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skiej do walki , z Niemcami.
Obejmie on dowództwo i kieroum.ictwo.
N,a czelny Wódz,
marszaiek R.ydz-Smigly".
Druga •taka sama nomba•:.ia
na jedwabiu opiewa na Ja.na
Ko.nara. W przypadku gdyby
miał użYWaoĆ pseQdonintll·

~ Do Warszawir wraz z panem - powtedział - udać 81. ę
ma paru offcer6w Óddztalu II.

Przygotowaniem zespolu za;mu.je . 'się ma;or Charaszkiewicz.

Ga1ina•t
odmeldował
si~
przekonainy, te za parrt; go<l'Din
z.naid·z.ie się w stolicy. Jednak
nie było to tak pros.te jak sam
roz.kaz: Dopiero
20 września
1939 roku miał na s~acj.i Sniatyń spotkać s ię z wyrna•czo n ą
grupą.

-

Odlot ;est przewidziany na

21 września informuje go
szef sz.tabu Dowód·cy
Lotnictwa. - General Ujejski otrzy-

rozkaz wyznaczenia iramolotów, zalóg i ostany . . Oficerem ląc.mikowym
lotnictwa
jeU kapitan Bąk. : Proszę irię z
nim kontaktować.

mał

Jeszcze 15 wrześnJa 1939 r.
kiedy . Na-czelne Dowództwo
znala.zlo się w Kołomyi odbę
dzie Edward Rydz-śmig ł y spotka.nie. które
będzie
pó źniej
brzemienne w skutkach . W pomte:;zczemach
w ygud·nych,
przestro nny ch. Hylo
gdzie się
rozłożyć z mapami, ro z mieśc i ć
ofi~erów tak, by S-Obie nawzajem nie przeszka<lzali. Trudnośei są z łącz.nością. Nie w peł
ni można ją nawiązać, rwie się .
Są kłopoty
techniczne. Wód.z
Naczelny nie może
reagowa ć
na powstałe sytuacje na froncie w tym samym rozm iarze co
dotąd
Nie jest
pewne, czy
„przedm ieście

rumuńskie"

w

rejon ie S tryja i Dniestru zapeł
ni się wielk imi
jednostkami
wo jska ia·k to jest
projektowane.
W te J sy tuacji
praca dowództwa toczy się bardziej leniwie, mn iej nerwowo .
.Jest
więcej czasu jakby
swobodniejszego . 16 września 1939 ro ku wi eczorem w budynku szkoły w Kołomyi Stanisław Kopański oficer Oddziału III opera cy jne,go jest
przypadkowym św i adkiem rozmowy marszałka z majorem dyplomowym
Edmu ndem Galinatem, byłym
szefem sek tora mło<l z.i eżoweirn
OZN , or~ i ś członkiem
POW
w Wilnie i Kownie. obecn ie -Oficerem łącznikowym d'O specjafoych poruczeń
Naczelnego
Dowód'Zltwa
Rydz
Smigly . po.tarł czoło
jakby sobie coś przypomniał i
odłożył pisemny meldunek n a
bok.
- Wracając do naszej ro zmowy to chcialbym wyslać pana ewentualni e samoiotem do
czę ś ci kraju już
okupowane;
przez Niemców.
- Panie marszalku, pozwoi ę
sobie zauważyć,
że wszelkie
nici wiążące mnie z terenem
zbiegają się w Warszawie.
I
tam powinienem się udać.

Ryd•z nie ooka:zal :mieoierpliwienia, uczynił tylko prz~zący
ruch ręką .
_
- Warszawa jest
obecnie,
jak pan wie, szczegóLnie izóLowana od reszty Polski. Stamtąd nie można sięgać
akcją
poza stolicę„.
Marszałek skreś.Hł wiecznym
piórem jakąś uwagę na marginesie
meldunku i oddał go
Kopańskiemu. Oficer wyp :-ęży ł
się na baczno;ść i wys zr;/.l z
pokoju. W
drzwiach
mi•nął
wchodzącego pułko·wnjka J ózefa Jaklicza. Dalszy ciąg rozmowy toczył się już w jego -0beoen ośei. To czego mógł nie wiedzieć Stanisław Kopańs.ki . za.pewne wiedział
JakJi.cz.. Edmund Galinat
jeszcze przed
wojną
kierował
z ramienia
Sztabu Głównego przygotowaniami dywersji
i konspka<:ji
na terenach, które miały cz.asa-wo z.naleźć się pod okupacją
nieprzyjaciela. Dlatego też rozmowa była bard'ZieJ
otwarta,
chot Jaklicz uznał ją ta niezbyt jasną i zbyt ogólną.
N i ezrozumiałe d>la Kopańskie
go słowa o „wszelkich niciach
wiążących z terenem'' były dla
GaJi.nata zrozumiałe. Dyskusja
nie była długa, a w konklu:zji
śm i gły po·wiedział do Galinata.

- Za kilka dni splynq wojska na przedmieście. Wnętrze
kraju
opustoszeje wojennie.
Wróci pan do tego
wnętrza,
przystąpi
do
organizowania
POW w moim imieniu i stanie
na jej czele. Organizację
oprzeć przede
wszystkim
na
mlodzieży. Zależnie od możli
wości i sprzyjających okoliczności dzialać na
tylach niemieckich.

To już nie była rozmowa,
lecz instrukcja
ją kończąca.
Jednaikże Józef Jaklicz ją rozumie inaczej niż EdmtLnd Galina•t. Smigły jeszcze
podkreśla
słowo „wnęi·rz.e" tek ja~y inie

<>bejmo.wało o.no Warszawy ani
żadnych konitaktów z mogą<:ymi
jes1Jcze istnieć ośrodkami OpoTIU
wojennego. A więc jest to misja utworzenia przyszłej orga-

n i>Zacji podi;iemnej wtedy, gdy
kraj zostanie całkoiwkie opanowany przez Niemców.
Zaraz potem Jaklrcz rozmawia z generałem
Tadeuszem
Malinowsk.tm o mLsj1 Galinatta
nie skirywa•jąc swego zdrziwjenia, że tak poważne
zadanie
powierza się wprawdzie ztlOilnemu i energiicmemu <>fi.cerowi,
lecz którego wiek
i powaiga
nazwiska nie odpowiadają randze i doniosłości całego zamierzenia.
Następnego
17 września

dnia,
1939 roku,

o szóstej po południu
Edmund Ga.Jinat został
poprosz()lly do Rydza na
ostatnią romt<>wę bez
JakHcza.
Tym razem rnie było juiż mowy o POW, lecz o Organizacji
Walki Zbrojnej
o Niepodległość, co w
skrócie
OWZON
mogło brzmdeć mill.e dUa
UC'ha
maijora
przynosząc mu, choć
odległe a jednak skojarzenie z
OZN, w którym t;o przeżywał
apogeum swej kariery. Zm~
ńia taokże Rydz swe stanowisko
co do stolicy jako celu podróży. Akceptuje udande się Gali.nata do Wairszawy.
Według
i:ela•cj.j
ma1jora,
marszałek
~rręcza mu także odręcz,ny roz.ka.z dla gen. Juliusza Rómmla.
By nie było wątplilwOOci co
do nominaicji na kawa~ jedwabiu
Smigly własn<>l'ęc:zmrle
napisał:

,,Posyłam m;r. GaZinata
do
Warszawy 1D celu zorganizowania podziemne; organizacji pot- _

Cóż z tego,' kledy · w omacwnym termil!lde . rtikogo z oficerów „dwójki" ·nie ma na 'stac}i Sniatyń-Załułze. Gorze-i, że
i w następnym d.ni<U nie' ma samolOtów nadająeych się do odlotu i mogących
ląd.Ot\Vać w
Warrszawie. Kapitan Bąlk bezndon.ie rozkłada Tę.ce.
- Nic nte poradzę panie ma-

;orz·e. ' Po ' prostu' nie ma. J eśt
d!/'Tekt11iva · Ndcże!nego Wodza
by' P'°rdwać ·&i4(na Węgry, Ru-

munif. ·

:: ·

' - . . leż to · pąiecente samego
marszalka. '
- Oczywilcie. · Gdybym miał
załogi i sm-zęf to nat.y chmiast...

Nie kończy. Oba.j z.da•ją sobie
sprawę, że choć sztab i Na0czel-

ne ·Do<wód'z.two
prze.kroczył<>
i:rankzny Czeremosz, rozkaz do
Warszawy trzeba zawdeźć.
A
na·wet . tym batik.i-ej isotnieje taka ,\toni~czność:
'
Edmund· Galinat waży w sobie qecyzje: Pole.ci jednak do
Warszawy. Nie stąd,
z oota•tniego. sk!l'aWlka . jeszcze wolnej
Rzeczypospolitej, le.cz z Rumunii. ... Tam
~ak ~hala zły się
polskie - samol<Jliy' .i fotn.iJcy-. O
swym pomy~le , hie infOT1I11uje
ka pitta.na, I talk nie. ]est ' on w
s~Il!ie w indc:tY'fi\ . poµlóc, niqe~o zal;imć. ·
I
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Edip~d G~linat 'zr.zu~a

mundur i przebiera
cyWilne ubranie.
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Z tej ziemi.
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Mój znajomy powiada, te nie
lubi świątecznych spotkań, bo
przy stole najczęściej rozmawia
się o wielkim handlu Polaków,
a nie o sprawach ważnych. Opowiada się, kto i gdzie ostatgdzie
nio był, co przywiózł,
Dla
ile zarobił.
sprzedał i
niego jest to już nudne i on by
chciał porozmawiać zupełnie o
innym. Postanowiłem
czymś
więc zaproponować Czytelnikom
tematy do dyskusji przy świą
tecznym stole.
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1.
sporo
ostatnio
Mieliśmy
różnych demonstracji Ulicznych,
rzucano kamieniami, były petardy, gazy łzawiące i pałki w
jednak
użyciu. Nie wszędzie
demonstrowano tak ostro, żeby
milicja musiała interweniować.
Na przykład w Łodzi na ulicy
Piotrkowskiej, w pobliżu kawiarni „Hortexu", gdzie mło
dzież studencka zorganizowała
happening skierowany przeciw
milicji, którą rzekomo miano
tak bardzo kochać, to właśnie
oczekiwana milicja nie zjawiła
się i cała impreza nie wypaliła. Okazuje się, że czasami wystarczy nie zareagować i już
po wszystkim. Ale nie wszę
dzie tak było.
13 grudnia 1988 roku na telewizyjnym ekranie ukazywały
się migawki z różnych protestacyjnych demonstracji. Pomyślałem wtedy, że choć wprowadzenie stanu wojennego była to konieczność dramatyczna
i bolesna, to przynos.i ona dziś
korzyści. Wiele spraw do tej
pory wątpliwych stało się nagle oczywistymi, przestawiono
je z głowy na nogi. Powoli może ciągle zbyt powoli
powstaje nowa polityczna rzeintegralną
czywistość, której
częścią staje się opozycja. To,
co dziś wydaje się tak oczywiste jeszcze nie tak dawno

Szvmański-Glanc.

Fotoreporter: Grze~orz
Ga łasiński.
Korekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale współpracują:
_
Tadeusz Błażejewski,
Marek Brzeziński (Londyn),
Bohdan Gadomski,
Grze~orz Gazda. Andrzej
Karolczak. Witold
Kasperkiewicz, Andrzej
Kempa. Wasvl
Kocznow (Iwanowa),
Włodzimierz Krzemiński,
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Andrzej

redakcja nie

wie,

wyłoni się z teJ nowej rzektóra
czywistości politycznej,
będzie miała wpływ na rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Ale jedno jest wiadome, że
do wielu spraw można podejść
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„Prasa · Książka 
RSW
nczne
-Ruch". U>dt. ul . Armii Czerwonej 28
Redakcja nie zwraca nie zamówionych rękopisów I zastrze·
p sobie prawo do skrótów. Za
treś~ ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Warunki prenumeraty: 1 D1a
pracy
łnstvtucjl I zakładów
zlokalizowane w miastach wojewódzkich I r»zostałvC"h miast.ach.
w kt6rych maJdują się s1ed2iby
Odd7.lał6w RSW „Prasa Książka
-Ruch" zamawiają prenumeratę
Intych oddziałach
w
stytucje I zakłady pracy zlomiejscowościach
kalizowane w
1dzle nie ma Oddziałów RSW
„Prasa Książka-Ruch". opłacają
prenumeratę w urzędach pocztowych I u doręczyclelł 2 Dla
orenumeratolndywtdualnvch
rl>w - o90by fizyczne zamlesz·
ta~ na 1ni I w młto1~o~clach.
cdzle nie ma od1biał6w RSW
opłacają
„Prasa Ksfąłka Ru<'h"
poct·
prenumeratę w Ul'"lędach
towych I u doręczvcleli, osoby
flzvcznto zamlPszkałe w miastach
- siedzibach Oddtlałów RSW
opłacają
"Prasa Ksląłka Ru<'h"
prenumeratę wyłącznie ,., urzę·
dach oocnowvch nadawczo-oddawcz•ch wła~elwvch dla mtto1sca
prenumeratora
z;:imlPc:?k11nla
dokonu Je się używa ląr
Wpłaty
hl11nkietu „wpłaty" na rachunek
h11nknwy mlelsmwego Oddziału
RSW .,PrM!ł J<c:lą7.ka Ruch" 3
Prenumeratę ze llecenlem wy·
pnylm.µje
granicę
syfki za
.. Pras:i K<itą7ka Ruch"'
R~W
Prasy i
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Centrala
Wvdawnlctw ul Towarowa 23,
OO 11!\8 Waniawa konto PKO BP
Wanzawle nr
ICV Od1r.1ał w
Prenumerata
18!\8 2<11045 139 tt
ze dec-enlem wysyłki za granicę
od
pocztą rwvkłą \est drołsza
prenumeraty kra)owel o 50 proc
dla decentodawców lndvwldual
"IYch I 11 100 proc dla zteeają
cy<'h lnstytu<'tt I mkładOw pra
cy Terminy nn:ylmowanla pre
numer&ty na kraj I za granicę
- od dnia to listopada na I
kwartał I półrocze roku następ
nel!o ora:r cały rok nasteony do dnia 1 katdego miesiąca poprzedza jąrego okres prenumeraty roku bletące~o
Zam. 4036. S-10.

wedle
w sposób naturalny,
zdrowego rozsądku i świat się
nie wali. Sądzę, że tak trzeba
rodzaju
różnego
podejść do
demonstracji. Uznać je trzeba
rzeczywis·za objaw chorej
tości, która rodzi takie zjawiska, jak na przykład chore zę
by rodzą przykry ból. Można
używać wtedy środków ból uśmierzających, ale ,najlepiej usuW Wielnąć przyczynę bólu.
kiej Brytanii na przykład nie
wszyscy kochaj!ł premier Margaret Thatcher i swój brak
miłości potrafią publicznie okaMargaret
może
zywać. Być
Thatcher nie sypia z tego p0<wodu po nocach, co wcale nie
przeszkadza jej skutecznie rzą
dzić Wielką Brytanią i cieszyć
się uznaniem u różnych zagranicznych polityków, a także u
wielu Polaków. Również prezysię
denci w USA n.ie cieszą
i przed
powszechną miłością
Białym Domem krążą demonstracje, ale to nie przeszkadza
prezydentom USA w rządzeniu
państwem i odgrywaniu czoło
wej roli w światoweJ polityce.
Myślę, że warto byłoby skoi
rzystać z tych doświadczeń
podchodzić do
coraz częściej
różnych rodzimych manifestacji
bez niepotrzebnych emocji, na
zimno i spokojnie. Brak zainteresowania tymi demonstracjami odbiera im znaczenia. I
o to by chodziło.

2.
Minęło 40 lat od zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego, W dążeniach i marzeniach
zjednoczenie
rewolucjonistów
było jednym z ważnych celów.
1948
Dokonało się 15 grudnia
roku, ale dokonało się w bardzo specyficzny'ch warunkach,
dla polskiego ruchu robotniczego nie sprzyjających. Dokonało
się bowiem w imię utrwalenia w Polsce stalinizmu.
Działacze polskiego ruchu robotniczego - w dużej części
przynajmniej - nie tak sobie
to zjednoczenie wyobrażali. iQ1
zjednoczony
marzyło się, aby
polski ruch robotniczy był syn„socjalistycznego demotezą
kratyzmu i komunistycznego
rewolucjonizmu". Ale tak się
nie stało, bo st.ać się nie mogło.
istocie
Byłoby to przeciwne
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Jest kilka spraw

ą;ww

Zenon J Michalski,
Rvszard Nakonieczny,
Adam Ochocki. Jerzy
Panasewicz. Maciej
Swierkocki.

.

„

stalinizmu. Trzeba więc b.yło
naJp1erw odrzucić wszystko, co
pochód
zahamować
mogłoby
stalinizmu, aby dojść do moimię
mentu zjednoczenia w
Odrzucono więc
stalinizmu.
idee, poglądy i ludzi. Tych ostatnich niekiedy fałszywie oskarżając i likwidując.. Dopiero
dziś powstają warunki, aby powrócić do syiltezy „socjalistycznego demokratyzmu i komunistycznego rewolucjonizmu".
Zamiast dyskusji o tym, czy
potrzebne,
zjednoczenie było
proponuję rozważania nad tym,
co wydobyć z bogatej tradycji
ruchu robotniczego i wykorzystać dla przyszłości Polski.

3.
Od spraw wielkich przejdźmy
do spraw mniejszych. l'/ grua„sobo.a
była
nia 1988 roku
więc wszystkie
pracująca", a
instytucje powinny były pracować, a już szczególnie te, któsposób
w jakikolwiek
re
różnorakie
świadczą ludziom
adminisusługi. Na przykład
tracja domów mieszkalnych.
Tak się złożyło, że tegoż dnia,
we wczesnych godzinach rannych, pękła rura w jednym z
bloków osiedla „Czerwony Rynek", Ponieważ blok liczy już
przeszło 15 lat, co dla nowego
wiekiem
jest
budownictwa
wielce podeszłym, rury pękają
w nim coraz częściej, za.vory
skorodowane.
są nieczynne i
.....ecu w.ęc gdzieś pękm~ rura,
zaraz .zamyka się wodę w całym bloku, bo w pionie trudno
tego dokonać z dwu powodów.
Pierwszy - to owe skorodowane zawory, a drugi - to genialny pomysł projektantów lub
Wykonawców, aby owe zawory
poumieszczać w piwnicach należących do różnych lokatorów.
Woda więc leci, nijak ją powzamstrzymać, jedyna rada bloku.
knąć wodę dla całego
Około 100 rodzin nie ma wtedy
do
wody. Ludzie biorą się
sprzątania, ale co można zrobić
za sprzątanie bez wody.
Administracja osiedla „Czersobie
zrobiła
wony Rynek"
wolną sobotę, w dyrekcji SM
„Czerwony Rynek" też nikogo
nie było. Trzeba było wzywać
pogotowie, aby można było wytak
łączyć jeden tylko pion. I
jest zawsze. W jednym z wiepożowców, choć były dnie
wszednie, nie pomagały interwencje, winda stała nieczynna.
Trzeba było znów wezwać pogotowie dźwigowe, aby w godzinę naprawili. Administracja
próbuje bowiem administrować
osiedlem nie ruszając się zza
biurek. A tak się niestety nie
da.
Juz,
N owe bloki sypią się
choć nie tak dawno postawione, stare domy sypią się, bo
nie ma pieniędzy na remonty,
albo nie ma materiałów, albo
nie ma ludzi chętnych do pracy. Ale przede wszystkim nie
ma gospodarzy. Nie mam na
zwanych dla
myśli dozorców
elegancji gospodarzamL Mam
na myśli prawdziwego gospodarza, który utrzymywałby się
z tego, że administruje domami. Tylko, że on nie może się
zajmować wieloma blokami czy
domami. Sądzę, że taki gospodarz powinien zajmować się,
ale z całą troską i poświęce
niem najwyżej trzema blokami.
Powinien zajrzeć w każdy kąt,
aby
dziurę,
dostrzec każdą
móc ją szybko załatać, zatroszczyć się o należytą konserwainstalacji wodociągowej,
cję
kanalizacyjnej, gazowej, elekurządzeń.
trycznej i innych
antenami
Trzeba przecież i
zbiorczymi się zainteresować,
bo też rzadko konserwowane i
prograodbiór telewizyjnych
On powimów pogarsza się.
nien wezwać fachowców do naprawy, kiedy potrzeba, a nie
robili to za
żeby lokatorzy
tych, których na wyrost i z urzędu nazywa się administratorami, a są tylko i wyłącznie
urzędnikami administracji.
że te uMogę podejrzewać,
dla orzędy administracyjne
siedli powołano w ramach oszwięcej
czędności etatów. Im
bloków przypadnie jednej adbo
łaniej,
ministracji, tym
mniej etatów. Nikt jednak nie
liczy strat z braku gospodarza
wynikających. Zalane mieszkaskorodowana instalacja
nia,
bez klawodociągowa, drzwi
mek. brudne klatki schodowe,
poodpadane tynki. Proszę na
spacerze po śródmieściu podnieść głowę i popatrzeć po do-

mach. Zobaczycie wtedy pourywane balkony, ściany z liszajami odpadającego tynku, nieszczęsne gzymsy i inne ozdoby.
Ludzie odpowiedzialni zapytatego szybko
powody
ni o
wyjaśniają, że nie ma ludzi do
roboty, pieniędzy, papy i blachy dla łatania dachów, że nie
ma żwiru, cementu, drewna,
żelaza, drutu, nie ma wielu innatomiast
nych rzeczy. Jest
spokój sumienia.
niemoc rozgrzesza
Ogólna
rozczłowieka. To oczywiście
grzeszenie pozorne. Jakby odi
odpowiedzialności
sunięcie
obiektywne
zrzucenie jej na
trudności, które wcale takie obiektywne nie są. Temu przeodpowiedzialności
rzucaniu
sprzyjają wielkie struktury orwreszcie
ganizacyjne. Trzeba
w oczy i
spojrzeć prawdzie
stwierdzić, że te wielkie struktury organizacyjne nie sprawdziły się

i

skompromitowały.

Trzeba je odrzucić. Raz i zdeich
w
cydowanie. Trzeba
miejsce powołać małe struktury, bardziej elastyczne, sprawi
niejsze, szybciej działające
łatwiej poddające się kontroli.
W gospodarzeniu domami mogą
one być niebywale przydatne.
mieszkaW spółdzielczości
niowej są niby zarządy, komisje, samorz~dy, ale są to w
karłoznacznej części twory
czasami
niesprawne,
wate,
mieć
wręcz fikcyjne. Trudno
pretensje do ludzi, którzy chcą
w samorzą
społecznie działać
dach mieszkańców czy zarzą
im ta
dach spółdzielni, jeśli
praca najlepiej się nie układa.
Im najczęściej potrzeba do pozainteresomocy szerokiego
wszystkich
wania ze strony
umieszkańców, potrzeba ich
byli
działu, aby rzeczywiście
wszystkich.
reprezentantami
Ale tak przecież nie jest. Ludzie nie rozumieją, że ich zainteresowanie sprawami bloku,
w którym żyją jest formą społecznej kontroli nad działalnoś
cią administracji. Brak takiego
zainteresowania tę kontrolę unajlepbądź w
niemożliwia
szym razie znacznie osłabia. A
gdyby udało się oddać domy
pod opiekę prawdziwych gosto zainteresowanie
podarzy,
ich codziennymi
wszystkich
niezbędne
działaniami byłoby
forma pomocy,
również jako

ale i kontroli.

4.
Niedawno „Dziennik Łódzki"
ogłosił, że słynna „Kryształowa
Butelka" nadal czeka na tego,
kto wreszcie rozwiąże problem
skupu butelek. Odbyła się nawet specjalna narada w UMŁ
pod prz~wodnictwem wicepreKrowirandy,
zydenta Lecha
na której to naradzie wszyscy
doszli do wniosku, że rozwią
zanie problemu skupu butelek
jest niemotliwe. Na przykład
30
spółdzielnie rrueczarskie aż
procent używanych butelek kubo to
pują w hutach szkła,
się im lepiej opłaca.
Z całej duszy popierałem i
„Dziennika
akcję
popieram
nagrodzić
aby
Łódzkiego",
tego,
„Kryształową Butelką"
kto ten problem rozwiąże, ale
przedsię
w powodzenie tego
wzięcia nie wierzę. Są kraje na
tym świecie, gdzie handel starzyzną daje wcale niezły dochód, ale nam się to jakoś nie
opłaca. Sądzę, że powód tego
jest prosty, Otóż rzecz bowiem
stoi na głowie i trzeba f)ostawić ją I"1 nogi. Punkty sku pu oczekują na klientów z butelkami. W sklep.ie, który jest
też zobowiązany do skupu butelek patrzą na takiego kliendelikatnie
ta z butelkamj z niechęcią. Niesie
mówiąc on z sobą nie tylko butelki, ale
i kłopot. A ludzie zajmujący
się handlem kłopotów nie lubią.

Wiem po sobie, że posiadam
mnóstwo różnych rzeczy, których chętnie bym się pozbył,
gdyby ktoś zechciał wejść do
mnie na trzecie piętro, zapukać
do drzwi i wziąć to wszystko,
co mam do oddania. Dam mu
to nawet darmo, ale wdzięcz
ny byłbym też na przykład za
to
Nosić
papier toaletowy.
wszystko do punktów skupu
nie opłaca się, gdyż to, co dotego,
stanę jest mniejsze od
co mógłbym przez ten sam czas
zarobić. Po prostu szkoda mewiele
go czasu. I tak myśli
ludzi. Trzeba zatem koniecznie
ruszyć z punktów skupu i pokrążyć po domach. Tylko, czy
to komuś jest potrzebne? Czy
handel są
nasza gospodarka,
zainteresowane odzyski wani em
odzyskania?
tego, co jest do
Obawiam się, źe nikomu to nie
jest potrzebne i tle to świad
czy o gospodarce.
2:yczę przyjemnych dyskusji!

LUCJUSZ
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W najbliższych i dalszych
numerach „Odgłosów" ---
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W grudniu 1939 roku marszałek Edward Rydz-SmiMelchiora Wańkowicza. Pisarz był nieco za•
skoczony. Przed wojną znał Smigłego tylko przelotnie.
Marszałek powitał go z właściwym sobie ujmującym uśmiechem, trochę przygaszonym. Mówił o tym, jak po
śmierci Józefa Piłsudskiego zastał stan mobilizacji grożący katastrofą, oparty na fikcji 46 dywizji, kiedy 30 dywizji było marzeniem nie do spełnienia. Nie było ani jednego działka przeciwlotniczego, ani jednego pepanca z
wyjątkiem granatów z 1920 roku. Skromny plan dozbrojenia puchł do trzech, czterech, wreszcie pięciu miliardów.
A finansiści orzekli, że nie wygrzebią więcej jak 180 milionów.•. - fragment książki CEZAREGO LEŻEŃSKIE
GO pt. „Kwatera 139".
- Z najnowszych badań wynika, że codziennie współ
żyje seksualnie 11 proc. mężatek w wieku od 28 do 35
lat, 2-3 razy w tygodniu - 55 proc., raz w tygodniu
- 25 proc., rzadziej - 9 proc. Zaledwie 7 proc. pragnie
częściej odbywać stosunki niż ma to miejsce w ich życiu
małżeńskim. Niemało kobiet oddaje się tylko w całko
witej ciemności, w jednej klasycznej pozycji, w tym samym własnym łóżku. Nie mają za grosz fantazji i odwagi. Przez to zniechęcają mężów do siebie i nieświa
domie popychają w kierunku ciekawszych erotycznie są
siadek, współpracownic, wesołych panienek - artykuł
MmOSŁA WY SARBIŃSKIEJ.
- Kropla alkoholu dodaje paniom uroku, ale w zamian
wyłuskuje z nich prawdziwą naturę. Cher w swojej kreacji do kolan jest poza konkurencją. Wrzosowa tunika
na klipsach przewiązana w pasie srebrnym kordem, w
uszach coś źródlanego, gołe, pływaczki ramiona, których
Stan nie może się namasować, smukła całość osadzona
na argentyńsko strzelistych pantoflach. Gdy się ubierała,
stała przed lustrem w czarnym bikini, bez biustonosza,
przy swoich dużych piersiach ona nie nosi biustonosza!
- ledwie się pohamowałem, aby nie rzucić jej na łóżko.
najnowsza powieść LEONARDA
Naprawdę piękna pt. „Facet".
- Więźniowie uważali wszelkich artystów za zgniliznę
moralną. W swoim pierwszym Zakładzie Karnym Strzelce Opolskie wygrałem wstępną bitwę w mojej wieloletniej walce o godność. Za kratkami wręcz obowiązuje brutalność. W słowie i czynie. Każde zaszczute zwierzę warczy, stroszy sierść,pokazuje kły. A ja, rzucony na tzw.
oddział nierobów, wygolonych do gołej skóry złodziei,
bandytów i morderców, mimo nieludzkiego lęku, począłem
zachowywać się jak osoba z najlepszego towarzystwa druga część rozmowy z JERZYM TRĘBICKIM, autorem
popularnej książki „Zbrodnia i ...".
- Barbara nie traktowała tych spraw rutynowo. Nie
bawiła jej ordynarna młócka na tapczanie i zwierz~cy ryk,
jaki wydobywał się z płuc mężczyzny. W swoją pracę,
jeśli można to w ogóle nazwać pracą, wkładała całe serce
i duszę, całą bujną i nienasyconą kobiecość, która zawodziła ją rzadko, zwykle zaś stanowiła źródło mocnych
i szalonych przeżyć. Akt miłosny był dla niej tym, co
klasycznie zbudowany utwór muzyczny. Początek był
pierwszy odciwaLką dwóch nienawidzących się płci nek sensacyjnej powieści ANDRZEJA MAKOWIECKIEGO pt. „Pięćdziesiąt melonów".
- Marek Hłasko wspomina o antysemityzmie Polaków,
w ostrych słowach oskarża ówczesne społeczeństwo o niechęć do osób pochodzenia żydowskiego. Jednocześnie rr
suje sylwetki Różańskiego, Tykocińskiego, wspominll' o
Wyszyńskim, Monacie, Swiatło i Romkowskim, krytykuje
Fejgina, a także jakiegoś Werfla. Wymienia wiele jeszcze
nazwisk, brzmiących z polska, nazwisk ludzi, którzy wówczas rządzili Polską i realizowali ideę komunizmu na
swój gorliwy sposób, zasłaniając się wykreowanym w
w tym celu przez centralę Stalinem. Ani r~zu nie powie,
że ci właśnie, stalinowcy pochodzenia żydowskiego, powodowali zrozumiałą niechęć do tej skądinąd szlachetnej i wysoce utalentowanej nacji - pisze ANDRZEJ
.
BRYCHT.
- Przebrzmiało echo rżenia koni i żydowskich nawoły
wań do strucli, znikły kosze wilkliinowe, baranice, zapaski,
zwietrzał zapach okowity i sera. Nie ma Starego Rynku,
na którym od 1842 roku wyznaczano dla miasta cotygodniowe targi. I choćby „Społem" postawiła sto świą
tecznie kolorowych straganów, nigdy już nie wróci tutaj
atmosfera jarmarcznego rejwachu, folkloru, naszych zwyczajów i obyczajów - początek reportażu RYSZARDA
BINKOWSKIEGO pt. „Powrót Legionisty".
- Nasze me.c enaty: socjalistyczny i katolicki są prowadzone z pełną niekompetencją na niekorzyść kultury polskiej. Najbardziej kładzie nam literaturę polityka, a raczej polityczka, różne burze w szklance wody. Jeśli ktoś
miał dobrą pozycję, zawsze był drukowany, choćby był
grafomanem - nieautoryzowany zapis wypowiedz.i ARTURA SANDAUERA na spotkaniach w Łodzi.
- Ojciec co wieczór zostawiał mi określoną sumkę na
przejazd tramwajem. z początku po kilkadziesiąt marek,
potem kilkadziesiąt tysięcy. Marka traciła na wartości
z godziny na godzinę. Mój stan posiadania zwiększał się
co tydzień o ponad dwa miliony - wspomina ADAM
OCHOCKI.
- Jak Rosjanie weszli, to łapali się głównie za to, co
było ostoją porządku polskiego. Wysiedlili wszystkich
z dworków. Zabrali · też wyższych urzędników. Żydowskiej
inteligencji brali mniej. Postanowili na niej się oprzeć mówi RYSZARD KERNER, fizyk, profesor Uniwersytetu
Paryskiego.
- Już niebawem będziemy publikować drugą część
najnowszej ksiąiJki AINOOZIEJA BRYCHTA pt. „Azyl polityczny".
-

gły przyjął
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Pod znakiem krzyża siali
i miszczenłe

śµiierć

krzyżowcy,

konkwistadorzy,
inkwizytorzy,
kolonizatorzy, agresorzy
wojenni.
Zdobywcy Jeroizo.limy w 1099
roku wymordowali mu.zułma
nów w meczecie Al-Aksa i spalili Żydów w głównej synagod:zJe. Unurzani we krwi padli
na twa·r z przed grobem Zbawiciela. Pół · wieku później inni
KrzyżOIWcy urządz,iJi.
krwawą
ła,źnd.ę ·na Cyprre. Mordowali i

gwałcilJ nie gorzej od Hunów
Mongołów. Ruch krucjato\Wy
był przejawem wielkiego awanturnictwa i barbarzyństwa.
A co można powiedzieć o po-

i

cho<lzie chrześcijaństwa w Ameryce? W części południowej i
śr:odkowej, gdzie obecnie mieszka prawie połowa wszystkich
katolikó,w , konkwista odbywała
S•ię
tak brutalnie, że liczba
ludności . spadła z 60 mLn na
po<ezątku XVI wiekiu do 19 mln
końcu XVIII stulecia. Przed
pod1bojem hiszpańskim Meksyk
lic.zył .25 mln mies2lkańców, a
już w latach siedem.dziesiątych
XVI w. po.zo'S'tało zaledrwie . 4,5

chwalców nie mogą w naszych czasach
budzić niczego
prócz obrzydzenia".
łch

Chrześcijanie
tak samo jak
niechrześcijanie we wszystkich
epokach z konsekwencją I upodobaniem zabijali się nawzajem. Pewien uczony obliczył,
że w ciągu 5500 lat doszło do
14513 wojen, w których poległo
aż 3,5 mld osób. Według innych
ustaleń, tylko po
II wojnie
światowej było ponad 150 wojen, które przyniosły śmierć 25

mln ludzi.
Okresy pokoj•u

w dziejach
krótkle. Z
pdwodu nieustannych konfliktów zbrojnych w XI wieku ustanowiono Rozejm Boży (Treuga Dei).
Pod groźbą klątwy
kościelnej
zakazano walczyć
najpierw w niedziele, a potem także w inne dni świą
teczne oraz od środy wieczorem do poniedziałku rano. Nie
przeszkodziło to jednak krzyżowcom
uderzyć na Konstantynopol w Wielkim Tygodniu.
Wśród naoastników
roiło się
o<l wz.bro-jonych O·s ób du,chownyC"h.
świata

są

żenująco

w

;~Posyłam was jak owce między wilki. . Bądźcie więc roztropni

.a nieskazitelni jak
(Mt 10, 16-17).

gołębie.

Miejcie

się

na

bacżności

przed

jak węż~,

ludźmi"

mln.

'

Sumdeniie narodów

Prawda w świe·cie namiętn_ości

jańsklch

EDMUND LEWANDOWSKI
Nie wiemy, kiedy przyszedł
na śWiat Jezus. Nie mamy
dnia, · miesiąca ani roku. Ale
możemy przyjąć, że blisko dwa
tysiące lat temu
kobieta ży
dowska w Palestynie urodziła
syna, który stwoczyl najwięk
szą religię świata. Nominalnie
jedna trzecia ludzkości należy
dzd.ś do kościołów chrześcijań
skich. W tym 59 proc. stanowią katolicy, 30 proc. protestanci, 11 proc. pra'WQsławn'i.
Chrześcijanie wierzą, że
Jezus był synem Maryi

Dziewicy i Boga Jahwe,
stał się czł&Wiekiem dla
naszego zbawienia.

że

śmie\l"ci

. zmartwychwstał.
do ni~ba ł jest współ
tstotny Ojcu. Jego nauka ma
charakter boski, jest prawdą
objaw1oną, dlatego należy przes;trzegać
wszystkich norm ewa ngelicz,ny eh.
Podczas przesłucha•nia w pretorium Jezus powiedzfał. że
po to się urodził i przyszedł na
świait, aby
„dać
świadectwo
prawdzie" (J 18. ~7). Na to
prokUTator rzvmskf zaoytał „Cóż to jest prawda?'' ale
nie zaczekał na odpowiedź . WyPo

wstąpił

szedł poinformować Żydów, że

nie zna'lazł żadnej wil!"ly os.kart.onego I może go zwolnić.
Poncjusz Pifa.t prawdopodobnie uznał, że przyprowadzono
naiwnego pięknoducha. Bvl politykiem, wysokim urzędnikiem
łmperilllm,
znał dobrze świat
walki Interesów. Nierraz musiał
obser"M>wać , jak
mało znac-tą
prawdy i za'Sady m0'1"a·1"'P -.1robec potąg.j
namiętno„ci
W
realnym życiu nie wvs',ar<;zy.
aby ludzie uznali coś z!l słusz
ne. Trzeba jeszcze, żeby zgadzało się to z ich
interre~ami
lub przynajmniej nie było z
nimł sprzeczme.
Żyjący
w tamtych cza'Saieh
słY'!1>ny pceta rzvm~ki Owidli'Usz
nat>lsał:
„Widzę i pochwalam
to, co lepsze, lecz
wybieram

szesnaście
wieków
filooof angielski Tomasz Hobbes stwierdz.ii, że ludzie podważyliby nawet aksjomaty geometryome, gdyby tylko stały w niezgod'l'ie z ich ilnteresa.mi.
Czvtelnicy znający twórczość
Henrika Ibsena pamiętają dramat doktora Stockmanna, który odkrył prawdę, że zakład
uzdrowiskowy faktycznie truje
kuracjuszy. Burmistrz i ludność
miasteczka zbagateli.zoiwali jednak sprawę, a doktora uznali
za „wroga ludu". Prawda n· potkała
bowiem na i.nteTesy

pragnący sprawied1iwoki, miłosiierni, czystego serca, wprowadzający pokój, prześlado:wa-·
ni za sprawiedliwość.

życiowe

Słobo<lnik.

gorsze". A
później

większości

miesz'kań

obciąża

C'hrześci

Niektórzy sądzą, że więcej
i' szczęścia mali
po.gańs.cy Grecy i

ładu

Rzymianie.

tego, w jaki się żyć powinno,
kto, chcąc czynić tak, jak
się czynić powinno, nie czynł
tak, jak inni Ludzie czynią. ten
gotuje raczej swój upadek ni.i
przetrwanie; bowiem czlowie1c,
który pragnie zawsze .i wszę
dzie wytrwać w dobrem, paść
koniecznie
musi między tylu
ludzi, którzy nie są dobrymi".

że

Nasuwa się teraz pytanie. co
o czł-Owieku Jezus? Był
czy
i deal istą?
Otóż
znamienne jest, że ostrzegał apostołów,
aby mieli się na
baczności,
bo
wyruszają w
świat jak owce między wilki.
W sensie filozoficznym Jezus
był nieskalanym pięknoduchem,
uciekającym od życia i zmierzającym
jakby na przekór
przeznaczeniu. Pięknoduch nie
chce żyć w upadłym świecie,
jes.t niecierpliwy pragnie tu i
teraz Królestwa Bożego. Pięk
noduch jest człowiekiem nie z
tego świata. Nie uwzględnia
faktu, że postęp spełnia się w
historycznym rozwoju.
Jezus nie był chyba zdecydowany, .' w jaki sposób zmiemyślał
realis1tą

nić świat człowieka. Błogosła
wił wprawdzie czyniących pokój, zabraniał stawiać opór złe
mu, lliie pozwalał używać miecza, ·ale powołując · · apostołów
wypowiedział
zupE!łn.fe
inlll•
zdanie. Mówił jak rewolucjo-

nista.

też

kolonializm i handel
niewolnikami.
Nie -tylko Adolf Hitler dostrzeOd połowy XV wieku do 1880
gał w chrześcijaństwie
źródło
roku pojmano i . wywieziono z
zła. Ale prawda
jest
inna.
Afry~i około . 20 mln Murzynów.
Swiat starożytny nie był sieZ tego najw.yżej 30 proc. prze- . lankowy. W latach wojny peżyło i. dotarło do miejsca prze10.poneskiej (431-404 p.n.e.) kulznaczenia. W zacho<ln'iej częś
turalni Grecy postępowali w
ci· kontynentu · niektóre te.r eny
sposób barbarzyński. Ateńczycy
zostały calkowide wyludnione.
pouczali Melijczyk(>w, że spraBiskup południowoafrykański, wiedliw-0ść w stosunkach mię
.laurrl!a•t Nagrody ?oiobla, Desdzyl1Ud2'Jkkh może istnieć, gdy

„Nie sądźcie, że przys.Zedlem
przynieść pokój na ziemtę: Nie
przyszedlem przynieść pokoju,
ale .miecz. Bo przvszedlem poróżnić syna ~ ojcem,
córkę z
mat lcą,
synową z te§(:iowq, ł
będą nieprzyjaeióŁmi człowieka

jego domoumicy. · Kto miluje
ojca lub matkę
bardziej niż
mnie, nie jest mnie godzien. l
kto miluje syna lu,b córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie
godzien" (Mt 10, 34-37).

W ten sposób
positępowali
jednak tylko nielkz.ni sw1ęci.
Natomiast ogromna większość
chrześcijan ignorowała i dalej
ignoruje wskazania moralne ewangelii. Rzadko można spotkać autentyczną

miłość

bliź

niego, a tym bardziej miłość
rueprzy jaciół. w życi-u codziennym bycie chrześcijaninem n!JC
nie znaczy. Pięk,nie wyraził to
w swoim wien;zu Włod-z:imie~z

ców Uzdrowisko stwarzało im
Chrystu.s mówi: „Kochaj!"
podstawy ·utrzymania.
Nienawidzą.
Wszystkie prawdy i zasady
Chrystus mówi: „Nie zabijaj!"
mo•ralne zstępując z wyżyn abstrakcji oieuchronnie trafiaia. Zafyij_a.ją,,_ .; 1; , ,r,,,,
do krainy namiętności. Partykularne interesy i samolubp_e · Chry3tu,s .mó:wf
względy
więcej
znaczą
niż
wznio6łe cele ogólne.
Międ'zy
światem powinności
a rzeczywistością istnieje ogromna przepaść.
A tymczasem
Jezus
Chrystus głosił:

„Nie stawiajcie oporu zlemu.
Lecz jeśli cię kto uderzy w
prawy poticzek, nadstaw mu i
drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją
szatę, odstąp i plaszcz. Zmusza
cię kto, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące. Daj
temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego,
kto chce
pożyczyć od ciebie" (Mt 5, 39-

-42).
Jezus

nakazywał
absolutną,
bez,warunkową
miłość bli~nie
go.
Wzywał do przebaczania

wszystkim winowajcom. To, co
byśmy chcieli, żeby nam ludzie
czynili, powinniśmy sami im
czynić Każdy nasz uczynek wobec innego człowieka jest zarazem wczynkiem wobe<: Boga.
Wyznawcy nauiki Jezusa winni ?.rezygnować z dążenia do
bogactwa, władzy 1 sławy.
Jeśli nie wyrzelkli się wszystkiego,
co
posfadają, nie są
orawdziwymi
chrześcijanami.
Szczęście i wyzwolenie osiągną
ludzie ubod•zy, smutni, łagodni,

ustami Swiętego Pa.wla:
,,Nie odróżniaj Żyda od
Greczyna!"
Odróżniają.

Chrystus zmartwychwstal
lecz co dzień umiera
od tej nienawiści
od tego zabijania
od tego odróżniania

W panoramie dziejów powszechnych społeczeństwa chrześ
cijańskie nie są lepsze od innych. Nawet historia Kościoła
i papiestwa zbroczo.na jest
krwią.
W walce o bogactwa,
władzę i sławę dostojnicy k-0ś
cielni posługiwali się tymi samymi metodami co świeccy.
Ekspansja chrześcijaństwa dokonywała siię za cenę cierpień
milionów lud'Zi. W głośne1
książce antykomunistycznej pt.
,Zniewolony umysł" Czesław
Miłosz pisze:.
„Cywilizacja, używająca przydomka chrześcijańskiej, żbudo•
wana zostala na krwi niewinnych. Szlachetne oburzenie na
tych, co dzisiaj próbują stworzyć inną cywilizację pos!ugując się podobnymi
środkami,
nie jest pozbawi01te faryzeizmu".

mond Tuitu wskazał na znamienny paradoks.

d2ili również
niamało zła w
Europie. Na pewno w dobrej
wierze, pod hasłem miłosierdzia
i sprawiedJ.iwośc:i, działał brat
Tomasz
de Torquemada. Za
jego czasów spalono żywcem
16 220 osób, uwięziono 100 tysięcy
podejrzanych o herezję,
ograbi-Ono i wypędzono z Hiszpanii blisko milion Żydów.
Swiątoblilwi

mężowie posłali

na stosy setJki tysięcy
(moiże
nawet kilka milionów) „czaTownic". Trudno dziś sobie wyobrazić
cierpiend.a tylu niewi:nny<:h kobiet: fizyczne i
psychiczne. W naszym kraju od
XVI do XVIII wieku straciło
życie około 20--40 tysięcy niewiast.
Os·tatni stos płonął w
1775 roku.
W chrześcijańskiej od wieków
Europie wybuchły dwie straszliiwe wojny światowe. W pierwszej . zgineło
10 mln luótzi. a
20 mln odniosło rany; w drugiej poległo co najmniej 45 mln
(w tym 25 mln żołnierzy i oficerów), a 35 m1n zostało rannyC'h.
Przez wiele stttlecd biskuipi
chrześcijańscy
namaszczali i
błogosławili książąt, królów, cesarzy, lecz ci nie zachowywali
się lepiej od kh pogańskich odpowiedqików. Pod koniec grudnia 1907 roiku Lew Tołstoj pisał do Henryka Sienk<iewicza:
„W świecie pogańskim mógl
być cnotliwy wladca Marek
Aureliusz, ale w naszym chrześ
cijańskim świecie nawet wrodcy
minionych
wieków
wszystkie francuskie Ludwiki
i Napoleony, wszystkie nasze
KataTzyny Drugie i Mikołaje I,
wszystkie Fryderyki, Henryki i
Elż~iety,
niemieckie i am.gielakie - mimo wszelkich. &tara'/\
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po obu stronach równe siły ją
zabezpieczają.

