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Dyrekty'Va nr 1.
31 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler. - Naczelny Dowódca Niamieckich Sil Zbrojnych - wydal „DY'l'ektywę nr 1 do prowadzenia wojny".• Była to ~ciśle tajna dyrektywa. W jej punkcie
znalazły się takie wskazania:
.

*

„Dzień nataTcia: l wTześnia 1939 :r.
Godzina nataTcia: 4,45.
Czas ten obowiązuje Tównież dla akcji Gdynia Gdańska oraz most w Tczewie."

Zatoka

Wojna została 'postanowiona. 1 września 1939 roku, o godzi·
nie 4.45 na ziemi, na wodzie i w powietrzu wojska niemieckies
lądowe, morskie i powietrzne przekroczyły granicę Rzeczypospo.
litej Polsll:iej i rozpoczęły zbrojne działania przeciw POisce.
„Ze wszystkich stTOn - wspomina gen. Juliusz Rómmel nadchodzą meldunki o bombardowaniach i o wynikłych stTCJ•
tach. Meldunek dowódcy OK IV podaje, że bombardowano fa-

brykę „Nitrat" w Niewiadowie, bombaTdowano Łask, Radom•
sko, Kutno, 'l..ódź; Bełchatów, Kalisz, tory kolejowe pod l..odziq
i PiotTkowem, Wieluń, Tomaszów Mazowiecki, l..ęczycę itd. Z naplywających meldunków widać, że wojna ·rozpętała się od razu
na calym obszarze Polski, że lotnictwo niemieckie wszędzie wyprzedza uderzenia sil lądowych i z nim.i wspóldziala. NapowietTzne linie telefoniczne i telegraficzne przestają dzialać.
l..ączność się u:rywa. Transporty wszędzie są opóźnione lub, co
gorsza, przerwane."
·

IUMEll 37 (1841)
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Dokumenty z cz~ó'w drugiej wojny

Zwycięska

10 WRZEŚNIA 1989 ROKU
I

światowej.

Luftwaffe I•

CENA 150

lur~pa

bez Polski
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W związku z wybuchem wojny gen. Juliusz Rómmel wydał
rozkaz.
„żolnierze! W dniu dzińejszym armie niemieckie przekTocz11ly na,sze granice, aby zagaTnąć ziemie polskie i zniszczyć osiedla

wasze.
Pomni na czyny pTZodkó~ naszych, którzy wrogie zastępy germańskie bili pod Wroclawiem n~ Psim Polu, pod Płowcami •
i Grunwaldem, prowadzić będziemy zaciętą walkę aż do zw11cięsktego końca, aż zlamana pycha niemiecka ukorzy · się przed
'liami.
·
· ·
Zolnierze. Pewny jestem; że obowiązek. wasz spelnicie z hoti0rem i poświęce'niem, ·i bagnetami p;ytyczycie granice Wielkiej
Polski, oswobadzając z jarzma niewoli setki tysięcy braci waaz11ch."
Z Lasku nadeszła wiadomość, te wyładowują si~ tam pułki

Z DP Legionów, ,które zasilą wojska Armii .„Lódź". Ale tO' nie
były wszystkie oczekiwane wojska. Brakowało trzech batalionów 2 i 3 pułk\I piechoty Legionów, niekompletne były dywizjony 2 pułku artylerii lekkiej, nie przybyły dywizjony artylerii
ciężkiej I bateria artylerii przeciwlotniczej szczególnie potrzebna.
W drodze była Kresowa Brygada Kawalerii. Na skrzydłach
Armil „Lódź", tam gdzie obrona była słabsza, gdzie stykały się
armie „Krnków" i „Poznań'' z Armią „Lódi" sila uderzenia
Wehrmachtu była największa
1 września 1939 roku przypadło w piątek.

Na sttonie 4 . I 5 prezentujemy dziś mało znane a może wręcz nieznane. sze. rokiemu ogółowi - dokuinenty. Jednyin z nieb jest
książka
„ Unsere Flieger
\Jber Polen" - „Nasi lotnicy nad Polską" - napisana
przez czterech hitlerowskich lotników, z przedmową dowódcy I Armii Powietrznej - Alberta Kes-

Dzień był piękny, słoneczny.

Ludzie zostali zaskoczeni wojną. Wielq -nie uwierzyło, że to
wojna. Wacław Lipiński był dyrektorem Instytutu im. Józefa Piłsudskiego, a podczas obrony Warszawy szP.fem propagandy Dowództwa Obrony War aw~. 28 sierpnia 1939 roku
spotkał się z Ignacym Matuszewskim w jego mieszkaniu przy
ul. Filtrpwej w Warszawie. Rozmawiali o rządzie Felicjana Sła
woja-Składkowskiego, który to rząd Ignacy Matuszewski ostro
krytykował m. in. za sprzedawanie do Anglii dział przeciwlotniczych, a do Egiptu i Francji karabinów maszynowych i czoł
gów. Gdy rozmowa zeszła na sprawy zbliżającej się wojny Ignacy Matuszewski powiedział:
już

sełringa.

Prezentujemy też reprodukcje fragmentów mapy
wydanej
w
Niemczech
przed 1 września 1939 r.,
na której nie ma już Polski. Jej terytorium podzielono zgodnie z wcześniej
szymi ustaleniami między
Trzecią Rzeszę a ZSRR.

nę

w

Wedlug · mego ll-oddzialowego n.osa Hitier ro.:pocznie wojnajbliższy czwartek.

Pomylił się

o dzień jeden. Wojna rozpoczęła się .w. piątek.
„O wpól do 6 rano - pisze Wacław Lipiński - obudziły Warszawę ryki syren alarmowych. Ol (Aleksandra ·Lipińska żo
na autora - L.W.) zrywa się z lóżka, spiesznie ubiera, chwyta
opaskę OPL i maskę oazową, by zbiec na dól. Próbny alarm
lotniczy. Spalem dalej, . lecz po godzinie - znów wyją syreny.
Historia ta sama· - Ol z Krzysztofem zbiega na dól, za chwilę
wraca z walaniem: alarm prawdziwy, samoloty niemieckie bom1

Szczegóły na str. 4 i 5.

baTclu;ą...

Teraz i ;a rię zrywam. Narzucam ubranie, wychodzę na
balkon. Dzieł\ piękn11 sloneczny, na· calej alei Szucha cisza, auta
pozat'l'Zt1mywaly słę przy jezdniach, przechodniów slużba OPL
zagarnia do bram. Nie widzę żadnego samolotu, ale oto w stronie Okęcf.a widać. Nasze czy niemieckie. Za chwilf/ nie mam
już żadnych wątpliwości. Gdzieś w stronie · Okęcia wzbija się
jeden, potem drugi slup bialego dymu i. dolatuje łoskot wybuchu. Chwytam lornetę, przyglądam się i widzę dokladnie klę
biące sfę, ogromne slupy dymów
Bomby lotnicze. Za chwitę
widać już tam dymki na:szej artylerii przeciwlotnir.ze3, za chwilę zatrajkotaly wściekle karabiny m'lszynowe ustawione na da-'
chu naszego domu i naprzeciwko na dachu Na3wyższej lzby
Kontroli ... "

Aleksander Rummęl był kuzynem gen Juliusza Rómmla. Pochodzili z dwóch linii kurlandzkiej rodziny, która pierwotnie
pisała się Rummel. Juliusz Rómmel wys•ąpił o spobzczen •e pisowni, starego kurlandzkiego nazwiska. I tak iuż zostało, czego
Rummlowle piszący się przez .,u" nie mogli tnu wybaczyć.
Aleksander Rummel pracował wówczas w Zakladach Samochodowych Wspólnoty Interesów.
·
„Przez cal11 wieczór 31 sierpnia pisze w książce „Wś ród
zmian I' przemian" - sluchaliśmy w~domości radiowych z Warszawy, a także z rozglośni zagranicznych. w tym r6.wnież n.ajba'l'dziej agresywnych nłe~ieckich. Z niepokojem w sercach
'W'IJlączyliśmy radio okolo godziny pierwsze; 1 września i po·
szliśmy spać.

Wstalem iak zwykle o szóst"ej trzydzieści. Podczas golenia
uslyszalem zbliżający się huk silników lotniczych Wybieglem
z łazienki f przez okno zobaczylem względnie nisko lecące z poludnia na pólnoc trzy nasze samoloty myśliwskie t·u pu P-11c.
Lecialy na pełnej pręd1wści i szybko wznosoąc pię zginęly mi
z oczu gdzieś ·w kierunku na Jablonnę. Kilk,a minut po przelocię klucza myśliwskiego uslyszalem dochodzące ąd ~trony Pragi przeciągle wycie syren fabrycznych. Dopiero teraz wlączylem
Tadio, z którego Tównież rozlegalo ,się wycie syren z jednoczesnym glosem spikera:
- Oglaszam alarm lotniczy dla miasta Warszawy.
(„.) Uslyszeliśmy też przez radio pierwszy niemiecki
komunikat wojenny: „Das Oberkommando der Wehrmacht macht gibt bekannt...", mówiący o natarciu wojsk
niemieckich na calej linft frontu, kTótki komunikat polski
<> W4lkach obrornt11ch, rozkaz naczel'liego toodu do armii
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wi zasłonę niezwyklej osobowspólną komis;ę w11borcz4 w
wolci. A mówię to ja, który
regionie. ;;:;a każd1/fn Tazem dob11lem
nie
nigdy wcześniej
stawaliśmy odpowiedź odmow(Są
pod~anym żadnego guru
ną. Na to sq dowodu, sq lwiad·
kawie. Nie widzę już możliwoś
bowiem ludzie skłonni zakochici pogodzenia się, ponieważ za
wać się w kolejn11ch szefach.),
Co ważniejsze, wraz z poznakażdym Taze1' jestdm11 odP11chani".
niem Generała w ogóle zmieniPorozumienie na Rzecz Przeła się moja skala w11obrażeń o
człowieku jako gatunku bioloJłrowadzenia Demokratycznych
gicznym, Wcześnie3 ocenialern
Wyborów w . NSZZ „SoliJarskromnie3 skalę ludzkiego umyność" zawiązane zostało na poz
słu, choć znalem wielu najwy- ' czątku czerwca 1989 roku
bitniejszych pod względem uRobo::zej
inicjatywy Grupy
Komisji Krajowej, Tymczasom11slowym wspólczesn11ch Polaków.
wego Zarządu Regionu PomoGeneral Jaruzelski już jest
rza Zachodniego, Zarządu Renajwiększym politykiem polskim
gionu Ziemi Łódzkiej .i Między.
XX wieku. W przeszłości też
zakładowego Robotniczego Koby
nie zna3duję nikogo, kto
mitetu „Solidarności". Natonad Generałem górował. Vwamiast 5 sierpnia powołano sefom, „ że miał zawsze rację prokretariat w składzie: Marian
wadząc swą subtelnq politykę
Jurczyk (przewodniczący), Seod lutego 1981 roku popr<.~z
weryn Jaworski, Stanisław Kocjan, Jerzy Przystawa, Daniel
stan wo3enny aż do „okrągłe!JO
stołu". Gdy patrzy się od weu;Podrzycki, Andrzej Słowik i
nątrz, widać jak wiele dram'lRomuald Szeremietiew. Zdan1€m
tycznych ko'mplikac3i piętrz111.o
M. Jurczyka jest trochę za 1i:tdniu. Jaruzelski
się dzień po
żo powiedziane, że utworzono
prowadził i wprowadził swo3ą
drugie . kierownictwo "Solid:;ir.
Linię polityczną bardzo precyności".
•zyjnie i finezyjnie. Jest typem
Jqyo
cyzelatora.
polit11ka JA-KA BĘDZIE
rozważność miała wielokrotnie
P!RZYSZŁOSć?
dobroczynne skutki. lecz miew11Powodoła także złe strony.
wała mian<>Ułicie, że wiele rzespóźniało.
czy w Polsce się
.W wyniku ostatnich wybo• Myślę np. o w11borach. Może to
rów mamy partyjnego prez)jednak osąd niesprawiedliw·ll·
denta państwa i solidarnoścl!>T
Przywódca każde; partii, ab11
wego premiera. Jerzy Mikke
nim być, musi partię za sobą
z tygodnika ,,PRZEGLĄD KAciągnąć, ale i czekać aż dojrieTOLICKI" (nr 35) pr:r.estrzega
;a- uo potrzeb chwili",
jednak „Solidarność" przed eu-
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Warunki prenumeraty: 1. Dla
ln~tytucjl I zakład6w pracy
zlokalizowane w miastach wojewódz.kich f porostałych mla41tach
w ~tórych znajdują się sledilbv
Od1zlał6w RSW „Pra.sa-Ksiątlca
-Ruchh zamawiają prenumeratę
In·
tych oddziałach
w
stytucje . I zakład1 pracy zloka llzowane w miejscowościach
gdzie nie ma Oddziałów RSW
opłacają
„Prasa- Kslątka· Ruch"
prenumeratę

w

unędach

I

poci.

towych I u doręczycieli . 2 Dla
prenumeratoindy wł dua I nych
rów ...;. o!oby fizyczne wmlesz·
kałe na w5ł I w m!eJscowołclach
gdzie nie ma oddzlał6w RSW
opłacają
„Prua · Kslątka-Ruch"
pocz·
prenumeratę w urzędach
towych t u dnręczyclell. osoby
fizyczne zamienkate w mluta~h
- siedz.:bach Oddz.\al6w RSW
opłacają
„Praia K s•ążka Ruch'
prenumeratę

wyłącznie

w

unę

dach oocztowych nadawczo-od·
da wciych włlł~ci wych dla mtejs·
ca zamtenkanla orenumeratora
ut.ywaląc
się
Wołaty dokonuje
blankietu . wpłaty„ na rachunek
ba r:iknwy rnfehcowe1tn ()dd1dała
3
R<;W .Praia K ilążka Ruch"
Prenumerate ze zleceniem wyprzyjm11je
~anlcę
za
syłk i
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RSW
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Prenumerata
1658 201045 13~ 11
ze zle<'enlem wysyłki za itranicę
od
pocita twykłą łe't drobza
prenumeraty krajowej o SO proc
dla zleeenlodawc6w lndywfd1.1al
nych I o 100 proc dla zlecają.
cych Instytucji I zakładów pra·
cy Terminy orzyfmowanfa . pre·
numeraty na krat I za (!'&nicę
na I
- do dnia IO lłstopada
kwartał 1 oółrocze roku następ .
ne1to oraz cały rok na~tępny do dnia I kat.dego miesiąca poprzedzaJącegÓ okres nren:JmeD-10
raty roku bletącego.

2 ODGŁOSY

ł
cWałęsci
.,Jeżelł jednak
apółka• im się .nie podoba, ło
niech sobie założq i n n 11 ZWUlzek. Jeszcze im pomogę na

W wywiadzie udzielonym Mariannie Turlinskiej z tygodni,,Poznałem gen. Jaruzelskiego
ka ,,ZMIANY" (nr 17) przewodto
6 si~pnia 1981 roku. Był
niczący Zarządu Regionu Nsz.z;
ważn11 moment' w mdim życi ..i
i
„Solidarność" w Szczecinie
Nie tyl~o ze . względu na to, .z~
sekretariatu
przewodniczący
w_krótce potem zmieniłem zaji;- . Porozumienia na Rzecz Przerzecznikiem
zostałem
cie prowadzenia Demokratycznych
rządu Generała. Także z innyt.;h
Wyborów w NSZZ „Solidarpowodów. Jest to najmądrzej
ność" Marian Jurczyk mówi, że
szy czlo'Wiek, jakiego w . życiu nie chodzi im o żaden
inny
spotkałem. Także najbarctZi'3 ~ii
wszy.stZapraszają
związek
gestyumy i ujmujący czl.Owiek. kich, którzy pragną odbudoPojawiło się zauroczenie. Nikt
ifupa
wać ten Związek, lecz
nie uwierzy, że gen. Jaruzelski
Lecha Wałęsy odmawia współ
pracy.
jest człowiekiem wyjątkowo
ciepłym, wesołym, niekiedy bydo . nich
„Występowaliśmy
wa łobuzerski.. Postać którą Gekilkanaście
kilka albo nawet
nerał pokazuje publicznie, st11norazy z pTopozt1cją, b11 powołać

Włodkowski .
Zastępca redaktora

Janu .;;z

p,asy··

atarcłe.

publicyści: 36-77-70,32 89-70

Redaktor naczelny:

rzegląd

mie w NSZZ „SolidarnoAć",
dlatego zgodził 1ię na powsta;ue
wspólnych komisji w7borczych
i włączenie przedstawicieli al·
ternatywnych struktur.

Powiedział to Jerzy Urban
w rozmowie z Jerzym Papugą
opublikowanej w miesięc:r.niku
(nr 7-8).
„KONFRONTACJE"
Były rze1:1zmik prasowy rządu, a
później szef radia l telewizji
zastanawia sio: dziś, czy Wojciech Jaruzelski będzie pierwszym od sett!k lat przywócfrą
polskim, który wygrał. Poniesli
bowiem klęskę nawet tak wyjak: Stanisław
bitni politycy
August, Tadeusz Kościuszko,
Aleksander Wielopolski, Romuald Traugutt, Roman Omo „.
ski, Wincenty Witos, Władysław
Sikorski, Józef Piłsudski l Wła
dysław Gomułka. Przegrana polityków jest u nas re~łą.

forią.

WAŁĘSA

i bezponednio :z n.omenklatuTq i kien>tOfticZ'!I„

I JURCZY'K ,

Nie można łudzić się, że
szybko poprawi się budżet 10dz.inny, a Zachód pospieszy %
wydajniejszą pomocą.

,,Po ltczn11ch obietnicach za.
grcmicznvch mężóio atanu czujemy się zawiedzem i. skazani
wyłącznie na własne siłt1. Jeze
ste.łmy również Jwiadomi,
wiarygodny premier i ;ego ministrowie sprawnie rządzić nie
będą w stanie, dopóki kadra
wszystkich
na
kierownicza
szczeblach pozostanie ta sama.
czasów
A kadra ta do
samoTZqdowvch. bęwyborów
swobronić
twardo
dzie
Kilka
( .„).
stołków
ich
milionów ludzi zwiqzanvch pośrednio

me

#łZ'ł/OftU
ośrodkiem OPZZ
je łcitwo .z posłcidane; w~
i wpływów. Obaw!Clm aię, ze
Odpowiadając na pytanie Macieja Łopińskiego z nowego
pisma solidarnościowego „ rY 1)
GODNIK GDAI'iSKI" (nr
Lech Wałęsa zaprzeczył, że to
on wyciągnął władzę z bagna.
Zdaniem . przewodniczą.:ego
NSZZ ,,Solidarność", Wojciecha
Jaruzelskiego i propozycję ewolucyjnego przejścia do demokracji lekko poparli prezydenci
George Bush i Francois Mitte·
rrand oraz premier Margaret
Thatcher.
Lech Wałęsa przyznał, że potrafi fascynować tłumy, a jed·
nocześnie dość łatwo zraża jednostki. Ale zaprzeczył, że wynika to z jego autokratyzmu i
małostkowości. W rzeczywistoś
ci jest zapatrzony w sprawy
wielkie 'i boi się uwikłać w pojedynczych losach. N a tym tle
doszło do konfliktu z księdzem
Henrykiem Jankowskim.
„Do nowe; s11tuo.cji wszyscy

a
prz11stosować,
się
kanonik szczególnie. Jest
mu po. pTostu prz11kro, że w
b11i
tamtym trudn11fn okresie
muszą
ksiądz

niezastąpiony, tkwił w środku
każdego wydarzenia, a dziś kiedy Lżej - my zajęliśmy się

swoimi sprawami, a jemu móksiędza,
wimy wręcz: proszę
Taka
Kościoła.
ksiądz bliżej
jest kolej Tzeczy, pomógł nam
odz11skać to, co nam się należało, a teraz powinien w11cof ać
Kiedy
się na swoje miejsce,
przy;dzie bieda, znów wr6cim11
do księdza kanonika".

Za demagogię uznał Lech
Wałęsa twierdzenie fundamentalistów, że nie daje im żadnych
szana. by Związek uczynić lep~m. Nie zalety ma na rozła-

t11"' razem niesolidamolciowe
strajki atanq się wkTótce czę
st11m akcentem naazvch. dni
powszednich".
Rządy

zachodnie i banki n1e
ochoty do finansowania naszego kryzysu, ponieważ nie mają zaufania do pol·
skiej pracy ani opozycyjnycł(
projektów reform gospodar·
czych. Poza tym obawtajlł się,
obawie
w
że „Solidarność"
przed utratą popularności nie
drapodjąć
będzie zdolna
stycznych. środków, których
wymaga prawdziwa reforma.
przejawiają

,,Prz11kTe to słowa, ale obecnie, gdy społeczeństwo 1D11kawvmóc
zalo tule uporu, ab11
na władzy (połowiczną) zmianę
ustroju - nie mci powodu c.a·
tajać przed nim niepochlebnvch
opinii · o nas zagranicznych kół
biznesu i poUt31ki. Racze; należy w11ctągać :i

te; ocenv

właś·

so'wać za partiami antysocjalistycznymL Najbardziej przy.
wiązani do dotychczasowego astróJu -są emeryci i renciści -, e
robotniczych O!'az
środowisk
ludzie zbll!ający się do wieku
poczucie
erperytalnego. Mają
krzywdy, ale boją się radykalnych zmian.

s•ę bacznie

„Będziemy

przyglądae '
9

•

ale
„Nie lubią tej wladzy,
czują się od nie; nieskończenie
zależni, czują, że bez tej wła
dzy skończyłoby się ich życ ie.
antysoc3aliPopierając partię
stvczną czuUb11, że spadają w

List otwarty KZ PZPR Przędzalni Czesankow..ej „Polmerino"
im. Gwardii Ludowej w Lodzi do członków łódzkiej organizacji
partyjnej, spowodował zmianę na stanowisku l sekretarza Komitetu Lódzkiego partii. Nowym sekretarzem został Adam Walpróżnię.
czak, który spotkał się z cz łonkami zakładowej organizacji parJa sam nie wiem, czy gloso- tyjnej „Polmerino". Jej szef, Wiesław Szalczyński komentuje:
bez
- Zmianę na stanowisku I sekretarza KL przyjęliśmy
wałbym za liberałami. Towar,
jaki w11twaTzam chałupniczo to entuzjazmu. Chodziło nam wszak o odwołanie wladz polityczno-

literatura. I wcale nie jestem
pewn11, czy w warunkach Uberaln11ch swobód, konkurencji
Tozr11wki, tur11styki, szmiry w11ż11łb11m z mojego pisania."

W SWIETLE BAUAŃ'
Niektórzy twierdzą, źe w naszym kraju pracownicy fiz.yc:1.ni mają lepszą sytuację materialną niż umysłowi. Nie pojednak dane
twierdzają tego
empiryczne. Stan faktyczny
przedstawiają w miesięczmku
„NOWE DROGI" (nr 7) Zbigniew Sawiński i Henryk Domański. Podstawą ich artykujest materiał zebrany w
łu
lutym 1986 roku przez Centrum Badania Opmii Społecz
nej. Analiza obejmuje 14 katetabeli
gorii zawodowych. W
podano dla każdej grupy przeciętny dochód miesięczny i pona
mieszkaniową
wierzchnię
posiadających
osobę, odsetki
łazienkę, centralne ogrzewanie,
samochód, telefon, pralkę auliczbę
tomatyczną, telewizor,
lat nauki, poziom upartyjrn€nia i odsetek niepraktykujących.
dochody na jedną
kiero~i
kadry
cze przedsiębiorstw i administracji państwowej (dyrektony
spółdzielń1,
zakładów, prezesi
wyżsi urzędnicy). Niewiele ruzsze dochody uzyskują twórcy i
specjaliści nietechniczni (lekarze, pracownicy naukowi, prawnicy, dziennikarze, reprezentanci świata kultury). A następ
ne miejsca w hierarchii zajmują prywatni właściciele, inumyżynierowie, pracownicy
słowi średniego szczebla (księ
gowi, inspektorzy, kierownicy
działów) oraz pracownicy biurowi (sekretarki, masz.ynistkl).
Natomiast dochody pracowmków fizycznych są przeciętnie
każdej
niżs:r.e w stosunku do
kategorii pracowników umysłowych. Najniższe dochody na
osobę uzyskują robotnicy rolni,
pracownicy usług prostych (doi
zorca, sprzątaczka, salowa)
Najwyższe

osobę mają

-gospodarczych miasta w całości. Nasi czlonkowie zapytują:
zmieniono jednego sekretarza, i to wszystko? Czy nie jest to aby
kontvnuacja znanego 'wszystkim kontredansa kadrowego, z którego od dawna nic już dobrego nie wynika? Jesteśmy rozczarowani faktem, że na plenum dokonano tylko zmiany na stanowisku
I sekretarza, a nie dokonano zapowiadanej oceny sytuacji spt)leczno-gospodarczej miasta. Nie mówiąc o tym, że nie zaproponowano nam udzialu. w plenum. Dowiedzieliśmy się Tównież, że
nikomu z uczestników plenum nie przyszlo na myśl, aby zaP11tać, czy są autorzy listu na sali. Te sprawy mt1cno rozczarowujq
ludzi z naszej organizacji zakładowej i nasuwają nowe wątpli
wości, gdy stare nie są jeszcze zlikwidowane.
Adam Walczak, na spotkaniu z naszą organizac3ą zakladową
obiecał, że będzie starał się wymienić ludzi, bo twarze się Już
opatrzyly, a nazwiska osluchaly Stwierdził, że chce wprowadzić
nowy styl pracy, że rozliczyć trzeba tych z Urzędu Miasta, którz11
doprowadzi~i miasto do ka t astrofalnej sytuacji, a są rekomendona
wani przez partię. Trzeba dodać, że władze miasta prawie
wszystkich szczeblach są cz.lankami PZPR. Nam nie chodzi o to,
żeby poleciały glowy, ale winnych wskazać trzi;ba, choćby ku
przestrodze. Adam 1Valczak powiedział, że liczy na naszą pomoc
i pomoc innych organizacji partyjnych w przeprowadzaniu zmian
- odpowiedzieliśmy, :ie na naszą pomoc może liczyć, choć bacznie przyglądać się będziemy jego poczynaniom.
Sekretarza Walczaka nie znam zbyt dobrze, wiem, że byl se·
kretarzem -ekonomicznym KL. Pamiętam go z poprzedniego plenum, gdy zastanawiano się, czy opublikować nasz list otwarty w
„Glosie Robotniczym", czy nie. Wtedy to właśnie Adam Walczak
zapytał: „czy to jest gazeta Komitetu Lódzkiego, czy czytelników?
w11suwano
Jeśli czytelników, to drukować". Na tymże plenum
ewentualne kandydatury na stanowisko I sekretarza.. Między iiTl.nymi padlo nazwisko Mirosława Czesnego, . który jest w tej chwi·
li „pierwszym" w Sieradzu. Powiedziałem wtedy, że nie może
z
kandydować człowiek. który ni e tak dawno musiał uciekać
Lodzi - i kandydatura upad!.a. Chodzi nąm przecież o zmiany
rzeczywiste, a nie karuzelę kadrową „z klucza", której wszysc11
mamy już przecież dosyć.
Po opublikowaniu listu otrzymaliśmy - i nie ma tu przesad11
- setki telefonów i trochę listów. Nie bylo wśród nich ani jednego slowa potępienia, przeciwnie, gratulowano nam tego kroku, co świadczy wymownie o zniecierpliwieniu i zdegustowaniu
spoleczeństwa sytuacją w naszym mieście, Nadszedł również li.st
prywatny od jednego z członków Komitetu . CentTalnego z wyrazami poparcia, a autor do1.!Jiedzial się o fakcie z „Trybuny Ludu".
Ponieważ jest to pismo prywatne, nie mogę ujawnić nazwiska nadawcy. Jeden tylko rozmówca mial wątpliwości, czy aby nie
montujemy nowej nomenklatury na mtejsce starej Odpowiedziałem, że ani mnie, ani mojej organizacji nie chodzi o żadne profity, ani uzyskanie jakichkolwiek przywilejów, że jesteśmy z boku i nig.dzie się nie pchamy. Chcemy rzeczywistej odnowy w
partii, a nie tylko gadania o niej. Dlatego wlaśnie będziemy uważnie przygląda,ć się ; racy nowego sekretarza czekając na speł
nienie danych obietnic, obserwować zmiany kadrowe i zmiany w
stylu pracy - i pomagać, a nie przeszkadzać - pod warunkiem,
że nie będą to tylko ruchy pozorne, a konkretne i odważne posunięcia. Czekamy na to nie tylko my, czlonkowte partii, a.te
ł tviększo§ć, z pewnością, zmęczonych i sfrustrowanych mieszkań
ców Lodzi.

Z nasłuchu telefonicznego
MAREK KOPROWSKI

spisał

ro!n~cv ind~·widualni.

•

Zbig..,;C'w Sawu'lski i Henryk
Domański podkreślają, że brali pod nwa~ę nie tylko zarobki
z pracy głównej, lecz również
zarobYi innych członków rodziny, przychQdy "' prac dodatkowych, emerytury i renty. ·Tak
dokształtują się przeciętne
chody w poszczególnych kateioriach społeczno-zawodowych.
Przy uwzględnieniu wszystklch
aspektów położenia społeczne
go okazuje się, że większe zróż
nicowanie warunków jest wśród
- ,,Solidarnoić" broniła się ręko.n;ia i nogami przed wciągn\ę.
pracowników umysłowych niż
Jej do wielkiej koalicji. A mimo to została wciągnięta. Jest
fizycznych. Ogólny obraz struk- ciem
to skutek tego, że decyzje zapadają nie w Senacie i Sejmie, tylko
tux:y społecznej wygląda nastę w
układzie pozaparlamenhrnym. Powiedziałbym nawet więcej: w
pująco:
mówi KAROL GŁOGOWSKI, lider Wolukładzie mafijnym nych Demokratów.
„Można iq przedstawić jako
- Szaleństwo · ogarnęło Paryż. Tańczono i bawiono się na Pl&.•
~las i
układ
hieTarchiczn11
warstw, w kt~rv~ dominu1ą· · cu Concord 1 przed Bastylią, lna uliczkach dzielnicy ł..racińskieJ.
cą p~zycję za,mu3e klasa pra- wok6ł Sorbony i po drugiej stronie Sekwany, · w remizach stra·
cow!lików umvszo:wvch. ~Z.asa żackich. Noc była parna. Kelnerzy uwijali się jak w ukropie, lata 3est wewnętrznie zr6zn~o- wirując 1 łacami zastawionyn;ti czerwonym i białym winem wana, przv CZ1/fn podltawowa korespondencja MARKA BRZEZIŃSKIEGO.
o§ podziałów pTOWad.zł od intekieTownicze;
ligenc;i • i kad1't/
- Jakaś dziewczynka z okna na piętrze · krzyknęła -do mnie:
popTZez techników, pTacowni- ,,Proszę pana, a oni ściągają mi gacie, pokój 45•·. „Nie ścią·
średniego gaJcie jej gaci" ków umyslOW11ch
krzyczę. Po chwili ta sama dziewczynka wyszczebla do kategorii osób chyla się: „Proszę pana, już mi nie ściągają gaci" - i śmiej.e się
w11konując11ch proste pTace biu- wesoło. Smiejemy się razem reportaż MARKA KOPROWSKIE·
rowe. Drugq podstawową kla- GO pt. ,,Polski koszmar".

·w najbliższych
numerach

sę tworzą pTacownicy fizyczhierarchia
Wewnętrzna
ni.
w ramach te.i klas11 przebiega
od bT11gadzistów, popTzez robotników wt1kwalifikowanych,
robotników w11konujqcych prace pomocnicze w produkcji i
pracowników
budownictwie,
usług proatvch, do robotników
roln11ch".

„Odgłosów"

- Rano w mieście byli już Rosjanie. l\laszerowali na ,Równe.
Na kocich łbach chrzęsJ:czały gąsienice ogromnych czołgów. Maszerowała piechota. Byliśmy ciekawi tego ·wojska. I choć matka
surowo mi zabroniła, pobiegłem popa.trzeć na Czerwoną Armię,
wspomina
na Sowietów - jak powszechnie wtedy mówiono LUCJUSZ WŁODKOWSKI.

