ' austriaokiej
unikając starcia, w którym ze względu na sła
bość sił nie mógł zwyciężyć.
A więc odwrót. Huk wysadzanych mostów na
Dnieprze budzi mieszkańców Kijowa wczesnym
rankiem 10 czerwca. Z początku ńie bardzo rozumieją, co się stało. Sytuacja powoli się wyjaś•
nia. Ulicami ciągnie, na zachód piechota, kawaleria, artyleria. Idą jakby . cichcem, jakby zawstydzeni. Trudno w nich poznać tego samego
żołnierza, który parę dni temu defilował z ta•
kim fasonem - 3 armia generała Smigłego wycofuje się.
·
Przeprawa przez rzekę Irpień trwa całą no.:.
O godzinie G rano dnia następnego Polacy docierają nad grząską, rozlaną rzekę Zdwiż. Mosty pod Borodzianką są w rękach Armii Czerwonej. Straż przednia próbuje je fors·ować z
marszu. Nie udaje się to. Cala 3 armia zatrzymuje się. Na przestrzeni dwudziestu kilometrów
stoją pociągi wiozące dywizje i put'.i:i. . Przez
cały dzień to<:zy się bibwa o przeprawy. Rozgwar bitewny niesie się daleko ponad polami
Ukrainy, Dopiero noc przynosi ulgę. Smigly le
sztabem armii przechodzi na zdobyty brzeg. Ale
drogę muszą sobie torować dalej. Walka zostaje wznowiona. Kronikarz notuje:
„Przed świtem bój rozgorzal ponownie. Trwodrzucić

ba

nieprzyjaciela tak daleko,
żeby
naprawić mosty na rzece i
przeprowadzić pociągi. Smigly rie chce pozostawić ani swoich rannych, ani taborów w rękach
bolszewików. Rozpoczyna się
nasze natarcie.
Rozgrzane do czerwoności lufy karabir.•)w maszynowych przepalają się w tej i owej kompanii. Baterie artylerii podchodzą tak blisko do
Rosjan, że coraz to walą kartaczami. Tyral !ery
czerwonych, zasypane huraganem pocisków,
przylgnęly wreszcie do ziemi. O godzinie 8 zdobywają nasi BOTodziankę.
Stalowy pierśc i eń
wojsk rosyjskich
osadzających 3 armię
; t
przerwany".

móc w spolwju.

Tocząc ciągle

walki $mlgły

wycofuje swoją
froncie ulega
Generał cofa
przeprowad:ra
z wielkim talentem. Piłsudski napisze później,
że Rydz-Smigly rozwiązał swe zadanie w sposób nadzwyczaj zręczny, i uzna ten odwrót 7.a
jeden z najchlubniejszyc h czynów, jakie armia
polska wykonała.
Smigły, jakby uprzedzając tę pochlebną opinię o sobie i żołnierzach mu podległych, powie w rozkazie:
armię ku Polsce.
Sytuacja na
ciągłemu i stałemu pogorszeniu.
się więc dalej. Całą tę operację

„Pamiętajcie, aby mądrze i dobrze przeprowadzić odwrót, trzeba wykazać więcej wytrwałości ducha i cnót żolrJ:erskich niż przy natar-

ciu.

My, 3 armia, spełniliśmy swe

Niewątpliwie.

zadanie".

tak, a choć wycofanie się było
prawdziwym majstersztykiem,
nie mogło już
zmienić losów wyprawy kijowskiej, która nieuchronnie zmierzała ku porażce. Siły Tuchaczewskiego i świeżych jednJstek liczyły na samej tylko linii frontu 20 d}'Wizji piechoty i 3
dywizje kąwalerii. Nie tylko szły naprzód, lecz
równocześnie przygotowywały się do wielkiego
natarcia, które miało przesądzie o całej kampanii.
Nie jeden Piłsudski zdaje sobie z tego sprawę. lecz także politycy,
działacze stronnictw
i partii politycznych. W dniu 1 lipca na wniosek prezydenta
Rady Ministrów Władysława
Grabskiego sejm powołuje Radę Obrony Pań
stwa, w skład której wchodzą: naczelnik pań
stwa, . prezydent Rady Ministrów oraz trzech
przedstawicieli rządu i trzech przedstawicieli
wojska wyznaczony.eh przez Naczelnego Wodza.
Ten fakt odbija się szerokim echem w społe
czeństwie. Nastroje poruszenia potęguje wydana
3 lipca odezwa. ,
„Obywatele Rzeczypospolite j!
.
Ojczyzrn w potrzebie! Wrogowie, otaczający.
nas zewsząd skupili wszystkie sHy, aby zniszczyć wywalczpn.4 krwią i trudem żolnieTza polskiego niepodleglość naszą. Zastępy najeźdźców
ciągnących aż z glębi Azji usilują zlamać bohaterskie wojska nasze,
by ru.r.•'.łć na wsie i
miasta i na cmentarzysku
polskim rozpocząć
swoje straszne . panowanie."
4 lipca (1920 - · przyp. red.) rusza potęiina o-

fensywa Armii Czerwonej. Przeciwnik forsuje 6
lipca Berezynę i idzie w kierunku Swif'cian i
Mołodecwa. Tucł\aczews'ki posuwa się 20 kilometrów dziennie. („.)
Oddziały polskie opuszczają MińSlk: 11 lipca,
Wilno - 14 lipca, Grodn~ - 19 lipca. W dniu
27 lipca wycofują się z Ossowca. 28 lipca z
B i ałegostoku, 29 lipca
z Bielska Podlaskiego.
Tłumy uchodźców z terenów zajętych ogarnia
lęk i bezradna rozpacz. („.)
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sażerskiego

książkę w
języ- ku angielskim i wypożyczyć z
biblioteki książkę w języku

polskim. W trzech mesach: pasażerskiej, oficerskiej i załogo
wej, stoją kolorowe telewizory.
Ktoś ma wideo. Prawie każdy

drugich, panuje temperatura
władnęll wyspą Holendrzy, oPrzekraczamy . umowną
wielce umiarkowana. Słońce
puścili ją jednak i w czerwcu
granicę
między dwoma ocerzadko tylko wygląda zza gru166t roku królowa angielska
anami.
bej warstwy chmur, często naaktem darowizny przekazała
tomiast pada deszcz, od czasu
Swiętą
Helenę , · Kompanii
Przez najbliższe trzy dni bę
Wschodnio-Indyjsldej. Holandia
do czasu zmywa pokład tropidziemy przyglądać się Republikilkakrotnie próbowała . ją odkalna ulewa. Wi'eje chłodny poce Południowej Afryki. Płynie
rywisty wiatr. Pasażerka zaży
bić, jako że Swięta Helena umy tuż obok lądu, a to ze
wa polopirynę. Ci, co paradochodzi obok Przylądka Dobrej
względu
na ponure widmo
Nadziei za rtajważnlejszy punkt
wali w krótkicn spodniach, się
gają po długie. Pierwszy ofistrategiczny w tym rejonie A-_ straszliwych fal-efemeryd (abnormal waves), pojawiających
cer, Czesław Piotrowski, przytlantyku.
się ni stąd ni zowąd na Oceachodzi na śniadanie ">iny doW
historii
współczesnego
nie Indyjskim dal'eko od brzesłownie
świata wyspa $więtej Heleny
z zimna. Miał od
gu na obs1.arze głębokich wód.
czwartej w nocy wachtę na
zasłynęła jako miejsce ostatnieSięgają dwudziestu i trzydziego wygnania i śmierci Napomostku i przewiało go solidstu metrów wysokości. Zamiast
nie. Pada hasło. żeby wyłączyć
leona Bonaparte. Cesarz Francji
norn,1alnego
sinusoidalnego
klimatyzatory. Marynarze pokaprzebywał tam od 15 paździer
kształtu mają bardzo stromą
słują. Nikt nie korzysta z banika 1815 roku do 5 maja 182L
czołową krawędź, poprzedzoną
senu. Uczepiły ·się statku dwie · Zmarł w osadzie Longwood.
głęboką rynną. Fala taka naczaple. Ląd zniknął z naszych
Początkowo zwłoki jego były
otzu na kilka tygodni. Piszę
piera w kierunku północno
pogrzebane w Saune Valley, w
p ~ wi·eść.
zagajniku wierzbowym - miej-wschodnim ze znaczną pręd
scu jego ulubionycn spacerów.
W wolnych chwilach obserkością. Statek, który wpadnie
wu .ię pelikany. Wszystkie pozoNa prośbę Francji doczesne
na taką falę dziobem, jest
stałe ptaki wydają się przy peszczątki cesarza zostały jesienią
praktycznie bez· szans. W 19~8
likanach analfabetami lotu. Pe1840 roku ekshumowane i przeroku trafił na nią parowiec

dysponuj-e radiem i magnetofonem. Marynarze nie piją; wielu 1 nie pali. Zmieniły się obyc'zaJe.
28 sierpnia, w niedzielę, pokazały się delfiny. Nazajutrz,
w poniedziałek, załoga przystą
piła na rufie we wczesnych
godzinacn pora~nych do budowy basenu. Z desek. Wymiary:
cztery na cztery. Aby woda
nie uciekała, wnętrze basenu
wyłożone zostało brezentem. W
jedną ze ścian
wmontowano
flanszę, która połączona jest z
węzłem przeciwpożarowym i z
hydrantem, dzięki czemu można
codziennie zmieniać w basenie
wodę. Swieża morska woda ma
podobno właściwości lecznicze.
Ba~en został wyposażony od
zewnątrz w trap do wchodzenia, a od wew.nątrz w drabinkę do wychodzenia. Nie brak
koła
ratunkowego. Nad powierzchnią wody umieszczorb
silny reflektor. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się póź
n:ym wieczorem. Przecięto wstę
gę . Kapitan grał na organkach;
grał także magnetofon. Podano
piwo Okocim i kiełbasę z rusztu. Ruszt stał na rufie i opalalikan jest w tej konkurencji
wiezio.ne do Paryża. Szokiem
„World Glory" i prtełamal się
ny był drewnem. Abv podkrę
niezrównany. Pelikan nie podla Judzi biorących udział w
na dwie części i źatonął, pocić nastrój, marynarze zaczęli
rusza w ogóle skrzydłami, któtej operacji był fakt, że zwłoki
ciągając za sobą· wiele ofiar.
wrzucać do basenu ofiary w urych rozpiętość sięga zwyk,le
są nietknięte rozkladem.
Na
obszaracn
bezpośrednio
braniach. Najpierw wrzucili widwóch-trzech metrów; wykoDzień dzisiejszy wyspy poprzyległych do linii brzegowej
jącego się konwulsyjnie asysrzystuje każdy podmuch, każdą
zostaje daleko od W'>paniaiej i
nie odnotowano jak dotąd otenta pokładowego, niewysokiefalę powietrza i szybuje z obujnej przeszłości. Kwitnący
becności
tych
fal. Dlatego
go i sympatycznego chłopca,
gromną
szybkością· dotykając
niegdyś przemysł tkacki i lniawłaśnię
płyniemy
tak blisko
który wrzeszczał rozdzierająco.
czasami skrzydłem wzburzoneny zamiera, bowiem nie ma
lądu Widać Kapsztad, a potem
.Potem wrzucili niebywale u·go morza. W przeciwieństwie
popytu na te wyroby. Swięta
inne miasta wschodniego wysmolonego cieślę, wyjącego w
dó mew, nigdy .nie odpoczywa
Helena 11ubsydiowana jest w
brzeża:
Port Elizabeth. East
powietrzu:
„przeczuwalem,
całości przez Wielką Brytanię,
na statku, wobec którego żywi
London, Durban. Wjdać laki-eś
przeczuwalem!". Potem. wrzuliczy niewielu mieszkańców .
nieufność. Potrafi upolować w
miasteczka, osady, iakieś porty
cili ochmistrza i kogoś z mapowietrzu latającą rybkę. Laniektórzy pracują na odległej
Ciągną się kilom"'trami białe
szyny; wreszcie zaczęli wrzuwice lataja;ych ryb trzymają
o siedemset mil morsk)ch Wyszerokie, bezludne plaże, podcać wszystkich jak popadnie,
się od pelikanów z daleka.
spie Wniebowstąpienia.
świetlone u schyłku dnia prowłącznie z troskliwie wystrojo9 września mijamy Wyspe
12 września
pożegnaliśmy
mieniami zachodzącego słońca
ną pasażerką. Pierwszy oficer
ś'więtej Heleny. ale nie widać
zwrotnik Koziorożc·a i opuści
a nocą wisi na nimi zlocisty
i pan Sławomir - pasażer wyjej - jest oddalona od nas o
liśmy strefę trop1ku. Robi się
spodek księżyca. Tuż za plaża
kąpali się z własnej woli W
ponad czterysta mil; my z kojeszcze zimniej. Wieje silny
mi, miastami i osadami ">toja
koszulacn . i spodniacn. No i w
lei jesteśmy oddaleni o setki
wiatr Sztorm Fale sięgają wygóry - dość wysokie, biegnące
butach. Lekarz i stewardzi trzymil od brzegów Afryki. Wiesokości · · .il'!denastu
cały czas równolegle z wybhemetrów:
mali się przytomnie z daleka
c:wrem, kiedy człowiek; stoi na
wzdłużne kiwanie, z rufy pa
iem Pełza po zboczach mgła
basenu. Kąpiel nie była im pomostku. czuje prawdz;lwą sadziób .i z dziobu na rufę. O
a nieraz dym snuie się wśród
trzebna. Wykąpali się już . w lamotność. Nie błyśnie w ciemczoło statku rozbijają się tony - drzew, jakoby ktoś wzniecił poz\ence.
nościach latarnia morska. Od
wody; wypryskują w niebo biażar albo rozpalił ognisko. Chwi30 1derpnia wieczorem statek
wielu <lni niP pojawił się na
łe, spienione gejzery Wiadomo
lami myślę, że gdyby mieszkazostawił za sobą Wyspy Kariajuż, że po tym rejs.ie „Włady
jący w RPA Zbyszek B. v;yryjskie. widać było Las Pal- • widnokręgu żaden statek. Ocean szumi. zawodzi i grozi
sław l.okietek" p:>wędruje- do
·sżedł na plażę i pomachał mi
mas. Wpadł na pokład mały
Daleko do nieba. daleko do dna
stoczni t'emontowei . Było kilka
czer.voną chustką. to bym go •
ptak, podobny trochę do prze(parę tysii;cy metrów). daleko
awarii silnika. Tak czy owak,
piórki Był niezdarny; fruwał
dojrzał i odmacnałbym koledze
d:> brzegu. State.!{ )est tylko
marynarze robią swoje: obtłu
,kiepsko .Mai:ynarze przepowiaz młodości butelka polskiego
źdźbłem na niezmi.ęrw.nych obkują. rdzę z ładowni, gruntują·
dah mu .. rychły zgon, ale le7.ajzajerU; po którym nieszarach Atl~tyku, który toczy
karz i kucharz dokarmiali go
skorodowane miejsca, aby po- . uchronni·e trzeszc.zy głowa: . _
wytrwale swoje wzburzone wocodziennie. Dostaw3ł drnbno
tem pokryć je farbą Konser·
dy.
posiekane mięso, jarzyny i
Wują łodzie ratunkowe i szaluOdbieramy bez zakłóceń dwa
słodką wodę w qlaszanym popy, testują sprzęt przeciwpoża
'elewizyjne programy uprzeWyspa Swiętej Heleny.
jemniku. Spacerował godzinar :n~y. smarują łańcuchy i łoży
dzonych rasowo republikanów.
mi wzdłuż i wszerz pokładu;
ska, sprawdzają bomy i jarzma.
Pierwszy program emitowany
Obecnie terytorium powierni- . szorują pokład i myj<1 samochospal pod samochodem · marki
jest w języku angielskim ora7
cze Wielkiej Brytanii. Została
„Niwa 1600", 'przeznaczonym
dy, które wie1iemy · z Belgii do
w języku staroholenderskim.
odkryta w 1502 roku przez
chyba do polowań w bu~zu.
krajów afrykańskich. Ws7ystkic - przy czym Holendrzy europejJoao de Nowa 9.1o;lella, komanJest to terenowa wersja .. L::iurządzenia
na statku muszą
scy nie rozumieją podobno tego
dy" 7 napędem na przednią i
dora eskadry portugalskiej podziałać bez zarzutu. Statek pozwyrodnialego dialektu. Drugi
wracającej z wyprawy do Intyln'.l oś, i niezależnym zawiewinien wyglądać estetycznie i
program należy do upośledz:>
dii. Odkrycie wyspy trzymane
szeniem dla wszystkich czteczysto.
nej społeczności murzyńskiej.
rech kół, z dodatkową przebyło w sekreci-e aż do roku
15 września· 1988 r. około
Biali mówią wyłącznie o sobie
kładnią bi'egów, z klimatyza1588, kiedy to zakotwiczyła
czwartej po południu zaczynai pokazują wyłącznie swoich, a
cją, z wycieraczkami dla przedprzypadkiem u jej brzegów
my opływać z krótkiego dyCzarni pod tym względem
nich reflektorów i z atrapą oodbywająca
podróż
dookoła
stansu Przylądek Dobrej Nawcale nie są lepsi. Dużo musłonową na przednie i tylne
świata
fregata Sir Tomasza
dziei zwany również Przyląd
zyki, dużo wiadomości, . dużo
światła.
.
CawendiSha. W l645 roku zakiem Burz.
reklam, dużo dobrych europejPtaszek podcnodzil do czło
wieka i zaglądał mu w oczy.
Przywykł do marynarzy; nieraz wykonał nad pokładem
krótki, próbny lot, po czym
znowu spacerował z godnością.
Wszy!>cy współczuli mu gorą
co .• Nikt nie wierzył, że dopły
nie z nami do Wysp Komorskich, ale były to obawy przedwczesne.
- Przeżyje? - pytam · lekarza
.

skich i am-erykaóskich filmów.
Burowie kochają mateczkę An-.
glię; Londyn przedstawiają jako niekwestionowaną stolicę
starego kontynentu, aczkolwiek ,
leży on przecież na wyspie.
Burowi-e zapatrzeni są również
ze ślepym zachwytem w Wuja
Toma. Wystartowała letnia Olimpiada w Seulu. Pokazują
migaw!(1, po czym całą godzinę poświęcają lekcji amerykań
skiego futbolu, który jest sportem brutalnym. szybkim, chałn
skim, cnwilami pasjonującym.
Papież nie ucało\Vał rasistowskiej ziemi. Lech Wałęsa rozmawia w Polsce z Czesławem
Kiszczakiem. Temepratura powietrza od 13 do 15 stopni Celsjusza. Wywiad z pisarką angielską i z młodym aktorem
brytyjskim - ich twarze i nazwiska są mi nieznane, ale obydwoje przf'dstawieni zostali
jako bezapelacyjni mistrzowie
świata.
·

Marynarze budują basen

-

Nie

17 września przeleciały kilkakro tnie nad statkiem wojskowe
samoloty RPA. Od początku
, podróży kapitan Henryk Walkiewicz nęka załogę i pasa~e
rów alarmami. Kapitan jest
sympatyczny, przystojny, mło
dy, niebywale ambitny, lecz
równocześnie niebywRle spokoiny i skromny. W \volnych
chwilach czyta. uczy s!ę francuskiego i tłumaczy z angielskiego artykuły dotyczące nawigacji morskiej Często przeprowadza na statku inspekcie;
często nocą i . dni-em
urządza
alarmy Może to być alarm opuszczenia statku zwany tak7e
alarmem szalupowym (osi"m
krótkich sygnałów . i jrden dłu
i;i) albo alarm „człowiek 7a
burtą" Ctl'zy ctlugie sygnały). ?)bo alarm pożarowy <dwa krótltie. ieden długi, dwa krótkie.
ieden długi sygnał), bądź 'też
alarm wodny, podobny w swojej złowieszczej barwie akustycznej do alarmu pożai:nwe
go. Kiedy nocą zawvje syren'!
okrętowa i rozh ist"r.vzu ią si~
dzwonki. serce podjeżdża do
gardła. Łapiesz p::is rat11nkmvv
i. wybiegasz na .pokład Tam
okazuje się. że wilzystko w porządku, że to tylko mała oróbna rozf(rywka. Nie m.nsis?
s~rnkać do zimnej_ wody. przytrzymuiąc "'Mni~rz pa<:a ratu Pkowego reką. aby nie wvb'r·
sobie zębów. Uczą nas. iak i
kiedy wystr?el i ć petarde hądź
raki!'lę . uczą .iak i kif'dV rozsyp:ic:< wokół siebie' fo~f0rvzu
jący proszek. · którv zmi·enia w
promieniu ldlku metrów barwę morza i ułatwia poszukiwanie ekipom ratunlrnwvm. ucztj
jak posługiwać się pczenośną
radi0stacją, jak nadawać . sygnał SOS i jak drogą radhwą
posłać w eter sygnał Mav Day.
Nabieramy w tym zakresie nie-

przeżyje.

Ale karmi go pan?
-

Karmię.

jakiej wprawy· z nadzieją, te
nie będzie trzeba z niej korzystać.

wtorek, 20 września,
w kierunku północno
-Wschodnim ponownie przecinamy zwrotnik Koziorożca i znowu jesteśmy w tropiku. Z
każdą chwilą jest cieplej. Niebawem wejdziemy w Kanał
Mozambicki. O 15,15 starszy
mechanik· krzyknął:
We.

płynąc

-

Kaszalot!

- Tym razem wieloryb wynurza się qwadzieścia metrów
od burty. Widać grzbiet i p?etwę ogonową. Dmucna czterok.rotnie. Podobno oddech wieloryba · śmierdzi paskudnie, ale
wiatr wieje w przeciwną stronę, nie mogę więc tego potwierdzić.
Pasażerowie

i marynarze po-

1ują 11a wielką, niezwykle ko-

lorową . rybę, która pływa przez
cały dzień wokół rufy. Stoimy
w pełnym morzu, gdyż znow•1

rhieli~my awarię silnika; z burty zwisa kilka wędek, d') haczyków przyczepione są krwiste kawały mięsa. Ryba o papuzich barwach nie może się
jakoś zdecydować. Trąciła raz
i drugi przynętę swoją spłasz
czoną, trochę jakby rekinią paszczą. ale to wszystko. Po kilku godzinach polowania na tf:
cholerną, wymałpiającą się najwyraźniej rybę, przynętą zainteresowały się pt;;iki. Było ich
po obydwu stronach burty wię
cej niż dwa tysiące - mewo"Podobne, czarne z dal'eka. a ·z
bliska ciemnobrązowe, sprawiające wrażenie j1;1kby były
z
zamszu Są to wedle lekarza i
kapitana tak zwane nury. Tysiąc szybuje wokół statku cze- ·
kając na odpadki, a drugi tysiąc odpoczywa na wodzie \V
mniejszych lub większycn skupiskach . Jeden, pojawiający się
raz po raz nad pokładem, cią
gn i·e za sobą kawałek nylonowej żyłki - widocznie żerując
'lbok iakiegoś innego statku, na
którym również byli wędka
rze, usiłował wyręczyć ryby w
ich samobójczych powinnoś
ciach I połknął' .haczyk wraz z
przynętą, po czym · urwał się
I odi.yskal wolność. Pierwszy
nur złapał się na hak dopiero
późnym

popołudniem.

Został

wciągnięty

na pokład. Narobił
stras7liwego wrzasku. Steward
przy pomocy elektryka wyjął
mu z dużego, zakrzywionego
dzioba przynętę i cisnął go za
burtę Wkrótce nadleciały inn'e
nury i rozpoczęły regularną
wojnę o zatopione w. wodzie
mi~so StartL1iąc z 'fali potrafiły wbić sie w morie na głębo
koś~ trzech-czterech metrów.
.Jeden · wyplywał z przynę
tą, drugi
wyrywał mu ją z
dzioba. pozostałe zaś wrzeszczały i tłukły wściekle. skrzydłami Byfy strasznie wojowni.cz:e i żarbczne. W sumie wedkarze z ..Władysława 1..okietka"
wyrią!!:nęli ich n<i pokład dwanaście , wraz z tym. co wlókł
za ~obił kawałek nylonowej żył
ki W-:zy!'ltkim oczywiście zwrócol')o wolność. a tego. z nylonową żyłką lekarz uwolnił od
!dopotliwego balastu. Było to
bY.fl!ę tak zacnłanne, że po odzyskaniu wolności nie nabrało
rozumu i w dalszym ciagu
s?.arpRło mięso na hakach. Niebawem ·więc .znowu trafiło na
pokład. Nie! tego nura w ogóle nie obchodziła wolność f
własne życie. Trzymany przez
dwóch marynarzy · awanturow'łł
się. że zabierają mu mięso i
wciaż próbował je dziobnąć.
Dz.iobnał też przy okazji pasa7erke. Elektryk zgrywus postanowił dać mu nauczkę. Złapał
ptaka za ogon i wywinął nim
kilkanaście razy nad głową. ·c o
miało niby slrnłować nura, ten
Sif;l lednak zemścif. I popuścił.
Jest g"rąco, wili?otno. parno.
Znowu huczą klimatyzatory.
Nawet nocą <'7.lli,:, . 11;;e tr0n!k
Powietr7e · otula ze wszvo;t'·lch
sfron <'"low: 1{A l::ilr° kołnr::i .,.„_
nur.,.r„11 w letnie; wod"'P "'a
rufn ~w•~„; K.-.v.; ~"lwi"'" . a
ksie->:vc Teżv w nailen„„P ra
nt~r<t<'h p,,.tp """'Pr0c;:oi ł oi-„ede l'<'Vole mv~H c;łnrhą'?r> mÓr"' lrtńre <"'l"'ycha ta'em„1c-o
0

31 'iierpnia 1988 r. mm~·
liśmy zwrotnik Raka i \"ie·
szlhrny w strefę tropiku.;
Prze:- dwa dni było parno,
duwno I wilgotno Włączono
kllmaty1atory. Podano soki cytru-. .... we i grap„ fruity - ekwiwal0nt za wycofane z użycia
wino. którt> wedle lekarzy regulu ie samopoczucie i podnosi
ciśnienie.

Słońce

I

W nl::ltel{ ?:ł wrz~~nlri burhę
. szóste! rano I z wraże
niem że coś jest nie w por1ąd
ku Po~chodzę do okna i o;twierdzam. że o;tatek kołvsze <>ie na
drobnej fali u brzegów J:!.ńrry
stej wyspy. Dopłyni?liśmy zatem po tn:ydzfestu dnlacn po- .
/
dróży do Wielkiej Komory me
Grande Comore). Po trzyd?iestu dniach nieprzerwanego obcowania z morzem postawię
dzisiaj stopę na l"J.dzi'!'.
się

grzało

morc'lt>rcze i bezwzględne dla
tych którzy wychodzHl na pokłac-1 w kąpielówkach.
W piątek, 2 września, na lewym trawersie pojawił się Dakar, stnlica Senegalu. ora~ malownieza wysepka. z której niegdy~ transpJrtowano niewolników d0 Ameryki Ptaszek wyczuł c·zy te~ zobac7.yl ląd i . odleciał nie mówiąc nawet: dzię
kuję . Tak czy owak, nie było
po~t'Zt'bU.

ANDRZEJ
MAKOWIECKI

We wtorek, 6 września, przecinamy równik. Naza]utrz, o
dwun:istt'J. słońce stoi w zenicie. ale wieczorem robi się
chłodno. a później ;est jeszcze
chł0 dniej . No i odtąd. wbrew
obawom jednych i nadziejom
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sonel przy każdorazowym wejś przeszczepiać ze zwłok. Nawia•
ciu będzie zmieniał odzież. Sza- sem mówiąc, chińską metod~
lenie ważne je,st przestrzęganie zmodyfikowano nieco w Repuprzez personel pewnych, lek- blice Federalnej Niemiec, bo·
ceważonych na innych oddziawiem
wspomniane
skrawki
łach rygorów pracy. ·A także
własnej skóry pac jenta
nie
idealny stan zdrowia. Idealny podkładają niemieccy chirur- w sensie dosłownym.
Nie dzy pod skórę dawcy, lecz jak•
ki....
może się zdarzyć, że pracują
by wmontowują ją w specjalca w tej części ośrodka po- nie wyci ęte w tym celu otwozdjęcia.
Ilu poparzonych u · nas nie wiedzmy salowa bęazle miała ry.
- Nie tak nerwowo, to tyl- przeżywa? Dysponujemy taki- nie wyleczone zęby czy zjawi
- 1 tak ciężko
poparzeni
1
ko stare zdjęcia.„ - m6wi do- mi danymi?
się . w pracy z katarem
lub Wychodzą z tej tragedii cało,
kłor Cezary · Peszyński-Drews. ,
- ·U n~ nie ma praktycznie stanem podgorączkowym.
A czyli żyją w obcej skórze?!
- Te bardziej drastyczne, choć statystyki
poparzonych, nie więc szczegółowa kontrola, ale
- Żyją, to chyba najważ
jeszcze ciekawsze
przypadki można jej ilości precyzyjnie u- i szalona samodyscyplina
za- n iejsze, a poza tym to już jest
zostawiłem na później.„
chwycić, nawet zgonów. Są to
trudnionych osób, a co za tym pn:ecież ich skóra„.
U
nas,
- Jak du:iy
procenł
ciała
przypadki „rozdrobnione", bo idzie ~ stresy, szczególne ob- przy poważniejszych uszkodzemoźe mieć człowiek oparzony,
pacjenci z poparzeniami prze- ciążenia psychiczne.
'niach skóry, pny czym
nie
by istniał cień szansy mt. prze- bywają ·(i często ' już
tam zo- Natknąłem się na określe mam na my ś-li nawet połowy
tycie?
sta ją)
na chirurgii, intensyw- nie: łóikc> perystaltyczne. Cóż powierzchni c i ała , mimo wySzansa
istnieje
nawet nej terapii, ortopedii, chirurgii to oznacza?
s i łków lek a r zy, personelu meprzy oparzeniach obejmujących dziecięcej lub plastyczne"j. Ofi- Najkrócej: łóżko, specjal- d ycznego produkujemy
mło
'90 i więcej procent ciała pa- cjalnie dane mówlą o 500 o- nej konstrukcji, na
dych rencistów i inwalidów. A
którym
cjenta. Tę szansę daje się cho- sobach, kfóre w ciągu roku chory nie dotyka przez
pr zecież gdyby byli leczeni
c ały
w
remu jednak wyłącznie w spe- umierają z powodu popa r zeń. czas powierzchnią ciała do ma- wa runk ach, o jakich tu mówicjalistycznych ośrodkach lecze- Ale to nieprawdziwe, zafalszo- teraca. Materac jest ruchomy, my,
po kilku
miesiącach,
n ia ąoarzeń. Wiodące placówk i wane statystyki. W takim 1965 „ płynny". To znaczy składa się niechby i kilkunastu miesią
istni.eją w Stanach Zjednoczoroku w Stanach Zjednoczonych
z dziesiątków nadmuchiwanych cach, ale 'wracaliby do pr:acy
nyc h. Wielkiej Brytanii i
w zma rł o z tego nowodu około 11 i na przemian
zdrowi ludzie.
opróżnianych
Związku Radzieckim, a w
o- tysięcy osób. W tym czasie, komór, a w nowoczesnych konstatnich latach furorę robi tak gd y u nas p o.io ć ty !ko 500 o- strukcjach można tak zaprogra- Jak
sobie
wyobrażas1
zwana chińska metoda lecze- fiar odnotowano, w Anglii czy mować „ pracę" materaca,
stworzenie takiego ośrodka?
że
nia oparzeń.
Francji umiera ponad 2 tysiące poparzóne części ciała w ogóle
- To nie są tylko marzenia.
- Czytałem kiedyś o osiąg- oparzonych„ Przy nieporówny- doń nie dotykają. W opisywa- Od wielu lat istnieje program
nięciach
jugosłowiańskich .lewalnie lepszej opiece
medy- nym segmencie musi się też uruchomienia sieci
dziesięciu
karzy„.
cznej.
tego typu o ś rodków w kraju.
znaleźć łazienka ze
specjalną
- Zgadza się. Lekarze z o- Czy to prawda,
że
w wanną, do której takim pery- Niestety orogram odłożony ' V
środka w Marienborze
w la- Polsce nie ma nawet
takiej
staltycznym łóżkiem można wjeMinisterstwie Zdrowia ad acta,
tach
sześćdziesiątych
jako specjalizacji?
chać.
Na szczęście istnieje
jeszcze
grupa fanatyków, która mimo
przeciwności losu ·usiłuje choć
Żeby uratować człowiekowi poparzonemu życie trzeba wysoce
w szczątkowej formie realizować pewne założenia tego prospecjalistycznego ośrodka leczniczego. Kiedy taki ośrodek powstanie
gramu. Profesor Michał Kraw Polsce?
uss, docent Je.rzy Strużypa, doktor Jerzy Sjkora, dokMr Stanisław Sakiel to czołówka
naszych
specjalist,ów-kombustiologów. I wszystkim marzy
się choć j>?den taki ośrodek o-·
parzeniowy na światowym poziomie.