W innej sytuacji

„Kiedy misjonarze
przybyli
wygrywają
siln.i, a ustępują
Po raz pierwszy
do
Afryki
słabsi. Następnie mądrzy Ateńmieli Biblię, a myśmy
mieli . czycy wymordowali wszystkich
ziemię.
Powiedzieli: módlmy
schwytanych mężczyzm, a dz.liesię, a myśmy
zamknęli oczy.
ci i kobiety z Melos sprzedali
Kiedy otworzyliśmy oczy, myś
w niewolę.
my m'ieli Biblię, a oni ziemię".
Historykowi trudno zgodzić
Pobożni chrześcijanie wyrzą
się z tezą Maksyma Gorkiego,
że człowiek

to brzmi dumnie.
Aforyzm
ten oie pasu·je do
żadnej epoki historycznej. Gorki nde napisałby
go zresz1ą,
gdyby Zl!lał prawdziwe oblicze
staldni.znnu. Józef Stalin - wychowanek prawosławnego seminarium duchownego - uważał, że człowiek to kilka pudów mięsa.
I w myśl tego
przek-0nania podejmował decyzje, które spowodowały śmierć
milionów ludz.i.
Takiego okrucieństwa jak w
świecie
ludzkim nJe ma nigdzie w przyrodzie. Jesteśmy
najokrutniejszym
gatunkiem.
Tylko ludzie
stosują wyrafinowane tortury i masowo zabijają osobników własnego gatunku. Nic.colo Machiavelii doszedł do wniosku, że człowiek
z natury
jest zły i spontankznie dąży ku złemu. Jest
nienasycony
w pragnieniach,
wieczin.ie niezadowolony, niewdzięczny, kłamliwy, zawistny.
Dlatego prawodawcy
państw
winni z góry zakładać, że:

„ wszyscy

ludzie są źli i niechybnie takimi się okażą, ilekroć będą mieli po temu sposobność". Tylko
konieczność
może
zmusić ludz.i, żeby byli

dobrymi.
W koncepcjd Machiavellego
uderza bru·talny reali.zm. Autoll'
wydaje nam się człOłWiekiem
cynkznym i okrutnym. Radzi
władcom,
żeby mieli się na
baczn'Ości przed lud:źmi i byli
gotowi stosować bezwzględne
środki. Jego zda11iem, uczciwi
w zasadzie nie mają szans,
wyobrażało sobie reksięstwa,
jakich w
rzeczywistości ani nie widzieli,

Na tych słowa<:h opierała siQ
koncepcja Kościoła wojujące
go, która stanowiła ideologiczną podstawę
dz.iałani.ą krzyżowców,
konkwi'Stadorów, in•
kwizyto.rów, kolonizatorów, agresorów wojennych.
Hasła
„Bóg tąk chce" i „Bóg z namt"
usprawiedliwiały

największe

bestialstwa, ale . były wypaczeniem pacyfistycznej nauki Jezusa. Istotą etyki Chrystusowej
jes-t przecież zasada niesprz.eciwianJa się złu. Miłowa.ć · trzeba
również nieprzyjaciół.

Z lektwry ewangeMi. wynika,
Jez,us był idealistą. :Wierzył,
droga do Królestwa Bożego
prowadzi poprzez moralną odnowę luidzi. Ale n.ie mniejszym
idealistą był materialista Kar-01 Marks, który sądzil. że
przebudowa struktur· społecz
nych automatycznie przemien4
czł-0wieka w anioła. Na pytanie, dlaczego n.ie może się to
udać, Konrad Lorentz, laureat
Nagro<ly Nobla odpowie<lział:

że
że

„Bo ludzie to dranie. Czło
wiek nie jest dobry. Czlowiek
nie jest zly. W sa.m raz TULdaje się do gromadnych polowań, w których sprawdzal się
tysiące lat, od wczesnej epoki
kamiennej. Im większa stawala się ta gromada,
tym bardziej
zawodzila ludzka przyzwoitość".

Nie moi'Ila jednak ntgdy o-

puszczać rąk. Nie wolno tra'Ci~
nadziei, bo znajomość
teraź
niejszości i przeszłości nie pozwala
odgad·nąć
przyszłości.
Na szczęście historda jest n;P.-

przewi<lywalna. A
w niej

przecież

zdarzały
dość

'/~

częs-to

r zeczy paradoksalne.

„Wielu
publiki i

ani nie znali; wszak sposób, w
ja.ki się żyje, ;est tak różny od

•
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iedy dobiega jut końca rok jubileuszowy, który poświęciliśmy pl'Zypomnieniu i ocenie najważniejszych faktów
związanych z odzyskandem w 1918 r.
niepodległości, mogła by okazać
się
pożyteczna konfrootacja naszego obec11ego etainu wied.zy 0 tamtych wyiclairzeiniach z
(>wczesnym ich odlbioxem przez polskie społe
cr.eńsbwo. Czy to samo W:{dawało mu się waż
in.e, co mv obeonie UJWażamy za decyidujące o
aprawie ruepooległości ...

K

1.
Ooz)"Wiście, ja!k ~isiaj, tak ~ wtedy rozrzut
opinid był bar>d.zo znaczny, prześled7'my więc,
co pisał najbardziej chyba :reprezentatywny cLla
środowiska miejskiej inteligencji, wydawany w
War.szawie „Tygodnik Ilusbrowamy", wchodzący

rw 59 rok sweg-0 i.stnien.ia Co prawda, pismo to
przestało już być wyraz.l<:ielem
nowatcrs.kdej,
l.wiatłej myśli społecz.no...polityc:z.nej, jak w czasach swej po.z ytywistycznej świetności,
kiedy
t<> publikował na jego łamach m.iin. Bolesław
Prus, nadal jednak było ono w;rsoko notowane

w biurach, kantorach i salonach.
Ja.k więc odbijała się na łamach tygodnik'a
sprawa polska? Przypomnijmy jednaik na.)pieo:-w
politycz.ne tło. na jakim „Tygodini,k owi Ilu&trowanemu" dane było działać.
Ziemie byłego zabOIJ.'u rosyjskiego, objęte zasięgiem „Tygodnika"
znala•zły się w
trakicie
wojny pod okupacją wojskową Niemie.c i Austrti, które ustanowiły na tyoh terenach dwa
gubea-.naito.rstwa: niemiecltle w Warszawie pod
rwładzą gen. Hansa Hartwiga ~ Beselera i austriaokde w LublLnie - pod 7JWierzchtnic.bwem
gen. Kuka. W listopadzie 1916 r. ogłosili on.i w
imien·i u cesarzy manifest o utworzeniu Królestwa Polskiego
- monarchii
dziedzicznej o
ustroju konstytucyjnym, obejmującej tylko ziemie byłego zaboru rosyjskiego.
Manifest miał
na celu jak najliczniejszy werbunek do Po1nis<:he Wehrmacht. Państwa centrailne p-0wołały
też najpierw Radę Stanu o charakterze głównie
opiniodawczym, a w rolru nast~ym trzyQsobową Radę Regertcyjną, jako władzę najwyższą
Królestwa, która pow<>lała riząd z premie«-em
Janem Kucha:rze'M!lkim.
Od schyłku rok1U 1917 ustały d~iałania wojenne na froncie niemiecko-t'<lsyjsklm i ~o
c-zęły rokowania pokojowe z bolszewicką
już
lłosją. Pokój
zawarty 9 lutego 1918 r. międ.zy
państwrumi centralnymi a Centrailną Radą Ukraińs'ką
pozostawił za g:11anicznym k-0rdonem
m.in. Ziemie Chełmską. Ufam, że historycy
darują ml tak ~OS'ZCZony Sl7Jkic sytuacji.

2.
Przechodiząc do ana.Lizy „Tygodniika Dustrowa.nego" w zamiarze raczej glooalnej charakterystyki niż omawiania poszczególnych numerów nie spooób byłoby pomi.nąc numer l, bo
chociaż 0 ,sprawie niepodległo~c1 nie ma w nim
ani słowa, pośWlięca się jedallk
pod kątem
spraw pol&ich uwagę wydarzendom zachódzą
cym w i._..IOlucyjnej Ro.sj.i, która zaledwie dwa
miesiące wcr.eśniej zaczęła
ustanawiać nowy,
nieznany
przedtem porządek
społeczno-poli
tyczny. Tezy zawarte w arty·k ule wstępnym
),ałeg 0 komeqtatora Władysłąwa Jabłonow>S!kie
go są zaskakująco różne od
ukształtowanych
póź.niej antykomunistycznych
poglądów. które
w jakiejś pOstaci dotrwały tu i ówdzie do ~ś.
Otóż Jabłonow&kl uważa, lż to, co się dzieje w
rewolucyjnej Rn11ji nie
o:z.nacza bynajmniej
zwycięstwa
niepiśmiennego
proletariatu nad
warstwami
oświeconymi,
lecz że bolszewizm
jest tworem „inteligencko-rewolucyfnym" l że
wszystko tam dzieje się „pod.ług wtary i woli

daiwnej Rzeczypospolitej, bylo zawarcie traktatu brzeskiego Dowiadujemy się, iż naza.juita'.z P<>
oficjalnym komunikacie, tj. 15 lutego 1918 r.
rektorzy Uniwersytetu Warszarwskiego i Polltechiniki na znak żałoby zarwiesili wyikłady na
trzy dni, przestały się także odbywać lekcje w
szkołach średnich, ustail handel, a wreszcie ustąpił gabinet rady ministrów.
W związku
z
traktatem Rada Regencyjna wydała odezwę do
społeczeństwa polskiego, której treści „Tygodnik
Ilustrowany" jednak nie podaje.
Pojawiające się w tej sprawie
często słCYWo
,protest" naaeży rozumieć jako
marnifestację
7Jnacznej części społeczeństwa polskiego wobec
faktycznego
desinteressement rządu
niemieckiego
w
stosunku
do
ziem
rwschodlllich,
które
przypadły
republice
ukraińskiej i białoruskiej. Korzystniejsze dla
ich zjednoczenia wydawało się zapewne pozostawienie tych ziem do czasu pod wojskowym
zwierzchnictwem Niemiec
„Oblicze Warszawy - pisał cytcrnramy w Tygodniku „Kurier Warszawski" - bylo wczora;
nacechowane stygmatem glębokiego bólu. Autornatucznie, bez wysiłków agitacujn.ych, oraanizm milionowego miasta zastyal w bezwladzie,
który ogarnql jego funkcje codzienne. Nie kursnv:ily tramwaje i dorożki, wieczorem nie zap:zlono latarii ulicznych".

Ciekawe, iż w arg.umentaicji przedstarwicieU
polskiego życia polityczmego, którzy zarbieraJ.i
głos w spraiwie traktatu, jaik np. w proteście
galicyjskim na ręce ces.aTza Karola pawoływa
mo się na „pogWalcenie prawa międzynarodowe
go", a w szczególności na Ko:nigres Wiedeński

z 1815 r. „uroczyście po-ręczajqcy jedność i nieporłlealość Królestwa Polskiego".

Wielu polskich clziałaczv zrzekło się swoich
~odności i odzmaczeń ;nadanych
przez rządy
zaborcze.
warto może zwrócić uwagę na odmienność
obeen1>go i ówczeS111ego spojrzenia na rolę lrakhtu brzeskie"o Dl<> nM dciś m::i on 2Jl1<>-czenie w aspekcie konfliktu niemiecko-rosyjskiego
luh +ei hko wewnątr~olitycznv koruflikt Wło
dzimie-na Lenina
z. przecivroikaimi zaiwaTCia
traktatu i chy<ba nilmmu z n<i~ nie p.rzyehodzi
na myśl rozpatry1Wanie tego faktu ja~o czymini-

wywierającego tstcibny
niepodległości Polski.

ka

w.pływ

na

~raiwę

Perspek·tywy i przeczucia 7lbliżającej się niepodległości musiały kierować uwagę społeczeń
sbwa ku zagadnieniom
ustrojowym, toteż z
pewnością na czasie była ksiiąiJka działa.eza PPS
i późniejszego przywódcy tej partii, Mieczysła
wa Niedziałkowskiego pt. „Izby wyźs7'E! w pair•
lamentach współczesnych". Z wyiraźną dezaiproba•tą „Tygodnika Ilustrowanego" spotkała się
myśl

Mieczysława Niedziałkowskiego,

iż „wlapolskiego utworzona
być winna w myśl systemu jednoizbowego", albowiem „Potl'Zebuje Polska P<tTlamentu energicznego, sr>rężystego i stanowczego, kt&ry potrafiłby dźwignąć w tempie szybkim i ;edmolitvm
gmach pTIWX>dallootwa".

dza pTawodawcza

państwa

w pwblikacja.oh rolw jubileusa:owego snummy rol'Jważania o donioslyctl i przełomowych
wydarzeniach 1918 roku, nie zapr.zątając sobie
uwagi ówczesnym dniem powszechinim Polaka w
bylym zaborze rosyjskim,.
A tymczasem nie
były to sprawy bez znaozenia. „Jedną z najważniejszych byla i dlugo będzie
apTowi.zacja
miast wielkich" - pisano w numerze z 16 mairca. Dowiadujemy się, że „począwsZ'I/ od 19~5 r.
staramiem spolecznego komite.fu obywatelskiego,
bez żadnego wsparcia ze strony administrocji,
stę, brulkie.w i fasolę
dla potrzeby orgainioowamyich tainiich kuchni, które tysiąc~e lu.d:zl uratowały od głodu. „Trzeba wyruszyć za mia-

kończy swoje uwagi autor a'I'tykulu „Na pr.i!;ednówlru" W ogóle &prawy gosipodaircze na•jbliż
szej przyszłości omawiane są stosunkowo czę
&to, n1t1. spraiwy szkolmiotwa zawodowego.
W jednym z a-rtykułów o rosyjskiej rewoluc1d, z cyklu pt...Ex orieme lux". pi<>a~1ych j;;k
ZlllWSze w aspekcie sprawv po~skiej, Antami
Lange snuje niezmiernie ciekawe i kontrowersyjne ro2JWażania. „so,cjalizm nie ;e:rt bymaj~

inny punkt

*

Jeśli dodać, że .na stronie tyitulowej numeru
wklinieje orzeł po!Lsk.i, a pod nim paroz.daniowy
tekst zaczynający się od słów: „Pęta zerwane!"
- musimy skonstatować, iż ta euforia niepoodległościowa była nieco
przediwcze&na i tet
nie ta data przeszła do historii.
·
Dodajmy, iż Rada Regencyjna postanowiła

powołać

rząd, ,,zk>żony
z przedstawicieli na;szerszych wal'stw
narodu i kierunków politycznych", a w kolejnym numer.ze uderza w o..

czy wielką czcionlal
pań&twa polskiego".

informacja pt. „Rząd
W t&1:ście czytamy, co

następuje: ,,Stanql
pierwszy rząd z;ednaczone;
niepodległej Polski. Dzień 22 P<tździernika bę
dzie datą historyczną (... ) weszliśmy w rzeczywistość P<tństwową".
·

J dalej:
,.Na ezeZe rządu stanąl
człowiek, któl'V od
wielu La·t jednoczył koro siebie szacunek powszechny całego kraju".

ów o.pa·trznościowy mąż na.zywał się Józef
Swieżyń.ski a jego nazwisko zapewne malo kto
dz.iś

21na, oprócz histo-ryków.
W tym samym numerze z 26 października
1918 r. podaje się sylwetki wybitnych działa
czy niepodległościowych z Galicji, ro.i.in Wincentego Witosa, I~acego Daszyńskiego i Wło
dzimierza Tetmajera, znanego malarza (i Gospodarza z ,,Wesela"), o którym pisze się, iż był
w austriackim parlamencie autorem „formuiy
zjednoczenia". zawierającej waiJ!ly passus o dostępie P1>lski do morza.
G<>dzi się też odnotować odbiegający stylisty
ką Od arlykuł6w publicystycZI!lyoh cykl artykułów Kornela Maku,~zyńskiei;o.
który
bez
w:r.~lędu na tem<it (bo n"lwet. ni~ 7 ąc o w' !kach
o Lwów) posługuje się konwencją sarka.stycznie żartobUwą, i to z powodzeniem.
Pod koniec 1918 r. cor~ częściej na lamach
„Tygodnika llust.rowanego'' poJa.wiają się nazwiska dowodców wojskowych, oprocz gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego,
również
Józefa
Piłsudskieg-0, w res z.cie
J uzeia naHera.
Ale
formowanie się polskiej władzy cywilnej
nie
schOCl.z! /. pola uwagi. Okazuje się Me.:>ztą, Lż
świeżo u.piecz.o.ny premier
Józef
::>wieżynski,
który wypowiedział się za
koniecznością jak
najdalej idącej demokratyzacji stosunków w
wolnej P4lsCe, doczekał się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego" zawoalowanej przygany.
„Nie szukać dla siebie wzorów u obcych, lecz
w zgodzie z duchem narodu budować przyszŁość! Bo naród nie lud, bo Polak, a nie chlop
czy robotnik stwol'zq historię Polski".
'

Tymczasowe Prezydium Rady Stanu. W pierwszym szeregu od lewej strony stoją: Stefan Bqdzyński, Franciszek Pu.Łaski, Józef Mikulowski-Pomorski. W drugim szeregu: H. Wykrzykowski,
A.
Poptawski, J. Skotnicki.

ehu przed ;akąkolwiek odpowiedzialnością, wystą11ilo .,,nechoko dworom (~ywlście
niemal

wyłącznie 0 olskim - przyp. J.K.). Toteż niemal
w ka.żdej ws·! musieli nasi u1arni „l'OZpl'awiać
1i~ batem albo i kulą karabinową".

3.
Od czasu do czasu pojawia]ą się w „Tygodiniku Tlustrowanym" informacje o zmiainach
w
składzie rzą.du Króle1'twa Polskiego. Donósi się
te7. bez bl!ż~zych szczegółów. o ko\portowaaiiu
w Warszawie oatriotycznych wlerszv czy o modłach Ul wolno~ć. zanoc:zonvch w świątyniach.
Miedw wiPr~z'lmi wyczuwa się coraz wyraźniej,
ż._. c;onłerzpńc;two zaabsorbowane jec;t zbliżającą
sie nlt>oodleglością. Jest to zresztą wizia Polski
Jaaiplloń~kiPj stąd tvle uwagi M
łamach pisma rlla ore~111izowania się ezy
ku1ltvwowania
tyci11 oolsklert.o na kl'ei;ach, iak no. obszeme
snr<>w01;r'la.rila 7 dzl<lłalnoścl Rady Ziemi Miń
sklei w którei nb orzewRfa.!i ziemianie. arystokr::irl I ksiPt<l .. Rer'lakcia
omawiając 'Q'robt0m zarhowRnh nolc;kośd orzez mieszkańców
Bi~ln.ru•I. kwe~H,.,.,,uit'! d<1nP ~płsu ludnoocl wYkR7uhre~o na Bi..,foru~I 5 oroc Polakhw. ~dy
tvmr?:"c;"'m nalP7alobv wf!.. redakcil uzna,ę za
Polaków wc;-,,vstkich
bialorm·k ieh
kaitolik6w,
sbnowiących ok. 12 proc. ludności.

Pierwszym wydarzeniem bojowym, jakie na
pisma malazło mocniejsze odbicie był
o bibwie pod Kaniowem, stoczonej
przez II Brygadę Legion6w, qowodzoną przez
gen. Józefa Haalera. Znamie!lllle, że od bitwy upłynęło pół roku, ale może trzeba było czekać
aż zelżeje lub przMande funkcjonować niemiecka cenrura..
Oczywiście numer z 16 listopada 1918 r. zawiera relację 0 wydarzeniach z poprzedzających
dni. Pis·ze się o rozbrajaniu Niemców w dniu
9 listopada, dając kilka ciekawych zdjęć, odnotowuje się datę 11 listopada Jako dnh zakończooia wojnv daie sie eato~tronicową
fotografię Józefa Piłsudskiego, łnformując o t>Owierzeniu mu funkcji n<>cz~lnee:o wod7a . iamleszcza się okolicznościowe wiersze, ale fald
odzyskainia niepodległości jako taki nie Jest w
piśmie
wyodrębniony.
Zresztą po pnewrocie
malow:vm umaino ofleJatnle 11 listopada jako
łamach
artykuł

świeto niepocl.Jeglośei.
Ciekawe. że do świadoma~

redaktorów .• TyJ?odnika nustrowainee:oh n.le
dotM"ł w ogóle
fakt utworzenia 6 listop~da Tymczasowego
Rządu Polskierto Tgnacego Daszyńsiklert.o w Lublinie, atbo też um<tno f!.O za nlemacząey B2'JCZegół. Po~je ideowe
ols.ma krystallzowslv się
eor"z wyraźnleł w nan-od·owvm kie-runkU: ..Demokrat}'Ml ludu oolskiei?o jem z bieli I amaraintu" - orzestrzei;!ano inaczej mvślacvch czv
może U"SotwkaJano sie wewnetrmie.
?:'\OS'tr·zała
się poliityczna polaryzacja społeczeństwa.

8.
A P<>Za wszystkim lektura „Tygodnika Ilustrowanego" z pamiętnego roku 1918 skłaniać
mo~e DrzY'!laj.mnie; do dwóch wniosków.
że
- po pierws?Je - nie tylko na ocenę fakt6w,
~e naiwet na sam ich wybór wywierają wpływ
"olityczne c;ympatie i - po drugie - te dla
uporządkowa11ia obr32u rzeczywi~<>ści p01itycznej potrzebny jest m:asowy dystans.

4.

ODGtOSY

„ Wielka

czekał

7.

„peter~bul'ski
bolszewizm".
Jak
czytamy
dah•i: „!dzit.-zale chlopstioo wyzbywszy stę stl'a-

ł

tatecznego dnia wotn.11 jut bliski. Ewentualna
odmowa koalicji nie
przewLec,ze wo;n11
na
dłuższe miesiące. Mimo tTU1a.nia iizvcznego woi·
ri11, finał ;e; m01'aLn11 już nastąpi('.
Tak też oceniła sytuację Rada Regencyjna.

o·<Xl.dna, fl4 lotÓl'q cały naród po!ski
z upraginieniem, już wybija. Zbliża sie
pokój, a wraz
nim ziszczenie nigdy nie przedawnionych dążeń narod:u. polskiego do zupeł
ne; niepodleolości".

wokół

JERZV KWllEOINSKI

lup , chłopskim
bandom'' białoruskim opętainym
przez

Dotkliwym ciosem dla asopfrac'i mepodleg!~
clowych, ogarniających też wschodinte połacie

licji &preymierzonycb z propozycją ,pokojoowll.
dało asumpt Adamorwi Grz.ymaile-Siedleckiemu do aformułowania P<>il~ <z datą artyku!u 6 paiAziemi.ka), że moma przewid.z.iec w
dalsz.ym roi.woju wypadków przynajmniej dwa
pewniki. ,,Nie sposób jeucze odgadnąć, cz11 koaUc;a przyjmie pr<>poZt1Cię rozmów. Terrmn oa-

co

sto. aby iioznać co się tam Tobi na przednowitt:
życia, które po wofn.ie musi zgoła odmiennymi
od dotychczasowych poplynąć
lożyskamf."
-

nieużytki

widzenia

„wydanych '114

I

bHcmej, dwa wydarzenia, którym my (11.LSlaj
nie prz.y,pisujemy więksu.eao znao~ uto kain-

Wal'szawy", hodując główmie tz.iemniialki, ka/l)\1-

zagospodarowywać

rosyj~a

ukraińskim

z

początkiem paź.dziemika
1918 jak modma
wnosić z lek.~ury „'rygOOJUka
Uusu-owainego"
wyb!:ły !Mię .na czoło za.1:meresowania opmil ~11-

składadąca się z arcybiskupa Aleksandlra Kakowskiego, hrabiego Józefa Ostrawskiego i księ
cia Zdzisława LubomirSkiego. W "Odeziwie dO
Narodu Polskiego" - z 'l paźdiziernilka 1918 r.
napisa•no:

zaczęto

inteligencji rosyjskiej, a Leninowie czy Troccy
aq tylko ;e; ogniwem rozwo;owym".
I jeslJCze nlera.z na łamach „Tygodnika Ilu-

strowanego'' powtórzy się myśl. że rewolucja
· jest po.nurym dziedzictwem nihilistycztnej in.teligencji rosyjskiej, głoszącej destrukcję,
od dekabrystów po Lwa Tołstoja A ze sprawą polską mają te tezy tyle wspólnego, że owvm wschodnim miazmatom przypisuje się tu
zgubny wpływ na niektóre środowi.ska 'i.nteligencji polskiej.
Rozw~ania o rewolucji 1 ujmowanej tradycyjnie - „prawdziwej moralności" stanowią jakby
ideową
podbudowę do na półoficjalnych zbrojinych działań polskich oddziałów na wschodnich obszarach dawnej Rzeczypospolitej, m.m.
korpusu gen.
Józefa
Dowbora-Muśnleklego,
który Po rewolucji wymówił
s·woje sJiu.i;by
Rosji i dobijał się o samodziell!lość działalllia
po stronie Niemców. Opisuje się np brawurową
eskapadę oddziału polskich ułanów, który odbył
zbrojny rajd o charaikterze ekspedycji karnej
iz Odessy do BobrulRka. a więc na obszarach

6.

cler.z Rzeszy niemieckiej wy&Ląpil wo.t>ec k.oa-

5.

Co w listopadzie 1918 roku pisal „Tygodnik Ilustrowany"?

Zupełnie

mnie; toalką cale; bu1'żuazji z całtlm pl'oletarła
tem i vice-vel'sa, ;est to wyłącznie światopo
gląd robotników fabl'yc:mych w stosunku do
fabrykantów. ( ••. ) Zredulrowany do tego czym
jest ł b~ J>OWinien, toeiaH.zm ;est &O zagadntenłe, które da stę umiejscowić pomiędzy k!asq
robomikóto a fab111kantóto". Za niepomyśLnt\
dla azam rewolucji rosyjskiej uważa autor okoliczność, że „na 180 mtuon6w młe&zka7\ców Ro1Ji ;en robotników mnie; nłt trzy młlłontt'.

J6zef Piłsudski z rocfzłnq

•

NR 52 (1604), 2·5GR'UONIA1988 R.

ze str. 1
ba jeden z ndewielu ni•e jest załaimany. Przyświeca mu jalkiś bardzo ko.nkretny cel, a bliskość jego reaHzacji przyda·je energii.
21 września 1939 r. przepytując żoł•nierzy w
stalowych mund'Urach przedostaje się do Czernioiwa. Tu z,najduje się tymczasowe
lotnisko
rnmo!o1tów internowanych razem z lotnikami.
W równym szeregu stoją nowoczesne bombowce „Łoś'', duma pols·kich konstrukto·r ów, p;rzedmiot uznania prawie ca•łej Europy. Wartę przy
n ich trzymają rumuńscy żołnierre.
Galinat kręci się po płycie lotniska, usiłuje
przekupić RumU1I1ów, przepytuje Polaków.
Tu
niewiele można zdziałać. Gospodarze
dobrze
pUniują sprzętu. Trudno dostać się do maszy111,
a nim z.dążą wysta<rtować niech)"bnie będą strą
ceni. Jedyną
pociesza,jącą
wiadomością jest
fakt, że saimofoity zadeGda<rowane jako własność
Państwowych Zaikłardów Lo1tni.c zych nie pod~e
gają internowandu.
-

Ale gdzie one

są?

Po długich korowoda•ch
i przepytywaniach
zdobywa po•trzebną informację.
-

Na lotnisku

bukareszteńskim

Beneasa jest

,,Sum''.
- Jaki ,,Sum"?
- Prototyp lekkiego bombowca PZL „Sum"
trzymiejscowy dolnopŁat konstrukcji
metalowych przeznaczony na wyposażenie liniowych
eskadr bombowyc1'1. i TOZpaznawcvych.

d'O piętnastu na jedno działo. Sprawa jest ja. sna, szkoda każdej chwiH, kaiżdej nowej kiropli
krwi pnelanej, Dailsza obrona stoliicy nie ma
szans powodzenia.
Generał Juliiusz Rómmel jud: się nie waha.
Poleca generałowi M~chałowi Tokarzewskiemu
i pulkownikoiwi Tadeuszowi Toma-szewskiemu
wysłuchać opinii Komi<tetu Społecznego. Jego
członlroiwie mają od!powied1'ieć „talk" lub „nie"
na pytanie - czy Warszawa może się jeszcze
bronić c_
zy też nie?
Zebrali się w podziemiach gmachu PKO na
rogu ulky Marszałkowskiej i świętokrzyskiej.
Przewodniiczył generał
Michał
TOkarzewski,
px:ofokołował podipuikowniik Li.piński. Członko
wie Komiitetiu w większości byli przygnębieni,
zde"lerwowani. rozstrzęslen•i. Jedyrnie
Stefan
Starzyński i Mieczysław Niedziałkowski zachowywali wyniosły spo'k:ój i opanowanie.
Nie
były to tylko pozo.ry. To
samo moilna było odczytać z ich wys.tąpień.
Niedziałkowski spokojnie i logicznie dokooał
oc-eny rozpa•cz.Uiwej sytuacji ludności cywilnej.

- Skoro poza Warszawą nie ma już żadnych
1POjsk i skoro nie można się spodziewać żadnej
pomocy, to należy kończyć nat11chmiast. Ludność spelnila swój obowiqzek. To samo, a .nawet więcej można powiedzieć
o· żolnierzach.
Wojsku należy się hoŁd i wielkie uznanie, a.le
nie mo żna zapominać, że mimo oficjalnej kapitulacji stolicy wojna będzie trwala d~le;.

Innego lldania

był

Stefan

Starzyński.

Równie

Na1Stępny po rum, puMcO'\Vll&k Marian Porwit,
1ru zdwrtie.n iu wszystkd<:h, o<lparl równie . sta.nQIWICzo.

-Tak!

Wszyr,cy' ko~ejno wraz · z generałami poitwierdzali zda•n ie wyll'ażone przez Tadeusza Tomaszewslciego ·kr6tikim
"nie". Jedynie Taideusz
Ku'trzeba · zabierający głos ' ja.~ ostatni umiał
za słuszne da·nde ~erszej odpowiedzi.
- Warszawa nakazane nam zadanie całko
wicie wypełnila. Zadanie to
bylo inne, gdy
armie generała Bortnowskiego i moia walczyly
na priedpolu,' a inne, gdy teraz jesteśmy wszyscy razem, tu, wewnątrz. W te; sytuacji, w jakie} znaleźli§m11 s.ię, nie może być falszywego
wstydu, a ,dalszy op6r byłby nieuzasadnionym
samol;>ójstwem - niepotrzebnym mordowaniem
ludno§ci i niszczeniem miasta. W tym stanie
rzeczy ja T6wnież mówię: nie!

Ledwie przebrzmiały słowa prawie zp,odnej
decyzji co · do kapitulacji, · generał Juliusz
Róm'mel wysyłał ·. pairłameniariusza kapitana
dy1t>lomowahego ' Woj.Oiechows·k iego. W oczekiwaniu na jego powrót generał wyrznacza delegację do pertraktacji generał Kutrzeba
i
pułkownik Toma·szewski. Jednakże ten ostaitni
prosi ' o zwolniehie. Nie czuje się na siłach.
:__- Wobec .tego Lipil\ski - PTQ,po.ruuje Rómmel.
Tej kandydat\IT'ze sprzed-wda się z kolei Kutrzeba . ·
·

- Li.piński jest pochodzenia
. Nie naież.y : d11ażnić Nte~ów.

żydowskiego.

To majoro•w i jeszcze niewie'le mówi.
haida . ostrożn.ie.
Odpowiedź jest precyzyjna i wystarczająca,
by wzbudzić zainteresowanie Galina.ta.
- · A zasięg, szybkość lotu -

- Maksymalna prędkość 470 kilometrów na
godziro;:. Pu!ap 8600 metrów, a zasięg 1100 kilometrów.

•

A więc pręd:ko do Bukaresztu. Po wiielu próbach i staraniach odnajduje samolot, który
dzięki międzynarodowemu dokumentowi nie z.ostał in,temowany. 22 września wjeżdia do stolicy Rumuniii. Po~ki att~he
wojskowy, Dowództwo Loitni<citiwa i placówika „Lot", kiedy
wyłuszq;a im swe za.dan.ie, gotowii są udzielić
wszelkiej pomocy w skompletowaniu załogi oraz zaopa•trzeni.u w paliwo i amunicję.
Wprawdzie samolot jest lekko
usz..k'o dzony,
pilnowany dniem i nocą, ale formalnie nie podlega internowaniu. Rumuni kokietują · pilota-oblatywacza, a :rarazem ko-stru!kto<ra podporu•cznika rezerwy inż. Stanisława Riessa. Liczą,
że pozyskają go do współpracy przy uruchomieniu pro·dukcji samofotów wrorowa1nych na
„Sumie". To ułatwia sprawę. PilO<t ma swobo<lay dostęp do samolotów. Pod nosem straż
ników ta;nkuje paliwo i amunicję.
Rano 26 września wszystko jest go.towe. Galinat ze wszystkimi pod podszewką ddkumentami w murndurze wojskowym orzedoGtaije sdę na
lot~isko. Porucz.niik Marek Rusiecki wspomagający całą operację jako do<J;>rze mający ję
zyk rumuński zaprnsza straimików ~o res'.auracj i dworca lotniczego. W tym czasie Gaillnat
z p ilotem Riessem przedostają się do samoło
tu. Wraz z nimi ładują się do kabiny kapral
Władysław Urbanowicz oraz starszy strzelec. z
cenzusem Władysław Hackiewicz, w rzeczywistości pracownik wywiadu.
.
O godLi.nie I.4.30 samotlot kołuje na pas
i
startuje ku bezsilnej wściekłości Rumunów.
Wszystkie miejsca w kab~nie
zajęte są przez
ob5ługę, dlatego majOIJ'owi przypad~o w ud•z•i ale
niewygodne pomieszezenie w luku bombowym.
Lot ponad chmurami przy ciągle z.mienia.jącęj
s i ę pogodzie trwa pięć godzin. Nieludzko trzę
sie i rzuca, co szczególnie
odczuwa
GaJinat
nieprzywykły do podróży i to w taik p.iewygod1nej pozy cji.

Wreszcie dostrzegają strzelające wysoko
słupy dymu i płomienie. To Warszawa.
Stan·isław Riess próbuje · po<f.ohodzić do lądo
wa'!llia na Okęci•u. Zna dobrze loitnisko i jego
warunki. Ale niic z tego. Zostadą
ostrzelani
przez Niemców. Przypomina sobie o skralW'ku
Pola Mokotowskiego, ongiś terenie wyścigów
konnych. Przymierza się parokrotnie, WTewcie _
maszyna podska~ując na
nierównościach
i
grudach toczy s.ię po ziemi.
Jeszcze w powietrzu zostają ostrzelani przez
Niemców. Te!'az kołują lru staa'lowiskom polskim. Biegną w ich stronę żołnierze w ro~atyw
kach i hełmach. Wymachują rękoma.
Dawno
nie wiodziano tu samoloitu z biało-czerwoną.
Tymcza-sem w Warszawie sytuacja z go.d z.i.ny
na godz,inę pogarszała s.ię. Wielkie bombndowanie i o-s.trzał at'ltylerii . niemieckiej 25 i 26
września przeprOl\Vadzono na osobisty
rozkaz
Adolfa Hitlera który zjawił się w Grod zisku
Ma•zorwiedltim i' obserwował bój. Powstało dziesiątki pożat"ów. Wielkie zwały murów z~ltaT~
sowały ulice. Sporządzony następnego drna bilans wykazuje, że ponad 60 tysięcy rannych
leży w najba<rdz.iej prymitywnych warunkach
w salach kinowych, kaiwiarniach, a nawet w
piwnicach. Bra.k prądu unlemożHwia chirurgom
prace. Na skwerach I placach leżą ~etki. t;,:siące
trupów ledwie przysypanych zlerruą,_ sziJne1e~y
końskie odarte z części mięsa nadaJącego się
do ·jedzenia poczynają gnić ;ozsiewając o~rzyd
liwy fetor. Żywność Slię konczy. Wody :1'1e ma
od trzech dni. Wielu mieszkańców gło<luJe. ŻOł
niene jes:?Jcze otrzymują skąpe ~siłki, ale . w
skrzynkach i jaszczach z ~m~n~'cJ_ą
do .az:ał
pr~eci'Wlobniczych i arlyleru c1ę2'lk1ej przesw1 ~
ca dno. Warszawa jest u kreS>u swych sił
materialnych i moTaanych.
U generała Ju•l iusza Rómmla zjawia się generał Walerian Czuma wraz z pułko·wn i 1k!em
Tadeuszem Tomaszewskim, stawiają przed dowódca armii „Wa<rszawa" dwa pytania.

- Czy jest jeszcze jaki§ sens walki z ponad
milionem bezbronnych ludzi
we wnętrzu olbrzymiego miasta. Czy przeciąganie walki może przynie§6 jeszcze jaką§ kotzyść moralną, polityczną czy wojskową?

Kiedy przedstawiają sprawę, za oknem rwa
się pocislci I słychać siilniki samolotów i eksplozje bomb pad·ających na mosty, dworce, linie obronne i kamienice. Przygotowanie ogniowe wywołane rozkazem Hitlera
trwa nadal.
Rómmel słucha uważnie . Z ostatniego meldunku wie, że airnunłcji z biedą wystarczy na odparcie jednego szturmu niemieok'iego. W artylerid ,clężikiej ilo~ć pocisków waha się o-cl dwóch

wezrrue Udział cały naród polski, w każdym
razie jego najlepszy element i wyznacza s.ię na
to stan01Wisko jaikiegoś „bubka", k;tórego nikt
nie zna, nawet saim Smigły. Cóż
to za przywódca ko.nspkacji, który rozpoczyna swe pier·
wsze kroki od tego, że upija się prawie
do·
nieprzytomności! Ma polecenie lecieć do oblę
ż<:>nej Warszawy, ktqra przeszła tyile prób, ty[e
mes~ę~ć, w której zginęło kdlkadziesiąt tysię
cy_ ~udi.t. I w tak tragicznej chwiłi przedsta~
WlC!el Nacze~n~go
Dowódz;twa uipija się, że
trze~. go w1ezć do sztabu jak jaką walizkę.
Powiru~n go oddać pod sąd wojenny. Lecz iluż
to ludzi trzeba by ukarać, aby spra.wiedldwoścd
stało się zadość.

Wziął do ręoki skrawek jedwabiu i 1JWl'acając
się do wszystkich oobecpych powiedział

- J.es.t to rozkaz marszalka do mnie. Jestem
na mie3s~~· w. ~arszawie, lepiej orientuję się
w sv,tuac3i, ~epie3 znam ludzi. Dla dobra sprawy, 1ako na3starszy obecnie dowódca nie uzna3? nominacji' majora Galinata
i .:.0yznaczam
obecne10 tu generdla brygady Michała Tokarzewskiego i:ia dowódcę Polskiej
Organizacji
Podziemnej.
·
Poc~.Ylił się nad . stoł~m i przybliżył zwtliek

matern ku płoną~eJ świecy. Jedwab zaskwierczał, zajął się jasno paTząc generała w rękę.
StrzeJ?nął P?"Piół na ziemię i roz;ta<rł nogą.
Gahnat m~zał. Wyższy stopniem,
do tego
~~wó~~ armu ~e<:ydowaŁ Cóż więc mógł pow1edz1ec? Jedyniie złożyć meldunek, że samo-lot którym
przyleciał
jest · do
dy1spozycji
Rómmla, aby ten mó.gł opu.ścić Warszawę
i
prz~kazać .info.rm.a•c;je, że rząd i Nacz.el.ny Wódz
są m ternowarn w Ru·mwn.ii.
"Na .zar~uit pijaństwa· powilllien od·powi•edz.ieć
z.,,o.dme z pra'\Vdą, fe po paru godzin.a.eh spę
d·z.o:lych w luku bombowym, wymioitował, ledw:e trzymał się na nogach. DJa ku·ra.żu oficera-wie . przyjmujący go na PoJu Mokotowskim
p<i-:::;-ę~t~w~li ~Mką. To wszystko. Na próbę
WYJasniema Rommel sucho ucina.
- Proszę odejść. O tym, kto poleci zadecyduję dziś w nocy.
.
'
A więc ka·pituila·c ja stawała się faiktem. Roz.-

~az! m~załka w niczym nie zmieniały poło

ze·n.ia .stolicy, Mimo nafłoku obowiązków szef
sztabu obrony Warszawy
pułkownik Tadeusz
Tomaszewski sprawdza oko·l:c.zności skandafi·cznego za.chowania się Galina.ta . Samo·l ot leciał
w kiepską pogodę. W „Sumie" rzucało i maior
dostał morskiej choroby. Po wylądowaniiu "na
P~lu :Mokotowskim dowódca jednej z kompanu widząc zły stan przybyłego kuriera poczę
stował go wód<ką jako lekarstwem. Alkohol na
pusty ż.ołądeik spowodował, ;:e Ga,lina•t doznał
zamroczenia i przez jaki,ś czas byl prawie
nreprzytomny. Dop:e.·.; p{I trzech
godz.inach
dqprowadzono g!' do. jakiego ta'kięgo s.tanu. I
stąd stan riietr.zeźwo·ści.
W zwią?Jkiu z · tym · Edmung GaJina•t nie stanął ~rzed sądem, nie został u•karany.
Wręcz
przeciwnie. Gen. Michał
Karaszewicz-Tokarzewski przyjmuje go w skład organizacji. w
dniu 12 paidz·iernfilta maijor bierze ud<Ziiał w
kolejnej, szóstej z
rzędu
odprawie wraz z
puł'kown;iJciem Stefanem Roweckim, wojewodą
wołyńskim Henrykiem ~ózewskim oraz mnymd,
kt~rzy z generałem Kara'S2ewiczem tworzą zalązek Komendy Głównej SłU'Żby Zwycięstwa
Polski.
W ~y.n~u n~rady Gllllinat ja1ko najbardziej
odpow1edrna osoba zostaje wysłany do Rumunii. Ma tam podjąć zdeponowane przez Rydza-Smigłego większe sumy p_ieniędzy przeznaczone na pracę ko.nsp!ia.cyj.ną w kraju . Mimo
po.lecenia Tokarzewsk·iego Galina.t nil.e potrnf!ił
od1 two~zy~ zmontoiwanej przed wojną siatkd dy~ersy3ne3. Wyprawa do Rumunii
była więc
Jedyną sensowną misją.

rzeczowo i z o.pamowaniem wyliczył dd',cładnie,
czym dysponuje, jak będzie karmił ludność, jak
zaopatrywał w wodę czerpaną beczkowozami z
Wisły, gdrz·i e ro,zmieścić rannych ...
- Tak, ale pożary niszczą
najpiękniejsze
gmachy, Warszawa przestala istnieć.
Starzyński pocllyldł się niczym tur szykujący
się do aitaku na przeciwnika i nat)"Chmiast odparował.

-

Trzy razy tak

piękną

odbudujemy.

Po nim zabierali głos irliili człoinkowie Komitetu. Praiwie n<ilkt nie poparl prezydenta Wa<:rszawy. Rooumieli - stolica jest
śmiertelnde
ranna. A poza tym nie ma wśród obecnych
zwolennLków zbioi!"OIWego samolbójstwa.
Jako ostatni zabiera głos po-seł Zygmunt Zaremba, wybitny i znany działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Podniósł
za stołem swą
zwalistą postać, wsparł się rękoma o blait. Ten
zwykle opanowany, zr6wnow.ażony mężczyzna
teraz popa!Jrzył po obecnych, poczerwieniał na
twarzy, chrząknął głośno jantby miał zalmszleć
i miast rozpocząć prizemówdenie skurczył się w
s0ibie, poszarzał na twarzy i wybuchnął spazmatycznym płaiczem kryjąc oblicze w dłoruiach.

Decyzja zapadła bez głooowa1nia. Należy
Nieme.om zaproponować zawies~enie br.tir i
i rozp()cząć rokowania o h<>tnorową
kapitulację.

Ostatec21nie staje na tym, że do Niemców
Kutrzeba i pułkow
nik dyplomowany Aleksander Pragłowski.
- Ja nie pojadę - stwierdza Rómmell udadzą· się generał Tadeu~

nie czuję się na tyle dobrze. Zresztą nie wła
dani. tak biegle niemieckim
jak Kutrzeba i
Praglowski, którz11 ongi§ slużyli jako oficerowie
zawodowi w armii austriackie;.
. P()d . w.ieoiór 26 wrześniia, kied·y
delegacja

wróciła i należa.ło omówdć szereg spraw zwią
zahyich z formalną str6ną kapitula,cji, do schronu dociera meldiunek przekarzany przez szefa
sztabu obrony WaTszawy puł'kowni!ka Toma-

sz~wskiego.
- Na starym wyścigowym Polu Mokotowskim o zmłerzchu wylądował samolot z rozkazem Naczelnego
Wodza. Na tym kierunku
odnotowano próbę natarcia niemieckiego. Dowódca batationu - z ulicy Rakowickiej kapitan
Piestrzycki wyslal oddzial żolnierzy dla oslony
·samolotu- i ofic~ra wiozącego rozkazy od marszalka.
Była to · dfa 'Rómmla : bardzo wa>tna wiado-

mość. ?fareszcie po tylu . dni.ach
będzie miał
wiadomości z wolnego świa~.
Osobiście spod·z:iewał się nawet jaikdchś rewelacyjnych noWliin. Zadawał SO'bie pytanie - może stał się
jakliś C'Ud? · Może za wcześnie
rozpoczął rozl™l'WY w sprawie kapitulacji? Za~az się uspokajał dobrze się stało, że jeszcze nie ratyfik6wał ani rozej.mu, a.ni waT-un•k ów umowy
ka·piiułacyjnej z Niemcami.