~ Na usługach wywiadu hitlerowskiego pozostawali nie tylko
Niemcy. Bodaj w czerwcu 1939 roku w Kome1;1dzle Policji Pań
stwowej pny ul. Kilińskiego 152 zameldował się, przybysz z zaJerzy Mikke podkreśla, źe
Odrębne segmenty klasowo- granicy. Łamaną polszczyzną oświadczył, że bezboleśnie usuwa
Tadeusz Mazowiecki - katolik,
-warstwowe tworzą dwie gru- chore zęby. Kilkunastu policjantów, w łym paru oficerów, podi
współtwórca „Solidarności"
py: rolnicy indywidualni oraz dało się zabiegom - wspomnienia ADAMA OCHOCKIEGO.
doradca Lecha Wałęsy - jest
prywatni włdciciele warsztaczłowiekiem o rozległych ho1·y.
- Człowiekiem siedzącym na ławce zainteresowało się dwóch
tów wytwórczych i usługowych.
zontach intelektualnych, wyso·
mllicjant6w, Zażądali dowodu, a ponieważ nie miał go przy so·
kim morale i poczuciu wier· •
ble, został zabrany na komendę. Tam okazało się, że miał ksią
wymawanych
wobec
ności
teczkę woJskOWI\. Stanął Jednak przed kolegium, które orzekło
ideałów, Ale jako nef r"du
L.
karę 15 łJ'slęcy złotych. Nasz bohater karę &ę w zastępstwie od·
podjął się niewdz1'cmeJ mlsJL
o sprawach trafiających do Rzecznika Praw Obywa·
siedział wymaCzekające eo udania
telsklch pisze ZOFIA KĘDZIORA.
. gają nieswykłeJ pn.ebojoWołd
i silnej rękL ·
- Berlin Zachodni liczy około 1,9 mln mieszkańc6w, iyJącycb
na ł80 ldlomełrach kwadratowych powierzchni, kł6rej 42 proc.
W tym samym piłmł• Piotr
uJmu.JI\ budynki, 12,5 pro.c. place, drogi i ulice, a prawie 5
Wojciechowski ma ~tpllwołci,
proo. łol7 kolejowe oraz lotniska. Jest więc ciasno, bardso clas·
czy antysocjalłlłyczna więk
no - koreapoacleDcJa PAWŁA TOMASZEWSKIEGO.
szość spoleen61łwa ~ lłO·
ciwe wnioski".

E.

•

•
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rostota procedury sprawiła, że po
wyborze · Tadeusza Mazowieckiego
nie zanotowano objawów euforii
wśród Polaków.
24 sierpnia 1989
roku tuż przed godziną 13 komuniści, po 45 latach nieprzerwanęgo
sprawowania rządów , przekazali władzę. Dol tychczasowa opozycja - „Solidarność". - stała
· się partią rządzącą. Mimo 1ż niewątpliwie są
to sensacyjne wydarzenia, polscy dziennikarze
i posłowie nie poddawali s i ę emocj-OII)..

P

Emocje i niepokoje.

Stały się one za to udziałem obserwatorów
zagranicznych, których blisko 900 . stawiło się
tego dnia na ulicę Wie j ską . Obładowani setkami kilogramów sprzętu telewizyjnego za
blokowali kuluary sejmowe do tego stopnia,
że zdesperowany marszałek Mikołaj . Kózakiewics polecił wyrzucić całe to towarzystwo na
galerie i do hallu. Zwiększyło to tylko nerwowość zagranicznych żurnalistów . Kiedy jeden z „Solidarnościowców", · będących w obstawie nowego premiera, nieopatrznie zasłonił
ręką
obiektyw fotoreportera
francuskiego,
ten rzucił się na niego z desperackim okrzy•kiem i zaciśniętymi pięściami. W sukurs „so· Iidarnościowem u'" gorylowi przyszli trzymający się tego dnia nieco na uboczu profesjonaliści z Biura Ochrony Rządu. Incydent trwał
krótko, ale ujawniona w tym momencie al!resja zaskoczyła wszystkich.
- Zachód oszalał na punkcie pierwszego
niekomunistycznego rządu w Europie Wschodniej - komentowali polscy dziennikarze. My emocjonujemy się zdobyeiem pudełka zapałek i paczki papierosów, o innych bardziej
pctrzebnych do życia towaracll nie mówiąc ...
Posłowie wszy11tkich
orientacji przyglądali
się historycznemu spektaklowi spokojnie. Dla
nich wszystko było już wiadome. Wiadome, że
PZPR pogodiiła się z oddaniem rządu, że ZSL
( SD poprą w pełni nowego premiera, że
powstaje nowa sytuacja polityczna w naszym
kraju, ale nowa sytuacja gospCJ:darcza ciągle
pozostaje tylko naszym marzeniem. „Solidarnościowcy" odprężeni i radośni, ale wyczuwało się wśród nich niepokój.
- Oczy w słup mi stają, gdy sobie pomy~lę o przyszłości ,- zwierzał się kolegom tu't
:przed wyborami Jace)( Kuroń. - To może być
najsłabszy rząd. Przecież ludzie mogą go nie
poprzeć, a aparat zbojkotować ..

15 metrów i godzina obrad.

Na salę wchodzi
bohater dnia. Skupiony,
lekko zgarbiony, zajmuje miejsce w kątku za
fotelem prezydenta. Głęboko opada w fotel,
podpiera twarz ręką i tak zastyga na najbliż
sze kilkadziesiąt minut. Obrazek jest niezwy- •.
<kle sugestywny i fotogeniczny . .Fotorep0rterzy
zacierają ręce.

Naprzeciwko niego ławy · rządowe. Fotel
przeznaczony dla premiera znajduje się w
pierwszym rzędzie Jest pusty. Mazowiecki ma
do niego 15 metrów i godzinę czasu obrad
Sejmu. Czesław Kiszczak jest obecny, jest też
jeszcze prezesem Rady Ministrów, ąle usiadł
skromnie w drugim rzędzie . między Alek ndrem Kwaśniewskim i Florianem Siwickim.
Mikołaj Kozakiewicz stwierdza, źe posłowie
mają za zadanie przyjąć rezygnację' starego
premiera i wybrać nowego. Puy słowie .,starego" sa\a wybucha śm\echem.
- Ładn)' „stary" mówią
posłow ie.
Ledwo dwa tygodnie obejmował to stanowisko ...
Smieje się też Czesław Kiszczak. Na reakcję Sejmu pozostaje obo~tny Tadeusz Mazowiecki. Nie wzrusza to także Aleksandra
Krawczuka, który mając w pamięci wielkie
doświadczenie stareżytnośt:i, nie dziwi się niczemu.
!Jekceważący . w Btosunku do wydarzeń j.est
także Mieczysław Wilczek. Wisząc na barierce
co chwila odgrywa pal7<imi marsza z polito-

waniem patrząc na salę. On jui jest poza sfepolityki. Zgodnie ze swymi wcześniejszymi
zapowiedziami wraca do swoich interesów.
Swiat polityczny jest dla niego w tej chwili
tylko wspomnieniem,.
Nikt nie sprzeciwia się rezygnacji Czesława
Kiszczaka ze . stanowiska prezesa Rady Ministrów. Marszałek Sejmu wyraża podziękowa
nie za jego podwójną odwagę. Po raz pierwszy
wyrażoną w momencie, gdy zdecydował
s ię
objąć ten urząd,
po raz drugi - teraz, gdy
ustępuje z niego, by. nie przeszkadzać swo j ą
osobą w tworzeniu rządu korzystniej~zego dla
Polaków. PZPR-owcy pierwsi składają dłonie
do oklasków. Ławy „Solidarności" przyłącza
ją się do huraganu braw z pewnym opóźnie
niem, aie o . dziwo ich owacje są najgłośniej•
sze. Ładny gest. Czesław Kiszczak docenia go.
i ·W pozycji stojącej kłania się aż trzykrotnie

rą

Z Sejmu to, czego nie

widać

•
z ro nie
•

ó było s·ę wręczenie nominacji
MIROS'ŁAW KULIŚ ławom dotychczasowej opozycji. W stronę koalicji oddaje tylko jeden ukłon.

W

błyskach

fleszy.

Na mównicę wchodzi Tadeusz Mazowiecki,
by przedstawić swoją koncepcję nowego. r.zą
du. Błyskają flesze fotoreporterów. Ta chwila
rozpisana zostanie na tysiące klatek filmów
fotograficznych, $etki ujęć telewizyjnych. Posłowie koncentrują do maksimum swoją uwa· gę. Nie umknie im żaden z przecinków, wyła
pią kaŻ'dą zmilinę intonacji beznamiętnego raczej głosu nowego za chwilę premiera.
Zaczyna się serial przemówień przewodniczących sześciu klubów poselskich. Pala·cze korzystają z sytuacji i wymykają się" na papie-'
rosa. Kuluary robią się ciemne od dymu i
gęste od krzyżujących się wróżb.
- ·czy PZPR odzyska jeszcze kiedykolwiek
władzę zastanawiają się posłowie.
- Jak zareaguje średni szc-zebel władzy pytają inni.
- Co zrobią ludzie zrozpaczeni . tr agiczną
sytuacją materialną.
Czy skończą się iltrajki?
Mikołaj Kozakiewicz zarządza wybory. Głosy będą liczyć sekretarze.
.
- Nie będziemy korzystać z przycisków d-0
głosowania oświadcza.
Moment jest zbyt poważny, by mieć zaufanie do techniki. ' Wszyscy · naprędce zajmują
swoje miejsca. Wynik jest jasny. ale k a żdy z,
obeooych chce mieć w n.im swój · udzi ał .
Las rąk za Tadeuszem Mazowieckim jest
nadzieją na ustabilizowanie sytuacji
politycznej w Polsce. Oczy posłów i obserwatorów
kierują się w stronę ław PZPR.
Jej przedstawiciele także w w i~kszości przyłączają s i ę
do historycznej decyzji.
- Patrzcie Tadeusz Fiszbach pod ni ósł rę k ę
- szepczą posłowie.
Pełne poparci'e wyrażają posłowie · „soiidarności", ZSL, SD i klubów katolickicll.
Kto będzie przeciw? Jest takich posłów czterech. Wśród nich jeden z dwóch przedstawicieli Wojska Polskiego, który jakby zawstydzając się swojej decy,zji kilkakrotnie
opu~z
cza bądź też podnosi rękę, co po raz drugi
tego dnia wzbudza wesołość sali. Drugi z pul-

· A. ·gdybr tak cztśeiej
slachU Itidzi?
1.

\

.

'

mow.aniu publicznych decyzji.
Ludzie padejmujący decyzje w
gabinetach może i kierują się
dobrem społecznym, ale decyzje te nie podlegają krytyce,
nie ina kto wyka~ć ich błę
dności, niedOs'konałOści, braków
i przekłamań. By.ć może ludzie
podejmujący
decyzje w ci~zy
gabinetów opierają się na niedokładnych
informacjach, niepełnyC'h, nie znają
do końca
społecznego
oczekiwania. Póź
niej nl!ł'ltępuje rozczarowanie.

Wcale nie mam satysfakcji z
tego powodu, że przewidziałem
spór o lokalizację Pomnika
Chwały
ŻOłnierzy
Armii
„Łódź". I taki spór j uż mamy.
J~t to spór o lokalizację. Jedni chcą, aby pomnik stanął
pr.z.y ulicy Północnej, a inni,
aby na placu 9 maja. Protestujący napisali list do prze'wodniczącego RNMŁ prof. An- ,
drzeJa F. Grabskiego. Ale decy3.
zji to już nie zmieniło.
Przewiduje jeszcze· spór 0
Obserwuję takie zjamlsko. Z
kształt oomnika. Ponieważ jEst
je<;lhej strony ludzie oczeku~ ą
to Pomnik Chwały żołnierzy
J
Armii ,,Łódź". a tych żołnierzy
cora.z szerszej otwartości, coraz
było dużo i to różnych broni,
większej szczerości, coraz pełto każdy · z nich ma inną wizję
niejszej informacji. Z drugiej
oomnika. ina.Cll.ej go · sobie wyostrony niektóre zbiorowości zabraża I jeszcze się ta:ki nie umykają chętnie drzwi i obradurodził, który by wszystkim doją we własnym
gronie. Nie
godził. Tak było z Pomnikiem
przeczę, że mają . do tego praPowstania Warszawskiego. I z : wo, ale korzystanie z tego prawieloma innymi pomnikami. Tak - wa jest jakby w p0przeik soołec.znych oczekiwań.
musi być z Pomnikiem Chwały
Niedawno obradował Komitet
Żołnierzy Armii ,,Łódź".
Centralny PZPR na XIV posiedzeniu, Było to ważne J)06ie!.
dzenie. Ludzie cheieli1by wiedzieć, kto i jakie zajmuje &taSpór o pomnik w Łodzi nanowi.ska„ ja'kie orezentuje oo·
suwa mi pewne ogóln-iejsze uglądy. bo nrzecież nie jest tawagi. Otóż ukształtował się u
jemnicą. że są to niekiedy barnas wieloletni nawyk rozstrzy·dzo różne poglądy. Chciałoby .
gania spraw publicznych w cisię zatem wiedzięć. jakie poglą
szy gabinetów. Cisza może i dody i postawy :prezentowali róż
bra jest dla różnych przemyni ludzie. Ale nic z tego.
ileń, ale nrzeszkadza w podej. Co d.ziwniej!Jz.e w ~kładzi e
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Pierwszym . gratuluj-c:Ym jest Ireneusz Sekuła.
Za nim ustawiają się w kolejce członkowie
ustępującego gabinetu. Wśród
nich Czesław
Kiszczak.

Po wyborze.

Pierwszy katolik wśród powojennych polskich premierów z trudem panuje nad emocjami. Dlugo całuje Jacka Kuronia. Nie może •
wrę<:2 oderwać się od S'W'Oich
„solidarnościo 7
wych" kolegów. Dziękuje im, ściska mocno
dłonie i ramiona, jakby w
~ych
intymnych
gestach szukając wsparcia dla czekających go
zada(l. Jego sekretarze i najbliżsi współpra
cownicy nieustannie · go poganiają. Przyporni- .
nają, źe trzeba już iść. Tadeusz
Mazowiecki
jest wyraźnie niepocieszony. To kieruje się
ku pokojowi marszałka Sejmu, to w kierunku
kolejki gratulujących. Jeszcze przed samym
wyjściem z sali nieoczekiwanie ponownie zawrócił przypominając sobie nagle
o teczce,
którą zostawił na swoim fotelu.
- Zabraliśmy ją, jest panie premierze uspokajali współpracownicy.
Kamery telewizyjne i dziesiątki mikrofonów
towarzyszą każdemu krokowi premiera. Uda je
się on do gabinetu marszałka Sejmu odebrać
przygotowaną dla nie~o
w czerwonej teczce
nominację. Wrzawa protestów rozlega się we
wszystkich językach.
- Taki ' moment powinien następować publicznie, a nie za zamkniętymi dr:nviami
krzyczą dziennikarze.
Mikołaj Kozakiewicz ulega presji i w dziesięć minut później ceremonia powtarzana jest
na. korytarzu. Tadeusz Mazowiecki jest niezrę
czny w nowej roli. Czerwoną teczkę bierze w
rękę niewidoczną
dla obiektywów. Reprezentanci opinii publicznej są bezwzględni. Ż.ąda j ą
j~si;cze raz. Premier, sam do tej pory dzj.enm karz, uśmiechem
stara się pokryć swoje
zawstydzeni.e i , popełnionej- gafy. Oddaje dokument z nominacją marszałkowi, by po chwili
ód~\łrać gQ już , po raz
trzeci! TYm razem
wszystko przebiega dobrze. Pozowanie skoń
czone.
Niebieski ,,Polonei" rusza sprzed Sejmu
gwałtownie. Jeszcze przed rokiem
nielegalne-

organizowanie się partii i V{Pl'Owadzenie .ZUl)el:nie innych me-

'tod Clział.ania. Właśnie działa

centrhlnych władz PZPR Jest
trzech byłycll redalktoró N naczelnych i już ich ,,zawodowe
obciążenie" Powinno być zgodne ze sPołecznymi oczekiwaniami. Oni powinni protestować
przeciw zamykaniu drzwi, oni
przede w1;zystkim powinni być
za otwartością. Ale jakoś ·nic nie
wiem o tym, aby ktoś protestował. Jeden z byłych naczelnych
redaktorów
próbował
nawet
public=ie uzasadniać - bodajże w radiu decyzję zamknię
cia drzwi, bo wtedy ludzie bę
dą ·swob,Jdniej wYoowiadać się.
Tylko,• le tym ludziom ktoś
zaufał i chciałby wiedzieć, ja'k
oni to zaufanie wykorzy1;tują?
A gdyby tak; .. .

nia. Ale %1l'lian takich nie dokonano.
Komitet ł.óikki PZPR- obradował przy zamkniętych drzwiach.
Wiprawdzie „ Gł<>S Robotniczy"
opublikował obszerne sprawozdanie z obrad. ale nie daje ono mimo wstyatko peJ;nego ob~zu obrad. Byro trzech kandydatów: Adam Walcnak, Karol J. Stryjski I Andrzej Kaź
miercsak. Wyb<Jry 42 gł.osami
wygrał Adam
Walczak. Nie
było
czasu na
prawdziwą
rywalizację,

mu opozycjonisc1e dziś towarzyszy asysta eskortujących go milicyjnych samochodów. Tym
razem nie jest ich więźniem. Jest iizefem.
$wiat patrzy na ,• J ze zdumieniem.
- Na co .liczę? - odkrywał swoje rachuby
Tadeusz Mazowiecki dwie godziny wcześniej '
podczas spotkania z posłami katolickimi.
Na dwie rzeczy. Po pierwsze, że ludzie rozża
leni powstrzymają się od swoich , słusznych
skądinąd postulatów przez jakiś czas. Mam
nadzieję, że pomoże mi -w tym Lech Wałęsa ,
i związek zawodowy „Solidarność". Uczę takż ę, że Wojciech Jaruzelski
spacyfikuje aparat
i n ie będzi e on tworzy~ z11grożen dla nowego
rządu i jego reform. Nie chcę PZPR zepchnąć
do ścisłej opozycji. Gd yby tak s i ę stało, to
partia wraz z OPZZ mo głab y skutecznie zablokować planowane przez nas zmiany. PZPR
dysponując armią i milic j ą nie będzie pe nić
roli klasycznej opozycji. Będzie współrządzić..•

Bunt w partyjnym klubie.

na telewizyjnym ekranie.

Z tej ziemi

31.08.1989.

kownik6w głosował przed momentem za Tadeuszem Mazowieckim.
- Armia jest ostrotna. Swoje dwa głosy
podzieliła równi) komentują kuluary.
· .. 41 posłów PZPR wstrzymuje się od podjęcia
decyzji, między innymi Marian Orzechowski i
Ireneusz Sekuła. Sekretal,"ze sprawują się tego
dnia wyjątkowo sprawnie. · Mikołaj Kozakiewicz po kilku, minutach oświadcza, że obecnych było 423 posłów, z których 378 optowało
za wyborem Tadeusza Mazowieckiego.
Sala I.tlaszcze stojąc. Tym razem z pewnym
opóźnieniem podn<>si się część posłów
PZPR.
Ostatni Matian Orzechowski, ale i on wita
brawami najbardziej spektakularną zmianę w
układzie władzy PRL od chwili jej powstania.
Tadeusz Mazowiecki dziękując za zaufanie
trzyma się jeszcze dzielnie, ale schodząc z trybuny sejmowej nieoczekiwanie się rozkleja.

Sądzić należy, że i to będzie trwało stosunkowo krótko. Po wzni)wieniu obrad rozegrał
s i ę kolejny ·akt
polityc·znego
eliminowania
PZPR ze struktur władzy . Grupa 15 posłów
partyjnych poinformowała o skierowaniu do
marszałka Sejmu · wniosku 0
poprawkę do
Konstytucji. Zgodnie z tą propozycją ma być
wykreślony fragment o
spra,w owaniu przez
PZPR kierowniczej roli w Polsce.
.
W partyjnym klubie posels)dm
zawrzało.
Przywódca i.Piętnastki", poseł Marian Czerwiński, jest zdania, · że taki gest partii wobec
nowego premiera poprawi wizerunek PZPR w
opinii publkznej. Nikt z oponentów tego nie
kwestionuje, ale nie dowierza uczciwości jego
intencjL Marian Czerwiński to jedyny, poseł
w Sejmie, który nosi w klapie znaczek z napisem PZPR, Nad nim ma ,drugi, nieco wię
kszy i bardziej wyrazist:y ,,Solidarność".
Desygnowała go do wyborów „Solidarność" w
Dębi~y, co spowodowało, że przeszedł w pierwszeJ turze uzyskując ponad 70 proc. głosów.
- Wybrała mnie „Solidarność" i mam w
związku z tym wobec niej dług
Wdzięczności
- nie ukrywa przed nikim tego faktu ten
przesympatyczny w obejściu poseł.
W ciągu dwćfch miesięcy skupił on wokół
siebie kilkunastu członków PZPR, z którymi
rozważał
<możliwość
utworzenia · odrębnego
klubu. Z koncepcji zrezygnowano, gdyż podobno przedstawiciele „Solidarności" podpowiedzieli Marianowi Czerwińskiemu, że na
taki ruch jest jeszcze za wcześnie.
- Ja też uważam, że należy wykreślić te.n
przestarzały zapis w Konstytucji tłumaczył
swoje stanowisko posłowi z Dębicy Stanisław
Gabrielski, wieloletni . pracownik
Komitetu
Centralnego. - Dlaczego jednak mielibyśmy
ni~ wystąpić z taką inicjatywą wspólnie
całym klubem? Sprzeciwiam się przyjętej prze1
was metodzie rozgrywania tej sprawy, Poza
tym, czy nie lepiej by.loby gdybyśmy składając
taką wolę zaproponowali powołanie komisji do
zmiany całej Konstytucji?
·
Buntownicy w łonie klubu PZPR są bardzo
:przejęci swoją rolą'.
·
- .Jak nas wyrzucą z partii, przyjmiecie do
siebie? - · pytają członków „ Solidairności".
:-- Przyjmiemy - odpowiadają tamci z . uś
miechem.
- Jesteśmy pod nieustannym naciskiem tłumaczą się wobec opozycji.
- Wytrzymacie. Myśmy o wiele więcej wytrzymali - pomniejszają ich odwagę i boha-

terskość członkow i e „Solidarności".
Lawiny zmian nie za.t rzyma już nikt. Czy
ktoś tego chce, czy
też nie, dotychczasowy
system zostanie wkrótce w całości rozmontow~n.v .. P.olska staje się innym krajem. Jakim?

Nle wie tegq nikt.

•

alei. Trzeba nauczyć się słu 
chac! ludzi, słuchać i brać ich
uwagi, ich krytykę, ich pretensje poważnie i wyciągać z te. go właściwe wnioski. Nie ob..:ażać się na krytykę. Nie obrażać s.ię na kl-ytykujących, na we t
gdyby w swojej krytyce przesad28!li, co też się zdarza: ·
wa~to różne projekty i tamie. rzenia Poddawać szerokiej dyskusji, warto i trzeba wyjśc z
cb!zy gabinetów. Nie bać s ię
ludzi.
~
6.

na

konfrontację
programów. A przecież były od
dawna liczne sygnały , z których
,jasno wynikało, że łódzka in-

stancja partyjna prze.żywa poważ.ny krY'zys.
Choćby wynik
konsultacji przed pierwszą tuirą
wyborów. Nikt jednak .tego nie
wziął poważnie, nikt nie wycią
gnął z teg9 konsekwencji.
5.

Przy wszysbkich kryzysach
powracamy do problemu informacji, ~onsultacji, dyskusji i
krytyki. Jakże często w ciszy
ga.binetów nie słychać tego, o
czym wróble ćwierkają na dachu. A przecież. sygnałów o
ł.
,tym, re w Łodzi dzieje się niedobrze było wystarczająco .iu-:
Inny przykład . List organi1.ażo. M~ je było znaleźć w
cji .p artyjnych z „Poimer; no"
gazetach, J>OSł)tszeć w radiu, zowywołał .,trzęsienie
zierni" w
baczyć w telewizji. Można je
ł ódzkiej
organizacji partyjnej.
było posłyszeć w kolejkach, na
Wydawało się, że nastąpi radyulicy, a nawet u cioci na imiekalna zmiana, ze łódzka organinach. Ale u nas oanuje tan izacja partyjna ....... za przyikła
kie.
przekonanie, że włache
dem swojej instancji - obudzi
mają dobre intencje, źe chcą
s ię z głębokiego snu i zacznie
jak najlepiej, starają się, tylw n iej dokonywać się niezbędny
ko materia jest OJ)Orna i nic z
proces orzedbraień reformator- tego nie wychodzi. Obiektywne
skich. Już choćby ten f.;łkit , że
okoliczności
i przeszkody są
PZPR stanowi jedną z partii
tak silne, że zawsze można sie
politycznycll musi WPły nąć na
nimi zasłonić. .I ludzie sprawusposób myślenia, na soosób w ijący różną władzę ma'ją komdzenia świata. Fakt, że PZPR
fort
dobrego
samopocl'UCia
t eraz będą reprezentowały zewbrew rzeczywistości. Myślę,
społy ludzi wybranych w wy- _ że z takięj •wacji trzeba wrebO!'ach :iąusi soowodowac! przeszcie wyciągnąć włMciwe wn!o-

W •Pl".łlWOzdaniu „Głosu !Ro. · botniczego" ~ posiedzenia KŁ
PZPR jest takie zdanie:
,,Komitet Łódzki omówił następnie problem rekomendacji
partyjnych kandydatów na stanowisko uresyden.ta Łodzi".
Podobne manie jest również
w Siprawozd.aniu w „Dzienniku
. Łódzkim". A · nazwiska kandydatów? Czy to znów jest tajemnica? I przed kim? Nazwiska te
powtarza uli~. tylko my. znów
bawimy się w tajemnice. Pr 1.ecież przyszły prezydent łodz.ia
nom nie jest i nie może by ć
obojętny. Może warto byŁo zasięgnąć opinii choćby niektórych
organizacji partyjnych. Bo, może się okazać, że ludziom ta lub
inna kandydatura nie od,pow:iada, nie spodziewają się Po tyrri,
czy innym kan.dyc;iade energi<!znego, rozumnego działania, aby
móc Łódź wyprowadzić z marazml.J. Być może podczas takiej konsultacji udałoby się un iknąć

późniejszej

~om,promita

cji.
1.

KaMy, kto , trochę interesuje się oolityką i ma wolny czas,
może śledzić obrady Senatu lurb
~jmu PRL. I to bardzo dobrze, że tak się dzieje. Wprawdzie niektórzy J)Oflowie narzekają, te Ich koleds;r l)Chaj2' Mę
prr.ed kamery bez większego

powodu, aby tylko
swoim wyborcom,

pokazać się
ale i tę

„ dziecięcą chorobę parlamentar yzmu" trzeba przeczekać. pa
Węgrzech z tego samego powodu wpadli w popłoch i cheieli
skasować telewizyjne trar~mi
sje obrad, ale zaprotestowa110
przeciw temu. Gdy.b y ktaś u
nas wpadł na oodobny pomy.s ł,
to j\iż .z góry protestuję.
W · ,poniedziałek (04.09.1989 r.)
ma odbyć się nadzw'yczajna ses ja RNMŁ, na której wybierani będą w głosowaniu tajnym
kandydaci na prezydenta. To
mo~e
być
ciekawe. Niestety
moje uwag.i, które wlaś.nie spisuję, uka ż ą .się dopiero w śro
d~, a więc już po fakcie. Niemniej jednak, nie są to ostatnie
wybory w partj.i, w partiach, w
radzie narodowej.
Mam
w
związku z tym pewną propozy c j ę.

Otó.ż Łódzki Ośrodek Telewizy jny dysponuje ograniczonym
czasem na antenie Programu 2.
Z tego powodu kamerzysta po
sługuje się pewnym schematem:
.,bufet" - czyli stół prezydialny, goście spoza Łodzi sala widok ogólny. dwa, trzy zbliżenia, ktoś na mównicy I k.o·niec. A gdyby tak sprO.bowc.t
transmisji z przebiegu obrad
RNMŁ? Gdyby i"Yborcy sobie
posłuchali, ·co też mówią ; 1ak
mówią ludzie. których oni wybrali i obdarzyli
zaufaniem?
Może w:płynęłoby to oozytywnie
na przebieg obrad RNMŁ. a my
poznalibyśmy kulisy tych obrad,
może
okazałoby się. że wcale
nie są one talłie nudne, a może
wyborcy oopjęliby decyzję, aby
kogoś ooz.bawić i~h zaufania,
bo się nie sprawdził. W końcu
na sesjach RNMŁ mówi się o
nas~ych sprawach.
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Wojny
dzień pierwszy
i następne
„ .

.

-

•

ł ł11ne zarzqdzenia, :iwłqzcine z wubuchem wojny. Tuż przed god.zi114 61mq dal11 atę •lY•Hd z oddali U>t1buch11 bomb lotniczt1ch
ł dole! rzadki ogień artylerii przecłwlotniczeJ.
Po lniadaniu udałem ałę do pra~."
Major lenryk Sucharski - dow6dca załogi Westerplatte - notował zdanenia z sierpnia I września 1939 roku w „Kalendarzu
Poczty Gdańskiej na rok 1939". 'W kalendarzu tym zanotował
pod datą 28 sierpnia - sobota: „Zmiana miejsca postoju pancerntka pod fort Wełchselmllnde". Chodzi oczywiście o pancernik
l!chleawlg-Holstein, który przybył do Gdańska z wizytą 25 sierpnia
1939 roku. Welchselmilnde - to Wisłoujście, dawna fortecą i latarnia morska na prawym brzegu Leniwki.
Il 1łerpnla - czwartek. Major Henryk Sucharski notuje:
"0•'4ttli pobyt Wicka no Westerplatte". Chodzi o ppłk. Wincentego !loboch\skfego - ezefa Wydziału Wojskowego Komisariatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. z· Gdańska Jak się okazuje - wyntinlej widać było zbliiającą się wojinę.
I wrzemla - piątek. Major Sucharski zapisał: „4,45 szturm

na Weatcrplatta. Ogłe4 a pancemłka: Płenod ranni ł zabłcł (wymienia Ich nazwiska) Rozbłct. działa (Zł atnaiótD)."
Było to jedyne działo 111 Westerplatte. Niektórzy z obrońców
Westerplatte, uwataj11, że dztało to oddało więcej strzałów nit 28.
Inny rejon Polski. W poblltu granicy 1 Niemcami. Na prawo
. tereny obsadzone przez pułki 30 OP, na lewo - pułld 7 DP należącej już do Armil „Kraków". A więc luka między dwoma
armiami. Tę lukę rygluje Wołyńska Brygada Kawalerii wzmocniona dwoma pociągami pancernymi VI skład Wołyńskiej BrYgady Kawalerii wchodzi 2 pułk strzelców konnych z Hrubieszowa. Pułkiem dowodził ppłk Józef Mularczyk, oficerem oświato. wym był podporucznik rezerwy Jan Dobraczyń&kf, który zresztą
na czu bttwy pod Mokrl\ odelłany został ze sztandarem pułko
wym do koszar w . Hrubieszowie. Oficerem tywnośclowym pułku
był podporucznik Stanisław Piotrowski. Spisał or1 swoje wspomnienia w· książce pt. "W żołnierskim siodle". Oto jego wrażenia
z pierwszych godzin wojny:
.
„W kancelarii 1tal rotmutr.z Sulimir i cz11tal Jakid świstki pa- .
pieni. Na jego owalne; twarzv o .zcipadnłęt11ch oczach z niedospania ri1sowaZo się zdenerwowanie.
...... Zaczęlo Bię - powiedzłaZ do mnie. Wpadl do pokoju pułko
wnika, który w

mundurze

apał

na

drewniane; lawie, ustawionej

pod oknem. Skrzm>nięeie dr.zwi obudziło dowódcę. Jak automat

·siadl na leiwie.
- Je&t coi? - zawtal odruchowo.
- Niemcy w różnych mtej1cach otworzyli ogłe1\.
- l,qcznośc! dziakt?
- Bez zakłóceń.
- Proszę mnie polącz11ć z dowódcq bT11gady. („.)
Wybiegłem z dowództwa pulku ł popędziłem do swoich. Czulem podniecenie, dziwnv lęk. którego nie bylem w stanie określić.
Pędziłem galopem bezmyśl-nie, ;cikby udekając przed niebezpieczeństwem. Zobaczyłem rotmistrza- Baranow1kiego. Stal na nasvpie i tł'z1/mal lornetkę t0 ręku. Przywol4Z mnie rękq. („.)
- Ch11ba wiesz, że .zaczęl4 aię wojna'!
- Wiem. Wr11cam z dowództwa swojego pulku. Skromne mają
władomo§d. Niemcy otworzt1H ogień.
- Poczekaj, nłech dzłeft lię rozruna, a wted11 wuvstko się
wyjaśni. Od k4Jritana Izt)dora Malinot01kiego z lqczno§cł brygady

lic,

dotoiedzłalem
ie otrzvmaH . meldunek od kolarzv patrolu
Obron.11 Narocłouie; „Kłobuck", t• fu.t o godzinie 03,30 tost11lt tiad
granicą ostrzelani z młe;1co100ld Podlę.te Kr6let011ct.. O godzinie 04,45 atra.t graniczna zameldowała tele/onłcznłe, .te czolgt

niemieckie wchol:!zq do Starokrzepic. O godzinie 04,45 artyleriii
niemiecka pokryl4 ogniem kompanię ·Obron11 Narodowej porucznł
k11 Pawelskiego w K1'Zepicach. Zaczęl4 się wojna."