T

ze str. 1
przebywało w sumie
k ud z i esięci u uczniów.

gdzie

kil- deklaracjach. Mieszkańcy Tłu
chowa, położonego ok. 30 km
W p ierwszym impulsie dy- na północny-zachód od Płocka,
r ektorka zaczęła biec po naj- wzięli się dziarsko za łopaty,
młodszych .
Pomogła
Teresie wspomagając pracującą tu koWi śniewskiej
wYProwadzić pal'kę. Dzień po dniu powięk
szybciutko, najkrótszą drogą na szał się głęboki na pońad 2
boisko, całą IIIa. dziewiętna- metry wYkop pod fundamenty
ś c i oro dzieci. Choć w klasie na planowanego skri:ydła, mające
parterze rysował się już sufit, go pomieścić 4 nowe izby lekn iektóre maluchy chciały się cyjne. W ostatnim tygodniu
zaraz wrócić po zostawione w przed katastrofą wykop przyławkach tornistry. Pani dyrek- bliżył się do murów szkoły na
tor, pomimo że specjalnie na tyle, że w lewej części budynku
to uważała, tłukło się przez na- odsłonięte zostały jej fundas tępnych kilkanaście minut w menty. W czwartek, 10 listopazrozpaczonej głowie, czy któ- da 1988 r., doszło do nieszczę
ryś z chłopców nie wYrwał się ścla.
j ednak w zamieszaniu do tYłu.
Inspektor Państwowej InGdyby oo zdołał uczynić. został- spekcji Pracy z Bydgoszczy,
by w klasie przysypany odłam- _ Kalikst Biedrzycki, nie jest do
kami walącego się sufitu, wi:az końca pewny, czy poznano już
ze swoim tornistrem. piórni- wszystkie przyczyny katastrofy,
k iem i bucikami na zmianę.
ale za główną jej przyczynę
S tałoby się tak· prawdopo- uważa z całą pewnością zbytdobnie w chwili, gdy dyrektor- nią bliskość wykopu.
'
ka, przekonawszy się o tym, że
- Nikt powiada nie
na piętrze Kazimierz Piaskow- podl<opuje się tak głęboko w
ski wyprowadza swoich ucz- bezpośredniej bliskości istnieniów, i zaraz potem o tym, że jącego budynku, nie zabezpiedQ Vc nie można );ię przedostać, czywszy przedtem w jakiś spobo drzwi zostały zablokowane sób jego fundamentów. To. co
- zbiegła za Villa na parter, tutaj zrobiono, jest z punktu
żeby stamtąd, dookoła szkoły, widzenia fachowości skandatrafić na boisko. pod okna u- Iem.
więzionych. Wtedy - na schoPomagający w budowie miedach - usłyszała głębokie tąp- szkańcy wsi pracowali pod teon i ęcie , i podniósł się wielki tu- retycznym nadzorem prywatnej
m an kurzu..
spółki budowlanej „Budryn" z
Lewy narożnik budynku de- Lipna. Milicja prowadzi w tej
formował się coraz bardziej. a sprawie śledztwo . Niektórzy , w
Vc pozostawała wciąż uwięzio- Tłuchowie twierdzą po cichu,
n a w sali. Liczyły się teraz se- że budowano za bardzo na łakundy.
pu capu. zbytnio improwizując, •
Na szczęście w okolicy krzą- byle tylko posuwać się szybko
tali się instalatorzy, był też .do przodu.
n ie opodal inspektor szkolny.
We wtorek. 15 li~topada, przy
Błyskawicznie
znalazła
się odgruzowywaniu szkoły pracuie
d r abina, którą podstawiono do 25 żołnierzy, przybyłych do
okien J piętra. Gdy• dyrektorka, Tłtfchow~ na prośbe naczelnika
okrążywszy szkolę. wpadła peł- gminy Prace te nadzoruje chona najgorszych przeczuć Jla bo- rąży Rakowski, k tóry wyraża
isk o, ujrzała. jak mężczyźni , u- się z uznaniem o szybk ości . z
stawi w szy się na drabinie je- jaką · ewakuowane zostały dzied ~ n nad drugim. zaczynają so- ci:
.b ie podawać wYchodzące po
- Nauczycielka z dołu nie
k olei p rzet okno dzieci. Wszy- zdążyła nawet zabrać ze sobą
stki e zdążyły, nikt nie został w torebki. Znaleźliśmv ją pod
sal i. nikt nie wYPadł w panice gruzami. razem z 50 tysiącami
z okna. Ostatni zszedł po dra- złotych s1r ładkowych pi e niędzy.
binie nauczyciel, Zdzisław Go- Jest też sporo bucików, torni.dlewski.
strów, wszystk o mocno zniszczone.
Gapie. przyglądający się praZaraz portem nastąpiła
cy żołnierzy , potwierdzają opiostatecma katastrofa.
nię chorążego· nauczyciele spisali sle na medal, wvkazali zaDwa sk rajne pomieszczenia, dziwlaj ącą przvtomność umYprzylegające do bocznej ściany stu. Pcmoq:ly im j dnak oknbudynku, zawaliły się całkowi- licznmki. ZwykJP. jest · tak. że
cie. W korytarzach na parterze pisze się o wyjątkowo niekoi na piętrze, gdzie przed kliko- rzystnym splocie okol}cznośc!,
ma chwilami wybiegałY -z klas który pogorszył sytuaci.ę. Tvm
dzieci, zawisly oberwane stro- . r::izem ~ypada nakreślić okopy. Ze ścian frontowYch wY- h~zno~c1 korzystne, które sprapadły futryny, do zdruzgota- w1ly, ze
nych wnętrz zajrzało blade, listopadowe niebo. Meble, pomo- moona raozej mówić
ce szkolne, ławki I tomlstry o szczęściu w nieszczęściu.
znalazły się pod gruzami. Na
ścianie , sterczącej samotnie na
Najpierw więc, że przyszło
wysokość dwóch kondygnacji.
bez sufitów i podłóg, pozostał pierwsze ostrzeżenie w postaci
tylko portret Wieszcza. Wi- samolotu. który przemknął nad
doczny teraz z oddali, wisi pio- szkołą , wywołując nie słyszane
nowo, wcale nie przekrzywiony, wcześniej , głośne wibracje mujakby nic się wokół Niego nie rów. Kto wie - może to właś
nie ów samolot uczulił przestało.
Na boisku zebrała się tym- bywających w szkole na podejczasem cala szkoła, łącznie z rzane dźwięki?
Po wtóre. że wcześniei niż
uczniami, znajdującymi się do
nieda wna w świetlicy w pra- zwykle, już na szóstej godzinie
w ej c zęści bu'dynku, wYProwa- lekcyjnej przestała pracować
d zonymi stamtąd przez kuch- koparka; Gdyby nie zaprzestała pracy, jej bardzo głośny ter~
n ię. dz i ęk i Wiesławie Kotlarz.
P onad 250 dzieci , nauczyciele. kot skutecznie by zagłuszył
elektrycy, ludzie z okolicznych wszelkie trzeszczenie.
Po trzecie wreszcie, że w
d omostw. Nasląpiło gorąrzl<ove ndliczanle: są wszyscy, ni- Gminnym Ośrodku Kultury odk'ogo nie brakuje! Istny cud . że bywała się właśnie próba akaw tym zamieszaniu. w ciągu demii z okazji 70-lecia odzys1<'atych raptem 3-4 minut. niko- nia n i epodleizłości. Uczestniczym u n ic s i ę n ie. stało , nikt się ło w niej 20 dzieci ze szkoły n awet n ie zadrapał. Najpierw o tyle samo było ich mniej w
była w ięc ogromna ulga, a po- momencie ewakuacji.
I dopiero po czwarte, że nie
tem - placz po s;-;kole:
' S ta ła przecież 20 lat. Uczę doszło do paniki.
Zajęcia w szkole są zawieszcza!() do niei prawie pół tys;;one. •Starsze klasy powrócą
siąca dzieci. By ła dość skromna, bez sali gimnastycznej do nauki najprawdopodobniej
(drabinki. przystawione do ścia 21 listopada, w salach ośrodka
n y n a 1--orytarzu, stoją teraz kultury. Młodsze będą .musiały
pod gołym n iebem), ciasna, z poczPkać, aż doprówadzi się do
d 7.iPwi ecioma tylko salami lek- ·porządku prawą, nie zniszczoną
cyjnvm i. z zaięciaml częsdowo część budynku. i zabezpieczy
w św iellicy, częś ciowo w sto- we właściwY sposób gruzowilówC'e Ostatnie tekl'je konczy- sko.
Straty szacuje się na ok. 40
· ly c; ię w niej późno . o 5-tej po
p ołu d ni u ,
bo odd?IR!ów aż mln zł. Nie wiadomo, kiedy
przystąpi się do odbudowY.
d?.iewiętnaście , więc praca na
d w ie zm iany „ Pomyślano je•
dn ak o rozbudowie i:;zkoły. Powc;' ał społ <> czny komitet, który ANDRZ'E J
zeh_ral iuż 3 miliony, a oprócz · GĘBAROWSKI
p ieniedzy' za dPklarował chętną
p omoc przv roborttnle.
Nie skończyło sif: ną samych
0

•

"

nie Jesł zbył apetyczny
widok.
Fragmenty ludzkiego
ciała
pokryte
czarnymi bąblami,
spęczniałe
l zniekształcone„ Jedne miejsca nienaturalnie obrzmiałe, inne bez skóry, wypalone do mięśni
I ścięgien. Szybko przerzucam

Kilka powodów,
dzięki którym ~ie doszło
do ·nieszezęśeia

6 ODGLQSY

,

•

ulgę pacjentowi przy
ogromnym
zaangażowaniu
całego
personelu, nie są w stanie mieć
takich osiągnięć jak
niemal
wszystkie
z
wspomnianych,
zagranicznych ośrodków. Nasze
nie mają po prostu warunków
do poprawy smutnej statysty-
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Rozmowa z doktorem CEZARYM PESZYŃSKIM-DREWS - chirurgiem
plastycznym.

pierwsi zaczęli stosować metowczesnego wycinania warstwy oparzonej. Zaraz po wypadku, to zn<Aczy - tuż
po
wyprowadzeniu z tak zwanego
wstrząsu pourazowego.
Mimo
ciężkiego zwykle stanu pacjenta i mimo o wiele większego
ryzyka zgonów
notowali
spore sukcesy.
Podchwycono
później ich metodę ...
- Amerykanie?
- Trafiony: specjaliści z ośrodka należącego do marynarki wojennej w Brocke Army
Medical Center i w Fort Sam
w Houston próbowali po prostu jugosłowiańskie osiągnięcia
realizować w lepszych,
wręcz
idealnych warunkach technicznych. I zaczęli zbierać laury!
· - A Rosjanie?
- Jeszcze w 1938 roku
w
Związku Radzieckim
zastanawiano się nad
utworzeniem
odrębnych,
wydzielonych oddziałów oparzeniowych w szpitalach. Ale tak naprawdę
to
dopiero druga wojna światowa,
użyte w czasie działań
bojowych środki, zmusiły do zorganizowania w kilku krajach takich specjalistycznych placówek. Nowoczesna placówka tego typu powstała · w 1947 roku
w Birmingham, nieco później
w ·Fort Sam w
Houston w
Teksasie, 1952 roku - podobny, na owe czasy bardzo nowoczesny w szpitalu St. Luc
w Lyonie we Francji.
dę

- Fakt. Lekarze kombustiolodzy me i s t nieją, a minister
zdrowia, mniejsza o to który,
me zezwolił na slworzen:e t:i.
kiej lekarskiej specjalności.
- Jakie mamy
możliwości
wyleczenia pop:uzonych. Wspominałeś, że na świecie notuje
si4= przypadki uratowania pacjentów mimo poparzeń przekraczający eh nawet 90 procent
powierzchni ciała.
- U nas, w istniejących warunkach, granica przeżycia się
ga zaledwie 50 procent
powierzchni.
- Brak metody czy warunków?
- Inaczej: znane są metody,
ale mógłbym je
wykorzystać
skutecznie w innych niż się to
obecnie praktykuje
warunkach.
- Na czym owe warunki
mają polegać, przeciei takie ośrodki istnieją?
'
- Oczywiście! A więc taki
kompleks, powiedzmy - segment dla ciężko
poparzonego
musi spełniać jeden podstawowy warunek: musi zapewniać
m;aksymalną jałowość
w każ
dym etapie leczenia.
- Chory jes&
praktycznie
odsłonięty dla różnego rodzaju wirusów, zarazk6w,
bakterii?

żych

Kąpiele

przy nawet
dupoparzeniach są wskaza-

ne?
- Właśnie. To nie tylko dezynfekcja, ale także możliwość
wykorzystania różnych kompozycji ply r ów leczniczych, to także szybsze oddzielanie się tka:iek martwych.
- I co jeszcze jest n:ezb ęd
nc?
. Choćby
bakteriologia:
planuje się,· że dla 10 osób poparzonych zaplecze laboratoryjne winno być pięciokrotnie
bogatsze niż obecnie mamy dla
kilkuset chorych w
Szpitalu
im:' Barlickiegg (uważane zresztą za jedno z
nowocześniej
szych). Bowiem
muszą
być
prowadzone ciągłe niemal badania ilośdowe, nie tylko jakościowe, musimy określić co
4 godziny ilość komórek bakterii danego szczepu w oparzonej tkance. Podobnie rozbudowane powinny zostać i analityka, i serologia,
a
także
bank i hodowla tkanek.
- Hodowla?!
- Oczywiście, w · 1aboratoryjnych
warunkach
możesz
wyhodować całe
płaty
naskórka,
choć
bez głębszych
warstw, bez skóry właściwej,
którą
w takich
wypadkach
bierze się ze świe~ych zwłok.„
- Może się przesłyszałem?
- . Właśnie. Na
znacznych
- Chińczycy opracowali mepłaszczyznach ciała chory
nie todę, która jest prawdziwą reposiada wcale lub ma martwą wolucją przy oparzeniach rozskórę, która jest naszą
natu- ległych. Zaczynają od tego, że
- A Jak to wygląda u nas? ralną osłoną przed najróżniej co kilka dni tną pacjentowi
- Dojdziemy i do
Polski. szymi
mikroorganizmami. spore płaszczyzny ciała, zastę
Tylko po kolei. W latach pięć Wspomniany
segment
musi pują c warstwę zniszczoną spedziesiątych istniało już po kilbyć hermetyczny,
niczym
w cjalnie przygotowanymi płata
ka specjalistyczn:,1ch ośrodków czasie lotów kosmicznych. Do- mi skóry świńskiej. Taki przeleczenia oparzeń w ZSRR, Sta- słownie! O żadnym otwieraniu szczep
organizm
odrzuci,
nach Zjednoczonych, Wielkiej okien nie może być mowy. Ale zwykle po 20 dniach, ale oni w
Brytanii,
uruchomiono takie zapewnienie całkowitej szczel- tym czasie, w wyniku
kilku
oddziały w Czechosłowacji ności konstrtJkcji i klimatyzaoperacji wymienią całą zniszw Pradzie, później - na Wę cji wyjałowionym powietrzem czoną warstwę na ctele choregrzech i w . Rumunii. U nas od z możliwością regulowania wil- go. I teraz następuje drugi e1952 roku istniał, przeznaczony gotności, ciśnienia oraz stęże tap, najważniejszy,
który ja
dla poparzonych,
oddział w
nia tlenu i leków w aerozo- nazywa „oszukiwaniem
orgaKlinice Chirurgii Instytutu He- lach ..... to dopiero
warunki nizmu". Chińscy chirurdzy wymatologii w Warszawie.
wstępne.
cinają bowiem ze zdrowYch po- A obecnie?
- Nieźle, załóżmy, że uda- łaci ciała maleńkie
skrawki
- Działa oddział w Siemia- ło się je „przeskoczyć"„.
skóry, wielkości 3 na 3 milinowicach Sląskicłt, w Poznaniu
- Taki segment - dla jedne- metry (choćby z powiek„.)
i
- w Klinice Chirurgii Urazo- go ciężko poparzonego
musi
razem z płatami skóry ściąg
wej Akademii Medycznej,
w mieć powierzchnię
minimum
niętymi z nieboszczyka - przeWarszawie - w Klinice Cen- 50
metrów
kwadratowych szczepiają jeszcze raz. Jest to
trum Medycznego Kształcenia (ś\viatowy standard
to
dziś
tak zwany „efekt kanapki". OPodyplomowego, a także - w 150„.). To naprawdę niedużo,
szukany organizm, który otrzyszpitalu wojskowym w stolicy. jeśli chcemy zapewnić miejsce muje sygnał „to
jest twoja
- Jak to ocenić? Dobrze jest . dla chorego na specjalnym łóż skóra" przeszczep przyjmuje!„.
czy tle?
ku, miejsce na łazienkę
dla
- To może lepiej już hodo- W każdyni niemal szpita- niego, boks dla
pielęgniarki,
wać tę skórę na szerszą !!kalu, z gminnym włącznie, poka- gdzie usytuowane będą rów- lę?
żą ci, a nawet wykażą w sta- . nież różnego typu monitory a- I to jest niezbędne,
ale
ty$tykach - łóżko dla popa- paratury kontrolno-pomiarowej .
wyhodujesz wyłącznie naskórzonego. Ale to nic nie znaczy! Taki segment odizolowany bę rek poparzonego, głębsze warNawet te wspomniane placów- dzie od innych części ośrodka stwy skóry, przy tak
rozle~i, choć przynoszące pomoc i
specjalnymi śluzami, gdzie per- . głych
poparzeniach,
musisz

- Skąd fundusze? Przecież
taki ośrodek
to
koszmarny
wydatek.
- Tu nie mogę podać żad
nej kwoty, ale powiem ogólnie,
a też prawdziwie: dużo, choć
z pewnością mniej niż „Matką
Polka". Natomiast
konkretni
potentaci przemysłowi zgodzili
s ię wystąpić
w roli
spunsoro w, deklarując wszechstronną
pomoc. Ministerstwu Przemysm Lekkiego, związki zawodowe przemysłu skórzanego, łó
dzka „Wifama", „lnte'rpolcom",
Łódzka Izba Rzemieślnicza
to tylko niektórzy z nich.
- Gdzie?
- Trudno to dziś JednoznaCZJ;!ie pr:ecy:i:ować, osob1sc1e b y t b ym za budową takiego 0:1rocika od pcidstaw, choć oytoby
wspaniale gdy'by
udało
się
stworzyć taki obiekt w opl'u.tnionym - po pr.i:eprowadzce
Szpitala im. N . Harl1ck1ego do
Centrum Kliniczno-lJydakty ..:znego AM. Wystarczyłoby Jedno piętro. Nawiasem m.ów.ąc,
udało się już, a jest to zasłu
g'ą mojej szefowej docent
doktor
Julii
Kruk-Jero1nm,
wywalczyc w tymże Centrum
specJalme zaadaptowany segment dla poparzonych, dia· 4
lub 8 chorych. Daleko mu Jeszcze do omawianego dziś przez
nas ideału, ale z
pewnoscią
wyższy

będzie stopień

jałowoś

ci dzięki wymuszonemu nawiewowi ·powietrza, będą też łóż
ka perystaltyczne, sluza oddzielająca segment od ieszty pomieszczeń, osobna
sala opera.
cy jna. Tego jeszcze nie było w
Polsce.
- Znów półśrodki.
- Oczywiście, ale też
nie
kompletny zastój, tylko realizacja pewnych założeń
zmierzających do stworzenia
jednak specjalistycznego ośrodka .
Powstaje Społeczny
Komitet
Budowy przy - mówi tu naprawdę szczerze zaang~żo
waniu i przychylności
władz
politycznych i administracy inych
· miasta z
Wydziałem
Zdrowia.
- Nadal jestem sceptykiem.
życie uczy, ie szczęśliwego finału doczeka
twój wnuczek,
jeśli
wszyscy
zainteresowani
będą
wyjątkowo
rzutcy
i
przeds iębiorczy „.
- Walczę o realizację mej idei już tyle lat, że i
drugie
piętnaście
czy
siedemnaście
rtmie nie zrazi, ani nie zniechęci.
Wierzę,
że
zostanie
wmurowany kamień węgielny w
mojej obecności :" Choć
może
będę już na rencie„. i przy jadę wózkiem.„

Rozmawiał:
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afona z Lesbos

S
I

I

nie

rakter, ponieważ Safona
chała się z wychowankami.

była pierwszą lesbijką w
dziejach
rodzaju żeńskiego
Jej imię, I ojczyzna
dały jedyhie
nazwy niegroźnej
dewiacji erotycznej. '.łomoseksualizm
kobiecy powszechnie określa się
mianem safizmu
lub miłości

ko-

Nie wszyscy jednak badacze
są przekonani, że Safona była
lesbijką. Pewien
fflolog niemiecki uważa, że tak dystyngowana dama, żona i matka
nie mogła się kochać w kobietach. Natomiast grecki historyk literatury, Yannis Kordatos, do:szedł do wniosku, że
miłość Jesbijska
była wtedy

lesbijskiej .
· Wyspa grecka, której wszystkie mieszkanki nominalnie są
Lesbijkami, znajduje się
we
wschodniej części Morza Egejskiego. Od wybrzeża azjatyckiego oddzielają ją
cieśniny
Mitilini i
Museliin. Obszar
Lesbos (1750 km kw.) jest niewiele większy. od województwa łódzkiego.
Powierzchnia
ma
charakter
górzysty (do
980 m · n.p.m.). Ludność zajmuje się hl.i!ł.
uprawą oliwek.
winorośli. drzew cytr1..1sowych,
fig, migdałowców
onn poło
wem rvb i gą be k
Na przełomie XI i X wieku
p.n .e. wyspę zas iedlili
greccy
Eolowie,
którzy początkowo
zamieszkiwali głów!lie Tesalię .
Przybysze założyli pięć miast-państw: Met'ymnę, Eresos, Ant.issę, Pyrrę
i Mitylenę. To
· osta.tnie w VI stuleciu
p.n.e.
współzawodniczyło
z Atenami
o panowanie nad cieśniną .Hellespont. A pot':lczas wojny peloponeskiej usiłowało oderwać
się od,
Ateńskiego
Związku
Morskiego, za co
zapłaciło
straszliwą cenę. Tukidydes pisze:

„somatyczną
koniecznością".
Wielu mężczyzn skazano bowJem na banicję.
Od siebie
dodam, że dotyc,zyło to głów
nie
Lesbijczyków z kręgów

arystokratycznych.
Safona była wielką peelką.
Obok jej rówieśnika, Alkajosa,
jest najwybitniejszą przedsta·
wlciell~ą liryki
eolskiej. Niestety, ogromna większość utworów Safony
zaginęła. W
ch:-ześcijańskim Bizancjum
w
!>80 · roku spalÓno iei 'k> ! ąż'.d .
Ka ś ciól dątvl ""'
!.' ;~ · ~"'.P~ia
wszvs7.kich bib~ :::·~ ;:
k' 2 ~·1cc
nych
Jeśli poetka była
lesbi,iką,
powinno to znaleźć jakiś wyraz w zachowanych utworach.
Współczesny pisarz
11ngielski
i krytyk literacki Peter Greeon
ma w tej sprawie' następujące
ztlanie:

Safony do
łóżka.
Wzięła ją
czule w cieple ramiona, zaczę
ła całować W świetle księżyca
Safonie wydawało się, że
to
czarodziejka Kirke. Miała obfite piersi I gładkie Ciało.
W ściśle fizycznym
sensie
Chloe była pierwszą kochanką
powieściowej Safony. Ale
już
wcześniej odczuwała
ona pociąg erotyczny
do dziewcząt.
Kiedyś ogarnęło ją silne podniecenie na widok nagiej niewolnicy w kąpieli.
Safona
miała wówt!zas 14
lat, a niewolnica Praksynóa 18.
Pewnego
razu Chloe i jej
mąż zostali porwani i zarnordov:ani przez bandytów. Safona była wstrząśnięta. ale
po
przyjściu z pogrzebu pokochała sję ze służącą Chloe.„ Dlaczego to zrobiła? Ponieważ tajemnice śmierci
f tworzenia są
cias'1o splecione ...
„Po pi,wrocie z pogrzebu od1 "aść

do te.-10 i;rzyznajemy, jednak: e
to prawda. A hiszpańska s!użqca Chloe, Elwira, byla czę
ścią Chloe nasza noc m ilosna byla w pewnym sensie
aktem żaloby i pożegnania".

Przed

osiągnięciem

wieku
tylko ko·biety budzi-

średniego

ły

„Ktokolwiek
podejdzie
do
dziela Safony stosunkowo bezstronnie. będzie musiał : przyznać, że -lączyly ją
gwaltowne
i namiętne więzy z· ·innymt kobietami. Czy jej inklinacje zna-

wzmożoną
pobud.1 ise k sualną. Niechętni e s: ę

czuv •am>J

w

niej wielką
namiętność.
Do mężcżyzn nie czuła gwał
townego wstrętu;
po prostu
nie podniecali jej1 Myśl o utracie dziewictwa
napawała
ją
;awsze · smutkiem. Szczególną
czcią darzyła boginię Afrody-

1

Urok ciała kobiecego pociąga nie tylko mężczyzn. Nierzaqko działa
. podniecająco również na kobiety ...

Smutek milośei lesbijskiej
MIROSŁAWA SARBIŃSKA

„

lazly pełny wyraz fizyczny, to
kwestia, która i tak 1figdy nie .

Wszystkich
tych, których
Paches odesłal do Aten
jako
głównych sprawcow buntu. zabili
Ateńczycy na
wniosek
Kleona: było ich nieco ponad
tysiąc.
Następnie
zburzyli
. Ateńczycy mury Mityleny
i
skonfiskowali okręty. Na przyszłość nie nałożyli żadnej daniny na Lesbijczyków, lecz podzieliwszy wyspę z wyjąt
kiem terytorium Metymny (je-

może

zostaje

stią akademicką".

W postscriptum do swej powieści „śmiech Afrodyty" Peter Green zaznacza, że starał
się odtworzyć wizerunek Safony tak wiernie, jak na to pozwalają istniejące dane. Już na
20 stroni!! spotykamy opis lesbijskich pieszczot mię~zy podstarzałą panią I młódą
niewolnicą, Talią Safona ma jeszcze wysoko osadzone, jędrne
piersi, wysmukłe 1:1da,
gładki
brzuch. Niewolnica
umyła ją
w łaźni , rozpuściła i wyszczotkowała włosy, •i przystąpiła do

dyne miasto na wyspie, które
wierne
Ateńczykom
M.S.) - na trzy tysiące dzia-

lęk, trzysta z nich poświęcili
bogom, resztę zaś przeznaczyli
dla swych osadników wybranych. losem; dla tych kolonistów ziemię uprawiali
nadal
Lesbijczycy,
lecz
za k.ażdq
działkę musieli placić
rocznie
czynsz dzierżawny w wysokoś
ci dwóch min (srebrna moneta
ateńska wagi 436,3 g i licząca
100 drachm - MS) Ateiiczycy
obięh również miasta na lą

dzie

~tatym, należące

dotąd

Nie wiemy, kiedy
do·ktadnie przyszła
na świat Safona.

pudr~wania ciała.

• „Już czas, dosyć -

do

'

W każdym razie pod koniec
VII wieku p.n.e. (Peter Green
poddJe rok 618 a Nik<is Chadm11kolau - 628) Urodziła się
naji=n-awdopodobniej w Eresos
(według innych źródeł w Mitylenie);
lecz od dzieciństwa
mie~7kała na stałe w Mitvlenie.
Bardzo wcześnie straciła ojca,
S-rn mindrosa.
Wychowaniem ·
jej i triech braci zajmowała
si~ matka. Kleis
W owych
czasach greckie
miasta państwa zmierzały ooprzei rewolucje i tyranie od
ustroju . oligarrhicznego do rle,mokracji opartej
na niewolnictwie Władza przechodziła z
rąk ziemiańskiej
arystokracji
rodoweJ do nowej klasy przemv">l•:wców i kuprów. W okres!e prze.iśriowym masy ludowe
· popierały
tyranów.
Prawie
W5lędzie tcx:zvły się
krawawe
walki.
Safona pochodziła
z rodu
arystokratycznego
popierała
dawny
ustrój
Nie
mogąc
znieśt władzy tyranów, angażo
wała się w działalność ·5piskową
Z tego powodu .iwukrotn ie została
wygnana z ojczyzny . Najpierw
udała sie do
Pyrry. (w innej części wyspy):
a późnjej aż na Sycylię. gdzie
przebywała pięć lat. Poślubiła
· tam bo~atei;~> kupca Kerkiia~a
z /\ndros i wróciła z nim do
Mityleny
W rodzinnym mieście utworzyła szkołę dla dziewcząt
z
arv5tokratycznych rodów Mło
de panny uczyły
~ie poezji.
muzyki. tańca i dobrych manier Legenda głosi. że lnstytu- ·
cja ta miała dwuznaczny cha-.

di.iewiczą i nieśmiertelną.
świątyni Afrodyty kapłanka
odmawiała
modlitwę
głosem
młodego chłopca:

-

punktu widzenia historii kwe·

pozostało

Mitytcmczyków: odtqd podlegały one Ateńczykom. Taki obrót
wzięły sprawy na Lesbps".

być rozstrzygnięta. powięc w ciużej mierze z

tę

W

·

pomyśla

łam; ujęłam jej rękę, strzepując odrobinę talku
na swoje
piersi i
prowadząc jej palce,
by go
wygładziły.
Szlochala
bezgłośnie. łzy spływały z jej

szeroko

rozstawionych oczu;
w wycię
cie jej sukni i zaczęłam pieś
cić wysoko
osadzone młode
pie{si. aż zaczęły prężnieć pod
moimi palcami i wargi jej odruchowo
wyciągnęly
się ku
moim usto,m, i poczułam słony
smak jej łez".
wsunęlam.drugą rękę

Podczas wygnania na
Sycylii mł·oda Safona
zakochała się

mężatce

w

pięknej

Chloe.

Królowo Niebios,
Matko i Dziewico,
Gwiazdo Zaranna,
Z piany powstała,
Matko pór roku,
Uwielbiona i wielbiąca,
Swięta nad święte,
Pani światła ...

Safona nie była typową
lesbijką, lecz o0s•obą
biseksualną.
Kochała wprawdzie
kobiety.
ale utrzymywała stosunki seksualne z mężczyznami. Wyszła
za mąż, urodziła córkę. Bardzo
ceniła życie. 1 nie mogła żyć
bez miłości. Pisała, że śmierć
jest nieszczęściem. Gdyby było
inaczej, to bogowie
sami umieraliby. W niedawno wydanym tomiku jej wierszy czytamy między innymi:

:laszedl już księżyc,
Plejady też. Północ mija.
Czas przechodzi obok
a ja w Łóżku sama.

Czy

marzyła

wówczas o
czy dziewczynie? Nie
wiemy. Sama jednak myśl, że
k<>bieta może pragnąć w_ łóż
ku kobiety jest absurdalna i
niezrozumiała Dlaczego dziewczyna - mówiąc słowami innego jej wiersza
- kładzie
się na miękkim posła·ni1.1.
by
„gasić

Była ~o miłość wzajemna od
pierwszego wejrzenia. · Safona
Wspomina:

.

chłopcu,

pragnienie

dziewcząt''.?

Ale faktem
jest, że urok
ciała kobiecego
pociąga
nie
tylko
mężczyzn.
Nierzadko
działa

podniecająco
również
Mają ochotę
doprzytulić
się, pocało

na kobiety.
„Byłam

głęboko

świadoma

każdego jej
ruchu: gestu, jakim podnosiła do
ust puchar
(nie nosila
pierścieni
prócz

gladkiej zlote; obrączki ślubnej),
nachylenia jej brody
i
szyi. 'jej rozchylonych ust. · na
brzegu pucharu, którego tloczo.
na srebrna
powierzchnia połyskiwała suod jej napięstków
i palców. Jej
gorzko-słodkie
perfumy lekko mnie drażniły,
wypelniały
moje
nozdrza;
wciqgalam ten zapach zachlannie. jak gdyby byl cząstkq jej
ciala, rzucałam ukośne spojrze. nia na krągłość je; piersi, na
jej udo obok mojego, ocienione zielonym materiałem l.etniej
sukni, lekl<o
rozpłaszczone w
miejscu, gdzie dotykalo skraju
' kanapy:
oszolomiona swoimi
reakcjami, lecz n.ie przestraszona nimi, · wcale nie, przestraszona, rozkoszowałam się gorą
cymi uczuciami, które przelewały się przeze mnie, dztwilam. że życie może byt takie
dlamentowo-oUnfewa;ące l
takie proste".
kąta

Potem zielonooka Chloe w
jasnozielonej sukni przyszła do

tknąć,
wać ...

Kobiety

częściej

mz

męż-

czyźni mają psychiczną orientację
homoseksualną. Nikpgo
zresztą nie dziwi i nie gorszv.
że przyjaciółki całują
się w
nsta, śpią razem w łóżku. Zupełnie inaczej reagujemy, gdy
zachowują się tak
mężczyźni.
Albowiem
wśród
mężczyzn
jest znacznie więcej zdecydo-

wanych homoseksualistów niż
wśród kobiet.
Niektórzy mężczyźni odnoszą
wrażenie, że
każda
kobieta
ma skłonności lesbijskie. Jest
to oczywiście nieprawda. Normalnym kobietom
miłość lesbijska wydaje się czymś obcym, budzącym
lęk i często
wstręt. Z takim samym
bądź
jeszcie większym wstrętem odnoszą się do pederastii. Safona
z powieści Petera Greena oqczuwa silną, instynktowną antypatię do homoseksualistv Alkajosa i wszystkich ~eras
tów.
„Kiedy patrzę na jego utrzymanków szczególnie na Likosa, tego chlopca z długimi,
falistymi wlosami, umalowanv-
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mi oczami, upudrowaną twarzą
i szminką na wargach, poru~zającego się drobnymi, afektownymi kroczkami odczuwam nie tylko odrazę, lecz i
zniewagę · osobistą: bo uzurpując falszywą kobiecość kreatury taJcie w jakiś sposób degradują mnie jako kol>ietę".
Mężczyzna o kobiecej urodzie
jest potencjalnym homoseksualistą i podobnie kobieta mająca urodę męską.
Jak często
- tak bywa, nie wiem, ąle taki funkcjonuje stereotyp. I tak
się zdarza w życiu. Oto 'przy-

Z lawy radnego

Komu połnehna
jedDomyślnośóT

kład:

Lynn Keefe byla piękną koStosunki seksualne zawsze sprawiały
jej przyjemność. Przez to. na,w et stała się
prostytutką. Bardzo łatwo
oddawała się mężczyznom,
ale
kiedyś poszła do łóżka z kobietą. Uwiodła
ją stara kel:oerka ma j ~c~ fi!Zurę . tw?rz i
maniery „nilowego hipapot:zbietą.