_ Czas płynął, lecz ku za&koczeniu i zdziwieniu

Po 'wysiuichaniu tej oipiJili.i w tym.że samym
gmachu PKO w schronie dowództwa generał
Juli1usz Rómmel zwołuje radę wojenną. Do małego, ciasne.go pomieszczenda. oświetlonego blaskiem świec schodzą generałowie: Taideusz Kutrzeba , Walerian Czuma, Edmund Knoll-Kowna·cki, Franciszek Alter, Juli'Usz Zulauf i puł
kownky: Marian Porwit, Aleksander Pragłow
skii. Wilhelm Lawicz i Tadeusz Tomaoszewski.
Juliusz Rómmel przedstawił opinię Komi·tetu
Społecznego, swoją ocenę sytuacji oraz postawił pyrtamie:
- Czy w tych warunkach można dalej prowadzi6 obronę?

W schronie zapadło
grobowe
mikze·niie.
Rómmel jaJk:by dla efekitu czy też dania czasu .
do- namysłu odczekał jesz,cze chwilę i zgodnie z
uta.rtym w wojsku obyczajem zwrócił się na?pierw do najmłodszego rangą w
tym gronie
pułkownika Tomaszewskiego.
· T~n podniósł głowę zwieszoną na piersi.
- Nie - · odpowiedział dobitnie Wkładając w
to słowo c.iłe <1ł'e przekonam~ i poc:?Jucie odp:i wi ed?Jia'1ności.

generała nikt się nie zjawiał w sztabie. Zacz!nał. się. już n.iepoikoić podejrzewając jakąś
m1styfiikac3ę, tylko nie mógł pojąć przez kogo
za.aranżowaną . i po co. Po pewnym czasie wy-

słał nawet z~ sztabu kilku oficerów. Na próż
no. Wysłannik marszabka pr7.1epadł jak kamień
V.: w?<fę._ Dopiero po jakd<:hś trzech godzina·ch
ZJawił się w schronie budynku PKO. Ku zas~oczeniu obecnych był zupełrue pi•ja1ny. chwiał
s1~ na nogaeh.
Pos-adrono
go na
krześle.
Rommel wyprosił z pokoju oficerów. Pozostali
tylko generałowie: Kutrzeba, Czuma,
Tokarzewski i pti'llkownik Pragłowsilci.

.-
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PTZt1Jechal i co za rozkaz pan

geneTa'.ł

z trudem hamował wście
'
Edmund 'GaiHnait ruchem ręki 'W'$1kazał, że pod
pod'szew'ką ~d.uT:u .ma zaszyty rOOkaz. Cz,11Jna
z Pragłowsklm odipr·ułi materiał
i W)"Ciąg.nęli
zwitek jedwabiu podpisany przez Rydza. Generał wziął do ręki i przeczytał uwa<Lnie. SpodZ'iewał się zupełnie
czego innego. Milcząc
wpatrywał się w skrawek materiału.
Myślał: Wysyła s.ię człowieka
z zada•niem
objęcia kierownictwa organizacji
walltli podziemnej s Nii«ncami, w kltórej bez
wątpienia
kłość.
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Z tym zadainiem samowolnie z pułkoiwnikiem
St~nisła•wem Sosaoows~im
d<0tarł do Paryża
miast Rumunii. Nie wraca stamtąd
do kraju

ale też nie zosta.je wykorzystany na emigracji'.
Przeważa tu wzgląd na zmianę rozka·zill, a•l e też
na powiązania ze Smigłym. To•k arzews•kilm
ek1pą legi'onową.
·

Na tym osiłateoznie akoń·czyła się ka.r iera
majora Edmwnda· Ga:Un~ta.
Błysnął ja.le meteor i · zgasł. Chyba Olk:ollkz-

ności sprzysięgły się

prz.eci•w niemu.

~edług opinii.i przełożonych i kolegów był on

of1·cerem ideowym, zdolnym i
energiCZ111ym.
Reprezentoiwał typ człowieka o silnie roZiWinię
tym poczuciu odpowied'Zialności
i uczciwości.
Przez cały cza-s staTał się kształcić, podnosić
swe kwalifi.ka-cje .i Wliedzę. Ukończył
Wyższą
S7Jk9łę Wojen.ną i s.tudiia PTawniocze . na Undwersytecie Wileńskim. Był · harcerzem, choć
jednocześni~ ·nie miał w sobie serdeczności i
otwar-tośoi ska<U>to.wskiej, co nie zjednywało mu
zbytn·iei. sympatii · Wśród kolegów i zna.jomych.
A mimo to jego. zalety ' chaTa•k.teru i osobowoś
ci były takde, . iż powierzano m'U 71Wykle szcze, gólniie trudne i odpowiedzialne zadania. Dlatego też wybór jego osoby, nie tylko z uwagi na
przedwojenne prace związane z
taik zwaną
„dywersją pozafrontową", ja•ko wysłannika dla
tworzenia organizacjd podziemnej nie był przypadkiem czy zbiegiem okolicmości. Słusane też
było rozumowanie, że na czele tajnej armii nie
powinien stać zby·t znany i popularny oficer
czy generaił .. To ułatwiałoby deko.n.spira•cję,
Ma.jor Edmund GaJinat w swej drodze do
walczącej Warszawy, a późniiej w przejściu do
Francji wykazał wfele hartu ducha, niepospolitej odwagi i przedsdębiorczości.
Na niektórych negatywnych ocenaich jego osoby zaważy
ły jednaik przypadki i z.biegi okolicz.ności,
a
najpoważniejszym
z nich był rozkaz RydzaSmigłego mianujący go dowód•cą
organizacji
podziemnej. Rozkaz doręczony z opóźnieniem
paru d•ni, kiedy marszałek faiktycznie . choć jeszcze qleforma.Inie, . przestał być
Naczelnym
Wodzem. Gdyby Rómmel otrzymał ten zwitek
jedwabiu 17 lU'b 18 . Września zapewne właśniie
Ga:H nat a nie Tokarzewski byłby twóreą pierwszyich zailążków Armiti Krajowej.

Prezentowany tekst ;est fragmentem książki

pt. „Kwatera 139", która ukaże się nakladem
Wydaumictwa Lubelskiego.
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a czwartym piętrze tego sta«"ego gmachu jesJt taki
ur<iczy zakątek, z.wa.n y jaskółką, gdzie oo lat nie
może trafić żaden prezydent.
G<>·szczący w Urzęd.zie
Miasta Łodzi
prć>fesorowie
oglądają z podziwem
lokum nr 445, kiwają głowami i stwierdza.ją w zad-umie, że sko·ro nie wszyscy muszą się mać na ge<ilogU i konserwacji przyrr<idy, więc fanatyków należy iriolować.
Bo geolog i konserwator przyrody są to mizantropi walczący z
wiatrakami, toteż najlepiej czują się w parze, n.iby papuż'ki w
klatce. Dar'Wlin.iści przebąlkują o małpach w klake, ale trudno-,
w każdym urzędzie z.najd2'!ie s.ię darwriinista.
W gruncie rzeczy n.ie jest aż tak źle, bo na przykład siedmioletnia córeczka kons·erwatorra była tym l<>kuim wprost zachwycona·.
- Tatusiu - mówi - to wy pracujecie w takiej mile; lazience? Prz11stroję wam ściany i będzie jeszcze weselej. zoba-

N

czysz!
I dziecko

zawiesiło w wolnych miejs.cach swoje koilorowe ry1oooki. Niewiele, bo pokój jest takich rozmiarów, że dwie ściany
zakrywają niemal w całośoi dwie mapy, trzecią wypelinia okienko, a c.z,wartą zajmują drzwi. Wykresy i mapy pc>moonicze rozkłada się na podłodze. Biu.rtko jest wspólne, a na biurku wspólny telefon wewnętrzny, aby S1Zef mógł sprawdzić, czy pra-cownicy grzeją stoł'ki. Telefon ze·wnętrzny też jest jeden, a~e ia to
potrójny, gdyt za ścianą czuwa jeszcze ochroniarz przyrody, I
kiedy pewnego razu aparat zagrMl!ał niby dzwon na trwogę,
po słuchawkę sięgnęły trzy dłonie, co Z1res'.?:tą zdarza się codzdeinnie, tylko że wtedy a•k urat alarmowano głównego geoiloga.
, - Ropa pod Łodziq! - d<>nosił podekscytowany głos, pełen
triumfu i n.iedow.ieirzalllia zaira:z:em.

-

-

Gdzie?!
·
Blisko twoje; chałupy/
A konkretnie?
Wielkapolska 53 .••
Ropa?
Jak Boga kocham! Pię~ metrów słupa rop11 w otworze!

Za.nim główny geolog dotad na · miejsce, gdzie roblOl!lo odwierty sondażowe pod przyszłe metro, gazetowi i telewizyjni rzuci[{
sie na to jak szakale i ogłosild szejkanat naftowy w łhdzi.
Wprawdime zobaczyli po.tern na wiertnd smukłą blondynkę, która
próbowała gas.ić ten gejzer euforii, ale co baba ma do gadania,
nie?

Województwo malutkie, a kryje w ziemi i
l gorące mineralne wody.

węgiel,

Baba na wiertni
'
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RYSZARD BJNlKOWSK[
Głównym geolog.i em w najmniejszym
wojewódzł1wi• 4wiata
Jest pand magister Janina Swierzyńska. ln.teligentny
gli'lloiairz
wynotowałby z jej dowodu os<>bistego następujące dU1e: wzrost
wysoki, znaków szczególnych brak, <K:fl..Y zielone, stan wo.lny.
Ta'k, tak, pani ge<ilog jest do wz.ięcia, ale trzeba si~ przymierzać z ostro:tna, w białych rękawi~kach, bo geo.log
wnystko
odkryje. Do.konawszy życiowego odwiert1tu w poQtladach d'llSzy
męicz7zn7, :zrezygnowała w kandydata na wieki wiek6w amen.

Odkryła także, skąd s'i~ wzięła

ropa na Wiel'kopcłslkiej.

- Sama się dziwiłam, że ludzie nie zauważ11li tak ogromneDO w11cieku. Wie pan, chodzilo o pobLiską piekarnię, w której
wypiekano chleb spalając... mazut. Popękały przewod11 i zbiornik ~cil... Piaski tak przefiltrowal11 mazut, że. w odwiercie
stala piękna, cz11sta ropa. Nic, tylko tankować diesle i jechać.
Ale wpterw trzeba bylo zalożyć sond11, okonturować plamę roP11
ł sporządzić ekspert1/Zę, jak ;ą wypompować, żeby uniknąć skażenia wód
Tak więc Łódź nde będzie Kwwejtem, i dZ'ię~i Bogu. Oielkawostką jest nato.miast fak't, że w m.ieśoie włókniareok znalnła się
geolog w spódndcy , i to ze szlacheckiego rodu. Bo pa.n i Janina,
z domu Gron<ista•jska, ua-odziła się w f1.ronostajach, które z<>Stały
przy Polsce, dzisiaj woj. łomżyńskie Z tym, że po wy~oleni'll
cała rodzina wyniosła się do Lidzbarka Warmińskiego, ponieważ
w Gronostajach zrobiło się ja•kdeś niezdrowe powiietrze. Dzisiaj
mógłby sporo o t.ym powied:ziieć zmarły ojciec pan.i Janiny, żoł
ruierz Armii Kraj<iwej, na przykład o pacyfikacj.i akowskkh wsi,
już po przepęd·zeniru Niemców.
Matuirę zdała w Olsztynie, gdzie nauczycielka
PI'Zyirody, Lid.ia
Wilamowska, rozbucm.ila w dzdewczęcej głowie mllll"zenia o geologii i wędrówkach po śwdecie. Najpierw wybrała się do Wrocławia na wycieczkę, a potem na stuidia, aby wyspecjalizować
aię w hydrogeołogii. Dobrze trafiła•, gdyż pracowało tam grono
wybiitnych profesorów ze !Jwowa, ludzi o głębokiej wiedzy i
wysokiej etyce, jak chociażby Henryk Tessyre, u którego była
młodszym asystentem, czy też prof. Zw.ieirzycki, który faktycznde zjeźd'Ził cały łWliat, odkrywając m.dn. złoża naftowe na Ja-

tak, że t1zeba zam11kać wiejskie · wodociąoł. l te zamferające
iaaki w aureoli nielegalnych w11s11pisk •mieci...

-

Ciasno. Z uxuchomien·i em wysypiska w

kłopoty.

Pałczei.vłe

te:t

są
'•

-

Wie pan, gdt1b11 rozszerzono granice, ;a nie mialabum tam
czego szukać, bo zloża już odkr11to. A jak chodzi o Pałczew, to
są dwie szkol11. Albo uszczelnia się dno t.Ot/St1Piska, albo s11pie
się odpad11 bezpośrednio i wted11
piasek ipelnia rolę filtra, a

PO czasie następuje samoczynne uszczelnianie. Chlopi walczą o
awo;e, bo za takie miłe towarz11stwo coA im się naleŻ1/. Nie ma
zagrożenia ekologicznego, zresztą opinię w tej sprawie
wvda
Instvtut Geologiczn11 w Warszawie.„

Podczas odwiertów robionych w rej0onie gm.ilny Zgierz znaleziono złoża węgla
brunatnego, a przy okazji natraf.iOl!lo na
boga te zasoby wód mineralizowanyc h i otwór zamknięto. Miało
być tam uz.cirnWisko, miała być wytwór.n ia wód mineiralnych ale
nic nie drgnęło, bo trzeba czekać, choilera, na de<:yzję o ~u
chomieniu kopalni. Ta·kie to maleńkie województwo bogate, ma
węg.iel brunatny i wody mine·r alne, ale z nich n.le ko.rzysta. No,
ale w końcu coś jednak drgnęło. Zadzwonił telefon ze Zgierza i
w słuchawce zabulgotało!
- Ratunku! Wulkan w Wypychowie!
- Pewnie po póllitrze M Zeb, co?
- Słowo daję, że na trzeźwo! Koniec §wiata! Chlapom zalewa pola!

Pani

~an.ina

mruży

w

uśmie<:hu

<><:zy.

- Wzięlam samochód i pojechalam. A tam coś wspaniałego!
Slup wod11 bije na W1/Sokość czterdziestu metrów,
promienie
slońca zala~ują się _w kr11sztalkach, tworząc przepysznq tęczę,
a wok?l te.' ogr~mne3 fimtann11 inu;ą się opary, bo woda ciepla.
Tyle ze me mozna było do tego pode;§ć. W11sokie ciśnienie
zerwało głowicę i na pomoc trzeba b11lo
weziooć br11aadę z
Urzędu Górnicz.ego.
·

Po tym zasileniu gleby wooamł minerailnyml chłopi zebraU
pewn.Ie wysokie plony, aie żadna to dla nas pociecha. Bo jak
się w re-jonie Zgieirza z.robi odkrywkę, to przyrodę
będziemy
oglądać na obrazkach. A tu jeszcze mamy złO'!a węgla brunatnego ~ okolicach Ro~oźna. Węgiel miernej jakości, ale gdy ktoś
wpadnie n~ ?<"lllYSł, zeby go po 2-tysięcznym roku zaaąć wydobywać, .t~ )U.Z naprawdę będzie koruec śwfatta. Chyba jednak pożytecz.meJsze byfoby wykonystan.i e zascbów wód mineralnych.
Wody. COTaz mniej, .a tymczasem s.prawa budlO'W)' zbiorników
~tency~nych w okoilicach Rzgowa i LU<tomienka
jakby przycichła.. Żyły zło.ta pod Łodzią się nie znajdzie za to każdą tonę piasku mierzy się na wagę złOlta. Bez kroszywa budowni.ctiwo
stoi, a. tu z cegłą też. nie najlepiej, bo niby są złoża surowc6'w
c~arrucmych'. lecz głm~
mocno. zam111rglooe. Margiel puchme i ceg_ła się rozsy:pu3e. WyirobIS>ka zasypuje się pyłami dymnico~i, których me ma gdzie wywozić. Mówi się, że to nieszkodł~we, ale. pani geolog zażądała od elektrodepłow.ni ekS>pert~y, Jak na Jakość wód podziemnych wpłyną pyły które mają
być. syparu; do wyrobisk~ w Bogini koło Skos~. z pyłów
~ozna robić płyty, słupki, pustaki, ale jak dotąd mamy tylko
jedną „.fabrykę domów. z .dymu". Jeżeli nie zdobędziemy się na
spalarrue, ko~stowrue 1 urządzenia do przeróbki ohem.iczne<j,
to za pół tysiąca lat następcy pani Swieuyńskiej będą nadał
szukać w<idy dla Łodzi, znajdą za\4 pokłady śmieci ł zasiarczonych pyłów, a w nich zmumifikowane zwłoki działaczy Ligi
Ochrony Przyirooy.
W południe na „jaskółce" słychać dzmony z kościoła przy
Sienki~icza: Słychać te~ melodyjne kuranty. A niekiedy sły
chać gwiedik1, P:zed kościołem robi się n.iebiesko, tak pobożnie
ją organ!, a ksiądz wita dobrym słowem i tych, co z potrzeby
duch<>weJ, i tych, co przybyli służbowo. A potem dzwoni telefon i peł~ hł5terii ~łos wy.wrzask'IJJ~, że na Teofilowie wybuoehły ge~y. Na m.iejsou okazuje się, że wsk11tek złego zacemenotowama wywaliło rury wiertni-cze i w niebo poszła wie'lka
fontanna z płuczki.
. Ale. tak ko;iserwa~ przyrody, ja'k i giłi>u.ny ge0'1og, nie wysia~uJą na „Jaskółce . Jedzie si• w teren z brygadą wiertniczą
i n·1e ma przygód
. - Mamy do d71spoz11cji samochód slużbot.Otl - mb~ pani Jamna - ~le zawsz.e trzeba go szukać albo czeka4 w kolejce. Najlepiej wi~c. ieźc:Uić na r11czałcie prez11dencktm własnum wozem.
M_am taki nowv t11p trabancika, któr11 nazwalam trampkiem.
Zuną trampek zamarza, trzeba skrobać sz11b11,
więc nie jest
wesolo .•.

Głóvmy geo.Iog szuka wody w rejOilliie Gałkówka dla wsichodmego pasma Łodz.i. Poza tym prowad'Zi kontrole tęrenowe robót
geologicznych. Za}mują się nLmi przedsiębiorstwa państwowe i
15 firL'!1; p~ywatmych Ostatflio głównego geologa widzia1110 na
bocmeJ uhczce Andrespola, gdzJe firma polonijna buduje zakła:d, kt?ry po· trzebu~e w~dy. Na zapleczu
hąli przemysłowej
st()i w1eza, zestaw wiertniczy, a wierci Zakład Robót Wiertniczych Józefa Banasiaka. Z kolei w Dąbrówce Wielkiej tut
przy sz<isię, na wzgórku, firma inż. Andrzeja Barnata r~mon
tuje ~taoeję W<>dodągoiwą.
D~cz! i;ir~z, z~wierucha - geolog wojewód7Jk.i w terenie. Są
p~iek.i, idz.ie _w1ę<: cynk: „Uwaga! Baba na wiertni!". Mężczyź
ni me m?gą s1ę z . tym pogodzić, ale cziują respekit. Bo pani
geolog zaJrzy w kazdy kąt, oceni efekty, sprawdzi, jak praoe.uije
nadzór geologicziny, czy robota zgodna -z projektem, czy są odstępstwa. Zbada czy na wiertni właściwa
dokumemacja
czy
próby są prawddłowo opisywa111e i przechowywane itp. '

wie.

Młodrzieńcze sny o potędze r<>;ZiWfały s:ię ni.by dym z pafPierobyło ciężiko pracować w kraju, gdyt
wyjazdy w
świat :i:arezerwow~M jedynie d1a wybrańców

sa. Tl'zeba
-

Dopiero w lepszych czasach zlazilam kawalek Europy, dona północ, zaliczylam Bajkal. Uchodzilam za odmieńca,
któr11 zamiast pohandlować i przywlec zloto i- ciuch11, zaspoka;a iwoje snobistyczne a.mbic;e. Matka zalamywala ręce i skari11la się sąsiadom, że córka zwozi do domu same kamienie.
Janina Swierzyńska pamięta, że gdy w 1962 r. z.nalazła się

Ludzi brak, ni/k,t nie rozumie sipraw goologi.cznych, ale
chętme 1korz.ysta się z wieclzy geo<logów.

tarłam

w

Łodzi,

nie widz.iała już żadnej czystej ri.ecl!ki. N<>, mote z
fragmen•tu górnego Neru. Później Wydział Ochrony
SroooW!fska wielekroć zwracał uwa.gę na straszliwe spustiosze.n ie,
jakie czynią w przyrodzie zakłady „Boruta", ale w Komitecie
zawsze odpowiadano, że „Boruty" nie należy się czepiać. Chciano także uszczęśliwić Łódź wodą z Bełchatowa, która mogła ulec
zasoleniu lub zasiarczeruiu, toteż pani geolo.g ofertę tę odirzuciła.
I szlag ją traf.il, gdy przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Srod<>wis.ka zachwalał w telewizj.i pomysł, żeby tę dziurę w Bełcha
towie zasypać śmieciami z RFN, których n:ie chcą nawet w
Afryce, gdyż bywają radioa•ktywne.
Pracowała w gmpie wiertniczej w Srebrnej,
w Przedsiębior
stwie Hydro-Geologic znym zajmującym się ujęci·ami wód podziemnych. potem w Urzędzie W<ijewóaz:kim jako inspekt<iir,
wreszde jako główny geolog kooirdynu.jący działalność w zakres.ie prac hydrogeologiczn ych. Za swój osobisty sukces u.waża wymuszende na m~nistrze ochrO'I!y środowiska decy-zji, że jeśli
lustro wody obniży się d<i rzędnej plus 100 m nad
po.ziom
morza, ujęcie naieży wyłączyć z eks-ploatacji, bo to jest dopuszczalny poziom depresji w rej<inie Łod'Zi. Zresz,tą, nie ma na~
wet pomp do ciągnięcia wo<iy z takich głębokości. A sytua~ja
jest •.aka, że jui dziś należał<iby zamknąć ujęcie wód podziemnych dla wielu zakładów pracy i dać im wodę z Pilicy. Sęk
w tym, że nie ma sieci rozdziekzej na wodę pitną i' pr~mysło
wą Przemysł korzysta z do.b rej jakości wód pod?Jiemnych, szczeg~ln!e wód jurajskich, I i II klasy, ze szkodą dla loonoścł.
wyjątkiem

Dla·czego

głóW111y

g·eofog zajmuje

się głóWIIlie wooą?

Ano dlatego, że nie mamy rzek ł podstawowym zasobem SI\
Lo<lm eksploatowane od ponad stu lat wody podziemne. Pod<ibnie jak pod Bełchatowem, wokół Łodzi wytwonył się l~j
depre~yjny i obniżył się poziom wód dolno- i górnO'kredowyeh ,
któye trzeba chronić, two.rzyć sieć obserwacyjną, wiercić tzw.
piezometiry i cz.uwać, aby nie doszło do katastrofy.
- Będqc w Finlandii widzialam. fYTZ'IJ każdym gospodarstwie
dła

mateńką oczyszczalnię §cieków.
jak spod żelazka. A ·u nas

tv

6 ODGJOSY

Ten kra; ;est tak świeży i CZl/<8szwa<Tc, mydlo i powidło i bl/'IDO

Konfrontacje

PNy czym suikcesy przypisują sobie ci, co biorą pen11je o 50
proc, wyższe. A geO!l<ig jest do roboty. I na do<datek jest jeszcze
zły-t;l urzęd1~ikiem, traiktującym bez edegancj.i petenrtów, bo przyjmuJe ich w lokalu o kubaturi.e łazienki. żeby więc ca~kiem n.ie
~~a:nieć, geolog roz:kłada w domu deskę projektową lub wyJeżdza w weekendy na prace zlecooe. . A na co cnień na't'aża się
szefom innych wyd'Ziałów w UMŁ, bo przeszika<łza im w inwestycjach, n.ie zgadzając się na to, c<i zagraża śr<>dowis'ku, o.ni zaś
z kolei nie pol!l\Valają jej postawić garażu i „tirampek" ma·t ki
trabant zamarza.
Pani Janina mówi du.i.o i szybko, z lecil\lJtkim zaśpiewem.
Skóra śniada, której opalenizna trzyma się aż do zimy, ramiona szcrupłe, dłooie wąskie, o smukłych palcaeh bez nafotu nikotyny, bo pali rzadko. Ale nie są to dł1'nie wyłąc:zmie do ~
d~el'ka z tuszem. Do mycia oik.ien, gotowania, wkręcania śrub
ki w aucle, do prania i tego wszystkiego, na co kobieta współ
czesna skazana. Wysłuchuje ze stoickim spokojem nadętych
mądirych głów, po czym da•je im czas na wyrówna.n.ie oddechu
i punk1tuje, wytykaijąc gluipolty i odrzucając projeklt.
No taik, pomyślałby kto, że Herod Baba, a to przecie! tylko
kobieta która ma także prawo do swojego małego intymnego
świata. Ale ona nie zamyka się w swoim mieszkaniu przy Uniejowskiej, które z dawnego M-4 przemieniło się jakimś cudem w
dzisiejsze M-3.
-

Dzialam w Polskim Towarz11stwie Geologicznym, uczestniw sympozjach krajowych i zagraniczn11ch, czasem z wlasnym referatem., jestem też kooferentem w specjalnej komisji prz11
ministrze ochron11 środowiska. W domu nagrywam po nocach
mu.z11kę, ale nie tę wściekle mlodzieżową, poza
tym interesuję się najnowszą historią Polski i Lubię jeźdtić samochodem.
- A poza geologią też paini coś odkrywa?
- Łódzki rynek, żeby móc co§ kupić. Na cmentarzu za Pod<fębicami odkrylam grób wla§ciciela majątku ziemskiego, z którego zrobiono spóldzielnię produkcyjną. Nflz11wal 1ię Rokossowslci. Ale .to nie z t11ch, co byŁ nam marszałkiem.„
czę

W mieście trwają wiercenia pod metro, wszystko idzie gład~
ko, na kurzawkę nie nabra~ooo. A łodzianie zastanawiają się,
He też stworzenie tego lwkS1Usu przyniesie szkód budOIW'lanych,
gazowych i wod<ąych. Myślę, że Janina Swierzyńska chciałaby
zapewne dokonać na Gwiazdkę jeszcze jednego odkrycia. Znaleźć dla siebie t.rochi: s~ścia, żyC%llllw<>ki. spolkoj.u.
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Strategia w gąszczu
drobiazgów
Musr.A: na
zastrzec s•ię,

samym począblru
nie
k·i er.uje
mną a.nJi zła woila, allli niie podobnego, tyle tylko,
że jalko
wyborca
chcę
w.iedz.ieć jak
,p raicuje Rada Narodowa Miai;ta Łodzi i za pośrednictwem
d·ruku chcę informować o tym
.tnnych wyboriców, a Czytelników „Od:głosów'' zarazem. Muszę ten wstęp 7JI'Obić dlaitego, że
jeden z radnych poczuł się obrażOIIly, liż napisałam o tym,
jak to część radnych po wuędu ddet udała się do d<imu, co
było prawdą. Jeśli więc k!ryiykowałam, ito nie tych, k!tórzy
pozostaJ.i na sa[·i i dO!trwali do
końca obrald, ale tych, którzy
tego nile UJOZynili. Ond powfumi
zaitem poc7JUĆ Slię ewentuallI1ie
urażeni kirytylką, a nie ci
jak ów radny - którży pilnie
ucze&tnd.c.zyli w 0°b radach. Tr.udno, jeśli sdę pełni
publiczną
funkcję, trzeba przywyknąć do
publicmej kTyttyk.l.
Tera.z nie wiem,
czy mów
ktoś się nie obra:Zli., kiedy napi.sTJ:, że nagle na sali zrobibo
się ciemn.o, zepsuła się instalacja elektiryczna, przewodniczący nie mógł odczytać tego, co
miaił do odczyitainia.
Awa.r•i e
krążą po gmachach, ale nie pow.inny zdllll"Zać się aik'urat wówczas, gdy obraduje
Wysoka
Rada. Od tego są służby specjałdstów, kitór:zy poiwiinn.i wszystko przed posiedzendem przejrzeć i wszellcie usteriki usunąć.
Dając tym
przyłkład
nrmym.
No, bo skoro się na posdedzen.i.u RN Miasta Lodizi krytykiuje róme słoużby
i nie tylko
służby miejskde za złą prac~, to
służby UMŁ powi.naly być
tu

wa może oceni~ łch praeę, a4e
nie za.jmować się
zasypywaniem dziur.
Mam takle wrażenie - może mów s.ię mylę że wiele
spraw powinno zostać zała.twio
nych w komi11jach RNMŁ. Na
przyikłaid taka. Na Chok.z.ch Zato-rz.u zaplanowano wybudowanie
czterech przedszkoli.
Dwa jl\lŻ stoją, trzecie jesit w
budow.ie, ale o cimartym nic
nie słychać. Wyobrażam sobie,
że komisja Ra.dy
Narodowej
Miasta Łodzi powmna zwrócić
się w tej sprawiie do Kurator·iium Oświaty i Wychowania z
py;tan.iem o powody zatrzymania tej budowy.
A może w
ogóle zastanowić s•ię
nad 1nwestycjami oświaty?
Niektórzy raid•nd zdają się nie
wJed~eć, że iistnieje talka książ
ka, do której nlllleży wpi5ywać
różne drobne uwagli, a one są
tralk.toWćll!le na równi z 1nterpelacją. I czasu mniej się traci,
i nie zawraoea się głowy innym
radnym drobiazgam.i. Dla1Czego
jednak o tym nie wszyscy radnd wied!zą - tego znów ja nie
wiem.
To do~, że radnym towarzysrzą troski i sprawy codlzienności, ale byłabym szczęślilwa,
gdyby o tych &praiwac'h mówdono jako o problem81Ch, a nie 0
dr<>biaz.gach. Jeśli na pr:zykład
o gazie, to o wszyst.k!ch
zagrożenila.ch, jakie niesie z sobą
przestarzała, nie konserwowana
sieć gazowa. Słousz.rue za.propon<iiwał jeden z radnY'Ch,
aby
zami.ast nieusta·n nego narzekania na MPO i , wysłuchiwania
ich berz:radnego tłumaczenia, że
tego nie ma, a tamtego braokuprz~ła.dem.
je i skąd to w:ziąć, skorzystać
Pisałam poprzednio, :te wyo- z
doświadczeń
Stuttgartu,
braiżałam sobie, iti na po.sie- gdde te s.prawy
rozw.iązano
dzen.iu
RNMŁ
ro7JWaża się pon<ić z powodzendem.
Skoro
sprawy stra·tegic7J!le.
Jeśli Siię już mamy przyjaźnić się z tym
mówi o komunikacji miejskiej, miast-em, to niech to też bę
to nie o lromwndkaicH 111a jednej dz.ie wy.mima d~d·czeń, a
lin.i.i tramwajowej czy a•u tobu- nie tylko delegacjd.
sowej, ale o całości,
czyli o
Nairzeka.no na stan telek<imuwszystkich Uniach,
k<incepcjli nikacji w gminie Ozorków i
rozwiązywania kłopo.tów komu- Parzęcriew, ale stan ten
jest
nilka1Cyjnycll. Tak sobie to wy- zły nie tylko w tych gminach.
obrażałam, ale m<ije wyobraże- M<>ie by w ogóle RNMŁ zajęła
nie nie pokrywa się z rzeczy- się rozwojem telekomuni.kaeji
wistością. Oto
bowńem wstaje w
wojewód'Ztw'ie? Na.rzeka.no
radna i powiada., te a•Ult<ibu.sy na zły oobiór telewizji na Zali.nil 57 kursują ~tadami. Dla- r:rewde i podobno n.ie tyllko tam.
tego Oi?la propo.nuJe, ab! .~abrać Nie ~iem, czy RNMŁ w ogóle
kil!ka aut<ibusów
z l!IIl.11 poś- w.ie, Jak wygląda wyposatende
piesznej, bo jeżdżą pustarwe l technic~e telewizji w Ło<łzi?
dać je na linię 57. Tu ledwie
Wieke mnie z.martwił
aipel
poiwstra;yma.łam się od pytanda: radneg<i
do Kuratorium O- Ozy po to, aby
jeździły światy i Wychowa'lloia o talO'Ily
większymi sitadam.i? W mo.im na encyklopedie i słowniik'i dla
pnelron~ - i będę się przy wiejs-kioo nal\lczycieli.
Jedne
tym upierała - roła radnego tal<iny 1ilkwdd·ujemy, me twonie. polega n~ tya_n, aby uspra- rzymy. Wiem, że kupno encywrua~ ~omu.ndlk:~cJę a~tobu~~ą kl0ipe~ii>i stanowi dziś problem.
na. hnu 57, am n~ zadineJ m- Opowiadano mi, jak to w księ
neJ. Polega naitomiai;t n~. ~ym, gar.n.i pc>jawiły się encyklopeaby myślał o komunlika<CJl Jaiko dde i jakaś popuła1rna powieść
całości._ I uczył
s~ ~iego N~tychmiast us.ta'W'iłai się ko~
myśl~a:. Od u~~alW\Illlama ko- le~ka i wszyscy
brali i pomUIIliika<:JJ. na li.n.id 57 są spec- w~eść i
encyklopedię.
Czy
jaliścl w MPK. Chciała.bym. na- wszysitlk.im
była
potrzebna?
tomiast usłyszeć
wypowiedv!. Mam wątpliwości. A d7Jiś enradnych na temat komuniikacji cylcloped>ia to 7J!la:komita !okaz budująeymi się osiedlami - ta kapitału. Boiel Ją.k.i
ten
na i;>r~ykład z Olech~e~. Był- nair?d ~omaintyików ' zrobił się
by JUZ czas zas~no~ć s~~ .nad kiupi~kd! Ale
swoją
drogą
tym, czy komumikaicJa. m:eJ~a warto w ogóle zastanow.ić siię
ma wyprzedzać zalUJdmana.e się nad sposobami
dostairczan.ia
osiedla, czy też k!ulaw<i się PG-: wielu waftości<iwych książek na
prawiać na skouitelk społeczneJ wieś, alby tamtejszy- na1Uczyciel
krytyki.?
nie musiał czuł się goirszym.
~yo~aŻ8lm: to sobie talk. Gd~
Radnd otrzymu.ją „Lnfoirmacje
zbliża s.ię sesJ'.1 rll;dy nairodoweJ o ważn.iejs.zych decyzjach, z.a;udzie ~łas_zaJą. S.Ję do ra~nych rządzeniach i i=ych przedsię1 0ipowtada3ą
11tn <?
rómych wzięciaich Prezydenta
Mia.sta
boJączJcach. - Pow~edz to
z Łodzi i p00ległego
aparatu
trybm;y -:- nakazuJą mu. Po- aidmlndstracyj.ne go - w okretem saęgaJ~ do gazet?', czy a~; sie„." z czego m<JoiJna
dowieo,~o•towah t~l, co. ich radny dz.ieć się wiele intereS<ujących
miał do ~1edzerua. . Radny rzeczy. Radrui czytają i d'Ziwią
~hce, czy ~e - m6wa, no, bo sdę. Niekiedy słusznJe, niekiedy
J~mu w kioll;c~ wyfb?rcy ~aza- ruie. Jedina z radnych zdziw.Ha
lii. Stą~ "'.ła.srue
1:?1or~ _się sdę oceną porządku w mieście.
tak mi się przynaJmD11eJ wy- A było tak.
?aje - róŻ'ne drobiazg~ , WstaOd 15 do 18 listopada byfa w
Je n~ przykład radny l doma•~ Łodzi komisja lronltiro.lna
pod
ga. się, ab~ siklep X był o- lcierownictwem
gen. Erwi'l'la
tw1e~ał!ly nn~ ~ 7. a o 6 rano. R<>Złubiickiego, która kiontrolo~lli<;łztel _Gd7ile Ja Jestem? Pne- wała w
wojewód1zitwie cało-cłez taikie sprawy
trzeba za- kształt życia ale
szczególnie
ła·~iać na prz!kład
w, WY_- zwracała uw~igę
na sta·n poduale Handlu i Usług Dz:ie1i:17 rządku, zabezipieozenia przeciwcowego 1!rzędiu. . Tam pl"Zee·~ez pożarowego i sa111it"8rnego, zaoradnr te~ ma WJele do pawie- patrzenie rynkru oraz w.bezpiedzenna. Ni~ tyl'ko na. sesJ'1 rady czenie mien.ia obywa.t el·i. Po.
nairodOIWeJ.
dobna komisja była
w maju
In!ny przylkłatd. Nan.eka ra~- 1988 rokou. Teraz stwierd'Z0'!10,
ny na rocz~balllą mstalae3ę że nastąpiła poipraw"'-· „Ogólny
gazową na os1edllu „Czerwony stan wojewóckitwa uz:inano jako
Rynek". Wszyscy narzekamy na do,b ry". I to wlaśn.ie zd'ZJwiło
r~mie~ r?<fzaju „wyjcopki". ja- radiną. Mnie tet. Właśnie spoitk1e Slę ciąg1e rozpoczyna w kałam peWll'lego stairszego kolemieście . i n.ie kończy. ~e za- gę, który powieddal,
że tak
g:zeban~e ~grz.eba111ej ms.taila- złego zao1patrzenfa ja'k w Ło-d·zł
cJ1i garLOIWeJ
n~
os1ed~·u nie ma w żadnym mieście
„Czerwony Rynek" nie leży w
·
gestiń RNMŁ, ani UMŁ, a prze- ninl"1niA
qe wszys1Jldm · w gestii Admi- ~T.LJ'
n.iStriaoj'i Osiedla
„Czerrrwony MADEJ
Rynek". Pracują tam
lud7Jie,
•
bioirą pienfąd~ i rada nairodoże

°'

N'R 52 (1604), 25 GRUDNIA 198'8 R.

P

rzez

lat I kilka

10

miesięcy
słuchał pa.n
różnych komend funk-

cjonariuszy
więzieniach

w
Wa.rszaSW

wy-Mokotowa. Białołęki, Strzelec Opolskich I Wrocławia. Czy zdarzały się próby
szczególnego poniżenia, zwykłego obrażania,

wrogości?

- Wrogości do „aktora-zło
dzieja", proszę oaina. Tak, zdarzały się. Dopóki ja. Idiota, 7ą
dałem wielkopańsko od służ
by więziennej mówienia
mi
zamiast ,,per ty", regulami•n owo - ,,per wy''. Co klawisze,
o dziwo, uważali za uwłacza
jące godności Polaka. Podobnie iak zwrot do nich ,,per
obywatelu". Woleli, aby więź
niowie mówili do nich ,.per
pan''. Pewien stołeczny
klawisz, którego ostP.nt.::i<'vinie .,nie
dostrzegałem'', gdy mi otwierM i zamykał drzwi celi. w
końcu nadłamal mi kułakii-m
żebro, wraz 7.e słowami: .,Ty,
Na-ski myślisz, że jak skoń
czyłeś uniwersytety, to
możesz
~ą pogardzać?" W tym momende zrozumiałem, o co chodzi. Odtąd „yłem z nim i z
resztą
klawiszy
w całkiem
sympaitycmych stosunkach.

- ne
pańskiej

tomów liczyły
sprawy?

-

Kilkanaście.

-

Jak Wysoki

pańskie

Sąd
przestępstwo

akta

określił

w uza-

-

Nie wiem. W trakcie caprzewodu sądowego nie
tylko nte zeznałem ani słowa,
81le I niczego nie słyszałem.
łego

Jak to?

- Miałem w uszach za.tyczki
z wosku. Potwornie się wstydziłem . Aż do
przejmuj4cego
mnie fizycznego bólu. Wywoły
wały go także wszystkie dźwię
ki, słowa ...
-

Ale to jednak pan kierował napa(lem n.a emPrytowaną pielęgniarkę, Annę Wu.iek,
ustalając jej miejsce
zamieszkania,
priedstawiają.c
do
zrealizowania plan przPstęp
stwa m. in. przez użycie chloroformu ; zastosowanie prze-

mocy, co

doprowadziło

ofiarę

śmierci

A nadto zapPwnił
pa.n przygotowamie aUbi wykonawcom tego przestępstwa.

do

zdaje się,· cytUje
oskarżaiącą mnie wówczas pan.tą prokurator
Weźmy dla
PNYkladu owe alibi,
które
miałem
zapewnić
sprawcom
napadu. Przecież czyniąc to,
sam włączyłbym się w krąg
podejrzanych.
Drugiego
ze
sprawców poznałem w rok po
napad'Zie. Byłoby to pierwsze
takle alibi w histori·i kryminalistyiki.
-

Pan,

Jerzy Urban napisał w
artykule „Espirt de corps" na
lamach
„Kultury". że kradł
pao już jako student. Pan to
potwierdza?
-

W tym artykule można też
„Kiedy(-) znaleziono trupa Anny Wujek ~ledz
two zwróciło się ku środowi
sku przestępczemu. Aresztowano czterech zawodowców Jeden z nich w
pewnej chwili
pr"lyznał
się
do
tej
zbrodni. Proces ich już s i ę rozpoczął, gdy
wykryto, że w
sprawę ~amieszany ;est .Jerzy
Na-ski (czyli ja) i jego wspólnicy.
Prokurat.or
wycofał
oskarżenie
wobec
tamtej
czwórki. Jeden z niej P. Imbiorski, który niepr awdziwie,
choć jąkże szczegół o wo
przyzna! się do zabicia An n y Wujek. popelnił następn i e samobóistwo, co zresztą
p okrywa
tajemnicą motywy owego dziwnego
samooskar7enia. które
mo~ło doprowadzić do pomył
ki sądowej dr<1ma t vcznie wydłuiając
listę
ofia r Jerzego
Na ·Ski ego" Za-chodzi tu drobna nie.ścisłość . To ja naprawiłem czyjąś „omyłkę" zawiadamiając organa ~cigan ia o r"leezywistych
sprnwca<: h
tej
zbrodni . Dlatego cał ą
tamtą
czwórkę uni.ewinniono .
przeczytać:

I

-

Kochać

Andrzeja Wicza i
go, oddają c w
ręce
prawa. Bez świadom o ści , że ta
zdrada może kosztować życie
kochanka?
- Był winny. Mój adwokat
tak kończy pismo do ministra
sprawiedliwości o ponowienie
moiego procesu: .,Wyrok uznający J. Na-skiego za winnego
kierowania napadem na Annę
Wujek opiera się wyłącznie na
pomówieniu go przez
jego
przyjaciela And rŁej a Wi cza,
którego J . Na-ski w y dał w rę
ce sprawiedLiwości.
Ogromna
ilość wątpliwości (przy braku
jakichkolwiek
dowodów tej
winy) została
rozstrzygnięta
zdradzić

~

Wojewódzki na nieNa-skiego z naruszeniem podstawowych gwarancji
prawnych oskarżonego" . Lecz
minister nie ponowił mojego
procesu.
Wystąpił jedyn.i e z
urzędu o ułaskawienie mnie.„
będę

teraz dochodził,
Zatrzymam
rozmachu. z jakim

jak

było naprawdę.

się

przy

pan

niegdyś żył.

Nie

- Z rozmachem?
- W środowisku
uchodził
pan za
znawcę dzieł sztuki

aktorskim
konesera i
ich kolekcjonera, W relacji na łamach
„Prawa i życia'' przeczytałem,
że przedmioty artystyczne oceniał pan nie według ich pięk
na ale wedle tego, ile można
za nie dostać, Czyli najważ
niejszy był dla pa.na pieniądz?
- Co za bzdury! Z wielu
posiadanych dziel sztuki
raz
sprzedafom
naszej Telewizji
dwie osiemnastowieczne komody. I to tanio. A więc moich
Gierymskich,
Micha~owskic.h,
Malc2lewskich, Fałatów,
Wyczółkowskich. Kossaków i tak
dalej, kupiłem dla przyjemności? ...
-

Prasa z tamtego okresu
pana utrzymankiem
aktora
l\'.lieczysława G.,
ale
przecież pan również za.rabiał,
grając i to często główne role
w teatrze, filmie, telewizji, radiu?
nazwała

sadnieniu wyroku?

-

Sąd

przez

korzyść

ówczesna pras'a zrobiła
:z,e mnie także trzeciorzędnego
aktorzynę ... Aby nic nie mąci
ło wizerunku absolutnego potwora. Jerzy Urban też pisał,
że Na-ski „ ...parał się handelkiem albo występował w roli
utrzymanka". No więc proszę
pos łuchać:
„Robaczek (czyli
Mieczysław

mu z

na Stawrogina, Ka.U.gul~ I . znaczeniem artysty jest cela
Hrabiego z ,,_Niebezpiecznych
Wię'Lienna". Jak to należy rozwią:z,ków".

Kochał

zumleć?

pan sw6J zaw6'd?

Nie. Przerażał mnie kontakt z publicznością.
Byłem
nieśmiałym
l!ntrowertyklem.
Lubi~em grać w ftlmie.
Ale
ówczesne scenarl\lSl'Le rzadlk:o
uwzględniały
postacie mło
dzieńców z dobrego domu.
pan

Za to

łego

rana.

ponoć

uwielbiał

życie światowe: bale, przyjęcia, suto zakrapiane do bia-

- Nigdy w życiu! Unikałem .
nawet restauracji, A z przyjęć
zrywałem się w połowie. To ta
moja
nadwrażliwość.
Tak,
tak!. .. Alkohol mógł dla mnie
nie istni.eć. Rzeczywiście lubiłem piesze wędrówki nocą po
Londynie, Paryżu, Rzymie czy
Madrycie. Dziś drążę z podobną pasją różne ludzkie wnę
trza ...
jej

Na pierwszej stronie swopisze pan: „Prze-

książki

Potwornie

- Urodziłem się dwukrotnie.
Najpierw jako „panicz" z killldersztubą, który n.ie
doczytał
ża<lnego z arcydzieł literatury.
Człowiekiem chyba
utalentowanym, na
pewno wytrwałym, pracowitym,
niegłupim,
całkowicie
otwartym
wobec
lud2li I w efekcie tego wszystkiego bezwstydnie szczęśliwym
- stworzyło mnie Więzienie.
Chociaż tam się naprawdę cierpi..,

Podobno z pochodzenia
Jest pan arystokratą?
- Także chłopem i proletariuszem.
Otóż mój pradziad,
Antoni Trębicki , herbu Slepowron, znany prawnik. i poseł
na Sejm Czteroletni (i ten
ostatni),
mający za szwagra
Marcina RadziwiUa, ordynata
kieckiego, rozwiódł się ze swoją żoną, damą dworu ma.rgrabi·nY Vouban, aby ożenić się
z niepiśmienną córką
chłopa
pańszczyźnianego! · . Młodszą od

się wstydziłem, aż

Każ-J

do fizycznego 'bólu.

oże

ut acic wolność
Rozmowa ·z· J'ERZ"YM
byłym aktorem.