Co zdarzyło się 1 września 1939 roku i w dniach
następnych na odcinku bronionym przez oddziały Armii
„Łódź"?

I

Przypomnę

tylko,

że

odci.nka granicy polskiej od Kalisza po
Częstochowę broniły 10 DP. 28 DP, 30 DP i Wołyńska Brygada
Kawalerii. Z tym, że Kalisza broniła 25 DP z Armii „Poznań",
a Częstochowy 7 DP z Armii „Kraków". 2 DP Legionów wyła
dowywała się w Lasku, a pierwsze oddziały Kresowej Brygady
Kawalerii w rejonie Szadku. Pułki 10 DP staiy na głównej linii
obrony przed Wartą w rejonie Sieradza. Z ich składu utworzono dwa oddziały wydzielone: OW płk Jana Zlentat'skiego I OW
płk Jerzego Groblckiego.
OW płk Jana Zientarskiego starł się z przeciwnikiem w rejonie Ostrzeszowa, a OW płk Jerzego Groblckiego walczył pod
Bolesławcem hamując natarcie na Wieluń 1 Dywizji Lekkiej
Wehrmachtu.
.
Tego dnia wojska Armii „Lódź" stoczyły 9 walk': 2 - silami
batalionu 1 - siłą pułku piechoty, 1 - siłą szwadronu kawalerii, 3 ..'..... siłą pułku kawalerii I 2 .:..... siłą brygady .kawalerii.
Niewątpliwie najważniejszą była bitwa Wołyńskiej Brygady Kawalerii stoczona pod Mokrą z przeważającym! siłami 4 Dywizji
Pancernej Wehrmachtu.
·
.
.
,
„Ażeby zdae sobie sprawę z sukcesu, jaki onągnęla Wolynska Bri1gada Ka.walerif, trzeba znac! sily polskiej czteropulkoweJ
brygady kawalerii. Pulk ulanów, liczący czteT11 szwadronv, Wtl·
do walki pieszej 2/3 BWego składu; 1/3 PQzostaJe przv
koniach. Licząc na szwadron okolo 100 azabel, do walkł pieszej
staje okol<> 60 ludzi z 2 karabinami ppanc. Pulk to11stawil więc
240 ludzi, 16 rkm, 8 karabtnów ppanc., IZ ckm i 2 dzialk4
ppanc. Jest to 1il4 okolo dwóch bardzo słabych kompattił pfestawła

Mapa Europy
z 1 września
1939 roku na której
.nie ma już Polski
Jeden ~ naszy~h Czytelników - TADEUSZ
NOWACKI, były pracownik „Foniki",
przyniósł do redakcji mapę. Jaką zaraz oo .vybuchu wojny jego ojciec otrzymał od łódzl(iego
księgarza . Mapa i uż dobrze podniszczona
ale
interesująca nas między Innymi dlatego,
że
wydana we wrześniu 1939 roku. kiedy jeszcze wojna z Polską nie była rozstrzygn i ęta,
ale na mapie tej dokonano Jut rozgraniczenia
terenu Polski między Trzecią Rzeszę I ZSRR
zgodnie i tajnymi orotokołami
~eprodulrujemy mapę w całości
- patrz
. .,, . _ fą.to,;-W' , 1.-i. NJ!I tej reprodukc~ za~aczyliśmy
fragmenty reprodukowane w powiększeniu.
, i
: · "P.'ó.to nr ~ - 1 ~u ropa bez Polski.
roto nr 3 - tra~ment mapy z zaznaczeniem, że chodzi o OE'utsrh'es Reich z I wrześ
nia 1939 roku, a więc z dnia. w 'którym za<'ię
ła się wojna, ale Polska została
jut podzielona zgodnie z wcr:eśniejszymi ustaleniami
miedzy Trzecią Rzesze i ZSRR.
Fotografia na pierwszej stronie pochodzi z
odwrotnej strony mapy ł pokazuje to samo
tylko w większym powiększeniu, co znajduje
się na foto nr 2.
Linię rozgraniczającą wzmocniliśmy czarnym
t1,1szem.
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ehot11. Cal11 brvg11da mogla wystatoi~ do walkł pieszej okolo
kompanii piechoty, do czego doe'hodzil jeszcze 3-kompani;ny batalion strzelców z karabinami maszynowymi"t bronią
ppanc. W sumie więc brygada przedstawiala silę okola trzech
batalionów piechoty. Artyleria ~kladala się z 3 baterii artylertt
konnej, czyli 12 dzial Razem sily brygady wynosily 3000 ludzi, 12 dzial i 60 rkm."
aześcłu

Jest to opinia gen. Juliusza Rómmla.
Dla porównania warto odnotować, że niemiecka dywizja pancerna liczyła 13000 ludzi, dysponowała około 500 czołgami, 6 bateriami artylerii I 3000 pojazdów mechanicznych różnych rodzajów.
Brygadą dowodził płk Julian f'ilipowicz Specjaliści jego umie.;
jętnościom dowodzenia przypisują sukcesy Woły askiej BK, chociaż straty poniesione w bitwie pod · Mokrą były wysokie. Oblicza się, że wyniosły około 200 ułanów, strzelców konnych i artylerzystów. Po walce brygada wycofała się na skraj lasów na
południe od Nowej Brzeźnicy.
·
Również 2 września 1939 roku Wołyńska Brygada Kawalerii
•toczyła całodzienny bój z oddziałami . 4 Dywizji Pancernej
Wehrmachtu w lasach l..obodno na południe od Nowej Brzeźni
cy. Obok oddziałów 4 Dywizji Pancernej w bitwie tej wzięły
udział oddziały · 19 Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Ułani. strzelcy
konni i artylerzyści powstrzymali pochód naprzód wojsk niemieckich. W bitwie tej Wołyńska Brygada Kawalerii straciła
około 25 procent swego stanu. Główny opór przeciwnikowi tego dnia stawiali strzelcy konni z 2 pułku dowo0zonego przez
ppłk Józefa Mularczyka.
Pod Wieluniem 36 pułk piechoty powstrzymywał · napór 1 Dywizji Lekkiej Wehrmachtu. W zakolu Warty w rejonie Dzietrznik, Załęcza Małego, Bobrownik z oddziałami 18 i 19 Dywizji Piechoty Wehrmachtu walczył 8,2 pułk piechoty dowodzony
prz,!;z ppłk. Antoniego Chruściela.
,
'.l'ego dnia stoczono 6 walk· 1 - siłami batalionu, 1 - siła
mi pułku piechoty, 1 - siłami pułku kawalerii, 2 - silą brygady kawalerii I 1 - silą dywizji p1echoty. Tegg, dnia czołgi
1 Dywizji Pancernej Wehrmachtu weszły w lukę między 7 DP
l Wołyńs'ką Brygadą Kawalerii, zajęły most w Gidlach na War-

cle I ruszyły w kierunku Radomska, a patrole w kie~nku
Przedborza nad Pilicą. W rejonie ·Gide! polska Brygada Bombo- wa zbombardowała kolumny pancerne przeciwnika.
Jak z tego widać cięi;ar walk w drugim dniu wojny spoczywał na Grupie Operacyjnej „Piotrków", którą dowodził gen.
Wiktor Thommee, a w skład której wchodziła 30 DP i Wołyńska Brygada Kawalerii. 2 wrześna 1939 r. wojska niemieckie
zdobyły mosty na rzece Prośnie w Grabowie na północnym
skrzydle Armil „Lódź" 1 - w Gidlach na Warcie - na połu
dniowym skrzydle Armii „l..ódź". Armia „Kraków" cofała się,
podobnie Armia „Pozn11ń". W tej sytuacji położenie Armii „l..ódź"
stawało się bardzo niebezpieczne.
3 września 1939 roku Kresowa Brygada Kawalerii ski~rowana
została w rejon miejscowości Blaszki z zadaniem osłaniania pół
nocnego &krzydla 10 DP, a tym samym i północnego skrzydła
Armii „l..ódź". W rejonie działania GO „Piotrków" 2 pułk strzelców konnych Wołyńskiej Brygady Kawalerii dokonał wypadu
do Kamieńska, gdzie zaatakował stacjonujący tam pułk strzelców zmotoryzowanych z 1 Dywizji Pancernej Wehrmachtu, zniszczył pojazdy I cysterny z benzyną.
Tego dnia w rejonie działania Armil „Lódź" stoczono 9 wal,k,
w tym siłami kompanii - 1, siłami batalionu - 7 I silami
pułku - • 1. Na południe od Radomska polska Brygada Bombowa bombardowała kolu~ny 1 Dywizji Pancernej Wehrmachtu; W nalotach brały udział eskadry „Karasi" i „Losi".
Minęły

trzy dni wojny.

Gen. Kazimierz Sosnkowski 1 września 1939 roku znalazł się
jak sam stwierdza - na „stanowisku pokojowym inspektora
armii „Polesie". Oczekiwał, że wezwie go' marszałek Edward
Rydz-Smigły I powoła do walki na frorcie. Ale nic takiego się
nie stało. 2 września 1939 roku napisa więc list do Naczelnego Wodza z prośbą o powołanie · do walki w pierwszej . linii.
Nie otrzymał odpowiedzi. Trzeciego dnia ·udał się do Kwatery
Głównej marszałka Rydza-Smigłego, która mieściła się w bunkrach przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, czym wywołał niemałe roziwienie oficerów SZJbabowrch.
„Po kilku minutllch -... wspomina w książce „Cieniom Wrze-

Dokumenty drugiej wojny

śnla" zostalem weżwany do -· Marszałka. Przywital mnie on
d brule-point (znienacka, nagle - L.W.) slowami: - „Jest źle,
jest bardzo źle, jest gorzej aniżeli źle". Byl wyraźnie przygnę
btony; przez pewien · czas milczal, chodząc ,po pokoju tam ł
z powrotem. Mówil z pewnym w11silkiem. Dowiedzialem się, że
front armii pomorskej zostal przerwany, kawaleria . jest w rozsypce. 27 ł 9 dywizje są rozbite. Armia cofa się na calym froncie, mając odwrót odcięty; łączność z nią została zerwana. Na
poludnfu, w rejonie na zachód od Częstochowy, 7 dywizja zostala rozproszona, jej dowódca wpadl w ręce nie~ieckie. General SzyZling, zagrożony z obu sknydel, postawil U?niosek o wycofanie ar1Jłii „Kraków", na co Mar~zalek u~zielt~ zezwo.lenia.
Wobec odwrotu Szyllinga i Bortnowskiego armie -Rommla i Kutrzeby też muszą odejść do tylu. Od strony Prus Wschodnich
uwydatnil się silny nacisk na grupę operacvjną (Jenerala PrzedTzymirskiego. Na tym odcinku kawaleria bije się dobrze, sytuacja 20 dywfzjj piechoty jest niejasna."
Kilka . wyjaśnleą. Jak już wlelo~otnle wspominałe~ 7 DP

broniła rejonu Częstochowy i osłaniała . skrzydło Armil „Kraków" .. Dywizją tą dowodził gen. Janusz. Gąsioro~ski. Na cze~~
Armil Kraków" stał gen. Antoni Szylhng Armią „Pomorze ,
którą ;ojska niemieckie w pierwszym uderzeniu rozbiły, dowodził gen. Władysław Bortnowski. Natomiast gen .Tadeusz Kutrzeba dowodził Armią „Poznań", która z pierwszych ~ni wojny wyszła w stanie nienaruszonym I dlatego - pozbierawszy
resztki Armii „Pomorze" I „l..ódź" - mogla stanowić trzon wojsk
polskich walczących nad Bzurą.
.
·
Gen. Kazimierz Sosnkowski dostrzegł w sytuacjr polskich
wojsk po trzech dniach walki poważne . zagrożenie dla . trzech
armii: „Pomorze", „Poznań" i · „l..ódź". Otrzymał przydział do
Armii „Karpaty'', po odmowie udziału w zreorganiz?wanym rzą
dzie Felicjana Sławoja-Składkowskiego. I natychm1~st wyruszył
do swojej armii.
Wojna trwała nadal.

LUCJUSZ ·wtiODKOWS'KI

•

•

światowej.

·Luftwaffe
na polskim niehie
Wrzesień 1939 wystawił niezatarte świadectwo barbarzyń
.stwu i okrucieństwu hitlerow3kiej Luftwaffe wbrew póź
niejszym zabiegom niemieckiej propagandy ' która _zaraz
po polskiej kampanii, &au.ęła tworzyć mit wzorowego niemal rycerskiego wypełniania przez · niemieCklch lohillców
wyłącznie wojskowych zadań.
.
.Jednym ze świadectw owej !'zekomej nieslmziitelnośct Poatępowainda Dleml.ecklego lotlliictwa miala być biątka: „Nall
lotnicy nad Polską" (Unsere Flieger Ober Polen), która
ukazała .się juź w końcu 1939 r „ a więc nie pótniej nii
w trzy miesiące od zakończenia działań w Polsce. Książka,
z przedmową ówczesnego Generała Lotnictwa (General der
Flieger) Alberta Kesselringa, który dowodził wówczaa
I Armią Powietrzną, a wojnę zakończył w stopniu Feldmarszałka, zawiera relacje z walk wrześniowych,
pióra
czterech jego podkomendnych, dowodzących różny.mi formacjami.
.Autor przedmowy, być może dla usprawiedliwienia przed
światową opinią bezwzględności
poczynań
niemieckiego
lotnictwa wobec czysto cywilnych celów i cywilnych ucie, kini~rów, powołał się na mowę swojego Filhrera z 6 patdziernika 1939 r., w której tenże twierdził, sławiąc bohaterstwo lotników na froncie polskim. iż „wiedzieli oni,
że każde zestrzelenie, które nie przynosilo śmierci w po-

wietrzu, mogla po 1D11lądowaniu na ziemi doprowadzić do
atraszliwe; masakry". Zresztą ten motyw polskich okru-

cieństw powtarza się w książce wielokrotnie, odnosi się
.nawet do rzekomych prześladowań ludnooci niemiec~iego
pochodzenia przez Polaków jeszcze przed wybuchem wojny, cytuje się też / relację dwóch niemieckich pilotów, zestrzelonych . nad Polską, którzy musieli z bronią w ręku
ukrywać się przed polskimi chłopami, dopóki nie udało
im się przedrzeć do swoich.
Co do ściśle wojskowej strony działań, książka przynosi, można sądzić, bardziej obiektywne Informacje. Dowiadujemy się np., iż jeszcze 3 września na przedpolach
Warszawy niemiecka formacja bombardująoa została za.atakowaina. brawurowo zresztą, lecz nieskute<:zrue, przez
grupę 30 polskich myśliwców, ponadto w każdej z czterech relacji znajdujemy wzmianki o polskiej artylerii
przeciwlotniczej, która była sprawczynią większości zestrzeleń niemieckich bombowców l budziła wyczuwalny
respekt wśród ich załóg.
.
Nie brak też opisów bombardowania celów o znaczeniu wyłącznie wojskowym - lotnisk, linii I dworców kolejowych, mostów, l:oszar, radiostacji - na całym ,obszarze działań operującej z Prus Wschodnich I Floty Powietrznej. Wymienia się w tekście lub pokazuje na reprodukowanych zdjęciach obiekty stale lub ruchome cele
m.in, w Warszawie, Brześciu, Ę:utnie, Koninie, Warce,
a potem Piotrkowie I Sulejowie, I nawet Krakowie. Zdję
cia są doskonałe technicznie, a wśród tródeł podaje się
m.in. agencję... Associated Press. .
O wielkiej .operatywności niemieckiej propagandy wojennej . świadczy fakt, iż w wymienionej książce reklamµje ·się jeszcze dwa tytuły z wrześniowej kampanii, wydane przez ten sam De~tscher Verlag.
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nocy Stefan M;yszcŻfńskl
miał
sen. Przyszli do niego trzej bracia
i ojczym, aresztowani przez Sowietów w lipcu 1945 roku. Wskazali mu łopat-:, a jeden z nich powiedział: idź
do lasu, odsłoń nasze kości, zapal chochli ~wleczkę. Tak opowiadają sobie ludzie, a sam Myszczyński
z
Dworczyska nad · Czarnit Hańcza mówi, że to
częściowo tyllto był sen, a częściowo zrozumienie, że nastał już czas bez strachu. Bo
on, Myszczyński, przez całe lata
wiedział,
gdzie trzeba kopać. Wielu w okolicy wiedziało,
lecz wcześniej obawiano si-; zemsty.
Zbyt
wielu żyło takich, co mieli ~ zbrodnię• na
własnym sumieniu.

W

Poszedł więc rankiem w głąb puszczy,
dziewiąty kilometr droitl s Gib do R;ygolL

na

Nie
opodal znajduje się uroczysko "Wlelld Bór",
gdzie rośnie dąb-olbrzym z konarami
w
kształcie świecµilka. On jeden zatrzymał się
bliżej drogi, w pięćdzieslecloletnim sosnowym
lesie. który wtedy, w lipcu 1945 · roku sięgał
zaledwie do ramion. Las ten znany był ludziom z tego, że krowy ryczał1 w nim dziko,
nie chciały się paść. Gleba tam piaszczysta,
lekka, łopata wchodzUa itładko . Szybko dokopał się pierwsze~o szkieletu. Był 29 czerwca
1987 roku, dzień Swlętego Piotra I Pawia.
Wieść o
licę , liczne
w.schod~i e

W dwa

odkryciu zelektryzowała całą okowsie i przysiółki na pólnornym
Polski, w Puszczy Augustowskiej,

miesiące

po wojnie w Polsce

ten sposób dostaje się w ręce czerwonoarmistów wielu najzupełniej przypadkowych ludzi,
wziętych być może w „zastępstwie"
na
miejsce tych, których nie 1posób było ująć,
żeby zgadzała się liczba albo tet zwyczajnie, przez sowiecki bałagan, s oficerskiego lenistwa, niejako przy okazji.
Stanisława Mallnowsklero s Ok61ka zatrzymano, gdy jechał na rowerze do gimnazjum
w Sejnach, na trzy dni przed maturą. Uciekł
z . cię:!arówki na postoju, schował się w trzcinach nad Czarną Hańczą. Przez dwa nastę
pne lata ukrywał się w• lesie, przystał do o<tdziału WiN. Matury nigdy jut nie zdawał. .W
więzieniu U~ odsiedział 8 lat.

Henryk Chmielewski 1 Berłalowiee, gnany
kilkanaście kilometrów boso Po żwirze l tłu
czniu, uratował się opowieścią, jak to współ
pracował
dziecką.

w czasie wojny z

partyzantką

ra-

Józefa Szwarca,
który przez ostrotność'
nie stawił się po odbiór wojennego orderu,
doprowadzili do więziennego etapu niedawni
sojusznicy. Jemu z kolei pomógł w zwolnieniu list od syna, co słutył u generała Zygmunta Berlinga.
Inni, zabrani przez NKWD, zginęli
bez
wieści. W samym tylko Orzechowie
zaginął
ślad wszelki po braciach Laskowskich, trzech
chłopców i stryja wzięli od Molnłer6w,· zgi-

urządzono

na Polaków

obławę.

Gdzie są ich gr,oby?
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ANDRZ·EJ GĘBAROWSKI ·

nad Czarną Hańcz' I .łrlaQ'cbą,· - nad Biebrzą
- wszędzie, gdzie
pamiętano o ,,sowieckiej
obławie". Ruszyli do lasu krewni, bracia
i
siostry, ojcowie I matki, aby rznp11lać znicze, postawić krzyże,
odmówi i wysłuchać
modlitwy. Wszyscy z nadzieją, te odnaleźli
w r eszcie groby 1wol.ch bllskien.

Ruskie

idą!

W maju 1945 roku, gdy w · stolicach Wielk iej Koalicji ci~szono się ze zwycięstwa, w
oswobodzonej od Niemców Polsce tylei było
radości, co smutku. Nir .Blało.tocczyźnie przyglądano się „sołdatom'' . & satysfakcją, że ~ra

ca ją z Berlina. ale I z · nieufnością, pam1ęt,a
jac okres pierwszego Sowieta", gdy trafiło
s(ąd na Syhir wielu patriotów. Nie spod~te
wano się jednak powt6rki; w końcu - :iak
by na to nie patrzeć - miała być teraz niepodległa Polska... Jeszcze mniel obaw żywiły
dzieci: z okrzykiem „ruskie idą'' biegły na
spotkanie maszerującym kolumnom, obejrzeć
sobie z bliska oswobodzicieli.
W czerwcu krasnoarmiejc6w przybyło.

Zanich drogi i dukty leśne, zaj~li
n.a kwatery niejedną
chałupę,
rozstawili
gdzieniegdzie armaty i czołgi. ~~rzyk „~us
kie idą" rozlegał 1ię coraz częśc1eJ. Zmiemał'.I
się także jego tonacj~: w miejs~e
zwykłeJ ,
roiły się od

dz i ecięcej

ciekawości

zaczął

się

wkradać

strach.
Pod koniec czerwca nie było jut złudzeń:
Rosjanie na dobre zacięli rozprawę z byłym!
partyzantami l sympatykami Armil ttrajowej,
traktając ich tak samo, jak faszystów.
Informował o - tym komendant okręgu AK, płk
Władysław Llniarskl .,m,lslaw", który alarmował rząd w Londynie: ·
.,
Do miast i

st~ckiego

miasteczek na terenie

Biało

przybyły bataliony wojsk
NKWD.
Zakwaterowano je w szkołach i większych

budynkach murowanych. Przygotowano . dutą
piwnic jako więzienia („.). Są masowt!
aresztowania. W czasie obław, zwykle z rana,
wsie są otaczane wojskiem NKWD z bronią
masżynową. Kto chroni 1h1 ucieczką jest na
mieJ'scu mOl'dowany". '
ilość

I bez terroru NKWD wielu było nieza,dowolonych z nowych porządków. Terror potę
guje te nastroje, rodzi samoobronę. Cl, którzy wrócili p~ wojnie z lasu do zagrody, powracają znów z zagrody do lasu.

Masowa obecność wojska wywołuje . stan
niepewności co do przynależ11ości pańs~wow~j

obszaru etnicznego pogranicza.
Mnozą
się
plotki iż chodzi o wyniszczenie „krnąbrnych"
PolakÓw. aby „oczyścić'' teren przez radziecką administrację. Obawy te zdają . się
potwierdzać, gdy 12 lipca 1945 r„ ze wszystkich stron naraz, rusza wielka obława NKWJ?.
Zołnierze oddziałów specjalnych
przeczesuią
uważnie każdy
kilometr . Przetrząsają domostwa, buszują w mroślach. Idą tyralierą przez
poła i lasy . W puszczy znajduje się wówczas
oddział „Groma" plutonowego Władysława
Stefanowskiego z AK, który nie dał się zastrzelić Niemcom (był tylko ranny
podczas
zdobywania posterunku żandarmerii w Ltpsku
nad Biebrzą. w 1943 roku), ani aresztować
Rosjanom w 1944 roku. Pozostał w puszczy,
grupując pod swoim dowództwem około
200
ludzi. Pierwszego dnia obławy dochodzi do
potyczki nad Jeziorem Brołane (niedaleko położone są wsie Rygol i Dworczysko). Oddział
„Groma" zostaje rozbity. Enkawudziści mordują rannych i jeńców, strzelając im w poty• lica
·
Obława Idzie dalej. W każdej wiosce
dochodzi do aresztowań. Poszukiwani są party-zancl (wszystko jedno, czy walczyli tylko z
Niemcami, cey walczą nadal s Sowietami),
sympatycy AK, „wrogowie ustroju'', l w ogóle wszyscy, którY·m „źle z oczu 1'atrzy".
W

6 ODGtOSY

nęło dwóch
czyńskich,

Przekopsklch, dwóch braci Mys1Bieziewski, Kamiński,
Rapczyń•
ski"' To samo działo się w Berialowcacb. w
Dworczysku i Balince, w Gruszkach, w Gibach
i Posejnelach, w dziesiątkach wiosek na Suwalszczyźnie i Blalostocczytnie.
Aresztowano tysiące ludzi.. co najmniej 600
osób zniknęło bez śladu, w tym trzynaśc~o
dzieci i młodocianych. Mieszkańcy Gib pami~
tają lub znają z relacji, :te cięłar6wkł s więz
niami wjeżdżały na drorę do wal RyfOJ, powracając mniej więcej co godzinę po nową partię. Trakt leśny z Gib do Rygoli liczy
sobie 16 kilometrów długości. Na dziewiątym
kilometrze Stefan Mnzcz;yński odkrył niezna-ne groby.„

Teoria zdrady
W dwa tygodnie po odkryciu Słefana Mysz-

czyńskiego, wiadomość o grobach pod Gibami
obiegła Polskę, a za sprawą agencji prasowych powędrowała w świat. Leśna, rzadko
uczęszczana droga zaroiła się od aamochodów,
zaś Słefan Korboński, ostatni Delegat Rządu
na Kraj, w wywiadzie dla „Głosu Ameryki"
porównał Giby s Katyniem.

15 lipca 1987 roku, gdy doszło do pierwszej
ekshumacji, nad utrzymaniem porządku czuwał oddział ZOMO, oblegany
przez kilkaset
osób, głównie okolicznych mieszkańców. Chcieli oni widzieć, co zostanie odsłonięte; chclel!
mieć pewność, że nic, co ~stanie rozpoznane,
nie będzie przed nimi ukryte. W tym stanie
ducha z niedowierzaniem przyjęto wiadomość,
że odkopane szkielety są niewątpliwie szcząt
kami żoh)lerzy Wehrmachtu. Zgadzało się ~
z faktem, iż kwaterował w poblltu niemiecki
szpital polowy. Ludzi to nie przekonało. S~b
kie przerwanie dalszych prac ekshumaey}n:rch
wzbudziło ·dodatkowe podejrzenia. ·Jeśli nawet
jest prawdą, że odkopano Niemców - argumentowali - to jaką mamy pewność, te tut
obok, w nietkniętej jeszcze - łopatą ziemi. nie
leżą kości naszych bliskich? Wszak nic lepszego aprrarwcy lll.ie mogli wymyślić, jak ,,podłą
czyć" się pod znane im wcześniej niemieckie
mogiły!

Prokuratorowi Waldemarowi Monklewlcsowl
z białostockiej Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (a swoją drogą, nazwę tej instytucji należałoby może uzupełnić?) wystarczyło jednak tych kilka szkieletów, aby stwierdzić autorytatywnie, że odkryto niemiecki cmentarz polOWf. W. Monkiewicz powiedział to w „Interpressie", siedzący
zaś obok Jerzy Urban dodał,
iż
„dzisiejsze
,władze polskie niczego w tej chwili nie wiedzą o tym,
aby w przeszłości ktokolwiek w
tajemniczy sposób zaginął".
Możliwe, że władze „w tej chwili" niczego
wiedziały. Coraz więcej informacji napły
wało za to do Obywatelskie,go Komitetu
Poszukiwań Mieszkańców
Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r., który ukonstytuował
się 2 sierpnia 1987 r. w Suwałkach. Komitet,
korzystający z pom<><:y
nielegalnej wówczas
„Solidarności", spotkał się z nerwową
raczej
reakcją miejscowej administracji. W . Urzędzie
WoJew6dzklm w Suwałkach nakazano działa
czom, aby przerwali
poszukiwania „mogące

nie

wywołać

'niepokoje społeczne". Zakaz działal
z kolei nlepok6j w kręgach opozycyjnych w Warszawie. Protest w tej sprawie, PQdpisany przez 56 ihteleldualistów, tralił
do Ra~ Państwa.
ności

wywołał

Pomimo zakazu, suwalscy działacze zbierali
nadal Informacje. Jeździli w teren, choć przeszkadzała milicja, przeprowadzili
setki rozmów, otrzymali dziesiątki listów. Cr.ęsto pawtarzał sit: jeden szczegół: otóż wspominają
ludzie - enkawudziści dysponowali rołowYml
Ustami nazwisk, z których konysłall pny
aresztowaniach. Skąd je mieli? - zastanawiają się do dzisiaj, i z domysłów tych wykluła.
się teoria zdrady.
Ireneusz Sewastianowlcz,
dziennikarz suwalskich „Krajobrazów", podaje
w swym artykule, kt6r7 to li b7łyeh toin.le-

najlepszym

dla

Pisze o nim:
„Kiedy po wyzwoleniu został pracownikiem
UB, zaczął od zamykania dawnych kolegów.
Cl, którzy przeżyli, pamięta!ą, że wyróżniał
się wyjątk<>WYm bestialstwem (.„).
Towarzyszył enkawudzistom, pomagał w sporządzaniu
list, wskazywał ofiary. Doceniono jego zasług i.
_ Został szefem augustowskiego PUPB, później
awansował do Białegostoku.
Po Październiku
przekwalifikował się na rzeźbiarza
ludowego.
Odnosił sukcesy, nie narzekał na brak
pieniędiy. („.) Dopiero po śmierci przestał być
cro:fny. Jego grób zbeszczeszczono już kilkakrotnie".
Są tacy, co utrzymują, że winni są też. niektórzy partyzanci radzieccy z oddziału Orłowa,
zrzuceni na spadochronach do Puszczy Augustowskiej. W czasie wojny . strzelali do fasiystó'I# wraz z AK-owcami, może już wtedy
przyglądali się uważnie polskim, chwilowym
sojusznikom? Chyba tak - myślą sobie bo kilku z oddziału Orło-wa rozpoznano potem wśród enkawudzistów!

Jeszcze Inni wysuwają
Wszystkie _.. niepewne, a

kolejne
możliwe,

hipotezy.
krzyw-

że

dzące.

Na szczęście pytanie o zdradę nie jest dla
ludzi najważniejsze. O wiele ~ażniejsza jest,
dla nich odpowiedź na ~ytanie, gdzie znajdują 1ię groby ich bliskich. Wielu z tych, co
przeżyli, stoi już nad własnymi grobami. Za;
nim odejdą, chcą zapalić świeczkę na mogi- .,
łach oj(::ów.

A gdzie

'

izy AK stał sł~ później
NKWD i UB konfidentem.

leżą

nasi?

Od pierwszej ekshumacji minęły ponad
dwa lata. Powiały nowe polityczne wiatry.
Kontrowersje wokół znaleziska pod Gibami
stały się w Suwalskiem jednym z
głównych
tematów kampanii wyborczej do Sejmu. Posłowie z „Solidarności" obiecąli, że sprawa bę
dzie wyjaśniona do końca. Zrobił też swoje
bezustanny nacisk miejscowej opinii publicznej. Wreszcie stało się - pod koniec czerw.ca 1989 roku wiadome jut było, że wojewoda
suwalski wyasygnował 10 mln zł na przeprowadzenie nowej, gruntownej tym razem ekshumacji.

Giby ponownie znalazły się na łamach prasy, drogą do Rygoli znów popędziły przez las
auta. Nie było tylko oddziału ZOMO. Prace,
rozpoczęte 8 sierpnia 1989 r„ podjęte
zostały
siłami miejscowej ludności. Chętnych nie zabrakło .•
t 1lerpnla 1989 r. na

dziewiątym kilometrze
kilkadziesiąt samochodów. Oczy gapiów utkwione były w dołach, obwiedzionych
żółtymi walami piachu. Łopaty
odsłoniły kilkanaście ludzkich szkieletów, leżącylji na niewielkiej głąbokośc;i, 1 wyraźnym! śladami oddzielnego grzebania. Z pewnością nie mogły
to być ofiary masowej egzekucji. Widoczne
były resztki wojskowego ekwipunku:
szelki,
parkowało

strzępy

a w jednym wypadku
buty. Znaleziono też różne przedmioty: maga.z ynek z nabojami, zegarek i papierośnicę,
a przy ośmiu pognebanych blaszane znaczki
identyfikacyjne, noszone
przez żołnierzy Wehrmachtu. Te, a także i
inne szczegóły (jak choćby doskonały stan
uzębienia) nie pozostawiały'
wątpliwości ,
że
prokurator W. Monkiewicz, choć może wydał
swą opinię nazbyt pospiesznie,
miał
jednak
rację: oto leżeli tu Niemcy, nie Polacy.
odzieży,

żołnierskie

Robotnicy próoowali jeszcze kopać, raz w
tym, raz w innym miejscu, ale bez wiary, że
coś nowego odnajdą. Starsze kobiety wyrażały
po cichu swój zawód. Inne, podchodzą·c · do
dołów, komentowały:

-

Patrzcie, jacy młodzi.. I po co
po co ta ca!a '!ojna„.