W czasa~h piri:esileń społecz,ny~h •. polity.czqych Zi_WY'kl~śmy „o~·
.sprawców zaistniałego stanu .. W posz1;1k~ani~ czynni:
ków jednego z wcześniejszych rozgaird1aszy po_Ja':"1lo s_1ę. hasło.
„wszystkiemu wil1lni dzien.nikarze", . które „s~.:111 zurnahśc1 uzupełnili ·t, przymrużeniem
oka: „... 1 c~khsc1
Ta ~m:iL?a. w
gruncie rzeczy anegdota wró:cila do' mi:i1e r:tkaw~ <1. P? ?1eo a \y•
ne.i sesji Ra:ly Naro:Jowej mia.s';a Ło d zi. ~:lYm usw 1a:. o;mł. sc b1~,
w ja.ki s.Jcsób da}e:ny zs'.lmpt. do
icows: a.w<:r.h . t·"S.k na1wnyc11
Lynn, Keefe czytała dużo o
o:en. I ll'ie t :vlkc.
N
d
Safonie i ~sbijkach. Nie miaOto w listopadzie 1988 r. odbyły się dwie sesje Rady aro O•
ła nic przeciw temu. Chciała
wej miasta. Pierwsza, 11 listo;>ada, poświęcon~ wa ż ~icm.l wydakoniecznie stwierdzić, co daje
rzeniu - powrotu tego si.aczącego dia Polakow dma do kalenprawdziwa miło·ść kobieca. Gdy
darza świąt narodowych; diruga. 14 listopada, równi~ w~ż.na bo
więc Doris objęła ją w talii i
robocza. Pierwsi.? zakończyła się uchwalą. o na.daniu Jeclinemu
zaoezęła obmacywać tyłek, nie
z· nowo budowanych osied,li imienia '70-leda odzyskania niepobroniła się zbyt
ene·rgiczhie.
dległości, a w nim głównym ulicom imienia Józefa Piłsudskieg?,
Zgodził? się przyjść na f,iliżan
Romana Dmowskie"o i Wojciecha Korfantego. Następnego dma
kę kawy ..
w prasie, radiu i TV pojaw.iły się informacje. Jeclne sztampowe,
„Ponieważ
nie zamierzalam
nie w pełni oddające prawdę. ckugie wręcz nieprawdzLwe. Za
przedłużać
tego
wydarzenia,
obie oberwało się dziennikarzom solidnie. · I słusznie.
skierou.;ałam się prosto jak po
Uchwała o nadaniu im:enia Józefa Piłsudskiego jednej z głów
sznurku do podwójnego łóżka,
nych co prawda ulic. lecz głównych w przyszłościowym osiedlu,
zdjęłam buty i figi; polożylam
nie przeszła jednomyślnie.
Odnotowali to niektórzy s.prawoz.s ię i wyczeki~alam niecierplidawcy, le~z odnotowując ten fa:kt przemilczeli dość istotne wie na nieuniknione wydarzejak na tak ważne wydarzenie - szczegóły. Bodaj t;,, że zgło
nia, które miały się zaraz ziś
szon?i przez Prezydium propozycji radni przedstawiLi kontrpro·
cić. Nie trwało to dtugo; Dopozycje. Było ich kilka i każda nie bez znaczenia. Jedna ,nawią
ris zaasiła świaao.
.
zywała do· p.rzeszłości d:ima.gano . się
przywróce.nia
uHcy
Wschodniej dawnej nazwy z lat 1928-1939 imienia Mars,załka.
Chcial.a bym
wam
calki'em
Inna. nie pozbawi-0na logiki zakładała przemianowanie ulic! Zaszczerze powiedzieć
wcale
chodniej, aby tej ważnej arterii patronowali dwaj Naczelnicy nfa było to takie nieprzyjemKościuszko i Piłsudski. Wedle jeszcze innej to aleja Hetmańska
ne. Nigdy nie zastąpitopu
mi
na nowym osiedlu 70-lecia zasługuje na imię Mars.załka. Wi~ej,
'to
mężczyzny, to
jasne. ale
wskazywano na potrzebę uhonorowania również pięknych postaci
mialam swoją
przvjemność.
- Wincenteg-0 Witosa i Madeja Rataja ... Słowem - sesja Rady,
Przvnajmniej chwilami. Kiedy
choć odświetna i podniosła. wcale nie przypominała klakierskieDoris wlączyla ponowniz świa
go e:remium z zasz:lurowanymi butkami w ciup.
tlo i spojrza1am na jej twarz
Wracam do tych istotnych szczegółów z równie istotl).ych pohipopotama nilowego z oczami
wo:lów ' Za każdym z radnych stoją tysiące
jego
wyborców
pekińczyka, zrobilo m"i się jedi przemilczanie głosu ieh reprezentanta oznacza nieliczenie się
nak niedobrze".
z opinhl spoleczną. A opinia :s.po!eez.na w sprawach przez dziesiątki lat przemilczanych bywa niezwykle drażliwa. Chciałoby si~
Co robią ze so-bą kobiety
powiedzieć: przewrażliwiona. Daje o sobie znać- rozbuchanymi
w łóżku?
namietnościam1 w najrnriiej
spodziewanych okolicznościach i z
najmniej spodziewanych odniesień. Tej prawdy' pora się nauczyć.
Z badań i Żwierzefr lesbijek
Znalazłem się wśród głosujących przeciwko podjętej uchwale
wiadomo, że uprawiają pieszo nadaniu imienia Marszałka jednej z przyszłych głównych ulic
czoty seksualne, namiętnie caprzyszłego osiedla nie dlatego, ·aby . odpowia<lały mi pozostałe
łują się, onanizują wzajemnie.
propozycje, aczkolwiek najbliższa wydała mi się z przemianowaCzasami posługują się
przy
niem ul. Zachodniej. Bliższa, gdyż zawierała pewną koncepcję
tyrri sztucznymi penis;;imi.
W
związaną z nazewnictwem ulic w ogóle. I nie trafił mi do przeostatnim raporcie pt. „Kobiety
konania argument . jednego z zap.roszonych gości przypominający
i mi~ość" Shere Hite
cytuje
radnym podjętą przez to gremium, bodaj w 1985 roku uchwałę,
rp.in. taką wypowiedź: ·
aby nie zmieniać . nązw ulic. Nie trafił l.. dwóch pewodów. Po
: •:Lu~.ię „.s<{ks ora}nv, ~4~ ·.'}ajpierws?.e: z t>Owodu naiwności rozumowania, przeliczania koszfa3nie3sze · jest wtedy,
kiedy
tów p,rzemiariowanla ulicy na cenę jaj{iej być nie może - odmoja partnerka pobudza mnie
zyskania niepodległości państwa zamieszkałego przez kilkudzieręcznie'1 • ·
·
sięciomilioriowy naród. Po drugie - przykładu jaki dają mun naShere Hite ustaliłp., że odsi sąsiedzi zza Buga. przywracając dawne nazwy miastom.
setek orgazmów jest wyraźnie
Głosowałbym także przeciwko na.zwaniu .mieniem
Mairsżałka
wyższy u lesbijek
niż u koulicy Wschodniej. Nadan!e imienia wielkiego (czy to nam się .pobiet heteroseksualnych.
K'Ondoba czy nie!) człowieka ulicy zamieszkanej przez sporo ludzi
takty
między
kobietami są
watoliwe·go autoramentu jest. wedle mojej oceny, ubraz 'ł . Pobliższe, bardzie.i zażyłe, oparte
dobnie obraźliwie
ojebrałem
kiedyś
przemianowanie ulicy
na szczerości. Prawie połowa
Kamiennej - słynącej nie~dyś z dam wątpliwej konduity lesbijeK żyje w związku trwana ulice Włókienniczą. Dopiero pojawienie się alei Włókniarzy
odwróciło uwagę o:i tej fata1nej supozycji...
jącym pónad 10 lat. Najwięk
.
szym problemem jest zazdrość.
Głosowałem i głosowałbym przeciw nie z zawstydzającej neofickie.i gorliwości w uwielbianiu Marszałka. Dlatego, że jestem
Miłość lesbijska rzadko zdaprzeciwko półśrod•kom, półprawdom i szeptaniu
półgębkiem o
rza się wśród młodych dziewsprawach istotnych. ważnych, znajdujących się na ustach tysię
cząt. Naj,częściej występuje w
cy. Ta,kże dlatego, aby przywrócić naszemu życiu poczucie stapóźniejszym wieku, po
czterbilności, normalności. A nastąpi to wtedy, gdy o sprawach bodziestce. Szczególnie
samotne
kobiety i byłe mężatki odkry- • lesnych i przemilczanych latami będziemy mówili ' peł.nym gło
sem. bez niedomówień - zwyczaj.nie, aby rommiał nas świa.t.
wają w drugiej połowie życia
Moje sprawy z najnowszą historią Polski i osobą Marszałka
pociąg do własnej płci Między.
zdołałem sobie - na własny, i nie tylko własny, użytek - upoprzyjaciółkami
dochodzi najr~dkować. Dobrze, że_ taką okazję mają wszyscy. Tylko czy te
pierw do · całkowicie intymliczne o.race Józefa Piłsudskiego i o Józefie Piłsudskim, jakifl
nych
zwierzeń,
wzajemnych
w. ostatnich latach pojawiły sie na rynku, nikogo z czytelników
czułości, coraz bardziej erotyczme zbu·lwersowałv? Z jednej
strony
formatem czlowienych pieszczot.... aż w końcu
ka,
z
drugiej
zaś
brutalnością
głoszonych
pozostaje przekroczooy rubikon
glądów,
ba!,
wulgarnością
wręcz
i
obcesowością
wynormalności. Mniej tu się lipowiadanych sądów, brutalnością czynów. A wszystko to zdeczy uroda, a więcej dobroć, bo
rzone· z pokornym, boskim wręcz uwielbieniem podkomend.nych,
jak pisała Safona:
·poddanych (pa.trz: .• Strzępy meldunków". czy pamiętniki, bodaj
Uroda cieszy tylko oczy,
tylko adiutanta!).
doprać jest wartością trwałą .
Pan Marszałek nie - kochał wybranych przedstawicieli. Posłów
Legenda głosi, że pod koniec
t.rak~ował brutalnie, od;;ądzał od czci i wiąry. nie mówiąc już,
życia Safona miała romans z
ze silą rozpędzał zgromadzenia a posłów„. zamykał w pudle. Lecz
prostym człowiekiem, miejscowym przewoźnikiem, Faonem. me z tego powodu byłem przeciw. Po prostu: jestem przeciw
Kiedy ukochany ją porzucił i wszelkim namiętnościom. Choć l'lamiętność wykluta na jednym
biegu.nie potrafi być· twórcza i krzepiąr.a.
Na d-rugim zaś wyjechał na
Sycylię, udała
z:lolna jest , meść ból i cierpienie. TY le że cierpiętnky rodzą się
się za nim. Po drodze zatrzyz głupoty zadajacrch ból, a święci rekrutują się z cierpiętników,
mała się na
wyspie Leukas
Mówiąc głośno . . pisząc, przywracamy rzeczom i sorawom właści
(na Morzu Jońskim) i skoczyła
we i:niary Odda_jmv więc. jak to się kiedyś powiadało: Bogu co
z białych skał do morza.
boskie, cesarzowi - co cesarskie, a wtedy może cos tam zacznie
Na wyspie Leukas. niedaleko
wracać do normy. Bez przechyle~ w jedna bądź 'w drugą stroświątyni Apollina,
znajdowała
nę. iak to obserwujemy od lat...
.
się skała (610 m n.p.m.) stromo
Na zakońcienie mały wtręt o rharakteil"ze ainegdotycznym. G'd y
opadająca w morze.
Było to
pisałem ostatnia Powieść „Valse a la polacca
cz:vl' któredy do
rytualne miejsce straceń. Każ
nieba" usilnie poszukiwałem tekstów pieśni i piosenek niepodle.głoś•
dego roku zrzucano do wody
ciowych. Jeden z rozmówców podał mi refren .,Pierwszej bryjakiegoś przestępcę jako kozfa
gady", ponoć przed wolną w pewnych kręgach dość rozpowofiarnego.
Czy w
568 roku
szechniony: .„My, pierwsza brygada, Piłsudskiego ..." Och, nie daj
p.n.e. popełniła
tu samobójBoże, abym powtórzył go tutaj, nie mówiąc o książce! Zostałbym
stwo poetka Safoną z Lesbos?
odsadzony od czci i wiary. I to przez tych samych. którzy dawUczeni powiadają. że jest to
niej dołożyliby mi potęi.nle za samo posiadanie wielotomowych
mało prawdopodobna
wersja
„Pism wybranych" Józe,fa Piłsudskiego, czy popiersia Maa.'szałka„.
mitologiczna.
. Druga kwestia. niedoceniona przez sprawozdawców, pojawiła
O
prawdziwym
życiu
i
się na roboczej sesji Rady Narodówej. Wywołał ją podział nadśmierci patropki lęsbijek niewy~kl budżetowej, gdy niewtajemniczeni radni walczyli o środ
wiele
wiemy.' W ocalałych
ki d!iwno... zaangażow~ne w różne przedsięwzięcia. Do tej kwe- •
wierszach przebi.ia tęsknota i
smutek . Może
dlatego, że mi- s·tll i· spra,w zwią.2:a.nych z ulicą Piotrkowska powrócę w nastę,p
nej :i;ela.cji · „z ławy radnego".
łość lr>">b:; . ,.„ ip.ot rzeczywiście
smutna, bo skazana na nietolerancję i niespełnienie.

•

k;rywać"

MA'RIIAN ZDROJEWSKI

•

ODGŁOS~

7

,

tedrze Teorii Literatury
prowadzonej przez prof. Stefanię Skwarczyńską. I nieraz słyszałem,
jąk
Ona. Wielka Dama nolskiej · teatrologii, zwracała się do Niego jednego z pierwszych wypromowanych przez Nią doktorów
z prośbą o radę w sprawach dotyczących historii tśtru, · zawsze
zawierzając Jego majomości rzeczy Lub jak serdecznie się śmiała
słuehając Przepysznie
opowiadanych przez Niego anegdot ze śro
dowiska teatralnego. Zwracała się
do Niego: „Staszeczku". a my
młcdzi asystenci podchwytywaliśmy ten zwrot mówiąc o Nim · w
rozmowach między; sobą: •.Staszec:iek". On ·zawsze mówił o Niej:

TADEUSZ GICGIER
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Mój drugi dom
Wiesiawowi Kazaneckieml'
Wyniesiony na wzgórze, które jest doJ.iną
dla sąsiedniego wzgórz.a - tak stać mu 1
ply;nąć

pofałdowaną ziemią, wśród wąwo,z.ów,

jarów,
pu.szcz litych, semiych jezior, pirzepastnych
moczairów.
W domu tym m ieszka lato: cztery roku pory
zebrały się w tę jedną, przez wszys.tkde otwory
parują z nieg0 lipce, kołują w nim pg,zczoły,
' ćmy, ważki. nietoperz.e, stukają ciUęeioły.
Każdy, kto tu przybywa, za,giada na ławie
długiej jak nieskoń~oność. szerokiej ja•k grabie,
bo każdy jest tu go·f oiem przyjmowanym ohętnie
w domu, g<lzie śpiewni ludzie, dębowe
przy-desie.
Do niego zmierzam myślą w miejiSlką jesień

"~~~~~1~~·· się szczęśliwy i zaszczycony, gdy Profesor
(wtedy
jes'llCze docent)
zaproponował ml

SmierC Profesora

C:Za>l'ną,

1w

zimę rozideptal!lą,

ozękam, aż

z jej

i w

wi c s:nę oiężariją.

wnębrzności

jak barka
wychynie
moona, bo choć jak minę, przecież on ·nie
miinie.
Gawanec, 1984
(Wiersiz z tomh pod tym sarn.yirn tytułem,
ktbry ukaże się na>kła.dem
Krajowej Agencji
Wydawnkzej w Białymstoku).

To jest promocja!

Foto: Grzegorz Ga!nsi liski

Konia z rzędem temu. ·k..to zobaeŻy w łódzkieh
witrynach ksieearskieh widoczną i wyróżniaj~cą
sie ekspozyeje nowości np. łódz.kieh pisarzy, ksią
żek traktującveh o Łodzi. jakimi winno sie .z~ii;i
teresować łodzian (zakochanych w tym m1esc1e
nie brakuje!) bądź nowości łódzkie~ oficyn W,Y:
dawniezyeh„
Ba nawet wyodrebmone dll;w_me~
półki
w niektóryeh księgarniach z nowoSC'lam~
łódzkich ofieyn gdzieś sie zapodziałY. by tymi
miejscami za.władnął przysłowiowy eroeh z ~a
pustą . Bo iuż do pięknego zwyeza?u. ia.k to me!!dYŚ bywało. prezentowania w witrynaeh nowości. ł6dzkieh twóreów z ieh zdjęciami nie będę

Odsze<lł Profesor Stanisław Kaszyński. Na zawsze. W tym momencie życia, kiedy gromadzona
przez lata wiedza i zdobyte doświadczenie badawcze
pozwalają
snuć projekty nowych
inicjatyw
naukowych i plany związane
z
przyszł~cią tych, których wybrał
jako swoich współpracowników młodych adeptów nauki.
Pami~tam Go jeszcze
z czasów
studenc,kich_. .Pro~a<;izlł na. pol~nistyce łodzk1eJ zaJęc1a z bistoru teatru. P;z?'zwyczajem d?, ~racy z
tekstami i. „na tekstach f1lolodz.Y
-. słu~hall.śmy C,Zo z uw~gą, d~iw1.ą~ ~1ę, J~k ~1.ele
mozna. wiedz1ec i. ~w1~z1ec o ~tuce me pozos~aw1aJ:iceJ P? sobie
żadn~o
zapisu, niemal zadnego
materialnego śladu. Mówił o moźliwościach
jeJ rekonstru~cji z ulotnyc~ śladów,
zagub1onyc.~
zapisków,
sz~ząt'ków dekoracJi,
fragmentów
rurn...
Mówił ze swadą, którą P<>dkreślał charakterystyczny wtedy
dla
niego ruch
głowy;
czasami nie
kończył zaczętej myśli jakby bojąc się, że nie znajduje ona potwierdzenia
w
zgromadzonych
pr1ez Niego dokumentach wyszperanych w przepaściach bibliotek.
archiwów, zbio·r ów
prywatnych.
Potem już pewnie kontynuował
swoją wypowiedź sfęgając do swoich nCttatek
pisanych drobnym,
trudno czytelnym, ale regularnym
pismem.
Potem
pamiętam
Go już ze
wspólnej pracy w ówczesnej K~-

M. ,B.

•

asy$tenta w nowo .utworzonym przez siebie po ukończeniu
habilitacji Zakładzie Dramatu
i
· reatru. Zostałem Jego pierwszym
asystentem, a
późnieJ
i Jego
pierwszym doktorem. Pamiętam,
jale w dniu obrony mojej pracy
zażartował: „Musisz wiedzieć, źe
do obowiązków pierwszego doktora
należy napisanie nek'!'ologu swojego promotora".
Nie mogę pisać ' oficjalnego nekrologu. Zbyt świeży
żal, zbyt
wielkie porażenie . tą śmiercią nagłą,

niespodziewaną,

przerażającą.
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ża bowiem. że ucierpiała na tym głównie publictność. a dwuletnia nieobecność w TV jest nie do

Olga Lipińska

o sobie 1•••• ,

mięci się poświęcił.

Ostatnł raz widziałem Profesora
niewiele dni przed śmiercią
uczestnieząc w obronie prac magisterskich Je.go ostatnich uczennic,
studentek teatrologii - Lilki, Beaty, Marioli,
Agnieszki, · Małgosi.
Obsypały Go kwiatami w podzi~
ce za opiekę nad ich pracą; Widziałem wzruszenie Profesora wobe<' tych dowo<l.ów
wdzięczność;
widziałem radość absolwentek ze
szczęśliwie
odbytego
egzaminu,
ale i jakiś żal w ich oczach, że
nie będą widywać swojego Profesora tak często, jak w czasie studiów, Nie wiedziały, że nie zahaczą Go już nigdy.
Na dzień przed śmiercią udzielał konsultacj,i i porad swojej doktorantce, której
obronę
pracy
miał poprowadzić w najbliższym
czasie ...
Na kilka godzin · przed śm~ercią
prowadził jeszcze zajęcia uniwersyteckie. Zmęczonemu jedna z Jego asystentek cheiała
ofia>rować
skuteez.ny lek
zagraniczny. Nie
przyjął mówiąc, ze się świetnie
czuje ...
W
ostatnim czasie przygotowywał międzyn'llrodową sesję naukową . poświęconą
pamieci prof.
Stefanii Skwarczyńskiej. Nie wiedział, że nie zdąż.y już oddać Jej
tego hołdu. Zdążył jedyńie zredagować dokumentację Jej twórczoś
ci naukowej i wydać ją w osobnej publikacji. Umarł niewiele ponad pół roku ~
śmi~rci swoii;l
Mistrzyni. Po<l.ązył za mą w krainę wielkiego clenia, ..s~ąd Oboj7,
niby z mroku spowiJaJaceg:i widownie teatralną. spogladać bedą
zapewne - jak przystało te~trolo
gom - na scenę na~egl) św:ata.
· W naszym kraju lud>ie o wielkim sercu za młodo i za często
umierają na se::-ce. Zbyt wiele go
rozdaja innym.
Ale też dlatego oni właśnie zostaną na zawsze w i.eh pamięci.

Tylko tych kilka wspomnień ...
Spoglądam na półkę
biblioteczną, gdzie stoją napisane przez Niego książki: „Dzieje sceny kaliskiej"
Teatr łódzki w
latach
194S-:1962" oraz te którym patronował jak~ redakt~r.
konsultant,
wydawca, będące
historycznymi
monografiami dwóeh najważniej
szych scen łódzkich: teatru przy
ul. Cegielnianej
(obecnie Teatr
im. S. Jaracza) 1. Teatru Nowego.
Na miesiąc przed śmiercią patronował uroczystościom i prowadził
sesję
naukową z
okazji setnej
rocznicy
powstania stałej sceny
teatralnej w . Łodzi. Któż mógłby
to robić lepiej i w sposó'.:> bardz,iej kompetentny - niż On?
Myślę,
ile
zawdzięcza
Jego
żmudnym dociekaniom naukowym.
Jego mrówczej pracy i Jego in· ~L!\WOMm
tuicji badawczej ta
najbardziej
ezoteryczna część
kultury, jaka śWIOl\rrrEK
jest kultura teatralna. Potrafił w
nieporównany sposób wskrzeszać

•wsera

wracał.

A orzeeie'.2: wszystko to mieści się w tym, co
nazvwamy promocją. Promoeją pisarza. jeeo dzieła. ginącego w stertach książek wyłożonyeh • b.ez
ładu i składu na ksieearskieh ladach. To własme,
jak i wiele innyeh form promoeii i prezentacji
twórców i !eh dzieł. winno być codzienną praktyką księgarstwa. Wszak ta także drol(ą bdzi<?nie
winni paznawać twóreów żvjąeycn wśród nich.
tworzących w tym mieście. Okazjonalne ·spotkania z czvtelni·ka.mi organizowane w takich czy
owakieh dniaeh - sprawy nie załatwiają.
Na tle takiet?o traktowania książ'ki - jak towaru niezym przysłowiowej piet·r uszki ~ to z
czym wyszedł ostatnio oddział łódzki Krajowej
Aeeneii Wydawniezei zajaśniało prawdziwym blaskiem. · Otóż urządził on swojemu 'Pisarzowi Zenonowi J. Michalskiemu. autorowi prawdziwej
relewaeii (z uwaei na temat i cene) wydawniczej
1>t. „Siwy strzelca strój" - stoisko w Teatrze
Wielkim podczas niedawnych uroezystości z okazji 11 listopada stoisko przy którym autor podpisywał swoią ksią:i:ke. jeszeze .,ciepłą" od maszyn
druka•rskieh ... (Na zdjęeiu).
I to iest Promoeja!

praeę

to, co w kulturze najba>rdziej przemijające: sztukę teatru. DzilŚ
On ,
przeminął ...
Pomiędzy grubymi tomami Jego
prac naukowych stoi jejna mała.
niepozorna książeczka: tomik poetycki „Poszukiwanie krajobrazu".
A w niej znajdują się innego rodzaju dowody tego, co po mistrzowsku czynił jako badacz tea•1·u:
utrwalone w wierszach przemijające chwile, ulotne wrażenia, odchodzące na zawsze
w przeszłoM
przeżycia jak schodzące ze SCP..
ny na zawsze spektakle teatralne;
któcych przywoływaniu naszej Pa-
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Olgę Li1>ińską znamy jako reżysera POoularne·
go telewizyjnego .,Kabareciku". Nie wszysey wiedzą. że jest ona dyrektorem Teatru ..~omedia"
w Warszawie. a już doprawdy nieliczni - że w
swej karierze reżyserowała też miedzy innymi:
„Don Pasquale" G. Donizettiego oraz „Co·si fan
tutte" i .. Czarodziejski flet" W A. Mozarta, zbierając pochlebne reeenzje. To tylko .niektóre fakt;r
z bogatego i barwnego życioorysu znakomitej reżyserki. którą g_ościł Qiedawno Klub MPiK przy
ulicy Narutowieza.
Wbrew przewidywaniom kolegów z ,,Dziennika
Łódzkiego" sala we.ale nie pękała w szwaeh. a
mieise siedzących starczyło dla wszystkich chęt
nyeh. Jednak ci. którzv przyszli do klubu, mogli
czuć się usatysfakcjonowani s1><>tkaniem. Auforka
słynneJ(o .. Kabaretu" w spasób tyleż dowcipny.
co interesujący .zapoznała publiezność zgromadzoną na sali ze szeze,gółami swego życia i twórczości. odnowiedziała na wiele oytań. ubarwiając
swa eawede mnóstwem przepysznych dykteryjek
i anegdot. . W towarzyskiej niemal rozmowie
nie zabrakło i spraw ?>oważniejszych, Jak ehoeiaż
by bojkot telewizji Przez artystów, do którel(o
reż:vserka ma stosunek dość ambiwalentny. uwa-

odrobienia.
Wszysbkieh miłośników te~tru, oamietająeych
zaprezentowane w TeatTze TV „Przedstawienie
„Ha.tnleta" we wsi Głueha Dolna" Ivo Bre~ana
ze znakoro.ita kreaeia Janusza Gajosa w roli sekretarza partii. ueieszy. zapewne wiadomość
o
.najbliżsi;yeh planach repertuaqoowych Olgi Lipiń
skiej.
W przyl(otowaniu znajduje sie naste-pna
sztuka tego iUJ!osłowiańskie~o dramaturga .. Uroezysty bankiet w orze.!siebiorstwie pogrzebowym" oraz .. Żabusia" Gabrieli Zapolskiej. której oremiera zaplanowana iest w TV na święta Bożeeo Narodzenia
Jeśli ktoś wybiera sie w najbliższym czasie do Warszawy. dyrektorka Teatru
.. Komedia" goraeo namawia do odwiedzenia swojej placówki. . stałYm zainteresowaniem teatromanów cieszą się: „Dożywocie" A. Fredry, „Kram
z piosenkami" L. Schillera, .. Zezowate szcześeie
- ciąe: dalszy dziejów Piszczyka" oraz bajka dla
dzieei Friedmana. Szczególnie bliski duchowo jest
nani Oldze Aleksander Fredro uważa że wszyscy
Polaey ma ią fredrowS'kie rodowody.
Na zakoi'e·zenie 'Prawie dwu2o<l.zinne20 spotkania nasz gość serdeezn·ie p.rzeprosił
wszystkich.
którzy uczestniezyli w nieeawnym wystawien'.u
..Kabaretu" w łódzkiej Hali Spoqotowej. Olea Linińska skwitowała ten oreeedens .Krótko, lecz dosadnie - skandal! Do prezentaeji .. Kabaretu" w
takieh warunkach doszło jednak nie z winy je~o
autorki i występujących w nim aktorów, lecz niesolidnel(o im17l'esa.r ia.

MAK.

Oglądam dzieje pierwszej pieriest;rojkl w ~o
sji - amerykański serial telewiznny Marvma
Chomsky'ego - „Piotr ·Wielki". Reżyser opa.rł
się na biog1"afii Roberta K. Ma.ssie
(na.grn:i.a
Puli.tzera). Czy jest to dobra książka i do-tira
biografia - nie wiem, nie czytałem. W Ams ryce cieszyła się <>na
dużym wzięciem,
ale
to
nic nie
oznacza;
w
Ameryce
rói..ne t.zecr,.y
cieszą
się
powodze.."liem.~
Przed emisją „Piotra Wielkiego" słyszałem i
czytałem opinie
historyków o najróżniejszych
.,błędach i wypaczeniach" ale nie mamy
wszak do czynienia z monografią naukową, a
z serialem historycmo-przygodowym, nie
ma
się więc o co czepiać. Dla mnie na przykład
jest bez znaczenia fakt. że żołnierze carewicza
Piotra dokonują eg.zekucji
.1niedobrych" je!1ców tureckich, przez rozstrzelanie z muszkietów - tak być ponoć nie mogło, bo
pro:h
był dirogi a nie w inny sposób; wat.ine, że
sprawieqU-wości stało

się

zadość,

za'Ś

WszeLkie

ględzenie

o historyCZ4lej prawdzie,
faktom, o autentyzmie rnkwizytól\V
jest - w tego rodzaju widowisku - bez sensu. Ważne są kUmat widowiska, pejzaże, ~irchi· ·
tektura, muzyka, mniej lub więcej pra.wda;iodob.ne barwne kostiumy, lu,a zkie typy, wartkość
~ ·meand;ry akcji to się liczy w historycz;nym
romansie przygodowym, I to serial amerykań
ski ma. Więcej - niektóre sceny są zrobione
zupełnie smacznie, choć illJile zgoła prrecięit
nie, acz sprawnie. Niewielka tu zasługa realizato1"ÓW, film wszak kiręcono w Suzdalu,
w
kompleksie stl14"ej ruskiej archite.ktury, któ-ra
jest
gotową,
niepowtarza1ną
s.cenea-ią.
Również na.ziwiska aktorów dają pewne gwarancje. acz nie zawsze ...

o

wierności

ReżY'Ser na osobie Piotra pokazuje, ja1k wła
dza absolutna. sprawowana w atmosferze powszechnei negacji i niezrozumienia, dokonuje korozji o.s:ibowości człowieka, który ją sprawuje,
mimo że jego cele są dalekosiężne,
slusme,
zbawienne dla narodu itd., itp. żadna to nowa
teza, ale może być, tym bardziej. że sam temat - ja•k r.ządzić? - jest dziś na czasie w
wielu miejscach świata ...

Film jaki jest taki jest. Można go oglą0dać,
nie oglądać. Kosz.maa.- i chałtura tkwią
gdzie indziej. Otóż serial jest zdubbiingowany a co to oznacza, to ci, co jednak go ogląC:
słyszą przecież. Czyż nie chałtura i kosz:rat?
Te rozkoszne· głosiki polskich aktoirek i aktorów - czołowych zresztą! - przyprawić mogą
nie tylko o prawdziwe dreszcze emocji; licząc się ze słowami - . nie powiem o co. Wiadomo ~ lat. że nasi aktorzy płci obojga nie S!\
w stame .,wyrobić się" z dialogiem. z podan'em
kwestii w filmach rodzimej produkcji. Wiadomo też, że udaje im się dobrze mówić tylko
w Matysiakach i w Jezioranaeh. Wiadomo też,
że dubbing w wykonainiu naszych aktorów czołowych ~resztą! udaje się tylko . w filmach .dla dzieti w rodzaju „Wuzzle",
Psz,czół
ka Maja", „Smurfy" itp, Dlaczego zat~ paskudzi się ich głosami inne filmy. skoro !l~k,~or
czytający listę dialogową jest u
nas cd l::t>t
si:>rawd~nym sposobem. na niemożność?
Czy
nie mozna by wymyślić jakiejś mniej dokuczliwej i przykirej
- dla rzeszy telewidz.ów formy chaltuiry d!la aktorów? Może pła·cić im za
nie-u,czestnkzenie w ty,c h kcszmamych prakl ykach?
można

,„
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, zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • Zkraju i ze świata • zkraju i ze świata
WKS1ĄZCE

I DOKUMENCIE
„

70 lat niepodległffcl Polski w
książce i dokumencie" - pod tak-im hasłem zainaiu~u.rOIWano w
Lubliniie cenitira.liną, XII już d~-

kadę ksiątkti „Człowiek
Swiat
- Polityka". Celem tej znaczą-.
cej, dOlr'Ooznej imiprezy jest populaxyz.acją k.sią.:bek
podejmujący>eh wispółc.zesne
i Ms>toiryczne
problemy Polski i ś,wiata, a takie

~''ltvnmi~ Łuc:nńskł

dOlfobku pobsiklieig,o i świa<tO<Wego
piśmiermiclwa z .zak.resu
nauk
spoJ.ecmych i :p0litycznych.
Urocz)'ISlto5ci połączone były z
olbwawiem ~nteresującej
wys.tawy - stanowiącej Hustirację po.:.
wyższego hasła - . i
wie1kim
k•iermaszem książikowym. Odbyło
się ta.k.że semina!!'.'iium wydaiwców
pośiwięcone problemom
7lWiązanym z edY'C'ją li>te;ratuTy bistoryczne.j i - .s,połeczno.-pol,iltyc:2l!lej.
Podolbne kiermasze zocgRl!lizowal!lo w innyich wojewód1ztwach,
na kitóryich zapreze!llbowano Lic-zne nowości wśród nich - ilmli-ąźkę ',,InteltgencJa wobec nowych
problem6w 59CJalizmu" stanowiącą z.apis ze SJ)Oltkania
Micha.iła
Gorbaczowa 'I: pr.zeclistawicielami
polskiej tnteli.genc}i. ja1lde cdbyb
się >podcza15 jego wizyty w naszym k:ra.]u na zamaru KTólewtk1!.m w Ww&ZaiWJe.
Łódmkie Dnri
za.!ruwglurQIWaaC)

SeGJą PQpu.larnonauJoową

w Miejskiej Biblioteoe Pu.blicmej im. L.
Wairyń$kiiego, na której wygło
s2l00e zootały reieraty i komunikaty: Z. Michalskiego - „Drogi
do niepodległości", J. Rzymowskiego ,,Llterat~ra
wobec
Polski odrodzonej" l A. Kempy
- „Biblloteki w pierwszych latach · niepodległości". Sesji towarzyszyła projekcja fi1mów kirót'komebrarowych oraz wysitawa pt.
„Polska od·r odzona".

V TARGI SZTUKI
W ub. niedzielę zakończyły się
w Pomainiu V Tarrgi Sztuki KTajów Socjali,stycz.nych „Interart '80" których organizatorami
są PP :.sz;tulk.a ·Polls•ka" i dyr~kcja Mdędrzynrurodowych Tairgow
PO'llnańskich. Na Tair.g a•c h przedstaiw.iono dlz~eła 40 a1"tY!';tów
z
Polski wśiród nich tak wyhitnyc'h 'jak:
Władysław Hasior,
Edward Dwurnik, Marian Cupla, Tadeusz Markiewicz czy JanuSIZ Pnybylskl.
Na
tairgach
2l!la.1.azła: się · tamme ,',Olferta małych form", a Wlięc
mailatr'.stwa,
gra.fru, irizeźby, ceramiki. S2Jkła i
tkaniny wiellkośeią przysit01S01Wanej do naszych mi~ań. Nowością tegorocznych Targów była
2llllkcja. dzieł S?Jtuikd, ~tóra zaloończyła tm;prezę. Z rza.gT:mdcy wzięł>' udlział w TaJrgQch d'w~e fi!rmy

główny

· bohate,r jest zadowolony...

•
·

·

,
ze Zwią.7Jku Radzieąkiego i Wę piono osk<>, osaczalll'o co.raz mocgier oraiz z CSRS, Bułgarii, NRD, niejszym loor<ionem. Najwię.ltszą
Ku.by i Wietnamu.
obrazą <ila wład.z była jego przyjaźń z profesorem Andriejem Sacharowem. W.szeLlci.mi siłami
JE'DEN Z WIELKrnJ
jak Sołżenicyn
bronił
się
TRÓJKI
przed emigracją. Pozbawiono go
praw obywatelskich, siłą - talka
Aleksander G-"licz to poo.tać była praikty;ka w stosooku
do
róWl!lde legeru:iairna jak Okudżawa desydentów wsadwno ~o do
. i Wysocki, W latach 50-70-tych samolotbu i WY'W'ieziono z kiraju.
twOII"zyli wie·bką trójkę PQetów- Zlllad'ł tragiCZlllie w Pairyi;u
w
-pieśniairzy, wokół kitóirej n.axoofo· 1977 rok/U. Prze.żył 59 Ja.t. Tera.z
w.iele le,geru:I, „GaJ.>iowwi wiodło jego twórczość poWTaca. Mówi się
się chyiba najgoozej 19
lat o n~m ' i pisze ooraz ou:ś<:iej. Za~z~s.iedi7liał w Ła,~ach na Dal~- powiedziano j-uż wydanie
jeg()
k1eJ Pólnocy. Gdy - potem wn-o- pły.ty". („W:pr-OIS't" nr 47).
·
oił do Mooklwy, szytbko
włąozył
się w nuirt życia: pisał scenariiu49"
sze filmowe, komedie teat.iralline, SLYNNA
sk~cze. Był chwailooy, ' był ta.kże
or.dobą towairzystwa. Potem za„Warto sięgać
do archiwów,
czął pisać pieŚl!li - .osbre, kipiar- tru~że rad-io'Ńy•ch.
Można
tam
~k-ie. s>mUJme o lasach zwy. znaleźć różine smakowite kąski.
kłych
ludrz:i, <> new.ra1lgi=ycł,, Ot, chociażiby ta.ki oto list
<l•>
bolesnyich spr!llW<ach . które były głośnej nie~yś „Fali !19": „Drona us,tach wszystkich. Początko- . ga Falo! Ja stra.smie nienawidzę
wo - podobnie jak Okudżaiwa ~ t)'(:q wszystkich ameryikańsktich
swoje ballady-.pieśni
śpiewał i:rnpeiriali.stów, podżegaczy,
pasiwyłąomie• w klręgu
PI'lYjaciół, brzuchów, co się tuczyli · nas~
szY'bk<o jedna.'k
stały się one robotniczą krwią i teraz chciewłasnością ogółu. pomimo żie nie liby ją przelewać. aby na tym
ulkazyiwały 5,ię omcjailnii:. To by- za>rOlbić". OdipOIW'iedź .Fali": •• Mały wyjątkowo smruitne pieŚl!li cie ira<:.ię obywatel:~-o Jawomka".
·t2lW. roma111se, miej;ikie,
ipieśni Mimo woLi przypomina się
w
kolejOtWe, bailfady . o la.girach
tym momencie epigira.mait AntopeŁrte w.sipórozucia daa lrudali, któ- niego Marianowicza „Odkrycie":
rym lios pook~l ,.;·~foia. TJznano ~ z~ „ochszc:zeipieńca", tę- Chociaż milkrofon jest .pieczą,

,,FAJA

/
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Mit foto grafii
Utrwalony na światłoczułym podłożu obraz rzą
dzi się z jednei strony tymi samymi prawami co
obraz malarski lub grafika . z drugiej iednak · wykracza poza nie. Zdjęcie moima analizować mając
na uw.adze układ kompozycyjny, napięcia kierunkowe itp. ale nie zawsze można na tym ooprzestać więcej: właśnie dlatego, że mamy do czynienia z fotografią nie wolno na tym poprzestać . Nawet w przypadku, zdawałoB.y się tak oczywistych
fotografii, jakie wykonuje Wiesław 1Uaciejewski,
poszukiw których dostrzegamy odniesienia do
ostatnkh
wań kolejnych pokoleń a wang.a.rdystów
trzydziestu - czterdziestu lat od' geometrii utkładu
'PO konceptualizm, jak scharakteryzował to Grzegorz Sztabiński we wstępie do katalogu wystawy
prac Wiesława Maciejewskiego Toteż nie chodzi
tu o wyścig do mety z napisem „nowe", a o ową.
dwoistość :uiaczenia rzeczywistości już przeszłej, ui
nieruchomionej w jakiś więc sJ)OSÓb umarłej
ożywionej
zarazem ożywioM.l naszym oglądem.
aktem kreacji - świadomym komponowaniem pła
szczyzny ujawnieniem treści, których upływ cza. ·
su nie zaciera.
Atoli samo zdjęcie może być nie tylko ostateczną formą zamysłu artysty. moze być także elementem bardziej, złożonego aktu kreacji. Wówczas poza,p lafotycme aspekty fotografil, swoisty jej mit góruje nad jej formą plastyczną, a nawet w ogóle
w pracach
ją eliminuje. Tak wł'aśnie d<!:ieje się
,pokazanych w Ośrodku Propagandy Sztuki.
Grzegorz Bojanowski, Witold Krymarys, Marian
PukaŁukawski, Grzegorz Przyborek, Andrzej
esewskL Józef Robakowski, Zdzisław Walter autorzy. owych prac nie stanowią iakiejś szczególnej grupy o wspólnym programie artystycznym,
których
zajmują się różnymi tagactnieniami, w
posługiwanie się fotografią jest istotne. Wszyscy
wysta wiony!h,
jednak. przyna i mniej w pracach
odwołują się do owego mitu fotografii. Nawet w
najbardziei zdawałoby sie odległej od niego kompozycji Andrzeja Pukaczewskiego, Który opatrzył
ją takim komentarzem: „Zatarcie granicy oomię
dzy fotografią a t'ysunkiem stwarza sytuację, w
której fotografia staje się abstrakcyjnym znakiem
graficznym, przekracza próg realizmu, c!wć reje.struje rzeczywistość". Cykl zatytułowany „Loty 1karów" - fotogi:afie uchwyconego w locie nad . poprzeczką tyczkarza, a .oglądamy je z miejsca na '
.ziemi niemal dokładnie POd poprzeczką, ieStZcze ów.
.
mit Potęguje.
Można by uz,nać, że najbardziej odchodzi •od mityczności fotografii Józef Robakowski, posługując
.się nią dla unaocznienia idei kąta . tego abstrakcyjnego modelu, tworu umysłu, ale wywod'l:ącego się
przecież z obserwacji. z oglądu. Robakowski ró.wnież opatruje swoje prace komentarzem. jest on
czymś w rodzaju wprowadzenia ~ Zna.idujemy tam
do
zdanie; iż: „Zabieg sprowadzenia idei kąta
FETY S Z U pozwolił narzucić 11:eometrię na rzeczywistość; ... " i dalej: ·„a nawet na moją motoryczyli w konsekwencji spoczność biologiczną wodował jakby napięcie energid metafizycznej. To
N AP I Ę CIE ma być celem tej absurdalnej praartykulacii
cy, czyli soosobem nadania własnej
ode mnie materii".
już
niezależnie istniejącej
Ten komentarz nie tylko potwierdza oosługiwa
nie się przez tego artystę mitem fotografii, ukazuje także iei swoistą moralność. bez ostrych pozło,
działów na prawdę i nieprawdę, dobro i
.szczerość I nieszczerość.
Wątki te mniej lub bardziej wycr:ażnie artykułowane odnajdujemy i w dokonanicah pozostałych
uczestników wystawy. Wszyscy też w mniej lub
bardziej bezpośrednim komentarzu, lttóry do pracy dołączyli. potwierdzają w:Ykótzysty.,,.,anie i:pitu ·
paprzez
l moralności fotografii .' zarazem iedn'ak
owe komentarze jakby tłumaćią siebie przed soprawdę
bą, co •wydaje się aktem niewiary w
tych
własnej ~wórczości i, · co osłabia wymowę
prac, a nie lą uwydatnia.
Tytuł zaś wystawy „Obok fotografii" zdaje mi
Baraię niezupełnie odpowiadać jej zawartości.
dziej byłabym skłon.na przyjąć, te chod~ o etyczną stronę teg~ arlystyc=ego medium.