TRĘBL<;:KiIIM

- . pisarzem,

ni.ego o 21 la.t.„ To był wtedy
dopiero skandali Zaś mój dziadek ze strony matki,
Feliks
Trębicki, nieślubny SYIIl margrabiego Wielkopolskiego, oże
nił się, chyba na złość swemu
ojcu, z córką warszawskiego
zduna! Po
mieczu wszyscy
Na-scy to niestety
poczciwa
mazowiecka
szlachta...
No,
dziadek Mf.chał, ojciec mego
taty, był posłem na pierwszy
Sejm w wolnej Polsce.
- Swego kochanka i wspólnika , a
zarazem głównego
sprawcę tylu
krzywd i nieszczęść, poznał pan nie w salonie, lecz pod budką z piwem.
Był to rok 1969, a on miał 1'7
łat."

Nieprawda!...
„Szedłem
przez Rynek do domu. Chyba
świeciło słońce bo, pamięt am,
chłopakowi

złociły

się

wy j ą t

kowo długie rzęsy . Stał w źle
uszytych spodniach na zakurzonym chodniku
obok Sz.,
którego znałem ." - piszę w
moim nie wydanym pierwszym
tomi.e „Zbrodń.i i..." Obu panów
za.prosiłem do swych „salonów"
na starom!ejslt'iej mansardzie,
rzeczywiście do nieprzyzwoitości . usłanych perskimi dywanami, obwieszonych obrazami
i natkanych antykami.
- Prasa całego kraju pisała
w nagłówkach: „Ostatnia rola
nieudanego aktora", „Przebieg
na.padu na willę w Piasecznie".
„Sensacyjny zwrot w procesie
Na-sklego", „Gryps, który wiele wyjaśnia", „Uważam się za
geni.atnego", „Cena milczenia",
„Espri·t de corps". Komu wie-

melancholią:

Na-skiego i

Sądzi pan, że
czytelnik
doznaje przyjemności czyta.fąc
o zdemoralizowanych wyrzutkach bez żadnych szlllllS na resocjalizację?

- Obawiam się, że tak. Tak
samo, kiedy ogląd.a horro·r o
Frankenstei.n ie, który
budzi
~rozę, ale I miłą świadomość,
ze te oktopności są na ni.by.
A nieprawda.
Każdy
może
utracić wolność. Codziennie w
Polsce dziesiątki tysięcy ,„uczciwych" obywateli nJe dostaje
się do pudła tylko dzięki wyjątkowo kCYrzystnym dla nich
zbiegom
okolicwości.
Więc
warto bać się i na serio czytając

moją książeczkę.

- Co pan sądzł o resocjallzacji
skazanych w polskich
- Przypuszczam, te ni.gdzl e
na świecie nie iest z tym wiele lepiej. Ale ja się chyba zre-

- „Na-ski należał d'O górnej warstawy średniej klasy
aktorów. A stąd już do gwiazd
niedaleko, czasem jest to tylko kwestia łutu szczęścia" pisano o pa.nu w artykule „Cena milczenia". No właśnie. Czy
powiodło się
panu w aktorskim zawodzie?

człowieka.
okrył kurz
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- Po kilkunastu miesiącach
od aresztowania. Potoczny obraz przestępcy jest u nas nieludzko uproszczony. Oni są
w jakiś sposób bogaci wewnę
trznie. Ale cóż z tego, że n.n.
„prymitywni" Eskimosi :mtają
sto słów na c>kreślenie śnle1w
skoro „cywmzowanym" · Europejczykom wystarczą dwa sło
wa ...

- Na.jsłuszniej byłoby sądo
wi z c>kazji ponowienia mojego procesu... Prasa? Nie tylko
dzienni·karze na · ogól uważają ,
że wobec przestępcy uczciwość
ich nie obowiązuje ...

- Tak. Mniej więcej.
Ale
tylko w pierwotnym kształcie

- Chyba tak. Byłem sympatyc2lnym blond chłopaik.iem o
niebieskich oczach, szlachetnej
twarzy i ujmującej sylwetce.
Coś takiego zawsze jest ogromnie potrzebne w teatrze. Jeszcze w trakcie
studiów w
PWST, „Teatr Estrady" zaproponował
mi
rolę Stasia
w
sztuce
„W pustyni I w puszczy". Ale wynikła iakaś mię
dzynarodowa heca z Kanałem
Sueskim, PRL obraziła się na
Egipt i cenzura zdjęła sztukę
w trakcie prób. Zagrałem jako
student w Teatrze
Sensacji
główną męską rolę adwokata
w sztuce „Proces Mary Sugan".
Po dyplomie zadebiutowałem
w warszawskim Teatrze Powszechnym Mikojałem Rostowem
w „Wojnie i pokoju". Potem
był Teatr Narodowy, Komedia,
cał y czas
TV . Aż przydarzy!
mi się ten nieszczęsny wypadek
samochodowy:
trwale
zniekształcenie lewej ręki... W
sumie odegrałem
dziesiątki
czarujących chłopców. Czeka-

- W którym okresie odbywania kary ogarnęła pana żą
dza opisania człowieka „nieopisanego"?

więzieniach~

dawamu dużo pieniędzy ... " to fragmencik z mojego nie wydanego
pierwszego
tomu
„Zbrodni i..." Mói aikt oskarże
nJa w swej pierwszej części
tak to uściśla: „ ...Wy<latki na
prowadzenie wspólnego gospo- ·
darstwa
pokrywał
głównie
Mieczysraw G .• bowle~ J. Na._
-ski i.arab-lał na <>gół-nlew!.ęte;'.
Dziwią więc stwierdzenia dalszej części tego samego aktu
oska.rżenla: „... Do J, Na-,skiego
i Mieczysława G. przychodziły
paczki z Zachodu z. żylebka
mi, paskami do zegarków, koń
cówkami do długopisów . Tylko
w latach 1969-70 pod adresem
Mieczysława G. i wskawainych
przez niego osób nadeszły paczki o wartości 540 tysięcy zł.
Natomiast pod adresem Na-skiego I wskazanych przez niego osób, łącznie z w/w kwotą,
o wartości 1 miliona 365 tysię
cy zł". A teraz coś z ówczesnej prasy:
„Sąd
uniewinnił
Mieczysława G.
od . zarzutu
transakcji z cudzoziemcami i
otrzymywania paczek z zagranicy. Przewód sądowy wykazał, że wszelkie płynące z tego
korzyści czerpał tylko Na-ski".
I jednak utrzymanek?
łem

gicznymi tego ludzkiego stada.
Zaś przez ostatnie 6 lat z konieczności przebywałem w ści
śle izolowanej pojedynce. Bez
żadnego powodu zrobiono
ze
mnie urzędowo ,,niebezpiecznego".

rzyć?

- Czy „Zbrodnię i..." można
nazwać spowiedzią z części pana życia?

G.) bąknął sędzie

dyskretną

,.Kochałem

jąc

książki.

Większość

wątków

osobistych - zresztą nie tylko
takich - nie weszła do wersji
opublikowanej.
- Uzupełnijmy to, czego czytelnik nie wie. Czy pal!a miłość do nastolatka z marginesu
społecznego była pierwszą takiego wymiaru i natężenia?
--:- Nje, Moją p\erws~ miło
ścią, taką co to niebo staje ·w
płomieniach, była koleżanka te
szkoły aktorskiej. Drugą - ko-

lega aktor. No i wreszci.e on ...
Miałem też w życiu parę romansów. Trochę z płcią pięk
ną. Po więzieniu chciałem się
c>żenić. Często się teraz śmie
ję, że dla popularności mojej
książki nie powinienem się do
tych „odstępstw" przyznawać.
- Pana kochanek też był
biseksualistą. Miał równolegle
dziewczynę. A może donos na
niego był formą zemsty
pań

z

skiej strony?
Nie sądzę. Choć uwaiam,
kaidy człowiek jest zdolny
do najpodlejszych
zamiarów,
które
nierzadiko
rea.liz.uje.
Choćby przez chwilę.
Prawie
nie przestając być najszlachetniejszym, jeśli takim zawsze
jest Lub w ogóle nie przestając. Do śmierci będę się zastana.wiał czy słusznie wtedy do-

że

niosłem„.

-

Co dzieje się z !\Umieniem
gdy jego
hańbę
zapomnienia?

- Odpowiadając na te obcesowe pytania, przypominam
lud-ziom swoją hańbę. Nie bez
przykrości i oporów. Lecz nie
wierzę, aby sumienie
chciało
w nas funkcjonować dobrowolnie. Także u tych najszlachetniejszych ze szlachetnych. Do
wyrzutów moralnych coś nas
dopiero zmusza, przywołując z
niepamięci nais7.e grzechy. Może trochę i po to odbywam z
pBl!lem tę niemiłą dla
mnie
rozmowę.

- Wolał pan przebywać samotnie w celi-trumnie czy w
celi-stodole z kilkudziesięcioma

socjalizowałem.„

z

Czy
w

kimś

-

zaprzyjaźn.IJ
więzieniu?

się

pan

Tak. Z moim wrchowawA potem z jego żonq.

cą.

-

Odwiedza ich pan?

- Oczywiście. Ale w
Cichym koło Poronina,
obecnie mieszkają.

Małym

gdzie

- Ciekawr jestem, jak ta
para
odebrała
fragmenty
„Zbrodni i„."
o
gwałoeniu
owcy, kur, maciory przez pań·
skich kolegów z celi?
:-- ,To mógł ,być , knur„. No,
wie pan, wo~ _µniain politycznych w naszym krajµ są
to ba.nalne incydenty. Zresztą
dla kogoś pracującego w wię
ziennictwie, nawet gwałcenie
ludzi staje się czymś normalnym.
Dlatego mój przyjaciel
wychowawca wkrótce odszedł
z zakładu karnego. Był idealistą.

- Wyolbrzymiony l wynaturzony seks odgrywa w pllłla
książce ogromną rolę, twierdziłbym, że przytłacza wszystko Inne. Czy rzeczywiście tył·
ko o seksie wolnościowym roz•
mawia się wieczorami w celach?
- T&kże o seksie więzien
nym. W nie drukowanym oryginale książki jest to zrównoważone miłością liryczną

I

wąt

kami „cywilnymi". Z tyµi, że
na obozach
harcerskich, w
hufcach pracy, w hotel-ach robotniczych i w wojsku młodzi
mężczyźni
mówią o tym samym. A w naszych kryminałach siedzieli
wtedy prawie
sami gówniarze. Podobny zarzut postawiła mi w wywiadzie
dla „Polityki"
red. Barbara
Pietkiewicz. Otóż powtarzam:
większość skazanych i w ogóle Polaków pochodzi ze wsi.,
gdzie
żarty i dowcitpy mają
zwykle erotyczne podteksty.
wa."!ly

Pan również był nagabyo swoje opowieści miłos•

ne?
- Moich współwięźniów bardziej ciekawilo, j·ak mogłem
grać na planie filmowym leżąc z piękną aktorką w łóż
ku ... Ale na ogół to ja prowokowałem ich miłosne zwierzeni.a.
Choćby te o trzodzie chlewnej.

więżniami?

Foto:

Zofła Nasłerowska

Z początku
siedz.iałem
luksusowo, bo w cztery osoby,
przeważinie z aferowiczami gospodarczymi i
zawsze z jakimś
wytrawnym
recydywą
„na etacie" konfidenta. Do tzw.
ogólnej celi przeniesiono mnie,
gdy <nie chciałem
zeznawać
śledczym. Moje pierwsze zderzenie z taką masą więźniów
było równe zjawieniu się na
tłumnym raucie w ambasadzie
po upneclnim narzyganiu ambasadorowej za dekolt. Ale jakoś dał~ sobie radę. I zają
łem się obserwacjami socjolo-

Rozmawiał:

BOHDAN
GA'DOMSKT

•
Część
stępnym

druga rozmoW7 w nanumerze.
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ierwszy raz w ży
ciu
mieszkał
w
normalnym domu.
Do tej pory wynajmował różne nory,
elegancko nazywane
pokojami, z małymi wygodami
za niemałe
pieniądze.
Jako
dziecko mieszkał (właściwie tylko sypiał, bo .w
dzień
nie
wolno mu było przychodzić) w
ku·chn.i u jakiejś dalszej rodzany . Niechętnie go przyjmowali,
ale taka była
ostatnia woJa
zmarłej matki.
Raczej ostatni
jej złośliwy psikus, gdyż bardzo tych swo ich krewnych nie
lubiła, a i jego chyba też n.ie.
Dawno
już
przestał o tym
~spominać. Minęło, nie liczy
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tzy mocnego człowieka
MAJREIK KOPROWSKI

0

Sródmieście
GRZEGORZ

się.

Teraz po2l!1ał na jakimś bankiecie panienkę, młodą, nawet
sympatyc:zną, ale taok
naprawdę
nic specjalnego. Widać spodobał
się jej, bo ośmielona
kilkoma
kieliszkami wódki zaproponowała mu, by z nią zamiesz:.kał.
Udawał, że
się
zastanawia
rozważa, wresz<:ie
wspan.iało~
myślnie i niedbale przystał na
jej propozycję,
Postawił jednak warunek: musi mieć spokój, ponieważ
pisze książkę.
Jes·t to jego pierwsza praca w
życłu, musi być więc skupiooy
i opanowany. Zgodziła się bez
namysl:iu.
Miała dość duży pokój I niewielką
kuchnię, ale czysto,
ciepło, dbała o niego, kolorowy
telewizor, dobre „gary" jak to
nazywał, mógł sobie tu s1i'6dzieć
ile zechce - tak go zapewnia-'

GAŁASIIQ'SKI

ła .

Pisał

więc tę swoją ksiiążkę

o życiu (napisał chyba ~iedem
lub osiem stron, ale legenda,
jaką O•n sam roztaczał
wśród
znajomych, kazała spodliewać
tię arcydzieła)
miał spokój .

i

rzeczywiście

Ona pracowała,
przychodziła do domu po południu, przynosiła zakupy, gotowała obiad, później on czytał głośno to. co w ciągu dnia
napisał.
Nie był ciekawy jej
opinii o swoich tekstach, czytał bardzdej dla siebie niż dla
niej. Cieszył się jak mu szło
pisanie, nie martwił się, jak
nie szło, ot, tak,
zwyczajnie.
Nie zamierzał zootać pisarzem,
ale odpowi-adało mu, że wielu
go nim widziało .
Jakiś
czas było mu z tą
dziewczyną nawet dobrze. Rano
wychodził
po mleko I świeże
bułki, r'<>bił śniadanie, a po jej
wyjściu czasami sprzątał :/.eszkan.ie, co-ś dłubał I naprawiał;
robił to z pewną przyjemnoś
cią i satysfakcją.
Bawiło go
to. Był zadowolony, że coś takiego pqtrafi. Bywało, że wybierali się razem wieczorami
do kina, do teatru lub do jej
znajomych na małą, naprawdę
małą wódikę, lecz bardzo u·w ażał, by koledzy
nie wytro.pial
tego
adresu, by nie złożyli
niespodziewanej
wizyty
w
środku nocy pijand i hałaśli'Wti.

8 ODGtOSY
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dz.ie pow<>li, niemal len.iwie. Jego spo·kói mocno
kontrastuje z nerwowo
rozbieganymi, zziajanymi ludź
mi, którzy o·bladowani paczka·
mi załatwiają jeszcze ostatnie
spr a wunk.i, bez nich, ich zdaniem, dzisiejszy wieczór wigilijny nie może się obejść Ży
czą sobie w biegu,
w przelocie, wesołych lub spokojnych
świąt i pędzą dalej.
Kłania się pewnemu bard:zo
bogatemu prywaciarzowi wsiadającemu właśnie w pośpiechu
do swego amerykańskiego auta.
Nieco dalej
znanemu
powszechnie aktorowi,
który odkłania się uprzejmie z zawodowym uśmiechem, lecz widać,
że nie bardzo
wie komu, a
także po.pularnemu
kelnerowi
z
ekskluzywnej
restauracji
klubowej dla filmowców i artystów teatralnych. tam bowiem
bywa regularnie. Takich ludzi
niby poważa, kO'l'zysta z n!ch
w różn:,- sposób, ale tak naprawdę
ma ich za cię:l.ildch
frajerów I dymków.

I

przywiital!lie wchodzącego brodacz wyśpiewuje do kelnera,
który przechodzd obok jego sto· !ika:
Mój Abramie, mój złociutki,
Cztery pi•wa i dwie wódkd.
I kiwa zapraszająco ręką.
- Sze robi, sze robi, jeden
moment - zaciąga zabawnie
kelner i gna w stronę bufetu.
·Wita się z brodaczem i siada przy stoliku zadowolony ze
spotkania, mimo iż n.a twarzy
zastygła źle maskowana złość.
- Coś taki markotnv, jakby
ci kochanka wprowadziła dl'Jielnicowego do rodrz.iny? - interesuje się brodacz gładząc ży
lastą ręk_ą łysinę.

Chce odpowiedzieć, ale właś
nie podbiega do n:ich kelner
przynosząc zamówiÓ.ne trunkd.
Wystawia
kieliszki l bmelki,
prosząc i dziekując wielokrotnie, na koniec klan.fa się nisko
i pędzi n.a zaplecze.
- Rzudla mnie, cisnęła na
bruk jak jakąś szmatę - próbuje żartować, lecz uśmiecha
ją się same usta. Oczy pozostają zimne i złe.
- A przy
tym wydziedziczyła mnie. Jestffln bez szmalu.
Brodacz spogląda byMro na
niego:
- Przecież nie pierwszy i
pewnie n.ie 06tabni raz. Dasz
sobie radę.
Gdybyś ty sobie
n.ie po.radlził,
zwątpiłbym w

Jego samego pozdrawia w.ielu innych, gdyż jak mawia:
„ja znam połowę
miasta, · a
druga połowa :zna mnie". Jedni kłaniają się bardzo uprzejmie, nawet uniżenie, z przymilnym uśmiechem J podziwem
w oczach, drudzy z szacunkiem,
lud~ość.
może lękiem,
l·nni wreszcie,
7JWyczajnie, obojętnie. Wiedzą
- Zły jesitem,
że to Ollla
o nim, że Jest
beziwzględl!1y,
mnie. Za parę dni ja bym to
bezkompromisowy, nie uznaje· zrobił .
Z nudów ju.ż miałem
litości, bo n.ikt się nad n.im do
nudnośc.f.
Od nowego
roku
Po k.il.ku miesiąeach to jedtej pory n.ie Utował, więc I Oll1
mam inne lokum. A jaka właś
n~tajine ciepełko, którego przenie mu&!. może zniszczyć każ
cicielka - cmoka - ale to docież nigdy przedtem nie miał,
dego, kto mu w czymś przeszpiero od nowego roku. A dzizaczęło go parzyć. Pisande mu
kadza. Zrobił to już n.ieraz. siaj przecież ta cholerna W.fnie szło, nie miał nowych pogilia.
Nie warto więc wchodzić mu
mysłów, czuł się źle, jakby n.ie
w drogę. Odpowiada na poz- Dzień tak.i jak inne, tyle
w swojej skórze. Nie pojmował,
drowienia niedbałym skinieże bydło lu<lzkdm głosem przejak ludzie mogą żyć tak cały
niem głowy lub tylko
lekko
mawtia - wskazuje ruchem
mi latam.i. Przecież to wbrew
widocznym skrzywieniem ust,
zmierzwionej · brody na beł
nattm'ze, wbrew instynktowi, . co ma ~naczać uśmiech.
koczący-eh
przy bufecie pijaczłowiek traci czujność,
gnuś
ków.
Obojętinie jak traktuje tych
nieje, leniiwieje, idiocieje. Jest
ludzd, są oni częścią jego miasSmieją się obaj i wypijają.
to tryb ży<:ia zegarowego waPoprawiają piwem.
ta. Tu się u-rodz.ił, tu wychohadła: ani bardziej
w prawo,
wał, tu przeżywał
wczesną i
Gości przybywa. Schodzą się
ani w lewo, odtąd do•tąd, oditąd
późną młodość. I jest twtaj tec,i wesel.i bywalcy, łączą · stoły,
do•tąd.„
raz, gdy starość CO'l'az śmielej
zamawiają
wódkę,
zakąski,
Któregoś dnia, świadomie, ze
wdrapuje
mu się na plecy.
dowcipkują, wreM:de zapraszazłośliwą uciechą
wyłamał się
Czuje te u.lice, skwerki, knajją Brodacza i jego goocia do
z tego ciasno uporządkowane py i pasaże. Nie wiadomo: lu- siebie.
Przenoszą się chętnie.
go ogrodzenia. Wrócił nad rabi to miasto czy nie, lecz z
Co jakiś czas przybywają nasnem na czele pi•janej hałasitry.
PffiWlOŚcią
jest mu tu lepiej
tępni, pozdrawiają się hałaśli
Przebaczyła,
ale pod warunn.iż gdziekolwiek
indziej. Raz
wie, przystawiają nowe atoły,
k iem, że nigdy więcej, że
tylko opuścił je na dłużej, 6
niedługo prawie cała sala napierwszy i ostatni raz, że, że,
lait kryminału, lecz bynajmniej
leży do n.ich. Kelnerzy donoszą
że.„ Kilka
razy przebaczała.
nie z własnej woli. A gdy tylbez przerwy alkohol, jest coAż wreszcie wczoraj, a właści
ko przymus przestał działać raz weselej i głośniej. Brodacz
wie dzi&iaj w nocy przebrał
natychmias·t
wr6c.ił.
O tym
poirządn°ie już podpity podśpie
jedi!lak miarę.
Przyprowadl7.dł
nie opoWiada nikomu, nawet
wuje w kącie:
kilka osób, w tym dziewczynę,
ja'k tęgo popije, co zdarza mu
Mój Abramie, mój ty złoty,
do której ostro zaczął się dosię przecież nierzadko.
Widać
Cztery piwa, dwa kompoty.
bierać nie
skrępowany
obec- nie lubi tego tema.tu. A może
I za chwilę na widok kienością pani domu. W zgodzie
już zapomniał?
rowniczki:
z zasadą, że kochanka męża
Z przy1JWyczaje.n.ia
wchodzi
Kierowniczko ma kochana
to najbliższa rodzina żony.
do knajpy. W śródmieściu taCyc ci wisi po kolana.
Rano kazała mu się wynooić.
kiich wiele, ale ta wyróżn.ia się
A to nieprawda, bo kierowAkurat w Wi.gilię . Zupełnie bez
spośród
innych, Upo~fobali ją
niczka młoda, zdrowa i wprost
przekonania, d'la zasady, chciał
sobie młodzi
weseli ludzie z
przeciwnie. Sm!eje się więc,
wytargować,
żeby chociaż po
po.lotem i fantazją. Znają się
g.ro~ pakem,
ale dobrobliwie,
świętach,
ale powiedziała, że
wszyscy i choć wiele kh róż
bez złości.
musi nagle jechać do rodziny,
ni, to podobni
są właśnie .z
Nie byłabyś ta'ka miła, g.dyże ktoś
chory (wiedzial, że
powodu tego i.nnego niż wszę
byś nie wiedz,jała, że ci ludZJie
kłam.ie), a jego samego nie zosdz.ie, wesołego,
żeby nie pomają duż<> pieniędzy myśli
tawi, bo straciła za ufanie, i w
wiedzieć radosnego popijania.
nasz wygnaniec i spogląda
ogóle h ie ma o czy m gadać,
Wczesna po·ra powoduje, że
n.ienawiistn.ie na uśmiechndętą
niech sobie robi, co chce, ale ,Przy stolikach siedzi niewielu
suefową.
już n ie z n i ą Ma przecież tę
gości. W rogu pod ścianą rozZaczyna się śplewan.ie kolęd,
dzisie j szą
dziwkę,
jest taka
siadł si ę sam na sam z bukrtoś wyjmuje
opłatek, kelnechętna,
może go przygarnie.
telką piwa łysy brodacz~ Tego
rzy i kierownic-Lka
wypijają
Całk i em dobry pomysł polubi, a nawet pod?Jiwia: zawsze
po
jednym,
Więcej nie, bo
myślał ze złością. Nie, to nie!
beztroski, uśmiechnięty, dowprzecież jeszcze praca, do WlieSpakował swoje rzeczy (mało
cipny prześmiewca i kpiarz, a
crora, a pótn.!ej do d<>mu, potego, jedna
niewielka toTba),
przy tym twa·r &iel jakich maza tym Wigilia, to się dużo
mruk n ął coś obraźliwego i wyło. Ltlldzle bo.ją się jednakowo
nie pije. Kto nie pije, ten nie
szedł ~ u1kę.
jego pięści i języka. Jakby na
pije, aie my pijemy, na zdr6w-

ko, za pomy'1nooć, btn!; l pod
śle:hika i jesz,c.z,e po jednym.
Szuni, rejwach, ale na wesoło,
n.ie po chamslcu. Błyszc::ą o~y.
czer·wtien.ieją
twarze, dowcip
za dowcip, zapo.mi·na się o niepowodzeniach i zmartwieniach.
uściski,
ucalowan.ia,
to-asty,
biesiada na całego. Bóg się
rodzi, moc truchleje,
-;- Chleje, chleje - p<>dśpie
WUJe Brodacz basem i wychyla
ostatni kieliszek. Muszę
iść do mojej
suk.i - mówi i
niltt nde wie kogo ma na myśli:
żonę czy kundlicę, którą przygarnął z przytułku
dla psów.
Ale przecież wstaje i idzie do
domu.
No, bo wreszcie czas: do rodzin, dzdeci, matek, żoo, ojców
więc
st•rzemiennego, ostatnie
życzenda.
Powoli się wszys-cy
rozchodzą, cichnie,
pustoszeje
knajpa. Jeszcze ktoś spóźnio
ny wpada, a'le nie siada, idzie
do .~aru, wypija w pośpiechu,
zap1·Ja wodą i zmyka.
„Bezdomny" podchodzi do
bufetu, pije dwie szybkie wódki
i nie płacąc znika _ll8 drzwiami. Na ulicy lu<l'ZG mało, a cl
którzy jeszcze są, spieszą się
bardzo. Mróz trzeszczy pod butami, sypie drobny śnieżek,
czuje się świątecz'!1y
nastrój.
Idzie przed siebie, mróz działa,
zimno wypycha z niego d'Jbry
nastrój i lekkiego rausza, zajmując ich miejsce.
Brr
wstrząsa się cholera, niedobrze. Teraz uilica jest zupeł
nie pwsta, tylko okna rozświet
loille, widać kolorowe lampki
na chodinkach, słychać kolędy,
gwar romlów, pisk dzieci
szczękanie naczyń, skądś dola~

tuje nęcący zapach smażonej
ryby. Czuje głód . Nigdy nie je
w czasie picia i później często
tego żałuje. Zimno atakuJe coraz mocniej. Przewiesza torbP.
przez ramię i wciska ręce d•~
kieszeni.
Z przyzwyczajenia
doch<>dizi d<> domu, z którego
musiał wyjść ·dzisiaj ral!lo. Na
zawsze?
W oknach
ciemno.
Wchodzi na schody i po·dsł·u
chuje po<l
dr?JWiaml.
Cisza.
Dzwoni t>ak tyl:rn, wie. że nikogo nie ma. A więc na zawsze. Zapala papierosa, na s:hadach cieplej n.iż na ulicy, ale
drzwi jakieś się uchylają i
kto·ś popatru..;e uwaimie.
Wychodzi. Wszystko jedno teraz do·kąd, bo nie ma do kogo pójść. Przed siebie, uilicamd
tylko to zimno cho-lerne i jak~
by_ czegoś żal. Czy tej ostatniej
dziewczyny, a raczej mieszkania, czy też całego życia, które
~ sumie, mimo
pozorów jest
nieudane, prregrane.
Cz,uje
wielką żałość,
której
nigdy
przed·tem nie zoaznał, nawet jako dzieoko
niechętnie przygarnięty przez daleką rodzinę.
Jest to żal nie adresowany do
nikogo,
ta'ka z·adra
sercu,
powodu·jąca gorycz. Czuje się
bardzo źle: w sobie, z lewej
stirony klatki piersi01Wej coś
go pall. Tam mróz nie sięga. z
oczu spływają dwie łzy. Myśli,
że to wiatr zimny, nieprzyjemny je wvcisnął. Idzie powoli
w?!dłuż długiego
drewnianego
parkanu oblepio'l'lego kolo·rowymi plakatami. Przystaje nae:le,
Ogarnia go u.czude be?.rad„oś
ci. Siada pod płoitem i po raz
pierwszy w swoittn życiu pła
cze.

w
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iasto opustoszało, w nocnej perspektywie ulice wydłu?:yły się niepomiernie i oświetlone żółtym świa
tłem lamp stawały się widmowo nierealne. W tysią
cach okien płonęły kolorowe ognie na choinkach, co
jes~cze bardziej uzmysławiało dotkliwą pustkę tego
póznego, grudniowego wieczora. Snieg już nie padał,
natomiast wzmagał się mróz wymiatając resztki przechodniów z
przystanków tramwajowych i postojów taksówek.
Patrol . milicyjny ściśnięty wewnątrz granatowej „Nysy" powoli .przemierzał Zarzecze bardziej z obowiązku niż dla rzeczywisteJ penetracji zakamarków
tej niespokojnej dzielnicy miasta.
W taką noc złodziejom i włamywaczom ręce przymarzają do kłó
dek i. za.roków, metalowe pręty w oknach nie poddają się pilnikom i piłom. Zresztą w taką noc meliny, nory, strychy i piwnice stają się błogosławieństwem i ratunkiem.
- Coś leży - stwierdził nagle starszy kapral Marczak.
- Pewnie zabity pies.
•
- Wygląda mi to na przewrócony pojemnik na śmieci.
- Za~óć - polecił siedzący obok kierowcy starszy chorąży.
Na śruegu, twarzą ku niebu, leżał człowiek.
Milicjanci zaczęli go tarmosić, ruszać, ale leżący nie reagował,
choć dawał oznaki życia.
·
- Pijany - stwierdził któryś.
- Cuchnie denaturatem.
- Cud, że taki nie zamarznie.
- · Dziwisz się?
- Do Izby Wytrzeźwień - roZ'kazał starszy chorąży. - Tam
ro dogrzeją.
Lekarz w Izbie Wytrzeźwień , po zbadaniu nieprzytomnego, polecił wezwać karetkę pogotowia.
- Zie z nim - powiedział do starszego chorążego. - Gdzie
Slł jego dokumenty?
- Nie miał.
- żle z nim - powtórzył. - Nie daję mu żadnych szans.
- To po co karetka? Niech zostanie.
- Statystyka, proszę pana, statystyka. Pan 'Yie, co to jest, je'1J któryś z nich umiera w Izbie Wytrzeźwień? Nie dość, że zaśmieca mi statystykę, to jeszcze prasa zaczyna trąbić, że mordujemy tu ludzi Niewinnych ludzi, rozumie pan? W tym kraju
pijak, to święty człowiek, a my jesteśmy narodem wierzącym„.
Karetka pogotowia na sygnale podjechała pod budynek Izby
Wytrzeźwień i na sygnale pomknęła w wyiskrzoną mrozem noc.

M

Mężczyzna

odbywał swoją, być może ostatnią, ziemską podróż.
Lekarz, który usiłował coś tam mu wstrzyknąć, klął na czym
świat stoi, bo wyglądało na to, że facet zwyczajnie mu zmarł i
cała ta pospieszna jazda straciła wszelki sens.
W szpitalu, kiedy wniesiono nosze z mężczyzną do izby przyjęć, okazało się, że lekarz z pogotowia miał rację.
- Po co mi go pan przywiózł? - zirytował się lekarz dyżur

ny. - Tu jest szpital, a nie trupiarnia.
- Zmarł w drodze. - Ten z pogotowia był spokojny. - Panie kolego, nie ma co tragizować. Wypełnimy papierki, a jego
do kostnicy. Przed nami długa świąteczna noc i kto wie, ile
razy :ie~zcze do pana przyjadę.
- Niech siostra spisze personalia - polecił lekarz dyżurny
grubej pielęgniarce. - A tego niech zabierze Łuczak do swojego
królestwa.
- On nie ma dokumentów - powiedział ten z no~otowia. - Mi··
Ucjanci znaleźli go na drodze.
- Coraz lepiej.
,
- To jakiś lump, wystarczy na niego popatrzyć. Czuje pan
smród denaturatu?
Lekarz dyżurny. skrzywił się. Podpisał papier podsunięty przez
tego z pogotowia, schował długopis do kieszonki fartucha.
- Niech siostra dopilnuje wszystkiego, ja zawiadomię prokur&tora.
Kiedy karetka odjechała, gruba pielęgniarka uniosła słuchaw
kę telefonu, wykręciła jakiś numer, chwilę nasłuchiwała, potem
powiedziała obojętnym głosem:

Panie Luczak, ma pan śWiąteczny prezent.
na'zwany Łuczakiem zjawił się po paru minutach
Był to malutki mężczyzna, niemal gnom, o długich rękach, króciutkich nogach i potężnej głowie.
- Ten?
- Ano. Zabieraj go pan, bo zasmrodził mi c ały ~abinet.
- Nasz?
- Z pogotowia.
- Pechowiec, nie doczekał noworocznego toastu.
- Nie gadaj tyle, ino go bierz.
- Biorę, biorę , po co tyle krzyku. Każdy musi przejść przez
mcje ręce.
Mały człowieczek zręcznie przesunął ciało na metalowy wózek. ~iął od pielęgniarki kartkę, umocował ją na wyjętym z
kieszeni kawałku sznurka, po czym sznurek umocował na nadgar•tku mężczyzny. Na kartoniku pielęgniarka wyrysowała litery NN.
- Ciebie już nie obchodzą kryzysy, zmiany rządu, podwyżki
cen Szczęściarz z ciebie, nie ma co.
- Panie Łuczak, przestań pan filozofować i jedź już z nim.
Muszę tu wywietrzyć .
Łuczak coś tam jeszcze mruknął i popychając przed sobą wózek wyjechał na korytarz.
-

Człowiek
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JAKUB i J.AROSl,AIW LASCY

majaczył rząd ni to budek, ni to garaży, na prawo wznosił się
wielki kompleks budynków upstrzony tu i ówdzie oświetlonymi
oknami. Poszedł w tamtym kierunku.
Na portierni dwóch mężczyzn grało w karty. Kiedy wszedł
nawet nie zwrócili na niego uwagi, jedynie starszy, bez l_e wej
ręki, nie odwracając się, wskazał gdzieś za siebie i powiedział :
- Nalej spbie i nie przeszkadzaj.
Człowiek obejrzał się i zobaczył
szafę
z nie domkniętymi
drzwiami. Na jednej z półek stała metalowa bańka, kubek, a obok
leżał chleb i kawałki pasztetówki.
Człowiek drżącymi rękami nalał pełny kubek i wypił jego zawartość łapczywie i szybko. Dobra stwierdził , nalewając ponownie. Ale teraz już się nie spieszył, ter az wziął kawał pasztetówki, odgryzł, zaczął żuć. Tajał od środka . Czuł ciepło wlewające się w tętnice i płynące ku stopom, do koniuszków palców, do cebulek włosów na głowie. Wszystko zaczęło wracać na
swoje miejsce, stabilizować się, nabierać konkretnego znaczenia. Swiat stał się wesoły, przyjazny, obiecując mu tysiące doznań i przeżyć. Aby umocnić swoją z nim więź,
wypił ponownie. Tak, teraz we wszystkim jest sens, jest potrzeba życia i
potrzeba wędrówki przez życie.
- Nie wypij wszystkiego - odezwał się z wyrzutem ten młod
szy i podszedłszy do szafy zabrał bańkę z wódką. - Widzisz go,
przyssał się , a doli nia dał .
- Jesteś nowy? - zapytał bezręki.
- Yhy.
- Dawno u nas?
- Niedawno.
- No, właśnie. A gdzie Łuczak?

Człowiek żuł pasztetówką . smakował.

- Gdzieś poszedł.
- U Łuczaka będzie ci dobrze. Ten zimny chirurg,
mil<;rus, ale swój chłop. Zobaczysz. Grasz?

chociaż

to

Ciłowiek zaprzeczył.

Do rana sporo zostało, a bańka prawie pusta. Dorzucisz?
z pogotowia dowiozą.
Człowiek pogrzebał w kieszeniach, ale były puste. W fartuchu znalazł zmięte pięćdziesiąt złotych.
-

Chłopaki

- Dobra oddasz przy wypłacie. Oto, znowu kogoś wiozą, Lutek unieś ~zlaban. Powściekali się, czy co? To już siódmy raz
tej nócy. Słyszałem, że jeden trafił do was'? Zimny chirurg Lajmie się nim dopiero po świętach, on nigdy nie kroi w dniach
wolnych od pracy. Mówi, że to mu gwarantuje konstytucja. Kafamputek, ale umie postawić na swoim. Co to za jeden?
-

Kto? - nie zrozumiał człowiek.
Ten, co go do was przywieżli wieczorem.
Nie znam go.
Wszystkich znać nie sposób. Z wypadku?
Nie wiem.„ Nie mówili mi. To ja już pójdę,

Człowiek zlał resztki wina do kubka, wypił Było zimno, pachniało denaturatem. Na parapecie odnal azł dwie buteleczki
z
kroplami żołądkowymi Wypił je także . A potem wygzedł w noc
i powlókł się do kolejnej meliny. Teraz świat zmienił się, sypnęło śniegiem, złamały się perspektywy, zamazały się światła,
zatarły kontury domów. Człowiek jednak szedł pewnie, mał tu
każdą płytę chodnika, każde drzewo, Instynkt nakazywał c:nie-

szyć się,

ważne

organizm żądał alkoholu. Za wszelką cenę wypić! Niegdzie, z kim i co, byleby było tego dużo i prędko.

W mieszkaniu, do którego dotarł, nie było snadź nikogo. Na
jego natarczywe stukanie, otworzyły się drzwi obok i dwaj mę
żczyźni poradzili mu, by się wynosił. Jeśli jeszcze raz się zjawi, spuszczą go ze schodów.
Teraz szedł w śnieżycy, szedł szeroką ulicą kryjąc twarz w
kołnierzu białego fartucha. Był nocną zjawą: biały w białym
pyle walącego śniegu. I kto wie, dokąd
by w końcu trafił,
gdyby nie to, że ujrzał tuż obok 1<kl<'p, a w nim, w głębi. półki,
z ustawionymi na nich butelkami. T nim pomyślał, już walnął
gumiakiem w szybę, już wchodził do środka„.
Jęk
biegł

alarmu odrzucił go z powrotem. Ruszył przed siebie, pow białą noc także biały I widmowy, przez ulicę, ku zbawczym budynkom znajdującym się gdzieś po drugiej st~onie . Nie
czuł nawet jak został poderwany, uniesiony w powietrze, obrócony kilka razy i rzucony na jezdnię. Na moment otoczył go
zapach spalin 1 ciepło z rozgrzanego silnika Jeszcze słyszał ja.
kieś głosy, nawoływania, cz-uł, że gdzieś go wiozą. po czym wszystko roztopiło się we wszechogarniającej go czerni.

się

dziękuję

za

w niewłaściwym kierunku, że nale-

ży zawrócić-.

w białym fartuchu bez dokumentów doszedł do
przystanku i ucieszył się , bo właśnie wynurzył się zza zakrętu tramwaj. Był prawie pusty, ale garstka pasażerów
od razu zwróciła na niego uwagę. Stał i:i ę nagle ce11trum zainteresowania, choć w oczach patrzących było więcej zdziwienia
niż dezaprobaty Zresztą wkrótce wysiadł i znanymi sobie przejściami przez podwórza, przez uszkodzone
ogrodzenia, klucząc

C

drzwi, wszedł do ciemnej sieni, namacał
w •n iskim. dusznym pomieszczeniu, które
rupieci. Po•nwę podłogi 7.ajmował b arłóg,
który tworzyła słoma przykryta nie pranymi od lat kocami. T<:!raz leżało na nim trzech mężczyzn i kobieta . Spali. Na desce
opartej o dwa taborety stały puste flaszki po winie i le żało trochę chleba. Było zimno. mróz ~ciał wodę w
wiadrze, a na szybie wyrysował fantazyjne i lekkie wzory niespotykanych kwiatów.

-

Człowiek wyszedł przed portiernię, chwilę postał, popatrzył na
karetkę stojącą na podjeżdzie, na ośnieżone chodniki, na ~z~
ne drzewa sterczące nierucnomo na tle czarnego nieba, na swiatła ·1.awieszone wzdłuż ulicy Wtuliwszy głowę w ramiona, ruszyl szybko w stronę śródmieścia nie zwracając uwagi na mę
żczyzn na portierni, którzy pukali w szybę, jakby chcieli
mu

złowiek

Człowiek otworzył
klamkę i znalazł się
przypominało skład

Znowu przywozi mi pan trupa! -

zezłościł się

lekarz dy-

żurny.

poczęstunek .

zwrócić uwagę, że poszedł

ścieżkami wydeptanymi w śniegu, dotarł do parterowego drewniaka na Zalesiu. Jedyne okno, prawie wrośnięte w ziemię ,
było zasłonięte, ale oświetlone.

my
-

żył, kiedy go brałerp, żył jeszcze przed chwilą.„. bronlł
lekarz z pogotowia.
·
Czy to ktoś ze służby zdrowia? Ten fartuch.„
Panie doktorze - pow~działa gruba pielęgniarka.
Czy
tego człowieka dziś już nie pnyjmowaliśmy?
Co za bzdura!
Także nie żył, pamięta pan~ Zabrał go Łuczak do kostnicy.
Zaraz - powiedział lekarz z pogotowia. - Frzecież„"
O, Matko Przenajświętsza! - krzyknęła pielęgniarka. - To

niemożliwe!

Wezwano Łuczaka, który długo stał nad
na gumiaki, na fartuch.
- Zabieram go - powiedział. razy naprawdi: nie urntera.

zmarłym, spoglądał

Ważne, że wrócił. Nikt dwa

•

· idził się długo. Pierwszą oznaką powracającej świadomo

ści był chłód . Więc kulił się podciągając z wolna kolana
i przytufając ramiona do twarzy. WkrOtce zjawiło się pragnieuie. Poruszył językiem, przełknął lepką. nicz.ym kauczuk,
ślinę Nie pomogło.
Otworzył oczy. ciemno
Zrodziło się też zaraz pytanie: gdzie jestem?
Macając wokół, stwierdził , że leży na czymś metalowym: wnę
trze rury? podłoga w jakim~ gara:7u? skład blachy? Siadł powoli nie ryzykując 7eskoku bo diabll wiedzą, gdzie mógł wleź~.
Oczv przyzwyczaiły się do czerni, już rozróżniał ni to pudł:l . ni
to stoły. dostrzegł także małe czerwone światełko po lewej stro-nie
O > trcżnie zsunął się i szura jąc butami wymacał podłogę. Dotarł do łóżka? leżanki, na której był ktoś przykryty z głową
pneścieradłem .

- Ej - powiedział. - Gdzie tu jest wyjście?
Tamten mikrnł.
- Słyszysz?
Pod•1edl do drugiego, była to kobieta, poznał to po długich
włosach, kiedy szukając twarzy, ściągnął z niej płótno . Niestety także milczała, nieruchoma i zimna
Powlókł się przeto w ~tronę owego czerwonego światełka pło
nacego anemirznie doś<" wyc:oko, pewnie pod sufitem Szedł z
vyci~gniętymi rękami, bojąc s ię , że może natrafić na jakąś przeszkodę . Tnstynkt go nie zawiódł : to były drzwi Nie "Zamknięte
n;i k:IUC7.

l:'l''IĄ!Oll je nchvlił, wyJrzał: wąski, krótki korytarzyk oświetlony
;gc:Krawo pr?:ez · rząd jarzeniówek. Z prawej strony troje drzwi,
z lewej - jedne. lecz inne ni ż tamte, bo obite ciemną reratą.
Chyba zza tych. drzwi sączyła się też cichutka muzyka. gdyż
słv c; zał ją wyn7riie, nawet rozróżniał pojedyncze słowa piosenki Jednak najw::iżniejszą rzeczą było cit'pło, jakie panowało w
kon-hirzyku . Tam, gdz.ie soał , była i~tna lodówka, natomiast tu
privjemna swojc:kość , iaką pamięta ' czasów, gdy sypiał u Reńk1 Suc-horąr7ki rzy u Felka Cmentarnlka
.
Z'lmknął 1a "obą drzwi, r.ichtttk.o oodsz.edł do tych obitych ceratą. ruszył za klamkę, wszedł Był to mały pokoik ze stołem,
telefouem, głośnikiem i leżanką . Na ścianie wisiał biały fartuch,
n;,i podłodze sta ły gumowce
.
.
Człowiek ro·lejrzał się, wziął z parapetu cz~Jnl,k:, _wypił chciwie 1ego zawartośt\ zajrzał pod stół _Na!'tępn~e. wciągnął gumowce na buty, włożył fartuch, poz~pinał guz1k1_. 1 wyszedł..
Ostry mróz zdławił mu nddech, śnieg 1askrzypiał na ściezce,
noc riowitała gwiażd7istym niebem pustym i obojętnym . Przed
nim był wysot<-i mur ciągmicy się gdzieś poza budynek, na lewo
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Jerzy Jesiooowski

urodził się

literacką rozpoczął

w 1955 roiku. Pisu powieści oraz

w 1919 roku.

Pracę

„Z drugiej strony nieba" (1969), „Przed drugim
brzegiem" (1974), „Surmaik" (1977), „Przysta,n ek w
biegu" (1981), „Dobrze urodZ-01Dy" (1982), „Poszukiwany
Albert Peryt" (1983). Najnowszą powieść, której

sz.twki teatralne i telewizyjne. Opublikował m. in.
nastę1pujące utwory: „Niewygodny człowiek" (19-65),
oman Widlak mieszna obrzeżu Olsztyna, w graniczą
cej z lasem willi,
nadgryzionej
już
przez czas.
Przed
wejściem bawiła się z kotem
mała dziewczynka, co przemawiało za tym, że ktoś dorosłv
w domu jest.
Dziewczynka
wnet to potwierdziła.
- Mamo! - zawołała, gdy
Jola i Tambor wyszli z samochodu. - Ktoś do nas przyJekał

chał.

W drzwiach willi pojawiła
się
trzydziestoletnia
mmeJ
więcej kobieta
w okularach.
Widok nieznajomej

pary wy-

raźnie ją zaskoczył.
- Państwo do kogo?

tała.