-

To Niemcy, ale

było,
eh~

krzyfyk...

i

im

to

ludzie, należy im si~
'

I tylko jeden li gapiów, najwyraźniej turysta, nie dawał się przekonać:

- Sowiecka · propaganda - odpowiadał na
wszelkie argumenty, iż leżący nie są ofia·r ami NKWD.
Lepiej poinformowani wiedzieli jut,

że

z

RFN . nadeszła lista 49 nazwisk żołnierzy nie-

mieckich, pochowanych koło Gib, łącznie
z
danymi, gdzie i kiedy zginęli. Wcześniej o
maleziaku powiadomiono ambasadę RFN w
Warszawie. Przypuszeza aię, że rodacy pogrzebanych zechcą ten teren uporządkować,
albo te:! dokonają ostatecznej ekshumacji,
przenosząc zwłoki za Łabę.
Pytanie ,,a cdzie leią nasi" wisiało jakby w
powietrzu. Wymieniano inne miejsca, w których mogą się jeszcze znajdować groby: może
w fortach pocl Grodnem, albo gdzieś za rra, nicą litew1k1t1 a może nad jeziorem Brołane,
gd1ię Idą tei pewnie ludzie od „Groma"?
Puszcza jest wielka, a za nią - rozległe
tereny litewskie, białoruskie„. W jakimś lesie, pod wsią, albo w polu, czy nad jeziorem
- leży kilkuset pomordowanych. Działacze z
Komitetu Poszukiwań zapewniają, że nie spoczną._ Na razie będą kopać trochę dalej, na
jedenastym kilometrze do Rygoli, gdzie gajowy znalazł po wojnie
warkocz dziewczyny,
która także zginęła .•

PS. Stanisław Kulikowski, dzieirnikarz
z Suwałk, ogłosił w „Gazecie Współczesnej'' następujący apel:
„Poszukującym nie brak dobrej woli.
Pragną wykonać swoje zadanie, dobrze i
do końca. Ale muszą być ślady konkretne.
Przekopać całej puszczy nikt nie jest w
stanie. Stąd raz jeszcze ponawiam apel.
Również do byłych pracowników Urzędu
Bezpieczeństwa. Wiem, ie
to nie ten
Urz~d decydował o aresztowaniach i fosie
aresitowanych. Ale być może ktoś coś
wie. To przecież była ogromna akcja".

·•

Nieznane fragmenty „Dziennika"
Dawida Sierakowiaka

l\li nęl a 45 rocznica llkw1dacj1 „ L.tzm :in nst adt
Gett o". najliczniejszego, a j edno cz e śn i e
najbardziej oditolowan ego od sv.la ta
ze w nę tunego 1 najdłużeJ „ t oler ow anescn " przu
oprawców skupiska iudnuscl żyaowsklej na
terenach okupowa nej Europy, Jeltnym
z wstrząs a jących dokumentow tamtych
złowrogich czasó w s ą or ygina lne „Uziennik l"
Dawida Sierakow iaka przy padkowo odnalezione
po wojnie. Dwa zeszyty, ujawnione w 1947 roku
zostały opracowane i dwukrotnie wydane ·
nakładem „iskier". Kilka lat pilznlej, dokładnie
w 1966 roku, okazało się, że zachowały
się Jeszcze trzy zeszyty z zapiskami niewątpliwie
tego samego autora, obszerniejsze I bardziej
dramatyczne w swoJeJ przejmulącej wymowie.
Przedstawiamy nie puol.l<owane dotąd
fragmenty ostatniego zeszytu odnalezionych
„D zienniKów", pisanych w całości w ję1yku
polskim. Urywa się on w czwartek 15 kwietnia
1~ 13 roku, nlem:ilze t uż pr. ed ~m1erclą • głodu
i wycieńczenia IS-letniego chłopca zamknlęteco
w łódzkim getcie. z ocalałej karty zgonu
wiadomo, ż e zmarł on 9 sierpnia 1943 roku.„
Autentyczno ść rękopisu nieodparcie dającego
ś w i a d.e c two wJ>trz ~saJ ąceJ tragedii •g utow„neJ
przez hitlerowskich faszystów, potwierdzono
specjalistycznymi badaniami analitycznymi
autorytatywnych ekspertów w ,zakresie grafolo&ll
J pl.;mrennlctwa. W Zydowsklm Instytucie
Historycznym w Warszawie przechowy.wane
są m.ln. karty meldunkowe z łódzkiego getta
autora „D:z:lenników' '. jego rodziców I 1lostry
Natalii. Z osób, które wymienia po nazwl•ku
wojnę przeżyło zaledw,e kilka.
Poznałem cztery osoby, które przed woJnP,
u cz ęszczały do tej samej szkoły, gimnazjum
żydowskiego, którego prymusem był Dawid
Sierakowiak. Dwóch jego szkolnych kolegów,
wybitnego historyka oraz biznesmena poznałem
w Nowym • Jorku, jeden osiadł w Wiedniu, a Jeden
jest dtiennlkarzem w Warszawie.
Obszerne fragmenty „Dzienników" wykorzy1tane
zostały przez amerykańskiego reżysera Alana
Adelsona w prezentowanym poza konkurał!m
na ostatnim festiwalu w Berlinie Zach.
fillńle dokumentalnym pt. „Lltzmannstadt Getto",
opartym niemal wyłącznie na fotografiach
ł autentycznych materiałach dotyczących
okrufnegę losu ludności :l:ydowsklej, gł6wnle
pochodzenia polsklego1 za murami l6dzklego
getta~ Muzeum Historii Miasta t.odzl czyni
zaawansowane jut starania o zorganizowanie
w ł..odzl uroczystej prapremlę,r.y tego filmu
z udziałem Jego polsldcb i ameryk a ńskich tw6rcl>w.
KONRAD TUROWSKI

Czwartek 18.0. Ł6dż - Nadzia odebraładzjj
kartofle (zaczęli je wydawać), wzięła u lekarza kwalifikację do szpitala dla ojca, ale .najprawdopo:fobniej nic z tego nie będzie, bo na
choroby wewnętrzne do szpitala bez kolosalnej
protekcji nie przyjmują.
Dostałem talon na 3 kg rzodkwi.
Kupiłem
sobie parę trepów .z a 6 RM. W drodze powrotnej spotkałem Rywka Skoczylasa, kt6ry jest
konduktorem na tramwaju gettowym i przywiózł mnie aż do domu. Po raz pierwszy
od
czasu przybycia do getta używałem jakiegokolwiek bądź środka lokomocji. Może uznać to
za znak rychłego końca?
Z polityki nic nowego. Pogody ciągle zna.komite Znów wysłano z CUrnieckiego 50 osób do Niemiec. Niby na robotę do Niemiec,
ale nic pewnego nie wiadomo.
Piątek 19.ll. ł.ódź Wyszła dziś racia
13
dkg kiełbasy i 10 dkg konserwowanego mięsa
(z beczek).
Niemcy przyznają się dziś w getcie do oddania Charkowa. („.)
Dostałem pozytywną odpowiedź na moje podanie o pożyczkę i otrzymałem )ui 80 RM.
Wczoraj Bande interweniował znów u Tajtelbauma w mojej sprawie. Gdy byłem dziś po
zupę Tajtelbaum znów mi odmówił, ale potem
specjalnie po mnie przysłał. Niby są bardzo
ścisłe kontrole i przed południem nie
mógł
mi dać, bo był kontroler. Grunt, że dostałem.
Gdy wracałem do domu wstąpiłem do · majdującego s i ę niedaleko naszego biura ukrytego s klepiku spożywczego, aby wziąć kilka cukierków (po 50 pf sztukę najtańszy) z okazji
otrzymania pożyczki i aby zrobi~ frajdę w domu. Przy stoliku -zauważyłem jednego z moich starych koleg6w szkolnych z pierwszych
lat w „Jabne" Elka Opatowskiego. Chłopak ten
wdał się w najrozmaitsze podziemne roboty i
słynął na początku getta jako
znany zawad iaka i złoty młodzi eniec spod ciemne j gwiazdy. Niemniej jest to chłopak o złotym sercu
czego dowód dał właśnie dzisiaj. W chwili,
gdy go ujrzałem zajadał solidną porcję chleba, który smarował smalcem (5 RM za dkg).
Bez słowa ukroił kawałek chleba, posmarował
smalcem i zmusił mnie wprost do jedzenia.
Zgadaliśmy się I po wyjściu z knajpy wsunął
mi w ręk ę 10 RM, przejął się bowiem mo j ą
sytuacją i chorobą o jca. „Oddasz
kiedy hę
dziesz m i ał". Po chwili iuż go nie było. („.)
Sobota 20.11. Ł6dź - Byłem dziś po połud
niu u Wolmana. Wprawdzie-ledwie chodzę prze:i
tę przeklętą ranę na nodze, ale w domu
nie
mogę usiedzi eć. Ze świerzbą coraz gorzej. Ma!ll
j uż pełno strupów na ciele i męczarnie mo j•
są okropne. Muszę j uż
jutro nieodwołaln i •
pó jść do lekarza. Z polityki nic nowego. Pog<><;ly znakomite. Wy szła racja 15 dkg kiełbasy,
Poniedziałek 22.11. ł.ódż , Skończyły si'
już nam warzywa i Nadzia gotuje teraz :zupę dla trzech osób z 1/2 kg kartofli i około
5 dkg „kolonialki".
Z trudnością dociągamy
do no-wej racji. Z moją świerzbą coraz gorzej. Na członku mam już na pewno zapalenie skóry. Jutro nieodwołalnie idę do lekar za.
W polityce nic nowego.
Wtorek 23.IL Łódż - Byłem dziś u lekarUI.
Okazuje się, że mo je leczenie świerzby wo d ą
siarkowodorową wywołało nie polepszenie
a
pogorszenie, coś w rodzaju zapalenia skóry,
zapisał mi maść do smart>wania całego ciała i
maść do smarowania członka . Ale o k auło s '.ę,
że pierwszej maści nie ma.
wróciłem
w:ę c
znów do lekarza, który zm ienił mi receptę. I
tym razem nic nie dostałem , bo ilość była za
duża. Poszedłem więc do apteki
na Rybną,
gdzie kierownikiem
jest BlausztaJn.
który
przez protekcję przyrzekł zrobić 1/4 zap:sanej
maści. Dowiedziałem się u niego,
że
Kuba
miał zapalenie płuc i opłucnej i wodę w płucach. (.:.)
.
Wieczorem wysmarowałem się cały otrzymaną maścią, która na nieszczęście jest brązowa
i uczyniła ze mnie murzyna. Nie wiem jak
będę jutro wyglądał w biurze, bo
myć
.be'z
pozwolenia lekarza się nie odważę. A ma
to smarowanie trwać przez 5 wieczorów. Szóstego wieczoru nic nie mam robić, siódmego
umyć się, a na ósmy dzień pójść do lekarza.
Bardzo możliwe, że cała ta robota na nic, bo
ojciec obsypany <>d stóp do głów . Nadzla też
nie w porządku. Po kilku dniach znów się zaraża. Z polityki beznfldziejna cisza.
Sobota 6.m. Ł6dż - Mój nieszczęsny, potężny niegdyś, ojciec umarł dziś
o czwartej
po południu. Przez noc osłabł tak, że z rana
leżał już prawie nie mogąc · się poruszać . Było
mu coraz ciężej oddy chać , nie · oddawał zupeł
nie moczu i bardzo mało mówił, aczkolwiek
cały czas był zupełnie przytomny i zdawał sobie ze wszystkiego sprawę („.)

NR 37 (1641), 10 WRZESNIA 1989 R.

' '

...

•
noc przeleża
łem ja'.c 1 :t,z~:::zi:i. b2:sennie. Nadzia nie rozemoim łóżku.
brała s'ę i w p3.!cie leżała na
Z rana wujek załatwił formalności u lekarza
i w -Wydziale Pogrzebowym, a około pierw-.
szej obmyto o.oc:a, według rytuału, w mieszkaniu, podr.z?.s czcf,o . leżałem odwrócony do
ściany, zaś o trzcdej przybył karawan.
Przez ten cz~s tale się podnieciłem, że znów
dosta~em wyższą temperaturę. Jestem w najwyższym stopniu zdenerwowany i wystraszo;ny i nie mogę ns1wet mierzyć gorąCTJki, bo dirię
cały, gdy tylk-0 wkła.Qam term-0metr.
Wezwałem dzisiaj. felczera za 5 RM, który
po zbadaniu mnie oświadczył, że najprawdopodobniej gorączka jest infekcyjna z ranki
od -0dmrożenia. którą mam. Płuca zaś znalazł
w porządku. Zapisał też lekarstwo i maść i
kazał leżeć w łóżku, co zdaje się będzie niemożliwe do wykonania. bo zwaTiuję, jeśli zoz
stanę jeszcze dzień w domu sam na sam
moimi myślami, strachem i wspomnieniami.
Nied:iela 7.IU. Łóc!ź -

Całą

(„.) .
Leiałem dziś
8.111. Łódź Poniedziałek
gocączika .nie us.tępuje.
jes'llc:ze w łóżlru. bo
Jestem jednak tak podniecony, że wszyscy
prawie radzą ·mi, abym wstał, nie mierzył g-0rączki i poszedł. do pracy. Uczynię tak i. jutro
Był dziś przed „
nieodwołalnie idę do pracy.
południem u mnie Fuks, szwagier cioci Esler,
u którego znajduje się palto letnie ojca oddane do przerobienia. Pozwoliłem mu je sprze-

miast wydać chleb, 10 dkg masła ł 20 dkg cukru. Gdy defilowały przed nim młode dziewczęta to aż podskakiwał. I tacy to szaleńcy,
zboczeńcy i Zbrodiniru:-ze r~ą nami, stanowią
o naszym odżywianiu, pracy i zdrowiu.
Nic dziwnego, że Niemcy nie chcą się mieszać do wewnętrznych spraw getta: Żydzi sami
do·s konale się wymordują i wycisną z siebie
Wróciłem do domu
maksimum produkcfi.
przed dziewiątą. Nadzia była wystraszona, zu-:
pa zaś zimna. Gorączkę mam w dalszym cią
gu. Będę jutro u lekarza skórnegQ z myml
skórą. Może to jest
strupami i podrażni~mą
powodem gorączki. (...) ,
Wtorek 16.m. Łódź - Wczoraj przyjechało
Poznania) 850 robotników,
z Niemiec (spod
którZY\ mają być zatrudnieni przy rozbiórkach;
Są oni jednak w tak opłakanym stanie, że w
ogóle nie można ich na razie zatrudnić. Byli
oni w obozie, który był dosłownie wykończa!..:
nią, b-0 do dziś wymarło tam 80 do 90 proc.
zatrudnionych robotników, którzy wyjechali z
getta, reszta zaś . to Żydzi zebrani z różnych
. innych miast. Maltretowano ich w najrozmait1 szy sposób, robota była nieludzka a wikt gorI ny niż u nas w najgorszym okresie. Bili ich
„GruppenNiemcy i kilkun'astu Żydów tzw
fuhrerów" („.), którzy wyglądają całkiem nieNiemcy
źle. .Jak i u nas znaleźli sobie tam
dobrze wykailcza:a
Żydów, którzy całkiem
swych braci. W polityce nic nowego. Kompletna cisza i beznadziejność. („.)

lad gettem znów ezarne ehmury
i
sobie należność za robotę
nam zwrócić. Będziemy mieli chociaż
kilka marek.
Zostało nam po ojcu 1 kg chleba, ser~k,
trzy łyteczki cukru i ~koło dwóch dk~ oleJu.
z tego nie sprzed.ajemy nic. Hamerowie odebrali nam ju! racj~ masła, sera i proszku
mlecznego. Także mam teraz ~ącznie z zupą
z biura jak na· ostatnie tygodme solidnie. do ·
jedzenia. Tylko, że moja gorączka, leżen14: '!I
łóżku i smutek dobijają mnie i p:zypra!"~~Ją
o palpitację serca. W nocy b!-ldzę się . z b1c1em
lub osłabieniem serca i długi czas me mogę
zasnąć. Nie mogę już doczekać się jutra, gdy
.
.
będę mógł pójść do biura.
Nadzia była dziś u Podla~k1ego, ~tory kazał jej przyjść dopiero za kilka d?~· ~ nie
ma jesz<:ze pracy. Niemniej Oil'la p0Jdz1e. doń
jutro ponownie i jeszcze raz go i;>OPr.os1 tłuw
macząc, że nie będzie mogła usiedzieć
t k
·ł
• .
mieszkaniu. (.„)
Wtorek 9.111. t.ódź - Jak ~stan?w1 ;m a
zrobiłem. Cisnąłem do wszystkie~ d1abłow termometr i poszedłem dziś do bmra. Gorączkę
.
mam jednak w dalszym ciąg~'. .
w biurze czekała nas dz1s1aJ ?eca, od ktorei głośno jest w całym ~etc1e. Przyszedł
d-z.i.s do naszeg<> wydziału B1ebo'"! z ~etho
verwaltungu i LWiedmił z Fuks.em całe bmi!'o.
W wyniku tej wizyty (był tez w Wydz~!':
Personalnym, w Gospodarc~ym~ będą. musi eh
wszyscy unędnicy i urzędmczk1 w wieku poniżej 40 lat opuścić biura i pójś~ ~o resortó~
i pracy publicznej, zaś na ich mieJs~e weźmie
W
się starych i wyczerpanych robotmków.
każdym prawie pokoju biura była awa~tura z
powodu nagromadzenia tylu ~łodych sił, na
domiar złego malowanych 1 ładnie ubranych. Biebow zlikwidował też ~ianowanych
trze.eh kierowników naszego wydziału (oprócz
Fuksa). Andersa, Urysona i Siennickiego, oddając całą władzę kierownic~ Fuksowi. Siei:protekcJę
nickiego, który mając specJalną
Rumkowskiego jest wypasiony jak byk, wyrzucił 1v ogó1e. Uryson i Anders zostaną zwykły
te
Aczkolwiek wszystkie
mi urzędnikami
zmiany godzą we mnie, niemn.ltj oczyszc~e:
nie biur ze zdrowej, malowanej i aroganck1eJ
hołoty protekcyjnej nic nie zaszkodzi.
Niemcy znów idą na froncie rQsyjskim naniespodziewan~e
dziś
Dostałem
przód.

dać, zatrzymać

resztę

jednorazową
pracowała

doda,tkową
dzisiaj,
już

Nadz1~
zupę.
gdyż . P<><!lask~

I
prZYJąl Ją
argumentów
grupy młodociany-eh, gdzie p«"a5 godzin diiennie. Wyszła dz.iś
racja J kg marchwi i 1/2 kg buraków. Nadzia już je odebrała. Leczą ciągle mQje rany
i wrzody których nie mogę się pozbyć. Chciał
bym sie jednak raczej gorączki pozbyć .. Byleby być przeciętnie zdrowym. („.)
Czwartek 11.Ill. Ł6dź - Dziś okazało się, że
na razie nie taki diabeł straszny jak go maluja. Wprawdzie nadszedł do biura oficjalny list
Gethoverwaltung o ścisłe wykonanie wszystBiebowa. ale w międzyczasie
kich rozkazów
na s~utel>" ro1maityc11 zakulisowych machinacji
w wyższych sferach, przekazano akcję oczysz. ania wvdzia!ów z elementu młodego
Fumlrnwskiemu , który ostatnio tak zjechał, że
fa":tycznie żad'lej funkcji nie ma. Rumkowski
Z'lś 'wziął sobie do pomocy swego ulubieńca
Sien'1ickiego, który po zdegradowaniu go przez
B;ebowa oóidzie teraz jeszcze bardziej w górę;
Dziś o wpół do siódmej „stary" przyjechał
z Siennickim do naszego ·wydziału, aby osobiś
cie c;l<Jasyfikować urzedników. Nie pozwolono
nam nóiśt' do domu i trzymano do późnego
wieczora Gdy miał prz.vjechać Rumkows'ki .i;awieszono w gabir}ecie Fuli-sa z oowrotem jego
portret który zd'eto na rozkaz Biebowa. Po
konferenr ji miedzv .. starym'', Fu1<'sem, Siennickim Ander~em. Ursynowem i Frankiem
szefem byle~o Wydziału Personalnego (który
ter?.z bed?.:ie rzęścia naszego wydziału) wezwano ws7,v-;tkich urzędników na przegląd . Kolejno wr+n<lrono· do !':>binetu .stary" zaś zada'W~f po ldJ1<'a oytań ' 1'azal 5iennickiemu zapis1ć czy danv ur?ednik zo<:ta 'e czy też resort,
a~ 1'tórego ~o nrzeznacza
Ze mna miał Rumkowski dość długą rozmo-.
we (po żydowsku naturalnie, w „literackim"
zawód o<>przedcJl~1„•-~fpl nvtał mnie o wiek
ni. o '!>zkołe . o rodzinę, zdawał się zn;it' nas"!e
nnwis'ko. 7-aś ~dv powied7iałem mu, że bylem na jlen<:7.ym ucz.niem onwiedział. że to
ll:azał
W rezultacie
Niemc3 1'1ie obcho'Cłzi
f';ie,,,.,,„,,;„.,...u 7."nisać . że mam zostać w biurze.
Prawie f'a ta młódziei skierował do rozmaitych
Niektórym dał nawet talony na urreąortów
looy w Heimie, a jednej urzędniczce, którą
1 tak przestraszył, że zemdlała
natychkazał

wobec

jej

skierował do
cuje się tylko
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Wyszła dziś po sześ
Piątek 19.Ill. Łódź ciotygodniowej przerwie racja mięsa (20 dkg)
i kiełbasy (15 dkg). W polityce nic powego. („.)
Sobota 20.lll. Łódź - Tej nocy był solidny
alarm z dodatkiem jednej detonacji i kilku
zajęli . jednak
strzałów z ze.n itówek. Niemcy
Biełgorad i idą dalej. Wyszła dziś znów racja
5 dkg cukierków za 2 RMI Ostatni dzień zimy
nie przynosi żadnych zmian. (.„)
Nad gettem
t.6dź Poniedziałek 22.IIL
znów tWisają ciężkie chmury. Niemcy zażll
dali wszystkich robotników przybyłych w oą
tatniej partii do getta, których wieczorem zabrano na Czarnieckiego. Pod-0bno dobrano
nawet więźniów. Naturalnie, że już krążą plotki o wysiedleniu itd.
Przemawiał Hitler, który powiedział, że sytuacja dla Niemców -znów jest doskonała, że\
Rosjanie s.ą powstrzymani i ofensywa niemiecka w toku, że inwazji się nie ~bawia, że na
samoloty nieprzyjacielskie ma radykalny śro
dek itd. itd. A Churchill podobno powiedział,
że wojna skończy 'się („.)
Dzisiejszy dzień
Czwartek 25.m. Łódź
znów zapisał się nerwowym drżeniem . strachu
w naszych mózgą.ch i pamięci. Około · godziny
ósmei rozpoczęło się na ulicach getta zatrzy-.
mywanie i łapanie ludzi pn.ez policjantów z
Sonderableilung. Jak podczas („.) brano l:
teraz .,klepsydry''. starców i takich, którzy by
nie mogli wylegitymować się legitymacją pracy. Gromadzono Ich w rewirach I na Czarniec„
kiego, gdzie segregowała ich komisja złożona
z prezesa sądu Jakobsona, komisarza komisji
śledczej Blemera i jeszcze· innych. Część wy•
puszczono, ale moc ludZi zatrzymano. Naj;.
prawdopodobniej chodzi znów o jakieś wysiedlanie na szmalec. Nic jednak w getcie nie wiadomo. Stalo się to jednak pewne w związku
z przyjazdem do getta niemieckiego ministra
spraw pracy doktora Leya, największego antysemity w rządzie hitlerowskim. Ley przematak żydożerczo jak
wiał w Lodzi podobno
jeszcze nłkt i nigdy. Przyrzekł wytępić Żydów
jak pluskwy. Wróciłem dziś do domu o czw.a rtej, bo mówili, że wiecw:lem mają znów ła
pać, a ja w moich łachmanach i trepach i a
blednicą twa1"Zy ni~jal.nie się prezentuję.
W polityce nic nowego. Z żywnością coraz go-

n~

UroezystoSC na kirkucie
..
30

tarza

sierpnia na terenie CmenŻydowskiego w Łodzi od-

pomagali im

przetrwać

barbarzyństwa.

czas

G
Powiedział
praypooninając,

który był lekarzem w łódzkim
getcie, wyraził słuszne oburzenie, że historia łócbz.k.iego getta bYła przekłamywana. a nawet przemilczana w dotychczapolskich wydawnicsowycn
encykl-0pedycznych, a
twach
duże dzieło histo,ryczne mówią
ce o getcie zniszczo,no z powodów politycznych.
Tak · więc żale mieszały się
ze wzruszeniami, uroczystQŚĆ
jednak przebiegała godnie i w
nastroi u oowagi. ·,, mod I• lwa ·
rabina Joskow1ca, na·Net na
n ie znających · języka, WY'\Varł&
wielkie wrażenie swym dr:;.matyzmem i ekspresyjnie wyrażo
nym bólein.
Po południu - orz.ed;tawiciele
delegacji żydowskich spotkali
sie z władzami miasta. których
to władz znaczniejsi przedstawiciele nie 0 ojawili się czemuś
cmentarzu, a w
wcześniej na
Muzeum Historii Miasta Łodzi
otwarto wystawę unikatowych
fotogramów. przedstawiających
tragedię Żydów w ł.ódzikiim getcie.

się uroczystość związana
tym Lnny mówca
z 45 r(}cznicą likwidacji „Litzże spośród odznaczonych medamannstadt Getto", miejsca beslem „Sprawiedliwy wśróa natialskiej kaźni tysięcy łód!Zlkich rodów świata" - przyznaw<inym
Żydów. Przybyli z tej okazji do
właśnie za ratowanie Żydów Łodzi Żydzi z różnych stron
jest obywateli poJnajwię<:ej
świata, a wśród nich około 150t>kich. Wypominanie więc do-osobowa gru.pa miesz.kańców
darowanych oienię
browolrłie
Izraela, pochodzących z Łodzi.
dzy - zresztą na ratowanie zaObchody zorganizowała Konbytków żydowskiej kultury w
gregacja Wyznania · Mojżeszo Polsce - i w ogóle jakiekolwie1<
wego. Uroczyste naboże1i.stwo
kupieckie przeliczanje dolarów
cdebrował naczelny rabin P<'lprzy takiej akurat okazji. nie
s:d Pinchas Menachem Joskomiejscu. Pan
było chyba . na
wic, a stosowne pieśni-modlit , Nissenbaum prosił również w
wy poprowad.ził kantoc mael- swym -przemówieniu kardynata
ski, były solista ·opery wrocławGlempa o cofnięcie słów wyskiej, Szymon Lewfo. Doszło do
powiedzianych na Jasnej Górze,
spotkań garsbki
wzruszających
na temat klasztoru sióstr Karcudem uratowanych z zagłady
melitanek Bosych, usytuowaneludzi. Popłynęły łzy, ale - i
go na terenie obozu zagłady w
to trzeba nowiedzieć, p0płynęly
Oświęcimiu. Znamienne jest, że
słowa niewspółbrruniące z ponarododziesiątków
spośród
wagą chwili i kontekt>tem trawości, .których przedstawiciele
gicznej rocznicy. otóz, pan Zyzginęli męczeńsko w Auschwitz.
gmunt Nissenbaum, twórca i
tylko Żydzi orotestują przeciwFundacji Rogłówny sponsor
ko usyt'Uowaniu klaszto;ru, \l.id?JiJny Nissenbaumów w Po.!sce, dząc w tym przejaw a:>tv~emi
stwierdził. iż ta Polska isthieje
Tekst:
tyzmu. Tak, jakby uwłaczało to
dziś dzięki pieniądzom. jakie od
w jakikolwiek sposób pamięci
MAREK KOPROWSKI
Zapomniał
nich obrzymujemy.
oomordowanych.
chyba o tym, że wielu .z n·ch
GRZEGORZ
Mos:towicz, Foto:
Później, Arnold
istnj·eje dziś dzięki Polakom,
książki
W1Str~sająeej
autor
GA~ASIŃSKI
którzy narażając życie nie tyl„Żółta
pt.
wspomnieniowej
ko wlasne. ukiryiwall• Żydów 1
gwiazda l czerwony krzyz",
była

•

.

26.III. Łódź - W dalszym ciągu nic
nie wiadomo. W noey brano z ł6żek trochę ludzi, ale w dzień było spokojnie. Część zatrzymanych osób się zwal.n.ta. Wysr.ła dZiś racja na najbliższe 14 dni. (_.)
Sobota 27.ID. Ł6dź - Arbeitsamdt-Getto wyda teraz dla wszystkich robotników w getcie
nowe karty pracy ze zdjęciem, podpisane przez
Biebowa. Nadeszły już do nas druki tych legitymacji., z których jedną · sobie buchnąłem.
Nadzia odebrała dziś rację, buraki i na.wet·
kartofle. Znów jest coś do pokrzepienia serca.
u Podlaskich.
Byłem dziś na drugiej lekcji
Zupa nie .o wiele lepsza niż wczoraj, ale oni
Dostałem dziś
żrą pierniki, g~ry i kotlety.
w biurze już po raz trzeci .,Zusatz" czyli dodatkową zupę od Milgrama, który ostatnio otrzymał do dyspozycji pewną iloś~ takich zup
i pamiętał o mnie. f>ogody prześliczne. Dziś
było wprost uroczo. W polityce nic. (... )
dziś
Dostałem
Poniediiałek 29.m. Łódź n-0wego ucznia jako drugiego do lekcji z có(trzy razy w tygodniu).
reczką Podlaskiego
Jest to mały óraciszek Radzynera. Będę więc
i od Radzyner6w otrzymywał trzy razy w tygodniu zupę. Sytuacja w getcie 1 znów się robi niewyraźna. Podobno mają zgromadzić do
wysiedlenia wszystkich chorych.
Bylem wieczorem u Radzynel'Ow, gdzie przy
okazji pomówiłem z Niutkłem, który jest chory na odrę. Niutek zaproponował mi tłuma
czenie jakiejś książki Lenina z żydowskiego
na polski. Podjąłem się tego chętnie l w najbliższych dniach rozpacznę pracę.
Podobno powstrzymano Niemców na sowieckim froncie, a Tunis mają ich l~da dzieó
wykończyć. Ale o inwazji ciągle nie ma mowy. Niemieckie łodzie podwodne działają solidnie. Przesunięto dziś zegary o godzinę naprzód, znów na wiosenny czas. Zarobiłem więc
godzinę pracy biurowej. (,_)
Piątek

DAWID SIERAKOWIAK
OD REDAKC.111 WY.Jaśnlen!e występuJ11.eyell ' w
nazwisk I nuwy. .N ie wszystkich Jednak.
GETHOVERWALTUNG - Zarząd Getta. Stanowił on
Je.d en z wydzlaf6w Zarządu MleJsklego w Łodzi Stadtverwaltung Llf'Zmannstadt.
stał na czele Zarządu Getta.
HANS BIEBOW Był kupcem z Bremy. Po wojnie przekazany Polsce. tu osądzony I skazany.
MORDECHAJ CHAIM .RUMKOWSKJ - przełotony
Der AHeste der .Tuden In
Starszeitstwa · żyd6w Lltsmannstadt Getto od 13 Ilstopa4a 11S9 rok•.
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Wraźlhvoł~ estetyc~
aię ~ nłezaletnle
od

zdobywa
teco. co
wynosimy z domu - poprzez kontakt ze sztuką. Im jeet on cz"st'Szy, Im wcześniej następuje, tym
owocn.ie~ze 1ą jego skutki w ży
ciu osobistym I społecznym czło
wieka. Temu właśnie celowi nuży
prowadzona na szeroką skalę edukacja plastyczna dzieci I młodzie
ży usankcjonowana uchwałą Rady
Narodowej Miasta f..odzi z 1986 r.
Opracowany na tej podstawie program obejmuje upowszechnienie
wśr6d d7lieci l mł~!eży naszego

AiNTOINI
DUBIEC

kręgu ciszy biegnie i rozszczepia
rysuje tęcze

w

'VIII, orcanleowan7ch w kw~etnlu lement edukacji muzycznej),

lub maju.