KRYSTYNA NAMYSWWSKA

•
Wiesław

Maciejewski - fotografia, wystawa retrospektywna - Salon Sztuki Współczesnej BWA
- Łódź - październik '88
OBOK FOTOGRAFII - wystawa zbiorowa BWA
I ZPAF Ośrodek Propagandy Sztuki - listopad '88.

o
Dotychczas niczego bl i ższego
„Romanc:f" Jacka Chmielnika nie
wiedziałem . na jwidoczniej zadziarecenzenniepisana zmowa
łała
tów żeby nie osłabiać zainteresowania publiczności tą sztuką przez
ujawnienie zastosowanego w niej
„chwytu". I ja się z tego nie wyłamię, powiem wiec tylko , że mimo uznania dla kunsztownie nastylizowanepisanego. subteln ie
go tekstu. mimo też początkoweg0
intrygi
zaciekawienia rozwojem
nie odbi eiaiącej zreszta od schematów szacownej klasyki. nie m ogłem się op~dzić od natarczyweg1

docenił autor) utrudnia recenzenprzeprowadzenie ' dowodu
towi
się
prawdy przez odwoływanie
do przebiegu akcji, uniemożliwia
zastosowanych
o cenę skuteczności
Powiecfamy
w sztuce pomysłów.
jest
jaka
więc raczej ó tym,
przesłan i <>
problemat:vka i jakie
utworu , napisanego przez znanegn
ł 0 dzianom sprzed kilku lat mło
de go aktora.
Otóż przeplatają się tu ści~le. w
sposób pomysłowy , i poniek::id wyra fin owany artystycznie. różnora
kie sprawy, nastf;puje konfrontacja prawdy życia z prawdą situ-

postawa
„Chwiw, trwaj!". Inna
autor,
zdaje się mówić
jest nieautentyczna, nawet miłość,
która tak naprawdę (choć w wyiublimowanej postaci) istnieje tylko W sztuce. Czy ma to znaczyć,
że tylko jako niespełnienie?
Jest to więc sztuka 'Zarazem o
romantycznym rodowodzie, a jednocześnie z pobrzmiewającym racjonalistyc:uiym szyderstwem, I ~e
śli się jedno z drugim godzi, to
dzięki znajomości przez -autora „iezyka" teatru.
Trojgu wykonawcom przypadły
zadania niełatwe, podejrzewam, że
dla bardzo doświadczonych aktorów. Różne twarze Lorenza, postaPRIEMIERA W „NOWYM"
i
ci nieco dwuznacznej moralnie
skłóconej z sobą, z dużą siłą eksAND'RZEJ
presji zaprezentował
do kreowanej
MUSIAŁ; dystans ,
po:staci Blanki potrafiła przekazać
IWONA KATARZYNA PAWLAK,
przechoć może zbyt raptownie
konwencji w
chodziła z jednej
drugą; najplastyczniej, może qzię.
w naszej ki najbardziej rn4:>nolitycznie zarypytan.i a, do czego właściwie zmie- ki, jak też rola teatru
z
osobowości Trzeciego,
sowanej
czym wielce
rza autor w tym swoim „flaślado- współczesności, w
a może przydatny okazał się zastosowany ironiczną samowiedzą poszukują
waniu" czy „imitacji",
kreacja
Mogę cego szczęścia, wypadła
raczej pastiszu, jaki wreszcie u- na początku ów „chwyt".
żytek zechce uczynić z zastosowa- też upewaić tych, co sztuki nie ANDRZEJA JURCZAKA.
w
To wielce pokrzepiające, że
nei konwencji. Po cóż u autora „ widzieli, iż łódzkie jej, wystawieprzybył
świadomego praw teatru, ten nie- nie nasycone jest chwilami 'humo- osobie Jacka Chmielnik'a
próby, zwłaszcza polskiej dramaturgii oryginalny tawspółczesny język i kostium, prze- rem wysokiej
jeśli
. cież chyba nie po to, żeby tą me- wtedy, gdy „Trzeci" odgrywa się lent. To wielce obiecujące,
w którą po niedlliwnym „Marcelu D." Teatr
todą wygrać kookurencję z samym na Lorenzu za sytuację,
(niepromować
zamierzałby
Nowy
ten go wpędził (a jest to przecież
Szekspirem?.„
na zasadzie
pewnym umowna „gra w teatr"). Plan ak· koniecznie przeclet
Przyznam się, że w
momencie ze zrozumieniem, choć cji sztuki przenika się bowiem prapremier) śmiałe poszukiwania
dramatu
do nieustannie z ingerencją jakby In- artystyczne polskiego
bez aprobaty, odniosłem się
się
reakcji nej rzeczywistości, reprezentującej współczesnego. przyczyniłoby
nieprzychylnej
głośnej,
za moimi napór wymagań życia na autono- to do urozmaicenia a:rtystyczneg')
mężczyzny siedzącego
·
profilu scen łódzkich.więc stale
wiele mię sztuki. Stąpamy
plecami. I może nie tall:
brakowało, żebym go zaczął uci- jakby po „podwójnym dnie".
Dość chyba jednozną.cznym przeszać, podobnie jak inni widzowie.
JERZY KWi'ECIŃSKI
.'
Zresztą ci bardziej obyci teatra!- słaniem utworu jest afirmacja ży
dożadnego
nie zaczynali stopniowo chwytać. cia nie wymagająca
„w co jest grane", ale tego tutaj. · datkowego uzasadnienia poza sa„Romanca".
Jacek Chmielnik:
i
jak się zobowiązałem, nie zdradze mym faktem radości istnienia
dla dobra frekwencji na dalszych doznawania, nie pytającej o cel i Reżyseria - Jacek Chmielnik, scesens. Radość tę wzbogaca reflek- nografia - Leszek Rybarczyk, uprzedstawieniach.
Waldemar WilPr?!yjęcie jednak takiego dżen- sja nad przemijaniem, co u Goet- kład wjedynku zawołaniem helm. ' Pl'emiera 19 listopada 1988 r.
się
wyraża
telmeńskiego . stanowiska (co oby hego

Prawda i zmyślenie

•

Nie zaw.sze mówi do rzeczy!
Macie rację, obywatelu Ma!l'ianowioz!" („Antena" ?lit' 47).

„PORTRET" MROZKA
pierwszą
na
Teałt MCHAT
premierę jubileuszu 90-looia wySławomira Mrożka
brał s2'ltukę

przed®taReżyserem
,,Portret'.
wienia jest Walentyn Koźmienko
·Delinde. W przedstawieniu występują: J, Kindinow, B. Szc-zer]>akow, J. Prokłowa, J. Majorowa i J. Wiernik.

W kręgu
wirtuozostwa
z C'l:terech
symfonicznego. Uwecr:tura składa się
orkiestrowych epizodów: wstępu,
burzy, sielanki i mar.sza. W zaprezentowanej najciekawsze muzycznie i estetycznie były: burza i
finałowy marsz. Dało się to szczególnie wyrażnie
inusłyszeć w potędze orkiestrowego brzmienia
strumentów dętych blaszanych i perku3ji. Zdecywste,!).
dowanie mniej przekonywająco brzmiał
Można było dosłuchać się pewnych ni edoskonało
ści intonacyjnych w lirycznej oartii solowej wiowypadł
lonczeli. Natomiast znakomicie stylowo
fragment o charakterze idyllicznyll' Szczegók1ie
pięknie brzmiał kontilenowy temat rożka angielskiego i bezbłędne rytmicznie pizzicata smycrków
Wiek XIX w muzyce charakteryzował się wielwtedy
kim rozkwitem wirtuozostwa. Działający
zarówno pianiści jak i skrzypinstrumentaliści kowie komponowali - z myślą o sobie iako wykona wcach - swobodne utwory instrumentalne na
temat modnych wówczas oper. Takim właśnie utworem jest wykonana przez solistę Fantazja na
tematy popularnej opery Rossiniego „Otello" - utwór
solistą
przed
typowo wirtuozowski. stawiający
znaczne wymagania. Amerykański artysta wykazał się znakomitą barwą dźwięku, mistrzowskim
opano-waniem umiejętności frazowania, biegników
i pasaży, ukazując oorywający muzyczny temperament. Ciekawa była też barwna instrumentacja
kontrastujących

znakomitym malMzem. Z wi·elzo.stała
kiim zail'lltere.sowaniem
przyjęta wystawa przeszło 300 jew
go obrazów zoirganiz~ana
Reg~o-Em.i.lia. „Po.święciłem swe
powiedział 86-letżycie sztuce ni ZavattLni. - Mój kwMtet airtystyczny tio literat.U!l'a, k i .no, teatr
i malarstwo".

PARYSKIE TARGI
'

W Pozna:niu „Lnterart'80" a w
Pa.ryżu także zakończyły się XV
.tuż Międzynarodowe Ta;rgi Szituki Współczesnej (FIAC). Tegobyły sztuce
roczne poświęcone
Hiszpanii. reprezent()IWanej przez
PIERWSZY
zbiOII'y ·po.chodzące z gale;rid MadEUROPEJCZYK?
rytu, Barcelo.ny, Kadyksu, Walencji o.raz Saragossy. 'Th-adycyjZnalezi<lllly w Grenad'Zlie firag- nytn zwy.cza.jem, FIAC co roku
się
stał
czasz.k.i
ment lud'7Jkiej
zapeWll'llia ekisponowaine miejsce
sen- jednemu krajowi. W przyszłym
praiwdziwą archeologk.z.ną
to rok'll będzie nLm Republ'ika Fedesą
sacją. Pra.wdo.petdobnie
najstarsze szczątki lud2'lkie ma- ralna Niemiec.
ne .z kontynentu europej.skie~o.
Czaszka z Grenady ma l.3 ml.n
lat. Prowadzone są poezuMwa- NAGRODY
działalnooci
nia iilJtlych śladów
prac-złowieka z Grenady Uczeni
Chciałoby się powiedzieć: pękł
orzyou"Szczają, że orzybył on do
wór z nagrodami. Bardzo znaEuropy z Afryki przez lądoiwy czącymi. Dla twórców. Po wielprze.smyk w miejscu dzisiejszej kiej, europejskiej nagrodzie dla
Cieśniaiy Gibraltarskiej.
za
Kieślowskiego
Krzysztofa
„Krótki film o zabijaniu" doOBLICZE
nagrodziie
o
wiedzieliśmy się
Cesare Zavattinl - w.spóllttw6r· Grand Prix, jaką zdobył na Mię
ca wlookiego neQITealizrnu w fil- dzynarodowyan Festiwalu Fdlmów
mie - udowodnił, ±e jest ró"WIIl!ie • Dyplomowych w Tours Mariusz
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opracowana przez Zdzislitwa Szostaka. Mi·s trzowsko wykorzystano w niej barwy orkiestry symfonicznej, szczegó1nie brzmienie instrumentów dę
tych oraz tutti pełnej orkiestry.
Utworem odmiennym pod względem muzycznego
Fantazja
nastroju była wykonana priez solistę
ostaMikołaja Rimskiego-Korsakowa na tematy
tniej opery kompozytora - „Złoty . Kogucik " . Ponieważ przeważają epi.zódy lirycz.ne, interoretu .i acv
utwór skrzypek mu~i wykazać się św:etną inwenW
cją .melodyczną oraz muzycznym liryzmem.
.tym wykonaniu Adam Han-Górski dowiódł ze jest
muzykiem niezwykle czułym na piękno dżw!ęku
swojego instrumentu, wrażliwym na wszystkie eMożna
stetyczne niuanse prezentowanego dzieła.
śmiało stwierdzić. że obie interpretowane przez amerykańskiego artyste tantazle skrzypcowe zach-

który
Wykonawcami koncertu symfonicznego,
w Filharmonii Łódzkiej w październiku
br. byli dwaj znakomici artyści. Program wieczoru poprowadził były wieloletni dyrektor artystyczny naStZej placówki muzycznej - Zdzisław Szostak, stolistą był czterdziestoletni skrzypek ameryAdam Ran-Górski.
kański polskiego pochodzenia Koncert rozp<> c zeła uwertura do opery Gioacchina
„Wilhelm Tell" Napisana w 1829
Rossiniego roku opera liryczna iest · ostatnim dziełem scenicznym włoskiego mistrza. Ze względu na swoją
muzyczną architektonikę utwór ten nasuwa pewpoematu
ne &ko~arzenia z romantyczna formą
odbył się

· Zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •
' Lecz chyba nikt nie zaprzeczy:
Kto mówi do miJkrofoillU

życiowa,

Grzegorzek zą. film pt. „Robak".
Na XI Międzynarodowym Lijury pod
stopadzie Poetyckim
prof. Mariana
przewodnictwem
Stępnia przyznało dwie nagrody
dla tłumaczy: Janowi Pilarowi
(CSRŚ) za orzekład wyboru polskiej poezji współczesnej i Arturowi Sapdauerowi - za książikę
„Poeci rosyjscy" i tłumaczenie
I części „Fausta" Goęthego. Przydwie równorzędne
znano także
nagrody w dziedzinie książek eseistycznych o poezji: Łucji Danielt!wskiej za „Portrety godzin"
i Andrzejowi Kaliszewskiemu za
Jerzego
monografię twórczośc.i
Harasymowicza - „Książę z kraju łagodności". Nagrodę za najciekawszy zbiór poezji przyznano
Nikosowj Chadzinikolau za ksią
żkę „Feniks", zaś Nagrodę Poetycką im. K. Iłłakowiczówny za
najlepszy debiut roku otrzymał
Janusz Drzewucki za „Ulicę Reformacką".
Miesięcznik

przyznał
„Teatr"
doroczne nagrody, aktorskie im.
A . . Zelwerowicza. Jury pod ·p rzeMacieja Englerta
wodnictwem
za sezon
nagrody
przyznało
1987/88: Krystynie Jandzie za tytułową rolę w „Medei" Eurypi·
desa w Teatrze Powszechnym w
Warszawie i Igorowi Pnegrodzkiemu za ro'lę Iwana WasileW'lcza
w „Opowieści teatralnej" według
M. Bułhakowa w Teatrze TV.

Gratulujemy.

'.

wyciły publiczność.
W wieku XIX włoska muzyka symfonicz.na podupadła. Odnowicielem 'myślenia symfonlcz.nego w
początku naszego stulecia był Ottorino Respighi. W
i
jego twórczoki skupiły się wpływy estetyki
Rimskiego-Korsakowa,
środków kotnpazytorskich:
Debussy'ego i Ryszarda Straussa. I chociaż jego mu-

zyka jest miejscami mało orygl.nalna I eklektyczto największa jej zaletą iest. mistrzowska teprzv.. chnika fostrumentacy}na. Sw!atową sławę
nibsł mu tryptyk symfonic:uiy, będący wyrazem
uwielbienia Rzymu. Składają się nań trzy noema„Pi.nie
rzymskie';,
ty symfoniczne: .,Fontanny
rzymskie" i „ Uroczystości rzymskie".
Podczas omawia·n ego koncertu usłyszeliśmy środ
kowe ogniwo tryi:>tyku. Kompozycja ta składa sie
z czterech kontrastujących obrazów muzycwych.
W piet'wszej części - „Pinie w Villa Borhese"'
zwracała uwagę wyrazi,sta rytmika.. słyszalna głó
wnie w instrumentach perkusyjnych I dętvch blasi:anych. W drugim obrazie - „Pinie w oobHżu
Katakumb" - najba.rclzlej sugestywny wyraz · mu~Y_czny miało majestatyczne brzmienie altówek I
wiolonczel, a pod wzJrlędem dynamiki - znakomite arescenda Pełnej orkiestry. W czwartym, ti„Pinie na Via ApJ)'ia" szczenałowy,m obrazie gólnie sugestywn~ był ounktowany rytm kotłów
i majestatyczne akordy .blachv".
Z pełną satysfakcja motna o<>wledzleć, ie artystycz,na wizja dzieła Respighiego za.preze:i.towana
P~ez p, Zd7l!sława Szostaka znakomicie uwypu~ khła wszystkie nastrojowe, brzmieniowe I instrumentacyj.ne konti:asty i odcienie utworu. PoP'!'Zez
interesujący i przemyślany dobór · orogramu obaj
nie
artyści dowied1i ~ muzyczne .wirtuozostwo
musi kojarzyć sie wyłącznie z czystym efekciaTstwem.

l na,

PIOTR KU'KJJELKA

•

Na zdjęciu: Andrzej Mtisial i Andrzej Jurek
Foto: O. Iwaszkiewf.~

GLOSNEJ WYSTAWY
ORGANIZATORZY
„ARSENAL '88" powołali rundację pod tą .nazwą,
której celem jest promocja twórczości artystycznej
młodych twórców w kra.iu I za granicą,
OBOWIĄŻKJ DYREKTORA INSrYTUTU BADAN
LITERACKICH PAN - po ustąpieniu prof, dr
Witolda Nawrockiego - powierzono prot. Alinie
Witkowskiej.

w

LODZI, 24 listopada
w TEArRZE STUDYJNYM
br„ odbyła sie premiera ~,Parad" Jana Potockiego,
Paweł
yserował
reL
I
p.-zygotow:J
l>JJektakJ t.m
·
Nowicki,
DUZYM SUiiCl::SElll ARl'YSTYCZNYM za kończyły
PTL ,.PinokIO' na dalekiej Syberii.
występy
Lódzcy lalkarze prt.ebyWdl! w ZSRR na
La1ek, z którym
za,..rn~ ~enle Tinmiens1<1ego 'J:eat. u
ze& poł „Pino:t ia" łączy wieloletnia przyjaźń i
wspólpr.Jca.
Lodzlanle pokazali w Tiumienhi I Tobolsku dwa
spekto:1kle: „lłlstoria drewnianego pajaca". w
adaptacji I reżyserii Wojciecha Kobrzyńskiego, oraz
„Drobne zdarzenia w zamierzchłej przeszłości" (wg,
A. s. .Puszkina 1 A. Zos'Zczenki, w adaptacji
Bogum1ly Rzymskiej i reźvseril Wojciecha
się

„ .

Kobrzyńskiego.

Oba spektakle zosta ły bardzo wysoko ocenione w
.
recenzjach prasowych.
W „Tiumieńskie J PrawdLle" uk azał się obsze rny
wizyty PTL ,.Pinokio" oraz wywiad z
repodaź '
dyrektorem i kierownik iem artystycznym te atru
Wojciechem Kobrzvńsklm.
18 LISTOPADA BR, W lEATRZE „ARLEKIN"
„Puedziwna
pt.
odbyla się premiera widowisk'
lokomotywa" wg. scenariusza Zofii N1klińskiej,
opartego na tekstach Jana Brzechwy I Juliana
·
'.l'uwima,
reżyserował
Ten barwny I rozśpiew a ny speKtal<l
Wal!lemar Wolański. Będzie on granv do 4 grudnla.
•
Duża gr•tka dla · naszych r;oclech 1
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO „WIEDZA
POWSZECHNA" · w Warszawie I „Dom Książki" w
Lodzi :i:organ1zowalY w dn ia ch 22 - 21 'ustopad a br„
w l~siegarnl Uniwersalnej. ciesŁące1 się dużym
zalnteresowamem wystawi: ksiąźek „Wiedzy
Powszechn„j". Towarzvszyl iej kiermasz wvdawn cctw
tej oficyny , z dużym dorobkiem edytorskim,
specjalizujące] się w slownlkat:b języków obcych,
n auki języków
encyklopediach, podręcznikach do
oraz książk:iclJ popularnonaukowych.

W AULI PANS'l'WOWEJ WYŻSZEJ SZKOl.Y
SZTUK PLASTYl.:ZNYCH IM, WLADYSLAWA
STRZEl\llillSKIEGO w Lodzi w dniach 18-20
llstopada br.. o·dbyło się I Ogóln,opol•k1e
SYOlPOZjum, oośwle~one problemom kształcenia
zon1 3nizowan<>1
projektantów form przemysłowych,
przez Instytut ~· orrn Przemysłowych PWSSP.
LISTOPAD UPLYNĄL W FILHARMONU
LODZKIEJ ood znakiem obchod<lw 70-lecia
odzyskania niepodległości.
Muzyka polska X X wieku - utwor:y I. J.
P.•derewskiego, M, Karłowicza, P. Perkowskie):'o
W. Llltosławsk1ego wypełniły program koncertów W
dniach 18 19 listopad • br.
Zespołem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
dyrygował Tomasz Bugaj, zaś 1ako sollsta wvstap!ł
wybitny planista polski. laureat międzynarodowych
Jl;onkursów w Warszawie I Neapolu - Janusz
Olejniczak.
Niezwykle atrakcyjnie zapowi ada się- planowany w
niedługim cz3sie koncert kompozytorski Krzyszlo!a
Pcnderecldego.
W GALERII PWSFTViT W .L()DZJ (Ul.
Ploirkowska 189/191) otwarta zostanie 30 llstop:ida
br. wystawa prac. Aleksandra Blońsl<iego (z lat
1960 - 198Q) -- pn. „120 lat foto,r~afli beze.. mnie".
CIEKAWĄ KONFERENCJĘ zorganizowal
Łódzki Towarzystwa Krzewienia Kultury

Zarząd

Swieckl•J,
nauczycielach relir{loznawstwa. Bvla ona
roli prawosławia w nasze! kulturze.
w konferencji wziął udział ordynariusz diecezji
biskup
łódzko-poznańskiej Kościoła Prawosławnego Szymon Romańczuk.
myślą o
poświęcona

z

W SIEDZIBIE ŁODZKJEGO STRONNICTWA
99)
DEMOKRATYCZNEGO (przy ul. Piotrkowskiej
odbędzie sle '2 grudnia br. spotkanie z dziennikarzem
J literatem - Cezarym Leżeńskim.
Spotkanie to orgumzowane w ramach obchodów
70-Jecla odzyskania przez Polskę .niepodległości,
Edwardowi
poświecone będzie marsułkowi

Myśli

Rydzowl-Smlgłemu.
Początek spotkania

- o godz. 17.

Zral?liona miłość może wywołać takie same sku.tki co nienawiść.

Z OKAZJI 70. ROCZNICY ODZYSKANIA
'NJEPODLE,GLOSCI, 18 listopada 1988 r. w siedzibie
ZL Towarzystwa Krzewienia Kultury Swlecklej
odbyła się 5esja popul ornonaukowa. Sesja t•
została zorganizoVl(ana pr.tez ZL TKKS oraz
Lódzkle Towarzystwo Naukowe. Prowadził Ja znany
1 ceniony historyk - prof. dr Zble:niew Kuchowicz.
Referaty wygłosill: doc. dr hab. Wiesław Puś
(„Sytuacja gospodarcza ziem polskich u proi;!l
niepodległości"), doc. dr bab. Andrzej Brzezmsld
(„Międzynarodowe. aspekty odzyskania przez Polski!
niepodległości"), dr Jerzy Rzymowski („Literatura
wobec Polski Odrodzonej">. oraz - jako głos w
1918 r.
dyskusji - referat dotyczący 11 listopada
w Lodzi wyglos\I dr Tadeusz Bogaleckl.

• „. inie nie jeM bli7Alze nisktiich uoruć jak
pycha i nie ma nic blitszego wzniosłości jak

W DNIU 28 LISTOPADA BR„ przY ul.
Piotrkowskiej 28, odbyło sle uroczyste otwarcie
czytelni brytyjskiej, zorganizowanej przez
Uniwersytet Lódzki.

MON.ffiSQUIBU

•

Sr;nute'k kocha.nitów jest pełen rozkcszy.

e

skromność.

KLUB · MIĘDZYNARODOWEJ

w LODZI zaprasza na
znanego

zawsze
!które
• Pycha jest zwierciadłem,
wady; powiększa
schlebia: pomniejsza nasze
nasze cnoty.

łódzkiego

PRASY I KSI.l),ZKI
rysunków „Akt l",
Henryka Płóciennika.

wystawę

grafika -

W RAMAC:ł WSPOLPBACY MIAST I WYMIANY
KULTURALNEJ, w dniach 7-11 listopada br.
przebywała w Karl-Marx-Stadt delegacja ł6<\zk1ch
· pisarzy w składzie: Tadeusz Glcgier I Wiesław
.Jażdzyński.

•
ność,

•

.„ !rzeczy, które sprawiają nam przyje.msą

przewa'imie

nierozsądne.

•.

Wszyscy ludaiie 'nieśmiali cohętmie pQ.Ślugu-

A to dlatego, że czują, • i'ż
ją się groźbami.
wielkie
samych
· groź.by wywadyby na nich
wrażenie.

•

Głównym punj!:tem progra~ b yły spotkania
naszych pisarzy z członkami miejscowego Oddziału
Związku Pisarzy NRD.

w MUZEUM Hl:;iTORJI MIASTA LODZI, 24 listopada
br. odbyła się uroczystość 1ttblleuszowa z okazji 25-Jecla
Publicznych na . Bałutach,
Dzielnicowych Bibliotek
Górnej, Polesiu, Sródmleśclu i Widzewie. Historie
narodzin łódzkich bibliotek dzielnicowych
Izabela
przypomniała w swoim wystąpieniu mgr
Nagórska, zaś o ich dniu dzls\ejszvm mówila
mgr Elżbieta Pawlicka - dyrektor MBP Im.
L. Waryńskiego, Współczesny stan czytelnictwa
Jerzy .A nkudowicz
scharakteryzował doc. dr hab.
(BN). Refleksjami nad zawodem bibliotekarza ,
podzielił się doc. dr hab. Jerzy Włodarczyk (UL).
W trakcie spotkania wyróżniający się bibliotekarze
uhonorowani zostali nagrodami.
Przygotowano te:!: okolicznościowa wystawę.
Opracował:

JAK

•

ODGWSY 9

I
z
na. trędowata. Tyl!lro Wale..11tin . który nie daje PożytkJU, w niniami wody, spływającymi
nemu Sobolewowi - wierzę!.,
jest Żauważać ł w;i,tać. Zatem
ma pan ocho·
czym nie stoi wyżej oo gł1.11?oty.
me1.
były
Sobolew
Owiec:i;kin podszed·ł do
tentu - atlancl ochraniałd ty\.
Postawny
sie wykąpać. to
W)'5tirojooy w rzadowe majtki
Abraham· Lincoln i Johlll Kenwziął pÓd ręke I demOtll.Stracyj.
prc.szę ...
!oo członków . rządlu . Zażenowa
szlachcic, absolwent petersbuirwłażę do wody w dalszym cią.
nie poprowadził· dalej Za nLmi , nedy, nim przejawni wyżs.znś ć
ny Aneste.s Mikojan usłużnie
Frazę tę wypowieslciego Korpusu Kadetów. autor
gu nie uiuważany przez Ad.żu
wobec przeciętnegQ fills•tra oo.i
ostentaeyjn!e ruszyli orzemo.
. dział iakiś wetera11
czestował siediacych obok ~O.Ś·
znane.i oowieścl .Remont kapibeja, udając. te i 1a go nie dokomunizmu, który przy·
względem posiadanego zdiroweczeni atfanci... Nie, nie piecza
msłużnie.
ci wybc>T.nymi truskawkam~ z
talny'' wy'lcrzykiwał
stirzegam.
był tu pół godziny przede mną
go rozsądku. spraw;aH wraże
nad oo.suniętą oo łask Aliger
A Sobolew
rządowego stołu
ze -pod.rywaJąc sie z miejsca:
Odświeżony. zadowolony
ich cz1.11jność. lecz
nie. --że bliskie jest lrri kolt-ań
obudziła
i !'.dążył już rozeir·zeć się i nanie przestawał dokładać stM"ań:
wszyi;.tikiego, spaceruję w cieniu
brać swobody.
grzyb„. Owieczikin znalazł przystwo i dogadzali je~o mik·ki
- Sł·usznie, Nikito Siergiejes.osen, spotykam .znajomych.
własnej. Kiedy zaś wznieśii się
pad1kdem pod rządowym drze- Nie woloo wierzyć. · Nikiwi6u! Słusmde! N.ie woLno im
Niech to diabli! Prowzyc;e
godinJe wymieniając ukłony z
~
n.ie
wierzyć!
pooad szablonowe .nvślen;e nli żyeze
wem sporego bo.r<>wika
roozą .sie wcześniej
bo Sie;rg.jejewiczul Obawy są
jednymi. a z Innymi. po prostu.
cały
spotkał ich znainy 105
gawędząc. ·
nia. Poczułem nagle. że
potraf.ił sobie odrrnówić, i zeruzasadnione. NikJ'bo Sie:rgiejepodtrzywał go. Jedną ręką
wiczu!_
Cocl.JMJC7JOIW szaJał z wśeie.
się lepie. sól przeżera ml skórę
Wszyscy są dla siebie uprzeTenże sam ChuTchill, słynny
w
kłoścl. wszyscy skru.lil1 &ię I zai zanu.rzyłbym sie z ro7Jkoo·zą , dzająco grzeczni, na iwarzach
mywał M~itę Alige-, a
ale.„
z drugiej ruiósł grzyb... Dlaczego · z przebiegłości. bystrości i dowŻona, dama w kapelusru
maTli. a na niebie tymezasem
rozlewa się ciche wielkanocne
cipltl , cieszący sie sławą . rozzjawiły sie chmury, zagrzmiał
grzyb? Czy to aby nie .zakamui zadętym
- Skąd mogłem wiedz.ieć, że
.9Zerokim rondem
szczęście. Każdy czu.je się znieważnego ooJ.ityk.a. Jakże · czę.;i. o
grom. J:l0<płymęły si,rluigi deszczu.· wyrazem twarzy, szar.pała męża
flowana bomba?„ Atlanci tow::i.
na .spotJ<;anie z kierownictwem
wolony przez łagodność i przec1zial.ał z zasta.n.a wiającą tępo
za ręikaw, nie przestając szery.
Widać sam Pan Bóg poofanorządu należy zabierać . kąpie
rzyszyli im do samego wyjścia.
pełniony chęcią puszczenia znietego.
nie podejrzewając
tą. ·
lówki.
zawił wziąć udz.iał w rozgirywai
tać. Mąż dał posłuch
wc:g w niepamięć, miłością nieOtiwórzmy na chybił trafił jego
Desze-z. prizestał padać, świe
jącej sie tragedii, uc!$ając ~ię
- E-ee, niech się . pan nie
Jcrzą tnął się wokół swojej spra„Chrystus unartprzyjaciół Oto, na przykład.
pamiię-tniki.
ciło sbońce.
do mało odkrywczych, wręcz
wy, przyworu.jąc uc.zuc1e uramartwi. tam kąpielówki dają ...
wychwstał" ~ i nic ponad to.
opisuje z powagą i poczuciem
~am.a.tycznych.
zy:
oklepa111ych
z pokło.nem. Tą dróżką dojdzie
Niewięle bra.kiuje - i Erenbuirg
Po kiLk.u- <liniach w MosUt.wie
doo.io.słoś.cl„. Maj 1942 r. Niechwytów.
pan nad brzeg je~<>ra. tam oan
ze
ucałuje Gribaczowa. a ja
mówiono, że zachawainie Nikipollkn1ęta
malże caŁa Euiropa
zobac.-zy dwie rozbieralnie
- Ftzeciet ja, 'Nikito SierKołzami W2!I'uszenia u.ścisnę
ty Siergiejewiicza poocza.s przy.
prze.z hitlerowców, wojska niegiejewiczu, zasługuję na .szaeuTent. .1'07l?ięty nad św:iątec~me,.- '"~ i dam.<;ką ... A i łódecz!ri
czet.owa.
jęoia zasłużyło na krytykę.„ napa.j
mieckie wdarły sie w głąb Ronymi stołami. u~iął się
te7 •:i ..:. r>rn-szę bardzo, ieśli
nek. a w żaden ... ale to w iaJednakże nie należy zbyt dłu
wet w najbliższych mu kręga.:::i .
cz.asle
Włak1ie w tym
s :i.
m·' ;: n życzenie oopływać
go przebywać w .stanie błogo
;potka11;e
Talk, p-0przed1111e
Churohill - z iednej strony '
l .vaga. jaką okazan o jetlaokiedy
nieważkości,
sławionej
wszyscy mają jeszc.ze świei..o w
Mołotow. . \vy.stany ~ rozkazu
ze
stce była na tyle wi~lka,
od ukojenia oddech więźnie w WLODZilll\f'liE'RZ TJ.ENDR'IAKOW
pamięci. Dzisiaj każdy oczekiJ.·
Sta1ina - :r. drugiej, pr'>wa::lzą
pozostało jedynie jej ulec - n'e
krta.ni, trzeba zaczerpnąć tchu
l'oomowy w Londynie. Czv poje pojaiwienia się Chriuszczowa
inaczej, jak dla własnego szczę
i opaść na grzeszną ziemJę. Nasię, jak pokonać
rozumiewają
z palącym zainteireoowaniem:
ścia i zadowolenia.
ie
gle zdałem . sobie &prawę,
niebezp1ee7 nego
i
groźnego
jak też się zachowa? Czy aby
· Atietyc?lilie zbud()Wani mło
przyjdzie mi przez cały dziei1
zaparuuje nad sobą? A może · przeciwnika?„ Ależ ruie, targ,udz:ency. tacy swojscy, na .ruską
asfaltowych
po
spacerować
na!eżeć
ją się, do kogo będą .
.skrucha popchnie go w stronę
rrioołę, Apo!lin&wie i Merk·uriu<Jż
dróżkach, w cieniu sosen,
ku pełni przeba·pafis11wa nadbałtyckie i w.schod"
przeciwną SU!, wyżymali i r<Yldawali modo wieczora, do obiecanego onia Polska. Z gorącą nieufnoś
czenia i miłości? Nie':zlbadane są
kire ką;piel6w1ki. Nawiasem móbiadu i uroczystych przemócią wobec siebie d?iielą kaw?dlrogd T1woje. Panie! Po ChruszWiąc, zdarzyło się przykre niezaświtała
wień. I mimo woli
łek skóry jesz.cze nie zabitego. a
cz0iwie mo:ilna się &poodiziewać
dopatrzen.i e - kąpielówek bymyśl:
mi, wzniecająca bunt.
W.SZy&tkiiego.„
w dodatku silnego i niebe:z.pi ~
ło mniej niż cllętnych do ko„Pra.wde powiedziaws.izy. troche
cm ego nitxiźwiedzda. I czynią
rzystania z nich. Dosta,ły mi się
w tym komi.mizm-ie... nudinat::J .w talcim uniesieniu, ie proslipy, użyte już przed chwilą
W·o''.
5.
blem, jak go zabić nie wydaje
przez kogoś innego, ale w za.
Co pra.wda, nie zjawJ!o się
im .się istotny. .,Nieizależ:nie od
mian za to sumiennie wyżęte.
rządu.
jeszcze kierownictw.o
dowieWil!JSton ChUII'chill,
spra:w 21wią.zanych z układem.
Obszerny staw rozsUIIlął na
Być może ono wnie6.ie pewne
c1ę.za!!'e1l\ wody i na członków
nie mog~ .się dioczespooób
den
przed
dz;ia~y się na kirótdro
- niedbale odnotoWtUje Chur.;
boki sosnowy las. wokół natuurozmaicenie.
Jakby
rządu zaczęło się lać.
kać, by md priz;ymal!l!O." ga.rat.
imierclą o upadk:u Cbrius.zetZQchiJ.J - Mołotow przyjechał do
raln~ brzegi z trawką I turzyspod ziemi wynwr.zyli się dziarwa, dał światu bodajże ostatni
nasze
Londynu, by wybadać
cą nie ujęte w szablonowy. be4.
scy młod7Jiency w wyprasowaZona z zad~len:iem pokimaw sWIOOm życiu dowód ciętej
odlilOŚnie · otwair~a
stanowisko
ton, Co prawda wzdłuż szeronych garniturach. z.brojni w
ła kapeluszem.
bły.gJrot.liwości: · „Ten c:zŁowiek
drugiego froll.'tu . . Z tego powokiego stawu biegną asfaltowe
szc.wblt i i drągi, wskoczyli za
Było to ju,ż drugie spotkanie
zaiw.size próbował pokonać prze.
du odbyłem z n.im rano 22 maławeczki i drewale~ki, stoją
A bł~kawice' wiciąż rozbu.py •
plecami rządu na ogradzającą
. z rządem. Na pierwsze. nieste_.
paść dwoma .skokami".
ja c;ficja!iną rozmowę" 1 koniane .stojaki, uslużn•e zachęca
wały niebo, przemoczeni atlanbarierę, zaczęli P<>dpierać oputy, nie miałem honOII'u być zaSkoki rewolucyjne tfczynił
niec! Rz.ucone niedbale', mimo-,
jące do kor.zystania z bambusoci podpieroli te.n.t wzniesionymi
szczony tent. zlewając wode wywoą. szkooa proszony.
Marks podstawą swojej teorL.
chodem - fakt niewart uwagi.
Ale wędkarzy
wych wędek.
pośród
Zagubiony
drągami.
·na siebie. Strumieruie ściekały
łało ono u naoC74lycb świa-dków
głu'J'.)()l: i e
my zastosowaliśmy je w prak.
Zachowa.nie w swej
tym razem jakoś nie widać ...
na ich· 11:łowy, na ich wyprasogości Samuel Marszak o blasporo emocji.
tyce. Chruszczow chciał z caśmięchu warte, g<lyby nie braPrzy poprzednim SPotka·niu
dej. wydłużonej twarzy od ozawane ubranLa. lecz chłopcy po
Nikita
obiadu
Podczas
przeskoczyć
rączo
łej 'aiuszy
giczne wydarzenia będące nadziałaczy kuJitua-y i rządu moż
stoicku trwali - ofiarni atlansu do czasu i;:owtarzał stiwnioChru.szJCzow zdecydowanie zi
praepaść. dzielącą Istniejący soktórych
Niemcy
na było zo~zyć wzdłuż brze.
stępstwem.
nym głosem:
ci. p-0dtrzymujący rządowe skle.
koł..11ierz nie wylewał i... popły.
cja1izm .od baśnrowego komugów w odłegłości 10-15 k.r<r
dzielono.
skó:rę tak namiętnie
Órzestawa.
n.ie
burza
A
pie.nie.
nął „po Pi tersk ie J u I 1cy'~ z canizmu. Raz! - i doganiamy syków · od siebie nieruchomo Lauder•zyU z nową siła n.a Rosję, '
- Co tam Szekspir!„ Szeksla grzmieć . chlustała ulewa i
łą rosy )';ką brawurą.
tą Amerykę w prod•ukcji mię
Konstanty
stygłycb wędik.air,zy.
· sześćsettysieczne zgru.
zagarneld
śniło„.
nie
się
siialal:
wi
o
pir.
Chrusu:zoiw
Najpierw po pros~u przerysa i mleka! Dwa! - pozosta.
Gieorgijewicz Paustowski, sam
powanie pod Cha;rfoowem. dował wygłasza1ącym przemóiwiewiamy ją daleko z ty!u niepotakże natchniony wędkarz otarli do Kaukarzu i Wo.Igi. I
Pa.
- Udajecie przy jaciól!
W finale Sobole.w z powodu
nia. nie uwz.gledn.iając stanorzeczywistości. a sami
nętnej
powiadał mi o tym, jak w DrO·
o!o po wieJu latach. świado
skudzicie za plecami! Marzy-cie
na.dgorli woś·ci i nadmiernego
wypo:.
i
autorytetów
ani
wisk,
lądujemy w bajce. Wydano za_
stocie ducha przxsiadł się do
my już W1Szystikiego Churchill
wzbuirzenia-.„ dostal apopleksi;
o burżuazyjnej demok.racji! Nie
svczyste
rządzenie: należy zażynać byjednego· z nich i tlez ukrytej · wiadał mimochodem
doniośle i bez najm.nie .)szej iro·
wam!..
n3
wierzę
opuścił
spotkanie
Uroczyste
Ukraina
„
roozaju:
w
sentencje,
dło, by było więcej mięsa! Nie
intencji wyraził ciekawość:
nii. powiada: d7JieM!iśmy , dobireczarnyc'1
w
żona
a
no.szach.
to, moi drodzy, nie w kiJ dmuwzięto tylko poo uwage że by- Bierze?
.ia.iac targu.· - co oma.cza, że
Wątła A!iger ze zmartwiałym
ka wiczkach oo łokcie biegła ochał!". A dowcipkował tak. że
wyhododło trzeba najpierw
Wędkarz milczał 1 spoglądał
nada·! niczego Illie rozumie.
obliczem stała wyprostowana i
bok i wachlo.wała potnkod.owazJelodo
blady
nawet
chyba
z kamienną twarzą na nieru- ności i przywykły do wszyst- nawet. ju.ż nie próbowała p.ro- nego męża ogromnym kaot:l<J- wać. Wielki k.raj wybił się do.
Glup-0ta łatwo :przeradza się
chomy spłaiwLk.
skoku. ale nie sięgnął na drute.st-01Wać.
szem.
kiego Wiaczeeław Mołotow mu.
w amoralność. Chu.r.chill doirą stronę. spadając w przepaść.
Na
· - A na co pan łowi?
siał s·ie c.-zerwienić
Beże!
Wstyd? Ależ nie, br-0ń
wie<lizia w&1.y się od Stalin<J. że
motylka, czy na robaka?
w
szła
Margarita Aliger
Goście pochylaJi się nad stoobrugał
P.óźniej. Chruszczow
kolektywizaeja w ZSRR Zósta.ła
Znów skaczemy w dobrobyt W bdpowie~i ani słO.Wa... I 1
przed
strachu
ze
się
sie
kuląc
łem.
bano·
sama,
wyjśc.ia
stromę
mjroochoderp Mariettę Szagitym razem podiporą bę~zie kuwpro ~ad z.ona za cenę zgładze
wtedy t· Paustowski ' doznał ol.:
mocarnym gniewem i strumieco niej zbliżyć - napiętnO<Wa·
nia.n. Nikt już nie pamiętał śnienia: wędka.rza nie interesunia i zesłania d~iesięciu milio~urydza ...
właściwie. W odpowieco,
za
baga,t.e!a! - „m.al.vch
nów Mówiooo mi. że w obwodz'e
je ta rybka, co pływa w W·O·
jakąś iej przypadkową
na
dzi
lud.zi", nie jest tym . w.strząs
mu.rmatl.skim - teryt0trium o
dzie, otrzymał bow.iem surow<ł
sędzi
twarz
w
rzucił
uwagę
mniejszej
nięty f· nie potępia. lecz dobr:iwwierzchni nieco
instrukcję ;- nie wdawać ~ię
wej pisarce: „Ale chleb . i sło
UiSprawiedliwia: „Bez
tH wie
niż Anglia i większej n.iż Buł
w rozmowy.
ninę msyjską to jecie!" Ta po..
garia - w nielicznych zaslonię
Tym razem bnegi są puste.
wątpienia, urodzi się t>okolen'e,
czuła .sie dotknięta i krnąbrn;e
cierpień.
wędika•rzy ·an'
łn.struowanych
które nie poo;na Ich
na
tvch oo wiatru dolinach.
,Nie przywyodparła atak:
śladu, a ~.oście obtJietn:e o.rzeale bed•zie miałQ więcej jedzesłonecznych stokach: mniej wię
kawypon11na.nc.
mi
by
kłam,
choozą obok we:le~t '
nia i b-,."<lzie wysławiało mnę
cej na oieciu tysiącach hektaPrzy kąpielisku zapano;a;alo . ·wałek chleba!". Po czym deStal,L11'tl.". Zaprawde. błogosła
rów sadzono od.oOTTie na zimno
opuśc,!a ~oscm
monstracyjnie
~atunkl ziemniaków I kapusty.
ożywienie. Wokół mnde poja.w:wierii są ubodzy duchem, bony stół, w.siadła do ou... lego a.itam
zuCnruszczc,w zażądał. by
ły się znajome twarze wiem nie wiedzą, co czyn.fą . W
tobu.su i zaczęła urągać rządo
pebnie, jak;bym znała.u się w
t)'m wypadku Chruszczow okawłaśnie piefaet hektarów ziemi
wi w obecnosc1 szoferów. Co
zał się daleko bardziej · pir.zeniprzeZinaczyć pcd zssiew kukumookiew&kiego • oddz.iahl
filii
odbiło .s;i: w zanie
jednakże
Alek.sy SurZwiązk;u Pisarzy.
rydizy.
kJi,wy - takie słowa nde przeden sposób na orzebl~g;, :.:rc.szłyby mu przerz usta.
spodenek
kow wyitrząsa ze
czystosc.i,
miróWlkę i. mamzoząc aię, nawyrośśrrY,e.
.-k„~1 e. i ~~ ~ie
Mocno już ~ta wio ny Chru.szTak, Chrusza:z.ow był .zaiste
rzeka:
1erg1ei-ewl'ozu - o miel· ·1"'
czow osiodłał temat ideo.wooci
nieobHczalnie. do . upojenia
- Tn1e, dia'l1l!ica., bez ta.dnej
się za;p rotestować.
lono
w literatUII'ze - .,lakierni<:y tQ
wprc.st głupi. jego głupota miaJ.itoś<?i. zupełnie j.a:k roz:besitwi.onie takie znów złe chłopaki„.
ła praw<lziwie rosyjski. ro·z.mach.
ny krytyk.
- No, a jeśli jednak wy.rośMe będziemy cackać się z tyw
Chociaż, w zasadzie. niczym się
- Niech się pan uzbroi
wynie. Jaki w.tedy będzie
mi, ktor.zy nam cichaozem panie rożni! od innych znaczących
cierplmość, ona jest rządowa dźiwięk polityozny!
mówił
slwdzą· pod bok.iem!" polityków, cierpiąc ria wspóln~
ośmielam się zauważyć.
przy akompaniamencie pe.hnyc.ll
wszystkim ·nied10maganie. OczySu.rkow się śmieje. Kiedy nie
Rachuby
- No, • a jeśh„.
zachwytu ok.rzyików wiernopodmocarstwow•!
wifoie, -że jego
wyikonuje ważnych obowiąZk&w
skoczka, wderzącego święcie, że
dańczych literatów, któ.r.zy te:..
zaql\lfa.nie ka!eczył•o gpołeczeń
gekretaa-za, moma z niim naiwet
i pośrod!lru P!1Zepaści istnieje oraz, na gOll'ąoo, zacz.ęli wsikazy.stwo pod wiz.gl.ędem moraln?:n
poiartować, l bo do.ść śmiało.
parcie.
wać pal'\!3.ffii swruch współbra
wychowując kłamców pochieb~
Nie opoda1, sa,piąc w skiUIJ)ieci: 'kąsaj ich,Nik:ito Siergieje„
oów, ok.ruik1ych I bęz·pardono
Przywódcy państwowi odznaniu. nieśplesmie otrzeooje się
wd'czu! Swój organ założyli roo;za1u
w
wych łajdaków
tuzinkQ·WYm
po. ką.pieli Leonid Leonow. A
czają się często
,,Litieraturnaja Moskwa!".
„ria.zatl.skiego cudotwórcy" f,a~
sentencje,
Mąd.re
w woo,zie przy brzegu odbywa
myśleniem.
Almanach „Litieraturnaja Moprorocze wizje nigdy nie po- rionowa. · robiących k1arierę n;i.
Walentin Kasię &potkanie skwa" został założony przez initajew płynie. wzniecając falę.
jednocześnie w miliodrodze u.rzędlniczego rozboju
w.stają
for·
pisarzy,
grupę
cjatywną
niczym
wproot na okirągłą,
nach głów, natura nie zna m.ama.lnie nikomu nie podlegał, a le
w
Ale, co zadziwiające szeroko uś
skąpany księżyc,
sowyeh olśnień. WieLkie m:rm i
fakitycznie · był całkowicie podhistorii zdarzają się· takie rażą
miechniętą fizjoo.omie Dorizo i
<>dkirycia są domeną zdolnych
legły, jak i wszystkie pooootata
ce paradoksy! - właśnie
sięgać głębiej, niż in.ni, swego
gł.ośno na.rzeka:
łe wydawnictwa, kap.rysom censkł·onność do egzaltacji. której
- Warto było jechać sto ldrodzaju mistm:~w intelektu i
niernmeJ straszył
zury. tym
ulegial. była p=oc:na w dokolom.etrów z nawiązką po to. że
pr.zen:Lldiwości. Potrzeba wiele
swą niezależnośclą. K<YZakJewicz,
postępoweg~
na
naniu śmiałego
by zobaczyć tę opatnooą
czasu, by prz~ięmnie rozumupo\1\115'Zechnie uznany inicjator,
przewrotu w kraju. sz~wany
Wo.rowsikiego gębę!
. jące masy pojęły i pr·zyjęły to,
tym razern - nie wiedzieć cze•
polityk sir Winston Churchill
DOll'izo
Nikołaj
Zanurzony
· co osiągnęli mis!lrzowie szituki
umknął sz.czegóLnej unie pr1Zyniósl tyle p0żytku An.
myślenia. Upłynęły z górą dwa
uśmiecha się w odpowiedzi z . ri'l•u monarszy
wagi, cały swój
gLii, ile Nik,jta Chruszczow wierozbrajającym
przyjemnym,
sbuuecia, nim odk.rycie Kopergniew Chruszc.:oow zwrócił nieralonarooowemu oaństwu
spokojem.
nika zostało powszechin.le uizna.
oczekiwanie na Margaritę Alidzieckiemu jednym tylk'O wyne.
W pewnym oddaleniu siedzi
tego, że
ger, winną jedynie
sfapieniem na XX ·zie7xl1z.ie parcz!ow.iek rum!3llly, nic.zym rótii!..
wraz z Innymi uczestniczyła w
d-o
Działacz państwowy ma
w
ż.a.ny ook. Poo . k:ra•watem.
wridawaniu almanachu.
czynienia z zagadnieniami bieod'Prasośnieimobialej k100:2rulL
- Jesteście ideorogicznym dyżącego życia. staje wobec za- ·
wanych spodnia,oh, wło.sv suPora jednak PC>l'.ZIUcić rozwawersantem! Zgagą kapitalisty- .
dan, wym.a.gających, z zasady,
~\ę
zjawili
żania. ponieważ
che - a więc nie kąipał się i.
cMego Zac!Joou! ..
właśnie giośc·inini gospodar.z.e. ,
na.tychmiastowego rozstrzy~ię
nie wygląda ha · to. by zamie- Nikito Siergiejewiczu, co
cia. Nie jest możliwe. by czeZW)'c-mjnie odpoczywa.
rzał.
wy mówicie? .. ·Jesterl} przecież
kał setki czy ch0ćby dziesiątki
Całkiiem niedawno był skiromkomuootką, członkiem pa.rtdi. •.
lat na ogólne zrozumienie. Dlanym współipiracowniikiem „KomWą.tła. d.robni\lltlka. i sfabowitego też jest k1onieczne, by usomol-skiiej Prawdy"... Ateksy
C.D.N.
ta A!iger. czł.CJlwiek · o umiarkociekał s•ię do powszechinie mma.
ChrusW7J()Wa!
zięć
Adżubej,
praautorka
poglądach,
wanych
elementarnych.
szab1onów,
nych
·
m1mowol!nie.
Kiedyś, niejako
womyśLnych wierszy, w , myPojeć, by pod w~lędem duchozawa;rHśmy :zmajomość, a nawe~
ślach na wet nie dopuszczająca·
wym speŁniał warunki średniej
trącaliśmy się kieliszkami. ży
Przełożyła:
stała
niechę'ci wobec władrzy.
to,
społeOZIIlej. Zaiste praykre.
cząc sobie na;w.zajem zdr<JWia.
MAŁGORZATA
przed rozjątrzonym czerwoooi przenikliwość
. ale · intelekt
Teraz staTal!'lnie so~lądamy w
łicym szefem potężnego państwa
stanowią u meżów stanu . przesię
różne strony. On. jak mi
URBANSKA
i nieśmiało, dziewczęcym gł<,
spoleczioości.
woozących życiu
wydaje. czeika na chwilę, '!deprotestować.
sem prób~ał'a
częściej wyjątek niż normę.
d:v oe1chwycę pilnie jego spoj„
Ale Chruszczow przerywał:
na1lWać
Napoleoina trud:no
rze.nie i złożę pełen usłuŻ?1ośd
/
- Kłamiecie! Nie wierzę ta.
korzyść
co dałoby
głupcem,
ukłon. Ale to on jest tu gosSzymamkł-Glanc
.!anusz
.
Rus
'
kim komunistom! A be~irty j.
intelekt.
lu<liZlko~ci. A jał<l'Wy
pod.arzem i jego obowią.zik.iem
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,„Azyl polityczny" - nowa książka Ą.ndrzeja Brychta
po.równać uczueie, które Cl.iowieka ogarnia w momencie ot.rzyma.111a uprag,nivnego azylu politycz.nego '! 1 Jak to uczucie wyra.zie?
do
prawo
sobie
Zamawiam
bo ,
poaejscia,
Jtdnego
jeszcze
inaczej, a!e
J. rL:eba
podniosę.
nie
tutaj
„inaczej" musi być inne od począt
to
ku. n:u.si b),' pruz.ci - powi·~:;c.;1ą cq r.1cnologiem, to nieważne, ale musi być tworem najwy z.szeJ prooy, najwy;i.szego wysiłku, ...1. Ja..1.i
piszącego stać. Ten wysiłek to skupienie, natal.e mu, intelLgoo~Ji,
ładQWame akumulato.rów
zdolność do zejścia w sieoie głębo
pam1ęc1 ko. do l)ł'Zeżycia wszystkiego Jeszcz..e raz, cnQć
by było bolesne.
Ta opowieść reporterska nie ma żadnego innego celu. poza ctaniem czytelnikowi rozrywki.
Wszystko to można by o.pisać na dzięsięć rozCo
maitych sposobów, od tragedii po farsę.
się naprawdę przeżywa, cz.ekając dziewięć mieaięcy , na azyl, z perspektywą odeslarua do lu"aju? A co się- przeżywa, czekając dziewięć miesięcy w brauchu matki na wyjśde w świa·t?

o czego moz.na

D

Co się przeżywa, • kiedy człowiek styka się
na co dzień z tajemniol:Yffi, wyma rronym świa
tem Zachodu - i ten świat, ·jak świąteezne
ciasto. naładowany -.jest rodzynkami rodem z
kraju ojczystego, z~nilymi rodzynkami donosidel.stwa, zawiści, głupoty, c.:1e.mnoty, lizuso•twa, st.rachu tak samo potężnego i pow$Zechnego, jak ten. który panował w stalinizmie? Co
się przeżywa, kie<ly na każdym kroku spotyka się prawomocnych obywateli Zachodu, już·
z nowym naz.wiskiem, nowy.ro obywateLstwe.m,
którzy jeszcze niewiele lat temu i.rywali paznokcie klientom w kazamatach UB? I ci nowi
obywatele dil'ukują w miesięcznikach i tygodniprotes.tu.jące
elaboraty,
kach emigracyjnych
przeciw twojej, Janie Duchu, decyzji pozosta-·
nia na tym samym Zachodzie?
Co się przeżywa, kiedy zdenazyfi,kowani staUnowcy w kraju i zlib&-alizowaini stalinowcy
ro<lzinny chór,
na · Zachodzie, tworzą zgoony.
wrzeszczący jak ich pn.od·k owie przed Piłatem:
ukrzyżować go! Co si~ przeżywa, kiedy w takim tłumie karłów człowiek orientuje się, że
jest obcy, zupełnie obcy, po tamtej i po tej
stronie? Kiedy mu wmawiają, że jest za wy&e>ki. za mocno zbudowany, rria zbyt jasne wło
sy, re powinien skarleć i przefarbować duszę?
Nie i~t to materiał na roz.ryWkowy, lekki reTo jest materiał na mocną
portaż. jak ten.
powieść która i taik niczego nie załatwi. ale
da trochę frajdy autorowi w czasie pisania.
Jedno jest pewne: wszyscy umrzemy. Nie ma
co się nad miail'ę ekscytować sprawami doczesnymi - co nie zna~y . że wierze w życie pozaitrobowe. Nic mnie to nit> obchod2i. Natomiast jako układ chemiczny tymczasowy muszę
0

· - Nigdy nie puszczam. Ale tym razem bylem bliski. Ucieklem z mieszkania w poplochu,
trzeźwy, jakbym nic nie wypił. Wiesz, mialem
dużo bab, ale żadna mi jeszcze nie znokautowala zmuslu powonienia tak tragicznie. Odtąd,
ilekroć spotykalem tę farbowaną Alinkę, zatysil w nogach.
i spieprzalem, ile
kałem nos
prześladowal
A mimo to ten fatalny zapach
mnie przez wiele miesięcy.
- Rok później Alina Grabowska, przyjaciólka Lorberowej, szefawej łódzkiej cenzury
która moją
- tej samej,
powiedziaił Duch
ksią żkę trzymała vrze,z kilka Lat w areszcie, by
w końcu wypuścić ją krótszq o ponad dwie ś
cie stron, otóż rok później wyjechała do Izraela. Tak samo zresztą, jak wyjechali z Polski:
Lesman
G!icksman,
Klajmann,
Lorbelowa,
Kupfermann, Zajfeld, Lebenbaum, Katz ...
- Zgadza się, I słuchaj: znajdziesz w jesiennych numerach „Kultury" paryskiej z 1971 roku listy do Tedakcji, oskarżafcce mnie o volityczny bandytyzm, o żydożerstwo, o faszyzm
i diab!t wiedzą o co jeszcze Podpi sane: Alina
które nie zostaly
Grabowska. Kilka listów,
wydrukowane, Jerzy Giedroyć przeslal mi w
kopiach. Ona zwariowała na mó; temat. Posprawy od kuchni,
myśl, lud.zie nie znającu
walozy o coś
pomyśleliby, że ta Grabowska
rzeczywiście · jestem
istotnie ważnego, że ja
wroaiem Żydów. A ja 'PO prostu nie moglem
znieść jej zapachu.
, - Pawinieneś napisać o tym Giedroyciowi.
- Wówczas wy'dawalo mi się, że o takich
rzeczach nie powinno się pisać, i że w ogóle
jest wiele spraw, o których visać nie wypada.
Pisać trzeba o
Teraz jestem innego zdania
grubej rury,
wszystkim, i to calą prawdę, z
choćby byfo. nie wiem jak nieapetyc:zma.

kraiku, liczącym
środowiskowych, w małym
sobie trzysta tysięcy kilometrów kwadratowych.
. On miał do zaoferowania Duchom prz.est.rzeń
kilometrów
nieco większą: dziesięć milionów
kwadratowych! I mogli sobie Duchowie wybrać
kilometrze z. tych
lokum na którymkolwiek
dziesięciu milionów Nikt do nich o to nie bę
dzie miał pretensji Będą żyli na własny rachunek i 1,1.mrą na własny koszt. Jedyna rzecz., ·
którą Kanada może obiecać, to jesit to, że . nikt
nie będzie wtY'kał nosa w ioh sprawy. I, jak
powiadają ludzie mądrzy, nie ma waiimiejszej
gwarancji woLności.
Kanadyjczyk,

pr.zywołal

sekretarkę,

powie-

Po chwili pismo
dział jej coś po angielsku.
Pismo, które ozarmo na białym
był o gotowe
komisarzowi do · spraiw
składało propozycję
DuKanada akceptuje pafu>tiwa
uchodźców :
chów jako imigrantów i prosi o jak najszybsze
udzielenie azylu tym osobom.
Bingo' Nie było odwrotu. Nie mógł się wy- '
l\Ierło,
cofać komisarz, nie mógl się wycofać
utraciły moc donosy, opadły jaik sflaczale balony anonimowe oskarżenia, wszystko to _w ywi ał sJ.lny podmuch ostre~o, pó1nocnego, kana·
dyjskiego wiatru Wszystko to, ta ws·trętna małość „europejczyków". to piekło zawiści i s.t rac;hu, ten kibel podejrzeń t donosicielstwa
ziemi ten
, wszystko to zmiósł z powierzchni
ciągnący od półmocnego
czysity. ostrv wia·t r,
bieguna poprzez North-West Territoty, przez
Albertę. Saskatchewan t Ontario, aż do gral!licy Stanów . Zjednoczonych, do kratny Wielkich
Jezior, · dziesią•tki tysięcy kilometrów oczyszczają-oej przesitrzeni, na które; żyją ludzie WS1Lysitkich ras i narodów tego świaita.
tym czasie dosfałem list od Muszikatuło
wicza, który pojechał do Kanady wcześ
niej. Był zachwycony sytuacją Namawiał
mnie. żebym też przyjechał. l to. rzeez dzi'W'Ila,
Antek wcalP nie zaklepał się w Que~c'u. we
francu skie; czdci Kainadv. tylko w Toronto.
kanadyjski dawał
Miał w tym Interes: rząd
półroczmy kurs języka angielskiego, osiem go-

W

uchodź.cy, „travel do<:ument", Z111aPrz.yg!~dałem
lazł się w moich rękach.
~ię swojemu zdjęciu, pieczątkom. nadrukom. wszystko to paipier, niby nie. a ile męki
i 9tężonej bzdury kosztował. Teraz byłem wolny, Modem Pojechać do każdego kraju świata,

P

aszport

Witaj, wolności jutrzenko!

system z równowagi.

Z

-

.dys;r.y

Zwycięstwo!

1 pada, jak ten spod Maratonu. Ale pada na
ki1napę, n<> J me umit:i·a.
- Mamy to, Andrzej, mamy, kurwa, n.ecri

Duch, Georgia i ja. Tego samego dnia. Po
dlH:! WH;c.:1u miesiącach z. 11akiem ! Czy m e mogliby dać azylu w dwa tygodnie od złoże
n ia prosby?
·- Czym dla ciebie byŁby · azyl, gdybyś dopytam Ducha testał go w dwa tygodnie? raz. w Warsza:wie · siódmego dnia listo·pada, w
·
1988 roku.
- Stalo się dobrze, że musieliśmy tyle cze- powiada Duch. - Człowiek pikać, staru
szący zawodowo powinien uczyc się życia bez
chwili odpoczynku. Czy wiedziałbyś więcej o
~yciu, otrzymu3ąc paszport

od

ręki?

Na "przykład nie wiedziałbym, 3ak
- Nie .
str 1szny ból zadałem ve'wne; grubasce w Łodzi,
w roku 1967. swwo daję, ani bym nie przypu:;zcwl ..
- Co ma piernik?
- Pamiętasz Łód? z tamtych la.t?
udział w konkursie
- Tyle o ile. Brałem
reporterskim na „opisanie Lodzt', uczestniczyła
doborowa stawka polskich dziennikaw nim
- nawet pamiętam
rzy - oowiedział Duch
F'leischmann,
Giicksman
niektó r e nazwiska:
Lesman, Berkowitz, Leb:mbaum, same asy.
No. al P tn1lo Lei pa,,ru mni<'1 ?dfJlnych.
- A Atine G•abowska namiętasz?
A ink ze! Sara Rotenffach . Zmienił a nazwisko z powodów estetycznych. Duża, ruda,
orr1 •1c: , z olatfusem Atakowata mni.e seksual-

nk.
- Atakowala

.

- uspokajam
każdego, stary
ito. żebv sobie za dużo nir myślał o swojej
byta. straszna ~
Mnie też . Kiedyś
mes.kości -

bonia w Klubie Dziennil<arza. i potem po..~zliś
na chatę do l<ogoś Nie wiem, jak to się
stalt>. bo Me byla mglista, dość, że :zmalazlem
ocknąlem
siP w jednum 1óżku z tq megierą
sie . 1<ied11 mnip rozbierala l może byl'iym ją
kiedy zd.Jela ma;ty,
spotrzPhownl. ale wiesz.
Taki ~mród,
piwnicy!
otoionąl mnie zapnch
,iaf<hy tam od kil.ku lat gnila cala tura kartofli.
wutrzymania. Wyskoczylem z łóżka i
Nie do
· myślnlem. że puszczę pawia.
- - Nie rruścileś.

mu
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Jeżeli

-

chcq odwalać sprawę

-

powiedział

Poją.de

Duch - to niech. mi przyślą pisemko.
do Afryki Potudmowei.

Pan wie, ilu ta.m

- liiech. pan tego nie robi!
ich jest?

- Nie szkodzi, panie Merlo. Za to tam je"
nieprawdopodobna segregac1a rasowa, i tam,
to ja będę w końcu bialy.

- A wie pan. może to i dobry pomysl. Pan
wyglqda jak prawdziwy Afrikaner. To ' ja się
dowiem.
południu zadzwonił

Po

do Ducha.

- Mial pan dobrego no.'!a, że pam. nie po3zedl. Wie pan, co oni z t11mi donosami zrobili?
.- Odłożyli ad acta.
- Gorzej! Znaczy, lepiej: wrzucili do kona.

Tak się zakończyła batalia Ja.na
znalezienie miejsca pod slońcem. .

Ducha o

le była jeszcu Ge<>rgia, i to był problem.
Georgia nie chciała opuszczać Europy.
Cz.uła się •tu jak ryba w wodzie. Jej sytuacja na kilka dni przed odlotem za Atlan~
tyk wyglądała następująco: dwóch kochanków.
z których jedE!l!l bardzo boga.ty a drugi nieznakomitych strojów,
bywale za.mot.ny, masa
butów I nakryć głowy, perspektywa małżeń
stwa z jednym lub z drugim kontrahentem,
lub w <>stateozności z trzecim, który piewątpli
wie byłby się nawinął, ponieważ obra.cała się
już w od·powiednich środowiskaćh . Wyjau! do
Kanady komplikował iei sytuację. nie . mogla
trzymać ręki na · oul!tie (czv gdzie tam jeszcze).
podczas iel nieobecności wiele zmian mogło się
w
tu przydarzyć, zaw<;ze lepiej postępować
myśJ sta.ropolskieJ mądrości: jak masz dobrego
chłopa, to ito nie PoPUszczaj.

A

Kledv <;Pedzałem z Georgią noc - jedma z
- powiedfr1ła
nlo.wle-lu. które miała wolne!
mi tn W'!i:vstkn n"ka 7ał' forsp. która •·<>n' ' amlerzała wvmlenlć w banku na „travelters „heques", nawet dała ml na pamiątkę sto dolapo:lłogę,
rów. ot. b"nknocik który uo11rlł na
schvliłC'm <;f", T>o'.'łnloo;:ł"m. a ona:

to piorun!
W jego pl'Lek leń1 blui.m, btuz.ni,bluzni.
stw c1ch są ro.ana1te tony, od niewiary, !)OJPr.1.e·z
poduw, zaskocL.eaue, do radosci, do st.eL.ę<iC1a.
Ach, Jak wspamale poddają sit; pol..sk1e przeklen~twa wszelkim odmeni.vm uczuc ! Ue wyrazu maJą te niezliczone kurwy, wypowia.uane
n.i jednym oddechu z. całą gamą ooaczeń, jakby tęcza się przed człowiekiem otwierała!
Jest list z. Urzędu do Sprasw Ucho<iź.cow pI"-Y
Organizacji Na1·odów Zjednocz.onych, z siedzibą
w Brukseli. W niewielu słowach zawiadamiają. że zgoda na udzielenie azylu politycwego
została wyrażon.a. Należy zgłosić się do Urzęnu
z. fotografiami. w celu wydania pasz.portu, tak
zwanego Travel Document.

Ale nie był to już ten sam niepokój, co
już praca Merły była S·Kondawniej. Teraz
czcma. Interes załatwiony Azyle prL.y:r.nane. ·Je„
żeli Medo starał się pomagać, to tylko z moAni
ralnego obowiąi;ku, nie z konieczności.
gros.za przecież za to już nie dostanie.

luxembursko-bełgijskich,
Pot<>mek .królów
który miał na imle .Jean-Be-·rthold, również podarował troche kies1.-0nkowych swolej miloki.
Dał iei d7.iesleć tviolecy dolarów, ale nie na ~a
mr'Jchód. tvlko dla dobre1to ~amopoczucia. I na
tv1tod1nlach przylecieć
bilet Miał'\ oo kilku
znów do Belgii, tym razem jako gość, stale
rezydujący za oceanem.

wbiega na moją
krzyczy:

ciężko,

--. za.niepokoił

Merlo.

Felix miał tonę, a z toną. choćby nie wiem
'ak klep<1kle było tycie nie jest łatwo się rot.Wobec
<;zczegót.nie kiedy Jest dziecko.
stać.
teito Felix dal Georgii pleć tysięcy dolarów z
w dzikim · kanadyj•
prośbą. tebv sobie tam
akim kraju kupiła ~ochód. I zawsze, ilekroć
za.p~li 'lllnlk, tebv pomy~lała o nim Oczywiś
cie mieli tamla.r być w kontakcie listownym,
I nlewvkluczone te za jakiś czas Felix odwiedziłby fą w Ka.n11dz.ie. albo dał jej na bilet do
Europy Georgia pieniądze przyieła z wdzięcz
biegowi
nością, resztę pozostawiając mądremu
czasu .

składników i wzajemną
wyważenie
marzeń,
tęsknoty,
relację strachu.
gniewu. niechęci... nie wspo.rninam o niena.wiś
ci. ponieważ tę wy.pleniłem z siebie już dawno.
Za to iest chłodny po~ląd - i tr najbarrlzie j
2'hyt wiele przerażeń wytrąca
przeraża. A

u1ansc<ruę,

się

Ale musiała wyjechać. Obaj panowie, dentysta I potomek królów, byli niepocieszeni. Obaj
reastowal1 prawidłowo. choc każd~ w swoim
stylu.

dbać "-o
właściwą

wycięstwo! Jan Duch

Może ,,an 3o'bte ZQ!Szk<>dz~

-

(21)

- Weź sobie, ja mam tego tule... niech eł
interesach.
J>rzuniesie powo;lzenie

w

Nie orz:y.niósL
- Georgia
wubrniesz?

tYgodniu, i płacił
dzin dziennie, pięć dni w
za to nor md lną , przeciętną pensJę krajową , a
oprócz tego można było sobie wynająć mieszkame . kLU t t!gU k<.>;;zt p01uywa1w Nit> mog1e111 w
to uwier'zyć: uczą przez pół roku i jeszcze za to
płacą ·1 Zupełme jak w komunlżmie.
Na wiadomość, że zamierzam osiedlić się w
Kanadl.ie, Je1zy Giedroyć napisał mi w liście:

„oprócz tych na Wschodzie", jak głosił nadruk.
Polsk a również była wyłączona. Zrozumiałe.
.)°an Duch i Georgia otrzymali a~yl na zasadzie niepi-;anei umowy: z.godzili s ię natychmiast po otrzymaniu azylu opuścić Belgię, Kilka tvgodni przedtem nawiąz.ali stoounki z amPrzedstawiciel tego wielbasad ą kanadyjską
'kiego kraju ze zdumieniem słuchał opowieści >
wład7 azylowych o trudnościach i opóź.nianiu
sprawy . o problemach ze zweryfikowaniem doBezctelnie śmiał sie w
nosó'v ' a.ncmimów.
tvrarz panu Merło, który go wraz z Duchami odwiedził.
- po- Ja nie widzę żadnego vroblemu
Przecież sprawa
wiedział oo fra.ncu !>ku

„Niech Pan będzie ostrożny z
nią, to straszni Ludzie„."

że Duch i Georgia wyjeżdża
na stale do Kanady. Do odlotu zostały jeszcze dwa tygodnie. Pewnego dnia schwytał Janka na u.lky zaaferowany Merlo.
ją

- Jeżeli chcecie, to dlaczego nie. dajecie? To was ko~ztuje du~miał sie Kanadyiczyk. Jeszcze
entuzjazm.
żo vracu. a im odbiera
'l'>looą zrezyonować z azvlu, wrócą do swoieqo
kraiu i wuśmieja was. Dtaczeoo nie vatrzycie
M sprawę z ich punktu widzenia?

Niech pan na- Dobrze, że pana wic1zę.
tychmiast id.zie ze mną do konsul.a. Trzeba wyjaśnić sprawę anonimów.
- Jakich anonimów? Przecież t-0 skończc:me.„
- Panie Du.eh, z anonimami nigdy nie je.st
za.częły się
skończone. Jedne się skończyly,
nowe. Teraz mnóstwo przyszŁo do konsula w
sprawie wyjazdu. państwa do Kamady. Lud.zie
pre>testuja ..
„lud.zie" ! Wciąż krucja.ta pod tymi
Wciąż ci
samymi sztandarami. Oh. mon Dieu, kiedy to
/
się wreszcie skończy?
W cisŻy . nad głowami Merły i Ducha, odez.
Bóg:
wał się

;ak ty z tegC>

Tu mam
kawalerem,
- Prosto. Jea.n jest
szanse n.a malżeństwo najpewniejs2q. f>Osiedzę
w Kanadzie dluao. aż zatęskni . Wtedy przyjeJak przyjedzie, to będę wiedzie no mnie.
d.ziala, że (IO mam.

-

A 1ak nie PTZ1Jjedzie?

SPQjrzała

z.obaczyła

-

rację,

Rozniosło się,

Merk>

. Jan Duch oniem°iał. Po raz pierwszy od dawna. a może oo raz pierwszy w życiu widz.ią.ł
człowiek'!. którv mówił iak człowiek Jest, iest
innv ~wiat na ·tym świecie! Są inni. lep<;i. mą-·
drzPi~; lU<hie w tym oceanie bło;tmistych kreaKanadyjczyka.
tur! ,fa.n Duch pokochał tego
Natychmiast i bez zastrzeień Jedyny krai:- na
ziemi. do którego chciał ;echać , to była Kanada. Jeżeli wszyscv ludzie tak tam myślą, lak
orosto i logicznie podchodzą do życia. to tam
trzeba żyć , Nie ma inrnego wyjścia, jeżeli czło
wiek chce czuć się człowiekiem.
Dość oitle<lnie.
Merlo wvłożył za5trzeżenia.
jednak wvstarczajaco jasno. żeby Kanadyjczyk
zrnzumiał cienie. ci ą gnące s ię za Duchami. Ale
on ootrzasnął głowa. lekko wzruszył ramionami: tn wszystko była bajka o żelaznym wilku.
Nie miał pojecia o jakichś małych . prowincjomałych kółek
""lnvch problemikach Jaikkhś

Polo-

na tysiąc procent. Najgorsa:ą rzeemigranckim losie są rodacy Ale czy
ia nie należt: do „stras.znych ludzi"? O, tak,
ja dl ~ wielu jestem straszny. 'tak samo straszny jest Giedroyć I Marlin, i Herlin-Grudziński,
i Miłosz jest <;traszmy, i Gombrow1c.z oraz Pipsz;tycki. Straszni ludzie! No, · cóż, Polacy.
Miał
czą w

jest absolutnie prostn: ludzie chcą dostać az11!
trzehri im dać azul. Chyba, że 11ie chcecie im
dać awlu.
- Chcemu, oczywiście, chc emy. ale ... - plą 
tał się

tamtejszą

powiadam -

I
-

i na mnie ze zdumieniem, jakby
mysz, mówiącą ludzkim głosem.