-

-

spy-

Do

Romana Widlaka
Tambor.
- To mój mąż. Ale go nie
ma.
,
- Pracuje?
- Tak. Dziś
wróci późno.
Mam mu coś przekazać?
- Przyjechaliśmy z Warszawy, chcemy
porozmawiać
z
nim osobiście w ważnej sprawie. Ale może najpierw z panią, jeśli wolno.
- Bardzo proszę.
Wejdźcie
państwo do środka.
W
mieszkaniu Widłakowa,
ciągle
zdziwiona,
usadowiła
gości w pokoju i przyjęła pu<>dpowiedział

stawę wyczekującą.
Należało
przedstawić się i wyjawić powód wizyty.
Tambor dokonał
tego według
dotychczasowego
schematu,
nie
zdradzając
wszakże, iż chodzi o konkret-

chwilę, potem zaś plasw dłonie jak po przypomnieniu sobie czegoś ważnego.
- Jest sposób! - powiedziała i spojrzała na zegarek.
Za godzinę będzie pogrzeb jego
szefa. Mąż ma przemówić nad
grobem, więc musi
tam być.
Cmentarz państwa nie deprymuje?
- Nie, pojedziemy
odrzekł
Tambor. - Daleko to

przez
nęła

stąd?

- Samochodem najwyżej pół
godziny. Macie państwo jeszcze czas. Poczęstuję was kawą.

Gospodyni poszła do kuchni.
Tambor t~rrw.:zasem nadal wyrzucał sobie, że kierował
się
kolejnością nazwisk
na otrzymanej w urzędzie patentowym

Fragment

powieści,

która

wychowawczym. Ze
materialnych chcę
ten urlop przedłużyć, ale nie
wiem, czy dyrektoc
się zgodzi. Nauczycieli brak.
- Nie rozumiem.„ Chce pani przedłużyć urlop ze wzglę
dów materialnych?
Widłakowa uśmiechnęła
sie
wyrozumiale.
- Widać . że pan cudzoziemiec. Ja na tym urlor>ie wychowawczym znacznie
więcej
zarabiam. Trzepię dużo korepi>tycji. Kiedy wrócę do szkoły,
nie będą tyle mogła.
·
- Korepetycje
takie opła
calne?
- Bardzo. Stawki są wysok ie. bo popyt ogromny.
Bez
potrzeby zresztą. Młodzież mamy na ogół zdolną, a egzami-

już niedługo

Ma e Tam or

będzie

do

świątecmym numerze,
będziemy drukować w „Odgłosach". Jerzy Jesionowski
jest wiceprezesem Za.rządu Głównego Związku literatów

Polskich.

Wśród uczestników
ceremonii
przeważali mężceyźni prawdopodobnie
podwładni
nieboszczyka. Tambor
próbował

Proszę
czepić.

rzu.

się

ode mnie od-

liście.

dek,

Gdyby

miałby
interesujący

odwrócił porzą
już w ręku
ten

się za sprawą samego milicjanta. Na widok bójki w mljanE'j

Widlak zawrócił energicznie właśnie miejscowości poprosił
ku alejce, którą
oddalała się on Marka o zatrzymanie samoodgadnąć. który z nich to Wid w stronę bramy reszta uczest- chodu i poszedł
interweniolak. Dał jednak temu spokój,
ników pogrzebu. Zdezoriento- wać. Na jego polecenie wojowgdyż był to wysiłek
zbędny .
wany Tambor
pozostał
na nicza grupka szybko się rozeszWystarczyło zaczekać na przemiejscu i starał się coś z tego ła. Po niezbornych ruchach odmówienie przy grobie.
zrozumieć . Wcześniej doszła do
dalających się mężczyzn TamWidlak wystąpił nad grzebalkonkluzji Jola.
bor poznał, że mieli dobrze w
nym dołem jako mówca jedy- To chyba pomyłka. Pew- czubach.
ny. Był nieco starszy od żony,
nie rejestratorka z urzędu pa- Co to było? - spytał Maprzystojny, z twarzy biła intetentowego źli! odpisała
naz- rek, kiedy milicjant wrócił do
ligencja
Przemówienie zaczął
wisko. Może z sąsiedniej linij- samochodu.
od
zobrazowania
ogromnej
ki.
- Pija<:y bili pasożyta.
straty, jaką poniosła fabryka
bomysł Joli wydał się Tam- Za co? - zainteresował
z powodu śmierci pracownik'\,
borowi logiczny. Widlak był się Tambor.
którego
zastąpić wprost
klientem urzędu patentowego
nic
sposób. Potem sławił wysokie
i jego nazwisko mo g ło figuro- Nie
potrafili
wyjaśnić.
kwalifikacje zmarłego, jego tawać w rejestrze pod lub nad
Pewnie
tak sobir, z rozpędu.
lenty, szl a chetność charakteru
odkrywcą PM.
Jeśli
jednak Pijacy nie lubią pracusiów za
i bezgraniczną troskę o podtak, to . należało
wrócić
do gorliwość i abstynencję, a pasożytów za to, że nie pracują,
choć są trzeźwi. Kto się odbiczytania na ostatniej stronie „ Odgłosów".
ja, tego w ryja.

opera ·ent w akeji

JERzy JEISIONOW:S!KI

Stany Zjednoczone wynalazek.
- Chcesz
pertraktować
z
Widlakiem na cmentarzu?
spytała Jola.
ny wynalazek: perpetu;om mo- Chcę go namówić,
żeby
bile.
wcześniej wrócił do domu.
To
- Mąż opatentował dwa wydla niego wl żniejsze od · jakienalazki - powiedziała gospogoś tam terminowego
projekdyni. Jej zdziwienie przemietu.
niło się w radość.
Myślę.
Kiedy Widłakowa przyniosła
że oba pana zainteresują.
kawę, Tambor poczuł się oboTambor ucieszył się również:
wiązany do bawienia
JeJ roznareszcie dotarł do prawdziwemową, póki nie nadejdzie pora
go wynalazcy, z patentami.
odjazdu na pogrzeb.
- Mężowi pewnie przykro,
- Jakie to wynalazki?
że szef umarł zaczął.
spytał, chociaż było oczywiste,
- A skądże! To był nieuk i
że PM nie jest żadnytn z nich.
drań· Gnoił męża wespół z inTakie zgłoszenia urząd odsyb
nymi.
bez rozpatrywania, patent jest
- Jak to: gnoił? Za co?
więc niemożliwy.
- Za to, że lepszy. Mąż jest
- Lepiej będzie, jeśli wytłu
najzdolniejszy w całym biurze
maczy to sam mąż. Ja jestem
111aa-zędziowym, więc wszyscy go
humanistką, na pewno bym coś
podgryzają . A nieboszczyk
po
pokręciła.
prostu ·bał · się,
że awansują
- A mąż jest inżynierem?
- Tak. Inżynierem mechani- · męia na jE!go miejsce. No to
gnoił, jak mógł.
kiem. Pracuje jako konstrukMówię panu:
drań pełnej krwi. Nikt go nie
tor skomplikowanyc h narzędzi
lubił.
i l)rzy rządów. Ma duże os iąg
- To będą pewnie puchy na
niecia.
pogrzebiP.
Nadzieja Tambora na owoc- E, nie. Wszyscy pójdą pono ść tego
1rzyjazdu wzrosła
patrzeć, jak grabarze będą go
jeszcze bardziej . Żałował teraz
spuszczać do dołu. A męża daże nie rozpoczał
odwiedzania
lej gnębią: wyznaczyli go do
wynalazców PM od końca listy. Byłby już może z powroprzemówienia nad grobem.
tem w Ameryce. zamiast pię
- Pewnie zostanie teraz szefem, skoro najzdolniejszy.
ciokrotnie pudłować.
- Na niedobry dzień pań
- To wykluczone.
Koledzy
stwo trafili - informowała danie dopuszczą Mąż by wymalej Widlakowa. - Dziś
gał dużo lepszej pracy, bo
mąż
s ię
na niej zna.
będzie do późna w fabryce, bo
końc zy terminowy projekt.
- Pani chyba rada, że n ie
A
tam państwa nie wpuszczą.
pracuje zarobkowo, skoro takie
- Wywołać go stamtąd nie
parszvwe tutaj stosunki.
mo ·~ na? spytała Jola.
- Ja pracuję. Jestem nauWidlakowa zastanawiała s:~
czycielką w liceum. Teraz
na

l 'l ODGŁOSY

urlopie

względów

fragment prezen,t ujemy w

nujemy wyrozumiale, żeby uzyskiwać dobre wskaźniki ocen.
Ale każde z rodziców spaliłoby
się ze wstydu,
gdyby nie zafundowało dzieciom
korepetytorów. Prestiż wymaga dwóch,
od przedmiotów ścisłych i hu-

manistycznych. Ambitniejsi jednak rzucają się na trzech, i to
jak najdroższy:ch . Są w naszym
mieście dwaj korepetytorzy od
gimnastyki i św i etnie prosperują. Dziecko
bez korepetycJi
czułoby się w szkole jaik nie
kochany bachO'r . nie um1eią
cych zarobić rodziców.
- To czemu nie zrezygnuje
pani w ogóle z posady, żeby
trzepać te korepetycje?
- Z dwóch powodów. Po
pierwsze: straciłabym prawo
do emerytury i świadczeń socjalnych. Po drugie: spadłabym
w cenie. Najdroższy jest korepetytor,
uczący w tej samej
szkole, bo rodzice są przekonani, że to pomaga.
- I pomaga?
- Nie. Ale rodzice wierzą ,
że tak, i przeczenie na nic się
nie zda.
Widłakowa
spojrzała na zegarek.
- Bardzo mi z p aństwem
miło, ale na wszelki wypadek
radzę już wyruszyć.
Nieboszczyk nazywa się Samocki. Służ
ba cmentarna
wskaże,
gdzie
będą tego drania chować.
- Czy mogłaby pani napisać kartkę do męża, żeby nas
nie zbył?
- Bardzo proszę. z ·a raz napiszę. Nazwisko państwa?
- Swojakowie.
Na cmentarz przyjechali w
sam czas. Trumnę
zabierano
już z domu przedoogrzebowe go,
ozdobiooego mobil i zującym hasłem „Walczymy o rentowność".

władnych zwłaszcza
dych, pnących
się
w

mło
górę.

Wdowa tak się tyi;n przemtiwieniem wzruszyła, że po raz
kolejny
zachlipała i sięgnęła
po
chusteczkę, by otrzeć łzy.
Stojący za Tamborem
męż
czyzna powiedział
pół g łosem
do sąsiada:
- Załgał się Romcio ponad
miarę. Aż tak nie było trzeba.
- On we wszystkim chce
być
perfekcjonistą odrzekł
ką ś liwie ów sąsiad.
Kiedy
obrzęd się skończył,
Tambor podążył alejką za Widlakiem. W przyzwoitej odległo ś ci od grobu podszedł do niego, pozdrowił i wręczył kartkę
od żony. Widlak przeczytał ją
i spytał:
- O który z moich wynalazków chodzi?
- O perpetuum mobile.
Widlak spojrzał na Tambora
ze zdumieni1m, a niebawem
s kręcił w alejkę
poprzeczną.
Tambor odebrał to jako niechęć do rozmawiania przy ludziach i skręcił także . Jola poszła za nim.
Po
kilkunastu
krokach Widlak zatrzymał s ię.
- Pan kpi ze mnie czy gra
wariata? - spytał
surowym
tonem.
Teraz zdziwił się
z kolei
Tambor.
- Nie rozumiem.„
- Proszę pana, ja jestem inżynierem, a nie maniakiem. Co
pan mi
tu bzdurzy o jakimś
perpetuum mobile, które jest
niemożliwe?
- Przecież
pan zgłos ił
urzędzie patentowym ...

Zdumienie Widlaka

w

spotę go

wało się.

- Ja?„. Perpetuum mobile?.„
Wie pan co, szkoda
naszego
czasu. Takie żarty na cmenta-

Warszawy, sprawdzić
mysł w urzędzie
i
właściwe personalia

ten douzyskać

szóstego

wynalazcy PM.
- Zjemy obiad i wracamy
do Warszaw• , żeby to zbadać
- powiedzia't
- Takie tb w Polsce Ludowej urzędniczki - skomentował a rzecz Jola.
Zdeprymowani
daremnością
tej podróży, zjedli obiad prawie w milczeniu.
Zaraz potem
wyruszyli w drogę, by
przemierzyć ją po raz
drugi
tego samego dnia. A tak pięk
nie się zapowiadało - pomyś
lał Tambor
w samochodzie.
Inżynier konstruktor, dwa opatentowane wynalazki. Nie to,
co maniacy od falistej
kolei,
samozasilającej się elekrowni i
statków napędzanych
wodą.
Widlak był najbardziej z dotychczasowych
prawdopodobn ym odkrywcą PM.
W ppbliżu przystanku PKS,
z którego umknął właśnie autobus, zamachał przed
nimł '
ręką spóźniony pasażer:
milicjant.
- Chce się podwieźć - powiedział
Marek. - Musowo
trzeba zabrać .
- Trzeba
potwierdziła
niechętnie Jola,
nie lubiąca
zetknięć z milicją.
Tambor pierwszy raz miał
do czynienia z polskim milicjantem (był to podoficer) w
sytuacji niesłużbowej. Chętnie
pociągnąłby jawnego
funkcjonariusza za język, ale ze wzglę
du na swój obcy akcent bał
się posądzenia,
że
szpieguje
dla imperialistów. Postanowił
ograniczyć się do pytań, narzucanych niejako przez podróż
ne okoliczności.
Pierwsza
c-kazja na<lall'zyła

W następnej· miejscowości a właściwie sporym mieście na ustawionej w rynk·u estradzie
śpiewali i fikali
przy
akompaniamenci e kapeli jacyś
kolorowi przebierań'cy.
Lecz
niewiele osób przyglądało się temu. Tym razem z pytaniem do
milicjanta zwrócił się Tambor.
- Co to za cudaki?
- Zespół
folklorystyczny.
Jest tu teraz ich festiwal. Takich zespołów u nas zatrzęsienie.
·
- Ale widzów mało.
-

Bo nie

telewizję.

lubią

tego.

Wolą

To chce się tym przebietak skakać i śpiewać
dla nikogo?
- Muszą, żeby załapać
się
na zagraniczne . występy. Każdy
taki
pohukują.cy
zespół ma
zagraniczne wyjazdy jak w
banku. Prawie co roku.
- Po co?
- Mówią, że dla propagandy i po sukcesy. Tak naprawdę to nie wiadomo, czy te sukcesy są. Może takie same puchy, jak u nas. Ale każdy ciekaw świata i chce się przewietrzy<'.;.
- Kto za to płaci?
- Jak to kto? Państwo. Nacisk jest wielki. Każda gmina
ma ambicję, żeby był w niej
taki zespół. No i jest, bo któż
się oprze.
Okrzyknęliby
go
wmgiem kultury ludowej, a to
zarzut cię:hld.
-

rańcom

W kolejnej mlejscowo~cl milicjant poprosił o zatrzymani•
samochodu, podziękował i wysiadł.
Tambor
znowu wrócił myślami do PM. Tego dnia
na wizytę w urzędzie patentowym było już za późno. Skazywało go
to na niepewność
aż do rana.

•
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Pierwsze były jeszcze
po
rosyjsku. Ta · z 1912 roku nosiła
tytuł:

„Łodzins•kaja tieHefonnaja
siet", spis()fk abonientów".
Zaczynała się

od i.n.strukcji:

. „Wezwanie stacji uskutecznia się przez ieden dwa
szybkie obroty korbką aparatu, po czym należy przyłożyć
słuchawkę do ucha i po otrzymaniu odpowiedzi „stacja", podać żądamy numer abonenta".
Było ostrzeżenie.

„W czasie burzy stacja nie
dokonywa Połączeń I nie należy korz.}l5tać z telefonów wobec możliwości dla rozmawiających wypadku .od pioruna".
Oraz zakazy:
„Zabrania się komunikowania za pośreclinictwem aparatów telefonic2lilych wiadomości„
których treść
sprzeciwiałaby
się prawu, pcrządkowi publicznemu, moralności lub zawierała wyr·ażenia nieprzyzwoite".
Był takż.e cennik:
Roczny abonament dla abonentów pierwszej kategorid (do
2 wiorst od stacji, czy'li - powiedzielibyśmy dziś cen.trall) - 100 rubli. Dla drugiej
kategorii (ponad 2 wiorsty) 100 plus 15 rubli za każdą następną wiorstę. Trzyminutowa
rozmowa z Warszawą (połącze...
nie czynne od 7 rano do 2 w
nocy) ze „stacji międzymiasto
wej" - '75 kopiejek, a ze „stacji giełdowej" - 1 rubel. Rozmowa terminowa - 2 ruble
25 kopiejek. Za pcłą<:zenie prywabną linią z Laskiem. Zduń
ską Wolą i Sieradzem płaciło
9ię 30, z Kaliszem 50, z Dobrą, Turkiem, Koninem, Wła
dysławowem i Stawiszynem 80 kopiejek. Nadanie depeszy
przez telefon - 10 kopiejek.
Przecl.ętny zarobek łód7Jkiego
robotnika wynosił w 1911 roku
około 285 rubli rocznie.

Dalej następowal alfabetycz.ny wykaz abonentów, którzy
mieli
numery jedno-, dwu-,
trzy-, lub czterocyfrowe Numer 1 należał do prezydenta
miasta, numer 2 - do policmajstra, 3 - do policyjnego
cyrkułu przy placu Kościelnym.
.P-0 każdym 11azwisku zaznaczano, czy · jhst t.o . tn1eszkainie
prywatne,
kant.or,
fabryka,
czy... „zubnyj wracz".
Wykaz abonentów w pełni
odzw!.erciedlał status i zamoż
ność trzech głównych grurp narodowych zamieszkujących ówczesną Lódź: Polaków, Niem-

ców i Zydów. Dominowały
nazwiska: Berman,
Wagner,
Kaufmann, Muller, Szapiro, Fiszer. Było 24 Konów i 7 Levich, gdy tylko 4 Kowalskich
i 1 Nowak. Ludwik Grohman
miał az 9 telefonów: w domu,
biurze, bkalni... Tyleż samo nu,.
merów wklini~o pod nazwi·
skiem Izraela K. Poznańskiego.
Zaledwie o
trzy mniej niż
miała w Lodzi cała carska policja. Pod literą „Z" można było odnaleźć... Zgierz, na który
przypadało 5 numerów.

„Spis abonentów łód'nkiej
sieci telefonkmej" na lata
l!H3/14
zawi.era

już

3000 numerów,

dziesięciokrotnie

więcej

niz

było

Ich w roku 1883, kiedy
Międzynarodowe
Towarzystwo
Telefonów Bell za.łożyło w Lo·
dzi pierwszą, liczącą 15 kilometrów długości sieć telefonic:zmą ze stacją przy uli.cy Cegielnianej 42 (dziś - Więc
kowskiego). Jest w nim między
innymi: 50 a<lwokatów, pomoc.ników I obrońców sądowych,
16 felczerów, fryzjerów i akuszerek, 137 leka.rzy, 13 rejentów I 2 geometrów.
Telefony posiada: 12 banków,
23 apteki, 44 fabryki I fabryczki bawelniane, ponad 200 wełnianych, „sukna I kortów",
29 - pluszu, a także: 25 szkół,
35 lecwic i szpltali, 37 agen·
tur I towarzystw ubezpleczen.i owych, 7 księgarni (wszystkie na Piotrkowskiej!), 3 lombardy, 26 restauracji i ba.rów,
59 sklepów kolonialnych, 36 z materiałami piśmiennymi, 28
- żeląznych, 6 perfumerii, 5
piekarni, 4 pralnie, 2 rzeźnie
i 1 sklad nawozów sztucznych.
Nie daje to oczywiście peł
nego obrazu ówczesnego handlu i usług,
gdyż skądinąd
wiadomo, że w 1913 roku bylo

w Lodzi: 188 sklepów spcżyw
czo-koloniaLnych, 116 aptek i
składów aptecmych, 347 sklepów z wyrobami teksty-Inymi,
58 - z obuwiem, 64 piekarnie
i aż 20 hoteli. Telefonami dysponowały „Bellevue", „Bristol",
„Centralny",
„Europejski",
„Grand", „Gubi",
„Imperial'',
„Klukas", „Kupiecki", „Manteuffel", „Metropol",
„N owo
Europejski", „Pa.last", ,,Polski",
„Savoy" i „Victoria".
W latach
dwudziestych i
trzydziestych telekomunikacją
zawiaduje PAST, czyli Polska
Akcyjna Spółka Telefoniczna.
W 1929 roku lA>dź otrzymuje
pierwszą automatyczną centralę o pojemności 12 500 numtr
rów z możliwością rozszerzenia do 30 tysięcy. Rośnie liczba połączeń międzymiastowych.
Już w

,,Spisie abonen·t ów łódzkiej
sieci telefonów" na lata
1924/25
nie wyszczególnia się ich, a jedyinie Podaje stawki UJZależnio
ne od odległości. Rozmowa z
abonentem do 25 km kosztuje
40 groszy,. do 50 km - 80 groszy, do 200 - ·dwa złote. Za
3 złote można połączyć się z
Gdańskiem,
a za 4,90 - z
Wiedniem. Za abonament prywatny kwartalnie płaci się 36
złotych,. za zbiorowy (np. fabryiki, Lnstyt11<:je) - 45 zło
tych, a za publiczny (telefon
dostępny dla wszystkich) 63
złote. Podłączenie telefonu do
sieci - 140 złotych. Tyle, ile
rniesięczma niezła
pensja robotnika.
Był jednak I taki
okres, kiedy PAST instal0>wała telefony bezpłatnie,
chcąc
mieć jak najwięcej abonentów.
W „Spisie" są już 34 ba:nki,
10 szpitali i 11 redakcji gazet,
jakie się w tym czasie ukazywały. Ich tytuły to: „Głos Polski i Kurjer Wieczorny", „Knrjer lA>dzki", „Lodzer
Frele
Presse", „Lodzer Tageblatt",
„Lodzianin", „Neue Lodzer Zeł·
tung", „Nowiny", „Praca", „Republika" i „Express Wieczorny",
„Rozwój" i „Volszełtung".
39 numerami dysponuje Magistrat m. Lodzi, 28 - policja,
10 - straż ogniowa. Pod numerelll 66 przy placu Wolności
14 urzęduje prezydent miasta
- M. Cynarski, a pod 1650 komend21nt policji, Al. Roszkowski, który mieszka przy uliKarola 26 (obeonie: żwirki).
Numer 62 należy do dr S. Sterlinga (Piotrkowska 111).
· WY111alaz~ J3ella .powoli :o~
powszechnia slę tez w mnieiszych ośrodkach. W Pabla.nicach jest już 82 abonentów,
w Zgierzu - 30, w Aleksandrowie - 9, Strykowie - 8,
Konstantynowie - 5, Tuszynie
I Rzgowie - 4, w Lutomiersku
zaś

-

Kowalskich -

14, a Nowaków

5, Większość fabryk

także

pczostaje nadal w obcych rę
kach. Ile ich je.st, trudno poli·czyć, ponieważ nie ma podziału na abonentów
indywidualnych i zbiorowych. Mimo to,
jak wynika z wydanego w dwa
lata później.

ko 1 Kona. Zniknęli z kart
wraz z Niemcami, którzy zgotowali im tak traglcmy !oo.
Zniknęli też dawni właścicie
le fabryk, choć wiele ich naz..
wisk pozostało. Obok
nazwy
Państwowy

Zakład

Włókienni

czy S.A.

„Spisu abonentów sieci
telefoniczny~h dyrekcji
okręgu poczt i telegraf ów
w Warszawie (z wyjątkiem
m. st. Warszawy) i Polskiej
Ak·cyjnej Spółki
Telefonicznej w miastach:
Białymstoku i Łodzi z
okolicą"

w Łodzi jest międ<zy innymi:
40 aptek, 33 banki, 8 barów, 6
hoteli, 16 lecznic. 32 gimnazja
męskie i żeń5kie, 16 .sz.pitali, 22
towarzystwa
ubezpieczeniowe
oraz aż 16 koru>ulatów: Angielski, Austriacki. Belgijski, Duń
ski, Fiń.ski, Francuski. Grecki,
Holenderski, Łotew.slki, Niemieck·i, Norweski, Portu.galski, Ęu
muiu;.ki, Szwedzki, Urugwajski
i Włoski. Działa też 57 związ
ków - od Związku Harcerstwa
PoLS>kiego, przez
Oficerów
Rezerwy, Spółdzielni Mleczar-

w nawiasie wciąz
widnieje: I. K. Poznański Obok
Państwowej Fabryki Pudeł
i
Opakowań
- Prus.se
B·cla.
Państwowa Fabryka Wyrobów
Gumowych, to dawny „A. Richter", jak zamaczono.
Po dawnemu są jeszcze prywatne apteki, prywatne sklepy,
kawiarnie i resta.uraaje, kilka
prywatnych gimnazj6w. Przy
Kościuszki 73, ja:k przed wojną,
działa nadal przedstawicielstwo
„Polskieg0 Fiata", a przy Moniuszki 4a - YMCA,
czyli
Związek Młodzieży Chrześcijań

skiej, Wśród 18 innych związ
ków są: Związek Kupców
i
Przemysłowców
d Związek
Przewoźników Konnych.
J~t
Izba Farmaceu1tyczna, ŁódZka
Izba Lekarska, Izba Skarbowa
i Izba Przemysłowo-Handlowa.
Po dawnemu jeszcze podaje się

105 lat temu, 21 grudnia 1883 roku, zainstalowano
w Łodzi telefony. Było ich na początku 300.

Łódź

przez
telefon
PAWEL TOMASZEWSKI

„Spis telefon6w
województwa łódzkiego"
definitywnie zrywa & reklamą,
odcina się od prywatnej włas
ności, każe · zaPomnieć
wiele
tradycy )nyC'h nazwisk i nazw.
W 19?3 roku nikt w Łodzi
nie mie.'izka jqż prz.y· ulicy Jó.
zefa f't~udskiego, --nikt nie pracuje w dawnej fabryce l. · · K.
Poznańskiego, nikt nie leczy się
w Szpitalu św. Jana przy Wólczań&tiej 195,
św. Ant.oniego
przy Przę-Ozalnianej 75, czy też
- O. O. Bonifratrów na Chojnach. Po upafu;twowien·i u
w
1951 roku wszystkie apteki otrzymują tylko numery. Władze
miasta stają się bezimienne.

2.

U progu
ht trzydziestych
Lódź
przechodzi na numerr
pięciocyfrowe, które utrzr:maJą
się przez
ponad pół wieku.
Tanieją opłaty. Kwartalny abonament prywatny (600 rozmów)
kosztuje tylko 66 złotych. Równocześnie już ze

„Spisu abonentów
i
• .
kon-cesjooowanyich s1eCI
te1ef-0<nicznych w Pols-ce
(z wyjątkiem m. st.
Warszawy)"

W 1955 roku w Łodzi istnieje już tylko jedno państwowe
pogotowie ratunkowe. 5 banków, 5 stowarzy.szeń, 8 towarzystw i 10 związków, _jeśli nie
liczyć
zawodowych,
których
jest 22.

państwowych

na lata 1931/31 wieje wielki·m
świ.atem. Trzyminutowa rozmowa z Londynem - 19,10 zło
tych, z Paryżem - 11,50, Bue·
nos Aires - 160, Nowym Jorkiem - 187,50. A wszystko zaledwie w czterY lata po uruchomieniu pierwszego połącze
nia
międzykon tyinenta.lnego
Europa - Ameryka.
Odbiciem
prowadzonej
w
międzywojennej Polsce polityki
zagranicznej jest zupełny brak
połączeń telefonicznych z Litwą, oraz jedno zaledwie J>?łll
czenie ze Związkiem Radzieckim, z Moskwą, z którego korzystać mogą zresztą tylko mie.szkańcy Warszawy .
Tymczasem w Łodzi wciąż
przybywa telefonów - zarówno prywatnych, jak i państwo
wych. Dzięk·i temu mo-Żllla się
na przykład dowiedzieć, że w
Magistracie są wydziały: Prezydialny Podatkowy, Finansowy, Oś~iaty i Kultury, Opieki
Społecznej, Budownictwa, Zdrowotności PUblicznej, Gospodarczy. Kanalizacji i Wodociągów.
Przedsiębiorstw Miejskich oraz
Plantacji Miej6k-ich. Tradycyjnie podaje się nazwiska człon
ków władz miejskich, wy:hszych
urzę-Oników, oficerów policji, a
nawet dyrelktorów większych
fabryk. W wielu przypadkach
wraz z adresami domowymi.
W 1934 roku abonentów jest
14 356. Coraz więcej wśród niob
- narodowości pols'kiej, wciąż
jednak jeszcze dominują Żydzi
i Niemcy. Goldbergów jest 63,
Konów - 39, Levich 23,
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„Przedwiośnie", ,.Rekord", "Robotmk", .,.H.oma".
.,Stylowy",
Tatry"
Tęcza"
Włokmaiz"
:womoŚć':' i „:t.achęta"), 4 1ts1ę~
garnie. 15 komiaariatow i 10
posterunków Mili.<:Ji Ubywatelskiej, na czele ktoreJ stoi w
Lodzi plk. JSorkowski, ti .sądów
(Apelacyjny, lir0dzk1 NaJWYż
.szy, Okręgowy, SipecJalnY Karny, Wojskowy Okręgowy). 37
społdzielni, 215 gimnaZJOW i liceow, 59 szkól pow.st.ee.hnych, 6
wieczorowych szkół dokształca
jących,
15
szpitali,
8 towarzystw
oraz
30
związ
ków
zawodowych m. in.:
Dozorców,
Drukarzy,
Pokrewnych
Zawodów,
Literatów
Polskich,
Muzyków
R.P„ Nauczyc.ielstwa Poli.ski.ego,
Polskich Artystów Pla.stykow).
Działa już tylko jedna instytucja ubez;pieczeniowa - Pań·
.stwowy Zakład
Ubezpieczeń
Wzajemnych. a także dwa pogotowia ratunkowe: Miejskie i
libezpieczalni Społecmej.
Działają n~e partie polityczne. PPR , ma 40 telefonów,
PPS - 18, SL .- 8, SD - 4,
PSL - L Propoteje te będą
.'lię utrzymywać do końca istnienia .systemu wiel<lparty )n.ego.
Czynne są
dwa połitczenia
międzynarodowe s Czecho.
słowacją i Zwią:zkiem Radziecckim. Abonament
na telefon
w prywatnym mieszkaniu kosztuje 80 złołycb. Po wykręce·
niu siódemki zami~t zegarynki zgłasza się biuro napraw.
Rok 1948
nie przyno.si w
książce telefonicznej
jeszcze
większych z.rn.ian. chociaż daje
.się dostrzec nara.\ltający st.opniowo proces wypierania starego przez nowe. I tak obok 41
pry wa tny-ch a,ptek, czynne są
już 4 spółd?:ielcze.
1 miejska
oraz apteka Ur7.ędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przybywa sklepów państwowych. centrali, centralnych
zarządów,
zjednoczeń, spółdzielni.„ Maleje
liczba przedsiębiorstw działają
cych pod
etarym szyldem.
Niepostrzeżenie znika nazwisko
komendanta milicji.
W
latach
pięćdziesiątych

Foto: G.

.skich 1 Jajczarskich, Po różnej
orientacji związki
zawodowe,
wśród któ,rych je.st na pnykład
Związek Zawodowy Kelnerów.
W „Spisie" a 1937 roku wymienia, się 30 już działających
automatów telefonicznych,
11
urzędów pocztowych oraz dwa
kio.ski pocztowo-telekomunilka·
cy jne, zaś pod nazwą UbeZPie·
czalnia Społec:zna w Łodzi figuruje 61 domowych gabinetów
lekarskich. Oczywiście podane
są nazwiska le.karzy i ich .specjalizacje.
W „Spisie" s 1938 roku przybywa: 1 poczta, 5 aptek, 6 barów oraz 5 związków. Stowarzyszeń jest 39. Istnieje 6 pogotowi ratunkowych, przyjmu·
jących zgł<menia przez
całą
do~. a także inne „pogotowia",
jak: elektryc:zine, radiowe, krawieclde, pralnicze... Zgierz ma
już 166 numerów, Od pa:ru lat
Po wykręceniu na tarczy siódemki odzywa się zegarynka.
Pierwsze powojenne książki
telefoniczne niewiele
je.s:zcze
róŻillią się od pr:i:edwojennych.
Taki sam układ, brak podziału
abonentów, dużo reklam. Mimo
to. od razu widać, że w kraju
zaszły wielkie zmiany.

„Spis a·bonentów słecl
telefo1ni~ych dy.rekcji
okręgu poozt i teleg1'af ów
Państwowego

Przedsię·biors•twa Polska
Poczta, Telegraf i Telefon"

z czerwica 1946 roku nie wymienia jut anl jednego Goldberga, ani jednego Levi l tyl-

Galasiński

nazwisko prezydenta
miasta,
którym teraz jest
Kazimien
Mijał. Ale tuż obok pełno
oznak nowego u.st.roju i porząd
ku.
Pojawiają

się więc centrale
Przemysłu Meta-

(Aprowizacji
lowego, Twtylna, Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Papierniczego, Produktów Naf.towydt,
i fane) oraz centralne zarządy,
których ogółem ioot 33. Tyle
samo, ile zjednoczeń. Pojawiają .się wydziały
i delegatury
ministerstw:
Aiprowizacji
i
-Handlu. Be~ieczeństwa PU'b!.icznego, Leśnictwa, Pracy i Opieki Społecznej,
Zeglu1gi
i
Hand•l u Zagranicznego,
PrzemY'slu. Jest PUR - Państwo
wy Urząd Repatriacyjny, UB
Urzl\d Bezpieczeństwa, a
ta'kże Przedsiębiorstwo Pań·
stwowe
„Film Polski". Jest
dysponująca jednym numerem
telefonu Akademia Medyczna,
pięcioma numerami - Politechnika
Łódzka,
o5mioma
Sl!k:oła Główna
Gospodarstwa
Wiej.skiego. 14 numerów posia-da Uniwersytet Łódzki. Przy
PJ'.>trk<JWskiej 100 znajduje się
Zanąd Nieruchomości
Opuszczonych i Porzuconych - również instytucja n~y 'P'l'zedtem
w Łodzi nie mana. Trzema ocalałymi hotelami kieruje
pań·
.stwowy zarząd.
W 1946 roku jest: 8 banków
(Gospodarstwa
Krajowego,
Handlowy, Narodowy
Polski,
Polski, Polsk·i Komunalny, Pań
stwowy Rolny 1 Spółdzielczy
,,Społem") 5 barów,
ltł kin
(„Adria", „BaHyk", „Gdynia",
„Hel'',
,,Muza",
„Polonia".

W hand•l u i Ui.\ługach powsta-

ją nowe przedsiębiorstwa.
Są
więc: Łódzkie Zakłady
Prze.
mysłu Piekarniczego, które mają 62 piekarnie i 2 ci&!ltkarnie;
Łód7Jkie Zakłady Gastronomicz-

ne Wsohód .z 10 restauracjami,
15 barami, 10 kawiarniami, 3
c~kierniam.j i 2 jadłodajniami;
Łódzkie Zakłady Gastronomiczne Zachód, które restauracjii
mają W. barów 12, kawiarni - 4 1 3 jadłodajnie.
Większością

sldeipów spożyw
PSS, dysponuJąca 1'37, oraz MHD ._
62.
~iej~i Handel Detaliczny, to
rowmeż 23 sklepy obuwnicze
15 pa,pierniczych,
39 mięsno~
-wędliniar.skich, 9 rybnych 55
włókienniczych, 46 odzieżowych
13 - ze sprzętem gospodarstw~
domowego, 8 elektrycmych 12
kwiaciarni i 20 kom~ów. •
~zych dzielą się

Pracuje jeszcze 9 miejsikich
cegielni. 7 łaźni publicznych, 17

składów opałowych.

~ięgarni jest 29, hotele 4, przedszkoli - 61, państwo
wyc~ domów dziecka - 19, zespałow adwokack>ich 11, ty.
leż
domów ~tudenckich, kin
- trr. Gra 11 teatrów: Opera,
~uzyczny, Nowy, Powszechny,
im. Jaracza, Ziemi
Łódl!k:iej
Żydowski, SatyrY'ków oraz
3
teatry lalkowe: „Arlekin", „Faramuszka ", „Pinokio"•

Powraca zegarynka,

lub jedna na dwa lata. Później
z coraz większymi
przerwami, co trudno chyba li•
sprawiedliwiać
rosnącą sygte•
matycznie ich objętością - od
58 stron w 1946 roku do 479
w roku l 984. Mogłoby to natomiast świadczyć jak dal.eko
wstecz .sięgają korzenie
na.
.szych obecnych trudności, choo
na przykład z zawartości ,.Sirl•
su" na lata 1969/70 nic takiego
nie wynika Przeciwnie obraz
miasta jest w nim raczej opty•
mistyczny. Wszystkiego bowiem
przybywa.
ukazują się

Aptek i punktów aptecznych
jest już 71, barów - 39, domow akademickich - 16, ia•
kładów fryzjerskich
48 p:y.
watnych i 50
spółdzielczych.
ka wiami - 25, kin - 26, k&iQgarni - 37, ur7.ędów pocztowo-telekomunikacyjnych
58,
państwowych
przeds7Jkoli
117, re.stauracji - 39.
Sieć
sklepów spożywczych
MHD rozwinęła się do
16&,
PSS zaś - do 250. M1ę.snyQb
jes.t 136. Grupuje je MHM~ nowe przedsiębionstwo han<llowe
powstałe po nie pierwszej I nie
ostatniej re9rganizacji w łódz
kim handlu.

Dzięki temu, że W.SZY1'CY lekarze z.naleźli .się pod literą {.,.
wiadomo, że jest ich
Ponad
1600, dwa i pół raza więQj
niż pri.ed 15 laty.
•
Założenie telefonu
k<l$ztu·je
1000 złotych, mi~1ęczny a.bona·
ment - 40, Oczywiście
jak
dawniej rozmawiać można te•
oretycznie z całym świa~em. Po
wybran1u numeru 284 s'o dzie·
ci .słuchają bajki na dobranoc.
~ rok uruch-0mione
zo.sta~
pierwsze automatycz.ne połącze
nia międzymiastowe.

Jaka jest „przez telefon"
Łódź, anno domirni 1988?
Nie.'ltety, pytanie to pozo.sta.
nie bez odpowiedzi, gdyż 06tatnia książka telefoniczna ukaią,"
ła się aż cztery lata temu, . a
od tego czasu znów
pr7.e<!1eź
obraz miasta uległ
zmianie.

Czegoś ubyło, czegoś przybyło._
Ot, choćby firmy poloni,Jne -

w poprz.ednim „Spisie telefonów województwa miejskiectt
~ódzkiego" było ich 10,
dzij
Jest dużo więcej. Podobnie ie
sklepami. biurami podróży, st9. warzysz:ni~mi, s.półdzieln~i •
_sl?otkami .., Z kou,iecmośQi ta t
tak bardzo Pobieżna, fragmentaryczna historia Łodzi zawarta w· książkach telefonicznych
mU1Si kończyć .się więc w rQ:
ku 1984, kiedy t.o w mieście
było:

81 aptek i punlktow aptecz..
nych, 7 banków, 61 barów 15
do~ów towarowy"h. 15 domów
dziecka (w tym 6 rodzinnych)
25. domów studenckich, 54 spół!
dzielcze zakłady fryzjer.skie, 11
prywatnych gabinetów lekarskich, 6 hote.ti, 34 ka wiarn.je, 24
k!na, 6 klasztorów, 53 k.$1ęgar
nie, 12 lecznic , spółdzielczych
37 parafii, 79 ur7.ędów poczto:
wo-telek,~unikacyjnych,
177
przedszkoli, 40 restauracji 21
szpitali, 19 stowarzysT.eń, ' 133
sz~oły pod.stawowe, 21 liceów
ogolnolmztałcących i 4 za wodowe, IO teatrów. 23 towarzystwa
3 wytwórnie filmowe. 7 wyż~
szych uczelni i 47 państw~wycb
żłobków.

~klepy
n:ię~e

spażywcze

451,

- . 178, rybne - 34. pa.
p1ermcze 1 za ba wkarskie - 33
obuwnicze i skórzane 59'
włókiennicze 55, odzieżowe
- 43. z artykułami gospÓdarstwa domowego - 58 elektrotechniczne - 25, pasmanteryj„
ne_ - 34, „Pewexu" - 16, ko.
mLSy 14.
Działało 7 pogotowi·
ratunkQwych, w tym
2 prywatne
oraz 3 telefony zaufania.
'

Wśród Ponad 100 tY.$ięcy •·
bonentów 398 nosiło nazwisko
Kowalski, a 320 - Nowak. ·

. Pod numerem 32-82-84 kryła
.- ahlolutna nowość
w
dzieJach Łodzi! - informacja
o r_eglamentacji. Numer POZO.•
staJe aktualny do dzisiaj.

się.

czynna

w dni powszednie od 16 do 8,
a w niedziele i święta przez
całą dobę.

Do końca lat ipięćdzie.tiątych
łód:z!kie k&ląiki telefoniczne wydawane .są regularnie co roku.

•

ODGWSY!l

eżeli

chcesz się spotkad ze mną i z Jłmem, to kon.taktu3 się przez szkolę - powiedziała mi przy }akims przypadkowym spotkaniu Jennice. - Nie mogę
ci podać adresu, bo będę mieszka.la w sąuatcie.

-

Gdzie?
W sąuatcie. N a dziko. A

może chcesz pojeździć z

tiami i zobaczyć, jak w Londynie szuka się mieszkania.
- Ja już tak mieszkalem przed rokiem - mówi Jim. Jest
Nowozelandczykiem, t>ółkrwi bułgarskiej, pół szkockiej. Przyjecha.ł do Londynu, żeby studiować w szkole aktorskiej, a
na
czesne zarobił pracując jako pielęgniarz w szpitalu psyohiatrycznym. - Nie mialem zbyt dużo pieniędzy. Potem jako pielę
ąniarz zara.bialem już całkiem nieźle, a.Le szkoda mi bylo placić

mnym tylko z• to, że majq mieszkanie i mogą je wynająć. Teraz 1ń'ltte na to stać, ale skoro Jennice nie może sobie na to pozwolł.ć, to mogę się z nią zakręcić kolo tego squattu.
A ty Jennice nie możesz płacić czynszu?
Nie. Przez ostatni rok chodziłam do słynnej w Londynie

-

sz~'O~y mimów Desmonda Jonesa.. Cztery, pięć godzin dziennie
za~ęć, potem próby , praca w domu, no a wieczorami, osiem godzin· llarówkt w nocnej knajpie jako kelnerka. Zyło się zupełnie
dobrze. Poplynęlam z forsą w czasie wakac?i.
Kwrs comedia
delt' arte we Wlosżech, trochę pojeździlam po Europie i •robifo
się cieniutko. Teraz studiuję w szkott' dramatycznej.
Razem z
Jimem. Aż w harabstwie Essex. Z centrum Londynu, z West
E?1du, 1,5 godziny metrem. Nie mam teraz czasu na pracę w nocy. Dostaję pieniądze od władz Lokalowych na mieszkanie, mam
stvperidiu.m, więc inkbym mieszkala. w squatcie to te 70 funtów
tygodniowo mialabym na czysto. Da. się przeżyć, Do tego jeżdzę na gapę w metrze
·

Po drugiej stronie ulicy elegancki jednopiętrowy budynek,
rzęsiście oświetlony W squatcie ciemno. Nie ma prądu . Jennice
1 Jim twierdzą, że to tylko na razie Przed tamtym kilka niezłej klasy samochodów, przed ich squattem rozlatujący się płot.
- Nie przestrasz się tytko, bo tu wszędzie jest yrnzowiskd ostrzega mnie

terkocząca

iak karabin maszynowy Jennice

Nie ma. światla, ale jutro pojedziemy do biura elektryków, to
nam założą . Nie ma wody, ale to tez da się .:robić. Popatrz tuta3 - światło latarki omiata to, co pozostało po eleganckim kiedyś salonie. Kominek Resztki boazerii. - Ładnie tutaJ. To bę
dzie two;a pracownia jakbyś chciał coś napisać - żartuje Jen-

nice i pokazuje ręką na biurko jakby żywcem wyjęte z polskich przychodni lekarskich. - Leżalo na tyłach szpitala w

Haokney, to je zapakowaliśmy. Może się przydać. Squatters musi być trochę chomikiem.

zakładania zamków mieliśmy zastosować dopiero w Loughton dzielnicy położonej na północy Londynu, a właściwie już w
hrabstwie łlssex. Ale zanim do tego doszło, zainteresowaliśmy si~
szeregiem domów, , w którym w każdym mogłoby spokojnie
mieszkać ze dwadzieścia osób.
- Niestet11 - rozłożył bezradnie ręce właściciel - nie mogę
wam WtJnająć mieszkania, bo zarząd transportu., po.d który podlega ten obszar ~adecydowal, że w całości mote mieszkać tylko
czterdzieści osób. W pierwszym domku. mieszka stara, schorowana kobieta. i nikt więcej. Nie mogę też wam go oddać pod squatt, bo ;uż miałem
to aferę z wladzamt lokalowymi.
Często właściciele domów, gdy nie stać ich na opłaty za dom,

o

wynajmują

parę

pokoi squattersom. To znaczy wynajmują za
darmo. Bo wtedy mogą ubiegać się u miejscowych wład& o
umorzenie opłat, jako że dają dach nad głową bezdomnym.
- Nie ma rady - powiedział Jim. - musimy wlama.ć się do
tego domku w Loughton.

-

Włamać się?!

-

włos Ljeżrł

mi

się

na

głowie.

- Czemu się tak dziwisz? - tym razem zdziwiony ·był Jim. Przeciez bez tego nie byloby squattersów Musimy tylko kupić
wlasny zamek i jak otworzymy drzwł, trzeba zamek zalożyć.
Wtedy zgodnie z prawem angielskim nikomu nie 1JJolno
cię
wyrzucić z domu, poza sądem, a to trwa ze siedem-osiem miesię
cy.

Następnego ranka chudził nas

potworny huk.

Posypał się tynk z niezbyt solidnych, angielskich murów. Zer-

waliśmy się

na równe nogi i wytrząsając gruz z głowy popędzi
po rm.cllyhotanvch "<'hodach na dół
- Wy jestefrie ~ ekipy ~o.:hiór'<. owej? - osadziło nas w poło
WiE' drogi F'acet stał na dole i ogromnym brzuchem barykadoliśmy

wał wyJście .