Bliżej

kwiat nabiera woni
embrion człowieczeje
szare komórki wystukują wers
na chwilę przetrwania
poczęty

podniezwykle interes ującą inicjatywę a mianowicie or~anizowania praktyk
uczniowskich
dla młodzieży I i Il kl. z U Liceum Ogólnokształcącego w mieście.
Są to praktyki półroczne (od sty-·
~znia do czerwca) w wymiarze
42
~odzin dla jednej klasy praktyczne i teoretyczne z zakresu m>1ze'llnictwa i edukacji kulturalnej. W
Zgierzu zaś zajęcia prowadzone są
w formie lekcji i odczytów.
.
.. ę ł o jeszcze

Do eiekaw.zych form edukacyjnych naleiałob1 zaliczyć
także
orgaai·IZO\W.ne wystawy objazdri we
złot.one z oryginałów
(10 ekspozycjł w r.ub.) 01'8% tzw. oświato
we - 1 reprodukcji, prezentowane w szkołach I klubach. Dużym
zainteresowanlem cieszą się również comiesięczne
przeglądy filmów o sztuce, jakie
odbywa;il\
się w muzeum, poprzedzane prelekcji\ bądt komentarzem,
ltoń-

się światło

wołanie doskonałości
zielenieje liść

·

Łódzki

inną

program edukacji kultu-

Pestki dyni
W tym felietonie wiersze mojego ojca, Karola Gruna napisane w czasie Powstania. w
Warszawie Wielu ludzi, którzy przedtem nie
robili tego wcale, albo robili niezbyt często pisało wiersze, bowiem zwykłymi słowami ni•
spasób było wyrazić tamtych z<łarzer\, przeżyć i uczuć.
Z czeluści ulic, poprzez bąrykad zapory
Z dzikim chrzęstem gąsienic wypełzły

I

sztuki

potwory.
dymu czarnych kłębów i blasku pożoil.
tępe i mściwe jak germań1kie bogi.

Wśród
Suną

Idą czołgi, drży ziemia I mury się walą,
Stukasy nadlatują iwą mordercl2' falą,
Dziewiętnasta pancerna dywizja Kllllnera

odejść w ciszę
V(Stąpić w nleskończonoś~

W eh.murze ognia i grzmotów zuchwale

zo1tawfając knyk czasu

lęk ł

nacłerL

itrach
Przywiązano

Pólka
z książkami
RAJ .
W serii ,,Kolekcja Uterat~ry kubańskiej" uka-

zał się ,.BaJ" Jose Lezam1 Llm1.- Lektura to niełatwa, jak niełatwa jest klasyfikacja gatunkowa
te10 dzieła. Bo ~zymte jest „Raj"? Prozą, poezją,

rozprawą fłJozof1czną, zręczną publicystyką?

Myś

lę, że wszystkim po trochu. Lektura jej wyma-

ga. znacznego wysiłku ale i .uczestnictwa czytającego w tym, co niesie ze sobą ten
potężny,
wszystkoogarniający nurt.
Przekład Andrzeja Nowaka.

BaJ• .

Jose Lesama Lima:
Cena 950 zL

WL 1989. Str. 500.

„NIEWPORY" iULIO CORTAZARA
oto osłem opowladaA Julio Cortazara, kt6rego
"Gra w klu1" zrobiła przed paru laty światową
karierę. Sam autor już nie iyje, a prezentowany
tu &bi6r kr6tkłcb form prozatorskich przypomni
ezytelnlkom tego wielkiego Argentyńczyka. Zresztą
tw<.rczóść Cortazara nigdy nie
przystawała do
okrrilenla „klasyczna"~ nie przystawała ze wzglę
du na ·swoją r6żaorodnołć, dowcip, żart, · absurd,
a ez.-to Ironii:. Tak teł q naplsane I te opowiadania z tomu • Niewpory".
Przekład Zof0 Cb\41SJ6aldeJ.

..

lalle Cortasar: Nlewpory.
Cena 1'71 sł.

WL 1989. Str. 136.

BUDOWNiczy GDYNI
Ukazała się książka-album poświęcona życiu I

dzieEu1enl111za Kwlatkow1kle10, człowieka który sw<>i>asją bezprzykładnym dątenlem do gospodarczego rozkwitu Polski, wszedł na karty najnowszej bistor.li naszeio kraju. Powszechnie wie się,
te Inżynier Eugeniusz Kwiatkowski
był współ
organizatorem rozbudowy partu gdyńskiego I naszej floty, natomiast mało 1ą znane fakty z jego
działalności na rzerz Centralnego
Okręgu Pn:emy~łowego, z jego udziału w akcji plebiscytowej
na śląsku, z jego działalności powojennej. A o
.t.rrr traktuje omawiana tu książka, uzupełniona
licznymi Ilustracjami,
•
łu
ją

llułan Marek
1kl Czlowlek I
171ł sł.

Drosdowskł: Eugeniusz
4zleło. WL 1989,
Str,

. r.

E.

Kwiatkow278, Cena

•

czołgów. Coś

Tem&.:f:1:

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata
ko

POMNIK OFIAR
STALINIZMU
UrodzonT
w Swierdłowsku,
kr~e,pkiej ural.tkiej ruy, stworzony jakl)y do prr.ezwycięianla
oporu materii, czy bJ to był gra, nit czy . ludzka
małoduazność,
porucznik rezerwy. odznaczony
orderami- Rzeźbiarz - nowator,
który niegdył rzucll wyiWanie
bezdusznej oficjalnej muce.
Trzynaście . lat temu, w roku
1976, wyjechał na Zach6d. Profesor uniw.r1ytetu, mistrz, którego prace w7stawiane 1ą
w

Rys, DartmlZ Pietrzak

•
• zkraju i ze

uczestnik radziecko-amer1spotkania na temat
„Rozwnierria wartości 2'Chodniej
cywilizacji"czasie pobytu
w Moskwie Nieizw.iestny przedstawił własną koncepcję pomnika ofiar stalinizmu. • Powinien
to być niewysoki kurhan, przypominający z lotu ptaka · czy z
góry maskę twarzy
człowi~ka,
gdzie ztmiast oczu są
Jeziora
Łez, a na czole płonący
znicz.
Kurhan-maska
powiniell
z
kolei składać się z niezliczonej
ilości różnej wielkości
masekZasada, sam pomysł e.1tetyczny
jest taki, by również z oczu tych
poszczególnych masek ciekła woda 1ymbol wiecznego llllutku i
priemijania życia, a na
czole
był wieczny płomień, w którym
spala się wszystko, co żywe. W
małych maskach zamiast
gazu
mogą płonąć znicze,
zapalane
przez pozostałych przy
życiu,
przez dzieci tych, co zginęli, i
przez każcjego człowieka„.«.
Jeszcze w 1976 r„ dopiero co
znalazłszy się na Zachodzie, Nieizwiestny oznajmił, re chce stworzyć pomnik
ofiar stalinizmu.
Poparł go wtedy między innymi
Ańhur Miller
ł inni
wybitni
przedstawiciele świata kultury.
Postanowiono
początkowo,
że
pomndk ma stanąć w Waszyng.
kańsklego

„w

•

do

województwa czterech
d2liedzia czące sit: zwykle ciekawą dysku- r alnej dzieci i młodzieży, jaki od
kulturY' - teatralnej, muzycznej, sją. TakJich ff8ns6w odbyło się w 1986 roku realizują placówki mur.ub. 101 z udziałem 3.280 osób. zealne uzupełniają jeszcze dwie inplastycznej I filmowej.
Wypada podlueślil:, ie wszystklie stytucje - Biuro Wystaw Artyst~
Stowarzyszenia
Pragniemy przedsta~ dziś to, za~cła "'°"radzone są na wyso- cznych i Polskie
Edukacji Plastycznej oddział
w
eo robi się w za'kresie edukacji kim pcn.tomt• profesjonalnym.
Jakiej trzeba podłości, w7zucla 1 aumlenla,
t.odzl. W ostatnich kilku latach
plastycznej w oparciu
o prac•
Nikczemnego tchórzo1twa, &brodni,
muzeów i Biura Wystaw Artyafodobnł• ma si4t rzecz w Mu- BWA nfezwykle aktywnie włączy
sł>7d•enta
tycznycl;), a co 1tanowi uzupełnie zeUID Archeologicznym i Etnogra- ~o się w progxam edukacji plastyAby podjąć ten zamysł godny GermaalnaT
działalność oznej, "'sziczególlllie gdy id.z.ie o organ.fe i niejako rcnwtnięcle pro&ra- ficznym. Tutaj takż.e
Z
gruzów
wyszła
do
akcji
pow1tmcaa
druł7DL
mu wychowania pl~ycmego w edukacyjna ma bardzo 1zerok4 za- n1zac;ję cyklicznych konferencji 21
szkołach, wzbogacanego działalaoi kres, obejmuje historię, wychowa- nauczycielami prowadzącymi zaję
podstaIdą pomstą przejęci, przemołnfl, Jed1D'9
geografię, język cia plastyczne w szkołac)l
cią pracowni I k6ł za-Interesowali nie pl.Utycme,
Niosą wiązki granatów, butelki z benl)]lflw • Młodzieżowym Domu Kultury, pol8k!i, a zajęcia prowadzone są w t.Jwych i średnich. Do programu
Biura
Wystaw
włączone
zostały
Łódzkim Domu Kultury oru
Aż Bóg oczy przesłonił chmur czarnych
w kołach zainteresowań I pracowniach klomerwatorskich. (Np. lek- także stałe tuTniieje i koo!lmrsy
innych plac6wkacb.
IU~
cji 1 W1chowama
plastycznego wiedzy o sztuce, nie mówiąc już o
Gdy ją wreszcie wiatr rozwiał, czołg
sprawowaniu
merytorycznej
opieki
przeproWadzono
tu
w
r.ub,
23).
Programy edukaąjne s r.akrew
niemiecki pło~
nad Młodzieżowym Kołem Przyja- '
wychowania plastycznego pasiadaciół BWA
ją wszystkie łódzkie
muzea, a
lwltury l sztukd u8WIER6ZCZ
jett również w licztakże Zgilerza
I Pabianic. Zakr• WZCl~ ·
Działające od trzech lat na teI forma tych programów zależne nych Hanach filmowych organirenie. t.odzi Polskie StowarzyszeNa punkcie obserwacyjnym,
są od charakteru zblor6w I zada6 llOW&nycb pąa muzeum zarówno
Na piątym piętra. pod dachem,
statutow,ych plac6wk1 muualneJ. jako uzu.pełnlenle prNentowanych nie Edukacji Plastycznej or&anizuje
W sierpniową noc pełnił l'l'OZ7
eiJ.tapoz:rcji biadt też w
formie swoim członkom możliwości aktywnego uczestnictwa. czyli uprawian~a
W. przyszłość patrzyłem ze strachem.
Najszel'S'Zą i najbardziej
uroz- tradycyjnego jut tzw. kina nie- twórczości
plastycznej. Szczególme
maiconą działalność w tym zakre- dzielnego, w ra.m ach kt6rego preinteresujące . i pożyteczne
wydają
zentowane
81\
cykle:
„Muzealnictwo
sie- prowadzą: Muzeum Sztuki oW upiornej "poświacie nocy
być lekcje w pracowniach znaraz Muzeum Archeologiczne I Et- i kolekcjonerstwo", „Najciekawsze się
Ziejącej armat błyskami
polskiej", nyc;_h łódzkich artystów plastyków„.
nograficzne. I to nie tylko dlate- zabytki architeJtiury
Moździerze burzyły domy,
go, że
dysponują
wspaniałym! ,,sztuka •łarożytna" ltd.
Kaemy biły seriami.
Wy.p ada na koniec podkreślić, że
Z.broraml, lecz i wysoko wykwalifiIlustracją tej formy zajęć nlech Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu
kowaną . kacką pracownilk6w meryMiasto płonęło dokoła
torycznych: W Muzeum Sztuki np. będzie organlwwany w r.ub. - Miasta finansuje jedynie · działal
W ponurej grozie zniszczenia
pracownicy z Pracowni Dydaktycz. weap6ł z Towarzystwem Polsko• ność edukacyjną Muzeum Sztuki i
filmów Biura Wystaw Artystycznych. Po-.
Wszystko, co p()Cisk oszczędził
no-M.etodycznej Wiedzy o Sztuce, -Japońskim - pt"Legląd
zastałe instytucje
swoją
działal
~;i.dało pastwą płomieniL
a ta.kże Działu Naukowo-Oświato pozyskanych z ambasady tego kra- ność
popularyzatorską
uprawiają
wego - z pomocą Towarzystwa ju, dotyezllCY tradycji teat.ru ~~=
pońa.kiego,
w
oparciu
malarstwa,
o
środki
„Or1gam1
przeznaczone
,
Przyjaciół Mua:eum Sztuk4 pro- cey też „Muzy.k!i Kitaron". Tutaj na zadania ~atutowe. Przykładem
W wiązaniach belek, na strychu,
wadzą zajęcia z zakresu wychoSchowany w zaciszną wnękę,
także organizowane są konkursy niech tu będzie Muzeum
Histo11ii
wania plastycznego, nauczania pla- plastyczne,
Przemyślnie trąc swe skrzydełka
jednakże związane są Ruchu Rewolucyjnego, które posiastyki w szkołach podstawO";VYch I
Swierszcz grał świerszczową piosenkę.
bogaty program edukacyjny z
średnich Łodzi oraz
w kluaoh one na oiół 1 obrzędami ludowy- da
zakresu historii, · upowszechniania ,
od V do VIII szk6ł
podata.wo- mi.
tradycji ruchu robotniczego, walki
Nic mu, że miasto w ruinie,
wych wojew6dztwa.
Ocz)'W'lścle
lnlMł niejako formulę edukacyjną
a bogata, staranna
Ze ogień wkoło wciąż rośnie rliezaleinte od zajęl:
prowacko- pr.z:rjęło Centra.in• Mu:t.eum Włó ii martyrologii,
atrakcyjna aranżacja plastyczna
On śpiewał o swoich sprawach,
nych w gmachu muzeum podcza1 ldennic:*1ra, które także prowadzi
Spiewał spok<ijnle, radośnie.
zwiedzania przez młodzlet elmpo- urmma~ cleiala•lność. lecz z. każdej z wystaw jest ~ednym . ~e
składników kształtowania
wrazl!zycjl stałych blldt czuowych.
orlntacjł aawodowej .dla klas YI• wości estetycznej młodych odbiorCzar. na mnie rzucił tym graniem,
historii, wychowania obywatelakle- ców.
Skalę tego przedsięwzięcia JJIOŻe go technicznego, nauczania począt
Dziką tęsknotę obudził,
nam unaocznić 1.558 lekcji, jakie ko'wego i wychowania plastyczne- I jeszcze jedna, dość istotna, jak
Za życiem dawnym, zwyczajnym,
przeprowadzili w r.ub. . P~ownlcy io. Lekcje wychowania plastyczne- się wydaje, kwestia.
Jakk'?lwiek
Wśród blfskicb, życzliwych ludzf. ·
muzeum ·dfa 16.324 dz1ec1 i mło- go np. prowadzone Ili na
wysta- każda z zaangaiowanych w edukadzieży, Nie licząc zajęć z historii wach tkanin współczemei i zabyt- cję plastyczną lnatytuc)i
posiada
Michał An\~ł pi$al, ~e „wiersz jest nad
sztuki - W' formie odnyt6w l kowej, a większość zaięć wspoma- ciekawy merytorycznie bardzo sta· czas t nad śmierć". Mote teł by~ pamfątk11
wykład6w - jaldmJ objęto mto. rana Jen ~jekcjaml filmowymi rannle ~pracowan1
program to
po dniach płonnrch nadziel t rozpaczy.
Po
dzieł prz11otowującia •a1, do 0&'61- obras6w \rtktujllCYch o 11tuce.
jednak ten wielki wysiłek fachowdniach, kiedy modlono sfę takimi słowami:
nof>o'lsklej Olimpiady Art,..tyczneJ
ców zdaje się być 1byt rozproszo(471 odczyt6w 'łf1głoszonych
dla
w przypadku Centralne&o Muze- ny. w poszczeg6lnY..ch programach
Nie d·a j nam Panie zwątpi~ w tej grozy
15.628 osób).
um Wl6klennictwa &odną najwyż- brakuje mi wsp6łdziałanla w tym
u.ej pochwały jeat Inicjatywa or- zakresie poszczeg61nych placówek
godzinie
Do tradycji
popularyzatonldch 1anl1owanla konferencji dla nau- ze sobą - np. Muzeum Sztuki z
By ostatnim ust słowem nie było
weszły tu już liczne konkurs)' I czyciell w1chowania
plastycznego Centralnym Muzeum
Włókienni
przekleństwo.
turnieje wiedzy o sztuce. Co dwa pod hallem: "Wykorzyst.anie eks- ctwa bądź Muzeum ArcheologiczDaj nam wiarę, że trud nasz daremnie
lata organizowane 1ą:
dla dałeal pozyełl 'fltP6łczeanej tkaniny art~; nym i Etnograficznym i na
od.
nie minie,
i młodzleey se szkół podM&wo- styClllej dla celów dydaktycznych • wrót. Słowem - brakuje czynnik~
że w.alka tu podjęta oznacza ZwYcłęstwo.
wych I ponad.J)Odsta.wowych kon- W aam1111 t11ko roku . ubiegtym koordynującego program edukac~1
kur1 pla1tycm7 ,pn. ,.Moja pr&)'• sorralllaowano tu 5 takich konfe- plastycznej dzieci i młodzież1
w
ANDRZEJ GRUN
goda w Muaeum , 18' dla mJo.. renejl.
skali całego wojew6dztwa.
dzlety llceala•J
- konkun PL
Jak
wapomnlellłmy
edu11acj•
„Na}elekawnY ~at w Muze·
um", kt6rego naJJepeze prace blo- kulturaln' dzieci I młodzieły pro- MARIAN ZDROJEWSKI
waclzłt
r6wnlet
muzea
w
Pablanl·
rt\ udział w ot6tnopolsklm konkursie Muzeum Narodowego
w cach l w ZClorau. Pablanlekle MuP9znaniu, nie m6wiąc jut o syste- zeum Mlalta, opr6oz lekcji prowamatycznych Międzyczkolnych Tur- dzonych na wystawach plastyczniejach Wdedzy o Sztuce tUa klH nych (l 1roneert6• stanowiiacych e-

•

I ODGtOSY

nieszczęsne

dzieci 1 kobiety,
krzycl2',
nlestetr
Grzmot wybuchów usłyszeć nie pozwala
glo16w,
Tej ludzkiej żywej tarczy germańskich
heroeów.
Zuchwale, bo

llpiee 198i

świata

.

.

• z.kraju rze świata

się do Aleksandra
Sołżenicyn słusznie
zauważył, że byłoby dziwne budować ten pomnik w Waszyngtonie i za pieniądze zachodnio-

dy zwrócono
Solienleyna.

niemieckiegq, wydawcy„. Wówczas idea ta się nie przyjęła, stała się przedi:niotem
rozgrywek
politycznych.- Ale pomysł i chęć
pozostały'"".

Decyzję
o budowde takiego
pomnika z inicjatywy społecznej
podtrzymała XIX . konferencja
partyjna KPZR.

GDY CHRYSTUS
MÓWI PO ANGIELSKU

„Kinematografia
eiiropejska
wkracza w nową erę - pisze w
,,La Stampa" Vincent Canby erę rozpaczliwej samoobrony ję
zyków narodowych.
Przykład?
,,Francesco" - ostatni film Liliany Cavanl o życiu św. 'Franciszka z Asyżu._ Choć . „Francescą"
Amaeyce I w Wat)'kanle, pod
nakręcono we Włoszech i choć
Sztokholmem btn!eJe naw" mujest to film włoski.- film nakrę
zewn Jego łmłeała 1apełnłciae Jecono po angielSku„. „Francesco"
10 ndbaml, reeyaer teatralpodobnie jak coraz większa liczny, ch:lałacz 9P0łecmy, wiecznie
ba filmów europejskich, sprawia
zbuntowany, pełen
pomysłów
wrażenie filMu nakręconego nie
nontonformlała. Taki jest Ernst
w jakimś określonym kraJu, lecz
:Nlelswleała7 pisze ,.Prawda•, tonłe. 'Rozpoczęto zbiórkę pienię jakby na księ!ycu._ Było to wldoPn)'Jechał do Moekw7 wraz s dzy, zachodnioniemłecki wydaw- czne jak na dłoni podczas ostatniena,..,.bltn!eJcQomt
polłtyi:amt, ca, Alex Sprlnrer, zadeklarował go festiwalu .., Cannes- włr6d fildyplomatami I tkODCllDWaml. Ja- słedem młllon6w dolar6w. Wte- mów konkursowych znalazła sltl

•·
'

niezręcznie
anglojęzyczna

zuniformizowana
adaptacja powieś
ci Turgieniewa w retyserU Jerzego Skolimowskiego_ Reżyser
francuski Claude Chabrol kręci
swój ńowy film
po angielsku,
podobnie jak cenieni filmowcy
włoscy Francesco Rosi I
bracia
l'avlanL Krąży też plotka,- że
nawet Federico Fellini zamierza
kręcić swój najbliższy film
w
wersji angielskiej.""•
„Vincent Canby wygłasza bardzo podejrzane teorie o ochronie
rynku amerykańskiego, o ogra- •
niczonym zasięgu . filmu europejskiego - odpowiada w tej samej gazecie Liliana CavanL Ale CZ.Y · reżyserzy amerykańscy
nie kazali mówić po angielsku
Chrystusowi, Cezarowi, Spartakusowi, Kleopatrze? Czy Szekspir nie kazał mówi~ po angielsku Romeo i Julii czy kupcowi
z Wenecji? A w jakim języku
czytają Amerykanie Biblię
..może w starohebrajskim? I czy
Canby'ego to nie martwi, re ·do
nas, Włochów, kochane kino amerykańskie zawsze mówiło po
włosku?." Oczywiście można by
postanowić. że każdy winien wyrażać się tylko we własnym ję
zyku. Ale wtedy trzeba by było
zrezygnować w ogóle z dubbłn.
gu, uciekajac się do skrótowych
z konieczno~cl dialogów. Należa
łoby te:! mote wtedy zrezygno'wać z tłumaczenia dzieł literackich."•.
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o tradycyjnych, letnich inicjatyw Sto.1arzysz'!nh Po:skiej Młodzieży Muzy•
cznej należą szkoleniowe obozy muzyczne. Eą one wypróbowaną formą edu-I
kacji, chara!·:teryzującą się JJQłącze!"liem .intensywnych zajęć artystyc.znych z ciekawie 7.aplanowanym wypoczynkiem, a także · dość skutecznym oddział,waniem na zewnątrz poprzez

D

a!-:cję koncerto ~ą.
W tym roku jęden 'I: takich obozów odbył
się między 17 a 28 sierpnia w Błażejewku
malowniczo położonym nad Jeziorem Bniń
sk!m niedale1rn Poznania, ośrodku rekreacyj-

nym' PGR. Kierowane

organizacy jn!e przez
SPMM, łodzianina Jenego Goryszewskiego, warsztaty obejmowały
dwie grupy robocze. Pierwszą tworzyli młodzi
muzycy doskonalący swe umie;ętności w grze
na instrumentach dętych drewnianych, drugą
animatorki, czyli adeptki wychowania muzycznego 1pecjalizująoo się, w tym wypadku, przede wszystkim w umuzykalnianiu dzieci.
Wykładowcami ha ·kursie
instrumentalnym
byli znani wirtuozi: flecistka Elżbieta Dasł;reh,
klarnecista Ludwik Kurkiewlcs i osiadły w
Polsce saksofonista amerykański David Pitach.
Pod ich kierunkiem rekrutujący się z ostatnich
wiceprzewodniczącego

Wakacje z muzyką
1ał studiów w akademiach muzycznych
podopieczni przygotowali kilka wieczorów kameralnych, zawierających wykonania rzadko odtwarzanych w nutych ·s alach koncertowych
duetów, triów i innych · tego rodzaju kompozycji na instrumenty dęte drewniane. Szkoda,
przed jednym z koncertów miejscowa urzędniczka po prostu odprawiła sprzed drzwi
grupę dzieci wraz z opiekunem argumentując,
te „was to i tak by znudziło". Przyznam; że
o podobnym potraktowaniu odbiorców nigdy
wcześniej nie słyszałem. Widać selekcjonowanie publiczności jest specjalnoścll\ działaczy
k.o. s Błatejewka,
bowiem komuł innemu,
wybierajatcemu sif: na prelekcję, tet zamknięto
drzwi przed nosem.
Podobne zgrzyty naletały, na szczęście, do
rzadkości l ogólnie atmosfera była przyjemna. Szczególnie mocno zintegrowały się przyby)e z Krakowa i Łodzi animatorki, bardzo za~mgażowane w swą
działalność.
Obs~rwowa
łem, jak wiele dawały z siebie na prowadzonych przez Barbarę Bernack„ i Barbarę Ostrowską wcale niełatwych lekcjach z rytmiki,
a potem w trakcie parateatralnych ćwiczeń z
Elżbietą Armatya oraz tanecznych z
Angelą
Poetter z RFN. Kolejne dni wypełnione zostały zajęciami z Urszulą Smoczyńską, Bogusławem
Schellerem, Wojciechem Wietrzyń
skim, Thordem Gummessonem (Szwecja)
Reinhardem Ringiem (RFN). Opiekująca
się
sekcją animacji, Beata Podolska powiedziała
ml: - „Uważam za nadzwyczaj cenne, że na
obozie spotkali się i wymienili doświadczenia
wybitni peQ.agodzy, także z zagranicy. Z tej
konfrontacji, w której np. polska metoda umuzykalnienia poprzez ruchowe ćwiczenia rytmiczne wypadła nadzwyczaj interesująco. skorzystały słuchaczki. Jestem pewna. że zdobyte
wiadomości w pełni wykorzystają
w .pracy.
Nasze zgrupowanie będzie procentować''.
Niewątpliwym
mankamentem omawianych
warsztatów okazala się hatomlast mniejsza ni:!
zazwyczaj liczba szkolących się. Spowodowane
to zostało nieco spó!nioną informacją o hnprezie, rouslan1' do uculnl oraz krajowych i
zag;anicznych ośrodków „Jeunesses Musicales"
a także podwyżswną w ostatniej chwili opłatą
za pobyt. W rezultacie np. animatorek przyjechało tylko kilkanaście, a z innych krajów
w ogóle nie dotarł nikt, co b!orąc pod uwagę
historię obozów SPMM uznać trzeba za ewenement. Organizatorzy powinni baczyć, aby
w przyszłości tak starannie przygotowane akcje były spoiytkowane w 100 procentach.

JANUSZ JANYST
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„POLSKI GiR.EK.·••"

Nikos Chadzibikolau .
RO~OWA

- Niko, jesteś dla
mnie pod- Odrzańskich, gdzie uczęszczałem
wójnym ambasadorem:
meratur7 do technikum ekonomicznego, ale
polskiej w Grecji i literatury grec- czułem, że to ro.bota nie dla mnie,
kiej w Pols,ce,
Nie
aprawia ci miałem inne zainteresowania, chożadnej trudności Uumaczenie
ciaż trudno by mi było je ukonz polskiego na grecki i z greckie- kretnić. Ostatecznie trafiłem
na
go na połskL Mieszkasz w Pozna- Ziemię Szczecińską, do Polic, gdzie,
niu, kiedyś związany
byłeś
ze jak wiesz, było duże
skupisko
Szczecinem. Znów pełnisz funkcje greckich emigrantów. Tam też zaprezesa poznańskiego
oddziału pisałem się do liceum. JednocześZLP"'
nie trzy razy w tygodniu przyjeż- C!i.w.ileczkę,
wszystko
to dżałem do Szczecina,
gdzie doprawda, ale z tym ambasadorem kształcałem się w szkole muzyczle-kko przesadziłeś. Fakt, że
po- nej.
siadam dwie
ojczyzny - Polskę
- Więc jednak
muzyka, a nie
oraz Grecję i e>bu spłacam dług tokarka była
twoim przeznaczeFot&: Przemyslaw Os,trzyżek
wdzięczności. W Grecji się uro- niem?
• dziłem, tam spędziłem dzieciństwo,
- No,
nie tylko...
Niemniej sku, ale wyjdzie ona również w
w ·Polsce dojrzewałem, przeżyłem występowałem wówczas w chórze Gr~cji.
w niej wiek męski, tu też mam greckim i w zespole
wokalnym.
_ Tą książką
spłaciłem dług,
największe osiągnięcia literackie.
W 1955
r. daliśmy recital na choć może bardziej Grecji niż Pol- Skomplikowane
były drogi warszawskim Festiwalu Młodzieży sce. Podobno
jest ona potrzebna
twojego życia...
i Studentów. Sam komponowałem nie tylko profesjonalistom.
- Nie tylko moje. Grecka woj- i pisałem wiersze. Tu, bo to teraz
_w Grecji, oczywiście, znaj!\
na domowa wycisnęła piętno na na czasie, zmyję
jeszcze jedną twoje wiersze?
w.ielu moich rówieśnikach,
jak „białą plamę":
występowaliśmy
_ Ukazał się ich wybór pod tyrównież I na
ludziach znacznie jako chór greckd, ale · nikt nie in- tulem: „Dyskobol w Polsce". Zbiór
starszych, którzy w pewnym ok- formował, że na stałe mieszl!:amy miał sporo recenzji. Ą w tomie
resie, należącym ju.i dziś do hds- w Polsce.
„Od Staffa do Stachury" staram
torii, musieli opuścić swoją oj- A
te
wiersze, o których się greckim czytelnikom pokazać
czyznę. Ja z dwójklł braci w o- wspominasz, w jakim były Języ- twórczość polskich poetów. Nie po
kropnych · warunkach przedarliśmy ku?
to, aby · się chwalić, ale dodam, że
się do Jugosław,ii. W Bitold za- Zaczynałem je pisać po grec- pi·zełożyłem na
język
polski
mieszkałem w opustoszałym klasz- ku, a później po polsku i po grec- „Greka Zorbę" Kazantzakisa i „De
torze. Warunki były więcej
niż ku. Ale to już były lata siedem- profundis" Myrivillisa, no i tłuma
złe. We znaki dawał się głód. Aby dziesiąte, kiedy rozpocząłem stu- czę, odkrywając na nowo,
Safo.
w jakiś sposób mu się przeciwsta- dia na polonistyce w Uniwersyte- nę, przyswajaną kiedyś
Polakom
wić, zbierałem ślimaki,
łowiłem cie Poznańskim.
za pośrednktwem
języka angielryby, a czasem i kradłem jedze- Grek studiujący polonistykę... skiego.
nie z grobqw.
To chyba przypadek raczej odo_ Czas przejść ~o spraw bar- Jedzenie?
sobniony?
dziej osobistych--; Byłeś przecież w Jugosławii.
- Zapewne.- .Ale. pokoc~ałem _ję_ Mam drugą żonę,
piery;sza
Głod wyzwala różne
instynkty. zyk Słowackiego i Norwida, w1el- zmarła, pozostawiając bliźnia~zki:
A jak wiesz na południu Jugosła- -ką poezję t~ch
właśnie twórcó'I'!· Ariadnę i Stellę. Ariadna mieszka
wii, zresztą nie tylko tam, ludzie Uw1elbl!lm. ich za _ponadczasowośc, w Ątenach, zaś Stella ukończyła
· odwiedzając zmarłych
biesiadują za głębi~ ich myśh.
medycynę j pracuje w Gnieźnie.
przy nagrobkach,
jakby dzieląc 1- Twoj pierwszy
debiut me- z drugiego małżeństwa mam syna,
• się potrawami ze swymi bliskimi, racki ukazał się w Języku."
Aresa, który uczęszcza do szkoły
którzy odeszli z tego świata. b:- Greckim. . Wy~rukowałem muzycznej, no i pisuje wiersze.
czywiście pracowałem też w za- wiersz w ukazu3ącym się we Wro_ Często odwiedzasz knj ojczykładach skórzallych, wyrabialiśmy cławiu piśmie „~em'!QratiLis".
To sty?
pasy, pantofle, galanterię, a po po- był ro~ 1956. Mo3e pierwsze utw<;>_ Co roku. Moja matka i brał łudniu uczęszczałem do szkoły.
ry w Języku polskim ukazały sui cia mieszkają w Salonikach. Jesniemal jednocześnie
na łamach tern w Grecji i, wyobraź
sobie,
- A jak z Jugosławii trafiłeś do „Tygodnika Zachodniego" I „Po- tęsknię za Polską.
Nawet przyPolski?
morza" w styczniu 1958 roku.
zwyczaiłem , ię do polskich chło· - Życiem często rządzi najzwy- Trzydzieści jeden ·lat minęło dów. Polacy 5 \ są- cudowni, a w
klejszy przypadek. Byłem raz w od tego debiutu. A bę"dąc
już w swej spontaniczności przypominają
Niszu · - to .takie miasto na po- Polsce czy utrzymywałeś kontakt nieco Greków. Mój kuzyn,
Vasilis,
łudniu Jugosławii i tam
po- z rodziną?
noszący to samo co ja nazwisko.
znałem póżniejszego laureata Na- Rozpierzchła się ona po świe- prowadzi w Delfach hotel. Zakogrody Nobla, Ivo Andricia, pisa- cie.
Ojciec z matką znależli się chany jest w Polakach. często nie
rza o wielkieJ klasje. On studio- aż w Taszkiencie...
bierze od nich pieniędzy za nocwał w Krakowie,
miał do niego
- Strasznie poplątane losy?!
leg.
wielki sentyment I b~dzo radził
- Tak. Tam
też ściągnęli oni
- Podaj adres!
mi zobaczyć Polskę. „To clekawy moich braci, przebywających
w
- Kto zechce, to go
znajdzie.
kraj - mówił - a jego historia Czechosłowacji. Mnie też
chcieli Nasza rodzina
wywodzi się
z
bardzo przypomina historię
Gre- zabrać, ale nie · chciałem
tracić Delf, pewne reminiscencje 1t1ożesz
cji." MuszE: cl wyznać, że Andrić studiów.
W
1968 roku 03c1ec znaleźć w mej pewieści „Niebietak entuzjastycznie / opowiadał o zmarł, właśnie w Taszkiencie, a skooka Greczynka".
twoim kraju, że po prostu
mu- siedem lat później matka z syna- Nig~ nie żałujesz, te osledsiałem go zobaczyć. Mo:ia determi- mi mogła już na stałe wrócić do liłeś się właśnie w Polsce?
nacj„ sięgnęła
zresztą
szczytu:
Grecji;
- Różnie mogłoby
ułożyć się
rozstałem się z braćmi, którzy tra- Zamknęła się
więc
karta moje źycie, ale że
ułożyło się
lili . do Czechosłowacji, a ja
ze wojny domowej i jej skutków...
właśnie tak, zadecydowało spotkasporą grupą rówieśników wylądo
- Tak, ale
trwało to
bardzo nie z Andriciem. Dobrze,
że do
wałem pod
Wałbrzychem. Za- długo. Zmiany
polityczne w .Gre- nrego d.(Jszło, P~lska to teraz mój
mieszkaliśmy w domu „Pionier" cji umożliwił:yi mój przyjazd efo dom ~zinny, a Grecja - dom od
położonym w , parku
zdrojowym rodzinnego krlljtt. W Trrfirtl" -pod> święta. , Moje. żony, Polki. urodziSzczawna-Zdroju, tam te:!: zorcani- Salonikami, mojej rodz!nnef mieś- ły mi wspaniałe dzieci.
W Polsce
zowano dla nas szkołę, uczono nas cinie,
witano
mnie z olb.rzymią znalazłem uznanie, przyjaźń. Moja
polskiego języka. Miałem wówczas serdecznością. Biły nawet dzwony! druga ojczyzna
jest ojczyzną z
piętnaście lat I nawet
nie przy- Dosłownie nie chciano mnie staro- wyboru. Nigdy się na niej nie zapuszczałem, że tkwią we mnie ta- tąd
wypuścić i wyjechałem nie- wiodłem!
kie zdolności lingwistyczne, szyb- mal konspiracyjnie.
A na mnie
ciej niż inni robiłem póstępy w czekała w Polsce wielka uroczysnauce. Zwrócono na mnie uwagę: tość: w 1975 roku w poznańskim Rozmawiał:
kierownictwo
szkoły
uznało, że ratuszu wręczono mi akt nadania
powinienem zostać... nauczycielem. obywatelstwa polskiego. Cztery la- M. A. JA \\TORSK~
Wysłano mnie na kurs.
Wkrótce ta później przywr6cono mi obymieli mnie tam
dosyć,
bo bez watelstwo greckie. Mam więc obeprzerwy o wszystko pytałem. Nie cnie obywatelstwą podwójne, a do
bez kozery, bo wpadłem
na po- reku 1975 byłem b.ezpaństwowcem.
mysł, by opracować słownik pol- Wydałeś kilkanaście tomików
sko-greclcl. W owych czasach sta- wierszy. dwie powieści, cztery annowił on prawdziwy rarytas, choć, tologie poezji greckiej f greckich
oczywiście, była to robota nasto- nowel, a także
wielklł księgę:
latka. P6fn~ej trafiłem do Pracz „Literatura nowogrecka". Po pol-
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NAJMNIEJ WIEDZĄ
ZAlNTERESOWANI
Prawda to odwieczna, że najciemniej jest pod latarnią i najmniej wiedzą (albo najp6:tniej
dowiadują
się) zainteresowani:
'l'ak jest i w tym wypadku. W
Łodzi cisz.a (nawet w środowisku
ludzi zainteresowanycl,JJ, a w."
„Echu Krakowa", wyłozono kawę na ławę!:
,,. .Ministerstwo
podjęło wreszcie decyzję:
Jan
Prochyra będzie od nowego sezonu dyrektorem naczelnym
I
artystycznym T. im. Słowackie
go w Krakowie. Opuszczone przez
Prochyrę stanowisko
dyrektora
T. Współczesnego :we Wrocławiu
obejmie ... Bogdan Hussakowski,
dotychczasowy dyrektor T. Im.
Jaracza w l:.odzl. .. ".
Zwyczajna karuzela, jaka towarzyszy no.wym sezonom teatralnym w Polsce, cz.y też kolejny przykład, że co clekawsz! indyw!dualncśc! opuszczają
p~'!zuciu „niemożności'',
spełnienia". „nie . ., nie ... "?