Co z-naczu nie przyjedzie?

miała rację.

A co

i Feli:J:em?
powiedziała smutno.
Niedlugo umrze -:- Jest cieżk<- choru na Taka. Jeżet1 cierpie tepowodu.
Mz, wu?eidtaiqc, to wla§nte z ;eqo
Chcial1bum mu oslodiić ostatni" chwile.

-

- Georgia, ty ;ednak masz w sobie ludzkie
uczucia - powiedziafom wzruszony.
-

Wszystkie uczucia są ludzkie: Zwierzeta nie mają uczuć .

odparła.

otem bvła Jazda p0eiągiem do Kolonlł,
W t?;órze
ootem samolot do Montrealu
Ja.in Duch poczuł się
n<id Atla.ntvkłem
wolnv Gdyby ieszcze mól!ł uwolnić się od siebie I Ale i to było do osiągnięcia.

P

KON'IEC CZĘSOI PIERWSZE.T

- To się nigdy nie skończy, moje d.ztect. To
;est wlaśnie życie. Nie trzeba bylo ruszać tych.
jablek.„

'

Merlo podrapał się w
jakby się ocknął ze snu.
- To co, idziemy?

głowę

pod kapeluszem,

- Może pa.n iść, panie Sta.nislawie. ale
1>CJ<Wied-z.ia~ S'tanowczo Duch.
nie idę

;a

•

ODGLOSY 11

•

normamt WSP6liycia lllJ(lłecmego.
a korzYBtanłe przez niego a
du tr6jfuowego nie oowlnno nl•
komu t>neszkad%a~ Problem w
Bełcha.towle
tym j"'ltnak, że w
n ikt n ie chre Henrykowi J. 'P<>jak powied.zla!
móc, chociaż -- „obszedł już całe miasto". Uede>
si>erowany zadzwonił wi ę ~

i>r•-

Wideonotes

FILM, TV, WIDEO

HA-'. cr łosów".

PWSFTViT IM. L. scmLIEJRA.
Na Twój telefon

I

•

;a

a

cz.a.su. Organizow.aine są wyst,&wy kiu czci wykła
dowców i najlepszych wyichowanków szkoły. Okaz.ją do pokazanJa jej dorobku był retrospektywny
przegląd prac studentów zaprezen.towany na !estiwa.lu filmów krótlrotńebraźowych w Oberhaiusen,
na Ci·nema Giovani w Turynie. Zasługi szkoły zoli'C'Zl!lcej
stp.łv n.s\atnio ubonorowane przyzna·niem
„Don Kichota''.
się nal?"rod:v Fede.racj.i DKF czyli
Pul!'lkte~ niejako ku1mi.na~yjnym będą diwa wyda.rzenla .. Pierwsze adbyło się w d'lli·ach 2~D bm.
w postaci sympozj•um nt. „Scena.r iusz - zjaiwi.sii:o
sztuki i rzemiosła" z referatami prof. -HenTyka
Kluby, prof. Bolesława Mi.chałka I Krzysztofa T.
Teoplit'Za oraz paka.za.mi '()rac i dyskusją, Natomia"st 1 grudni.a w. sali Rady Narodowe-j Miasta ·
Łodzi odbędzie się urbczyste posiedzenie Sena.tiu z
wystą'J)ien·iem .JM Rek1ora prof. Henry•ka Kluby,
a także wręczeniem odznaczeń I nagiród zasł.uiŻO
nym pracoWITTitkom szko<>ły, wystąpieniem władz i
koncertem muzyki jazzQWej. Od godz. 16 teg-o dnia
wieczór
przewidziany jest w· &iedzi,bie szkoły
wspomnień absolwentów, ·studentów, pedagogów i
pracowniików uczelni.

w

MU

z innych
warzys.kie z kolegami
prywatn1j
uczelni. Bywa że w
ro1mowie dowiaduję się o jakieJś
wyprawie naukowej. Jeżeli mnie
zaciekawi. próbuję swoim zainteresowaniom nadać bieg .,adminispoczynań".' Tak potraćyjńych
wstał film "Po duże ryby", Rejs
trwał 50 dni, podczas których ło
wiono rekiny, tuńczyki, marlbny.

PAWEL

•

Przeżyłem romantyczną przygodę.
z pozytywnym
Mocowałem się, -

skutkiem z dwustukilogramowym
mllrlinem, zupełnie jak w książce
E. Hemingwaya pt. „Stary czło·
wiek i morze", To była moja duuutak naprawdę P-Oża ryba. Ale
o ciężkiej
jechałem zrobić film
o ło
pracy morskich rybaków,
wieniu ryb, icb ujarzmianiu l Oprawianiu.

·'

• przyrodniczych zaKtóre
Króla Jerzego", „Przyroda an- radnień s4 naJbliisze pańskim za•
tarktycznej wys11r:, „tł tysięcy ki- interesowaniom?
„W
warszaw-y",
Jome.trów ocl
- 'Wiete tzeczy mnie lntetesuje,
Antarktyce", „Dlaetego Antarkty.
ka". Niewielu jest szczęśliwców, ale 11waźam, że polska przyroda
którzy byli na Wyspie Króla Je- jest równie ważna do pokazania
rzelo. Jak przebiegała_ praca· fil- widzom, •jak przyroda Antarktymowea w tak surowym klimacie' ki. Szczeg61nie interesują mnie zachodzące zmiany w polskiej przy- Plener Anfarktvdy jest fak- rodzie, ekologiczna ochrona natuZasygnalizują ralnego środowiska człowieka. Nie
tycznie kłopotiwy.
występujące można traktować zjawisk nrzvro~
jedynie najczęściej
koła pod- dy w sposób albumow}'. W dniu
przesz~ody w pobliżu
-

- Rozpoczął pan pracę w WFO
w 1989- r. -zaraz po ukoli.M:eniu
1tudiów .zoologicznych na Uniwerale prawdziwa
1ytecie Łódzkim,
przygoda z filmem rozpoczęła się
niemal w dziesięć' lat pózniej,
nie
- Prawdę powiedziawszy
decydowałem o swojej samodzielza
ności realitatorskiej, zrobił to
Asystowałem
mnie przypadek.
w
Włodzimierznwi Puchalskiemu
naukowej

wyprawie Polskiej
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rozmowa z RYSZ.AR.DEM WYRZYKOWSIUM,

-

kademil Nauk na Antarktydę. Naekipa filmowa
iza dwuosobowa
WFO miała do zrealizowania cykl
filmów o faunie i florze Wyspy
Króla Jerzego, niezależnie od programtr naukowego wyprawy. Niena wysp'
długo po · przyjeździe
nagle
Puchalski
Włodzimierz
zmarł. Musiałem kontynuować rozpoczętą pracę, ale nie czułem się
bezradny. Wiele nauczyłem się o<l
pana Włodzimierza. Puchalski bvł
fachowcem z prawdziwego zdarze.
nla C~ętnie odsłaniał przede ml'!a
tajemnice prlyrodv. nauczył mn1f'
11budowanie
pr. dglądania jej.
kryć, ohserwacji zw'erzat i odga
dywania oewnych irh zachowAń
okres
Poza tym d'7'iPw il'ciolf'tni
d'lŚWl?dc'>!oasv~towan i a rói.nvm.
nym reżys e rom z WT"O w ko ńrn
za :.- wocował

s;iTTI-xlzi'!lnJścin.

,.zdaw"1" r:an w
- Egzamin
.fak" r
nil't•odzicnny,·!1 warunkach
b3·Jy uan:i nie r w~o:e wrn~rnl'l w
zctlrn!ęciu się z Antarkt~·dą?
Już przy wpf:;n!i:ciu do Zatl"uderza oi:(romn11
Ad nd ralic.ii
dz'koś~ I smętność pejiażu. Dookowistru
ła skały . ladowe . trochę
<"My
zmarszczona woi1a fiornu.
sie zaczyna wedrować po lądzie,
kraj()braz staje się znacznie ciekawszv. barwniejszy I symnatvc7.nlejszy. Co krok napotyka się korozlonie pingwinów, poteżnvch
miarów słonie morskie, foki Weddella no i ptasie gnia7.da: ,mew,
Cała
kormoranów,
wydrzyków,
fauna żyje we ws~anialej ldyHi i
uwagi na
w ogóle nie zwraca
r>becność człow.ieka. Jest to osobliwy raj dla filmowca, który bez
większego trudu mo7.e obserwować
obyczaje świata przyrody I rejescie'.tawe
. trować je. Szczególnie
jest tam la.to (grudzień-luty). kiedy cała przyroda tętni już życiem.

-

. k'

biegwiowego, Zimą szczeg6lnie dokuczają silne mrozy i zawieruchy
wiatr - to jest
śnieżne. Mróz,
Huraganowe
zimno
prawdziwe
do prędkości
wiatry, dochodzące
160--180 km. na godzinę sprawia· '
ją dziwne wrażenie, jakby budyn.
Arctowskiego
ki . stacji Im. H.
Baza
·miały uni~ć się do gó11y.
wręcz trzeszczy w pooadach By.
wa. że wiatry trwają całą dob'
Wyjście w teren !est niemożliwe
nawet zabronione. Nasze krajowe
<'5trzeżFmia o silnym wietrzj:! 10:trwaia
20 m na sekuttdę. tam
niemal bez przerwy, cały rok W
t:lki'ch warunkach sprzęt filmowy
?:awodzi. Akumulatory szybko rozwcześniej.
!:J.dowują się, pomimo
stosowa„vch
s?.ych zabezi;>ieczeń
dlii z~gwarant'lwania im k'lr ' ec~
neg'.> ciepła . Wvstarczy dłużej i;ioa 11.sekuracvJne
stać na wietrze
driałania zdaja się na nic. ?011•
tym nie 7.awsze można prac,.,wać
"'' re'k„wic.,.ce. ?rowad?.enle ostroa
ś~' je~t operacją Precyzy 1,n e ,
!? '> ła dbń zwvctainie onvkle)a sie
ro k•,,.,p-v , Ale tr1e'">a sohie rad1lć. NIP. zrafaiac się tymi trudna druga
ooiechałem
'1ościaTTii
roczn,,_ wy"lr.awę na Antarktyd~ i
nn.vwvdaje
si~
tnowu. tqk mi
wlotłem lnteresulacy mderiał filmowv.
KoteJna męska eskapad~ był
udział w re.fSle badawczo-połowowym kutrem rybackim 1'0 lirodko\VYm Atla„tvku„ w okolicach Sener:alu w 1984 r. zorr:anizowanym
nr:r.ez Morski Instytut Rybacld. W
.iaki snosób zabezpiecza „an sohifl udział w tak clekaw-ych 'WY·
prawach?
-

in:cze- Nasze P.kipy filmowe.
!(6lnie te przyrodnicze - . dwu-,
trzyosobowe zwykle dolączaJą do
~rup · naukowych. Maja, 'ak pani
SI\
wsnominała, swoje planv. ale
- W oparciu o materiały przy- uzależnione od t:>rogramów nauk~
powstało wych. orl(anizacvjnych. Staram s1~
wirzione z Antarktydy
Wyspie utrzymywać ciekawe kontakty . topięć filmów: „Lato na

.

reżys~rein

.

' ...._

••

filmowym.

dzisiejszym jedynie forma pubJ!cystyczna jest szansą istnienia kina· przyrodniczego. Mogą być monografie. ale samo prz~ się rozu.
mierny, że będą one inne niż przed
10 czy 20 laty, bowiem zmiany w
ni~wykle
zachodzą
przyrodzie
szybko.

- Zawsze najbardziej frapowa.
ly mnie ciekawostki przyrodnicze
te trudne do spotkania
bądż dostrzeżenia. Warto je l>001l·
laryzowaĆ'. Na ogół wszyscy wiedzą co to są iqbry, kozice ale
jak mało ludzi wie o tym, jaki·
m: zwierzątkami tą rvjówki także znajdujące się na liście chro
n!onych pnl•k!cb. zwierząt. w, ple
nerze właściwie się ich nie widzi
Są ni~samowicie ruchliwe. zwinne
najmniejsze spośród naszych Esa
ków, ważące około 2 gramów . Tt"
są wystarczające powodv dla którycb zrobiłem ten film.
- Nad czym pan obecnie pracnje?
- Aktualnie montuję materiały
z mojej drugiej wyprawy ~ntar
ktycznej. Ale chciałbym w niedalekiej przyszłości .zrobić fi.Im interwencyjny o zagrożeniu polskiej
przyrody. ·
-:' Dziękuję za rozmowę.
zwłaszcza

Rcmnawiała:

IWONA

NmMil!EC-ADAMSKA

•

:...:

'°' •

S

Y:

CP

WOJEWÓDZKA KOLUMNA TRANSPORTU S'ANmrARJNEGO
w Lodzi

ł

ogłasza

,
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PRZETARG N!IEOGRAN:ICZIOINY .

I.

- Podjął się pan realizacji fil
żarłoczne, pozy
mu pt. ,,Małe,
tcczne", opowiadającego o ryjów
kacJa. Temał dziewiczy i niezwy
kle trudny do zrobienia. Praca nad ,lat, nlP
nlm zajęła panu kilka
wszyscy . są zdolni do tak żmud - 1 .
ncgo zadania.
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C;, prawda, my przed•'1 wlonenie
go oowyżei problemu tr ':
ale b:v " byśmy
roz~tr ~)'IW '~ my,
nim
o
i
sądz
co
bardzo ·ciekawi,
Urza -1 Miasta!
'"'ldeuss
Inny bełchatowianin,
C. chętnie wybrałby się na ore '' rnracii
biad do oohl!skiej
wyda~e
,.Czardasz''. ale ..: Albo
się ti=tm obiady abonamen towe ł
zwykły śmiertelnik z u11cy nie
ma ezego szukać, albo lokal je.si;
bywa się w
2amknięty, gdyż od1
nim właśnie„. turniej brydżowy
w
lub jakaś )')I'Ćba. Podobnie
innych bełchatowskich restaura•
ciach. Tam zaś. gdzie nie ma a•
t>r6:Q.
~onamPntó.w, turniejów i
~est ~ak brudno i n ienr.:vjemnie.
nie
ze ziedzony po10Hek wc2 ' s
,,
ruw;i póiść na zdrow:e.
Pan ~ajmu_n~ _D. bez• kuteeznie
Cmentarzu '
po.szukuie ks1ązk1 o
ł:Ycza!towskim we Lwowie, kt6ra
się u~azała „ niedawno nakładem
dowie•. OSS"olmeum . Jak się
zaledwie ·
criał. Łódź otrzymała
900 jej e~zempla.rzy. Część .a nich
trafiła. do bibliotek. część za§ ..•
\". kazdym razie Rajmundowi D.
n~e ud.ało się .iej kupić. choć ba~
,
dzo mu na tym zalei:v.
Może łódzcy księgarze -:<>stara- ·
do siebie
ją się jakoś ściąg.nąć
J~cze te.n ·bestseller, jeśli jest
g-dz1eś w magazynach, zaś wydawca pomyśli o drugim nakładzie?
o
I na koniec sprostowanie
j~kie prosił pan Wacław D~bry
telefonował
nm. który onegdaj
ood~as dyżuru rep0rtera. przek::izu.iąc ~woje propozycje I uwa1(1, opublikowane nóźl}iej na naoszych łamach. otóż strefa
c~i;'?nna ,wokół zakładów „Polomt powinna wynosić nie oołto
r.a, lecz PĆł kilometra szerokości
Zasiłk6w ro1z.innych nie powin~
n? się płacić pannom, (a nie padrugiMo
nt?m) po urodzeniu
dziecka. I wreszcie: zdaniem nas~i;go ~zvtelnika. nie należy pła1o
c1c .zasiłków lu~ziom, którzy -upijanemu
le!(l! wypadkowi po
Za tiomytkti
To gwoli ścisłości.
przepraszamy.

j\Ii w administracji,
zgłaszała
· Jęst •w Zgierzu na ulicy CiosDzielnicowyp:i
P.GM i Urzędzie
nowsklej przejazd kolejowy. Nieostolarki
potrzebę wymiany
w
gdyś. strzeżony, wyposażony
kiennej, drzwi wejściowych, oa·r i
zapomniany
:iaipo.ry, dziś kietu.„ Owszem, drzwi naprawiobardzo niebezpieczny. Dwa lata
'no, ale PO naprawie jest.„ jeszcze
t.emu zginął na nim człowiek.
gorzej. Kiedy meldowała, że balMogą być następne ofiary, gdyż
kony są w takim stanie, iż st.rach
przejeżdżają tamtędy samochody
na nie wyjść, zaproponowano jej.„
i ciągniki, w pobliżu bawią się
zabicie l?WOździem drzwi balkodzieci. A niebez.pieczeństwo zdaje
nowych.
~ę tym większe, :!.e widoczność
na owym przejeździe jest barBlok, w którym mieSŻka Iwo- ·
dzo ograniczona.
to
na K., od samego początku,
stanem
Zaniepokojony takim
lat
jest od Ponad dwudziestu
rzeczy, jeden z mieszkańców omial poważne usterki. Mimo liczkolicznych domów rok temu ponych monitów mieszkańców. nie
wiadomił o sytuacji kierownicusunięto wielu z nich do dzisiaj.
two odcinka drogowego w KuTera.z kosztami próbuje obciążąć
jak
tnie, pytając jednocześnie,
się lokatorów, gdyż zmieniły się
długo taki bałagan będzie toleprzepisy. Czy to jest w porząd
rowany. Od.powiedziano mu, że.„
ku? 1 czy nasza Czytelniczka satakiego przejazdu nie ma. Zama walczyć ma też z karaluchaala.rmował więc władze miasta. I
mi. które bezceremonialnie wctł'
to jednak nic nie dało. Zadzwodzą jej do mieszkania?
nił nawet do prokuratury„.
Nawiasem mówiąc, karaluchy,
Pan Jerzy M. nie może z.romrówki faraona o.raz inne robazumieć, dlaczego wszyscy lekcełódzkic.h
ctwo. to plaga 'wielu
ważą tak p0ważny problem. Czy
bloków. Pora chyba wreszcie, aby
musi dojść do kolejnego wypadwładze miasta przyjrzały sie bliodpowiedzialny
ktoś
ku, aby
a spół
że.i temu problemowi,
zdecydował albo o zlikwidowaniu
dzielnie mieszkaniowe, PGM i inprzywróceniu
przejazdu, albo o
insektom
ne instytucje wydały
Jerzy M.
mu stanu sprzed lat?
·zdecydowaną walkę.
pyta bezinteresownie I z głębo
Pan Henryk J, ?: BełchatowJ.1,
kim przekonaniem. że to nie on
(ul. 19 st.v cznia 2) ma kłapotliwe
załatwić,
powinien tę sprawę
go sąsiada, który założył sobie w
„Odgłosy" też są tego zdania. Omieszkaniu instalację prądu trólczekujemy na wyjaśnienie!
fazowego. cz:'{li tzw. siłę. Skutek
Pan Grzegorz R. pyta z kolei,
jest taki, że Henryk J. nie mojak to iest z ta zapowiadaną róże ani oglądać telewizji, ani wiewnością sektorów w l(ospodarce?
czorem zasiąść do lektury. gdyż
Niedawno postanowił on zamóżarówki w jego mieszkaniu lepodwić tzw. wiatrołap, czyli
dwo się żarzą . Henryk J. słusznie
TOMASmw8.KIJ:
którv
wójne drzwi do sklepu,
_...,..,.„
sąsiada
uważa, że postępowanie
prowadzi ięgo żona. Złożył iuż
podstawowymi
sprzeczne jest z
nawet zamówienie w Zakładzie
PSS
Remontowo-Budpwlanym
„Społem". ale szybko je wyc.ofał. kiedy dowiedział się. że rachunek opiewać ma na ponad pół
ZAKLAD
miliona złotych. Dlaczego tak du'
że wvkonanie
żo? · Ano dlatego,
ZAWODOWEGO
DOSKONALENIA
usługi zająć ma 1:1onad 450 „roOŚIRODEK KSZTAŁCENIA SPAWACZV
narzuty..,
boczogodzin", że są
zleceniodawcy Płacą
Państwowi
Łódź, ul. Łąkowa nr 4 •
- wyjaśniono mu.
orowadzi
Grzegorz R. zamówił w końcu
wiatrołap u 1:1rywatnego rzemieK
ślnika, który go robił kilka dni
i orawdoPódobnte weźmie mniej
ni~ połowę tej sumy. Czy wobec
s.p awania elektryc:mego
i
'POWyżstego sektor prywatny
• spawania gazowego .
państwowy mogą być dla siebie
• spawania w osłonie COz
r6wnoprawnymi partnerami? Odpowiedź nasuwa sie sama.
spawania w otS'łooie argonu
Jan Sz. mieszkajacy w bloku
spawania na upraW1J1iienia Urzędu Doz.oru
nr 1 przy ulicy Smoczej na ona
siedlu Piastów skarży się
Technicznego Rs. I. I. i &. I. I.
(ze
fetor w klatce schodowej
mistrzowskie spawacz gazowo-elektryC'Zilly
zsypu) oraz na awarie grzejników. Interwencje w administrabhp i ppoż„ przy spawaniu
cji nie dają skutku. Co dalej? butli tlenowych i acetylenowy-eh
obsługa
zastanawia się nasz Czytelnik. ...,.
'
magazynierów.
Czy rzeczywiście nic nie można ,
tak
zrobić? Za co. musi płacić
Informacja i zapisy Łąkowa ·nr ł, p. 313, III p.,
tel.
wysokie komorne?
32-60-48, po godz. 15.30 - 3!-89-09.
Z podobnym problemem zatele3288/K
fonowała pani Iwona K. (Leś
lat
miana 5 m 58). Od wielu
57
nar .&ftaar

•
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SPRAWOZDANIE Z DYŻURU
Z DNIA 24 USTOPADA 1988 R.

M. Z.

Ak4U54BMWM

'

redaktorzy:

1 grudnia~ DARIUSZ DO!RO.ŻYŃSKI
dzina 10-15.
8 grudnia - RYSZARD BllNKOWSK[ dzina 10-15.

·To już 40 lat!
, Tak, to już 43 lat minęło od powstaai.ia Państwo
wej Wyższej Szkoły FHmowej, 1'elewi<zyjnej i Teatralnej im Leona SchiUen. W ciągu teg:o cza.<;u
mury uczelni opuściło wielu znakomitych reżyse
rów, operatorów, producentów, akto<ów, sposród
który<?h liczne grono zaliczrune Jest do cz-Ołówki
św1at~ego ki•n a. Gdyby zgromadzić dziś w jednym :nie;scu owe dziesiątki na}cenniejszych w
świecie i najba.rdziej prestiżowych nagród, jakimi
pQszczycić się mogą absolwenci uczelni, byłaby to
godna nai wyższego podziwu kolekcja. Ni.c wię~
dziw111ego, ie wielu z profesorów, absolwentów nie
tylko · :.:apisało pl ękl!lą karlę w historii polskiego
ki:ia, lee-z i współtwor:z:yło uczelnie o podobnym
charakterze w niejednym zakąbku świata, a i sarna uczelnia gościła w swych nmra.c h najwybit•n:ej~
szych twórców świa.towego kina, którzy z po<lz:-.
wem poznawali dorobek PWSFTViT. Bo też ma
się czym .szczycić łódzka „szkoła mistrzów'', jak Ja
jak powiedz'ał
nazyw.a:ją. I w dobrej kondycji rekt'Or uczelni, prof. Hemryk .Kluba - przypadło
szkole obchodzić swoje święto.
Mimo kłopotów ~ trudności, jakie przeżywa cały
k ra.i. sd-0ła·nó. z.modernizować · \e&br szkolny, pO?;.Yskan-o środ~i na remont i<nnych pomieszczeń (z zachowaniem ich zabytkowego charakteru). Więcej,
pawilonu
w niedługim czasie ruszy budowa
· dżw-ięku i· montażu. Kierownictwo szkoły spodziew.i się n·iedługo sporej pomocy w postaci sprzętu
te!ewdzyjnego, komputera graficznego, stołu do
uruchomienie
ztijęć specja<l.nych, który umożliwi
nowego Wydziału Tec-h.nik Specja.llilych, słowem „to pozwala pa.trzeć w
jak stwierdził rektor przyszłość z peowną d-0zą optymizmu".
Uroczystości jubileuszowe. trwają już Qd jatkieg:>ś

czekają

>

,
>'

'j(
1

1

;
>1\

>
ł

i

>

na spr:r.edaż nw. pojazdów.
L.J.

1.
2.
3.
4.
:;,
6.
7.
8.
9.

10.
Il.
12.
13.
11.
15.
16.
17.

Marka
P.
P.
P.
P.

Fiat 1Z5p
Fiat 125p
Fiat l25p
Flat 125P
P. Fial l 25P
P. Fiat 125P
P. Fi:-t 12'.iP
P. Fiat 125P
P. Fiat 125P
P. Fiat 125p
P. Fiat 1!5p
P. Fiat 125p
Nysa. 5Z2 T
Nysa. 522 S
Nysa 522 S
Nysa 522T
AVIA A2-0F

Nr rej.
LDB 791P
LDB 298P
LDB 704P
LDB 307E
LDB 79SP
LDB 776P
LDB 793P
LDB 780P
LDB 21J6P
LDB 348P
LDB 442E 1
LDB 356P
LDB 133·E
LDB 483E
LDA 286V
LDB 965E
LDA 378S

Rok
Nr
prod. silnika
li.85
977470
1984
974862
1985
1002200
1984
934ti83
1985
914191
1985
11>448118
1985
1017451
1985
977461
1984
1052024
1985
' 919101
1984
862589
19*5
10020-06
1984
601135
1984
773465
1983
l!ł4:m
1984
810208
1982
1198

Nr
podwozia
102450.2
1023457
1024175
1017326
1024582
1024374
1024497
1024527
1023523
1023135
10180111
1023131
Z91539
293710
283917
296007
7727

O/o

Ce-na

Z 1 1Ż.

WyWoł.

7D
65
70

651:1.000,758.000.850.000,-

lió

758.0ńO,-

6'5

758.030,650.000,650.000,758.000,, 650.000,650.000,758.000,650.000,-

'10
70
65
70
70
&5

70
70
7•0
65
70
75

·su.o.oo, -

667.0l>D.778.600,617.030,. 92-6.000, -

~-

Wymienione pojazdy m<>tna oglądać w dniu 19.:XII.1988 r„ na terenie WKTS, w
ul. Warecka 2, w godz.. 8-10.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.XII.1988 r., na terenie WKTS w Łodzi, ul. Warecka 2. o godz. 11.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w dniu oględzin do kasy prze<lsiębiorst·
wa w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej.
1
W przypadku nie<lojścia do skutku przetargu pierwszego, drugi przetarg odbędzie się w dniu 4.I.1989 r„ o godz. 11 na terenie WKTS, w Lodzi, ul. Ware<:ka 2.

Łodzi,

Zastrzega się prawo odwoła.inia przetargu lub wyicofania niektórych samochodów
vnr' ··
bez podania przyczyny oraz zmianę cen wywoławczych. Za występujące
uzu:;c 1
ukryte w poJazdach. zakład nie ponosi odpowiedualności oraz nie
braków.
3318/K
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Na kolumnie „Polemiki. lldy. opłnh" po-blikujemy tylko Usty podpisane Imieniem I nazwiskiem, s podaniem adresu. Adre1 f nuwłske
sobie możliwość skrótów.

na tyczenie

zalńteresowanego

'l:atrzymujemy do

wladomo§cł

re•
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DLA MNIE 'IO BYL MAR.NY POLITY!{
Marn dosyć wysłuchi wan i a w raidil\l. w telewizji•, w rozmQIWach
o „p~lski·:n p:ektlełku". ~negdotę tę, jeśli mnie pamięć nie myli,
01.JOw!e~zial Volter ~odl:zując się Fryderykowi II, nazywanemu
rowmez pnez Polakow. nie wiadomo dlaczego, wielkim.
Dzięki Vo!tervwi to, co w owym czasie charakteryzowało Francuzów, zostalu za spra.wą ·bi·s ma:rkowskiej propagandy prZY'Pisane nam. To .że Ni.em~y chętn ie posług~w.aH się tą bajeczką. żeby
nas wobec innych - osmieszyć, pooirżyć i usprawiedli.twić własną
wobec n'.IS podłość, rozumiem, a.Ie nie rozlllffiiem skąd bierze się
u naszych biczowników zajadłość, ?. -jaką ra.z po raz tę brourę.
ktńrr; można ocin11eść do każdego społeczeństwa. z ma.sooll'istycmą
Wpros·t rozkoszą, z perwersyjnym zacięciem, opatrują wyłącznie
polsiką etyk!etą. ·
!'J'.e laik dawno pizeczyłałem w poważnym tygodni•ku. między
wierszami oczywiście, że Józef Stali!Il zesłał na Sybior setki tyisi ę
~Y P~l~ów •. by ich przes:zikołić do walki z Niemcami! Co więcej.
ze dzięk: t~J huma1ni1tairnej akcji tysiące Polaków unikmęło śmier
ci ·z rąk Niemców, a to że padili z rąk stalinowców wyni<k alo raczej. z ~raku odpomOOc:i na wszy. głód i mróz oraz z braku z.roZ1;J'rrueni.a dfa radzieckiego wymi•aru spraiwiedHwości, nieodpowiedniego transportu i ostrej zimy.
Tak więc w dalszym ciągu uspriliwied1iiwi•a się stal:illlowskie bezprawie, ciekawe że idąc tym kopem autorzy tyich tekstów nie
wystąpiłi .jeszcze z apelem do polskich kotnUJnistów, których wła
dze sa~~yj'Ile ~adziły w Bere:łie. Wronkach i gdzie iroziej. aby
wystawili pomn:ik wdizięczmości sanacj-i za to, że ta osadzajac
i·c h zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w więzieniu. urate>wała kh przed niechybnti śmiercią z rąk stali!Ilowców. Wiem.
że to br2Jil1i jak niesmaczny żart, ale ile jest w n~m prawdy w1-edzą tylko oi, których w Polsce sanacyjnej zwolniono z braku dostatec2lllych dowodów wiiny, a za co w ZSRR dostaiwali. o ,.l e
.
m1eH szczęście. 2:> lat katorgi.
Nie wiem n.p. co to za roczmica, 11;le mowu było w prasie pełno
o naszy.·;:h stvsunkach z Czect.osłowacją; o Zaolziu . . Wpraiwdziie t·u
1 6wJizie można jurl.. byio przeczytać, że bru.dno było pomagać komuś. kto skądinąd oczekiwał pomocy i bić się nie chciał. ale ja.kby przy okazji dołożOIIl.o nam zmoWl\l za Zaolzie. zapominając. że
Czesi wbrew przyjętym dobrowolnie zobowiązaniom zajęli w 1919
tok.1 Zaolzie f"iłą 1 to wtedy. kiedy my walczyliśmy o naszą niepo·lległość Bylo jak było, ale to nie m)"Śmy da1i początek tym
bolesnym d'a obojga nar-'.>dów. Wy>darzeniom.
A swoją d,,.ogą 'ni1g dzie nie udafo mi się zrrialeźć chocby cienia
wzmhnki o tym, że dajmy na to Czechów z tytułu ich agre~1r
w 1919 rok:J <:!ręczyły jakieś wjrzuty suimien·ia. Skąd się więc u
nas biorą te nie kończące się gorzkle żale?
Przez cale dzi-esięciol~'I•a katowano rzady II Rzeczypo·spo!Jtei
przypisując im winę za wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na nas .
we i po wTześniu 1939 r. Gdyby nie głupi UJPór Polaków - ubolewali pok6j mHujący Niemcy, Józef Stalin, a za nim Fra111cuzi.
Anglicy - nie doszłoby do szału zniszczenia, jaki ogarnął najbardziej światły naród Europy Słowem wszystkim ubolewa.jącvm,
równ:eż braC-tQm Pola•kom, jako6 ni.g dy nie przyszło do głowy,
że dL.ięki nauemu uporowi po raz pierwszy w hiostorid na taką
,;kalę udało s:ę Polakom to, co im przyszło przegrać na polu bi·twy. CY.legrać z nawiązką przy konferencyjnym stole!
Dzięki temu zwydęstwu. okupionemu przegra•ną we worześniu
1939 r .. do~z1o do zawiązainia prawdzi·wej . a nie malowanej sło
wami koalicji antyfaszystowskiej. kt6ra w sposób jedinoznacz:w
"Z.aciążyta na k.lęsre Niemiec, która zapobiegła narodzinom .nowei
epoki niewolnictwa \ prz.emystowego ludobóistwa.
Anglicy o<l lat dowodzą. ź~ wypowiedzieli Niemcom wojnę w
obronie PoJ.s'k:i, pod(Jbnie Francw.n. Rosjan·i e tylko dlatego pos-z.li
nn Berlin bo nie było inne; drogi do wyizwolenia Polski spod
niemieckiej okU1Pacji. Anglicy przyznan•i e się do tego, że między
j.nny.mi zoot&l1 wciągn;ęci do WQj•n y przez Polaków uważają za
.
prawdę me cio przyjęcia i w złym smaku.
Ci?roiący na polonofobie Wi•nston ChuirchHl uma.1. że Monte
Cassino zdobyła 8 armia brytyjska i tak zostało to zapisane po
wieczme cza•,y w . .ElncyklopedH Bri.tannica". dJa z górą 50-0 mHionów ludzi -mówiąc}~h po angielsku. Na nic zdała si~ osobista inu Winstona Churchilla.
terw~c'a gen. Władysława Andersa
Nie po~to przypomnienie że przecież za. tę biit wę został odz.n~-?z-ony pl.'zez Królowa AnErlii w czasie kiedv cm. Winston Churchill był premierem. Replika Winstona Churchilla była bezlitosna.
Czy kN'PU,S polSiki był częśCią 8· armii brytyj.sk1iej? Był! No
więc o co panu chodzi.
Biedny Władysław Anders swoi pozbaiwiili go obywatelstwa a
goi1isznl-k po prostu okradł Nawet wyprowadzenie wojska ' z
ZSRR przypi~ano jemu, a nie Winstonowi ChurchiiHowi. k.t óry byl
tego wyprowadzezna autorem i i nic.iatorem. który uzgodnił to
z Józefem Sta!iinem poza plecami Polaków, a Wła<lvslaw Sikor&ki
d0"1A·iedzi•ał się o tym i$rojelroie iiuż iako o fakcie dokonanvm!!!
Ro7uimiem. że wielu Anglików uważa Wi·nstona Churchilla za
geniu.sza., który ocalił Wielką BT:vtanię. Ale dlaczego my uwahmv go za ta.Kiego, nie pojmuję . W odn·iesierii'll do spra·w Europy
Wschodniej mylil się iaik d~lecko np wierzył że po zakończen i u
dz 1ata:'i wojennych 7.SRR bed~ie tak wyczerpany. i,ż minie co naimniei 20 lot mm odzyska żywotność na aren1e międzynarodowej.
żvczył S·1bię cibv Pol9ka po woin!e była w równyim stopnirtl przyjazna wobet· ZSRR i wołJe(> AngHi, ale . gdyby ktoś solą slodz.H
herba.te na pewno .uznałby v.o za wariata. a przecież to życzenie
było. róvmie niedorzeczne. Brutalnie dążyił do zad1owllll1i·a wpły
wów w powoi~nnei Polsce. pomimo tego że oo cichu. pouifnie oddał ią za o'<'. bez żadnych korzyści <lila Wi~lkiej Brytanii, po prost11. weTJchnal Polske do ·s fery wpływów ZSRR.
T tej przed7i'Wnei bezi1t1+eresowności do d~iś 1'ojąć n·i e mogę, bo
:lerJ.noc7<'~1''E' na arenie ,mJeó?V'!la<rodowei. iak choćby na konferencji w Quebec brutalnie oświadczył Ameryikanom. że Polska
leiy .w najżvwotnieiszei sferze brvtvjskich wpłvwów i interesów
i całe· ?a,matnenie i uzbrojenie AK należv · wyłącznie do Brytyjskieii:o Sztabu Tmoerialnego w Londynie. Czym oczywiście spr·)wokował Józefa Sta.li<na do oświadczenia, iż na zaplec:w •ArmM
C ·::erwon~i n-e ,..bedzie toleorowa>ł żadnych u.grupowat;t wojskowvch
ni~ Tlt..dle~aiących clowód?.twu radzieckiemu i w ten -prosty sposób
zafondował nam Winston Cl:uirohi<ll konfli•k t na mia.Te wojnv domowe; w 1945 roku. W tvm w}"Stąpieniu Wiinstona ChurchiUa u'
p<>trule o<YZalek traigedi1i Wars:rawy i <lira.matu AK.
Nie był naszyim orzyjac1elem. Przeciwnie. nie cierpiał Polaków,
:>.a<'hownvał się wobec nas . iak ów antysemi1ta. który ma swojego
7.vda. ktńr-eito lubi. które.~o sympaitią się szczyci oo to. bv m')c
ju7 be? wyrzutów sumi~n i a n ienawidzić całego żydootwa. W iego
otnc7enilu roiło się od lud1i odnosząrvch się do nas wrogo. uwa7, ;;1;1„v•eh f>; .l~ke za naństwo sezonowe. a ose>bi-.;ty sekretarz ·i
przvjaciel Winstona Churchilla, gdzie tylko mógł, tam przeciwko
nam in'rv;wwał. n iednei i takich intrV'g trudnej wprost do poi~ia n!s:it Ja.n Nowaik-Jeziorań.,,ki. byłv dyorektoor radia „Wolna
Euromi". a ie.ii:o trudno nn-i:::idllic:I o amglofobię.
Kiedv pcó kon •ee woi1J1v Winston ChurcMll zorientował się, że
ie·•o- rad·ubv na wvczernanie 7.SRR wzięły w łeb, z calą gwał
t,.,.••m"~'"ia wystąpi~ w obronie Ntemiec. oezywiście kosztem Polski ~weP.n naiwierniei~1.elto -;ojus:r.ni•k a Broniąc gorąco I z przekn.n""''"m n'~m•~kiego sta•n u oosiadaini·a na Wschodzie. ar!?u~n
tow;ił b"7 żenadv . iż bez tvl'h terenów biednym Niemcom Etrozi
p!..\,J · 7t· •:i11na ~ie 7.e brak•"'m w~ród narodów Europy, dzi~ RFN
n:ileżv do znaczących, badzacych niepokój wśród sojuszników eksporterów żvwności mając dQ. wy~ywienia, na jednej trzeciej tenrtt•ri ..1m dawne; R?RSzy prawie 80 pr-oc. ludności zamieszkującej
pr1.ei3 wojną całe Niemcy.
0
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Być możt: że darzył Władysława Siikorskiego szczerą sympatią.
a!e wcale nie jest wykluczone, iż pod jej man1!Jfestacjoami wk.ryiwał
prą.wdziwy stosunek do Polaków, niechęć, co najmniej niechęć. ·
W.inston Churchill był na tyle silny, by doprowadzić do upadku
swoie ukochane Imperium i na szczęście za słaby, by zepchnąć
świ at w ;:irzepaiś ć postatomowej mairtwoty. Mógł recy.tować z pami ęci n ie ty•lko całego „Ha.mleta", byił niewątpli.lwie jednym z najbardziej ·;ntełLgentnych premierów Wie}kiej Borytainii ale polityk iem był w moim pojęciu, zwłaszcza w od:rriesiend:~ do Euirooy
·
Wschodn:eJ, po prostu matrnym.
KAROL OBIDNIAK

STOWA~ZYSZENIE WYSIEDLONYCH
-· a_
ZSZ
L -=~

Z lJODZ[
5.

d

W li.śc'e Władysławy Klembowskiej z nr 37 „Odgłosów" mówi
się o powołan i.u stowarzyszeni•a Polaików WY'Siedlon)'lOh z Loiz:I
w 1939 r.