-· Ro1hiórkowej?
Zapadło kilkuna>tosekundowe
nie ciągnął:

-

milczenie. a potem on

włamanie

jest

włamaniem.

pod dom.

Mały

z ciemnego kamienia.

Troszkę na uboczu. Tak się przynajmniej na początku wydawało. Jennice stanęła na rogu ulicy. Jak to się na Bałutach
mawiało na lipku. Jim podpełzł do drzwi. Strachliwie skryłem się za potężnym pniem klonu, który rósł tuż przed domem.
Po chwili okazało się, że nie będzie żadnego włamania, bo już
ktoś był przed nami i stłukł szybkę Poinformowawszy nas
o
tym Jim pchnął okienko i wszedł do środka. Po chwili wnosiliśmy z Jennice do środka dobytek młodych
artystów, a Jim
pracowicie majstrował przy zmianie zamków. Furgonetka już
stała pusta, nowy zamek lśnił w promieniach
coraz bardziej
przygrzewającego słońca, gdy wędrowaliśmy z Jennice po dom-

Jak w Londynie szuka

się

mieszkania?

z

-

Whlśnie

-

To musiciP.

odpowiedzieliśmy zgorlnie
się zbierać i to szybko, bo tam na dole
już
zaczęto rozwal11ć boczną ścianę budynku. Myślalem, że wy poTZadk1t,1ecie uórne piętra.
- Daj
trochę czasu jęknęła Jennice Nie zdążymy
pozbierać tegfJ caleqo majdanu.
- Do jutra rana możecie się przechować w jednym pokoju.
Wyjr1.eliśmv przez rozbitą szybę w oknie łazienki. Pod gara-

nam

żem i;tał

ogromny spychacz Ludzie

1

kilofami

rozłupywali śćia

tuż pod poko,iE>m, w którym spaliśmy Dwóch facetów wynosiło na.iróżniej<7e przedmiotv i rzucało na stoo;; płonący w ogrod1.ie. Płomień dochodził do dachu, a faceci cieszyli się jak dzie-

ny
ci

I tak ~ ię zacz~fa · nasza kilkudniowa
poszukiwaniu miejsca dogodnego do
dziko.

Pogoda

była

węlrówka
sąua1tu -

po Londynie w
mieszkania n'l

o·b rzydHwa.

Na ulicy żywego ducha. Dla u«6 ~" uoorze Kuląc się pod lodowatymi strumieniami deszczu, szarpani wiatrem podchod'limy
pocl domek z c?:erwonej cegły stojący tuż koło opuszczone.i szkoły
Dnmek wygląda na opuszczonv Szyby w oknach całe Jim
delikatnie naci ,ka na klamkę furtki Potem naciska mocniej.
-

Cu jest do cholery?

Ro1glada się oo oknach jednopiętrnwvch. tynowych Io· - skich doml~ów ~tojących po przeciwn.ej stronie ulicy. Cicho. Nikt
nam sie nie PT7Y gląda.
- Tam kto~ je<t - mówię szeptem.
- Eei> tnm. To ~:nt -- lennirf' tf'7 szeoc7e.
- Patrz<'IP, tam się ktoś ukrywa - · \\'ydzieram się teraz dla
octmi ·1n.v na całego
W oknie poi<azała się P,łowa i zaraz zniknęła. Po parunastu
sekund<1ch, oci 1\gając się wysunął się niewiP!ki człowieczek w
podni c1<'7Cmym garnitune.
- Hm ·- chna~nał iakby nojednawczo.
- fłel. lo - za~::idnęła życzliwie .TE>nnke - Pan tu mieszka? ·
Czlow ieciek uohił ruch jakby wów chciał zniknąć w zbawC7.vm cif'tiiu . 'lle ~ie pohamował. Pne oo; tęriował z nogi na nogę.
S1,·hkim rucrf'm ręki przeiechał po głowie i przeciągając sylabv nripowied1iał
Nieee .la tutaj pracu3ę .•Testem ogrodnikiem. Nie lubię pytyl.P 'P1ltań„ Nagle mieruchomiał i .niespodziewanie hardo rlorru<'ił . - Nie mam iadn°go oficjalnego upoważ
nirmia do otwarcia tych drzwi i wpuszcienia kogokolwiek
do
środka
ta.il.

W~?ęd:?ie

Usr.anowaliśmy pierwsze, święte prawo squatters: nie wprowadzaj się do domu, który już ktoś prwd tobą zajął. Nawet jeżel i Jest to i;amntny, słabszy człowiek .
Polem b.vl.v jes1c1e poz<1bijane de<'hami domy w Finsbury
Park - drielriicy czarnych handlarzy narkotykami, białej, złotej
młodzieży i tanich malaj~ldch knajpek . .Jakaś życzliwa kobieta,
są~i>1<luj~C'a 7. rlo111em obiektem naszegt'.l zainteresowania. mówiąca z i;ilnym greckim akcentem, ostrzegła nas żebyśmy z tegc 7.re1ygnowal1 , bo dorn ie«t pod ol;>serwacją policji.
'T'rze<'ie praw'> squattersów głosi: - w miarę możliwości postaraj sie pormrnawiać z !!ą~iadami, wyjaśnij swoją sytuację, a
ludzie zrozumieją, że nie jesteś włamywaczem tylko squattersem
i Odniosą się do ciebie z szacunkiem. Drugie prawo dotyczące
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ku starając się poznac Jego tajemnice. Szukaliśmy zaworów do
ciepłej wody, gdy za pomarszczoną, zielonkawą szybą łazienki
zamajaczyły kontury ludzkich postaci. .Jennice podniosła
gło
wę, że:by dokładnie się temu przyjrzeć, ale jeszcze nie zdążyła
otworzyć ust, gdy z zewnątrz dopłynęło energiczne stukanie.
- Czy jest tam ktoś? Proszę uprzejmie otworzyć!
- Gliny - szepnęła J ennice i pobiegliśmy do wejścia.

uprzedził nasze ewentualne okrzyki
Jim.
był doprawdy czymś dla mnie niebywałym.
- Popatrzcie Lepiej tam - wskazał ręką rrzed dom.
Na chodniku stały cztery policyjne „Rovery", a na każdym
wirowało niebieskie światło „koguta". Przed drewnianą bramą
stał policyjny Jeep. a za rogiem okratowana furgonetka
Oby-

- \Viem, wiem Jego stoicki spokój

dwa bez kogutów. Na ścieżce stało trzech policjantów w charakterystycznych jajowatych hełmach.
- Proszę otworzyć drzwi - nakazał jeden z nich.
- Przecież są otwarte - flegmatycznie odparł Jim stojąc w
progu.
-

A

więc możemy wejść i

daleJ policjant

tak -

Pojechaliśmy wprost do kwatery głównej squattersów
przy ulicy Swiętego Pawła.

.JQ

11

Biuro było otwarte. Dziewczyna siedziała za biurkiem, przy
telefonie, a młody dwudz1estoczteroletni chłopak miotał się po
mikroskopijnym pokoiku jak lew po klatce. $elany poobwieszane różnego rodzaju plakatami. Wisiał tam też dokładny spis
praw, jakie mają squattersi i adresy zarówno osiedli squattersów, jak i prawników, którzy bezpłatnie udzielą nie tylko porady,,)lle ewentualnie będą bronić prawa squattersa przed sądem.
- Ilu was tutaj' pracuje?
- Doświadczonvch osób to jest sześcioro, a w sumie jest nas
czternaściorc>.
- Doświadczonych?

nie stawiacie nam oporu? -

pytał

-

Tego nie powiedzialem. Ale po co chcecie wejść do środka?
Istnieje podejrzenie - wyjaśnił służbiście policjant że
włamaliście się do tego domu.
- Przykro nam cię rozczarować, ale nie wlamaliśmy się

odpowiedział

Jim. Podziwiałem jego spokój. Spojrzałem kątem
oka na Jennice. Obgryzała nerwowo paznokcie.
- Jeżeli pozwolicie nam wejść, to przekonamy się czy doszło
tu. do wlamania czy nie ugodowo zaproponował policjant i
dodał tonem, w którym czuło się, że pytanie zadano w zgo„
dzie z regulaminem, ale tak naprawdę, w głębi duszy to pan
posterunkowy nie bardzo wierzy, że otrzyma odpowiedź negatywną. Zamek 3est wasz. no nie?
-

Tak, nasz. Ale proszę. Jak chcecie wejść, to proszę.

Jim ruszył się nieco i zrobił miejsce policjantom. Jeden po
drugim przemykali się koło niego.
Policjanci dokładnie obejrzeli dom. Zwrócili uwagę na leżą
cy koło rozbitej szyby młotek, ale ponieważ zaprzeczyliśmy jakoby on n'ależał do nas, więc tylko jeden z nich, wyraźnie chcąc
sobie dodać odwagi powiedział nam z pogróżką w głosie.

- No. Niech no tylko sierżant przyjed?ie, to on już wam da?
Sierżant był ogromnego wzrostu, kolo czterdziestki, zmęczony
\viecznym użeraniem się z rozwydrzoną młodzieżą zakłócającą
spokój uczciwym obywatelom. Wokół oczu miał kręgi worków:
albo od nadużywania whisky, albo od choroby żołądka.
- Macie dwie rzeczy do wyboru - powiedział tonem człowie
ka zmęczonego - albo znikniecie stąd w ciągu dwudziestu minut
albo wpakuję was do pierdla i kropka. Macie dwie minuty do

namysłu.

, Wyglądało na to, że Jima ubodło do żywego wyrażenie „do
pierdla"..
.
- Mam wszelkie podstawy przypuszczać - odezwał się wyniośle że zgodnie z Literą prawa brytyjskiego, które takie
obowiązuje w hrabstwie Essex, jesteśmy po zamontowaniu nas<:ego zamka zupelnie legalnymi mieszkańcami te; nieruchomoś

ci.

Sierżant sapnął,

podszedł bliżej

do Jima, tak, że prawie ich
- Dwie minuty.
Wydawało się, że ani jeden, ani drugi nie ustąpią, a ja wid:t!ałem się już za kratami „pierdla".
- Nie wygłupiaj się Jim - zamiauczałem - jak nam dają
szansę. to pryskamy.
Jennice bez słowa zaczęła wnosić rzeczy z pow~otem do furgonetki. Pomagałem jej w milczeniu starając się nie patrzeć na
wciąż tkwiącego w drzwiach, nadąsanego Jima. On tu n\ Wyspach był u siebie, i w związku z tym był gotów procesować się
do ostatniej kropli krwi. Co to znaczy, żeby policja wyrzuciła
go ze squattu, jeżeli on był · szybszy i zdążył przed jej przybyciem założyć zamek, do którego klucz miał w kieszeni. Prąwo
jest prawem i ani myślał od tego Odstąpić W końcu dał się zaciągnąć Jennice do już załadowanej furgonetki.
- Chciałem, ot tak z ciekawości o coś zapytać? - zwrócił się
do sierżanta.
N o, wal ~mialo.
- Kto was zawiadomił?
no$y

się zetknęły

i

-

Dostajecie za to

wycedził:

- A jakżeby kto? Na.i.bliższa sąsiadka. Za.dzwonila, te dom sto_ł
nie zamieszkany od pól roku, że kręcą się jacy§ tacy podejrzani,
bo to nawet nie przyszli st1: .Przedstawić, że są nowymi mieszkańcami.' My§tala, że jesteście wlamywaczami. Bala się, że potem przyjdŻie · na nią kolej; wla.miecie się do niej, albo ją za.mordujecie, albo co.
·

jakieś pieniądze?

Kim ' jest ta wasza czternastka?

- Większość to studenci. Jest także ki~koro bezrobotnych, którzy dostają zasiłek od rządu i przychodzą tutaj w wolnym czasie. Jest także paru mlodych sira.wników, którzy· pracu3q tuta3
raz w tygodniu, też bezplatnie.
Od 1381 roku, po stłumieniu zamieszek i powstania chłopskie

datują się pierwsze wzmianki o squattersach.
Początkowo
dotyczyły one ludzi zajmujących
bezprawnie niewielkie
kawałki ziemi i stawiających tam swoje domy. Nazywano ich .,gra-

go;

nicznikami", bo najczęściej domy stawiali na miedzach. Niektóre
z tych ·szesnastowiecznych domków stoją po dzień dzisiejszy. Na
początku naszego stulecia niektóre z komun squattersów były
organizowane przez weteranów powracających z pól bitewnych
pierwszej wojny światowej, gdy okazało się, że szumnie ogła
szane przez propagandę rządową „domy dla bohaterów wojny",
nie odpowiadały minimalnym standardom Także po drugiej wojnie
światowej powracający do domów żołnierze często nie mieli domu i pomimo wprowadzenia bardzo surowych przepisów prawnych około 44 tysięcy ludzi mieszkało w squattach. Na dobre
zjawisko zaczęło się w Londynie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Do największej
akcji 'w ysiedlania squattersów
doszło w 1978 rokµ na Huntley Street, gdzie zmobilizowano olbrzymie oddziały policji do usunięcia z mieszkań całej ulicy
„dzikich

MAREK BRZEZIŃ'SKI

domyśl-

Wu pewnie jesteście squattersi?

- Coś ty? Cz11 wysad.ztliścte bank angielski w powietrze, cz11
co? Wy jesteście Po prostu wrzodem na dupie, ot i co - dqbi·
tnie przedstawił to sierżant• - tylko mamy z wami kłopot. Je&t·
cie z Bogiem?

- Nie. Zadnych. To wszystko robimy w ramach pracy spole.c znej.

Ale

usłyszała

nad rolami, pracujemy w pubie. Tez przyjemnie, tylko że zamykają o JedenasteJ wieczorem.

kon•

Podjechaliśmy

-

Patrz

Jennice i Jim mieszkają w pokoju na II piętrze. „Ich" pokój
jest z widokiem na ogrl!d N<Jgie badyle dawno nie pielęgnowa
nych kwiatów wystają z nagich krzewów Jennice porozstawiała
po .całym pokoju ze trzydrieści świec. Robi się coraz zimniej.
Je7yczki pary wyskakuj~ z ust pr7.y ka7dym słowie. Jim wkła
da na siebie kolejny swerer i wciąga rękawiczki bez palców, a
potem rozlewa whisky do plastykowy<'h kJhków
- Gdiie chod1icie myć 7ęby, gdzie się kąpiecie, gdzie siusiu?
- Do 24 otwa.rt11 jest frinleta. na stac11 metra. Potem trzeb11
poczekać do rana . Myjemy sfę u przyjaciól albo w
college'u. A

tadne

- Toteż nie wolno dać się zlapać, gdy wyłamuje się stary zamek. A potem nawet policja nic nie może zrobić, bo ;ą oskarża
się o wlamanie.

Schod1imy w zatęchłą czerń. Poprzewracane graty walają się
po kątach .
- Jeszcze trochę, a odkryjemy świeżą plamę cementu pokrywającego ludzkie zwłoki mruczę
do siebie, ale Jennice to
- A żebyś wiedziai, że jest tutaj coś z atmosfery nawiedzonegr> domu. W pokoju, któr11 ja zagarnęlarn dla siebie, wist na
ścianie kartka z planem lekcji z 1978 roku. Ten dom już od dawna stoi pusty.

będę wyciągnięte

- Jak chcesz dla nas pracować, to proszę bardzo, ale potrzeba
co najmniej sześciu miesięcy, zebyś zaczął
się orientować
w
prawie lokalowym, w przepisach, w sposobach. postępowania z
policją i kontaktach z posłami d.ó Parlamentu. To jest nie3ako
biuro porad, kwatera główna na pólnocno··Wschodni Londyn. Taktch biur jest w Londynie pięć.

Moja przewodniczlka oprowad.za mnie po tych rui.na.eh
z dumą właścicielki nowego M-4.
- Tutaj musialo być ogromne mieszkanie na parterze.
na schody. Zupełnie jak z filmów Hitchcocka.

- A w stosunku do na1 nie
sekwencje prawne?

mieszkańców".

Jennice, Jim i ja także trafiliśmy na taką ulicę. W murzyń·
kiej dzielnicy Hackney, przy Hackney Road, wszystkie domy zajęte są przez squatters. W niektórych palą się lam1>Y naftowe,
w innych już jest prąd elektryczny, ale jest też parę takich,
straszących oc:?:odołami powybijanych okien, gdzie panują iście
egipskie ciemności.
Wchodzimy po skrzypiących schodach na piętro jednego z takich domów. Łomot w sąsiednim pokoju Jim potknął się o rulon leżący na podłodze i klnie teraz unosząc się z klęczek. Rulon poruszył się gwałtownie i ze śpiwora wychyliły się zaspane
oo·.y patrząc na nas z wściekłością.
- Zajęte - warknął człowiek w śpiworze.
- Przepraszam. Nie zauważyliśmy wizytówki na drzwiach odgryzła się Jennice i dygnąwszy błazeńsko obróciła się na pię
cie i zniknęła w czeluściach klatki schodowej.
Z biuletynu dowiedzieliśmy się, że w sąsiednim domu jest
jedno mieszkanie wolne. Pµkamy do drzwi. Z okna na piętrze
wychyla się głowa dziewczyny. W ręku lampa naftowa.
- Chodimy 11.awiertv clo naszego mieszkania w piwnicy
mówi uśmiechając się życzliwie.
Mieszkanie w piwnicy składa się z ogromnego pokoju i sąsia·
dującej z nim kuchni. Jest woda. W pokoju jest ciepło bucha·
jące od ognia na kominku. Z ulgą wsuwamy się w ogromne,
skórą obite fotele. Gorąca herbata, kruche ciasteczka, jak u cioci na imieninach. W wazonach kwiaty Jest bardzo jasno, bo
w każdym kącie pokoju zapalona jest wielka lampa naftowa.
- Niedlugo liędziemy mieli prąd. Już hyliśmy w elektrowni i

mają

podlączyć. Jak tutaj pierwszego dnia przyszliśmy,
ogarnęła. Piwnica zasypana była metrową warale wywaliliśmy to wszystko· i jak widzicie da się
obrzuca wzrokiem z dumą swoje mieszkanie.

nam go

to nas rozpacz
stwą gruzu,
mieszkać -

- Pracujecie? - pyta Jim.
- Nie. Obydwoje mamy sypendia, bo studiu.jemy. Ja tkactwo
artystyczne, a mój mąż dekorację wnętrz. Dostajemy do tego pieniądze na opłacenie czynszu "za mieszkanie, a że mieszkamy
w
sąuatcie to zbiera si~ wszystko do kupy t ;akoś da się przeżyć.

Nie zostaliśmy w . tym domu, bo okazało się,
był jakiś Amerykanin z dziewczyną z Australii.

że

przed nami

Squattersi to nie tylko ludzie bezd0mni.
To takźe
się zgodzić,

ludzie szukający przygód, albo tacy, którzy nie chcą
aby komuś płacić tylko za to, że jest właścicielem
mieszkania. Swoiście pojęty „robinhoodyzm". W podręczniku dla
squattersów omówiono głównie cztery grupy tematyczne:
Prawną co mówić, a czego nie, policji i sądom, jak się bronić prawnie.
,
Techniczną jak rozkręcić zamek typu Yale, włamać się do
mieszkania okienkiem łazienki na pierwszym piętrze, jak zorganizować wodę, gaz, światło, . jak zbudować półki i przyjemnie
urządzić mieszkanie.
Moralną c:zy nie jest nieetyczne włamanie się do mieszkań należących do innego człowieka, czy jest w porządku, Jeżeli ma się dzieci, nie ma. się gdzie mieszkać i organizuje siq
squatt.
.
Natury ogólnej ~ do kogo się l:głosić po poradę, jak rozma·
wiać i sąsiadami, informując ich,
że właśnie
zorganizowano
squatt.
Problem Jennice i Jtma rozwiązał się jak to zwykle bywa nieoczekiwanie. Na drzwiach tego domu przymocowano ogromną
kłódkę. Była już późna noc i niewesoła perspektywa
spania w
furgonetce. Jim oparł się o drzwi jedną ręką, żeby w ten sposób wygodnie stojąc, zastanowić się co robić dalej. Drzwi ustą
piły lekko, gdyż kłódka okaz.iła się atrapą Mieszkanie było fan·
tastyczne. Kręcone schody uwieńczone szklaną kopułą, przez
którą gwiazdy zaglądały do środka. Pokoje na różnych poziomach, salon na pierwszym piętrze, a na parterze pomieszczenia
czegoś, co było dawniej zakładem fryzjerskim, kosmetycznym
i
sauną. Dres.zez emocji, gdy na podłodze z surowych desek,
w
migocącym świetle świecy, rozłożyliśmy się z kolacją. Pierwsze toasty za pomyślność i uroczyste przymocowanie na drzwiach
obwieszczenia, które 'dostaliśmy w kwaterze głównl!'j squattersów:
„Wyciąg z paragrafu szóstegd przepisów prawa karnego. Ogfaszamy, iż zajęliśmy ten dom na nasze mieszkanie, wkroczenie na
jego tere1ł bez nasze; zgody jest przestępstwem kTymina.lnym,
którego popelnienie za,grożone ;est karą pozbawienia wolności do
sześciu mie#ęc11 lub grz11wnq

do 2000· funtów".

•
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Archipelag Wysp Komoryjskich otaczają W<>dy Oceanu
Indyjskiego pomiędzy Madagaskarem a ws·chodnim
wybrzeżem Afryki.
Są to wyspy, o których Polak na ogół nie słyszał, kiedy zaś
wspomnisz o nich Polakowi wykształconemu, zacznie przytakiwać
wyrozumiale głową przekonany, że ma do czynienia z l<;retynem
snującym majaki o hiszpańskich Kanarach, które, jako wszyscy
wiemy, leżą na Atlantyku.
Na temat Komorów mało jest w encyklopedii, mało w księgach
okrętowych I nie pamiętam, abym kiedykolwiek uczył się o nich
na lekcjach geografii. Same o sobie wyspy te również wiedzą
zaniedużo, jeśli natomiast chodzi o polskie statki handlowe częły zawijać tutaj dopiero od paru lat i nawet wśród bywałych
marynarzy niewielu jest takich, którzy mogą poehwalić się znajomością Grande Comore, Anjonan, Moheli czy Mayotte.
0 1 r.1ałbym napisać kilka reportaży o tych pięknych i malowniczych wyspach z krańca świata, o panujących tam obyczajach,
historii, polityce i kulturze. Zacznę od tego. że kiedy stanęliśmy
na redzie w Moroni, stolicy Wielkiej Komory i całej w ogóle
Republiki Islamskiej, miejsC€ na tak zwanej półce wśród raf koralowych było zajęte przez jakiś statek z RPA. Nie ma tam
żadnego nadbrzeża, żadnej kei, a jedynym w miarę bezpiecznym
stopniowo
punktem, gdzie można rzucić kotwicę i przenieść
fracht z ładowni na prymitywne łodzie tubylców, jest właśnie
owa niewielka półka: wypiętrzenie dna, płaski wierzchołek podwodnej góry, za którą głębokość opada do tysiąca pięciuset metrów. Miejsca na półce starcza wyłącznie dla jednego statku.

Reporter

„Odgł6sów"

się w Europie ponad sto gatunków światowej sławy perfum i wód
cenie jest ekstrakt ylang-ylang,
kolońskich. W największej
Pachnidła skomponowane z tego ekstraktu i zastosowane umiejętnie przez średnio urodziwą kobietę, zdolne są, wedle legendy,
zniewolić każdego cesarza i króla, nie mówiąc już o prezyden-

tach I premierach.
Agent Uczy SQbie niespełna czterdzieści lat i też jest Francuzem.
Ma w sobie dużo utajonej arogancji i sprawuje niepodzielną wła
dzę nad mafią portową. Chylą przed nim pokornie czoła celnicy,
dokerzy, szmuglerzy i policjanci. Polscy marynarze wszelako potraktowali go obojętnie.
Któregoś wieczoru, gdy piliśmy herbatę z kapitanem w jego
statkowych apartamentach, odwiedził nas agentowy ciura, służący
wiernie swojemu szefowi w charakterze intendenta I radiotelegrafisty. Przyszedł z tęgim, wysokim Niemcem, którego wiek oscylował pomiędzy pięćdziesiątką a czterdziestką w strefie środkowej,
a buźkę ten obywatel miał dziecięcą. Niemczyszka kupił od marynarzy cztery pary skarpetek i był zadowolony. ,Tego za·dowolenie przeszło w ekstazę, kiedy kapitan odkapslował mu wspaniałomyślnie butelkę bawarskiego piwa. Pociągnął, omiótł wargi,
spaśnym jęzorem i powiedział, że bardzo lubi Polaków.
- Z czego pan rechocze? - zapytał mnie kapitan.
- Z radości, że on nas tak bardzo lubi - powiedziałem i zwróŁyknąłby pan, dajmy na to, whisky?
ciłem się do Niemca: - Yes - powiedział, a jego ekstaza doszła w tym momencie
·
do zenitu. - Chętnie bym lyknąl.
- To zupełnie tak samo jak ja - powiedziałem. - Ale whisky
nie ma. Whisky poszła na spacer.

na Wyspach Komoryjskich.

SamotnJ statek w portowej zatoee
AN1DRZEJ MAKOWJJECIU

Ciura francuskiego agenta był Komoryjczykiem o wyraźnej
przewadze krwi arabskiej. Jako pobożny Mahometanin nie brał
w ogóle alkoholu do ust, ale palił za to jak smok amerykańskie
papierosy i zachlewał się pepsi colą. Papierasów i coli nie przy·
niósł oczywiście ze sobą. Papierosy I cola należ:?ły do kapitana.
Wypiwszy coś cztery butelki i wypaliwszy około dziesięciu sztuk,
pobożny Mahometanin wszczął z nami dyskusję światopoglądową.
-

Najważniejsza

-

Wiara?

-

Wiara.

jest wiara -

powiedział.

Ale wasza wiara służy prz·ede wszystkim mężczyznie - poTylko mężczyzna wali głową w dywan, a kobiety
wiedziałem. w meczecie nie zob::tczY"Sz.
- I gzugznie.
- Dlaczego: sl11.!znie? - zdenerwow?.ł się kapitan.
-

- Bo kiedy ki>bieta bylaby obok mężczyzny w meczecie, to jego
myśli bteglyłiy ku niej, nie ku Bogu. Zamtast modlić się do Najwvższego, gapilby gię na nią i snu.l jakieś rob'.Lczywe projekty.
- Czy kobieta jest w ogóle człowiekiem?
- Kobieta dana jest mężczyźnie ku. pociesze i do pracy, a poza
tym musi rodlłć. - Rozwinął pob:iżny Mahometanin tę wys:-"' in-

teresującą tezę dowodząc śmhło i bez osłonek, że · kobieta sta-

nowi ogniwo przejściowe pomiędzy ludzkością a światem przedmiotów pospolitych, takich na przykład jak łóżko czy zydel.
Kobieta nie żyje swoim niezależnym bytem, kobietę po prostu
się posiada jak barana czy osła.
Przypomniał ml się dowcip o tym, jak cwałujący na ośle Arab
ciągnął za sobą na powrozie żonę zataczającą się i krztuszącą w
pyle drogi. Spotkał innego Araba; ten poz<lrowił go i zapytał:
Collage: Grzegorz

Galasiński

Przy wiatrach f sztormach kapitanowie kotwiczących tam frachtowców momenb•lnie przerywają wyładunek i uciekają w morze,
aby dryfować z dala od ciągnących się wokół wyspy raf koralowych. Zderzenie z rafą stanowi zwykle dla statku katastrofę;
port I półka w Moroni uwłaczają elementarnym przepisom morskim o bezpieczeństwie i potrafią udręczyć nawet we snach
n;1jb ..rdziej doświadczonych kapitanów.
Nasz kapitan, Henryk Walkiewicz, otrzymał wiadomość q.d
agrnta, że jest wolne miejsce przy kei w Mutsamudu. Zatem
w południe 23 września 1988 roku opuściliśmy Moroni i popły·
nęliśmy na inna wyspę archipelagu: Anjonan. Mutsamudu to
port i stolica tej wyspy, zamieszkanej według aktualnych danych
pr~ez sto siedemdziesiąt tysięcy ludzi o czarnej skórze i wielce
zróżnicowanych rysach twarzy. Stanowią oni mieszankę wielu
rozmaitych ras· Murzynów z plemienia Bantu, Arabów z Zatoki
Perskiej, Malg~szów z Madagaskaru, Malanezyjczyków i Hindusów. Podobnie zresztą wygląda sytuacja etniczna na pozostałych
wyspach. Wedle ustnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, opowieści Archipelag Kom<:>ryjski byl zaludniony już w czasach króla Salomona; złe duchy miały rzekomo ukryć w głębi
krateru Kartala na Wielkiej Komorze tron królowej Saby. Krater ten
reklamowany jest w folderach jako największy na świecie. Wień·
czy on szczyt góry wulkanicznej o wysokości dwóch tysięcy trzystu pięćdiiesiędu dziewięciu metrów; ostatnia erupcja wulkanu
n?stąplła przed jeodenastoma laty i nie pociągnęła z.a sobą ofiar
śmiertelnych.

Białych

ludzi .::po·t yka

się

na K·omorach

niesłychanie

rzad ko.
1

Tak czy owak, do portu w Mutsamudu wprowadził nas pilot
francuski, człr.k niemłody już i nader ciekawy. Spędził on siedemnaście lat w Senegalu, a kiedy kraj ten uzyskał niepodległość, przywędrował na Komory, gdzie poza pilotowaniem statków
z1jmuje się także duszpasterstwem - jest księdzem i opiekunem
niev. ielkiego k2.tolickiego kościółka położonego na zboczu góry
ponad miast•m, za starą warownią Francuzów, której armaty
wyzierają 1 fortecznych nisz na zatokę. ów pilot i ksiądz w
jedne1 osobie troszczy się również o cmentarzyk francuski w innym punkcie miasta; otoczył go białym murem i uzbroił w pod~
wojt> o m s~ wnych kłódkach, przy czym od razu należy powiewyznawców Mahometa
:Izieć, iż składająca się wyłącznie z
ludność Mutsamudu jest łagodna 1 nie żywi wobec chrześcijań
skiego cmE'n~arza nienawiści.
Drugim białym mężczyzną na tej wyspie okazał się agent por·
towy, będący jednocześnre zarządcą i współwłaścicielem portu
o· az posiadacz•m dwóch drewnianych statków o niewielkiej wyporności. Kied:y śmy przechodzili obok jednego z tych statlrów
wypełnionych szczelnie jakimiś śmierdzącymi workami, szykował
się on właśn;e w drogę na Madagaskar z ładunkiem suszonych
rekinów Mięso rekina jest podobno trzykroć pożywniejsze niż
bar:.-nlna i można je żuć godzinami Nie zmienia to faktu, iż
wpakowant> do worków rekiny cuchnęły paskudnie, podczas gdy
miasto oraz cała wyspa, jak i w ogóle cały archipelag zdobył
sobie opinię wysp perfumowych - zapachów, woni i aromatów, z
jakimi obcujesz h:m na każdym kroku, nie zdołałby opisać żaden
poeta.
Gospodarka komoryjska bazuje na uprawie i eksporcie krzewów, kwiatów, drzew i esencji zapachowych, z których produkuje

Gdzie idziesz?
A, kobita mi zachorowala i odwożę ją do szpitala.

Słyszałem
cza;ąc3 s!ę

również

ten dowcip w wersji rozbudowanej. Zata-

i krztusząca w pyle drcgi żona szla przodem z po-

wrozem na grdyce, zaś Arab cwałował na
inneg-0 Araba; ten pozdrowił go:
-

ośle

z

tyłu. Spotkał

Salem alejkum.
Alejkum salem.
Gdzie podążasz, przyjacielu?
Kobita mt zachorowala i odwożę ją do szpirola.
Ale czemu pu.ścileś ;ą przodem?
Bo tu kiedyś byli Niemcy i można. trafić na minę.

Kapitan poczęstował Araba piątą butelką pepsi coli · i jedenastym papierosem, po czym zwrócił się do niego słodko:
- Ile posiadasz pan żon?
- Na razie tylko dwie, bo to droga impreza - odparł ż rozbrajającą s~zerokią telegrafista i wytrzeszczył z przerażeniem
oczyska. Był pobożnym Mahometaninem, ale na modłę naszych
rodzimych komunistów wielką wagę przykladał również do guseł
i czarów. - Jedna żona. jest w porządku. - zameldował - z

drogą natomiast ma.m sporo klopotów, bowiem Tzu.cil na nią
urok tutejszy czarownik. Kiedy ona śpi poza moim domem, to
wszystko gra, wystarczy jednak, abyśmy spędzili noc w naszej
malżeńskiej alkoWie i ona od razu 2'aczyna wari-Ować: drapie
mnie, wrzeszczy, ujada i wyje, gdyż polknęla diabla, ten zaś
nigdzie nie czuje się lepiej niż w Zonie kobiety. Będąc lysym,
rurę posiada wszelako wlochatą .i sprośną. Zi-Onie ogniem..

Zamurowało mnie ze zdziwienia. Kapitan też słuchał durowych

jak zahipnotyzowany - objechał cały świat na polskich i zagranicznych statkach, nigdy jednak nie spotkał się jeszcze z tak gorąeą i niezachwianą wiarą w nadprzyrodzoną moc
czarowników.
- Trzeba b11 z tym paskudnikiem zrobić porządek.
Powiedziałem to żartem, telegrafista wszelako wprawił swoją
głowę w ruch jednoznacznie przytakujący dowodząc, że co jak
co, ale w tej materii żartów nie ma.
wynurzeń

- Nasz prezydent Ahmed Abdallach Abdermane jest czlowiekiem. niezwykle postępowym. Gdy w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym 6smym roku. doszedl do wladZY, od razu zakazał surowo wszelkich czarodziejskich pra.ktyk. Oświadczyl publicznie,
że ludzie powinni się kochać i wzajemnie sobie poma.gać, nie
zaś rzucać na siebie przekleństwa i uroki, które bardzo szkodzą
tego
spoleczeństwu.. Ale cza.rodzie; z naszej wyspy nie wziql
do serca i dalej zaczynial wszelkiego typu. szkaradzieństwa - ko·
bietom wyragtaly brody, dzieci rodzily się martwe albo chodzily
do tylu.; powszechnie znany jest fakt, iż pewnej niewieście wykielkowal prąsto z pępka koźli trzonek, a mężczyźnie, który pozwalal sobie kpit z czarownika, zalęgly się w brzuchu. nietoperze
wyfruwające codziennie na świat z odchodami.
- I co na to prezydent?
- Zdenerwowal się i przyslal do Mutsamu.du samolot z polfcjaiitami, kt6111m polecil zaaresztować czarodzieja. Pojma.li go,
zakuli w ob„ęcze i Wpakowali na pokla.d ku. powszechne; aprobacie obywateli. Samolot wziąl kurs na Wielką Komorę, gdzie
w więiieniu nie opodal Moroni czekala już na niepoprawnego zlo:zyńcę cela dożywotn.te; izolacji. Ludność Mu.tsamudu bila brawo
i tańczyla ze szczęścia patrząc ·na odlatujący samolot, aż tu. nagle wydarzyl się cud - bly~k. huk, dwa grzmoty z jasnego nłeba
i gctmolot znikn4l w powietrzu.. Wszyscyśmy myśleli, te dosięgnql
170 pa.lee Allacha, ~ oszczędzając pilota i policjantów. Tymczasem naiza.ju.trz gr'aliMęla w Mutsamudu wwść, że czarownik calt1
.
i zdrotD11 łazi sobłil lllicami miasta.

rufą

Krótko mówlłlcr: wystawił waszego postępowego prezydenta
do wiatru?

- Jego Ekscelencja. Ahmed Abdallah Abderamane okazal to
tym Wt/Padku wielką śmialość i ogromny hart ducha - rzekł
surowo radiotelegrafista. - Bez chwili namyslu przybyl do Mutsamu.du z całym swoim dworem i ruszyl czairownikowi naprzeciw.
zaś uciekł?

-

Ten

-

Nie u.dekl.

doprawdy, niesłychana!
ze śmiertelną powagą nasz miły goś4.
sobie panowie, że powstrzymal prezydenta i jego

-

Bezczelność,

-

Fakt -

przytaknął

- Wyobraźcie
orszak straszliwą
ruszyć nogq.

silą

swego wzroku.. Nikt nie mógl doslou:nie

Z czaro•wn:iikami spoitlka•km
parokrotnie.

slę

w Mu:samudu

Jeden z owych nawiedzonych osobników wtarabanił się między
mnie a kapitana, kiedyśmy poszli z wi1yta do poblisl{iej wioski.
Ubrany był nad wyraz skromnie: sandały nie od pary, góra od piNajb : rdziej 1Ą.Zrustyły rr.nie jednak
żamy i dziurawe spodnie
okulary, które miały zapewne przyd:i.ć czarownikowi s;!en·~'o u
człeka biegłego w mowie, piśmie i piękne) sztuce czytania. Szkła
okularów, nierówne i wyszczerbione na brze ~ ach, pochodziły niechybnie z jakiejś butt>lki bądź słoika, opra\vka nat<:miast skonstruowana była z druku owiniętego taśmą izolacyjną. Dzięki temu,
że okulary spoczywały na samym czubku nosa, czarownik mó: ł
obserwować świat własnymi oczami bez ż <: dnych zakłóceń. Przez
szkła nie dojrzałby nawet z dwóch metrów krowy, a to z tego
powodu, iż były one niebywale zapaskudzone. Czarownik musizł
zauważyć, źe okularnicy często zdejmują okulary · i przecierają
szkła chusteczką. Nie mając chusteczki biedak robił to samo za
pomocą palców rozmazując i wałkując brud na szkle. Był cichy,
pokornego serca; nie odezwał się do nas ani słowem, chętnie
natomiast dialogował sam ze sobą kreśląc w powietrzu przeróż
ne znaki i uśmiechając się słodko. Odda wał nas zapewne pod
opiekę dobrym duchom nie oczekując wdzięczności ni za.płaty.
Przewędrował ze mną i z kapitanem biedl'lą wioskę tubylców,
po czym, widząc, że zbieramy się do powrotu, zawrócił i odprowadził nas do bramy portowej.
Inny dobry czarownik uwodził mnie dzień w dzień na pokła
dzie statku. Nie był całkiem bezinteresowny. W kieszonce koszulki miał długopis nie odznaczający się nadzwyczajną urodą,
twierdził jednak, iż jest to egzemplarz unikalny o wartości co
najmniej czterdziestu dolarów. Namawiał mnie gorąco, lecz ła
godnie, abym skorzystał z tej niebywałej okazji i dokonał zaku„
pu, w przeciwn:vm bowiem wypadku los może odwrócić się do
mnie plecami. $pięwał. · Przymykał tęsknie oczy i nucił kusząco
wsi::om'1gając melodię lekkim, rytmicznym drżeniem ramion. Biegał za mną po wszystkich pokładach, a kiedy zamykałem się w
kabinie, śpiewał pod drzwiami. Fakt, że jest czarownikiem o zmą
conym nieco umyśle, sprawiał, iż handlarze i dokerzy omijali go
z daleka.

na

J{omora·ch są tak mali i S.ZCZUipli, jak Ulałe
Ludzie
i s·~czupłe są kh wyspy, wioszczyny i miasteą.ka.
małe wymagania I małe zepsucie. Bez
możesz spacerować po wąskich uliczkach Mutsamudu o trzeciej nad rane:m, a jeśli spotkasz kobietę, mężczyznę
lub dziecko pozdrowią cię uprzejmie po francusku, bez próby wyłudzenia czegokolwiek bądź wszczęcia dłuższej rozmowy. Policja
i wojsko chodzi tam bez pałek i bez broni; nie zobaczysz bójki,
Małe są ich
lęku w duszy

potrzeby,

nie usłyszysz kłótni; złcdziej może wyłuskać ci ewentualnie w
tłoku portfel z kieszeni, wystarczy jednak spostrzec to w porę i
wrzasnąć, a zawróci i odda łup ze stosowną dozą skruchy i ubolewania. W południe znużeni upałem obywatele obojga płci i
wszelkiego wieku drzemią pod murami w skrawkach clenia; z

minaretów nad licznymi meczetami płyną w niebo monotonne, po·
nure i groźne jęki muezinów; pobożni mężowie walą łb3mi o
posadzkę, żony pracują, oni palą I dyskutują pod drzewami, one
tłuką kijami w strumykach bieliznę; oni paradują tam I z powro.tem w chłodnych labiryntach sta.rego miasta, one cerują; g-otują,
ni2ńczą dzieci, wyplatają koszyki i taszczą na głowach ciężary;
oni kasują na targach pieniądze za to, co one zrobiły I sprzedały; oni poruszają dla przyjemnośd biodrami, one rodzą w bólach i mękach potomstwo, I tak toczy się czas na tej wyspie
przewianej łagodnym wiatre·m znad morza i pokr-0pionej czasami przez Boga litościwym deszczem.
Domy w Mutsamudu zbudowane są z lawy wulkanicznej, a w
oknach nie ma szyb - byłby to doprawdy niepotrzebny zbytek.
Na dachach większości domów stoją ulepione mister.nie z liści
palm-owych chatki, które bronią w upalny dzień przed słońcem,
zaś nocą pozwalają mężczyźnie ułożyć się tam do snu z ulubioną
żoną. Noce w Mutsamudu są ciche, pachnące, skąpane w poświa
cie księżyca i przesycone aromatem drzew, nad którymi szybują
bezszelestnie ogromne czarne nietoperze z psimi pyskami. Nieraz
taki latający pies przycupnie na gałęzi bananowca głową w dół
I świdruje cię mądrymi oczkami, jakby chciał · zapytać: czego tu
szukasz, biała i cudaczna mordo, pośród czarnych ptaków, czarnych t<otów I psów, czarnych miniaturowych, szalenie sympatycznych kóz, gotowych zmieścić się w kieszeni drwala; czarnych nietoperzy i czarnych włodarzy tych wysp?
· Którejś nocy poszedłem z kapitanem na dyskotekę w położonej
na rubieżach miasta restauracji La Palllotte Był to lokal w stylu regionalnym z europejskim, kolistym barem, który wbrew obowiązującej na wyspach prohibicji wywalczył sobie licencję na
sprzedaż alkoholu, Butelka ze szlachetnych żywieckich browarów
kosztowała trzy dolary, odwiodłem więc kapitana od pokusy uraczenia się tym nektarem, który podobnie jak polska wódka i niektóre gatunki polskich papierosów sprostytuował się ostatnim!
czasy.
Przy barze siedział na wysokim stołku trzeci i ostatni już biały
człowiek, jakiego spotkaliśmy w Mutsamudu. Skinęliśmy sobie
głowami, po czym on zanurzył usta w otchłani kipiącego pianą
kufla z naszym eksportowym specjałem, a my wyszliśmy, gdyż
wbrew zapowiedziom agenta nie było w La Paillotte żadnej
dyskoteki.
Wracaliśmy na statek, kt6ry płonął w ciemnej zatoce jak choinka noworoczna. Jako jedyny, samotny statek w porcie ściągał
na siebie uwagę wszystkich mieszkańców, budząc w nich niezdrowe tęsknoty za dalekim i nie istniejącym rajem. Wszędzie
dobrze, gdzie nas nie ma. Nie lubię przysłów, ale jeśli któreś jest
prawdziwe i mądre, to właśnie to. Gdzieś w zaułku zabrzmiała
muzyka. Poozliśmy tam z nadzieją, że zobaczymy wreszcie dyskotekę, tymczasem trafiliśmy na próbę komoryjskiej orkiestry
rozrywkowej. W niedużej mrocznej salce, oświetlonej jedną tylko
żarówką bez klosza, siedziały przy instrumentach młode· I ładne
kobiety. Rola mężczyzny ograniczała się do brzdąkania na gitarze
basowej, natomiast dziewczęta grały na perkusji, na tam-tamach,
na organkach elektrycznych i na flecie prostym. Oprócz tego
jedna do mikrofonu, kilkanaście pozostałych w chaśpiewały rakterze dobrze zestrojonego chóru wspomagało ją u końca każ
dej frazy. Była to melodia rajskich wysp na Oceanie Indyjskim
pomiędzy Madagaskarem a wschodnim wybrzeżem Afryki. Powtórzyłem ją kilkakrotnie w drodze do portu, lecz nazajutrz uleciała bezpowrotnie z więzienia mojej pamięci zagraconej przez
śląiskie koszmary i góralskie plenia.
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nocy 30 .stycmia 1931 iroku,
tuż
pod Anzbach, na linii Wiedeń
Pa.s.sau pociąg osobowy wpadł na
przymoc-0wane do szyn dwie żelaz
ne sztangi. Wykoleiła -się lok-Ollllotywa. Gdyby z toru wy.skoczył cały
pooiąg, zleoiałby z wysokiego
nasypu, co po ciągnęloby za .sobą wiele tragicznych ofiar...
Raport zabrzmiał z tego w7Jględu złowieszczo,
że przed miesiącem, 1 .stycznia l!ł31 r. omalże
nie d0szło do katastrofy na zachód od Wiednia,
pod Neu Langbach. Zapobiegła temu przytomność umysłu samotnego kolejarza Noc
była
bezgwiezdna i dął lodowaty wicher
Joseph
Kraus, przyświecając .sobie latarką. brnął torem przed siebie przemarznięty do szpiku kości.
Już miał zawrócić na skostniałych nogach
z
oględzin pokładów. gdy jego wzrok padł
na
kilka luż.no leżących śrub. Nieco dalej zauważył porozrzucane nakrętki.
Kraus znieruchomiał. Było ja.sne, że mtoś szyny poodkręcał. Wtem ułowił gwizd .szybko nadjeżdżającego pociągu. Co robić? Oddech kolejarza
stał sie momentalnie przyspieszony. Czuł dudnienie w skroniach. Zdjęty przerażeniem tyle jeszcze
znalazł refleksu . że rozkraczył się na środku
torowiska. Zacrął roz.paczl.i wie wymachiwać latarką. Maszynista dootrzegł jasne błyski na torze i chwycił za hamulce. Pociąg przystanął z
przeraźliwym zgrzytem ' kół na ostatnich metrach, tuż przed zerwanym torem.
Wiedeń zatrąbił na alarm. Achturng,
A·chtung, pojawił się groiny
.zamachowiec„.