Łódż

w

~lS'7.f'ZENIE ŻYCIA

„nie-

'

HSJ"7.KJ
, Na naszych oczach odbywa się
nl;zczenle życia książki życia literatury oolskiej - mówi
Jan
Tomkowski. którego słowa przytacza , Tygodnik Kulłuralny". W gąsz~zu bezsensownych dyskusji

o samofinansowaniu kultury zapomina się, że sztuka i rynek
zawsze rządziły się odmiennymi
prawami. Zawsze też · byli tacy,
co książki kolekcjonowali 1 tacy,
co je czytali. W niedalekiej przyszłości
może zabraknąć i jednych i drugich. Wszystko wskazuje 'na to, że z zakupu książek
zrezygnują najpierw." państwowe biblioteki! Nigdy nie prz;eżywały one tak złej passy: podarte, zniszczone książki, brak funduszy i miejsca na gromadzenie
nowych tytułów.
Dramatyczna
sytuacja bibliotek wiejskich, zakładowych, szkolnych, akademickich, no i w większości z nich
świat jak z Orwella
- próżno
szukalibyśmy tam książek zabronionych przez. cenzurę.
Nigdy Informacja o literaturze
współczesnej nie była tak niepełna, nigdy radio czy telewizja
nie poświęcały jej tak mało uwagi (programy nadawane obecnie nie budzą zaufania). Jest :tle
i wygląda na to, te może być
gorzej. A jak uczy nas historia,
każdej nowoczesnej I rozwiniętej
cywilizacji towarzyszyła literatura".

KOLEJNY KROK
Porozumienie
o współpracy
wydawnictwa „Sowiet-

podpisały

Kronika

Z PISARZ·EM

1

sklJ Chudożnik" I ,,Flammarlon" ·
oraz drukarnia „Krasnyj Proletarij" w Moskwie.
Jego celem
jest podniesienie poziomu ~zaty
graficznej radzieckich
wydaw"
nictw poświęconych sztuce, dzię
ki wykorzystaniu doświadczeń i
dorobku oficyny francuskiej w
tej dziedzinie. Rocznie wydawanych będzie wspólnie ok. 10-12
pozycji. Pierwszą będzie album
poświęcony długo przemilczanej
twórczości wybitnego
malarza
radzieckiego Pawła Filonowa.

BĘDZIE
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SPOŁECZEŃS'rWO ŁODZI uroczyście czci &li.
l!.'>czuicę wyouchu :U VJ•UY św1at~„cJ. ~ ·eJ
okazji 31 sierpnia br. odbyła się wspólna
sesJa Rady l'iaronowej m. t.onzi i .Haay Łódzkiej
l"RcJN. W Muzeum historii Miasta t.oi;zi - tego
samego dni a - odb y ło się si>atkanie władz
administmeyjL1;)·1•olitycznych naszeg-0 m.1a:;t.a :r.
weteranami II wojny światowej. Na Radogoszczu,
l wrześllia br., odbył si" uroczysty apel
I poległych oraz · pokojowa manifestacja. · f'rzy i!-1•
Północnej 36 nastąpiło
uroczyste wmurowawe
aktu erei,;cyj.nego pod pamnik. . Chwały :t:ołnierz7
Armii „t.ót<ź". W hołdzie po.Jegłym żołni~rzo m
Września 1939 r. w kościele garnizonowym
przy pl. Wolności oci&ło.niętoa ZJS:Lała LabL <.:a
pamią.tokowa. Na placu katedralnym ;; bm znów
stanął ocalały z wojennej pożogi pomnik
ks. Stanisława Skorupki (przeniesiony z bocznej
nawy katedry). Po poświęceniu go, odprawiona
została uroczysta msza święta, poświęcona
poległym pouczas n wojny światowej.
W lbuzcum Historii Ruohu Rewolucyjnc1r3 (ul.
Gdańsk.a 13) 6 bm. otwarta wstanie wystawa pn.
„Walki obronne Armil „t.ódź"0 zaś w oddziale
tego muzeum w Radogoszczu czynne bęq
ekspozycje: „Pamil\tki Września 1939 r." craz
„D&lsze los3 więźniów Radogoszcza". Dlą
upamiętnienia rocząicy Komenda Chorągwi
Łódzkiej ZHP przygotowuje wystawę dokumentów
I fotografii pn. „Harcerstwo łódzk~e we wrześniu
1939 r." (otwarcie 18 bm. w gmachu Komendy
Chorągwi Łódzkiej) .
·

NA SWOJE CZTERDZIESTOLECIE - Teatr
Nowy ,w Łodzi przygotowuje „Kordiana" Juliusza
Słowackiego, w reżyserii Jerzego Butka.
W planach repertuarowych m.in . bardzo ciekawie
sl ę zapowiadająca sztuka czechosłowackiego
dramaturga - Vaclava Ravela „Kuszenie".
WICEPREZYDENT ŁODZI, LECH
KROWIRANDA, przyjął 30 VIII br. Józefa Janusza
i Macieja Walickiego - przedstawicieli ,Komisji
ds. reaktywowania Stronnictwa Pracy w regionie
łódzkim.

Poinformowali go oni o naJbliz511ych ' ·
zamierzeniach, wznawiającego działalność SP.
NOWE ·KOŁA Oddziału f,ódzkiego Związku Slblraków powstaną w Sródmicśclu, na Bałutach
oraz w Pabianicach.
XXII mĘDZYNARODOWY FESTIWAL MAGII
w Karlowych
Warach. Wzięło w nim udziiał 700 iluzjoni~t{1w
z całego świaita. Główną na,g.rodę w konkursie zorgamiz.owanym z tej okoazji - zdobyli iluzjoniści
ze Związku Radzieckiego.
WSPOŁCZESNEJ odbył się

Z BADA1" SOCJOLOGICZNYCH
przeprowadzonych w 1987 r. w środowisku
robotniczym wynika, iż 45 proc. respondentów
n i ~dy nie bywa w ki'llie, w teatrze ~ 80 proc.
na koncertach - 67 proc., wystawach plastycznych
- 90 proc.
Te liczby - w doble komercjalizacji powinny być sygnałem alarmowym.
NAKŁADEM

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU
Albina
Głowackiego pt. „Przemieszczanie obywatell
polskich w Związku Radzieckim w 1944 roku".
ŁODZKIEGO ukazała się książka

GWIAZDA ROCKA - Madonna - złożyła ...
ślub czystości . Wyznała dziennikarzom, Iż
najbardziej boi się zachorowania na AIDS
i spędzenia reszty życia w. szpitalu. Zobaczymy
na jak długo starczy jej wytrwałości.
OD KILKU MIESIĘCY czynn~ jest w Kolonii
pierwsze w Europie prywatne Muzeum Beatlesów.
Zak"ży ł je Ra iner Moers. z zawodu kup ie c który
od 25 lat zbi era p a m i ątk 1 po ldolaC'h jazzu.
Wśród 5000 zgromadzontoh przez niego pamiątek
znajduje się m.in . oryginalna „relikwia ". w
postaci kawałka deski ze sceny hamburskiego
„Start-clubu", gdzie młodziutcy muzycy
z Liverpoolu zaczynali swą karierę.
MIMO TRUDNOSCI DEWIZOWYCH dojdzie
jednak do skutku, co bardzo nas cieszy,
XXXIl FesUwal Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień" (15-Zoł) bm.),
Na iinauguraeyjnym koneer<'ie fe ~t1 walu orkiestra
Filharmonii Narodowej pod bat ... tą Tadeusza
Strngałły wykona „Cosmos r• Stefana
Kisielewskiego (utwór skomponowany w 1970 r.).
NIBCAf..Ą GODZINĘ rozeszło się w jednej
księgarń ponad 1000 egz.
,,szatańskich wersęt6w" Sa.lma.na Rushdiego.
Ukcały się one w przekładzie na francuski

W

z francuskich

Galeria pis·arzy
.

„.

.

.
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LUDWI·K ŚWIEŻALSKI

w oficynie Christian Bourgois.
Imam Chomeini z pewnością przewraca
w groble.

Opracował:

się

JAK

Z kroniki powojennej
todzi

---------/
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Nowa synagoga w Berlinie, jeden z najcenniejszych zabytków
żydowskiej architektury sakralnej w Europie, będzie odbudowana. Wzniesiony w 1866 r. obiekt,
poważnie uszkodzony w 1938 r.
podczas pogromu, zburzony zo.,.
stał całkowicie w 1943 r. w wy.
niku bombardowań alianckich.
Odbudowana synag:oga nie bę
dzie jędnak służyć wyłącznie celom kultowym. Działać
będzie
przy niej ~wistowe Centrum Judaistyczne, zajmujące się studia..
ml nad historią, kulturą I tradycjami narodu tydowsklego.
W
kosztach
odbudowy
synagogi
partycypować
będą przedstawiciele społecznoocł tydowskłef ·•
całego łwłata.

"'

LUTY 1945
tziennika „Głos Ludu",
wychodzącego w Łodzi do 19 VI 1945 r.
Wznowienie. 13 IT 1945 r.. centralnego
organu
rPs - „Robotnika" (rocznik 55, 7 przerwą okupacyjną). Ukazuje się w Łodzi do 15 Xll 1945 r .
Utworzenie, 13 Il 1941i r., Oddziału
t.ódzkiego
Związku Zawodowego (siei)
Uteratów Polskich.
W skład jego zarządu weszli:
Zofia Nałkowska
(prezes) Jan Brzechwa (wicept ezPs) Ryszard Matuszewski (sekreta1'7.l W lipcu 1945 r 0dr! 1 P ł
Łódzki liczył 45 członków rzeczywistych. Organizował raz w tygodniu publiczne wieczory lite·
rackic. Udział w nich wzięll m.in Jan Brzerhwa,
Zofia Nałkowska, Julian Przyboś, Adolf Rudnicki, Artur Sandauer Jan Kott.
Przeniesienie· z Lublina do l.odzl, 16 II 1945 r.,
tygodnika ,.Zielony Sztandar" organu. NKW
ZSL.
Wznowienie, 1T II 1945 r., działalności Miejskiej
Pracowni Psychologicznej
Przeniesienie. 22 Tl 1945 r. do naszego miasta z
Lublina, wyrhodz•cej od 13 I 1945 r. „Polski ZbroJnef' - organu Gł6wnego , Zarzl\dU Politycznego
Wojska Pol'lklego.
W lutym 1945 r. rozpoczyna, działalność Ce~
łralny Robotniczy Dom Kultury• .
Ukazanie

się

Opracował:
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każdej
podstaw
wykonywa· pracy
neJ na rzecz innych
ludzi powinna wajuczcisię
dować
jednak
Są
wość.
wymaga
zawody, od których
się dodatkowo moralnej czystości. Są one niejako a priori,
usytuowane w najwyższych regionach szacunku społecznego,
otoc;:one . czcią i powszechnym
poważaniem. Do takich iewodów należy zawód nauczyciela.
Dlatego sprawa sądowa przeciwko reprezentantom tej grupy zawodowej zawsze wywoluje nie tyle zwyczajną ciekawość,
co zdumienie. Jakże to tak · nauczyciel w roli oskarżonego?
Wychowawca, pedagog, moralny autorytet dla wielu nieraz
pokoleń staje przed sądem, by
·publicznie przyznać się lub zaprzeczyć ·zarzutom, jakie w akcie oskarżenia przeriwkn niemu
postawił prokurator.
Rola oskarżon e go nie przynow
si zaszczytu. Nawet, jeś'!i
trakcie procesu sądowego, wina
nie zostanie udowodniona i zapadnie wyrok uniewinniający,
zawsze ·za takim człowiekiem
wlecze się niedostrzegalny posmaczek podejrzliwości. Bo skoro sta<l;ał przed sądem, to coś
tam . musiało być, tylko adwokat tak zręcznie pokierował o~oną, że . faceta uniewinniono.

U

siebie przedmiotów. Natomiast
mąż ód roku l980 do grudnia
1988 przy jął korzyści materialne ud uczniów lub Ich rodziców: pieniądze, kawę, koniaki,

żonych

ocenami niedostateczny(przedmiot
mi z technologii
i
wykładany przez jej męża)
sugerowała, by uczniowie udali się do niego z 'prośbą o dowymagał
benzynę, czekoladę,
datkowe przepytanie. Po otrzypracy w polu, ogrodzie, w domaniu „prezentu" małżonkowie
mu, za co wystawiał uczniom . - nauczyciele organizowali doz datkowe kartkówki,
których
pozytywne oceny końcowe
potem nie oddawali, podawali
wykładanych przedmiotów lub
pytania do nauczenia się na
dopuszczał do matury.
wynika,
JaR: 'Z powyższego
klasówkę lub do odpytanfa.
Uczniowie twierdzą, że mimo
zarzuty są poważne, bo stawiaświetle
ją w niekorzystnym
iż ich wiedza nie uległa poprawie, otrzymywali pozytywne osylwetki wieloletnich .nauczyswój
znających
ludzi
cieli,
ceny za te same wiadomości, za
które wcześniej · oceniono ich
fach, wychowawców wielu rocznegatywnie.
ników młodzieży.
Było i tak, że gdy przedmiobez.I.il.o.sjest
Akt oskarżenia
inny
tu (np. historii) uczył
ny .w swo,J!j lakoniczneJ wylinauczyciel, uczniowie mieli potoku
czance ujawnionych w
zytywne oceny, gdy tylko zaświadczących
śledztwa faktów
częli ci dwoje, natychmiast obwinionym. . Oto
przeciwko
nakładzie
przy tym samym
szkolnego
roku
pod koniec
otrzymywać'
,pracy - zaczęli
1983/1934 uczeń Waldemar S.,
dwóje.
aby nłe. utrzymać dwójki z hiNiektórzy uczniovde nie wystorii wręc'zył pani nauczycieltrzymywali tej presji i odchoce wazon kryształowy za 1.410
postąpił
dzili ze szkoły . Tak
zł. Będąc już w klasie drugiej,
Paweł M.
np.
w czerwcu 1985, znów nie raByły także przypadki, kiedy
dził sobie z historią ,' więc przyze stałego opodatkowania usłuniósł swojej pani (na jej żą
danie) 40 jajek (w owym cza- . gami rodziców (np. pieczenie
ciast) uczeń musiał zrezygnosie l . kg jajek kosztował 150
wać z dalszej nauki, bo go to
to 2 kilogramy).
zł, a 40 jaj
za drogo kosztowało.
ukończył
Wreszcie, kiedy jakoś
Jakie były te prezenty wrę
roku
ZSZ, · 12 malI'Ca 1988
czane za „pozyłyWne · oceny"?
zgłosił się do Rejonowego UWaldemar K. raz dal wazon
rzędu Spraw Wewnętrznych ,w

(koniaki, czekoladę i kawę koniecznie z ,,Pewexu"). A kiedy
nadchodziły wykopki, uczniowie
„zagrożeni" po 6--8 godzin pracowall na polu pana · nauczyciela zbierając ziemniaki. Ale
uczniów
bywało, że I rodzice
także pomagali w polu„.
Z obszernych akt sądowych
zeznania Boberta
M. i jeg-0 matki. Uczyniłem to
celowo. Są one świadectwem a zeznający ręczą za ich prawludzkiej zachłan
dziwość ności i karłowatości charakterów. Oto zeznanie złożone przed
Sądem Rejonowym w Wieluniu
przez Roberta M.:

Jest benzyna, czy jej nie ma?

Szaleństwo

•

przy · pompie

wynotowałem

„Byłem uczniem . ZSZ nr 2 w
Wieluniu w latach 1983:-1987.
Oskarżeni uczyli mnie technoloobywatelskiej.
I wiedzy
gii
Miałem kłopoty z technologią.
l Kłopoty
Było to w klasie
miałem na półrocze i na koniec: roku. Groziła mi -ocena
niedostateczna na koniec roku.
osk a rżnny
Wówczas wezwał
Nie
moją matkę do szkoły.
wiem jak to później było, ale
wychodziła mi ocena dostateczna. Matka moja zaczęła piec
placki dla oskarżonego. Matka
upiekła około 70 placków, było to przy lcońcu pierwszej klasy i prze'z następne dwa lata.
Produkty dowoził oskarżony„. ·
Jut potem miałem oceny po-

- Gdzie to cholerne P.allwo?!
A było już prawie normalnie„.
Kierowcy z nutką żalu wspokiedy
lipiec,
minają choćby
Nadal
paliwa nie brakowało.
było kiepskiej jakości (rvdzimi
specjaliści, również z CPN, uparcie twierdzą, że basza E-94
ma „moc" przepisową i niczym
się nie różni od tej z krajów
ościennych, a wystarczy zatankować choćby w Czechosłowa
cji, by auto „dostało skrzynie
było i nic
deł".„), ale na to wariactwo,
wskazywało
którego jesteśmy świadkami.
Có.l

się stało?

By znaleźć odpowiedź na to
pytanie probowałęm „przyprzeć
do muru" przedstawicieli jedynego dystrybutora w środkoOkręgowej
wej Polsce, czyli
Produktów
Dyrekcji Centrali
Naftowych w ł.odzl - dyrekEdwarda
tora naczelnego Gliszczyńskiego i jego zastępcę
Mido 1praw handlowy~h -

Cóż, nasz pech, ie zbiegło
to akurat z tą nieszczęsną
(nota·
informacją o podwyżce
bene - ani jeJ nie zdementowano, ani nie potwierdzono„.)
i w ślad za tym - z wykupem
paliw, bo dotyczy to także i
oleju napędowego. Nie zaprzeczycie?
przeciwnie,
- Nie,' wręcz
ze
'wszelkie dane wskazują,
olej znika jeszcze szybciej niż
benzyna. Tylko jedna liczba:
pOl'ównując dwie pierwsze dekady lipca i sierpnia tego roku, w sierpniu wzrosła sprzedaż
oleju napęqowego o 58 procent,
g~y w benzynach tylko w gramcach. 15 procent.
- Faktycznie - Jiało! Była
by zapewne większa, 1dyby dla
dyłych oczekujących przed
strybutorami paliwa wystar-

-

się

czyło.

>· -

kają.

Włdnie 1 oni dopiero

c:ze-

Gdy brakuje I benzyn I
ja, mając
oleju napędowego,
na uwadze szczyt robót polochała Czaękle10.
wych - muszę w pierwszym
- Zanim 1próbuJecle zarzurzędzie zagwarantować zaopacić mnie tonami cyfr l wykatrzenfe stacji właśnie w nazów, świadczących o doskonaWIELUŃ: · Nauczyciele przed sądem.
pęd". Taka jest smutna p;~w
czyli
łej pracy dybirybutora,
~~ - choć I tak zmuszeni byCPN - powiedzcie mi wprost:
tankowanie
lismy ograniczyć
jest paliwo czy go brakuje?
do zbiornika ciągnika I jednej
- Brakuje, bowiem masowy
tylko beci.ki."
wykup.„
- Bagatela - minimum -200
- Zaraz, zaraz, naJłatwleJ '
Jłtrów. Ale nie zaprzeCZ)'ele, ie
winę zrzucić na kierowców, ale
z Płocka dociera te:i mnie.I wy.
poproszę o fakty.
rob6w niż powinno?
- Dobrze, tylko naJp1erw
w
- Niestety, t.o prawda.
jeden przykład: śrjldniej wielMaz~wleckfch Zakładach Rafiprzy
kości stacja benzynowa
neryJnych I Petrochemicznych
ulicy Brzezińskiej w Łodzi do
EUGENIUSZ IW ANIC:KI
w ~locku miał być w lipcu zana
10 sierpnia potrzebowała
konczony planowy' remont granicach
w
benzyn
obu
dobę
Matka
technologii.
z
zytywne
Wieluniu i o_,.- całej sprawie o:' kryształowy, innym razem 40
DRW
tak zwanego drugiego
Ten pi:zydługi wstęp był nie12 tysięcy litrów. I była zachopie.Kła ciasta na imieniny oraz
jaj. Ci, których nie stać było
· powiedział.
(urzą'Cizenie przerabiające ropę
zb~ny dla przedstawienia spraciągłość
problemów
bez
wana
na swięta rlozegu .Narodzenia i
na indywidualne prezenty, kuprodukty
na różne
naftową
wy przeciwko. pedagogom
Eprzedaży. Już od dnia następ
Wielkanoc. Jednorazowo piekła
powali je zbiorowo. Czasem
I nagle
Wszczęto śledztwo.
naft?we). <?peracja nie całkiem
zatrudnionemu w
. małżeństwu
„skoczyła" na
ostatnia
ta
nego
ciasta".
sztuk
8
około
liwręczano
prezentem
z
wraz
oka.za.Io się, że owo zeznanie
- się powiodła I dobrze będzie
Zespole Szkół Zawodowych nr
20-22 tysiące litrów. I nie moZ zeznań matki Roberta M.
stę tych, którzy się złożyli na
WALDEMARA S. było przysło
Jeślf do końca 5lerpnia pecho2 w Wieluniu. Nieważne są w
na.starczyć."
żemy
·
M.:
Kazimiery
jego kupno. Wówczas zdawali
wiowym kamieniem, który poDRW ruszy <Ruszył faktywy.
tym przypadku Ich nazwiska,
Autocystern
- Dlaczego?
„Oskarżeni uczyli syna przedbyło w czerwcu
ciągnął za sobą lawinę.
1 wszyscy. Tak
c~me w ostatnich dniach sierpważny jest czyn lub czyny, o
brak.uje? Kierowcy strajkują?
miotów zawodowych. Syn chy1984 r., kiedy to Stailłsław C.,
m:i - przyp. O. D.).
aktu
które, na · 14 stronicach
miał
- Powoli. Taki skok
w
ba miał jakieś trudności
-Krzysztof M., Jerzy Ch., Romówić.
zaczęli
Uczniowie
chronicznego
- C7.y mimo
oskarżenia, obwinia wyżej VJYmiejsce niemal natychmiast na
nauce. Ja piekłam ciasto dla
m~n G., Janusz G., Jarosław
Przesłuchano 214 świadków, z
braku twardej waluty zmotoryi
mienionych prokurator z Pro„
stacji
publicznych
109
z
każdej
na
ciasto
to
Było
oskarżonych.
po
się
złożyli
M.
Roman
i
O.
z
których 95 miało związek
7.owani h\.'.lgą liczyć na Interkuratury RejonoweJ w Wieluimieniny, koniec roku. W su- · CPN w województwie łódzkim,
~OO zł i kupili wazon krysztarodzaju
różnegq
wręczeniem
wencyj e .zakupy paliw za graniu Marzena Olechqowicz. ,
skiersieradzkim,
piotrkowskim,
mie było to około 8 razy. Byłowy.
nicą?
małżonkom
przedmiotów
Proces przed Sądem Rejononiewickim i płockim.
ciast.
72 sztuki
ło to około
nauczycielom. · 50 uczniów zez- To już naprawdę nie od
wym w Wieluniu. toczy się już
- Dajcie spokój z tym miw
Byłam wzywana do szkoły
zre.sztą było
wazonów
Tycb.
rniło, że oni sami osobiście lub
ostatnich
zależy. Według
nas
od pa.ru miesięcy. Pre z.es tego ich rodzice oądź wręczali ła
tycznym wykupem!
sprawie, że syn się źle uczy.
ustaleń zakupimy w Czechosło
. więcej, bo widocznie pani
sądu Henryk Sabała przedstarozAjenci
Mitycznym?
oskarżonym.
z
Rozmawiałam
pówki, bądż świadczyli usługi
ton
wa~jf I NRD 100 tysięcy
nauczycielka lubiła
wił mi do wglądu 4 tomy akt,.
poznają coraz więcej tych saciaPowiedziałam, że upiekę
rzeczowe, jak prace w polu, w
oleJu napędowego.
co samo już sugeruje, iż rzecz· ogrodzie, w domu nauczycielki,
kanistra
Cena
twarzy?
mych
stuNa
sto na studniówkę.
krysztaJY.
- Na co mogą natomiast Unie jest błaha. (Na marginesie
Hżółtej" od stacza. oscyluje w
tylko
dniÓWkę nie ,upiekłam,
a 30 os9b powiedziało to samo
czy~ zmotoryzowani benzynfaAle wśród „prezentów" był
trzeba koniecznie dodać, że bµzło
tysięcy
granica<:h lS-20
Oskarżony
oskarżonych.
dla
rze?
w stosunku do mąża pą.ni peteż i serwis obiadowy, i kawa,
się
dynek, w którym mieści
tych?
mnie, aby na imieniny
prosił
dagog.
- Na większe nieco dosta~
słodycze,
galaretki,
czelę:olada,
Sąd Rejonowy, sprawia przyżony pod koniec roku szkolnew~ ~ Płocka i chyba wreszcie
- Jeszcze do tego wrócimy,
kurczaki, kolorowe szkło, bluzMetoda działama była prostary,
wrażenie:
gnębiające
w
Było to
ciasto.
upiec
go
rynku.
lec.k1e ~yregulowanie
na razie zajmijmy się waszymi
ki, biała farba, pędzle do masta, a zarazem skuteczna: do
ciasny - dwaj ludzie z trudem
1986 r.".
część
Myślę, ze przynajmniej
autocysternami.lowania, koniak, swetry, kospracy u siebie zawsze wyznaw
mijają się w korytarzu wylicza
M.
Kazimiera
Dalej
,.chomików" orzez te ostatnie
metyki.. Wielu uczniów odraczali uczniów zagrożonych ozdoła
tylko
ile
Woz.imy,
muszą
czasie rozpraw ludzie
pie.
ilościach
jakich
w
i
kiedy
tyg?~nie napełniła już wszelkie
biało swego rodzaju „pańszczyz
cenami niedostatecznymi. Wyna
my. Kursuje praktycznie
czekać na podwórzu. Nie ma
kła ciasto i przez ile lat. Były
mozltwe naczynia:„
nę" w domu państwa nauczyuczniów,
także
korzystywali
autocystern,
100
około
okrągło
tu wydziału - bardzo przecież
to murzynki, makowce, jabłecz
okopali
okna,
myli
cielstwa:
. - c;>sobJ?Y temat Jakie to pozłych ocen, ale
mieli
nie
którzy
z
wypożyczonych
kilka
tym
w
ważnego -:- Rodzinnego i Dla
niki, torty. W końcu mówi:
n oduJe mebezpleezeństwo <lla
gródek, wieszali firanki, pielili
ze strachu bali się odmówić,
wojska. Trzeba jednak p.1wicNieletnich, toteż interesanci są
„Zrozumiałam, że nie miałam
„· homika" i Jego sąsiadów
chwasty, wybierali ziemniaki.
by nie pogorszyć swojej sytuaducc wyraznie, ze nie wszy..,i.zmuszeni · jeździć do Sieradza, a
b~cild, ro~maite/ bai1ki i \Yręc~
Pani nauczycielka nieraz wręcz .innego wyjścia i dlatego, aby
cji w szkole.
kic zaojJatTUJq publicme S•a.Cje,
to ponad 50 km. Prezes jest
ukończył szkołę zdecydosyn
- n~czyma trzymane są wszak
mówiła do klasy, że potrzeburozw1eżc takprzecież
Musimy
że
Istniała zasada: o tym,
jednak dobrej myśli: być mociasto"„
piec
się
w pm·nicach i na strychach.
a , wałam
oiej
że ma„ut, olej opałowy,
ta dwójka nauczycieli · „biene", je czekoladę dla dziecka,
że jeszcze w tym wieku będzie
Jak ws.pomniałem akt oskar-: Niestety, szczyt naszych
składała się i kuklasa
wtedy
S<t
ostatnim
tym
z
a
napędowy,
rok
na
roku
z
starsze
·roczniki
nowy gmach, już nawet widać
akta
żenia liczy aż 14 stron,
mamy
~raJowych mo~liwości
powała, za to nie było klasówjeżdż'ł
Kierowcy
kłopoty,
duże
młod
rocznikom
przekazywały
zarys murów nad ziemią.).
sądowe 4 opasłe tomy. Proces
Już. za .sobą: w 1979 roku nasze
ki. - W okresie, kiedy nastały
po 12-14 godzin na dobę. i
szym. Doszło do tego, że nie
zakończenia.
od
·jest
daleki
W akcie oskarżenia przeciwr~fmene przerobił,y 17 miliokolejki, uczniowie byli przez
nie oburzajcie się, że paliwo
trzeba było żądać prezentów, a
nauczyciele nie
Oskarżeni
ko małżonkom - pedagogom
now ton ropy. I od tego czasu
wykorzypanią nauczycielkę
~e dostarczane ;est w niedzielistę
przeczytać
wystarczało
zarzutów,
przyznają .się , do
czytamy, że pani nauczycielka
na.wet nie. ~bliżyliśmy się do
stywani ja]!:o „stacze".
sobotę w nocy; ci luw
czy
lę
już
ci
a
zagrożonych,
uczniów
·
wszystkiemu zaprzeczają. Spraw okresie od marca 1983 do
teJ wartosc1, / urządzenia są po
ten
Mąż pani nauczycielki,
wie.dzieli, że trzeba indywidualwa nie jest ani prosta, a.nd łait dzie też muszą kiedyś odpogrudnia 1988 przyjęła od uczprostu cor~z .' bardziej zużyte,
od technologii, brał pieniądze,
robisoboty
w
tak
i
Ale
cząć!
przei
nabyć
zbiorowo
lub
nie
wa. Wysoki Sąd zapewne wni- niów lub ich rodziców korzyści
kawę, zegarki (Janusz S. i Romy dużo więcej kursów, pro- coraz częśc1eJ wymagają czaso~
nauczyclell
kazać tej dwójce
i
przeciw
I
za
rozpatrzy
kliwie
m.in. w postaci kawy, jajek,
c~łonz;y~h. remontów. Dość pobert G. kupili dwa zegarki eszę, mam tu dane z Koluszek:
ód
prezent. Zdarzało się, że
czekolady, wyrobów ze szkła i
w1edz1e~, ze w roku bieżącym
lektronioz.ne, aJe pal!l nauczyciel wyda słuszny wyrok.
3~37
w lipcowe soboty niedozagrożonych stopniami
kryształu, bluzek, a także ko?Yć moze uda nam się, pracunazajutrz im je zwrócił, poleśrednio, a już 12 sierpkursów
wprost
uczniów
st:ttecznyml
rzystała z usług majątkowych
Tak
Jąc . ~a pełnych obrota~h. przecając przynieść zwykłe.
sierpnia
19
kursów,
55
nia
·czekolady,
kawy,
jajek,
żądaH
i osobistycb. Od części uczniów
robie około 16 milionów ton
też zrobili). Brał też pan naugraniw
tygodniu
w
a
54,
ze~arków.„
żądała świadczeń w zamian za
.- A •wszelki et maści poj~z
czyciel wina, koniaki, benzyn·.
cach 60-62 kursy, gdy w lipBywało, że nauczycielka odwystawieni.e pozytywnych ocen
dow zuzywającycb I olej i bencu .nie przekraczaliśmy 36 doczytywała listę uczniów zagrokońcowych z wykładanych przez
zyny przybyło ·w tym czasie
staw dziennie.
bardzo dużo.
- Czy nie możecie wywie:.ić
. -:--- W ie.szcze większym stop'l1ylko
więceJ?
z l\:olus:oe..i
mu nadm_ierne zużycie dotyczy
szczerze.
sa_m?chodow ciężarowych i ciąg
- Samymi cysternami samo- ' n1kow.
- chodowymi wozimy obecnie z
. - Wiem od waszych ajentow, a zresztą od dllwna jest
Koluszek około 600 tysięcy liie
to tajemnicą poliszynela
trów benzyn dziennie, to jest
litrów
tysięcy
każda ~a~ja ma określon'ą rcc
o prawie 100
speczerwę pahwa dla służb
więcej nl.ż choćby w lipcu. I
jalnych.brakujet Więcej nie możemy.
Planowe . ilości paliwa muszą
~ ?:"o chyba zrozumiałe: dla
m1l~CJl, pogotowia, rozmaitych
przecież wyjść, kolejowymi cy„
słuzb technicznych.„
sternatni, do Poznania, Krako. - Zgoda. Czy zzprzeczycie, .
wa, ' Kielc, Katowic. Wysyłamy
ze na . każdej stacji benzynowej
do
awaryjnie paliwo nawet
musicie trzymać rezerwę paliSłupska i Rzeszowa. Nie mogę
wa dla wojska, stanowiącą _
im przecież zmniejszyć dostaw.
bagatela - 30 procent pojemAle choćbym i mógł przerzucić
n!lści zbiorników?
dwukrotnie większe ilości benzaprzeczymy, choć
·. - Nie
zyn, czy „napędu" na stacje ~te nasza to 'decyzja i nie do
to ich po• prostu nie mam.
m.s należy j ~ j komentowanie.
- Radziecki dostawca przy~ Oczywiście, ale ja .mogę
. kręcił nam „kran" - to wer~obie na to pozwolić. Uważam,
sja bardzo popularna w kolejze w czasacll gdy dotkliwie odkach przed dystrybutorami. Co
brak pa11w. WSJ>omczuwamy
wy na to? 1
niane rez~rwy można by cbyba
1
Faktem jest, iż Rosjanie w
- ograniczyc, powledzm.v. 3 Pllmiesiącach
ostatnich dwóch
łowę.
przetoczyli nieco mniej paliw,
ale w miesiącach poprzednich
Rozmawiał:
dostarczali więcej niż średnio
DARIUSZ
Nie mamy
było to potrzebne.
o DOROŻYŃSKI
więc teraz prawa krzyczeć
więcej, bo z ~ocżnych zobowłll
R'VI- Jaft1,1jU Szymański-Glanc
zań wywiąq Il• na pewno.
„