·

Il grujn:a 1939 r. byłam jako dziecko w ~UJPie osób wysiedllony(;h z L..>dz1 (:zdaje się, że był to pierwszy traiil:Stport WY5ied-lónych) . Wra.t z matką, babcią i dWiema siostrami zostałyśmy wyrzucone z domu w n<łCY - ojciec m6j jl\JIŻ; wtedy był zabrany
przez 1tes:apo a potem wywieziony do Oranienburga. Uważam, że
takie stowarzyszenie jest bardzo potrzebne. Moje siostry także
chciałyby s ; ę przyczynić do powstan~a takiego :nrreszenia.

l\IARIA POPLA WSKA
(Warszawa)

JAK J'E'ST W DOMU OPIEKI SPQILECZINEJ?
na . au1 a_a._axa ·

!

W z\\oiąz:ln.1 z listęm L. D. („Odgł05y" nr 44 i nr 45) pen.sjonariU1SZa jednego z domów pomocy spo-łecmej dJla · przewlekle chorych przy ulicy Przybyszewskiego nr 255 wchodzących w skład
WojewódMiego Zespołu Pomocy Społecznej i Geri·aitirid oraz notait·
ką z anoo·'1mowej W)-p:i.wiedzi na temat sytuacji w tym domu in.
formuję:· ·

Zostala puwołana Komisja pod nadzorem WY"<faiału Zdrowia i
Opieki Spolccmej Urzędu Miasta Lodzi d~a zbadainia wymienio. nych w „O<lgłosaich" zair:zutów pod aocesem personelu (gł-ówn1e
salowych). W skład Komisji wchodzą osoby nie związaine bewo.śred.n io z flilnkcj0'!1owaniem domów pomocy społecznej. co m~m
na<lzieję zapewni obiektywne zbadanie sprawy.
okradania pensjonariuszy,
Jeżeli · zostaną . stwierdzone fakty
naruszenia tajemnicy ich .korespondencji lub innego karygodnego
dz i ałania . to wszystkie te przyipadlki zostaną zgłoszone do prokuratUTy W u.zaisadn.ionyich przypaod1kach przewidujemy także odipo.
w •edzi ::rlność ~użbową.
W c i ągu ostatniego . roku występowaliśmy do Prolruratmy dla'
dzi-el1 fr.y Łódź-Widz.ew z trzema wnioskami o zbada.n·i e przyipadków wył~<lnnia pieni~dzy lub okrad8111i8 pensjooarioozy pr:r.ez
pracowników (jedna sprawa została umorzona. dwie są w tirakt:ie
wyjaśniania). WystępowaiLśmy taikże o zba<danie podstępnego U·
mieszczan ;.a przez krewnych w domu pomocy społecznej osoby
niewidomej, którą krewni informowali. że podpisuje zgod~ na leczenie sanatoryjne (chodzi-Io iim o mieszikanie) Takle przypadki
nie są odosobnione, a•le pensjona.riusre na ogół nie chcą. aby występowa~ przeciiwko ich .rodzinom. Również dość często rodzmy
lub opiekunowie pensjonari•\!SZY Wytmuszają na nich oddawanie
tzw. kies2'JOn,k owego lUib końcówki reri~y (niejednokrotnie 20 i wię
cej tysięcy złotych)
Rozmowy z krewnymi lub opieki.mami na •ten temat bywaią
Nie wzmacnia to posta.iw etycznyich personelu, szczególnie tego o mski<:h kwahLi•ka.cjach zawodowych i mora1nyich. Nie
jest to oCZJ"Wiście caŁa prawda. Są krewni i opielrunowie, którzy
z różnych. czasami dramatycznych powodów nie mogą zaipewmć
opieki oięźko chorym całkowicie niedoł~nym bliskim. To oni
wlaśn ie zaproponował. stworzenie fooduszu na rzecz pomocy
spc·łf!cz.nej 7 dobrowolnie przez rodzillly, a także niektórych pens ionariuszy wpłacanych składek Z funduszu mogłyby być między
i•nnymi ·wypłaK;one wysokie nagrody pracown~kom PDPS wyróż
niającym się wrai<l1iwością na cierpienie, pracowiitoścl.ą i llltlliejet·
nością niesi€ni.a pomocy.

Lądując na tej ziemi jest się trochę zaskoczonym.. Nowoczesny
dworzec lotniczy, a następnie samo centrum Nairobi nie wskazują na to, że jesteśmy prawie w sercu Afryki. Wspaniała z::ibudowa city z licżnymi wieżowcami hotelowymi i b iurowymi oraz
jednej z piękniejszych budowli ś wiat a - Centrum Kongresowego,. jest czymś niespodziewanym po przelocie ponad wypal onym
słoncem kontynentem afrykańskim. W m1e:5cie rzuca się - w 0cz.r
~ała ilo;ść białej ludnoś ci która woli prze bywać incognito w z::isamochodów.
lokali i
ciszu khmatyzowanych mieszkań, biur,
Dlatego ulice zdecydowanie opanowane są przez kolorową ludhinduską. Grumurzyńską oraz napływową ność miejscową py te darzą się wzajemną nieufnością, wynikającą z faktu, przyhindusów; co
najmniej częściowego opanowania handlu przez
odczuwane jest ja~o wyzysk miejscowej przez napływową ludność.

z
Jako biali traktowani tu jeste ś my ja k ci którzy, niejako
kolei
są ponad wszelkimi ich namiętnoś ci a mi , z
Jako Polacy z duża życzliwoś c ; a . Zdziwieni iestP 1·mv r osiz dar vmi
przez nich bieżącymi informacjami . o sprawach polskich oraz
obywa~el a ch " nasze j ojczyzny. Jednak
niektórych „prywatnych
sympatie te w konsekwencji .zawsze zmierzają do wyciągnięcia
jakic~ś. korzyści materialnych z oferowanych nam, mniej lub
bardzieJ sensownych usług. Wystrzega j ąc się tych ·p rzypadkowych
oraz ży wność
usługodawców gromadzimy stosowne informacje
d!a naszej wyprawy, celem której jest wejś cie na Mont Y enia.
Masyw ten. wypiętrzający się dokład nie na równiku, jest pochodzenia wulkanicznego i osiąga wysokość 5.200 m. Otoczony jest
wi~lkimi obszarami 'sawanny, stanowiącej siedlisk o egzotycznych
zwierząt, raczej dużych i raczej mięsożernych.

~rzeznaczenia

jedyn~ e w czekany, t j. przybory lodowe, zmierzać
bazy wyprawy, którą planujemy rozbić w sąsiedz·
.
twie lodowca na wysokoś ci o1':oło 3.000 m.
W~posażeni
będz!emy do

WI..ODZIMIERZ KORP'J:CKI
Nairobi 5.09.1988 r .

ZABAWA W GLUCHY TELEFON
W końcu października 1988 r. przy je ch a łem wieczorem do Piotrkowa Trybunalskiego. Pociąg miał ponadgodzinne spóźnienie.
Na piotrChciałem zatelefonować. Nie n11ałem pięciozłotówki.
kowskim dworcu czynne były dwie ka~y. Do jednej wiła się dłu
ga kolejka. Przy drugiej stało zaledwie kilka osób i... czekało
a~ wróci kasjerka. Udalem się do pobliskiego kiosku „Ruchu".
Kiosk był czynny, kolejki przy nim nie było, lecz pani" sprzedawczyni ze smutkiem stwierdziła, że nie ma już ani jednej pięcio
złotówki. Wróciłem do dworcowej kasy.
Po kilku
przy

nąłem

minutach miałem · upragnioną pięciozłotówkę. Stawiszącym wewnątrz dworca automacie telefonicznym.

Podniosłem słuchawkę.

Telefon

był głuchy.

na poc.ztę główną przy ulicy J:uliusza
do
obok wejścia
Automat telefoniczny wiszący
p\otrkowskiego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego także był
nieczynny. Wewnątrz aparat również nie nadawał się do użytku.
Zdecydowałem się pójść

Słowackiego.

Nie pozostało mi nic innego, jak zamówić rozmowę telefoniczną
z. Piotrkowa do Piotrkowa. Bardzo uprzejma i sympatyczna paMiałem
numer>em.
nienka szybko połączyła mnie z żądanym
szczęście. Za chwilę poczta została zamknięta.
PAWEŁ REISING

INSTYTUCJE

ODPOWIADAJĄ

żenujące.

Na podstawie wyjaśnień Naczelnej Pielęgniarki Zespołu i kierowni•k:i wspomnianego domu pomocy społecznej. na cz~ć zarzutów L. D. możina jl\lŻ d:ziś odpowiedziieć.
Je;zcre jako peru;jonall"Hisz PDPS przy U!liicy Naa:wtowiicza n.r 114
L. D. podjął starania o przeniesienie się do domu pomocy społecznej w Warszawie. W~OS Urzędu m. Lodz:i d'ł-ugo nie móal
zaiatwić mieJsca w Warszawie poniewaiż kolejka oczekujący;h
je.t tam jes<1eze dtuższa ndd: w Lodzi. Wreszc-ie w l!ipcu 1988 r.
L D. otrzymał powiadomienie z WZiOS w Warsza·w ie, o przyznaniu mu miejsca w PDPS przy ulicy Mehoffera nr 72/74. Od
te; pory kierownik naiszego DPS co kli11 ka doni telefonll1:ie w tej
spr a wie do W an;z.a,wy. Ostatmio . odpowiedzia<no mu, że ze W2lględ·U
na wym!.anę kaloryferów o~aniczono przY'jęci.a. Zakoń.czenie remontu przewiduje się na koniec listoPada.
L. D. pi·saił w tej spraiv.iie m'i·ędzy i!Ilnymi do „TcybUilly Lu.du''.
Redakcja „T:ryibuny Ludu" i1J1;terweniowala w warszawskim Wydziale Zdrvwia i Opieki Społecznej o przyspieszen•i e przyjęcl1a.
W oddziale, na któ.,-m przebywa L. D. jest obeclllie 65 peru;jonar;uszy 'na ogól caiłkQIWlicie niesprawnych z zaawansowaną miaż
dżycą i innymi schorz.eniami. Obsługuje ich 6 pielęgniarek odciinkowych i oddziałowa w systemie trójzmi•anowym, t:zin. na jednej zmianie może być jedna pielęgni·arka, wyijątkowo ·dwie. Jeż:OJ-i · któraś jest chora, to pojaiwi.a się problem obsadzeni·a dyż-.1row nocny• h. sobót i niedzJiel. Salowych jest także tylko 7 (powinno być 12 wedl·u g MZiOS). Płynność tej kadry w placówkarh
służby zdrc>Wia ·i pomocy społeczmej 1est ba.Tdzo durża (pm-m.cenie
. .
pracy. nie;i;spraiwieci1lil\\"i1or.a nieobecność itp).
syt...iacja, ~;:jąt){owo ci~ka. praca or~ niskie zarobki poiwodun sta1e trudnosci z zaIJ€wmeniem dostatecznej obsady. Kierownh!,ów ~kimów pomocy '11połecmej prześladuje stale wi<l•mo oddziału z c'ężko chorymi, których n•i e ma kto obsłuiźyć.
~a

O wyn-!'lmc-h pracy konliisji redakcja „Odgłosów" zostanie pow iaidomiona natychmiast po jej 1takońezeniu
Zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecmej i Geri•atrii ·
mrr KRYSTYNA OSADA

Lekarz medycyny LESZEK WŁODARCZYK z Zespołu Opieki
Zdrowotnej Łódz-Górnf' wyjaśnia, że po odejściu lekarza dentysty Janiny Robakiewiczowej z Poradni Stomatologicznej przy ul.
Myśliwskiej 9 istotnie pogorszyła się opieka nad dziećmi i nie ma widoków na poprawę tej sytuacji.
ja~ ~o ~ej pory Dzi~Je ~ię tak ~!~tego, że „lekarze dentyści podejmujący specjalizacJę me wyrazaJą zgody na rozpoczęcie specjalizacji w zakresie
pedodoncji". Opiekę nad dziećmi zapewniają inni lekarze zatrudnieni w ZOZ Łódź-Górna.
. STANISŁAW KUBIAK z RSM „P()lesie" wyjaśnia, że ocieplanie szczytów w łjidynkach na ,Retkini-Zagrodniki" nie · było
?rzewidy~ane„ gdyż°. do ocieplania używano płyt typu „kolorys"
i „acekol , ktore takiego malowania nie. wymagają. Również płyty
azbestowo-cementowe szare, według ustaleń Tnstytutu Techniki
Budowlanej, nie wymagały malowania farbami elewacyjnymi.
ITB zmienił jednak stanowisko i wymaga teraz malowania płyt
~bestowo-cementowych szarych, co RSM ,Polesie" będzie czyw miarę otrzymywania farb elewacyjnych
niła. Od 1989 roku - będzie się również malować budynki wcześniej ocieplane.
Z Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Łodzi otrzymaliś
my odpowiedź podpisaną przez mgr inż ANDRZJA DOLINSKJEOkólnej
GO, z której wynika, że ułożenie chodnika na ulicy
„~wiąże się z dużymi nakładami finansowymi", gdyż trzeba wywłaścic i eli
c1.ąć _drzewa, poszerzyć jezdnię, trzeba wywłaszczyć
ziemi na ten cel przeznaczonej, a WDDM w Łodzi nie posiada na
to ':"'szystko pi~niędzy. Jeś~i natomiast chodzi o ulicę Biegunową,
to Jest ona uhcą lokalną i podlega trosce Urzędu Dzielnicowego
Łódź-Polesie.

Widzewski o~d~łał PSS „Społem" nadesłał odpowiedź podpisaną
wynika , 7-e
przez prezesa mz. PIOTRA WALIS1A1':A, 7 której
rei;no~t s~lepu nr 1875 przy ul. Haska 1 zaplanowany był na 3
pazdz1ermka 1988 roku, a rozpoczęto go 10 października . Remont
ma być zakończony 12 grudnia 1988 roku. Wprawdzie zakres
ren;ontu jest szeroki, ale 'czynione będą niezbędne starania, aby
mozna było sklep otworzyć wcześniej Dd 18 pażdziernika 1988
roku pieczywo sprzedaje się w godzinach od 7 do 10 w sklepie
mięsnym nr 1931 przy ul. Haska L
W~dzlał Gospodarki Komunalnej UD Łódź-Bałuty w piśmie
przeprowadzono
podpisanym t;irzez ~AR.IĘ ORliIK donosi, ze
i Księdza
kontrolę nawierzchni ulic: Urzędniczej , SPdziowskiej
Brzós}ti. Stwierdzono, że niektóre odcinki tych ulic „istotnie WY•
i:iagaJą drobnych napraw". które zlecono ,.w trybie pilnym" WoJewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Łodzi. a dla ul. Ksi edza
Brzóski przygotowywana jest dokumentacja techniczna dla modernizacji _ nawierzchni tej ulicy. Zdaniem Wydziału Gospodarki
Komunalnej UD Łódź-Bałuty „stan wyżej wymienion ych ulic nie
stwarza zagrożenia dla ruchu pieszego oraz kołowego".

POZDROWIENIA Z AFRYKI
Serdecznie pozdrawiamy redakcję „Odgłosów" z czarnej Afryki, która nie przywitała nas tamta.mami niosącymi po kontynencie wieść o przyjeździe grupy łódzkich i warszawskich alpinistów, lecz pewną obo.jętnością wynikającą z dystansu jaki zachowują jej mieszkańcy w stosunku do białego przybysza.
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ALEKSANDER WWIEDENSKI
„C H O I N K A U· I W A N O W ó W"
POLSKA PRAPREMIE'RA W REŻYSERII
WALDEMARA ZAWODZ.JŃS~OEGO! r
. JUŻ 11 GRUDN•IA 1988 R. O GODZ. 19.00
„Przychodząc do nas, zapomnijcie wszystko-, c<> przy~wyczailiście się oglądać we wszystkich teatrach. Niejedno, być może, wyda się wam niedorzecznym. Chcielibyście odnaleźć tę logiczną prawidł°'wość, do której jestt::ście przyzwyczajeni i którą - jak wam się wydaje dostrzegacie w życiu. Ale nie będzie jej tutaj. Dlaczego?
Ponieważ przedmiot i zjawisko, przeniesione z życia na

scenę, tracą swoją prawidłowość „życfową", zyskują za~
inną. - teatralną".
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Adaptacja i reżyseria - JACEK ZEMBRZUSKI.
· Informacje - Teatr 77, ul. Zachpdnia 56, tel. 33-43-68,
33-26-41.
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Najskrytsze tajemnice kobiety
odkrywane przez dwie męskie zjawy
czyli

JerzV Sitarz

BONJOUR MARCEL D.
lldrlof bior~

M~oslawa Morchelulc
Ryszard M:óz (goócinnle)

Jacek

Jerzego Sitarza

Pawłoł<

w reżyserii Lucyny Mielczare,k, ze scenografią autora i muzyką
Marka Chołoniewskiego •
.,!;rapremlera: 18 czerwca 1988 roku w Małej Sali Teatru Nowego.

.Ian W. Pórodowsk1

Reżr>erio

LUCYNA MIELCZAREK

An·.•· n ·1 Jorc· znlt

• Scenog.:ofio
JERlY SITARZ
M„ . •
/.·.·• ::.• ~ :OŁONIEWSKJ

Miłość

\

o.

romantyczna demaskuje brutalnie
grę pozorów teatru • .
Czy spektakl zostanie dokończony?
Oto

~ndt L~f A'~!9..lf

ROMANCA
Jacka Chmielnika

w rezyserii autora, ze scenografią Leszka Rybarczyka.
Premiera: 19 listopada 1988 roku w Małe,' Sali Teatru Nowego.
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LESZEK .RYBARCZYK
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·~,~ WALDEMAR WILHELM
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(f
Minął brzemienny w zdarzenia ;rok 1792. Ludzie bY'li zmę<:Wn.i
I niespokojni. Tak niedawno gdzie~ w przygranicmym mia.stecz·ku Tairgowicy zeiJrał.a się garstka zawiedzi·o nych w swych a.mbicj.ach magnatów, którzy wbrew własnemu narodowi i prawowit.emu monarsze r.cl:111"ę1i ojczymę na &,kraj przepaści. vzgodtt:liony
wcześniej w Petersbuirgu akt konfederaocjl, zwanej odtąd targowic:ką, miał zabezpiec-zyć Rzeczpospolitą przed 2lgubnY,m. zdaniem
targowicz:in. wpływem postępowego obozu reform. W
obaw ·e
przed słU1Szny n gniewem zdradzonego nModitl konfederaci uprosili :.mperatorow:\ o protekcję rosyjską. Katarzy>na II skwa.pH'Wlie
skorzyostała z oka;>;j.i, zgodnej
z mocaTstwową t>oliotY'ką Rosji.
S:oczęs·ny Potocki. targowiczani•n, tak U'zasadni.aił decyZję syg;naihr'uszy haniebnego aktu: „Zguba lub despotyiun nas czekał. Opatrzn.-\ć użyła s.r)osobćw na<lzwY'Czaj.nych, gdy już żadnych się być
n !e 2Ki!l1Wało do c'.iwiignięcia RzeczypospoJi.tej".
Wkró~ :e przekroczy-la grace USZCZJ\l/Plonego już w
WYD ilrn
pierwszego l'Ozhiooru kraju blisko sbutysięcma armia rosy>jska.
przez!wko której · stanęło zaledwie 37 OOO żoŁnierzy polskich. Pola.cy niemal od r;oczątku znaJeźlf się w defensywie, nie pomogły
zwycięstwa ks. Józe-fa pod Zieleńcami i Kośduiszki pod Duibienką.
Spełzły na nic-1.y>nl zabiegi dY'Plomatyczne rządu polskiego
w
sprawie zawieszeniia broni. bo Kata.rzyna nie uamawała sta•nu
wojn:v między obydwom& krajami. zaś dzia.łania zbro}ne na ziemiach Rzeczyipospolitei określała jako !'ll!terwencję na prośbę legalnej, w jej przekonani·u. reprezentacji naTodu w osobach kcmfederatów. Zmuszony niekorzystną syt'Uacją na polach bitew. 7agrożenie:"'l ze strony Prus l pogairszającym się stanem gospo<la:-czym kraju Stan!słr.w AugutSt przystąpił. acz n iechętnie. do konfederacji i wstrz.vmai d~iialania wojenne.
Jeszc1.e w li1pcu 1792 r. główni autorzy i obrońcy Koostytucji
3 Maja udali się ua errii•grację w obawie przed represjami targowiczan. Rosjanie zajmowali kraj powierzając dowództwo woislt
polskid targowic7.dlom Ożarowskiemu i Kossakowskie·mu. Dla
uniemożliwienia powstani•a , zbrojnego
w za.iętY'Ch prowincjach
przemieszczano odcizi&ły poL~kie tak. aby były od<l'zielcme od siebie p .l!lk,aimi rosyj•1kiimi. Przejęte dzia.ła odesłano do Wairszawv.
lm'ólowi oc!ebrano rzęść g\vardii przybocznej. Oficerom polskim udzielano dymisji luib zwalniano w sł·uiby
Pod koniec 1792 r pojawiły się pierwsze symptomy banikructwa
Piotra Tepper·1 i inr.~h bainkiierów warszawskich, spowodowane
przegraną wojną, niewypłacalnwcią dłużników (w tym króla) i
kracherr ~ilnansov:ym w Europie. Odmowa wyipłacenia przyrzeczonej przez bE>rlińskiego ban·kiera nazwi.s·kiem Levy pożycz;k i w
v..-yc;okości 100 OOO dukaitów spowcxlowala zaprotestowanie wek.c;h
Teppera. WiooÓmość ta ws!rząSlllęła polskini ~ystemem banko·
wym Kto źyw wy'Cofywał swe wkłady bankowe. po ki·lku m1e15iącach oglosi~y ni~y-placaJność bank:J Te·ppera. Kabryita i Prota

Z

różnych

szuflad

List z Warszawy
A. D. 1193
Potockiego. Upa<l<'k baruków ZII'Uj.nowaił tysiące rodzin. „Jednym
słowem, ta 1·ewol1.icja handilowa miała straszliwsze skutki n iż poILtyczma, od które] Polska c·erpi od raku" - pisał lnflantcąk
Fryderyk Schultz.. kt-óry sam też poniósł straty, zawierzywszy swe
osz,:::zęooości Tep:-erowi.
Nowy rok 1793 miinął względnie spokojnie Do zamku. siedziby
kr5la. przybywały oficjalne delegacje z życzeniami dla monarcny.
w pokoja.:h sta\\ ;ł się korpus dyplomatyczny i sztabowcy rosv.1Si!Y z gen. Kact,owskim na czele.
Tymczasem 16 st~znJa 1703 r. rezydent prUISki w Warsz.aw1e.
Buchholz złożył Stamslawowi Augustowi notę swego t'.lądu. ozm-i.1m\aijąc:\ o wkro-.zen1'\l wojsk pruskich pod wodzą gen Moll.:ndorb do pólnocno-zachoónkh ~jewództw Rzeczypospolitej: polnańskiego. kujawskiego, kaliskiego i części sieradzkiego po rz-=kę Prosnę Jaku powćd agresji podaino niepokoje w Polsce. wvwolooe prLcz j!li~obiru.kich emi.sariuszy z Paryża, a także tworze·
n\e si.ę klubów tewclUiCyjnych, głoszących demokratycz:ne h~la
Wo)sko skierowano rz.eko.m<> ty\ko po to, by udz.\elić protek1:il
lojalinyim i „dobrlA! myślącym" obywatelom tych ziem
Nielicrme ocld~ały polskie poo komendą gen. Arnolda B%7.ew·
sk:ego ustę.oowaly z wolna za Pi'licę i B::urę Poowladny BY'SZtW·
sk;ego pózn'ejszJ general Jan Henryk Dąbrow'Ski poradzi/ swem1.. dowódcy, by len skierował się na Warszawę zadął arseonal.
rozbil stacjonujący w stolicy gairni·z on rosyjski pod wodzą Igdstroma • rusz~ po uzyskoni·u posiollków, przeciwko Mollendorfowi.
Pro1ekt ten, za pośrednictwem gen. Gorzenskiego. przeds'.aw10110
kró.lowi, le~z przerażony król ujawnił plan Igelstromowi. Załoga
rosyjska została wzmocniona, na Woli wystawiono si·lną ba•t er1e
armat zai Bysz.:.ro\'sikiemu nakazano pootój w Końskich.
Poo kon1ec styczn1a dotarła do Waa-szawy wiadomość o zgiolotvnowooi 1 Ludwika XVI. Ambasador rosyj&ki w Polsce sotawirwszy
s:ę 14 !UJtego na auó1encji u króla, zastał go pogr:ążonego
od
trzech óni w żałobie po śmierei francuskiego ~yna. 17 lutego
1793 r zaostrrono cenzllll"ę drwlm i koirespondencji z Paryża , wszę
dzie wietrzono jakobińskie spl\Slki Z Petersburga nalegaino na S1e·
veersa. by czym prędzej skłonił króla do wyjazdu z Wars2awY
tam. „gdzie cdegrać się miała ostatnia scena dramatu" Król ob;e-~ywal wyja:zLl, zarzekając się ~atetyczn ie. że ,,woli być wtrą
conym do wlę7.!~nJa, niieli po<lp1 sać podział nowy, to ;est hańbę
wta1sną".

Po<l wpływerr tych wydatzeń pisał swój U.st z War.szawy 26 lutego 1793 r Frainci~k Ksawery Krasicki (1774-1844), byiły _uczestmk walk pcd Zieleńcami 1 Dubienką. Po krótkim poby'O.ie za
gtainlcą baw1'1 ·w Skierniewicach na dworze swego stryja bi1&kwpa
Ignacego Krac;icloiego. a także w Wairszawie. skąd przesyłał stol:ec.me nowill'lki do rodziców An.taniego i Róży z Chairczewski::h .
z:im!eszltałyi::h w Dubiecku. List ten. zachowany w późniejszym
o;ipi·sie, 1.najduje &ię w 1biorach. Miej-skiej Biblioteki Puiblicznci
i-IT' L. Wa>ryi'1skiego w Loozi:
Donosząc Pai1stwu D o·b ro~z'. ejsiwu nowiny, n ie przysięgnę, czy
ws ~y>stJ~ i e prawdzi·we będą, czy nie. Pierwsza jest. że pan Sywers
proponował królowi jegom-0ści im!en!em Imperatorowej. aby ie·
ch :; 0 ł do C'.rr·o dna. a.le si·ę h) nie zdało królowi. i ek&kuzy ró7me d:i·
wal. m , ęcizy innymi było to. że mu było bac-<l:ro przykro iechać do
ty>ch którzy t:;k p·rreśladowali niedawno. i prosi.! Sywersa. a-by
to doni·6sł lmperatorowej . Nie wiedrziieć iesz.cze do·tąd. iaki wyniol~
to wyda Dru.ga z · nowin : jenerał Byszewski ze swoją komendą
zbl iiył s,ę był ku Warszawie bez w iedzy pana Igelstroma, w drodze zaś idąc tym traktem, na którym WSZY'Stkie fuora~e Moskale
z'lnłówil'. , n:e chc::ic Q:5looii!ć ludzi swoi-eh. w kilku miejscach odebrał gwałtem furaż, którego Moskale odstąpić proszącemu n;e
chciEOli. To zrobiło podejTZenie panu Igelstromowi. że pan Byszews1ki zbli.żaił się do Warszawy z myślą ata.kowanJa jej dla oriebran ia armat i amUillicF, której Moska!e nie chcą nam wydać z
W'lrszawy. Prui Igelstrbm ro.r.gniewany, w mn iemaniu, że pan Byszewsk; miał go atakować. ale ta poczciwa dusza pewnie nie
m i ała tej myśl'i, wy1
komenderowa! 20 OOO ludzi pód komendą D'..l·
ni.na dla rieui:rmowan·ia (rozbrojeni,a - AK) pana Byszewskiego i
z komendą. Ledwie ten war1.:inek odmien i~ pan Igelsj;rom za wdaw:.m iem się p Sy\\;ersa. Nowi'Ila fatalna, co podobno wielu Polaków sank!u.1otc.mi zrobi jes.t, że Tepper bank zamknął i bairdz<>
· wielu bankierów spadnie. Płaczu tu pełno i pan Frarnciszek Krar
si.cki nie bard.w się cieszy. Moskale kazali pieczętować panom spichlerze ! gumna. porachowawszy wpierw, co w nich jest. Po
tych wszystk'ch nowiinach możecie Państwo m i a·•kować. jak są
szczęś H ;\Ili tuteisi obywaiele („.) To są pierwsze nowi111yi, o roz·
dziale Polski tu v.:•c1.ąż mówią. „

ANURZ'EJ KEMPA
NR 49 (1601), 4 GRUD'NIA 1988 R.
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Anatomia
plotki
PlO!t:ka jeu"t- zijaiwii.skiem niebezpiecz.nym i sz•kodliwym. Bywa. że potrafi wyrządizJ!ć więcej
zła
ni.ż niejedna powódź, pożar
czy gradobicie. Nieldórzy
porównują ją do cho.roby, na .
przyk.ład girypy. k.tórą za.razić
się można nie wiadcmo ~zie I
kiedy i która choć uleczalna.
pc•wod·uje czasem
różne
tak
zwane powikłania
I
Plotka rodzi się zwykle z niedootatkru informacji połąe>?Jooego
z ludzką . naiwnością . głU!po•t ą.
zawiścią . a także .strachem. Wysbrc.zy, że są.siad
jest zbyt
skryty, a ju,ż roozą .dę przypuszczenia. podejrzenia. k-tóre
przekazywane szeotem z ust do
ust p01Wołi nabierają cech coraz większego pra wdopodobień
stwa, by w końc·u w mniemaniu otoczenia stać się niepodw ~·ża!.ną Drawidą.

Z pl-o·tką trzeba walczyć. Nie
jest to 1ednak zadainie wcale
łatwe i często jako żywo przypomina walkę z cieniem. który
choć dobrze widoci...riy, nie daje
się ani złapać ani tym bardziej
- obezwładnić.
Najlepszym lekarstwem przeciw!rn olotce je.st jeJ zdernentow:! nie. Ale nie wysta.rczy jedy.
nie jP j zaprzeczyć gd v ż to zamii::st zniszczenia grcźne g o wirusa. może go jedynie
tylk'>
b;mhiej
u odoornić
Przed'.?
wis zvs tkim należy zatem z.a peł
nić l·ukę informacy .}ną.
która
r vł ~ oowodem O<>Wstania plotki. Ważne przy tym, aby uczyni<'
to w odoowiednrim mome!'lcie
p:i.nieważ orzega.oienie l?'o nieproporcirnnalnde wydłuż.a czas
lec!enia. któregio k<o.szty rnsną
wtedy w pcstęoie e;e·0 .metrycznym.
Bywają ~lotki m:::łe i duże. Te
"li e.:-ws·ze tworzymy wrrkół siebie sami Te dru~ie wynikają
7qzw:vczaj ze zlei oolityki info,-macylnej władz. ale
albo
<'hcą nrzed ~')Oleczeństwem coś
u'.uyć, albo też zupełnie
nie
mają ooieci~ co ludzi naora.w dę interesuje i o czym chcielibv wiedzieć.
PTzvkł:><ly 'Ole.tek w skali m\'"'ro na ogó\ są 'oanal'lle i trywialne: Jankowski oę.dzi w domu bimber. Pietnak iest homo.
seksu.a.lista N'ow.ak ie.s>t tajnym
?gentem

Służbv

Rezoieczeństwa

i re,!!ularnie donosi o wszviS+kim
ro dzie je się w naszym hi·upe
Nie znaczy to w57:akże że tcikie małe pl-oteczki nie
m-ogą
przynosić wielkich krzywd.
a
nawet prowaMJć do tragedii.
Zdarza się i tak.
. .Plotki w skiali makro st~pia
ją

społeczną

wrażliwo.ść . rodzą

uorzed·z enia i przesądy. wreszcie m01gą stać .się przyczyną pu.
blicZlnych wystąoień.
których
skUJtki trud1ne są czasem
do
nrzewidz.enia. Sytuac if zawsze
"'O ~a.rsza dcda.tkQIWo fakt. kiedy
bka plo~ka choć oo C'Zęści okazuje się w końcu prawdą.
Nieu.doLność naszy-ch
władz
w wa.lee z plotkami. które obiegały cały kra.j, prze.z
dlu1gie
Lata budziła we mnie - ·a nie
byłem
tu bynaj.J'l1Jl1iiej wyjąt
kiem - coraz wJęk.sze zd'llmienie i przerarżenie za.razem. 0hawi.r.lem się bowiem. że nade.ic?•zie kiedyś ta:ka chwila. gdy
na jtl e-sze. najbard1iej wiarygodne dement i nie roz.wieje wszy.
s tkich wąt.pliw-oścL a naucze!li
rrzy!\l:-ym
doświadc-zeniem
z
przeszłości ludzie nie uwierzą.
że świn i a ma tylko cztery nózki. mim J że pokaże się w telewiz.jj ca~e stado świń. i to w
kolcne. Po1niekąd miałem rację.
pc'!liewd wiele oficjalnych
i
.cz<:rerych
Z:aOOWll'lień
władz
budzi dziś u niektórych podejrzen ie. że to zwy.kła blaga. kolejny wybie•g, chwy-t propagąn
dowy.„
W u.b i egłym tygodniu środki
masowego mzekazu. głównie w
C•P arciu o PAP. obcfarzyły nas
wyjaśnieniem . iż nie jest ura.wdą, jakoby na tereoie
Polski
sbwier<lorono w osotatnim czasie
WZll'OOt POZi•o mu skażeń promie.
niotwórczych. I nie byłobf w
tym może nic goornego uiwagi.
11;dyby nie to. że mfo.rmacja na
ten temat znów zootała '!><>dana wy.jątkowo n !eudolnie. Suchy korrml!likat, do kltó.rego ograniczyły się na przykład niektóre gazety czy dzien1nilki radiO<We i telewizyjne, bud'ził bowdem co najmniej zdziwie'!lie.