W teren ll"ZUcono jednostkę do .szczególnych
Poci l\eu La.ngbac.ll zauważono 0001te na sniegu siady czyichś .stvp. w io<liy
d()
bocz.neJ a.rogi. Kto:. wioz.iał .sto;ący tam wiec;.o;rem pojazd. Wygramohl się z mego
wysvki
mężczyzna z po<liUż.nym tłwnok.!em na ple1:ac.ll.
I zaraz ta niewielka ciężarówka, o.słomę•a orezen.tową plandeką. od;ec.hała w kierunku Wiednia. Nieco później znalez.iono przy torach że
lazne dłu·to, gruby .sznur i masywny śrubokręt.
Zrnudn.e dochodzenie
ujawniło, że śrubokręt
wy.szedł z fiirmy Schuhardta w Wiedn1u. ·
Sprzedawca uderzył .się w czoło.

Polkja nie
był świeży,

podążyła tym tropem, choć
a później wyszło, że wcale

nie mylny.

·

12 września 1931 roku, tuż przed pólnocą, ruszył z Budapesztu ekspres do Wiednia.
Minął
przedmieścia, nabrał prędkosc1 i po kilkunastu
minutach wtoczył się z hukiem na zawieszony
nad przepaścią wiadukt pod Torbagy. Z nagła
· nocną ciszę rozdarł
potworny wybuch.
W
chmury strzeliły jasne płomienie. 6 wagonów
runęło w czeluść. Dwa inne zawisły na stalowych przęsłach. Tylko jeden, cudem nie tknię

ty,

na torze.
wyciem syren nadjechały na miejsce strasznej tragedii karetki pogotowia i wozy straży
pożarnej. z poskręcanego żelastwa
wydobyto
rozszarpane ciała obsługi
parowozu i ponad
dwudziestu pasażerów.
Zewsząd
dochodziły
krzyki rozpaczy i błagania o pomoc. Dantejskie, krew w żyłach mrożące sceny, rozgrywały
się niemal do świtu. Przy użyciu palników wydostano jeszcze z rumowiska ponad stu pasażerów z obrażeniami po części śmiertelnymi.
Jeden z kolejarzy zeznał:
- Patrzę, a tu po wiadukcie kręci się męż

z

pozostał

czyzn:i z rozwianym wlosem i jakimś obłędem
w
oczach.
Co
rusz
zapalal
za palkę,
jakby
czegoś
szukając
na
torach.
Pociągnąl mnie za ramię, niech pan spojrzy, belkotal niewyraźnie, tam widać druciki od zapalnika, to musiala być bomba domowej roboty.
Jakiś policjant natrafił na ulotkę
dzoną do betonowego słupka.

Czy Silvester Matuschka

przytwier-

gonił

za

- Uratowal mnie mój patrem, od lat jestem
w Jego opiece. Jak tylko wrócę do Wiednia,
dam na mszę świętą.

Zeznawała
posiadaczka
kamieniołomu
w
Knausdorf.
- Od razu mi podpadly te kilogramy ekra-

Później, już w swym budapeszteńskim gabinecie, dr Schweinitzer polecił, by mu dostarczono ws'1:ystkie dostępne i oficjalne dane o zamachach na kolei w Niemczech I Austrii. Zauważył po ich przestudiowaniu, że zarówno
pod
Lueckenwalde jak pod Torbagy użyto ekrazytu.
Chemiczny skład materiału wybuchowego wskazywał na producenta w Austrii. Tu i tam posłużono się żelazną rurą i zapalmkiem
na
prąd. No i ten chleb kminkowy. Na jego okruchv natrafiono też koło wiaduktu Wszystkie te
zamachy miały zatem wspólne cechy. Wiodły,
być może d'l kogoś, kto iak samotny wilk, polował w pojedynkę. Po Europie zaczęło krążyć
widmo nocnego terrorysty. Już wiedziano, :i:e
ten zbrodniczy awanturnik nie cofnie się przr>·I
niczym . Dr Schweinitzer poleciał myślą
d'l
nerwoweg;o mężczyzny z plamą krwi na czole.
Któż to taki? Zachowywał się podejrzanie.
A niejedną już pn..wdę odczytano "Z zachow'.ln!a właśnie. Wstępne śledztwo ustaliło,
że
Matuschka posiada kamienicę w Wiedniu, jest
żona:y. troje dzieci, nigdy n;e karany . Odludek,
nie ma przyjaciół, do żadnej organizacji n!e
należv. Praktykuiacv kafolik. Raczej
typowy
mieszczuch, popijający herbatę w domowym
zaciszu.
Policyjnego radcę opadły wątpliwości. Może
i ten trou proowadzi donikąd? Aby wyzbyć się
wątpliwości i rozterek wezwał handlarza win
Var gę .

zytu, jakie pan Matuschka kupowal w Wollersdorfie. Zglosilam o tym inspektorowi żandar
merii, ale on wykluczyl żeby fabrykant mógł
być zamachowcem.

nieśmiertelnością?

poruczeń.

-

„.tak, przypominam sobie roslego mężczyz
w kapeluszu na głowte. Zakupił też u nas
dwie sztangi, wezwal taksówkę i kazal zawiezć
:>ię na „Westbahnhof".
Cisnęło się pytanie, do kogo należała ta manę

ła ciężarówka? Wypytywano o to niestrudzenie
wiedeńskich taksówkarzy. Niezliczone wywiady
przyniosły w końcu skutek pożądany.
Właści
cielem bagażówki okazał się Paul Kmzer.
- „.pamiętam tego pasażera, wepchnąt swój

Naraz, 10 sierpnia 1931 roku, gruchnęła wieść
groźnej katastrofie pod Berlinem.
Stała ciemna noc, światła już wszędzie pogasły. Samotne, farmerskie zabudowania pod la-

przy Friedrichstrasse.
- Ten klient zamówil dwie żelazne
rury.
Kupil też 200 metrów elektrycznego przewodu.
Wygląd miał zwyczajny, dobrze ubrany, wygolony, ciemny kapelusz na glowie. Tyle że mówił jakimś obcym akcentem, jakpy jaki Szwajcar. albo ja wiem kto. Tłumaczyl, że jest irlandzkim oficerem i walczył z Angliką111-i. Teraz mieszka w trzypokojowym domku w . Poczdam:e, tak mówił.„
- To wszystko?
. .
- •.. no nie, to byl bardzo mily
czlowiek,
nadzwyczaj uprzejmy. Umówil się nawet z nasią córką Hildą w kawiarni na Belle-AlianzPlatz. Ma tam być pojutrze o 10 przed poludniem.„
W kawiarni zastawiono pułapkę. Nikt się nie
pokazał.
Przetrząśnięto

Poczdam i najbliższe okolice.
Owszem, w Poczdamie rezyduje Irlandczyk, nazywa c;ię Pornell, 5tarow1na, jedną nogą już na
tamtym świecie. Tak schorowany, że od roku
n'e opuszcza dornu . Tak więc śledztwo utknęło
w martwym punkcie. Jakby kto zaklął. · NigJz'e światełka w mrocznym tunelu. Berlin, tar- .
g'lny niepokojPm o bezpie<>zeństwo na kolejach,
wyznaczy! 100 tysięcy mar<>k nagrody za 'wskazanie zamachowca. Sledczy sztab ulokował s'ę
w opuszczonym lr!asztorze Zinna pod Lueckenwalde.
Z~!osir się szynkarz z niedalekiego Jueterborgu. Doniósł, że na dwa dni przed zamachem
w ie<;(o oberży przebywał jakiś cudzoziemiec.
Był postawny, ale miał twarz bladą jak u nieboszczyka . Jego ryc;opis całkiem by c;ię zgadzał
z oodan vm w e:azetach nr7ez policję. Jakiś nie•p'.1lrnjnv człowiek. ciągle rozglądał
się
na
wszY<:tkiP <;trony, iakby miał coś na surnieniu.
Wymowa ~wiadczyła, że pochodził z Austrii, alb') tych dawnych austriackich terytoriów. Możliwe, że jakiś Czech alb-O Węgier.

14 ODGtOSY

śnito mi się, że spadam w

jakąś stra,szgdy się przebudziłem, stal nade
mną Bergman i opowiadał o Trockim.„ będziesz
wie!ki jak on, mówił, a po rewolucji zostaniesz
ministrem w rządzie ludu pracującego.„ swymi
zamachami sprawisz, że kapitaliści potracą gło
wy ze strachu, bo to już zmurszale
mumie,
przeżytki historii, silniej się dmuchnie, a rozlecą się jak slomiane kukły.„ potem Bergman.
zahipnotyzował mnie i rozkazał przygotować ladunki wybuchowe... często też zjawial się nocą
biały duch, byl bez
wiosów na głowie i wymachiwał groźnie pięścią, nawolując do natycll·
miastowej akcji ..•
otchłań...

Pierwszy proces odbył się. w Wiedniu
15
czerwca 1932 r. Jako ostatnia zeznawała żona
Matuschkl. W pewnej chwili podbiegła do mę
ża i całując go w rękę, wykrzyknęła z rozpaczą na całą salę.

o

cyfrować.
Był to adres kogoś, komu rodzina przesyła
ła wypraną bieliznę. Adresata odnalezion-0. To
Herr Braun w Berlinie, właściciel warsztatu

SHvester Matuschka?

czyciel w Esantavar. Podczas pierwszej wojny
swiatowej, wykazując niepospolite męstwo, doslu.iyl s , ę oficerskich szlltów w 6 pułku HonYedow. Po wyjściu z wojska obracal nieruchomościami i trudnił się wymianą walut. Po latach,
juz w uudapeszcie, dorobił się masarni i spozywczego sklepu. W następstwie krachu interesy pozwijał i udał się bez grosza omalże do
Wiednia, żeby spróbować od nowa.
Dorobił s1ę na handlu węgierskim wmem. Z
czasem nabył kamienicę i stał się współwłas
cicie:em odlewni. I znów fortuna Lm1en1ła bieg.
Przychylne dian wiatry rap•e:m się odwróciiy,
Dc.paciia go aługa sena n:epowodzeń. Narastaly straty. i?ogłęb1ały s.ę długi. Wreszcie ostatnim ju/. jego okopem i maią jakby forteczką
stała się kamienica przy Hofgasse w Wiedniu.
W 19aO r. jego zadłużenie sięgało 80 tysięcy
szylingów. Wpisano je na hipotekę wiedeńskiej
czynszówki. Plajta to była i bankructwo raczeJ
rneod wolalne.
Nocą 13 października
1931 roku, w czasie
długiego przesłuchania, Matuschka
wywiesił
nieoczekiwanie białą flagę. Znalazł się u kresu
wytrzymałości. Poddał się i zrezygnował z dalszej obrony. Nie będzie dłużej trwał
przy
kłamstwach. To on odkręcał szyny i podkładał
bomby na torach
kolejowych w Niemczech,
Austrii i na Węgrzech. Wyglądał teraz jak za.szczute zwierzę. Ręce mu opadły, mówił z trudem i niewyraźnie.
Co spowodowało to raptowne
załamanie?
Otóż Matuschkę właśnie poinformowano,
że
Bank Kredytowy zlicytował za długi jego kamienicę. Ten cios zwalił go z nóg. W
oczy
zajrzała mu nędza. z dnia na dzień stał się że
brakiem. Więc po cóż się bronić? Tak
czy
owak życia dla niego już nie ma. Teraz dopiero pożałował. że z chęci zysku ujawnił się po
zamachu na wiadukcie, żeby pobrać odszkodowanie. Tym krokiem założył sobie sam pętlę
na szyję.
Usiłował potem przekonać sąd, że padł ofiarą sił ·wyższych i niezgłębionych.
-

w ciszy i spokoju.

.sem pogrążyły się we śnie. Wtem znad torów
pod Lueckenwalde podniósł się slup ognia. Ziemią wstrząsnęła silna eksplozja. Kilka wagonów
nadlatującego ze świstem pociągu zleciało z toru. Szczęśliwym trafem do śmiertelnych ofiar nie
doszło. Kilkunastu pasażerów przewieziono jednak z głębokimi ranami do szpitala w Berlinie.
Na torach odkryto ślady ekrazytu. To kwas
pikrynowy. W armii austro-węgierskiej wypeł
niano nim P<>dczas wojny stalowe granaty. Nieco z boku trzepotał na wietrze lewicowy „Angriff". Na pierwszej jego kolumnie ktoś wysmarował jaskrawo czerwoną farbą.
„Attentat! Revolution!! Sieg!!! - zamach, rewolucja, zwycięstwo. ·
W zaroślach, w odległości 100 metrów od toru, walały się dwie opróżnione paczki po wypalonych papierosach I kromki chleba obsypanego kminkiem. Natknięto się na cienkie druty
przewodowe i strzępy pakowego papieru. Wid·
nialy na nich zamazane
do
nieczytelności
ostrokątne litery skreślone gotykiem. Po wielu
skrzętnych zabiegach
udało się w berlińskiej
pracowni stai:gane świstki posklejać i zapis od-

był

Urodził się na Węgrzech w rodzinie rzem'eślnika. Gimnazjum ukończył z honorami
w
Koloc„a. Pracował potem nienagannie jako nau-

ną

ladunek do wozu na postoju przed „ Westbahnhof". Pojechaliśmy w stronę Neu
Langbach.
Paczkę miał ten facet owiniętą w gruby papier,
nie wiem, co zawierała, tyle tylko, że byla dlugaśna. To mnie udei:ZJllO..•
- Jak wyglądal ten pan?
.
- „.wysoki, twarz blada i pociągła, dochodzil
chyba czterdziestki. Jakiś nerwowy.
Przeleciało parę miesięcy
Wiedeń alarm odwołał.

Kim

- Kochany, dziękuję ci za wszystko, byld
dla mnie naj!epszym z mężów, nigdy, przenigdy
cię nie zapomnę.
Collage: Grzegorz Galasińskł
„Robotnicy. nie dano wam żadnych
praw,
dlu,ego mu:Hcie je sooie sami w11wu1cz11ć. Vzi.aiajm·y wspomie, a prz113dzie jeszcze azHiń, kieay 1«ipitatisci zaptacą nam za wszystko".

.tletenyi, szef oudapeszteńskiej policji odczywielokrotnie z nie siabnącym zakryje się za tyzm
zamachami 1
urupa wywrot.owców, czy jeden tylko szaleń
czy terrorysta?
·.rragedia pod Torbagy wywołała szok
na
Węgrzech i wzburzenie. Kraj opanowała panika i popłoch. Zatrzęsło się od domysłów. Strach
ma przecież wielkie oczy. Wojskiem i żandar
merią obstawi<>no kolejowe dworce.
Zablokowano przejścia graniczne. Wprowadzono sądy
dorazne. W reszcie, przy dużym rozgłosie, na
granicy z Rumunią, chwycono
za
kołnierz
awóch niemieckich komunistów. Czyżby to oni
podmżyli bomby? Ależ nie, to zwykli turyści.
cws zadano z rozmachem, lecz trafił w próż
tywał u1otkę
Jęciem. Kto

nię.

b.omuś

zaświtało,

że

należałoby

wytropić

Stefana Leipnika. 'l'ylk.o ten zaciekły anarcnista mógł się dopuścić tak potwornej zbrodni.
Trzeba natychmiast rozesłać za nim listy goń
cze. Leipnik sam zgłosił się na policji. Z uś
miechem podał niepodważalne alibi, Więc
i
tym razem strzelono kulą w płot. Tropy okazały się mylne i fałszywe. Wilk z gąszczu nie
wyszedł. Jego ślady pozostawały nadal nieuchwytne.
W godzinę po katastrofie, na wiadukcie pod
Torbagy, pojawił się wyrwany ze snu, radca
policyjny Schweinitzer. Bez zwłoki. zaczął przesłuchiwać naocznych świadków dramatu.
Te
pierwsze impulsowe zeznania mają wagę największą. Są zwykle szczere i otwarte, żywioło
we i najprawdziwsze. W pewnej chwili
dr
Schweinitzer zwrócił baczniejszą uwagę na wysokiego mężczyznę, umazanego krwią na czole. Podczas gdy ci inni, co uszli zagłady, skła
dali dziękczynne modły, bądź trwal.l w milczą
cym osłupieniu, ten blady jak śmierć osobnik
domagał się kategorycznym tonem, by go nie?:Włocznie wpisano na listę poszkodowanych.
-

Stracilem kufer z cennym dobytkiem
- prócz tego dwa tysiące szylingów w
czystej gotówce.

wołał

Dr Schwei.nitzer

zbliżył się 1 zapytał.

- W którym wagonie pan jechal?
- W pierwszym. święci pańscy, tylko ja jeden ocalalem z tego wagonu.
- Pana nazwisko i miejsce zamieszkania?
- Proszę bardzo, Matuschka, Silvester Matuschka, Wiedeń, Hofgasse 9, jeśli już o
to
idzie.
- Zawód?
- Wlaściciel kamieniolomu.
Wskazał na zawieszony
runek świętego Antoniego

na szyi duży wizew srebrn~j ramce.

fię

-

Poznaje pan? -

podsunął

Vardze fotogra-

Matuschki.
Nie, nigd11 nie widzialem na ocz11 -

od-

pad handlarz win.

- Ten człowiek znajdowal się rzekomo, podobnie jak pan, w pierwszym wagonie.
- Wykluczone, bylbym twarz
zapamiętal.
Obchodzilem przecież caly wagon dwukrotnie,
żeby wyluskać jakiegoś partnera do gry
w
karty. Tego pana tam nie bylo, zaręczam.
Matuschkę dowieziono na przesłuchanie
do
gmachu policji. Odpowiadał na pytania jasno
i stanowczo. Nie bladł ani nie czerwieniał. Na
jego oblicru malował się kamienny
spokój.
Ostatnie noce spędził w hotelu „Bristol" z pewną młodą Szwajcarką. Poznał
ją w pociągu.
Nazwiska nie może sobie przypomnieć. Imię
też mu wyleciało. Ale o co właściwie chodzi?
Jest czysty jak lza, nie rozumie, po co wezwano go na policję.
Dr Schweinitzer wpił w oczy przesłuchiwa
nego wzrok tak przenikliwy, jakby chciał wniknąć w głąb umysłu tego człowieka. Zauważył,
że kąciki ust lekko mu drżą i mimo pozornego spokoju co chwila zwilża wargi językiem.
To tylko wzmogło jego podejrzenia. Tym bardziej, że on, starzejący się weteran tylu potyczek z przestępcami, nie ufał nikomu, kto nie
przekroczył pięćdziesiątki. A ten Wiedeńczyk
nie skończył chyba czterdziestki.
- Stwierdziliśmy, że pański kamieniolom w

Tattendorf jest nieczynn'll.
- Tak, zamknąlem go - przyznał Matuschka
- przynosil zbyt duże straty.
- Czym rozsadzał pan skaly w kamieniołomie?
- Ekrazytem.
- Jak to, w kamieniolomach używa się przecież dynamitu. I niech mi pan tylko nie mówi,
że nic pan o tym nie wie.
Matuschka spuścił głowę I znów przejechał
językiem

-

po

wyschniętych

wargach.

Tak, ale ja wolalem ekrazyt.

Nazajutrz zakuto Matuschkę
w kajdanki.
Odtąd
przesłuchiwano go w dzień I w nocy.
Wypierał się i nie przyznawał do niczego. Krę
cił. kołował i grał na zwłokę. W jego oczach
nadal malował się upór i stanowczość. Zrazu,
co dowodził, miało jak tyle kłamstw pozory
prawdy. Ale l tym razem wyszło, że prawdziwym ojcem prawdy jest czas. Po upływie tygodni. Matuschka coraz bardziej
wymęczony
i przybity, zaczął plątać się w zeznaniach i
samemu sobie. A tu kolejne dni przynowe odkrycia wyraźmie go obciążające.

przeczyć
niosły

Matuschkę

Paul Kinzer.

rozpoznał

właściciel

bagażówki

.

- Tak, to ten sam czlowiek, wysiadl
ze
swym pakunkiem pod Neu Langbach. Zostawilem go tam na bocznej drodze.

Matuschkę skazano na 6 lat ciężkiego więzie
nia.
W lipcu 1932 roku stanął przed sądem w
Budapeszcie.
Z życiem rozstała się jego żona, jej serce nie
wytrzymało. Pękło z żalu Po męiiu i łamiące
go bólu.
W obronie Matuschki wystąpił profesor Donath z budapeszteńskiego uniwersy,etu. Był odmiennego zdania od biegłych oskarżenia. Ci
starali się dowieść, że ·podsądny nie zdradza
zaburzeń umysłowych. Jest nat.omiast przeżar
ty egoizmem i zbrodniczą amoralnością. Przeciwnie zaś, pr<>fesor Donath wywodził ze swadą, że nikt nie postępuje, jakby tego
chciał.
Okoliczności są od nas silniejsze.
Zwłaszcza
gdy w grę wchodzi choroba umysłowa. A Matuschka cierpi na paranoję, manię wielkości I
prześlad-0wcze urojenia.
Dostaje też wzrokowych omamów, hallucinationes visuales. Stąd
owa zagadkowa postać Bergmana. Takie halucynacje wywołują zawsze zaburzenia świado
mości. Więc ten nieszczęśnik nie może za siebie
odpowiadać, porwał go prąd obłąkania, powinno się go oddać nie w ręce sędziów i katów,
ale w ręce lekarzy. Jeg-0 miejsce jest w zamlmiętym zakładzie psychiatrycznym,
Na rozprawie Matuschka, nie kryjąc złości,
wykrzylmął.

- Gdzie ten policjant, z którym tamtej nocy rozmawialem na wiadukcie? Dlaczego nie
wezwano go na świadka? Mówilem mu przecież, że to Leon tego chciał, to ten bialy duch
bez włosów, a widzialem też innych Leonów,
jeden z nich byl papieżem Leonem XIII.

Kiedy tak
gorączkowo

przemawiał, głowa
mu
drżała,
gestykulował
rękami, oczy jakby

stanęły w słup. I naraz dostał napadu histerii.
Zwinął się w kłębek i runął jak długi na podłogę, dygocząc cały jak w gwałtownym ataku

padaczki.
Wyrok zapadł 20 listopada 1934 r. Matuschkę
skazano na śmierć przez powieszenie.
W archiwum wiedeńskiej policji zachowały
się po dziś dzień odręczne szkice Matuschki: W
jego mieszkaniu odszukano kilka poza tym dokładnych map różnych rejonów Europy. Na te
mapy Matuschka rzucił czerwone krzyże pod
Amsterdamem, między Paryżem i Marsylią oraz
pod Vitimiglia na Riwierze. Każdego miesiąca
kontynentem miał wstrząsnąć potężny wybuch
zwiastun zbliżającej się rewolucji.
'
CZY,i:by Matuschka istotnie był dotknięty paranoją? Mniema się w profesorskich kręgach,
że tylko jeden przestępca . spośród czterech, acz
chory umysłow-0, jest jako taki przez sąd traktowany. Na ogół przypuszcza się, że ktoś symuluje. Inna sprawa, że wielu ucieka przed
odpowiedzialnością przez furtkę uchyloną przez
aż nadto usłużnych psychiatrów.
Może Matuschka jak Herostrates gonił
za
nieśmiertelnością w czynach
·niezwykłych
I
wstrząsających?

•
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PankowMariana
powieści ł opowiada.m a
~u.bię czytać
skiego. Na szczęście nie ma z dostępem do nkh żadnego kłopo
tu, wszysikie wyda1ne były w kraju, choć pisarz od 1945 roku
J>?za ojczyziną swoją przebywa. Ale ponieważ, mimo tych o<l jaksiążek, ich
kiegoś czasu u<ka.zujących się na polskim rynku
autor c~ągle nie jest znany szerszemu ogółowi czytelników, wypada Wl!ęc powiedz.ie<: parę słów o jego życiu.
studiował
Urodził się w Sanoku w roku 1919. Potem krótko
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia jednak przerwała wojna W roku 1942 zootał a.r esztowany przez gestapo i wywieziony
do oboZ!U koncentracyjnego. Był więziony kolejno w Oświęci
miu, Gross-Rosen i Bergen-Belse.n. W roku 1945 osiad~ na stałe
w Belgii. Na un.imersytecie w Brukseli ukończył slawistykę
i otrzymał posadę lektora języka połskiego. Obecnie na tymże
uniwersytecie jest profesorem literatm:y polskiej.
Marian Pa rulwwski zaczynał o<l poezji, by w końcu w roiku
1955 napisać pierwszą proza,torską książkę pt. „Sma·gła swobojesz;cze
d~" I trzeba powiedzieć, że kSJiążka owa to właściwie
pisana prooą poezja. Autoir na jej ka·rtkach wprowadza nas w
świat dziecięcych fascynacji przyrodą. A choć temat wydaje się
bła1hy, to jednak ksiąZka ze strony formalnej wygląda bardzo
pod:cielona. Pie'I'Wszy z pięciu
poważn·ie, bo na traktaty jest
traktatów mówJ o młodzieńczych wyprawach na jabłka. I już
od pierwszej strony wchodzimy w tę niezwykłą konwencję, tworzoną przez pisarza. Bo „Kto chce wykradać owoce, musi wpierw
posiąść dwie rzeczy: stronę rodzinną i dzieciństwo".
Podczas lektury człowiekowi przypominają się jego ścieżki,
Jt'!óre prowadziły do sadów, gdzde słońcem w ciągu dnia na.peł
nione §.ą owoce albo na słonecz.llliki, których poc'hyl0tne ciężkie
głowy jakby czekały tylko, by ktoś je szybko zerwał. W jaki
i;posób robi się to najlepiej, boć to przecież cała sztuka, także
u Mariana Pankowskiego w kolejnym traktacie mo.żna zinaleźć.
Ale na tym to dzieło się lllie kończy, jest jes?Jcze traktat o roztytułowej
czyli
palaniu og.ni1a, szituce laitarua i o Cygana.eh
gn:iagłej swobodzie.
W ,,Matuga idzie" bohater tytułowy Władzio Maitiuga mło
dzieńrem się sta.je, a potem mężczyZIIlą, a wszystk:ie te prremiany wśród przygód najdrziwniejszych następują; stiraszinycl1 z jednej strony, jak choćby pobyit Matugi w obozie koncentracyj1

Przygody Wladzia Matugi
poipr~z zaibawne do su.rreali<Stycznych, kióre w swej nieAlfreda Kiu>bilna.
zwyikłości przypomiinają fragmenty powieści
objawił się po raz
p~. „Po tamtej. stronie". I w teij książce
pierwszy tein !lllepowtarzalny styl pisana, w niej określOi!ly zos-

nym,

znalazły się na.jważniejsze
tał także bohater, w niej wreszcie
problemy pisarstwa Pankowskiego, wśród których jedno z podWykpilwane
narodowe.
sprawy
~tawowych miejsc zajmują
1 ośmieszane przez pisairza w sposób jesZJcze silniejszy nirż to
sobie
pootawił
~zynił Witol<l Gombrowicz. Autor „Matugi"
Jakby za cel wadkę z pewnymi mitami i stereo·typami. W wypadku a~u.rat tej książki jest to sprawa okupacji, obozów koinpowiedzieć, że
cen~ra.cy3nych czy też losu emigranta. I trzetba
robi to w spo·sób na pewno dla wielu zaskakujący. Sz.czególnie
szoku~ące w owej powieścd są na przykład opisy o.boziu koncent~acyJnego, w których autor zdaje sobie sprawę, że wszystkiego
me mo:bna przekazać, że istnieją wydarzenia, do których sło
wem nie można dotrzeć. Stą<l często w tych obozowych frag1'.lent~c~ pojawia się zdanie powtarzane przez Matu•gę: „Tylko
3ak 3a im to opowiem?"
Moim zdaniem „Matuga idzie'' jest najlepszą i najpełniejszą
są jakby koleijnymi
książką Mariana Pankowskiego, na•stępne
rozdziałami dopisywanymi do niej. A dz.ięki temu samemu boha~ero~, tyłko jui' c<n"aZ starszemu„ czytelnikowd wydaje się, że
t:zYta ciągle . galsze przygody Władzia Matugi.
· W „!ł~dol~re" Matuga, który jUiŻ profeso,r em się stał, a więc
s~~azniał i przestały go się trzymać dawne wygłupy z mło
dosci, na. swe3 drodze spotyka bardzo sympaiy·cznego starszego
pa~a, ktory Jest homoseksualistą sławiącym naturę w je j biologicznym, a dokładniej mówiąc eorotycznym wymiarze. Między
której
owymi niemłodymi już panami zawiązuje się przyjaźń
zespolić się jeszcze silniej pomaga spór, jaki obaj pa~o:wie touosobieniem
jakby
czą z sobą. Homoseksualista Rudolf jest
cz~s~ej i bezgrani<:znej natury, profesor zaś kultury. I w tej
delikatnie
ks;ąz.ce są fragmenty, szczególnie erotycme, które
mowiąc mogą zaskoczyć czyte'lnika . Ale tutaj warto chyba odartyku·łów nadać głos autorowi, który w jednym ze swoiich

wiem,
ile w dziedzinie polityki i życia społecznego
stronie ładu, po stronie ciągłości wysiłku obywateli bud:u3ących cierpliwie teraźniejszość i przyszłość, o tyle w
~ztuce 3<;!st.em za swobodą. Wierzę bowiem, że nie ma wielkiej
a trwałe3 literatur11 bez niepokoju i fermentu''.
W „Pąitnilkach z macierzyzny" ohserw.ujemy z k.oJ.e1i o<l-

J?!sał:

:.O

ze sto3ę

f!-0

miała miejsce w
wróceniie sy~uacji w stos·unku do tej, ktOra
„Matuga ldz.ioe". O ile bowiem Matuga z wielką trudnością odnajdywał sieb~e w świecie mu obcym, w innym kraju, o tyile
bohater „Pątimków" - starszy już człowiek - po przyjeździe
do kraju odkry~ał jakby na nowo swoją dawną ojczyznę. Tak,
Matuga poiwrócil do Kartoflandii, jak nazywał kraj doziecłńs.twa
tam
i wszystko się odwróciło, ten człowiek teraz jest obcy
'
gdzie kiedyś był u siebie.
Nie m?żna t-utaj także pominąć opowiadanda, ja1kiim jest „Kozak", teJ „deklaracji wolności" (okre·ślenie Marii DanilewiczMariana Pankowskiego, który nagle
-Zielińskiej) złożo.nej pirzez
ze state1cznego profesora zmienia się w wojowniczego Kozaka
Pan.ko z.wał!1ego, boć na pewno jego przodkowie tak s·ię właś
nie na.zywali stwierdza auto·r . Oj„. podczas czytania tego opowiadania aż człowieka podrywa i w fantazjł swej ruszam takw step. Bo
że odrywając się o<l pracy, ulic miasta i dalejże
i:noże i moi przodkowie wiele lat temu Włodiko się zwali, tak:
l Ja WłO<iko.„ uapirzód więc w przestrzeń przede mną rozpostartą I upał z otwartego na oścież nieba leci w dół, a ja pę
dzę i wia~ .m~ie stwdzd trochę i potem w jarze przysła.ję, bo
tam skum1en się rozlewa, więc chłód od niiego bije i odpocząć
można chwilę. Fantazja to wielka rzecz.
pisarstwa Pa.n Sądzę jednak, że najwit}kszym osiąginięciem
kowskiego jest język, który stainowi, najogó1'niej mówiąc, połączenie gwary ludowej z mową kresową, z lwowskim bałakiem.
Oto co autor w „Rudolfie" sam na1pisał na ten temat: Słowa
mają swój dom. Nie ma jaskółek bez dachu, bez brzegu "z któ:ego się odbija.ją do lotu. Chmura lipcowej pszczoły na'wiedza3ąca omdlałe ale3e ma swój dom, d<>m nocy, praw i ładu.

I śpiewka, którą słyszę w sobie, tu nad kanałem w Brugii,
ona rodem z Domaradza, z karczmy rozbuchanej parobczańskim
oj dynaStamtąd krzykiem rodem z jurnego weseliska.
-dyna! - me plebejskie słowa, ta badu.nia, ta paryja, lapanaś
ci Chowam je, karmię i do lotu. wzbijam, klaskając sam sobie
do szumnego balu, ptasznik obczyźniany słów, co mi wierne.
Biegnę pod nimi z nędzną przędzą w ręku, a one p<> niebiosach
szumiącym przez lata mnie
latawcem kołują, spadochronem
niosą ojcujemy sobie i matkujemy, sieroty z czolem w11sokim".

W tym miejscu jedna uwaga, po przeczytaniu „Pątników z
macierzyzny" wydaje mi się, że już najwyższy czas skończyć z
kolejnych rozdziałów do ,,Matugi", z
dopi~ .vwan1iem li tylko
podejmoiwamem ciąg'le tych samych tematów, było to dobre do
pewnego momentu, ale jeśli będ1z.ie roz,ciągane dalej i dalej,
z.acznie w końcu nużyć Dobrze by więc było, żeby tein wspaniały język, którym posługuje się pisarz przyczynił się do napisan.ia czegoś wpełnie nowego, ja1k choćby książki podobnej,
albo jeszcze d'Użo lepszej od „Granatowego goździka", tego jedynego chyba utworu, który odbiega od ,,Matuga idzie1'.

~
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mou alodn.e -

jesz

Lewym
okiem

Obrazek
świąteczny
Na trasie między Lipskiem a
w
więcej
Weimarem, mniej
połowie drogi, leży w malowniczej dolinie nieduże miasto qtoczone pięknym Turyńskim Lasem. Nieduże miasto nazywa się
Bad Sulza i to właśnie tam spę
dzałem swoją ostatnią, jeniecką
wigilię w roku 1944.

ryż„.„

kraj stał
Nasz nieszczęsny
znowu w ogniu i dymie i lepiej
było o tym nie m~leć i nie
mówić. Leżąc na twardych jak
beton pryczach rżnęliśmy godzinami w karty albo pławiliśmy
po raz stutysięczny we
się
wspomnieniach sprzed wojny,
w których prawda stanowiła
niewiele więcej niż parę procent. To była ostatinia gwiazdka
jeniecka, ale jeszcze nie ostatnia z dala od kraju. Jeszcze po
świętach zdążono nas zatrudnić
przy wyrębie nieludzko twardych buków w lesie turyńskim,
jeszcze była Wielkanoc w niewoli, druga trudna ewakuacja,
parę miesięcy' w szpitalu, dłu
wracać czy nie
ga rozterka
wracać, aż wreszcie dokładnie
w rok później pierwsza wiadomo§ć od bliskkh z kraju.
Swięta Bo:i:ego Narodzenia naI listrajają wspomnienlowo
rycznie. No i patrzcie: zamiast
normalnego, cotygodniowego felietonu napisało mi się wspomnienie sprzed czterdziestu czterech lat.

Przywieziono nas tam w grupie około stu młodych, a mocno
Jak ten czas lecłt
już steranych jenieClką odyseją
polskich z cukpodchorążych
rowni w Roitzsch, po zakończe
ni u cukrowniczej kampanii. Jechaliśmy w dwóch. towarowych
WLODZTMTERZ
wagonach, zamkniętych na głu
cho i odrutowanych, w dodatKRZEMIIQ'SKI
ku były to wagony po wapnie
je '
i podczas jazdy wypełniał
gęsto biały, dła-yviący w gard·l e,
kurz. Z Roitzsch do Bad Sulzy
kilometrów,
jest kilkadziesiąt
aleśmy jechali prawie dwie doby, bo ciągle wagony z zawartością, tak mało znaczącą jak
jeńcy wojenni, spychano na jakieś bocznice, staliśmy tam godzinami, zimno było piekielnie.
Nie otworzono wagonów ani na
Jedzenie zastępował
chwilę.
skradziony z cunam cukier
krowni. Załatwianie potrzeb naturalnych umożliwiała puszka
prąd
po konserwie, albo rozłożona
na podłodze gazeta, przy czym
•łc „
~
_„:: „
'h~~
względy obyczajowo wstydliwe
nie grały absolutnie żadnej roli.
·Przyjechaliśmy półżywi i trzytygodniowe „ferie" w Bad Sulzy
bardzo się nam przydały.
Całą nasza setkę wepchnieto
do jednej duże), barakowej izby,
trzvpiętro
gęsto
zastawionej
tam
Zapytałem niedawno kfil'korga
wYmi pryczami. Ciasno
moich znajomych. osób racz.ei
okrutnie i naiwygodniej
było
nie zamożnych. iaika. ich z<labyło sied"Zieć stale na własnej
niem, iest różnic.a miedzy czło
pryczv. Przy środkowej pryczy
wiekiem biednym a bogatym.
ziedliśmy z Józkiem na stojąco
Odpowiedzi były rozmai·te. Jedwir!i!ijną kolacię.
ni wskalLYWali na wygląd zewKontaktu z domem nie miał
netrwy, dostep do wielu dóbr
nikt. bo w kra.i u
już prawie
materialnych. możliwość podróprzesuwały się frontv. a nas od
żowania. Drudzy - na sprawy
uaru miesiecv urzerzucano . no
opieki medycznej, i.lość i iaeora'7. innMo 01J07.u, oogubiłv
kość ŻY'Wności. użvwek Jeszcze
si" kartoteki. rlano nam nowe
inni - na zabez.oieczenie na
n11merv ieniPf"l<-ie, trudno bv
starość. pomoc dzieciom. Wszyza nami trafi~. Bvlo iuż po
scy iednak zgodnie sprowadzali
a
Warszaw~kim.
Pow~taniu
moje pytanie do z.a.gla<lania lu·
mieli~mv wśród nas wiPlu W"-dziom do portfel! i różnicowa
nie
S7a.wia1<6w. ci. nie tvlko
nia ich w zależności od tego. ile
miPli kontaktu z domem. ?le
mają pieniedzy oraz n.a co je
mieli te7. nowodv do szr'7.e!:!ó1wyidają, lub przvnaimnie:I
niP. trudnyrb · my~li Bvłem
mogą wydać . Sprawiało to tronołożPniu i,
wła~nie w takim
ohe takie wrażenie. iak gdyby
zbliżaiącv s!P. niechvbnie koniec
ślizga0 li się po zamarznietvm iewninv. iako~ nie mógł sie nrzeziorze, zUPełnie nie 7Jdaiac sobie
bi.< nnez minorowv nastr6,.
sprawv. iż pod grubą naiwet
Bvlo w tym obozie wielu Bel- warstwą lodu iest onecież iegów I Francuzów, zaprrn;iJi nas szcze wod1a i to zwykle dosyć
głebaka. Nikt nie próbował wyna Jasełka. które urządzili w
·
konwencji teatru iarmarcznep:o: rąbać przerębli.
Wyniki mojej prywatnej m!mały, paroletni Chrystus gubił
niscmdy upewni.ły mnie. iak
sie gdzieś Matce, szukała go,
bardzo nasza szara. trudna rze.
też
płacząc, ppśród nas. Było
paru Anglików, mieli w baraku czywistość ogranicza nam pole
widzenia. iaik iesteśmy na !!O
francuskim odgrodzoną, specjalprzY'Ziemn! i prozaicmi.
dzień
dużo lepiej
ną izbę, mieszkali
Polewali Zmeczeni.. sfrustrowani zawiejeńców.
niż reszta
dzeni myślimy prz.ede wszystwodą mały placyk nrzed barakim o posiadaniu. Liczą się dla
kiem i holendrowali na przy- nas
głównie pr.zedmioty; mniei.
słanych z Ain·g lii łyżwach.
lub nawet wcale - poglądy
Urządziłem, do czego korciło
uczucia. kultura osobista. przy..
mnie zawsze i wszędzie, wystę
zwyczajenia, obyczaje, czyli to
py artystyczne w naszej zatło wszystko. co wl!>i:e się ze sfera
czonej izbie. Kto§ §piewał, ktoś
psyichild lud7Jkiej, ze sorawami
tańczył
recytował, ktoś nawet
ducha.
jako odaliska. Przy bardzo naLubimy powtarzać: lepiej być
strojowym §piewaniu kolęd rozzdTowym i bOf?aitym nit biedprofesor Haustrat,
płakał sie
nym i chorym. Albo: pieniądze
członek Międzynarodowego Inszczęścia nie dają, ale„. I mastytutu Koniunktur Gospodarmy rację. Coraz trudniej żyć
czych w Brukseli. Jego funkcją
we wsoókzesnym świecie bez
w Bad Sulzy było sprzątanie pieniędzy. Nie dlatego iednak
tw'ko - jaik nam sie na ogół
śniegu przed niemiecką wartowwyidaje - że nie mo2lna mieć.
nią. Trzy razy dziennie jedliś
Również dla:tego. że nie m<>żna
my ryż, okazało się bowiem, że
być.
charytatywna
jakaś instytucja
Kiedyś. nie talk znowu dawprzysłała większą ilość ryżu dla
no. przekonY'Waliśmy się. t.e
wzbogacenia kuchni jenieckiej,
nasz idea:ł. to Polaik biedny, lecz
a komendant obozu handlował
uu.ciwy. Bogaetwo rozleniwia.
nim na miejS<lOwym czarnym
rynku; gdy to wykryto starał wypacza chairaikterY. zniewała.
Pra:wida - tak się zdarza. Ale
się pozbyć nielegalnych zapasów
prawdą ie.st też. że bieda i ui karmił nas ryżem aż nosem
czciwość wcale nie muszą iść
wychodziło.
ze sobą w pairze. Przeciwnie.
Wielkie ryżowisko pozwollto
doświadczenie uczy, że nai1bairnam odzyskać kondycję i zna- d.ziej kryminogenne są właśnie
lazło też wyraz w mojej pio- · ubogie warstwy .soołeczeństwa.
sence:
Tarn bowiem wyistepuje naj,r„bo gd11 napchasz si11
między:
roz.dźwięk
większy
mleka i ryżu.
chcieć a móc. Nieui.spokojone
§nisz bez przerwy o
ambicje są nader często źród
damach w negltżu,
łem :ziła.
o 1'amion.ach tak bial11ch, ta.k
acz
Patrząc na to zjawisko,
mleko,
nieco z innej oc-rsoektywy i
o tveh oczach, co zostoZ11
też WY'Pl'O·
wysokości. można
daleko wadzić d taikl 'W!lliosek. że czło
mor!e tęskniq, - a ty
wiek ubogi dtdio sZY'bcieJ ~ ła
tołałnłe lpisz t'Wliej traci l!JWlł tomamość. Ka·

•
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;

I
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Bogaćmy się!

t

rykaturatny obraz tego miel'~
my w tych WSZJ"&bkich stan-eh
komunistycznych
dzial.aczach
którzy buntując sie przeciw nedizy, w której wyrośli I ksztat.
towaili swe ideowe oblicre. itdY
ty.liko dostali w ręce choc odrobiine wtadz.y, a e<> za tym idzie
- pieniedzy. :r.aTaz zaczęli UlDOdabniać sle do swvch dawnvch
przeciwników klasowvch. przejąwszy nie tyle ich Ul'let.r. co
przede wszy.gtkim wady. Znane
to i smutne przy:padki. ·
Nie mniej groteskowo wy,::lą
da pómagi. niedożYwiany Murzyn- analfabeta. kitóry JP<l~eś
w af'rY'kańskiej sirnrannie oasie
stado byd'la z :t81Dońsk1m miniaturowym odbiorniikiem na szyi.
I. Wbrew pozorom. nie iest to
wcaile takie zabawne. gdyż przy
zdel.'2eniu dwóch taik ró'ilnych
światów. dwóch tak różniącvch
sie od siebie kultur. wygrywa
zwykle ta, za którą stoją wię
ksre pieniądze. filabsza powoli
obumiera. degeneruje się, byWa
że nawet ca:lkiem ginie. Bolesny
to proces. choc CZe'f.to nieunikniony. Tym j:>oleśniej.szy Zt'e.'VJJta.
~m szybciej przebiega.
Rzecz w tym, ·że my nie musimy dziś odwoływać sie ~ do
tak egzotY'CZ!l:vch prz:rkładów.
Wystaxczy poiechia~ na nasza.
ówd:zie
polską wieś. a:by tµ i
przy kry'tei strzechą chacie roalbo na
mercedesa.
baiczyć
przedmieście, gdzie jedząc chleb
mieszciasnym
w
z pasztetową
kanku, rodzina ogląda „Rambo"
z taśmy ma.gnetowtdu. To mów
ookazuOCZYWiście skrajność.
j ąca jednak wyraźnie. iaik baT·
dzo biedny chce być bogaty, jak
żarliwie pragnie go naśladować .
Nierzaóko - bez względu na

cene.

Jesteśmy soO<łecr.eMtwem raczej ubogim. Impooulą na..rn
kra:.ie zasobne. których obYWatele żyją w dobrobvcie I trudno się temu dziwić. Kiedy Jednak maŁoujemy bogatych. to
wraz z techinika. nowinkami cymimowolnie
wilizacyjnymi
przejmujemy ich obvczaie. tradycje. lrulture. Zachwycamy sie
wiec aimery'kańskim filmem. angielską muzyką rockowa. franNasza kUllcuską literaiturą„ .
tun Powoli idzie w kąt. choć
wcale nie iestem przekonany.
czy nasze przvśpiewki góralskie
gol"Sze są od muz%! coun·t ry z
Nashville. Krótko mówiąc, zatracamy swą tożsamooć.
Dlatego ci.eszv mnie. kiedy
władza zacz.vna mi mówić: bogaćcie sie. Bo im. jako soołe
creństwo.

będziemy

bog~i.

tym wieksza mamy sumse po·
zostać robą.

JÓZEF
RETMAIN

Zjechali się,
aby pogadać
Działacze 2ij)ortowli też ludzie.
Karoy gdzieś pracuje, o?Jegoś
do
się uczy, a co Zidobędllie,
~ortu przenosi. I dobre doś
wiadczenia, i złe. Tych złych
jakby było więcej. Nale:i;y do
nich między inyml przekonanie, że najskuteczniejszym plastrem .na wszeliloie nied'omagakonferen.cja,
nia jest narada,
zjaz.d. Zwol'Ujemy naradę, konferencję, zj~d fjprzekreślić niepotrzebne), wygłasza.my refeirat,
w
pl"zeproiwad•za my dyslmsję,
k.ii>rej karoy ohiwali się tym,
co zrobił 1 jaik u niego jest dobrz.e, podejmujemy uchwałę i
re
ro2lChodzimy się do domu
spokojnym sumieniem, że odwaliło się „kawał dobrej robowszystko będzie
ty" i teraz
~naczej. A tu nic się nde zmiierobi eię
nia, przeciwnie
je<;z,cze gOTzej.
1

Ostatnio w wielu zwią~ach
~rtowy<Ch obradowały zjazdy.
dyskusja,
Były referaty, była
jedni
były utarc:riki i &poiTy,
różne
drugiim
wypominali
brzydilcie rzeczy, były Wll'esz.cie
i
uchwały, wybrano pre.zesów

rozjechano się do
un-ządy, i
domów, ' prawdopod'Obnie w poczuciu „<lobrze ~nionego obowjąrzJku", a sportowa rizeca:ytak
jalk sknec-zała
wi_,tość
51krzeozy. Na przyddad w koszykówce.
chciałaby
k:t6ra
Młodzież,
owszem
ęrać w koszyikóiwkę -

Jest. Ga-a nawet w tt: kosą
jak l
chłopcy,
kówkę. Tak
dziewczęta. Tyle tyliko, że atra-

-

sz.na to amatoo\szczyzna i and w
świecie ·nul
Euiropie, ani w
koszyikarze nie Liczą się. Tak
diziewczęta.
jak i
chłopcy,
Wprawdrz;ie podczas 'l;rY wn.uca
się piłkę dlQ kosza bez dna, ale
Polsce dna
koszy'kówka w
siegnęła.