•
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•
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- Dziwne to było morderstwo. - Zmarszczył czoło jakby chc'.ał dogonić przekorną,
wciąt uciekającą myśl. - Gwałt,
ale bez rabunku. Zginęła tylko
jakaś broszka.
Twarz Andrzeja W„ blada
przed sekundą, spłonęła chorym, ceglastym rumieńcem.
-

nęła

Tak tylko

powiedział. jakaś broszka.

Zgi-

- Z brylancikami?
- Widzę, że dużo pan o mnie
wie. Czemu jednak... czemu mówi pan o tym?
- Bez wyraźnego motywu,
panie mecenasie. No, powodzenia!
- Pan mi życzy powodzenia
- . szepnął z goryczą adwokat.
- Akurat pan życzy mi powodzenia!

otem go wzięli. We ;vitorek
dwudziestego czerwca, po
apelu, w odryglowanych
drzwiach stanął klawisz i zakomunikował naturalnym, naj·n ormalnlejszym tonem: - Widzenie - a Bernar<ł złapał w
jego oc~ch błysk i Już wie- .

P

dział.

Za kolanem korytarza runęła
na ofiarę Brygada Hyc. W takich momentach skazańcy tracą
zazwyczaj władzę w nogach .moczą 51ę, defekują, jęczą. uła
czą, omdlewają, ale są i tacy,

którzy

rozpoczynają

szaleńczą

walkę

o tycie: drapią, kopią,
rozdają na oślep ciosy, padają
na ziemię, szukają rozpacz}iwie
dla rąk Jakiegoś punktu zaczepienia. Są tacy, którzy próbują
rozwalić sobie głowę o mur, i
tacy, którzy próbują własnoręcz
nie się udusić. Do celi straceń
.skazaniec wleczony jest jak ustrzelony zając
powłóczy
grzbietami stóp, a Brygada Hyc
go ciągnie. Bernard reagował
wbrew wszelkim bogatym doświadczeniom

strażników;

wbrew oczekiwaniom _tych sześ
ciu rosłych chłopów w ·sztywnych czapkach I ~zarych mundurach. Brygada Hyc jest stała
i niez.mie'tma, nie każdy bowiem nadaje się do tej pracy.
nte kaidy potrafi znieść zwią
zane z nią emocje. Bry~ada Hyc
to przecież. kil~u ·dódatkowych
katów, którzy w haniebnym akcie u§mlercania mają wlęks!y
udzlal niż ten, co ~ciska pę
tlę na szyi. A Jednak c\ ludzie
popu~clll chwyty n'.l. ramionach
Bernarda widząc, że nie napina on mlę~nf, te nie stawia żad
nego ope>ru, te jego twarz nie
zmieniła się ani trochę.
- Chodźmy, przyjaciele

•!

J

0

Rvs. Janusz Szyma?\sici-Glan.c

powiedział.

Spojrzeli po sobie, tych sześ
ciu twardych rosłych chłopów.
- A wiesz, gdzie Idziemy? zapytał zdumiony Hyc o dwóch
belkach nad daszkiem czapki.
- Wiem.
W celach wybuchła wrzawa:
dzwonienie, tupanie,
walenie
pięściami w drzwi,
śpiewy
i
wrzaski. Więźniowie
żegnali
Bernarda, składali mu ostatni

Okna nie było. Nie, nie było
okna, wszelako Jakał
mucha oderwała się od ściany
i przeleciała nad Bernardem
jak bombowiec.
Skąd? pomyślał. Skąd
mucha w tym hermetycznym
bunkrze?
Patrzył na zgrupowanych po
obydwu stronacq „przebieralni"
mężczyzn. Dotrzymał słowa mecenas Andrzej W. Przyszedł.
hołd.
Stał obok prokuratora
siny i .
Schody.
drżący. Prokurator,
kostyczna
uczciwość w okularach, niewyKrótki, ślepy ko.rytarz.
soki czujny i posępny, r. blaCela podobna od zewnątrz do dym, ale zdrowym. d~t przy.
wszystkich innych cel: judasz, stojnym I dość pospolitym oblizamek na klucz i dwie zasu- czem, w eleganckim szarym
wy.
garniturze (Andrzej W. miał na
Wesi.li do środka i kiedy Hyc sobie adwokacki strój), w ręku
s dwiema belkami na czapce trzy)'Tlał coś, co przypominało
pracę dyplomową w sztywnych
zamknął drzwi, wrzawa w celach drugiego pawilonu skona- brązowych okładkach . Asystował mu po lewej stronie naczelła, jakby ją ktoś odciął nożem'.
nik więzienia. Było także wielu
Było cicho. Było straszliwie
cicho w tej celi, która od we- innych, nieznanych Bernardowi funkcjonariuszy z różnymi
wnątrz. różniła się od wszystkich innych cel Po prawej stro~ dystynkcjami na rękawach, a
jeden zarzucił sobie na pl~cy
nie opierał się jednym boktem
o ścianę drewniany, kwadrato- jak karabin krótkofalówkę . Był
wy stół z czarną żelamą lam- ksiądz w białej sutannie: pod- ,
szedł I przekreślił kciukiem czopą I czarnym ebonitowym telefonem. E'rzy stole tkwiły na- . ło Bernarda Było także dwóch
przeciw siebie dwa taborety ni- cywilów - pierwszy w rudej,
czym dwa skrócone o głowę ka- drugi w granatowej koszul!. Koszule alarmowały wśród mundłubki, a na wprost ściany było
durów, wśród oficjalnych szat
krzesło z o.parciem l metalowa
popielniczka . na nóżce. Za sto.: adwokata, księdza 1 lekarza,
który tkwił samotnie pod ścia
łem majaczyły drzwi do jakiegoś pomleszczen.la, w
którym ną w śnletnóbiałym fartuchu, a
kat i pomocnik kata przecho- na piersiach miał słuchawki.
wywali zapewne akcesoria i
Znowu przeleciała nad Ber•
przyrządy U sufitu wisiały krą
nardem mucha bzycząc i waląc
głe szklane laski Jarzeniowego
o drzwi. Prokurator otworzył .
światła Na wprost drzwi wej„pracę dyplomową", utkWlł w
łclowych. niby przebieralnia w
Bernardzie swoje nieczytelne,
dużym luksusowym magazynie,
bezpieczne za szkłem okularów
przyc•ągała wzrok "bszerna, wyoczy, i zerwał brutalnie pakt
dzielona częś~ celi . Składała się , milczenia. Pytania, które staona z dwóch murowanvch bo- wiał suchym, wojskowym gło
- ków . Boki te połączone były u sem, sprawiały wrażenie, te
góry prętem, a na pręcie zamo- przew<>dniczy komisji poborocowana była dwuczęściowa, zie- wej, k~6ra też często strąca do
lona, sięgająca podłogi kotara. piekieł.
żadnego
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- Imię?
Odpowiedt.
- Nazwisko?
Odpowledt.
- Data urod:r.enlaT
Odpowłe<łt.
Ale odpowiedt
szokująca, kt6ra
~cięła obecnych, a potem zelektryzowała
całe więzienie. Berna·r d cisnął:
- Tysiąc dziewięćset c:zterdzlesty dziewiąty, Łódt. Bardzo
przepraszam, panie prokuratorze, te nie mam przy sobie dowodu.
Prokurator prielknął niespodziewaną l niesamowitą zaczepkę. Mężczyzna w granatoweJ koszuli,
metr
dziewięćdziesiąt,

szczupły, z tysym ciemieniem
i wygolonymi skrońmi, z twarzą kamienną, nieruchomą, wypreparowaną jakby z wszelkich
mięśni, a tym samym z wszelkich uczuć, z oczyma o bladych
nieprzejrzystych źrenicach i dobrze widocmych z dałeka rzę
sach albinosa, patrzył na Bernarda tak, jak patrzą na turystę ślepe greckie posągi. A
prucież c:OO błysnęło w tej twarzy. c~ przemknęło przez nią
jak promień. Coś jakby podziw,
jakby uznanie albo współczucie
dla tego postaW111ego, mężnego
skazańca w więziennym kombinezonie koloru mlecznej kawy o
granatowych naszytych kiesienich i lufoym gra.natowym

kołnierzY'ku.

Prokurator poprawił okulary
i pew'liym, dobitnym, n~eunien
nie tym sam:rm tonem odcsytał
wyrok:
- Skazany_ na łmied. Rada
Państwa nie 1korąstała z prawa łaski.
Hyc, który ściskał prawe ramię Bernarda, puścił je i wydobył z kieszeni paczkę wiarusów.

Wolałbym coś mocniejszego
powiedział Bernard.
Zbliżył się ten w granatowej

-

koS%Uli:
- Popularne?
- Mogą być.

Strzelił zapałką 1 podał mu
ognia w kielichu rąk. Hyc z
dwiema belkami wziął od stołu
metalową
postąpił

-

popielniczkę.

dwa kroki.

Chcesz

chłopcze?

się

Ksiądz

·

wyspowiada6,

Bern~rd wydmuchnął
skinął czołem:

dym l

- Tak, ale zrobię to głe>tno.
Ten w granatowej koszuli
zdekonspirował się; był Już gotów, trzymał w sękatych, artretycznych palcach czarną opaskę. Spojrzał ~ prokuratora,
a prokurator poruszył nieznacznie głową. Hyc wyłuskał Bernardowi niedopałek z ust i rozgniótł go w popielniczce. Ten
w granatowej koszuli, kat, stanął za plecami Bernarda, aby
przewiązać mu oczy 'czarną, aksamitną • opaską.
Tymczasem
przystąpił
równie! do dzieła
człowiek w koszuli rudej - rozsunął oburącz ciężką zieloną
słonę I stanął przy pokrętle

za-

po
prawet stronie szubienicy. Nad
dwuczęściową zapadnią, kryją
cą niewidoczny, plastykowy pojemnik na odchody, wisiała lina
spiralnym zaciągiem. Kiedy ubrany w rudą koszulę pomocnik kata trącił korbę, u-

ze

mniej .więcej na
szyi Bernarda pętla
jakby dmuchnął w
Na bocznej ścianie
po lewej stronie
szubienicy,
półtora metra od podłogi, blyuczala połączona z za-padnią rą
czka - to właśnie ona wykreśla
ludzi z rejestru żywych.
Hyc chwycił z tyłu Bemarda
za pneguby rąk ł połoł,ył mu
łapę na potylicy. Dwóc:i lnnych
Hyc6w \lllieruehomłło Bemarmieszczona

wysokości
zafalowała,
nią wiatr.

,

dowi ramiona . .Kat zawiązywał .._ Ale d omyś 1 a:n się jej. Zamordowana
dziewczyna była
już opaskę na supeł . Prokuramoją. n1rzeczoną ,
a broszka,
tor krzyknął histerycznie:
k~ó~ą ofi::trow::iłem Joannie w
1
- Wykonać!
prezende zai:ęczynowym i k tó· ą
zabrał morderca. należała kieBernard targnął w ostatniej
chwili głową i opaska zsunęła dyś do mo jej matki. Rozpoznam
ją. Ręczę za to słowem honoru
się z oczu.
i praktykf\. Nie ma najmniej- Chciałbym złożyć oświad . szych wą~pliwości, że skazany
czenie - powiedział. - Nie mu- m6~l by ujawnić wstrząsaiące
szę chyba robić tego po ciemfakty, związane z tym podłym
ku?
nie wykrytym mOTde<rstwem ! z
- Proszę mówić - szc~knął na'Jadem na bank. Musi pan zarozdrażniony, wyraźnie niezadow!esić egzekucję!
wolony prokurator.
Tę~i funkcjonariusz steno.graKat podał ~paskę Hyc.ow.1 I
fował ~ak szalony, · a zdenerwo•
zajął miejsce ' przy
szub1emcy .. wany do granic histerii prokuPoruszył lewym i prawym obojrator, czerwony lak transparent
czykiem. Hyce sfolgowały w
i dnocący ze wściekłości, szepchwytach, więc lewym i pranął złowieszczo:
wym o.bojczykiem poruszył tak- P:ln dobrze w!e, mecenasie,
że Bernard.
·łe nie wolno in! zawiesić egze- Był trzeci uczestnik napa- kucii. Pod ładnym względem l
du - zakomunikował spokojpod ładnym po.zorem! Mogę
nie, podczas gdy tęgi, niski
wysłuchać
o~wiadczenla
I na
!unkcjÓnariusz dopadł na roztym koniec. Nie Je~tem tu PO
kaz naczelnika stołu i zaczął
to, aby są<łzić i roztrząsać fak·
stenografować. Był i jest.
t:v. Jestem tu · wyłącznie po to,
Można go zwinąć. Moi.na odaby doprowadzić do prawidlozyskać
dwanaście
milionów.
we~o w:vkon"-1n!a wyroku. Wy•
Czekał w moim samochodzie za
role mus! być wykon-any!
mostem. Dostarczył broń i moDonle""o teraz ponukily Ber•
tocykl.
nardowi kohna. Dotąd, w są•
- Dlaczego skaz1ny mówi o
dz!e i w wlęr.lenlu, wierzył . te
tym dopiero teraz? - zapytał
jest n!etykalny, teraz wiara
prokurator.
wvcleka''l z n 1 e~o z każdvm od- Żeby żyć - odparł Ber- cle.chem. Zwiotczał w ramionach
nard. _; Gdybym wyznał to Hyc-B".°y~ad:v. która znowu1 była gotowa I tylko czeka a na
wcześniej, · powiesilibyście mnie
syITTtał. wvkrecajac mu ręca. i
tak czy owak.
z.ginlljac kark, aby trafić preOn jest genialny - pomycyzyjnie głową w pętlę.
ślał Andrzej W. Wytrzymał
Przyoomnlał
sobie rantem
do osiemdziesiątej dziewiątej
Bernard · wyklalły Pietrucha~
minuty meczu.
AmerykMski
fedynle chory I ~obleta ciet.arzbrodniarz. wysłuchawszy wyna nie ldą na sznur. A Cw111roku śmierci, doszedł do wniosbrat b'tSO'l'ntl: nie ma Już dla
ku, że n1e ma Już nic do straPiecenia i przyznał się do kilku- nana ne 111 szą~a . n!e ma!
1
nastu tnnych gwałtów i za- truch do.hilal· ~dyby . da Jmv na
bójstw wledl!ąc. że l tak p6}dzi~ to. knt fle sle 'POCZUl I odm6- .
na krzesło. Pospieszył się. Ber- wił now!e~zenla . nrolmrator,
nard T. nie popełnił tego błę oanle ko1e!!o. musiałby zawla~a6
du. Bernard T. postanowił zmie- panu krawat wfa~nyml ręcamł,
muslalbv onwleslć pana o~o
rzyć się z szubienicą i kto wie,
biścle. Takie sa przepisy. T;- 1.:ie
czy nie ocali gardła.
jest p"."awo. Wyrok musi by6
- Jak brzmi nazwisko trzewy~onanyl Musil
ciego uczestnika napadu?
Wszelak„ Andrzej W. huknął
Brwi prokuratora zmarszczyły
nagle prokuratorowi w ·t warz:
się i Żapadły w okularach. ·
- Nie musi.
Andrzej W. czekał w napięciu.
Był
przekonany, ie Bernard
- Pan sobie .uzurpuje!
wpadnie w puła'Jkę, ale skaza- Prokurator skierował wzrok na
niec rozgrywał swoją part!ę po stół.
przv którym
b,z!!rolił
mistrzowsku.
funkc~onariusz. Mucha ~t:zeli
- Tego nie powiem. To u- ła w lampę, zakołowała I usiadła na czarnym telefonie. jawnię dopiero w sądzie:
Pan ma czelność Ingerować._
- · Skazany konfabuluje, te- Nic podo.bnego.
by odwlec moment egzekucji.
- Nie było po wojnie takie- Nie. Jeśli wyJdt: stąd,
go precedensu!
wska!ę mte)sce, gd'&le zakopane są kaski, rewolwery, ręka
- Więc niech pan stwor:ą
wice ł Hkwojat od pieniędzy.
precedens!
Wskażę r6wniet miejsca. gdzie
- W tadnym razie!
nasz wspólnik zakopał swoJll
część łupu.
Teraz
Andrzej
zatrzymał
wzrok na telefonie zastanawiaMylił się Bernard sądząc, te
to wystarczy. Prokurator pod- jąc się, czy jest to Interkom,
czy aparat z wyjściem na mianiósł rękę I Hye t dwiema belkami zawiązał mu opaskę na sto. Syknął z jawną pogróżką:
oczach. Dwóch innych Hyców
- Woli pan uśmlerc:_lć za,
unieruchomiło ramiona Bernarwszelką cenę nit odzyśka~ dwada, pchając go Jedńoczefoie w naście mlllon6w I aresztowa6
szyję I w głowę. Cała brygada
gro:fnego zbrodniarza?
1otowa była runyć, a kat ł
- Obowiązują mnie przepls,asystent kata. katdy przy swoim łn1trumencle, jakby popędza 1 prawo.
li Ją utkwionymi w skazańcu
- NaJwytszy. czas, łeby za•
oczami. Straszliwie zdenerwowa- częła obowiązywać pana sprany prokurator, nleW..Vestlono- wiedliwość! - wrzasnął rozsier·
wany dyrygent dramatu, n!!dął dwny adwokat. - Najwyższy
ipollczkl. Polecenie: - Wyko- czas, aby pomyślał pań równiet
nać! - pęczniało mu w ustach,
o Interesie społecznym!
ale Bernard rzucił raptem na
Ten przy stole notował bez
st6ł kolejne karty.
przerwy.
Twarz prokuratora
- Poczeka}clef - ryknął. gorzała nienawMcią
i paniką.
Trzeci uczestnik to morderca, Trzeba podjąt Jakąś decyzję. I
którego .poszukiwano dwadzieś to już.I W lewo lub w prawo!
cia kilka lat za gwałt I z-abójKat dotknął zniecierpliwiostwo dziewczyny! - Wywrzasnym gestem sznura. Jego asysnął nazwisko Joanny. - Ja nie
kłamię! Skierował
zakryte ·tent pochylił grzbiet I -zacisnął
palce na korbie. Bry~aa a Hyc
oczy tam. ttdzle stal sp'.arallżo ,
spięła się do ~koku . Bernard
wany adwokat ł zallcytllwał. odomdlał. a potem odzy~kał przydając _mu życie w depozyt: tomność; moc:i w~iąkal w noPanie mecenasie, broszka!
gawkę I spływał
na podłogę.
W głowie ł w sercu Andrzeja
Andrzej pomyślał. że szewc tak
zapłonęło st.o rót.nych błys'ka
czy owak nie uniknie kary.
wicznych uczuć I myśli. Podziw, Ksiądz ~zeptal pacierz. Lekarz
ulga, . zniechęcenie . strach, mi- położył obie ręce na ~łuchaw
łość, żal I nienawiść. Cykach.· Protokolant nds,Pdl od
niczny drań! Cały czas o tym
stołu .
Mucha wykonała nad
wiedział! Trzymał to w ręk"lwie
Ber.nardem kolejny bojowy lot,
jak asa! Ważyły się losy
tłuką!! całą ~ną roipędu w ścia- ·
Bernarda. Ważyły się w tym
nę nad ęzublenlcą.
\
ułamku sekundy. kiedy adwokat
W cell zapadła śm iertelna citoczył b6j z sumieniem. - Mo. gę powiedzieć: - Jaka brosz- sza nadziei I grobu.
ka? - Zawiśnie I będę miał
Nie trwała długo.
spokój. Mogę równlet powieProkurator
poprawił okulary
dzieć: - Tak, panie prokuratorze, bro,zka. · Teraz jut wiem, · i otworzył usta.
kto jest zabójcą dziewczyny l
trzecim uczestnikiem napadu. KONIEC
- Skoro to wtem. Bernard Jest
niepotrzebny: mu~! dal! gardło!
M.S.
Władysław
Lokietek,
Nie · chciałbym je<łnak te~o o- Afryka, Lódź, 1988 - 1989.
glądać.
Nie. trzeba walczvl!I
Trzeba dobrać wła~C'łwe ęłłJ
wa. - J Andrzej W pod)ął
tlcytację:

rze.
-

Broszka, panie prokuratoOn mówi prawdę.
Pan zna tę prawdę?
Nie skłamał Andrzej.
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d c tych : z.a~r, Nych
:i.ieudoln o~ci
władz mi::i sb. Wy raża nadzie; ę ,
ia~ i e n as•i;p :1'4
.wstrząs y "
że
'llidsta
os~atnio we władzach
(dlaczego tak oóźno? - 1..apyt,uje) 5oowodują oo oewny .n

Wideoilotes
są

Potrzebne

zmiany

Wtzesień

Zaczą,le§
FłlmoweJ w

w Szkole
studia
1981 roku będąo JePoliłechni)\j
studentem
ucze
ł.6dzkłeJ. Co zmieniło się w Szkole od iego czasu?
- Przede wszystkim skład profesorów Dawał on możliwość zasię z rozmaitym! dziepoznanfa
dzłnaI!U sztuki' filmowej. Lączyło
takimi nazwiskami jak
się to i
Ryszard Waśko, J6zef 'lobakowskl,
ludzie cl proAndneJ · Różycki
ponowali zupełnie inny program
zresztą
spojrzenie,
1tud!ów Inne
równolegle do programu „tradycjona listów"
- Co się polepszyło. a co uległo

1101torsionlu _w strukturze

dY-

daklyeznej szkoty?
- Nie:rwykle oźywczym wydaneniem na początku lat 80. był
przvjozd na wvkładv Jerzego Wójcika ł Witolda Soboclń~klego, mistrzow polskiego kina którzy zaprezentowali na wskroś profesjospojrzenie na zagadnienia
narne
$ciągnięcie
filmu współczesnego.
tych łudzi do Lodzi było niewąt
pliwie 11ukcesem ~zk ~ ły. A co umoże to paraległo pogorszeniu..
doksalne. ale obserwuję pewną
wsl;'ód samych
twórczą
niemoc
Brak wybftąych tastudentów
Indywiduallentów I wybitnvch
tu oczywikle o
(mówię
ności
Wydziale Operatorskim) - teraz
dwóch i;dolnyeh
mamy jednegQ,
kiedyś było Ich
Judzi na roku,
znacznie więcej.
- Z czero to wynika?
- W ostatnich 1'8taeh nastąpiła
~ka pauperv:zacja I atomlzę.cja spoktóra zapoczątkowała
łeczeństwa.

sryrzęt, k-aornP.rV

i

taśma

Czy zainteresowanie studiami
w Szkole Filmowej zmalało?
- Był okres, mniej więcej do
1987 roku. kiedy zdawało rzeczywiście bardzo mało ludzi. D!iwniej
konkurencja była znacznie ostrzejsza. Zdawah blisko d'Wieście osób
podczas
- na nasz wydział
!(dy ostatnio od 7tl do 90 kandyoa1'fery.
składało
datów
- Czv mógłl>yś. lia~<) „„a'fdvlt I
teoretyk zarazem, ustosunkować
,ię do panującego w Polsce mitu
bogatego filmowca?
że ten zawód to
- UwaU.m
hobby. W naszych warunkach, że
jakieś miniby zapewnić sobie
robić
mum żyeioiwe , nalehłohv
dosłownie jeden film za drugim.
co jest oczvwiśC'ie nonsensem.
- Co skłoniło clę do pozostania
,
w szkole?
-:- Były dwa · powody: pierwszy
całą re11kcję łańcuchowa alóżnvcb to możliwość kontaktu ze studennlekorzystnvch zfawlsk. Braki in- tami I profesorami. praca naukotelektualne młodych łudzi są. lak wa; udało ml się. mam nadzieję,
napisać pracę dyplomową na orysądize tskżl' efektem krv7v"'1
- Co myślisz o pomysłach prze- ginaln,,y i pomijany dotąd temat

"

-

sztuki w1aeo w Polsce. Drugim powodem były wa- człowiek po
materialne
runki
jest
skończeni.u Szkoły Filmowej
jakby zawieszony w pr6żni. Zdarzają się oczywiście wypadki, kiewchodzą do
dy nasi absolwenci
burza, ale
jak
kinematografii
zwykle na debiut czeka się cztery, pięć lat, imając się po drodze różnych zajęć ubocznych.
Jaka będzie przyszłość ulr.o·
ly?
- Jak powiedziałem ci wcześ
niej, szkole należy się 'świeży odze
µioże
być
dech, zwJązany
Kolozmianą sposobu nauczania..
byłyby tu także
salną pomocą
polskięgo · filmu, które
sukcesy
dotyczący

więcej

przyciągnęłyby ~ do szkoły

uzdolnionych ludzi. Jest dla mnie
zagadką, dlaczego ludzie w ogóle
oglądają tak mało filmów, i dlaczego wzorami dla naszych studentów przestają być reżyserzy i
operatorzy polscy. Chociaż tu mosię wyjaśnienie że znalazłoby
po PTOStu w Polsce ekipa fllmr>wa
90 procent swego czasu poświęca
na jak1eś głupstwa administracyjne, a na samo, dzieło zostaje 10
procent.
- A jakie lłyly twoje losy Jako
twórcy?
filmie
w
- 41:adebiutowałem
rok po ukończeniu szkoły, wcześ
także jako foniej pracowałem
tosista i operator kamery. Byłem
głównym operatorem, czyli r'ltlizatorem zdjęć do filmu pt „ 'nlmalkl" w reżyserii Andrzeja Oriechowsklego. Jest to godz.inny film
dla dzieci, wielokrotnie zresztą µai:radza1n y w Polsr'e i za granicą
m.in. na Festiwalu Filmów Dziew Tomar w Portugalii.
cięcych
Ponieważ współpraca z rezyserem
układała sję dobrze, rok później
inny film, fazrealizowaliśmy
odcień czerbularny, pt. „Żółty
wienl". • Obecnie pracuję z Wadiko!e 1nvm
nad
mem Berestowskim
kinowym dla dzieci. Lifilmem
czę także na sukces mojej pracy magisterskiej, o której już ci
wspominałem. Sztuka wideo była
mało znaną w Polsce,
dziedziną
dość
udokumentowaną . słabo
powiedzieć,

gł6wnie

że materiały

w· formie pr.zelca.zów ustnych samych twórców ..rbierałetn blisko 4
la.t a. Istniele ooważna szans9. . żę
praca ta zostanie wydan" w forprzez wydawnictwo
mie ksiąźki
Sztuka Polska w Łodzi.