Skutek byił prosty do przewidzenia: wiele osób. delikatnie
mówiąc. p:rzyjęł·o
go z daleko
idącą reze.rwą . 1 p:raiwdę powiedziawszy, nie było to zbyt zaskalrujące. Po tym kiedy dziennik telewizyj.ny prze.kazał „rewelacyjną" wiadomość o spotkanioU Margaret Tha-tcher z Lechem Wałesą .,.P<lY wiedziało już
o nim pół Polski...

~

.JOZEF RETMAN

przestałby byi tym, kim jest,
nie potrafiłby znaleźć sobie
miejsca, odebrana przecież zostałaby mu jakaś bardzo ważna
część, jak t.u bez niej żyć, . kieGY ona w naszej tradycji tak
mocno osadzona.
Napisał w roku 1942 Józef
Wittlin: „To chyba nie tylko
przypadek, że osnową dwóch
naczelnych arcydzieł polskiej
poezji: epickiej i komediowej,
jest klótnia. Zarówno w
„Panu Tadeuszu", jak i w fredrowskiej „Zemście" dobrzy i
zacni Polacy klócq się na umór
z dobrymi i zacnymi Po'lakami. Przedmiot obu tych zwad
jest raczej blahy, ale w obu
wypadkach chodzi nie o. przedmiot sporu, lecz o sam &pór, o
klótnie w jej niejako me~afi
zycznej postaci, o grę, w której
partnerzy wyżywają stę bez
reszty, pokazuĄąc na co ich
maksymaln~e stać".

w. tym caly

aw~Jaras*".

' Kłótnia w żadnym raziJ! me
jest elementem dialogu. W 1 literaturze owszem, sp-ełniała i
spełnia swoje ,zadan!e pięknie,
ale w irmych przypadkacn jest
czynnikiem destrukcyinym i nic
nie da'e. Mo7e więc teraz
przyszedł czas, by ją odrzucić,
by spróbować, kim mógłby być
Polak bez tej w!t-cznie złej i
rozkaprysz, nej damy? Co )ego
przecież tak n'ewl~le trzeba,
wys'arczy tylko chcieć. No
właśnie, w tym cały nmbaras.„

TOM~SZ
Co jest potrzebne, by mię
dzy dwiema stronami mógł s! ę
odbyć
dialog? Ano„. przede
wszystkim sama chęć rozmowy, a co się z tym wiąże, wysłuchanie przeciwnika i nienarzucanie mu własnego poglą
du. Spieranie się, owszem, ąle
na
zasadach
partnerskich.
Rzecz to nierzadko bardzo trudna, a by się porozumieć
trzeba wiele Inwencji i dobrej
w:ili wyl~azać tak z jednej, jak
i drugi '.C j strony. Ale bywa, że
to też nie pomaga i dogadać
się nie Sposób. Próbować jednak trzeba zawsze, boć w rozmowie, nawet nie aakończonej ·
porozumieniem, wiele się moż
na nauczyć, a nierzadko perspektywy się mogą otworzyć
tam, gdzie wydawalo nam się,
że już tylko ściana była I nic
więcej , słowem, ?.mieni~ jeśli już nie w całości, to przynajmn iej w ·części własne
poglądy.

Nap ' sał

Stanisław

Vincenz:

o ile trzyma się
ściśl•! zasad i granic sokratycznych, to jest definicji i uprzejmości w starcfach bo to jest
cechą dramatu intelektualnego
może być pożyteczny na
każdym szczeblu. a je.m roz·mówcy mnją dof.ć fantazji nawet 1wórc::y, a co najmniej
„(„.) dialog,

zanla.dniajqcu".
To dialog przec!ez, który
pnwaclzi do wyj aśnien i a lub
porozumien'a. l•cży u podstaw
nas~ej kultury.
Na igorsza z sytuac; l to taka,
w której dwie strony znaj:\ s i ę
świetni e, wiedzą, czego po przeciwniku można się spodziewać
i nie chcą już rozmawiać. W
takich przypadkacn prawie zawsze ta wzajemna niechęć do
podjęcia rozmowy zakropiona
jest nutką nienawiści, a nienawiść nigdy jeszcze do dialogu
nie doprowadziła. Doprowadziła raczej do rozwiązań siło
wych, a te, jak wiadomo. nic?.ego nie załatwiają na dłużej.
No chyba. ż 0 pr:r.ypadkiem. jak
to już - było W deszczowy dzień
pojawił się Jó7ef Guillotin
i
zaproponował, by schować &i.ę
w budynku do gry w piłkę. Co
było . dalej
wiemy. Bastylia,
Dant'.ln, Robespierre i tak dalej. W tym wypadku, czego ni'e
da się ukryć, wiele rzeczy rozwiązanych zostało definitywnie.
Ale czasy teraz inne i lepiej
rozmawiać, bo nie zawsze silniejszy wygrywa. Przykładem
tu najlepszym jest Afganistan:
zresztą,
przykładów
z areny
wielkiej polityki więcej, a I z
własnego podwórka można by
podać . kilka dat i związanych
z nimf wydarzeń. A ponieważ
w życiu naszym · paradoksów
całe mnóstwo, tak i w tej sprawi~ jakiś być musi.
Otóż my lubitny bardzo dużo mówić, trudno by o Polaka-::h powiedzieć, że są lakoniczni. Szkoda tylko, że z owego mówienia nie ma więk
szego pożytku. Gdyby u nas
czyny były przedłuzeniem słów,
to powinniśmy być jednym z
najbogatszych
narodów
na
świecie, niestety, nie tylko od
tego to zależy. Naszą potrzebę
mówienia · wyładowujemy w
ciągłych klótniac.O. W tej dziedzinie jesteśmy prawdziwymi
mistrzami. Tu się n'ajlepi'ej
sprawdzamy, tu odnajdujemy
jakby naszą drugą naturę, a
że do nfczego to 'W konsekwencji nie prowadzi, to już nikogo nie interesuje. Czasami wydaje mi się, że gdyby odebrać
nam ten narodowy skarb jakim jest kłótnia, to Polak
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Sport

Ałe ja w te bajk.i nie wienę.
Andirzej Rudy ma 23 lata i nie
jest sierotką
dziewicą.
Ma
dziecko. Mą.t•ka jeg·o dzie"ka też
jui znalazła się w RFN. ·Karierę piŁkarsiką zaczął w Odl!'.ze
Scinawa. potem był Slą.sk Wrocław i transfer do GKS Katowice. To był transfer, któ-ry
przyćmił lege.ndarne ;ut 11 mi.
lionów złotych
za
Dariwsza
Dzieltanowsk.iego. Można powied-zieć. że w górniczym klubie w
Ka.towicach nic ,młodemu oił
karzoiwi nie brakowało. A jedna·kl

W Gdań.slru chodzi do szlroły
Ja.cek Frąckiewicz. W tyrn roku zdaje ma.tutl'ę. Gra poza tym
w LechLi. Otóż ów Jacek Frąc
kiewicz postanowił przerwać
karie!l'ę piŁka.r.ską, no bo mu.si
się uczyć, co należy poch·wa!ić.
Chce iść na studia. Ale to jest
opowieść dla naiwnych. gdyż w
tym samym czasie jego ojc!e<!
zgłosił po.s-tula.ty. To dziś mod· ·
ne. A mianowide: klub będzie
plac!! miesięcznie 60 OOO złot~h.
dawa·ł regulaminowe
nagJrody,
da 1 OOO OOO złotych na zago,s.
podarowanie oraz „Fiata 126'p",
I to nie:zależnie od tego, w ja.
kim zespole Lechii Jacek Frąc
kiewicz pędzie girał.

A jak nie?
Najpierw młodzieniec .s-końci:y
matu.re - siłusz:nie - a następ
nie roz00<:znie karierę za;wodowego i:ilkał'.za i to nie dTugiej
ligi.
To była dygres Ja. Zresztą celowa. Działacze PZPN bajają
nam o „międzynarodowej mafii". a tY'mc:zasem demoraHzu :e
się na miejscu
młodocianych
piłka.rzy,
stiwarzająt' im warunki niemal kl!'ólewskie - i~k
na nasze możliwośel - oby ty!.
ko cli1cieij ko.pać piłkę. nie baczac już na to. jak oni tę oił
kę koi:•ią. Stąd młodym
prze. '
wraca się w głowach i wyda .i ą
się lm, że świat się o nich bije. A przecież ta.k wcale nie
jest.
Co właściwie zrobił ·Andrzej
Po.szedł w ślady Marka

Rudy?

Był

sobie wilk,
który porywał
. Piłkarzy
Zrobiłam

wydm.ki prasowe
ucieczki
An.dirzeja
Rudeg-o. Jest tego sipora ~U!poka .
Ostatnio w prasie siportowej i
działach
s.poctowych codziennych gazet
tylko o u.cieczce
Andrzeja Rudego.
„Sztandar
Mfodych" cytuje wy~wiedź sę
kretarza Genera!.r1ego PZPN -Zbir;niewa Kaliń.&kiego udzielo.
ną zachoo<l1
nioniemieckiej ga-ze<-ie
.• Die Welt":
dotyczące

Leśniaka . z tą tylko różnicą
Marek Leśniak miał zgodę

że

:1a
g:rę w za.granicznym
kluoh!e.
Pcs-zedł w ślady Grzegorza Wię.
zik-a z ŁKS. z tą tylko różnlo:ą,
ie Grzegorz Więzik
na raz·e
WTćcił d-0 Łodzi. Wydział L:!!:i
PZPN zażądał dla Andrzeja Rudego kary bellwzględnej
dy.;
skwalifika.cji i
niewyrażen ia
zgo·d y na tram;fe.r zagrandcmy.
PZPN przychylił się do pwpozycji Zarządu GKS Kaoowice i
wymierzył

ta~{ą

ka.rę,

j:iką

sformuło>vano

w
stanow~tku
klubowym,
opublilrowa.ny:n
przez „Sport": „zawiesze;nie w
prawach zp.wodnika do czasu
wyjaśnienia przycz.YXI i oko•l iczno6ci'' jego zniknięcia.
Drawi
zc.s!aly uchylone Być może uda
się Zll1ÓW jak w przyipadku
Leśniaka uratować pairę 'tysięcy marek i czekać na parwanie nastę.pnego zawodl.riik.i?
Zobaczymy!

- „MlhSimy skończyć Wll'eszcie z między111arodową piłkaris.ką
mafią powiada
Zbigniiew
Cala ta „afera" jest w.ręcz
Ka.Jiński. Inaczej trzeba bę
tenująca. Piszą: „zc.ill'ajca". „t.1•
dzie zamlmąć skleipik. Wie.my
ciekł". „droga d0111ikąd" • Pukito się za tym kryje. W takiej
blicyści spl'.}rtowi
rozcl-merają
sytuacji nie mamy szall'llS na
szaty w rejtan<>w.skim geście.
zak>walif~kowanie
się do MS.
Zabronić, zakazać, zam.klnąćl A
Ukradną na.ro W1Szystkie talenniemal każdego dnia wy jeżdż.a z
ty. Tym raozem trzeba zadziałać
Polislki, czę.sto na zawsze. zdolny
ostro. Z pełną
dokrumelllltacją
lekarz, inżynier, ~ycho·lo.g, k-0111ll'Nrócimy .się do FIF A i UEFA * struiktor. fizyk, chemik, biolog
żąda j ą.c . wycią,ginięcia
koo.sek- ludzie. lctó.r.zy tu. nad Wisłą
wencji".
nie widzą dla siebie możliwości,
lct:órzy nie mają setnej części
. Powia-ro ~rozą!
tego, co miał Marek Leś·niak
czy And.rz.ej Rudy, a którzy być
W RFN gira 22 po.Isk.ich pił
może wyiblją .się gcl.zieś na Za·
karzy, czyJJi dwie
jeden.a.s.tki.
chodzie, w Kanadzie, USA, ArNie wszyscy tirafi1i tam legalgentY111ie, Brazylii, Awtiralii i
nie, za z,godą polskich wła<iz
będą chlubą tamtejszej 61'.>ołecz
pilkarskich. Jedna jedenas·tka
ności. Czyż nad tym ·nie trze.:.
ma )uż obywatekstwo RFN. Nieba płakać, biadać i o to si~
którzy zmienili nazwiska. Na
martwić?
O
te wynalazki,
przykład Bo~u.sław
Kwiecień
konstrukcje, odkrycia i naunazywa się teraz
Wolfgang
kowe osiągnięcia zuboża się
April. W RFN obowiązu.je zaPolska. To może, to mus! m i eć
sada. że w klubowej drużynie
negatywne dla nas skutki. Ale
może grać tybko diw&:h cudzoto nikogo lub mało kogo obziemców. JeśH więc polski pił
chodzi.
'
karz ma . babkę Nie.mikę, albei
dziadka, albo sobie takich proUciekł Andrzej Rudy I pariotoplastów wymyśl·i. to ma szanwie płaczą. No. to u.cie·kł. Niech
sę
na otrzymanie paszi?OO"tu
mu tam dobrze będzie! A 'Pl'IZY
RFN i wtedy, obok niego, moe>ka·z)i niech ludzie. którym wyże w dtrużY111ie
ga-ać
dwóch
daje się, że są tacy sprytni,
praiwdziwych cudzoziemców, bo
nie kOll'zystają z ollcazjl i zaje.st j.uż cudz01Ziemcem
tylko
słania iąc się „międzynarodOIWą
sztucznym. Być może rzeczywiś
mafią". która porywa, polskich
cie w RFN działa mafia. POl!loć
piłka.rzy, nie próbują stlworzyć
na jej czele stoi niejaki Aridrzej
wygodneito
u.smawiedt11.wienia
Cybu'!Jsiki . .
włas.ne.i i cudzej
nieudolności.
To dor,:>iero za.c zyna być ~<:·Ź!'lel
W myśl tej teoiriii Ąaldl!'IZej
Ruociy nie uciekł z Włoch, ale
... zasiał p0il'Wa111y.
Ponoć
Po
Polsce kl'ążą tajemniczy faceci
w jas111ycb płaszczach ł ciemnych ()kiu!&"ach, napa.stują mło
dych pil!ka;nzy i namawiają Ich
MADEJ
'
do uciec2Jki do RFN, gdzie czekają na nich złote góry, piękne
dziewczY111Y, ""'paniałe a.ulta
beC1lki 1Piiwa.

BOGDA

Nadal wieje l!'l'<>Zl\f

ODGŁOSY
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Wszedł Heri.m i przekazał mu
Na schodach • ł w &leni juł
f czułam, łe zawS'Zlt Jeatd l)?'Z)'
pytanie Zyfikl, cz:y nie zechce
tupotały ciężkie krokl nadbiemnie swoimi myślami.
zobaczyć swojeg 0 pierworodnegających
wojowników saurozobaczył He.rim nagle ciała w
go syna, Kira. .
mackich. Co znaczyło czterech komnacie l zapłakał: ,
- Powiedz jej, ż'e mam syna
Lestków wobec dziesiątków u-·
Zyfiko, co uczyniłaś? w Gnieździe - odparł gniew- krytych
we dworze Wrogich
bełkotał. Czy nie pojmujesz,
nie Dago.
żołnierzy?
Nie stĄnowm też
że otrułaś Piastuna?
Teraz
Po jakimś czasie znowu prz;yżadnej 9chrony
pozostali we
państwo rozpadnie się jak sła
szedł Herim i zapytał Dagona,
dworze Lestkowie, rozmieszcze- bo wypalony garnek gliniany.
cz:y nie zechce przyjąć grafa
ni w komnatach sąsiadujących
- Ja będę tu królową ZyfiFul ki.
z izbą Dagona. Piastun pobiegł
ką a mój syn następcą Piastu- Po co mam z nim rozmawięc do okna
i otworzył je
na - oświadczyła dumnie. wiać? zapytał ostro Dago.
szeroko, szukając poniżej dachu
On jest krew 21 je.go krwi, syn
- Pragnie twej rady, panie.
lub jakiejś przybudówki.
Po
pierworodny. król Kir. Wbijcie,
Słyszał, że sauromackie kobiety
dachu chciał się dostać na ważolnierz:e,
ostnowy kołek w
zabijają lub biorą
w niewolę
ły i do obozu
swoich ludzi.
piersi Piastuna, aby nie powró.swoich mężów. Lęka się Zyfiki.
Lecz nie było dachu pod oknacił między nas.
jako
żądna
Pragnie w ·rozmowie
z 'tobą
mi, a tylko 0 kilkanaście mekrwi ludzkiej strzyga.
zmazać wszystkie swoje winy,
trów ooniżej wybrukowany ka- Nie, pani zakrz.y;knął
zapomnieć 0 urazach i otrzymać
mieniami µodwórzec.' Z .wczesHerim. - Kochałem go tak ia:k
od ciebie zapewnienie, że mal„
nej ctemnoś·ci
jesiennej no-:y
i ciebie. To on dal mi życie i
żeństwo z: Zyfiką
będzie dla
dobiegł go straszliwy
wrzask · wolność.
niego bezpieczne.
· - to chyba sauromaccy żołnie
To
powiedziawszy
Herim
- A cóż ja mu mogę porze Zyfiki otoczyli obóz Lestzdjął z siebie biały płaszcz i
móc? - roześmiał się Dago. kow i trwała tam ' walka.
nakrył nim nagie ciało Dagona.
Byłem mężem Zyfi~i. a przeFulko wypił dwa kubki za- Uważaj, co mówisz. Hericież żyję. No dobrze. wprowadź
trutego wina.
Dago - tylko mie.
Moja . słabość do ciebie
go tutaj, ale niech nie ma przy
łvk. 'Łudmł się nadzieją, że trumoże mi minąć. N•i e mogłeś kosobie żadnej broni.
cizna
nie zdoła g 0 pokonać.
chać więcej jego niż mnie. To
Wszedł graf Fu!ko, bez: panDlatego
znowu
skoczył do
był kłamca. Mówił, te jest niecerz.a, bez. broni. bez. płas:i;cz.a.
drzwi. a by wspólnie z Lestkami
śmiertelny, a przecie! leży teMiał tylko na sobie kaftan z
.sukna i obcisłe spodnie z weł
ZBIGNIEW NIENACKI
ny. Na piersiach wisiał mu z.loty· łai'icuch. Z jego ust z.niknął
gdzieś ów uśmiech, którym tak
szczodrze wszystkich obdzielał
podczas uroczystości piastowania. Jego twarz była si.ara, a
włosy na skroniach posiwiałe.
Ciężko usiadł na ławie przy
1tole.
- Mam przecz.ucie nieszczęś
cia, panie - oświadczył cicho.
- Wzięła mnie do swego łoża,
ale nie okazała miłości. Jestem
dla niej tylko miecz.em przec~w
tobie, a przecież chciałbym nareszcie po latach włóczęgi znaleźć gdzieś iPOkojny kąt. Pragnę panować wraz .z nią na Mazowii pod two ją władzą.
...... Czy nie byłeś zawsze bronią przeciw mnie? zapytał
Dago.
•
- Żle się stało pod bramami
Sieradzy, ale czy nie było w
.t ym trochę i twojej winy, Piastunie? Zabrałeś mi Arne. me
.zbuntowałem się jednak. Skazałeś mnie na nędzę i głód w
obozie nad Nerem, nie zbuntowałem się. Obiecałeś, że
jejli stanę pierwszy u bram Sie.radzy, będ<, mógł wraz z:e swoimi. żołnierz.ami nareszcie napeł
nić brzuchy i sak,wy.
- To ja byłem tam pierwszy.
- I to mnie rozwścieczyło,
oarue. Nie mogłem nad sobą
z.apanować.
Nie wolno ciągle
łamać dumy drugiego człowie
ka, bo na wet szczur rzuci się
na ciebie, jeśli go przyprzesz
do ściany, Uciekłem na Mazowię, a tu zajęła się mną Zyfi„~.
ka. Czy sądzisz, że ona szczerze obiecuje dzielić ze mną wła
dzę na Mazowii?
W odpowiedi.i Dag·o klasnął
rw dłonie i rozkaz.al jednemu z
Lestków,
aby przyniósł im
walczyć w sieni i mieczem udzban wina. Wolał miód sycotorować sobie drogę na wolny lub piwo, ale słyszał, ż..e w
nciść.
Plocku od przypływających ViNagle poczuł.
że nogi mu
sulą kupców kupowano wino, · sztywnieją. z martwiejącej ręki
a · właśnie ten trunek pili na
wypada Tyrfing, czerwone krę
świecie władcy.
gi coraz szyqciej obracały mu
Lestek przyniósł pozłacany
się przed oczami.
Ugięły się
dzban wina i pozłacane kubki
p0d nim kolana i uklęknął na
oraz zapalony kaganek. gdyż za- . podłodze obok Fulki. Wydawa:padał jesienny z;mrok. Dago nało mu się, że jak gdyby wsypełnił kubek grafa Fulki.
sa go jakiś ogromny czarny lej,
- Wypij pierwszy - powiemuskają go wyciągnięte ku .niedział.
mu dłonie Hlodra.
Astrid I'
- Nie ufasz nam, panie księżniczki Pajoty. Widział hrastwierdził ze smutkiem Fulko.
bieg0 Zygfryda
Nibelunga i
- Dobrze. wypiję pierwszy, a- dziesiątki innych, którym uciął
byś wiedział.
że nie noszę
głowy. Widział siebie jako maraz martwy Pod twoim .płasz
zdrady w swym sercu.
leg-0 chłopca, pasącego krowy czem. Poddadzą się władzy meI wypróżnił kubek do dna.
go syna wszystkie jego grody
koło Czarnego Boru,
pochyloA gdy minęła chwila i nic mu
i warownie, a tym, co okażą
na na<! sobą twarz Zely i jej
się nie stało, Dago nalał znobujne jasne włosy. Z mroku,
opór. utnę głowy i trupy wrzuwu wina -do kubka grafa Fulk~ jaki wokół niego wirował, wy- ce do rzeki. Cz:y nie uczył nas
i napełnił także swój kubek.
ławiał pożółkłą twarz Ged,anii,
Piastun. że okrucieństwo budzi
Byłem mężem Zyfiki, a
Dunina Grubego, Powałę Starstrach, a strach rodii miłość?
przecież · żyję, grafie.
Podposzego i ,wielu innych„ którzy
- Nie· usłuchają · cię Lestkorządkuj sobie kobietę albo ją
stanęli na · jego
drodze, aby
wie, Zyfi:ko - ocierając łzy
zabij - doTadził Fulce.
mówił Herim. - Pozwalasz na.:.
21ginąć. W krótkim błysku świa
- Rozsiekają mnie jej Sauzywać się królową, a oni niedomości był pewien, że leci do
romaci.
na widzą
lcomesów i królów.
Nawi. w straszliwy chłód, któPodniósł kubek do ust i wyry poczynał ogarniać całe jego
Nad krćlami jest zresztą cesarz..
pr.>żnił go. Dago także łykną! . ciało. A potem stracił przytoma nad cesarzem był · Piastun.
-Le ;wego kubka, smakując ję
Czymże będziesz. jęśli nie staność.
zyk.em i oodniebieniem dziwnie
Rzeź Lestków trwała długo,
ło Piastuna?
siodkl smak wina.
.
.
- Opornych Lestków wybiję
bo ci co pr11;ebywali we dworze
- Prz.ec1eż,
Ja.k słyszałem · woleli z.ginąć niż s-ię poddać . · jak pluskwy mściwie okilkunastu Sauromatów z.bunPolowe Lestków w obozie orzy
świadczyła Zyfika. A kto utował.o się orzeci w niej. Zdobypodgrodziu udało się wybić, ale
7.na Kira za prawowitego nali nawet Raciąż i to pod twoim
stępcę, będzie wolny i zachowa
drug.a · polowa
przedarła , się
d•>W. dz.t.wem.
swoje orz.ywileje
oraz swoją
przez szeregi napastnikćw, do- To nieprawda, panie - zduwładzę. Ciebie. Herimie. oo.z opadła koni
i wpław uciekła
miał się "'ulko
Nikt się
stawię kanclerzem mego pańprzez Visulę. Kilku z nich uprzec1 w Zyfice nie buntdwał.
stwa.
·
tonęło . ponad sześćdziesięciu jeDago odstawił od ust kubek
Herim uklęknął przed nią i
dnak dotarło do Gniazda. nioz winem.
ucałował jej dłoń.
sąc wieść o zdradzie Zyfiiti. U- ~Nig~y nie wolno wierzyć
- Królowo - żebrał - kotraciła też ona
pięćdziesięcfu
- kobiecie - mruknął iamyślony. . sześciu najlepszych wojownicham cię. ale I jego kochałem;
Raptem graf Ful ko tbladl 1ak
Po·wól. abym urządził mu p0ków sauromacklch.
...
jego lniana koszula. pot Pokrył
grzeb godny księcia.
mu czoło . w kącikach ust p0- Wrzućcie ciała do rzeki Ciała Dagona i Fulki żołnie
w odpowled?Ji rozkazała swoim
kaz.ała się oiana.
rze obdarli z ubrania. Nagie i
Zyfika„. nas„. otruba dziwnie sztywne leżały na pożołnierzom.
wypowiedział · niewyraźnie.
- Zapomniałaś, Zyfiko,
że
dłodze komnaty między kału
Język mu zesztywniał, or;zy
nie tylko mnie, ale i tobie urażami czerwonego ·wina,
które
wyszły z orbit, wyprężył się i
wylało się
z przewróconego .tował życie. wyciągając cię z.
bagna.' A potem. czy nie P<)szedł
jak ciężka kłoda upadł na podzbana.
na pomoc królowej AjtW'iłr?
- Ocaliłam ci życie, Heridłogę.
- Przyprowadźcie tu mojego
Dago zerwał się z ławy. Naj- rnie - powiedziała Zyfika, prosyna. Kira. który będzie wład
ipierw chwycił opartego o ścia
wadząc go
i czterech swoich
cą Polan rozkazała Zyfika.
Saurom;łtów do komnaty, gdzie
nę Tvrfinga i swoją tarczę. naA kiedy oiastunka przyniosła
leżeli Fulko i Dago p0nieważ
stępnie otworzył drzwi i krzyna reku dwuletniego chłopca o
ty jedyny współczułeś mi. gdy
knął <lo czterech strażujących
z.ostałam wygnana
z Gniazda. jasnych jak u Piastuna wło
Lestk6w:
Wiem 0 twojej do mnie miłości sach, ()!iebrała go z rąk ·piastun- Zdrada!
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wskazała dziecku lefące na
l>Odłodze dala.
.
Patl'z oowiedziała. Oto jut martwy stał S'ię czło
wiek. który pragnął panować
nade mną i nad Mazowią. Czyń,

Jd I

Dłast11nld ł odezwała s~

dma:

do He-

- Będziesz
kanclerzem w
moim państwie, tak jak nim
byłeś u Dagona. Jeśli dziś wyślę swokh ludzi do Kruszwic,
Kirze, martwym.i tych, co zechPoznanii i Gniazda. także do
cą nad tobą panować albowiem
Siemdzy i do Częstocha nad
granicą z Visulanami, opowiepłynie w tóbie
krew olbrzydzą, że widzieli martwego Piamów. choć tego Piastun nie ustuna, jego Tyrfing
znajduje
znał.
To powiedziawszy
kopnęła
się w moich rękach. a jego biazwłoki grafa Fulki I splunęła
ły ogier rży w .mojej stąjni.
na nie z pogardą.
· Odtąd ja, Zyfika. Jestem wład
·
Pokazała
czynią Polan. dopóki nie doroś
malcowi ciało okryte białym płaszczem Herinie mój syn, Kir. krew z krwi
ma.
Piastuna. Kto odda się w moją
- A tam leży człowiek. któwładzę i
w moje piastowanie,
ry 11:wał się Piastunem i był
ten ocali życie i mienie, a kto
two)m ojcem. Zginął. gdyż nie
tego nie uczyni. będzie martwy.
uznał cię za syna i za olbrzyWódz m(}ich wojsk. Rewin. wyma. · Chciał stworzyć wiel'kie
ruszy przeciw Łęczyc i przypaństwo od Morza Sarmackiewlecze mi Olta Powałę, ktłr:v
go ~ po gćry Karpatos, ale to
mnie siłą posiadł i wydrwił. l.1
ty będziesz twórcą tego pań
co zostanie surowo pokarany,
stwa, Gdy dorośniesz obudzi się
ginąc w najstrasz.Hwszych mę
w tobie krew olbrzymów.
czarniach. Potem narńowię A wz
których on pochodził. Swoimi
dańców I Pałuke. aby wraz te
czynami dowiedziesz. ż~ kła
mną p0siedli Kraj Ludz;i Wo'.mał nazywając clę karłem.
nych aż oo rzeke Viaduę. nie
Dwuletni chłopiec nic nie roobawiając się
władców Pyry-

(30)

Po Piastunie, bo to maczy, ta
ootrafisz . być wiemy.
~eż

władzy.

-

Ty

-

Ale nie dla siebie -

chcesz

od•

oarła.

A następnie
rozkaz:
-

·z nowu

Wrzućcie ciała

wydała

do rzeki.

Dopiero teraz dwóch żołnie
rzy chwyciło ciało J<'ulki, a
dwóch innych podniosło okryte
płasz.~zem ciało Dagona i zaczęli
je nieść
korytarz.ami
dworu, ~ potem przez. podwórzec i podgrodrie a.ż na przystań. gdzie cumQwaly statki.
Dago uslysUlł głośny . plusk
wody - to żołnierze rzucali do
Visuli ciało Ful~ i.
się z. Fulpo.nogli tym, którzy niesll
Dagon1.

C1. którzy uporali

ką,

- Tamten
był j:.tż prawie
sitywny i chłodny. A ten ma
ciało qtiękkie i cieple powiedział jeden ż tych, którzy rzucali Fulkę qo rzeki.
- Ostygnie i zesztyw,nieje w
rzece - roześmiał się któryś.
Inny powiedział szeptem:
Lestkowie gadali, że był
w Jaskini Wfft.ów i uczyniono
go nieśmiertelnym. •
- Nie ma
takich czarów,
które czynią niesmiertelnym padła odp0wiedź
i wszyscy
czterej zaczęli
hustać ciałem
Dagona. A kiedy je rozhuśtali,
cisnęli
je daleko od pomostu
w pogrążony w mroku nurt Visuli. Biały płaszcz Herima natychmiast zsunął się
z ciała
Dagona i papłynął po powierzchni rzeki. przez jakiś czas widzieli więc białą plamę na wo•
dzie. Dago zaś zanurkował głę
boko. a potem niemal bezszelestnie wypłynął na powierzchnię. Czując jak członki sztywnieją mu od lodowato
zimnej
wody skrył się za kadłubem c-umującego u przystani wielkiego
kupieckiego statku .
żołnierze

odeszli. Na statku
. było saraceńską mowę
kupców. U nich nie mógł szukać ratunku, p0nieważ oni wydaliby go temu, u ktćrego znaslychać

leźli

Rj/&. Junusz Szymański-Glanc

zumiał
z tego, co się tu stało.
okazał zainteresowania dla
leżących na podłodze martwych
ludzi. Odwrócił od nich twarz
i o wiele większą ciekawością

z

popatrzył na Herima I

otaczago zbrojnych, zadyszanych od walki żołnierzy sauromackich.
- Wrzućcie ciała· do rzeki po raz drugi rozkazała Zyfika.
Ale żolnierze nie kwapili >ię
z wykonaniem polecenia, gdyż
te dwa martwe ciała na podło
dze jesz.cze
w nich budziły
strach. Mimo że grafa Fulkę
obdarto z ubrania, a pod płasz.·
czem Herima zaledwie zaznaczał się kształt Postaci Dagona,
wciąż im się zda wał~>.
że ci
dwaj jeszcze żyją i przez swoJą
pozorną . martwotę są groźniej
si niż byli za życia. Przez krotką chwilę wydawało im się nawet. że martwy Piastun drgnął
pod lnianym płótnem płaszcz.a.
Biały ołaszcz Herima uratował życie Dagona. Ocknął się
z omdlenia właśnie w tej chwili, gdy Herlm narzucił · go ua
niego. Dlatego Zyflka nie zauważyła. że pierś Dagona zacz:y- .
na się oowoli podnosić a usta
gwałtownie
eh wytają oddech.
Czuł w całym ciele
przykre
mrowienie, ale · wraz z nim ustępowała
słabość i sztywność
jących

człoraków.

Słyszał każde

słowo

wypowiedziane przez Herima i
przez Zyfi'kę, pod płaszczem zaczął ostroilnie poruszać palcamd
i stwierdził. że wraca do nich
życie i siła. Tak, słyszał wyraź
nie każde słowo, jak·i e wypowiadano. nawet domyślał się co
się dzieje wokół niego.
Zyfika oddała Kira w ręce

i

gościnę.

Obok cumował
drugi duży
statek. a przy nim kołysała się
na falach uwiązana na sznurte
mała łódź. dłubanka bez wi.<:>"&~\.
Dygocąc z zimna wpełzł na nią
Dago. Czuł. że od chłodu znowu sztywnieją mu członki i jeśli chce orzeżyć, musi natycnmiast znaleźć jakieś ciepłe okrycie. Podciągnął dłubankę do
burty statku i zaczął nadsłuchi
wać. Na tym statku także orzebywali saraceńscy kupcy i marynarze. ale ich glosy dochodLiły z rufy. Wspiął 5ię wi~c :la
rzeźbiony dziób. przelazł . przez
burtę i zapadł sie w wypełnia
jące ładownię ziarno. Po omack11 dotarł do sterty lniany::h
płacht, które
w razie deszcz.u ·
służyły do okrycia ziarna. Dwa
takie płótna zabrał ze sobą na
dłubankę, okrył ' się nimi, a potem przegryzł zębami konopny
sznur i dał się dłubance ponieść z nurtem rzeki, dłońmi
jak wiosłami kierując ją ku le·
wemu brzegowi Vistuli.

Nowe ziemie 11.dobędziemy
na Estach, pozbawimy wła~zy
ks'ięcia Sandomira.
będziemy
patężniejsi niż za Piastuna. Moj
syn, Kir. pokona Karaka i Visulan.' a wtedy staniemy się tak
silni jak Wielka Morawa.
Mówiła o tym jakimś wielkim za~hwycie, jak gdyby tego
wszystkiego już dokonała. A
przecież nie zabrano jeszcze z
komnaty ciał Fulki i Dagona.
ROZDZIAL SZÓSTY
Dlatego przerwał jej Herim:
- Ni~ ukorzy się przed tobą
Awdaniec i Pałuka. Nie otwoO brzasku
na piasZC'Lystej
rzy ci bram Spicimir, gdyż ma
łasze orzybrzeżnej znalazł Dago
w Gnieździe piastunowego syka wałek krzemienia o bardzo
na, Lestka. Na wieść, że z.ginął
Piastwi zwrócą się
prz.eu1.v . ostrym brzegu. Pociął nim dw
nam pałający zemstą Estowie i płachty lniane. które ukradł z
kupieckiego statku i zrobił z
wszystkie ludy pomorskie. Mó·
nich coś w rodzaju wierzchruewiłem ci. pani, że to państwo
g0 okrycia.
Potem obw i ątał
rozpadnie się jak słabo wypapłótnem nogi aż do kolan. Bylony gliniany garnek. A co z.
ło mu wciąż bardzo zimno. ~le
Helgundą? Zapomniałaś o jej
nie miał krzesiwa ani hubki,
prawach do tronu Popiolowło
aby rozpalić ogień. Zresztą dym
sych?
Przed walką
z: nami
rr. ógł zdradzić
jego obecność.
wstrzymywał
ich tylko strach
Na skraju ouszczy ostrym brzeprzed Piastunem. Cz:y będą odgiem krzemienia
uciął kilka
c·zu wać ten sttach także przed
świerczków ( zrobił
z nich
tobą?
włócznie
zao3trzonych koń
- Zamilcz krzylqlęla. cach. Była to broń orymitywna,
Zamilcz. bo wbiję ci nóż w
mogla jednak ochronić go orzed
iersl.
Czy
n.ie
wzbudzi
lęku
0
dzikimi zwierzętami.
Tak uprzede mną wieść, że to ja odzbrojony zagłębił się w puszcz~
ważyłam się
zabić Piastuna.
przed którym ty i inni drżeliś kierując się ku ~chodowi. Nie
czuł głodu. ·oo czasu do czasu
cie z trwogi?
jednak odczuwał w sobie dzia- Kochałem. pani, Piastun:i
łanie trucizny i miał z.a wro~y
- jękliwie rzekł Herim. - Kogłowy. Szedł ostrożnie, jak ~o
chałem go, bo spełnił wszystko
uczyła Zely' nie łamiąc gaco obiecaŁ Były na wet chwile.
łązek i przerzucając ciężar cia- ·
gdy przy jego boku i ja czuła z nogi na nogę. Ten ruch
łem się olbrzymem. A ty, pan;?
rozgrzewał g.o i wkrótce z.robiCzy nie było w tobie dla niego
ło mu si~ z:naC'Zillie cieplej.
ani odrobiny miłości?
- Tak. odczuwałam takie
chwile. Ale on bard:Diej kochał
władzę niż jakąkolwiek kobietę. niż własnego symi. którego
wyrzekł sie jako karła. Silniejszą od miłości do władzy okazała się moja mi~ć do Kfra.
Nie potępiam cię, że płaczesz
5 ja,n.

Nie

przystań
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