Mogłoby

się

za.tej}\

zjet-

wydawać, ie na takim
drz;ie dzlała·oze l!!Poriorwi, przepO-

jenli

tiroską

0

tę

dy15eyplln4=,

przeprowadZOl!lą wnikliwą, ~
Utosną i beZ«>aroonową krytykę istniejącego mainu NA!CZY w

polskiej koszy'ków.oe, dokOO&Jzmian kadrowych, które będ~
gwMantowały wyjście z kiry~!.
su, nallm'eślą program mtow~
nla tej dyscypliny spo1t"tu. Mogłoby się wydawać.„

Czego brakuje pols'kleJ koszyik6w.ce? Właściwie wszystkiego! I moim.a w tym miejscu
iza.rnlkinąć dysku!S'ję, sią:§ć, gOAza•
zaipłakać, a następnie
jllć się czym~, co jeszcze

ko

bt-

1?1.ieje i ma szansę ł'<>2'lWiJać gfę.
A~e tak zrobić nie wo'lno, Wi9C
nie mt
pow!ed:mny sobie, te
li02lby tTeneróiw,
dostateCIZJllej
inie ma butów dla koszyikarzy,
klooy stać na
inie wszystkie
wyuia lecie halii, nie ma pilek.
Otó'! poltSC1:
Tu ci~arwost;ka!
k:oszykair.ze, jako biedni, j?raj~
pjlikami produkowanymi w Buł
garii, którymi nie grają lroszY•
kairze bułe:a'!'Scy, gra1ją na.tomiam koszykarze„. Alba:ni.i. Jaik
to dobrze, te jest ta Alibainda,
kJtóra l9'Qll'awia, te to nie my
7.aijmujemy ostaJt.inie miejs~ w
Eur<J1pie. &le stSlI'aimy się ze
wszech sił i :m:ilncr.ko, a cofniemy si~ za Albanię.
Zjazd &li) odbył. Jak gię ód·
bywają zja:zidy już wspominałam. Wybrano tego samego Pl'ezesa, kióiry był do tej po.ry.
ten sam zarząd, tyoh 1Samyeh
lud:zii, ktÓII"Zy doprowadzili do
upadku polską koszykówkę.
Odbył się też zjarzd Polskiego
Właś•
Zwią:zJlru Narda.rs.kiego.
bo
ciwie droga je.go część,
pierwsza odbyła 1Się w kwietOt&ż na tym,
niu 1988 roku.
Wlielce
się
zdair1Zył
zjeźdi;iie
przezabaw.ny faikit. MńatnO'Wlicie
na trybunę wszedł p.tt.ewodni·
czą-cy komjsji wnioskowej i 7.81c.zął odezytywać uehwałę, której treść wprawiła delegatów
zdumien.ie.
bezgl'aniCZ111e
w
T.reść ~j uchwały w nk1Zym
się do tego, co
nie od:qooiła
mówiono w dyskusji na zjeź
dzie. _ Wstał wtedy pew,! en czło
Wdek i wyraził wą,tpliwooć.
- Odnoszę wu:ażenie - poże człon
wiedział ostrO'Źi!lie nie
kowie komisji wniosków
byli na sali i nie słuchali · te·
go, o czym tu się mów.iło.
- Nie byliśmy - powiedział
na to zupełiilie szcz.erze pr:z.ewniosko.wodinieząą komisji
wej - bo ja:k mogliśmy być,
lmedy siedzieliśmy w innej sa!ld
i opracowywalii uchwałę.
Wtedy inny delegat zapropotej nie
nował, aby uchwały
koprzyjmować, tyLko zalecić
misji wniosikowej przesłucha.nie
taśmy z dyskusją i 1?1.a tej p-oduchwalę,
spoirządz.ić
stawie
która <>id'Powiadała>by uwagotn
i wnioskom delegatów. Pomysł
był dobry, ale deITegaci jailrl)y
zupełnie •zaczarowanii, u'.chwalipierW()tillie
którą
li uchwałę .
zamierzali odrzucić, bo nie odzj~u.
powia<lała prz.ebiegowi
Tu należy wyjaśnić, że zjazd
PZN odbywał się w Zakopanem. Za oknem był piekiny
śrueg i widać dele.gaitom Śpie
De~
szyło się do tego ŚII'liegu.
legad też narciarze„.
A co z nairciairostwem? Ja.le
Wymyślo.no
leżało, tak leży.
wprawd·zie podział na gl'U\l)ę A
pierwsza
Ta
B.
i g1rupę
któna
młodzież,
to
druga
Ta
się stawia.
rą
to ,,stairszak.i" już utytuło
wa.ne sportowymi tytułami. jak
na przykła<l mistrz Polski i temu podobne. Uzna.no, że przed
tą d:rugą g:ruipą nde ma pr·ZYtraktu·je
sz.ł.ości, więc się ją
gorzej, wszystko dając młodzie
ży, czyli „maluchom". Ten po·
mysi poddano krytyce, ale te.t
na tym poprzestano.
Poza tym umyślono, że teiraz
PZN będozie dawał licencje na
S'Oll'·zę.t narciaxski. Pomysł te.n
Jerzy Iwaszkiewicz tak ocenił
„Pol.sik!
w "SportO'Wcu":
Związek Narciamki chce prze•
jąć monopol i nlic samemu nd&
decydoo wszysbkiim
robiąc
wać". A podobno walo:ym:r z
moo<iipolami i ma.my roZJWijać
prze<l1Siębio11"czość. Wszędzie tv1·
ko nie w sporcie narciarskim,
jak też nie w koszy1ków.ce l...
(m-oszę wpisać dowolną dy.scypltne wed 1le własnego uma.nia).
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Zapadła noc.
Zanim wzeszedł księżyc, ujrzał Dago swoją Gwiazdę Zwierzęcą, świecącą bardzo jasno. Pomyślał z
nadzieją, że oto
jak gdyby
zamknął się wrestcie
niewidzialny krąg magiczny jego życia, a on go
przekroczył i
rozpoczął

życie

-

Wejd~

do dworu -

rozkazująco.
Poprowadziła

rzekła

go do swojej
izby, gdzie na ścianach wisiały miecze z ozdobnymi ręko
jeściami, szczyty, dwa szyszaki,
-mocne kolczugi i długie noże
.zwane langsaksy. Obszerne ło
źe pokrywało futro niedźwie
dzia.
Wskazała
mu ławę
przy
stole, klasnęła w ręce i dziewce służebnej kazała podać na
śniadanie osełkę masła, placek
jęczmienny i dzbanek z mlekiem krowim.

od
nowa.
na początku swej
ojcowizny
nie
napotkał tkwiącego
w klatce
człowieka, a potem sam znalazł się w klatce? Tylko, że
tamtego człowieka to on uwoln!ł z klatki, z innej zaś klatki
sam siebie uwolnił, co znaczyło
chyba, że jeszcze
kiedyś
- · Wydajesz się być silnym
znowu będzie potężnym wład ' mężczyzną. Jesteś jednak barcą. Czy bowiem nie . obdarzyła
dzo wychudzony - powiedziała
~o Eponja długowiecznością · w
szorstko, aby ukryć przed nim,
tajemnych iaskiniach
wężo
że budzi w niej słodycz i dzi\\'YCh? .. Nigdy już
nikomu i
wne ciepło.
niczemu nie zaufam" - przy- Długo błąkałem się samotsiegał sobie.
nie w puszczy, zaz_iębiłem się
W połowie nocy zbliżyli się
i chorowałem. A potem u Kodo rozległej polaci parujących
niojadów jadłem tylko wstrę
podczas mrozu oparzelisk. W
tne końskie mięso.
le)tkiej mgle i w blasku księżyca
- Odżywię
cię, a wiosną
ujr.zał Dago wysepkę. do której
zaprzęgnę do pługa oświad
jprowadziła droga z okrąglaków
czyła.
i most nad bagnami. Zwyczajem ludów sklavińskich !'.(ród
ZBIGNIEW NIENACKI
wzniesiono wśród bagien, otoczono go wałem . i dwoma rzę
dami ostrokołu
tu i ówdzie
zwieńczonymi czaszkami kÓni.
Gdzieś niedaleko stąd musiała być kiedyś granica z krajem
Ludzi Skrzydlatych I ich miłość do koni
przeniknęła aż
tutaj.
Otworzono bramę z grubych
dyli i wjechali na ciasne podwórze z szopami na konie• i
mieszkaniami
dla slużby, ze
starym drewnianym. dworzyszczem o spadzistym dachu, teraz ' pokrytym
śniegiem.
Do
dworu
go nie
wpuszczono,
wskazano na nocleg miejsce w
stajni
obok
sprowadzonych
koni. Dostał dó zjedzenia miskę zupy z konopi z kawał
kiem rozgotowanej baraniny
Koniojady uszyli
mu ciepłą
odzież,
w stajni
nie musiał się lękać mrozu i nawrotu gorączki.
Od razu rzucało się w oczy,
7.e na powitanie Kłodawy wyszło z szop tylko jeszcze kilku mężczyzn
wolnych. bo z
dłu~imi włosami i uzbrojonych
w kościenie oraz· kilkoro niewolnej
służby.
przeważnie
karłów. Pomvślał, że KJn<lawa
chętnie przy1m1e
go .;;.. rYcersl}iei służbv ~koro kra i bvł
w o~niu i każdv rnusii!ł ~i~
sam bronić przed innymi. „Do
wiosnv tu pozostanę i nabiorę
sił Dn wiosnv inż n;edalelrn"
7ctrtecvdn"'~ł-, • Allin~ri~
wszystko, .c o było w łl>a~ohle ". '. ·.
świat:lom"E", n::ikai~·waro - f)O\vnr:.. ·~ '
ność w postepowaniu
i nier.wvkłą o~trożność. Cóż z tf>go
bowiem. że na !prostsze wvdawało się, na przvkład
ukra~ć
Kłodawit=> konia i pooe<lzić do
Gniazda, do Giec7a lub do Znijuż
- Nie chcesz
moich
n::i Czv niP uczył" sztul<'1 r:i:ą
skarbów?
d7rnia ludźmi, · że co innegn
- Nie wierzę, że je posiajest. 1•·!adac:'
w im;eniu svna
dasz. Zresztą, mam dosyć wła
zmart go Piastuna. a ro innego
snego· bogactwa. Widzisz, i.le tu
oddać
władzę
bezbronnemu
broni? W innych
izbach jest
Piastunowi i na powrót stać się
jeszcze więcej.
Mam
stada
jego sługą? Czy zechce najkrów i trzy wioski Koniojastarszy syn Awdańców zdjąć
dów.
z głowy koronę Komesa na wi- Twoi svnowie noszą tyldok
bezbronnego
Piastuna?
ko kiścienie; a koniuchy proce
Czy uczyni to także i Komes
i oszczepy. Masz dużo mieczy,
Pał u kit? Wszak
istnieje tylko
ale one rdzewieją.
to, co zostało nazwane, a Pia- . Nauczysz moich
synów
stun został przez Zyfikę nazwalki na miecze - zdecydowany umarłym . Kto
będzie
wała . Jeśli potrafisz.
miał korzyść z Zyfiki, odwróci
Odpowiedział jej cichym posię plecami od lYWt·go Piastugardl!wvm śmiechem.
na t powie: oto Lże-e..,1astun.
- Z czego się śmiejesz?
Kłodawa wspomniała, że wie- Pozwól mi wybrać miecz,
lu Lestków wierzy w powr;ót
kolczugę, szczyt
i szyszak, a
nieśmiertelnego Piastuna. Tak
rOZNdzę cały twój dwór
.
więc
jedno nazwanie
musi
Rozbawiły ją te przechwałki.
stanąć przeciw drugiemu naz- Jesteś jeszcze bardzo sła
waniu. „Księga
Grzmotów i
by.„
Błyskawic" mówiła, że w ta- To prawda przyznał.
kich razach zwycięży to naMiewam zawroty
głowy.
zwanie, które zostanie poparDlatel'.(o wzięliście
mnie d:J
te większą silą.
A on był
niewoli. Gdvbyś.
pani. miała
slaby i bezbronny.
„Nikomu
oiiawki i kazała
dl::i mnie
me ufaj" - szeptał do siebie
Źrobić kąpiel w \aźni. dała wyRankiem rozebrany do pasa
pić naparu z łopucha., szybko
spróbował
znowu
hartować
bvm wyzdrowiał:
swoje ciało myjąc je na. mro· - Należysz do
.,mądrych ' '.
zie w lodowatej wodzie. Otoco umieją leczyć? - zdziwita
czyła go gromadka
dziewcząt
się.
ciekawych jeńca którego przy- Tak - skinął głową.
prowadzono
od Koniojadów .
Zastanawiała się chwilę. poPodobał się im ten
wysoki
tem zaś rzekła:
barczysty mężczyzna o pięknej
- Dostaniesz to. czego potwarzy ·i białych włosach. Chitrzebujesz. Potem dam ci dziechocąc zagadywały do niego,
wkę i zostaniesz
na mojej
ale cm udawał, że nie rozumie
służbie.
mowy sklavińskiej. . Wreszcie
Odsunął jedzenie i podniósł
wyszła z dworu paqi Kłodawa
się od stołu, stając naprzeciw
i trzaśnięciem bicza rozproszyniej, wyższy
od Kłodawy o
ła dziewczyny jak stado ptagłowę.
ków.
..
- Leki . przyjmę, ale dziewkę
Z przyjemnością
popatrzydaj komu innemu.
ąam zwyła na nagi tors Normana, na
kłem sobie wynajdować kobiemięśnie drgające mu pod skóty i biorąc je nie
pytam o
rą. Od śmierci mę~a . nie. pozgodę. Nauczę twoich synów
folgowała swoim kopiecym żą
walki na miecze. Co będzie podzom, ponieważ nikt z jej ototem, to się zobac'Zy.
czenia nie wydawał
się . jej
Cofnęła się o krok, gdyż od
godnym. Norman był tu jedtego człowieka biła jakaś wielnak obcy, może naprawdę poka siła. Nie potrafiła je.i nazsiadał bogactwa większe
od
wać, ale przecież ją odczula
Kłodawy i tym samym przena sobie i jeszcze bardziej zawyższał ich wszystkich. Odezczęła pożądać tego człowieka.
wały się w niej uśpione prag- Nie jesteś zwykłym nornienia, poczuła,
że ma łono,
mańskim rabusiem stwierpiersi, uda.
dziła.
Czyż bowiem
wędrówki do

-

Nle Jestem

Otrz1l5n~a

słę

~

odpart.
. Dobro wynagrodzę,
z . · dziw'nego
- Kiedy?

uczucia 1zacunku, jaki ją ogarnął na chwilę wobec Normana.
,.
- Każę cię przywiązać d-o
słupa f obatożę zagroziła.
- Spróbuj niemal warknął.
'
Doskoczył do ściany, · ·zerwał
z niej frankoński mietz i zrobił nim młyńca aż powietrze
zaświstało, przecięte ' ostrzem.
Zamachnęła się na niego · batem, lecz ostrze miecza O"dcięło
biczyskó.
- ·Uspokój się. Każę. ci przynieść pijawki odezwała się
pojednawczo.
Odwiesił ' miecz
na dawne
miejsce na ścianie, Usiadł przy
stole i zaczął kończyć jedzenie.
A ona znowu klasnęła w ręce
i wezwała dzieWlkę służebną.
Przyniesiono
w glinianym
dzbanie wodę z pijawkami, które trzymano w cieple, aby były
przydatne na różne · choroby.
Dago znowu
obnażył
tors,
przyłożył do piersi kilkanaście
pijawek, patrząc ja'k · chciwie

Zacisnął

ł

usta

zło ukarzę.

znowu jak

gdyby zamknął się w sobie.
- Masz chyba gor.czkę dotkneła dłonią jego czoła.
Ale · jego czoło było zimne,
ona zaś odczuta w sobie rozkoszny dreszcz.
Przed wieczorem zaprowadziła go do łaźni, zabierając dla
niego czyste lniane
kalesony,
lnianą

koszulę,

obcisłe

weł

niane spodnie i długie aż do
kolan wełniane skarpety. Dostał też nowe buty ze skóry
łosia i kożuch barani.
B€z odrobiny
wstydu patrzyła jak się rozbiera do naga w kłębach pary, a potem
sama zrzuciła z siebie odzież.
Ciało

miała gładkie,

umięśnio

ne, szerokie
plecy, głębokie
wcięcie w talii
i duży zad.
Gdy stała odwrócona
tyłem.
można ją było wziąć za dwudziestolatkę, lecz obwisłe piersi
i brzuch poznaczony ciemnymi
rozstępami
przypominał o jej
latach i urodzeniu trzech synów. W słabym świetle łuczy-

białe wła,,y,

'ego

aby po?Jbyl
które go oblaz.ły, ~Y
u Koniojadów.
siedzieH obok siebie
na ławie wdychając. suche powietrze, bijące od rozgrzanych
kamieni i 7.inowu pocili się obficie.
- Kiedy miałeś kobietę? się wesz,
mieszkał
Później

zapytała."

- Nie pamiętam - odpa.rł
po długiej chwili milczenia.
- Ju'Ż c:~tery lata nie był we
m~czyzina niemal ję
knęła od bolesnego pO!Żądania.
- Wypełnię cię - obiecał.
- Kto cię chciał
otruć? mowu zapytała, gdyż pragnęła
w.szy.stiko wied-zieć o tym męż
czyźnie.
Jej cdało astrze~lo
ją, że
jeśili on wypełni je i da rozkosz. posiądzie nad nią wszelką
władzę . . Bala się tego, a zarazem chciała tej jego władzy.

mnie

- Nie chcę twoich skarbów.
Wy.starczysz
mi z.a
złoto i
srebro - mówiła. - Powdedz
kim jasieś. Pragnę
wiedzieć
o tobie wszystko, aby cię mocniej kochać.
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Szymański-Glanc

Wstał z ławy,
ręcimik.
- l~de pytaj
nic. Ta bę<l~e

sięiając

po

lniany

piją jego krew. Ona też na to
patrzyła, ponieważ nie mogła
nasycić oczu widokiem
tego
pięknego mężczyzny. Widziała
jak później ostrzem noża oderwał pijawki od ciała i zrzucił
j.e na pódłogę;
- Są · martwe - stwierdził.
- Zatruła je moja krew.

- Byłeś więc otruty. · Kto
to zrobił?
Nic nie powiedzial. Powieki
miał ciężkie, raz po raz nakrywały mu oczy. Wiedziała, że
teraz jest słaby" i senny. Przyniosła kożuch barani i nakryła
go, pozwalając, aby zasnął M
jej łożu. Następnie rozkazała
rozpalić w łaźni i przyrządzić
napar z łopucha, który raz.em
z innymi -zioła.mi suszył się pod
dachem spichlerza.
Obudził się późnym ' popołudniem. Sama Kłodawa · przy.
niosła rmu do ·łoża miskę z kurzym rosołem i kurzym mięsem.
- Byłem ·bezbronny i mogłd
mnie zabić,
Kłodawo uśmiechnął się-do niej.
· ·
Też się do niego · uśmiechn'ęła, pokazując · białe zęby. · :
- Przydasz , się zdrowy· 1 ·
silny. Nauczysz moich. synów
walki na -miecze.
- Zniszczyłem twój bat... ·
- Mam. kilika innych.
Opróżniwszy miskę, oświad- ·
czył jej z mocą:
- Za to, co teraz dla mnie
robisz staniesz się kiedyś bardzo bogata. Setki ludzi będzie
ci służyć jak księżnej.
- Jak to uczynl~z? ' - zapytała .drwiąco.

-

Rozdzielę

dobi:o od zła.

wa i przez mgłę parującej wody jej ciało wydawało się różowe i podniecające; nie widziało się zmarszczek na jej
szyi . i fałdów skóry na brzuchu. Przypominała trochę Zely
swymi jasnymi włosami i białymi zdrowymi zębami, które
szczerzyła do niego w lubieżnym uśmiechu.
Kochał Zely
swoją pierwszą wielką miłością. Zely też
była od nie~o

starsza dwa razy, dlatego nie
czy niechęci do
tej kobiety. Wspomnienie Zely
czuł wstrętu

budziło namiętność.
Siedział nagi na drewniane.i
ławie, a ona
mydliła mu iramiona,
plecy,
myła
włooy,

zmywała

brud z jego brzucha

i ud. Na chwilę potrzymała w

dłoni jego mosznę. a kiedy od
tych delikatnych dotknięć we· zbrał mu człone~.
uklęknęła
u jeg·o .stóp i wargami objęła
jego folędzlia.
Za.pragnął jej
mocno. chwycił
z.a ramiona.
podniósł z.a wielkie
pośladki.
Zarzuciła mu ręce
ina szyję,
przylgnęła do niego całym cia-

łem

·
'

wać

i zaczęła namiętnie cało-

w usta, w
wieki. Nie mogli

spełnić,

ponł!warź

nowy cebrzyk z

.szyję, w iposię j.edinaik

iraz

po ra?:

gorącą

wodą

przyinosiła
słuo1Jk:a,
i to dm
przeszkadzało.
Oblewała
go
więc gorącą wodą,
chłootała

.

ciało witką.

a jemu

wydawało

się, że wraz z potem,
wydzielał i gorącym

który
powiez niego

trzem łaźni, uchodzi
choroba.
- Będziesz tył u mnie jak
lm"ól - szeptała mu do ucha.
gęs-ty.m
grzebieniem
cze.sząc

mnie nj,gdr o
dla nas lepiej
- oswiadczyi Ulecydowanie.
W jej ogromnym łożu okaz.al sztukę milos·c1, której uczy!a go :t.eiy.
Najpierw diugo
węurowat W><
t awi po jej ciele.
aż od tych pie.szczot
doznała
rozkos-zy. Pozniej
wszedł
w
nią i był w niej tak długo aż
dlrugi
raz. ~aznała
rozk~y.
Zm~z.ona i .szcz.ęśl.i wa
leżała
obok niego w
ciemnościach,
myśląc jak to dobrze, .że po
nadejściu · dnia, mowu
przyjdzie noc i · będą raz.em.
Rankiem oprowadziła go po
swoim domostwie,
poka~ując
rozwies:rone na solanach skarby. Wybrał dla siebie średniej
dług>ości miecz firankonski, pas
z krótkim mieczem, sz.ysz.ak z
podczepianą kolczugą, okrywającą kark d. szyję, lekką tarczę
w ksz.tałcie
mig<lału i mocne
s.kór.zane rękawice wojownika.
Trz.ej sy·n owie Kłodawy ~naj
starsz.y miał
dwadz.ieścia la·t.
najmłodszy szesnaśc.ie) pat:rzyl-i
na niego ponurn i mimo że
bali się matki i jej bata, podczas obiadu cz.ynild z.aczepk.i w
języku
Sklavinów,
udawał
jednak, że ich nie
pojmuje.
Później kazał z.robi~ drewniane
miecze i mcząl ich uczyć walki.
- Były to trzy osiłki,
wierzą
ce tylko w .swoją s.1łę i do tej
pory posługujący .się kiśc1en,iami. Nie umieli
J>Oru&zać się
zręcmie, . dla.tego
raz po raz
drewniany miecz. Dagona wyrywał z ~eh dłoni · drewniane
miecze. Pozwolił i.rn. zaatakować go razem i takd:e miecze
wypadły z. ich
dłoni.
Wtedy
poczulł
przed nim strach 1
szacunek. A
kiedy
rozkazał
Kłodawi•. aby powiedziała im
w jęrzyku S:klav.fnów. ł.e nie

zamia-za tutaj być panem, odtąd nie 6zukali z nim zaczepki a nawet jak gdyby przyję
li go z radością, ponieważ odkąd ·się pojawił,

mat~a b:>:ł~

we.sels:z.a. rzadziej
śmigał ieJ
bat, a i jedzenie
podawano
bardziej tłuste.
Które"OŚ dnia koniuch strabjący ';rzy wrotach oz.n~jm_ił
przybycie obcych. Okazali. się
nimi trzej .sawomaccy woiownicy i komornik z dwoma lekkimi .saniami, zaprz.ężonymi w
konie. Uzbrojony D3.go
ukrył
się na .strychu domu. c.zy~ d~ł
Klodawie do
zrozumienia. ze
nie chce być
widziany przez
obcych.
Królowa Zyfika
szykowała
obronę przed
Karakiem i ~~
wszystkich ziemiac!l, które ;ei
podlegały, wymaczyl:a
daninę:
od każdego ;pooiadanego wojowndka lub niewolnika ~ ~
mierz.yce owsa,
jedną zyta i
pół mierzycy ~zenicy. Rozkazali K!iodawie, aby
wkrótce
ipopędz.iła .swoje konie do Kr:.1szwic. gdzie dtrayma za kai.dego z.da tn~go
pod wiierzch
równowartość
dzie5ięciu kirów
w .srebrnych
grzywnach lub
złotych solida>Ch.
Nocowali we .tworze.
Dago
nie chdal zejść na dół do li.rzby
Klodawy.
- Chy'ba się ich nie lę'.k.asz?
- rpy<tała go, zJC!umiona.
- Nie trzeba, aby wiedziano, że tirzymas-z w s"'!oim domu Normana.
Jestesmy
t11
z.n.ienawidz.eni.
Polecił jej, aby wywiedrziała
.się od komomiilka
o sprawy
Zyfiki, Spicimira li. iI11Ilych moi.lnych. Ale komornik nriewiele
wiedział. Tylko tyle powiedzieli, że Zyfika zrezygnowała :z:
oblegania Łęczyc, Spicimir dalej władał Gnia:u!em i P07.itlanią. Awdaniec
zaś i Pałuka,
mimo że dch .poprosiła o pomoc pr;zeciw Karakowi, o<lmówi·1i .swego udz.iału w tej woJnie i nie zgodzili .!.lę włożyć
dłonie w jej dkmie na z.nak
poddaństwa
i gotowości
do
służby. JaszcwH
w Gedanii
ogłosił niezawisłość Witiandii i
znowu, podobnie jak ong.iś Gedan, płaci połowę
należności
za prrz:esłane mu rzeką towa~
ry.
- Komornik gadał, że
po
lasach zbierają
.się gromady
Le.stków. któ.rzy wie'l'zą w powrót Piastuna - tej nocy w
łożu opowiadała DagonowL Ro.zgn~ewana
królowa
na
oczach ludu w Kruszwic ucięła
łeb białemu ogierowi Piastuna,
.?by po-kauić, że nic Piastuna
nie wskrzesi.
Na wieść, że zabito Vindosa,
Dago
doznał
takiego
bólu
gdzieś w głębi siebie. jak gdyby w brzuchu. że aż skultił się
na łożu .f zajęczał.
- Co ci się .stało? . - zaniepokoiła się Kłoci.a wa.
Chclała za,palić
kaganek i
zaczęła k:rrze.sać
iskry. W ich
nagłych
rozbłyśniięciach
wydawabo się jej, że coś s.z.kli się
w otwartych oczach leżącego
mężcz.yzny. Cz.yżby
ten czło
wiek płakał? Ale kiedy zapaliła kaganek,
jego oc.zy były
jll!Ż .suche.
·
- Daj mi dz.ban
mioou i
i kubek - pop-rooił.
Spełniła Jego prośbę. A on
jeden za drugim opwz.ri.ił trzy
kubki z miodem, a potem trawiony jakimiś myślami zaczął
krążyć po izbie. Poczuła niepokoj, a nawet strach przed tym
człowdekiem, taki się na jego
twarzy malował wyraz. gniewu
i nienawiści. Bała
się nawet
z.aipytać, eo było pr~cz.yną jego ~iewu.
Wr~ie

sam

.się odezwał.

- Cz.y masz. białego konia?
- Nli.e. Są .siwe, ale nte o.ale.
- Niechaj ju.tt'Q twoi syn<Jwie ,ruszą po <1koL.cy i kupią
za każdą cenę białego ogier<..
- Nik.t tutaj
nie
hoduJt:
białych koni, bo są święte.
- Niechaj
&zukają.
Mu.si
być biały. Może być
nawet
źrebak - :powtarzał.
- Po co ci biały koń? Dlaczego ma być włamie biały?
Daruję ci ka.smn:a. w.sipaniałe
go ogiera. Mam Po mężu pię
kne siodło i haftowany czaprak. Podkujemy go srebrnymi podkowami - obiecyWała.
- W takim !l."a-z.ie
sam go
posz·u kam - zdecy<lował.
Zlękła się,

że

odjedz:~

już

na .zawsze d go utraci.
- Dobrze. Wyślę .synów na
poszukiwanie białego ogiera -

oświadczyła.

Zdmuchnął kaga:Rek d jeszcze jadciś cz.as krążył w ciemnościach 'PO dzbie.
W końcu
położył się obok niej a ona
objęła g'o nagimi ramionami
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SPÓtDZIELNIA PRACY

o

W LODZI, UL. PIOTRKOWSKA 273
„

F

LóDZKA FABRł"KA MASZVN .TmWAB1',CZYCH
DZI

W ZAKRESIE CHALUPNICZOOO S:ZYClA

konfekcji damskiej i
A
w

:Jakładarh

T

R

męskiej

D

_ producent m.aSzyn

lekkiej

zapewnia:
atrakcyjne zarobki akordowe,
pracę na 1 zmianę od 7 do 15,
świadczenia socjalne z zakładowego funduszu oraz
dowego funduszu mieszkaniowego.

T
•akc

IN "' • W.

pożyczki

z

-

zakła-

Spółdzielnia nie zatrudnia osób po samowolnym porzuceniu pracy.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr Spółdzielni , ul. Piotrkowska 273,

w

szczeg6Jnfe
specjalnościach:
teehnologll budowy maszyn
konstrukcji maszyn wl6klenniczych
kc>nstrukcJI form do tworzyw sztucznych
konstrukcji oprzyrządowania do obróbki sknwanlem
powlekania galwanicznego I lakierniczego.

l

ł

plastycznej

\T

C lXI
PRACO\Y. 'JI{0\\ '\TKW.\LJFIKOW.<\~"YCH

tel. 84-52-21.

7884/K

Spółdzielnia Pra~y
Urządzeń Mechani~żnych

i chemicznego

~

.;

o

produkcyjnych na terenie Lodzi.

~półdzielnia

-

r rz

~
P A
w zakresie ohsługi obrabiarek sterowa•n ych numerycznie. obrabiarek skrawający ch,
centrów obróbczych, galwanotechniki oraz montażu maszyn włókienn i czych
również dla absolwentów techników

I

T

dła przemysłu wł6kienniczeg.o

ORCA
PRZ ~z

oda ;-

TOKARZ
FREZER
WIERTACZ
SZLIFIERZ

.

SLUSARZ

i Narządzi

MONTER MASZYN
BJ;ACBARZ

ELEKTRYK
ELEKTRONIK

I

N

F

O

R

:\I · t:

J

E

,

lt

T IT·

V. JA

delegowani są dG prac przy montażu
Chętnym umożliwiamy podjęcie dodatkowego

•••

.
do wielu kraJ6w świata.
zatrudnienia na terenie

przedsię

biorstwa .
Nie przyjmujemy osób po porzuceniu pracy.
Posiadamy ośrodki wczasowe nad morzem i rzeką Wartą. prowadzimy 'Wymianę
wczasów z przedsiębiorstwami w NRD.
Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego,
Ł6dź,
ul. Żeromskiego 96, tel. 36-05-26 lub 36-l>T-OO, wew. 115.
7825/K

w todzi, ul Brzozowa 11/15
Yi H
.TOKARZY
FREZERÓW
SZLIFJERzy-PQLEROWNIKOW
SLUSARzy
ELEKTRYKA

LAKIERNlKA

Wynagrodzenie wg zakładowego systemu wynagradzania. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela stanowisko do spraw pracowniczych - tel.
84-47-42.
7136/K

„
„§ 4 Spółdzielnia prowadzi działalnoś~ ubezpieczeniową i p~
wencyjną w zakresie ubezpieczeń osób fizycznych, prawnych;
jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz
organizacji spółdzielczych zgodnie z Ustawą z dnia 20 września
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U.
nr 45, poz. 242 z 1984 r.), wydanymi na podstawie tej ustawy
aktami Rady Ministrów lub Ministra Finansów".
I

,

·„§ 5 ust. 6 Spóldzielnia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi zakładami ubezpiec~eniowymi w zakresie działalności

. 52 (1604), 25 GRUDNIA 198'8 R.

ubezpieczeniowej oraz ochrony interesów
czonych podmiotów".

własnych i ubezpie-

Proponujemy ubezpieczenie krajowego i zagranicznego sektora uspołecznionego i nie uspołecznionego jako pierwsi w Polsce
z reasekuracją w zakładach ubezpieczeniowych w Austrii, Francji, Kanady, Holandii, RFN, Danii, Szwajcarii, USA.
3566/K
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90-500 Łódź,
ul. Kopemika 8

a

=

Szczęścia w życiu osobistym
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I wielu wzrusze6 w teatrze
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Współpracy

Kochani Widzowie,
nadchodzi sroga zima. człowiek, dzięki postępowi, nauce I technice, Jakoś się obroni przetl
Jej atakiem. .Jak Jednakże przeciwstawi się mrozom matka '!atura, nasze naturalne śro~o
wisko, bezbronne, gołe, wydane na pastwę lodowatych żywiołów? Nijak. Wzyw_amy więc
was - pomóżcie przeżyć łódzkim drzewom i krzewom, całej roślinności, pomótc1e przeżyć
łódzkiemu światu zwierzęcemu, zwłaszcza zaś ptakom, które nadają szczególnego kolorytu
naszemu miastu. w ramach naszych skromnych możliwości wybudowaliśmy kilka karmników dla ptaków i ustawiliśmy Je w różnych punktach Łodzi. Niestety, Teatr nie Jest
w
stanie sam wyżywle szerokich rzesz ptactwa. .Błagamy, przechodząc koło naszych karmników wrzućcie tam kruszynę chleba, ziarenko zbóż, kawalątki słoniny, I co tam Jeszcze
przyjdzie Wam do głowy• .Jednocześnie wykażcie zainteresowanie reszt" przyrody, chroń
cl Ją Jak możecie, np. owijając drzewa słomą lub Innymi ocieplaczami, które pozwolą Im
na wiosnę stan11e snów w pełnym rozkwicie. Łączcie 1111 s nami w teJ cennej, I Jakże
pl11kneJ ekologicznie akcJL Więcej serca dla ptaków!
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PA:NSTWOWA FILHAIRMOMA
w Lodzi, im. A. Rubinsteina
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na wakujące stanowisko jednego
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oraz na stanowisko

koncertmistrza wiol()nczel.

Zglasz.enla kandydatów przyjmujemy w ciągu dwóch miealęey od daty ukazania

się ogłosi-.enia. Wszelkich

~nforma(!ji udziela Dział

33-33-18 oru Dziel Pracy Artystyomej -

Kadr

TEATR STUDYJNY
3564-k
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dwóch równorzędnych kon~ertmistrzów grupy skrzypiec
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telefony:

36-41-66 (centrala),
36-78-88 (Dział
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Sonda w głąb życia genialnego pisarza.
Tego reklamować nie trzeba.

Co się kryje za maską ironisty i cynika?
Seans dramatyczny w opracowaniu
Wojciecha Szulczyńskiego

Premiera nowej bajki:
BESTIA i

na
mów w

prośbę

Małej

Stanisława

widzów

RĘKNA

Grochowiaka

od 17 grudnia
na scen-ie Teatru Nowego.
Wszystkie bilety sprzedane do marca!

Sali Teatru Nowego.

Reżyseria

i opracowanie muzyczne:
Wojciech Szulczyński
Scenografia:
Barbara Hanicka
Prapremiera: 25 marca 1988 roku.

Reżyseria:
Krzyszt~f Rogoż,

scenografia:
Iwona Zaborowska,
muzyka:
Ewa Kornecka.
3556/K
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Powstaje album malarski o naszym mieście
„ŁÓDŹ KOLOROWA",
od pierwszych obrazów po dzieła współczesne.
Ktokolwiek z artystów profesjonalnych malował Łódź,
kto jest w posiadaniu obrazów przedstawiających pejzaż
Łodzi,

kto wie, gdzie talkie obrazy się znajdują pros2'JOID~ jest o informaeje pod adresem:
Centrum Informacji Kuituralnej, ut Zamenhofa 1/5, tel.
33-92-2~
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'// '///////. /////, //////////////////, '/////, '/////,

D ODGLOSY

'//////~/////,

y;

'///, '////,

NR 52 (1604), 25GR'UDNU.1988 R~

l

,

57

~

rok

55 - 55

założenia
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WIZYTY DOMOWE, KONSULTACJE
i ZABIEGI
-

•

O

w zakresie:

F

*

pediatrii ogólnej oraz: laryngologii, chirurgii,
neurologii, kardiolof!ii, okulistyki, dermatologii
i ortopedii dziecięcej
.
~ inte!'>ny oraz: kardiologii, hematologii, pulmonologii,
endokrynologii, gastrologii
- chirurgii miękkiej i ortopedii
- urologii
- neurologii i psychiatrii
- dermatologii, reumatologii
- okulistyki
- ginekologii
- EKG u pacjenta
Zlecenia przyjmujemy w dni powszednie 8-22, w dni
wolne od pracy 9-22, tel. 57-55-55.
Honoraria stałe bez względu na dzień tygodnia i porę
dnia.

E

R

U

J

1ł Handel hurtowy chemikaliami
Pośrednictwo kupna-sprzedaży

E

artykułów

chemicznych
branży chemii
Usługi kseroapairatem Canon
(wielonakładowe ze zniżką)

# Doradztwo w

*
z

T

A
•

*

R

U

D

N

K-ierownika biura

Księgowego
Pełnomocnika ds. turystyki
łt Pracownika do obsługi ksero

*

p

O

S
•

Z

U

K

U

E

J

Lokalu
produkcyjno-magazynowego.
3349/K
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Powyżej 100.000 zł mogą zarobić
miesięcznie u nas
•
SZWACZKI .•
oraz przyjmujemy
DZ11!E'WCZĘTA

Łódź,

O

F

E

do przyuczenia zawodu szwaczek.
PZ „ADREMA EX"
- ŁÓDŹ, ul. TRAKTOROWA 141
tel. 52-12-10, 52-80-00, 52-89-37

ul. Nawrot 2a

R

U

F.

J

PELNY ZAKRES BADAŃ RTG

czynny w godz. 9~16
oprócz sobót i niedziel

G.

-----~ifama ______

i
Lódź,

ul. N'aw'.rot 2a

WYKONUJE BADAN!IA: wątroby, pęcherzyka i
dróg żółciowych, trzustki, nerek, gruczołu krokowego, narządu rodnego, owulacji, ciąży, rozwoju
ciąży, trofii płodu, tarczycy, sutków. Wczesna dia·
gnostyka stawów biodrowych u dzieci.
KONSULTACJE GINEKOLOGICZNE.
Informacje i zapisy telefonicznie: tel. 33-26-79
(9-16).
Badania codziennie w godz. od 14, sobotj
10-12, wtorki od 9.
Ola za.pewnienla PT Pa.cjentom kompleks1>WeJ dlagnostykt oraz fa-0howeJ

Natychmiastowe dostawy profesjonalnych komputerów osobistych typu

„
•
•

opiekł

z:

Prywatnym Laboratorium Analiz Lekarskich
Lódź, ul. Snycerska 3, tel. 57-55-65
oraz z
Agencją Usług Pielęgniarskich
Informacje i

iitłllszenia

i

Opiekuńczych.

rodziennie od godz. 12,00, tel. 86-69-69.

IBM PC X!r/AT TURBO
DRUKARKI -

PLOTTERY -

W

·v trakcie chi>robJ- firma

W S P 0 L P R A C U J E

•
•
•
•
~ •

- SIECI i

I=
s

=
;:
-

:

§

PRZE!DSIĘBIIORSTWO ZAOPATR:Z1ENIIA LECZNJICTWA

„CEZAL"
w Lodzi, ul. Piotrkowska 107
NAWIĄŻE
KONTAKTY

z

PRODUCENTAMI SPRZĘTU MEDYCZNEGO.
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym, tel. 32-39-24 lub
32-16-82 w godz. 8-15.
3555/K

DYSKIETKI

WIELODOSTĘP

Kompleksowa oferta to równiez:
•

LATWE W OBSLUDZE OPROGRAMOWANIE

•

130 POZYCJI LITERATURY

•

SZKOLENIA

•
I

•••
e•
•
§

PI-W „Wifama M'EZcompu"
ul. Niciarnlana 41/45,
tel. 74-97-30; tlx 886783 .

e
=
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DIGITYZERY -

GWAIRANCJA DO 24 l\fl1ESIĘCY!
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I

WlEZcompu

-

33 - 26 - 79

._.-: Przedsiębiorstwo Innowac;jno.:.Wdro~eniow.e
- - - gz-31a t6dt•.

"Wit'at?a MEZcompu"

·- --a

~L .Nic~a~~~~ 41/~5 !e1.74-97.i.30 ux~~s~:e3°\-~
mODGl.-OSY

ZAKŁAIDY

PRmMYSW DZII!EMA!RSKll'
JlM. T. Dmł.ACZA

mistrza mechanika maszyn szwalniczych
mistrza przędzalni
dyspozytora w Dziale Nadzoru Profłukcji
referenta ds. zaopatrzenia
st. brakarki konfekcji
hydraulików
elektryków
pracowników Wydziału Farbiarni
szwaczki maszynowe
robotnika gospodarczego

WLOD2ll

Z

I
•

Ą:

kierownika Magazynu Przędzy

Wszelkich informacji udziela Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego, ul. Nowotki 65, tel. 33-57-07, wew. 208, lub-209.
nie zatrudnia pracownikó w którzy porzucili pracę.

J2r.~~t?~ąrątwo
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• Oferujemy·za złotówki lub wa.luty wymienialne: .
- mikrokomputery PC/XT, .PCIAT, 386, PS/2 i inne
. wg zamówienia, ·.
· :--· plottery, drukar~i i inne urządzenia peryferyjne,
- dysklet~i, taśmy barwiące i inne akcesoria,
- sieci komputerowe Nove/1286, D-LINK,.
- 'zestawy do edycji pro.g ramów dla obrabiarek sterowanych numerycznie.
• Dostarczamy ·sprzęt wyso~iej jakości, · zapewniamy
stałość i jednolitość dostaw, udzielamy 12-miesięcznej
gwarancji, realizujemy zamówienia nietypowe np. na- pędy dyskietkowe 3,5" - 1,44· MB do PC/XT i PC/AT.
• Oferujemy kąmplekso~ą informatyzację przedsiębiorstwa ·w tym:·
.
. .
.
- typowe systemy dziedzinowe KADRY, PŁA CE,
. FINANSOWO~KSIĘGO,WE ~tp~
opracowujemy· informatyc_zne systemy na indywi1
·dualne zamówienia.
.
• Świadczymy usługi elektroniczne:
- serwis i naprawy· urządzeń, elektronicznych,
-·projektowanie obwodów drukowanych.
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ul. Kraszewskiego 22, 93-161 LÓdftel. 43-39-94, 95
tlx 885210 ksa pl
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Jednocześnie zapraszaitny do Wsp61Jw"acy t~h, którzy nie
mieli jeszc~ przykorzystania z naszych usług tj. rzemieślników, firmy pa1onijne, s·póhki

jemności

~

i

przedsiębiorstwa pańs•twowe.

~

~

- usługi marketingowe, reklamowe i pr1>mocyjne
- akwizycję wyrobów na terenie całego kraju
- zaopatr'lenie w surowce, materiały i pótprodukty
- sprzedaż części motoryzacyjnych, komisową sprze·daż samochodów
- doradztwo prawne, ekonomiczne i or,ga.nizacyjne
- informację naukowo-techniczną.
·
Wszystkich zainteres·ow'anych EXPORTEM i IMPORTEM zapraszamy do naszego Zakład1;l Hand[u Za.granicznego,

~

~

~

~

G \
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~

niskie prowizje
nybk>le terminy

f

;\l

Y·

r

Oczekujemy ciekawych propozycji.

3565/K
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. Sp. z o.o. Jednostka Gospodarki Us.połecznionej
90-447 Łódź ul. Piotrkowska 173

~
§

ZAPRASZ
D
DLOWEGO
W POKO~U 612 szóste ·piętro
czynne poniedziałek-piątek godz. 9-15
tel. 36 11 56 .·oraz 36 52 ·66 w. 232, 132.
telex 88 52 41
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SPÓŁKA Ż O.O.
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fi

A
pfa~sze. infQrinacyj~e

ZAKLADY USZCZELNJE~ I WYROBÓW
AZBESTOWYCH

znaki .graf·iczne projektowanie
i wykonanie.
s~yldy i· plansze reklamowe
·projektowanie wystaw· i porriie". szczeń ' h~ndlowych
.

„POLON IT"
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
90-213

Lódź

'felefony: Cen·t rala 312-50-14 do 19
Dział Technicmo-Produkeyjrny 33-51•82
Telex:
886773 ·azbe pl
<

u

o

J

BEZAZBESTOWE
S~URY

TERMOIZOLACYJNE CSA

z ciętych włókien szklanycn,
w oplocie z jedwabiu s~kla•nego.
-

.ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRESEM:
'. 90·050 Łódź, skr. pocztowa 290 lub telefonłcznie 36·60·1fwewn.293

Dane technicznec
produkowan.e średnice '</>" 30 i '(/>' 40 mm
odporność termiczna do 450 st. C.
współceynnik

przewodzenia

ciepła:

"

ok. 0,07 W/mK.

1959/lt

3503/K
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