Rozmawiał:

MACIEJ

ŚWIERiKOCKI

•

•

proponuJą:
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•
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Film:
realizator
Mirosław BORK
nagradzanych filmów dokumentalnych •1Absolwent" i „Smród" - .
na sw6J debiut fabularny wybrał
historię autentyczną, inaną z krohochnik sądowych - sprawę
sztaplera Czeslacwa Sliwy. W przyreżyser
godach słynnego oszusta
szansę połączenia atrakdostrzegł
komedii
formy, a więc
cyjnej
kryminalnej z obserwacjami społecznymi I w ten sposób powstał
film pt „Konsul", ukazujący spra. wę założenia konsulatu austriackiego. który funcjonował ponad mie.
siąc.
W rolach głównych występują
Piotr Fronczewski, Maria Pakulnis,
Krzysztof Zaleski, Henryk Bista
I inni.

TV:
z najbliższego repertuaru Telekina pragniemy zwrócić uwagę na dwie pozycje filmowe.
w stałym cyklu „Zwierciadło czasu" TVP

przedstawi głośny obraz Aleksandra Proszkina
pt. „Chłodne lato '53". Korzystając. z „pieriestrojki" Proszltin pod i ął temat skazańców politycznych i łagrów . Film opowiada o zwolnionych z lagrów . ·na ~ocy amnestii wydanej
przez Berię, 6 niebezpiecznych bandytach, którzy grasują po okolicy W walkę z bandytami
uwikłani są dwaj inni iesłańcy polityczni szulesie. Film
kający schronienia w pobliskim
(Piątek, 8 września,
otrzymał liczne nagrody.
'
codz. 20.05, TV I).
,.BUBU Z -MONTPARNASSU" to kolejn,a na1za propozycja „ Adaptując na duży ekran
głośną powieść Charlesa Louisa Phłlłppe'a, reżyser MAURO BOWGNINI wprowadził wiele
zmian. a ·co najważniejsze przeniósł akcję . z
paryskiego Montpamassu na grunt włoski, w
Piekarz Bubu poznaje
schyłek XIX wieku.
Bertę, zaczynają żyć
młodziutką dziewczynę razem. · ciężka praca l nędme zarobki szybko
nudzą się Bubu: namawia 1woj" dziewczynę,
91>7 wzorem awojeJ 1łostry zostaha prostytut-
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Na Twój telefon

Rozmowa z TOMASZEM SAMOSIONKIEM,
na Wydziale Operatorskim ł6dz~iej PWSFTviT.

Fo!-0: An-,zcj

op101e

odpoWlł'diialonść
łelefoolcznie Rubryka ta

ai::..,.~tentem

Filmowej do
Szkoły
niesienia
· Warszawy?
· - Nic by to nie dało, l.ódź natomiast straciłaby ostatni bastion
się w kraju.
liczący
kultury,
Szkoła posiada w Łodzi liczne powiązania z rozmaitymi instytucja.
mi i osobami, dzięki którym udado
doprowadzić
je się czasem
tak znaczące
szczęśliwego końca
„Lochy
jak
kulturalne,
wydarzenia
Manhattanu" czy ,,Konstrukcja w
Procesie".
- Słyszy, się często, ie w ostatnich latach szkoła nabrała akadejakby
charakteru, że
mickiego
nieco skostniała i miast rozwijać
umiejętnlę zdolności swych adeptów, wtłacza ich w sztywne 11che.naty nauczania.
·- Niewątpliwie wynika to z
programu - jest
przeładowania
wiele przedmiotów które tak naprawdę 'z samymi studiami mają
niewiele wspólnego. W związku z
tym naszym studentom często brapracę
kuje czasu na efektywną
koncepcyjną. Kostnieją w ten sposób studenci, natomiast struktury,
istotnie wyo których mówiłeś,
magają głębokiej reformy. ale to
z zupełnie innych Ptzyczyn„. naJbardzleJ w tej
- A czego
sytuacji potrzeba ukole?
- No, przede wszvstklm środ
ków, czyli pieniędzy. Jest rzeczą
niemożliFą wykonanie filmu przy
onmorv pinezki i sznurk~ a nir·
stetv tak się to włal:nie ~7.""·'o od
>, ywa Ponadto ogromnie jest roz·~udowana administracja szkoły niam tu na myśli cały pion proprzestarzał;v
Dalej,
rl ukcy jny

a ras11

1 rcponenur.te·
Czytelników którzy prze·
tunkrJonuje na zasadzrn
sazalt Je oam
wzaJemnego 1aufanla Daje ona naszym Czytelnikom moilh\' t•<ić
przekazania opinii publiczne.; spraw, które utrudniają im życie.
P'ogllłGJ'

iro dyżuru wyłąc~nle

czekają

redaktorzy:

7 września dzina 10~15.

EUGENIUSZ IWANICKI -

go-

14 wrzesma
dzina.10-15.

MA/REK KOPROWSKI -

go-

SPRAWOZDANIE Z DYŻURU REPORTERA
z dnia 31sierpnia1989 roku.
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Boiena Banaszewska (zam.
przy ul. ~usocińskiego) także
nie popisała s i ę przezornością.
Jej d2liecko, przebywające na
koloniach w Łebie, orzysłało do
mamy list w prośbą o pienią:
dze. Uległa tej prośbie, a efeik.t
niestety był takt, że koperta z
listem dotarła do Łeby mocno
nadwerężona, bez włożooego do
niej . nieprzezornie banknotu.
Pani Bożena słyszała o podobnych wypadkach n.a pocztowej'
trasie Łódź - Łeba. Zapytuje
nie dość, że
z goryczą: czy
, musieliśmy znosić strajk. pocz. towców? Odpowiedź, że być ma. że ktoś inny strajkował, a kto
inny zabiera z kopert pienią
dze, wcale jej nie przekonała„.
I jak tu wYtłumaczyć nerwowym ludziskom, że przezo;rny
obywatel nie oowinien dziś korzystać · :z: usług poczty?
Przygody z Pocztowcami miaAleksandra K. z tea ·
tru „Arlekin" (t~efon służbo
wy 33-08-94), k.tóra usllowała 29
sierpnia nada~ telefonicznie dwa
Iwanowa w
do
telegramy:
ZSR'R, i do aktorki w Lodzi
Po dłuźszr<:h wysiłkach, udało
jej sie nawet dodzwonić. Z~ło
szenie orzyięto, rozpoczęło się
oczekiwanie na telefon, przez
który można będE!e przedyktować treść telegramów. Minęła
godzina, a telefonu nie było. Po
interwencji u kierowniczki, Aleksand·ra K. doczekała się
wreszcie (P<> półtorej godzinie)
realizacji usługi. Ledwie jednak minęła następna godzina, a
telefon znów się rozdzwonił.
Poproszono ją, aby przekazała

wzruszeń

'

~

§

.„

§
§

ką.

•

Panowie Jan Rol I ·Rutkow•
ski łączą się z T. Zielińską w
ustępujących
ocenie dokonań
eolitycznych i adminiwładz
stracyjnych miasta. Dostrzegają przy tym, iż przypisywać
całą wine władzom byłoby zbytnim uproszczeniem. Winni są
wszyscy ci soośród nas. którzv
nie reagują na ~vdZien..1e przykłady obyczajoweg„ zdzic.:enia,
jakie przedtem się w ł:.od'Z! nie
brak
zdarzały. , Przykładem:
szacunku dla pomnika Tadeusza
Kościuszki . i Ratusza n<l placu
Wolności, co dawniej było nie
za.
do oomyślenia. Lodzi poznaczają obaj panowie trzebna jest silna. ale ł mą:lra
władza. ciesząca się poparciem
większości mieszkańców. Ostatnie orzemiany oolityczne w
Polsce da·ją <>Stromą nadzieję,
tym kierunku
że zmiana w
wkrótce nastąpi.

Teresa Zielińska (łoci'z;ian.ka Jak niSko U1Paść może jesz~zc
jak zaznacza} martwi się faetos pracy w Pohsce? Jak dutalnym stanem mias.t a, podając
lece po.sunie się rozkład instywiele pnyikładów nied•b alstiwa i
tucji państwowych, znanych niegdyś ze swej solidności? Oto · braku elementarnej goopodarności (m.in. wskazuje na ,,rozpytania, nad którymi trzeba się
sadniki chorób", jakimi stały
z trwogą zastanowić. dokonusię ohydne pojemniki na śmieci;
ją.c bilansu os~tniego dyżuTu
oburza ją dewastacja eleganctelefonie.
przy redakcyjnym
kich niegdyś parków i brud, paPrzyniósł 011 jak zwykle s,porą
wszechwładnie w najnujący
porcję zażaleń i utyskiwań, sporeprezentacyjnych
bardziej
nerwowych· wypC1Wiedzi,
ro
miejscach Lodzi). Pani Teresa
świadcząwiele przykładów
ANDRZEJ
uważa, że tego stanu rzeczy n!e
cych o tym, iż życie przecięt-
da się wytłumaczyć Wyłą ~ znie
nego Polaka staje, się jednym
GĘBAROWSKI
kryzysem. Jest zdania; .iż iest
pasmem stresów.
on w dużej mierze wy~i1~iem
Jerzy 'L. z ul Nawrot pastanowił zmienić sobie miejsce odbierania prenumeraty (zapłacił FH~HH/H.HHHH//.Ufi7hW7DHDhW7/UDH~
za „Rozrywkę" i „Pana"}. Dotychczas otrzymywał ją na poFABRYlltA DYWANÓW
czcie w .,Juventusie", wypatrzył
'\\TI
jednak blii.szy kiosk na ro.gu
ul. Targowej i Mickiewicza
DN
RU
AT
Z
Zamianę przeprowadził formal.
&ecbnlomTeh1
a......daeb
nie w kwietniu i od tej pory
elektromonter
nie otrzymuje już czasopism
Po długim dQpra.szaniu sie o
klimatyzacji,
wy jaśnienia, PUPiK przy ul.
ślusarz
~
odpowiedz.Lało, iż
Zamenhofa
1
zaszła oomyłka i prenumerata
tokarz
będzie do odebrania w innym
nastawiacz maszyn
kiosku. mianowicie przy z.bieS
gu ulic Wodnej i Miedzianej.
:.eh na 1tan om.ka:
cru praoo'lll'!I .
Al:i.ści, kiedy L. zgłosił się do ~
~
robotnik transportu i magazynu
tegoż kiosku. dowied.ział się, że
zawodzie
w
przyuczenia
do
r
~
kiookarz o niczym nie wie i
w ogóle prenumeraty nie pro- ~
tkacz, prządka.
wadiz.i. Urzędniez.1<i byiy prze~
Prosimy o zgłaszanie się do Działu Spraw Osobowych.
ciwnego zdania; doprowadz.enie 11.."'i I p. pokóJ 109 - Łódź, ul. Dąbrows!dego 217/249, tel.
zaś do uzgodnienia stanowisk w
~
43-11-04.
tej kwestii, okazało się ponad ~
Dojazd autobusem linii 77 i 64.
siły ·naszego petenta. Co rusz
5649/K ~
telefonuje on teraz do dyrekc;i
PUPiK. miota się, zgrzyta zę V7/7~..D7.07LT.DDT.D7YH/I/H/H/.H'H.H/.Ud.U~.UU.H/.Z
bami." I Po co mu to było? Czy
nie wiedział, że lepiej jest nad„
kładać nieco drogi n.iż ryzykować pertraktacje z urzędem?
~ "

Kombinat
Budownicfwa"
.QQólnego
"Jeaynka"
z

treść telegram6vł," Wyjaśnienie,
że zostały

.

one

już

nadane, wy-

ata.rczyło tylko na kolejiną godzinę. Trzeci telefon ur~du, z'
prośbą

telegran1ów.
pani Aleksan<k'y. Przyjęła go inna qsoba, która - nie wiedząc
o niczym - przedyktowała ponownie telegram do Iwannwa.
Jt11ź .po wszYBtkim okamło się,
telegram do aktorki
że żaden
nie dotarL Czy dotrze Podwój·
ny telegram do Iwanowa? Nikt
o oodanie

za.dzwonił pod nieobean.ość

"" ,,Arlekfnle"
wien..

m

u

T

A

D

I

N

pilnie

PRA:COWNłKÓW BUDOWLANYCH

ła także

Mnóstwo
Wtedy zjawia się ten drugi...
I dużo, dużo łez. (Piitłek, 8 września,
godz. 22.45 TV 2).
Pragniemy zwrócić uwagę młodej widowni (i
nie tylko!) na„. Wieczorynkę. Poczyna~ąc . Od
10 września, co niedzielę o godz. 19.00, gościć
będziemy w niej przez pół roku nowy serial
filmów animowanych Walta Disneya. Jego bohaterami 1ą.„ siostrzeńcy kaczora Donalda Huey, Dewey I Louie, ich szalenie skąpy Wuj
(a raczej dziadek), odważny, acz pechowy pikaczor i wiele innych zabawnych polot staci. Oczywiście, jak przystało na wielką
gwiazdę, od cza.su do uasu pojawi się też &am
:Kaczor Donald„.
Po dwuletniej przerwie w Kinie FamilUnym
ponownie spotkamy się z dr Grantem Rol>ertsem i jego dziećmi wraz z ich ulubienicą filmie ,,NmBEZPmCZNA
wydrą Danger w
ZATOKA". Będą to 22 nowe odcinki przygód
dzielnego weterynarza z Amwarium w Vancouver i jego wsp61pracownfków: dr Donney
Cher - biologa i groźnego, Wiecznie poważ
nego dyrektora Akwarium dr George'a Dunbara. Producenci zapowiadają powstanie 65
który cieszył się
kolejnych odcinków filmu,
zasłużonym zainteresowani.em . widzów. (Pierwszy odcinek, niedziela, zo wrzmnla, rods. 13.lł
TV Z).

czasie ooorawe. Na m ..:n,inesie
tych uwag T. Zielińska podpowiada. że należy z.rezygnować z
sygnalizacji świętlnej na ulicy'
Rzgowskiej naorzeciwko CZMP,
za stę;mjąc ją ewentualnie żół
tym światłem pulsującym. Nie
ma i długo jeszc:ze nie będzie
takiego ruchu
zaznacza do CZMP. który by uzasadniał
w.strzymywanie pojazdów na
dwujezdniowej trasie.

wszystkich

specjalności

szczególności:

a w
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POSADZKARZY.
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+ wysokie zarobki
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wczasy w NRD

dla osób spoza Łodzi miejsce w hotelu
robotniczym ze stołówką i UW AGA!

m.łeakanie
+Wyróżniającym
J)O

~ jut · po ro

za

graliiąl:

•
·.a tach pracy
się pracownikom gwara tuJen \"

nI.uagannej pracy - ;zatrudni 111'~ · ·
w Llbii, Estonii. Gruzji lub na

Węgrzet'h,

I co pan na to?
- Chyba pójdę dowiedzieć się czegoś
'
\. •
- Proszę zapisać adres:

więcej.

KOMBINAT BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
„JEDYNKA"
Łódź, ul. PiÓtrkowśka 55 )!(.. telefon °32-62-05 lub )!(.. 32-91-40 wewn. 204.
5830/K

j~ ·tego pe-
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istotnie odbiegający od ustaleń i warunków
przepisach i w pozwoleniu na budowę.

POLEMIKI.

Na kolumnie „Polemiki - listy - opinie" publikujemy
tylko teksty podpisane imieniem i nazwiskiem z podaniem adresu; Wszelkie. dane na życzenie zainteresowanego zatrzymujemy do wiadomości redakcji. Prezentujemy
również poglądy i opinie, których 1edalicja nie podziela.
Przedstawiane w listach fakty publikujemy na odpowiedzialność autorów.

SKĄD NfEMCY WOKÓŁ ŁODZI?
'

.

....

.

„ - .....

"!""·~.:.

ału.

międzywojennym
napływowa
ludność
niemiecka
pewnymi przywilejami, co pozwoliło na przyjęcie
jej część „nowinek"
hitlerowskich, podsycanych
przez prace legalnych i półlegalnych organizacji.
Powstałe w Łodzi
w czerwcu 1939 r. Pogotowie Harcerzy
wiedziało doskonale o zaistniałej sytuacji i "dlatego też jednym
z punktów jego dzlałalnośc~ było · roz~cze~ił? dy~kr~t1_1ej oi:ie~i
nad oirtanizacjaim! niemieckimi i rodzinami przeJaWJaJącym1 hitlerowskie „ciągoty". Wyniki tych obserwacji nie . dawa~y długo
na siebie czekać, gdy~ poszczególne drużyny zaJęłY się przydzielonymi sobie rejonami.
Tak np. 8 ŁDH im. Adama Mickiewicza zainter~sowała ~ię
piekarnią Hartmanna przy ul. 11 Listopada 17, gdzie w sąsia
dującym obok mieszkaniu zbierali się p&dejrzani osobi:ic~. Powiadomiona policja nie mogła jednak zareagować, gdyz piekarnia ta była pod „opieką" , Wayera, komisarza policji państwo
wej, który w latach okupacji przypomniał sobi~ niemieckie pochodzenie I wstał komisarzem policji- kryminalneJ.
Zainteresowano się też działalnością szkolnego kolegi Olafa
Kr\l.g&a, zam. ul Nawrot 23, którego rodzina zbyt cz:ęs~ próbowała ,skaptować" jego kolegów klasowych propozyc1am1 wyjazdów ~akacy jnych do Niemiec i „zwiedzenia" tamtejszych
warunków egzystencji.
Punktem zainteresowania 20 ŁDH im. Zawiszy Czarnego był
zakład cukierniczy pr'ty rogu ulic K'ilińsldego i
Orlej, gdzie
jego właściclel Niemh!c próbował za pośredni<:twem łakoci wy·
ciągnąć od młodych harcerzy Informacje o dztałaniac~ druży
ny w zakresie wychówania obronno-politycznego.
Na RadogQfzczu miejscowa drużyna harcerska prowadziła
rozeznania działalności rodziny pastora niemieckiego tamieszkałego pn.y ul. Zgierskiej. Jak bardzo była ona wskazana dowiodła tego noc z & na 6 września 1939 r., kiedy to
rodzina ta
dawała latarkami elektrycznymi sygnały niemieckim
pilotom.
Nie }est rzeczą pozbawioną realnych pn.ypuszczeń, że sygnał~
te naprowadziły ńiemleckicb pilotów na siedzibę sztabu armh
,,Łódź", która mieściła się w pałacu Hel.nzla w parku Julianowskim przy ul. Zgierskiej 133.
Wiele spostrzeżeń uczynili harcerze podczas wiosenno-letnich wędrówek po okolicach Łodzi. Np. w Wiskitnie, ws~ zamieszkałej przez kolonistów
niemieckich, będący na wycieczce
zastęp z 20 ŁDH im. Zawiszy Czarnego był prowokowany zaczepkami przez młodych· Niemców. Harcerze zauważyli ;miszczo~e tablice informacyjne i drogowskazy, o czym
zawiadomiono
posterunki i komisariaty pelicji.
W pierwszych dniach wojny harcerze z 13 ŁDH im. gen. Józefa Bema odkryli we wsi . Nowosolna tajną radiosta~ję niemiecką i dopomogli w aresztowaniu pracującego przy niej niemieckiego szpiega. Obserwujący działalność niemiecką przy ul.
Pom~iej (Nowobki) nr 131 harcerze z 18 ŁDH im. Króla Wła
dysława Jagiełły odkryli zakonspirowaną kom6rkę NSDAP, w
lokalu której znajdowała się broń i ulotki szkalujące Polaków.
Działającym w Pogotowiu Harcerzy człookom 16 ŁDH udało
' się echwytać dywersanta niemieckie!fO .ia skwerze między ulicami Julianowską a nie istnlejącą JU:t uL Stanisława Konarskiego. Podobnym' sukcesem mogli poszczycić się harcerze z 18
ŁDH, organizując obławę na
niemieckich dywersant6w . przy
ul. Jana Matejki. Harcerze ·brali udział w penetrowania ter.enu
kościołów ewangelickich przy ul. Piotrkowskiej, Henryka Sienkiewicza l na pl. Wolności, gdzie odkryto zmagazynowaną broń,·
części do radiostacji i amunicję. Podobna akcja przeprowadzona została w gimnazjum niemieckim przy al~ Tadeuaza Koś
clus?:ki.
Opisane wypadki działalnoś~i antydywers7jnej prowadzone
były tylko do 6 września 1939 r., gdyt ei wszyscy, którzy brali
udział w tych akcjach w obawie przed zemstą Niemców, zmuszeni byli w nocy z 6 na 7 września ewakuować się. z Łodzi na
wschód (do Warszawy, bądł za Wisłę). Ci nielicmi, którzy zo~
stali na miejscu, byli naraźeni na .represje 7:t' ·strony .wkraczającego do miasta okupanta,
co u;iawniło się w pierwszych
dniach panowania Niemców w Łodzi.
MI.Eczy&ŁAW KOZAK

W okresie

cieszyła się
przez dużą

„SMULSKI RAJ" RAZ JESZCZE
Ryszard Binkowski w „Odgłosach" '& 2 lipca 1989 r. napisał
obszerny artykuł pt. „Smulski raj"! przypominający chwilam~
relację naocznego świadka sensacnnych wydaneń.
Z treści
można się dowiedzieć, że natcbnien~ein ~o napisania .tego. artykułu był niewątpliwy urok energ1czneJ pary
rzenueślmków
t branźy krawieckiej. Urok urokiem, ale przydałoby się zachowa~ trochę „staranności i rzetelności przy zbieraniu materiałów prasowych.„" (patrz art. 12 ~rawa prasowego).
Kaidy czytelnik „Odgłosów" zgodzi się z tezą, łt organ administracji państwowej, aby być praworządnym, powinien działać zgodnie z prawem. I nie jest to „urędniczt\ wi~zenie świa
ta prze'& końskie okulary" - jak pisze Ryszard Binkowski ale stosowanie takiego prawa jakie jest. Podstawą działania
organu nadzoru tiudowlanego jest prawo budowlane. A prawo
to nakłada na ów organ szereg obowiązków, w tym wstrzymanie robót budowlanych, &d1 ,q one W7kOD.JWan• w 1pos6b

•
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Małż. Małek i inni właściciele segmentó"."' otrzymali p~zwo
lenie na budowę według określonego, zatwierdzonego proJek.tu.
w wynik1,1 dokonanej przez organ nadzo:u b!1dowla~ego I instancji - tj. kierownika Wydział~ Urbl;lmstyk1, Ar~h1tekt!1ry ~
Nadzoru Bu<lowlanego Urzędu Dz1elnkowego Ł6dz-Po~e~1e
kontroli terenu budowy stwie~dzono .. że . segment małz. ~falek
był budowany w sposób istotme odb1egaiący od pozwole!11a ~a
budowę i zatwierdzonego prz·ez organ
pr<>jektu. Podwyzszeme
budynku 0 jedną kondygnację, wykonanie ganku czy. wykonanie dodatkowych balkonów wymaga noweg? P?Z:Wolema na bu:
dowę, bądź dokonania zmim w pozwoleniu . JUZ
w.yd~nym
1
rawomocnym. Małż. Małe.f: wykonywali takze wym1emon7· robóty budowlane bez doda~kowego poz:vote_nia na budowę i_ bez
zatwierdzenia zmian w pos1ada11ym proiekcie.
Właściwym

t>.1

w r. 1793 nastą.pił II rozbiór Polski .. Okolice Łodzi znalazły
~ slę pod panowaniem KróJestwa .. Pruskie~e. Od tego czasu nastąpił okres wzmożonej kolonizacJi pruskleJ.
·W r. 1800 na miejscu pastwisk i lasów należących do. Rzgowa załotono osadę Effillgsbauser (Starową Górę), a takze Olechów (Olendry Wiskickie), a w 1802 r. Friedricbshagen ~Aug.u- stów). Głównym punktem osadnictwa, który w przyszłości miał
'l>Yć ośrodkiem administracji
pruskiej {miastem powiatowym)
było osiedle rolne Neu Susft;ld (Nowosolna). Osie;c!le ~ wybudowano do dziś istniejącym Jeszcze systemem gwiatdZ1Stym (osiem ulic rozchodzących się z rynku stanowiącego punkt centralny osiedla). W latach 1803-180'4 powstały jeszcze wsie-<>.siedla szwabskie Wiączyń Górny, Dolny i Nowy oraz AndrzeJów.
W r. 1807 ~bszar ten został włączony do . Księstwa Warszawskiego. Pod polską administracją zmalałe\ h~b~ wsi. za~.ła~a.
nych przez niemteckich kol9nist6w. Druga faza kolonizacJi niemieckiej rozpocr.ęła się po roku 1835, tj. po sprowadzeniu maszyny parowej do Łodzi i w czasie potężnego rozwoju przemy-

NR 37 (1641),

w

Bohaterowie
artylkułu, małionkowie Małek
ro7JbudowywaH
swój segment na osiedlu Smulsko właśnie w sposób istotnie
odbiegający od ustaleń zawartych w .pozwoleniu . na
'.;udowę,
którego integralną część stanowi zatwierdzony proJekt technic2:ny. Jak wiadomo, segmenty stanowią część t;>udynk~ szere~o
wego. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Adm!mstracyJnego _Jest
jednoznaczne co do tego, że 'bud;rnek ·szeregow.y, składaJący
się z segmentów stanowi określoną formę . zorgamz?wanego budownictwa jednorodzinnego i w ;.ozeznaniu przepisów praw~
budowlanego jest jednym budynkiem. Segment budynku sze
regowego nie stanowi samodzielnego bu<lyn.ku,. lecz sam?~zlel~ą
zęść budynku w rozumieniu odrębneJ meruchomose1. Nie
~aie to jednak prawa do dowolnej rozbudowy własnego segmentu.

LISTY
OPINIE

'

określonych

w tych sprawach jest organ _nadz?ru bu~owlaneg~
instancji, tj. kierownik Wydziału '!rbamstyk1, Architektury. i
Nadzoru Budowlanego Urzędu Dzielrucowego. Małż. Małek wiedzieli kto im wydał pozwolenie na budowę s~gmentu. Do tego
samego organu powinni byli zwrócić się - Jeszc.ze przed roz-:
poczęciem robót o dodatkowe
pozwolenie na n.adb1;1dowę
bądź 0 zatwierdzenie zmian wprowadzonych do obow1ązuJącego
ich projektu. Ustalenia dokonane z nie upoważni?nym pracownikiem Wydziału Urbanistyki i Architektury me powodow~ły
żadnych skutków prawnych. Organ nadzo~ budowlai:ego I instancji, wstrzymując roboty budowlane małz. Małek, Jed~ocześ
nie określił warunki, dotyczące uzupełnienia d?kumentacJi~ które powinny zostać spełnione w c~lu uzyskania zez":'olenia na
wznowienie robót. Obowiązek takiego zachowania su~ W. wypadku sa.m owoli budowlanej nakłada na organ nadzoru budo·
wlanego prawo budowlane.
I

Segment małż .Małek (jak i inne w. tym samym budynku
szeregowym) projektował ten sam proJektant, który ":'prowadził również zmiany do zatwierdzonego projektu. Zmiany te
jednakże nie były zgrane 2:e
zmianami. wprowadzonymi do
projektów sąsiednich segmentów. Kominy. ~ zatwierdzonym
planie były zaprojektowane we wspó~nej ~c1ame pomięd~y segmentem należącym do !llałż. Małek .1 sąs,lada K.· ~roJekta;it,
wykonując odrębny proJekt dla małz. Małek
i sąsiada me .
wziął pod uwagę wcześniej zaprojektowanych
we wspólneJ
ścianie przewodów kominowych sąsiada K.
Gdy chodzi natomiast o piwnice, to wyko~any został dodatk-0wy projekt i zmiana ta została uwzględniona prze% organ
:nadzoru budowlanego w pozwoleniu na bi;do":'ę· .w tym wypadku nie było więc samowoli budowlaneJ. P1wmce we wszystkich segmentach wykonane są zgodnie z proj.ekt~m. Zmiany
w konstrukcji dachu wykonane zostały w p1.10Jekc1e dodatkowym dla wyrównania wysokości segmentów - i na te zmiany
zostało wydane wcześniej pozwolenie na budowę.
Z opinii biegłego, dotyczącej budowy segmentu małż. Małek,
na którą powołuje się Ryszard Binkowski wyni}ta, że sporzą
dzona została tylko na podstawie dokumentów przedstawionych przez małż. Małek, bez zapoznania się z całością sprawy
w tym - z dokumentacją segmentu sąsiada oraz aktami organu I instancji. Dlatego też wnioski końcowe opinii nie odzwierciedlają całości sprawy. Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna wydawana w trybie określonym w kodeksie
postępowania administracyjnego, w oparciu
o obowiązujące
prawo budowlane. Wstrzymanie robót budowlanych również
następuje w tym trybie.
Mal!. Malek nie odwoł~U ~ię od decy~jl organu ! instancji
- wstrzymującej roboty budowlane przy ich segmencie w celu uzupełnienia dokumentacji - do organu II instancji, tj.
dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Ut'ZEldu Miasta
Łodzi: Odwołał się .natomiast ich sąsiad K., domagając się rozbiórki nadbudowanego piętra.
W toku i:>osb:powania odwoławc?:ego dyrektor Wydziału dowizji terenu budowlanego, w celu ustalenia, czy zaprzesłanki do nakazanJa rozbiórki nadbudowanej części
segmentu. Rozstrzygając •prawę w II instancji, nie orzekł rozbiórki nadbudowanej części segmentu, utrzymał natomiast
zaskarżoną decyzję w mocy, bowiem wydana została zgodnie
z prawem. Z kolei tę decyzję zaskarżyli do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie zarówno małż. Małek, jak i
Jch sąsiad K. Sprawa jest w toku. Ale o tym R. Binkowski
nie został już poinformowan1.

konał
chodzą

Mgr lnł. RYSZARD KRUCIRSKI

PRzy2'NAJEMY SIĘ !DO
J PRZEPRASZAMY!

BŁĘDÓW

Nic nie wynika dobrego z dokładnego czytania! Do takiej
niezbyt budującej konkluzji dochodzę coraz częściej przy lek„
turze swoich lubianych dotąd czasopism i gazet. Przyczyny?
Bardzo proszę, niestety, przykładem będą „Odgłosy".

w numerze 32 z IJ sierpnia 1989 r. zamieszczono fotoreportaż
z niezmiernie rzadkiego u nas zjawiska, czyli kolejki. Ale to
mniej wa:!ne. Reportaź Grzegorza ~alasińskiego pt. „Ni~mowlę
ta w kolejce" opatrzono komentarzem (chyba odredakcy1nym bo
w liczbie mnogiej): ,,Obradd z kolejki po ,,Bebiko" ded~k~j~
m:r enłuzJastom projektu nowej ustawy o przerywaniu c1ązy •
Trudno było zaiste wymyślić głupszy i baa·d>ziej denerwujący
komentarz! Czy autor, choćby najzagorzalszy przeciWil;ik nowej
ustawy pomyślał o tym co pisze? Komentarz do takiego komentarza chyba zbyteczny. Ale skoro już się zaczęło to . pr~po
nuję by fotoreportaże takie kontynuować
trud• niewiele,
pew:iie wystarczy wyjrzeć z okien redakcji. Kolejka po chleb,
cukier, sól.„ Natomiast ogromnie byłbym ciekaw komu będą
dedykowane te obrazku
W tym samym numerze w „Kronice" ukazała się wiadomość,
że „Blblloteka Narodowa w Krakowie zgromadziła
prawie · 4.
tys. publikacji oficyn niezależnych. Oczekują one obecnie ~a
skatalogowanie". Dziwić może nieco sam fakt zamieszczania
tego w Kronice", która z natury swej jest chyba przeznaczona do odnotowywania mniej czy bardziej ważkich wydarzeń
tyg-0dinia, miesiąca. Ta zaś wiadomość, kitórą epat'~iją się na zasadzie prawie sensacji nięktóre gazety, to nie wiadomość tygodnia miesiąca czy nawet roku! To wieloletnia, żmudna i ryzyko~na często praca tego grona ludzi, którzy ratowali i ratują
to z polskiej kultury, co inni z lubością niszczyli. Ąle to inna
sprawa. .Przede wszystkim bowiem warto wiedzieć, publikując
taką wiadompść, że póki co, Bibliotekę
Narodowi\ w Pol§ce
mamy jedni\ i mieści się ona od początku swego istnienia, tj.
od 1928 r. w Warszawie! Natomiast w Krakowie mieści się,
również zasłużona wie~ce dla polskiej kultury, Uiblloteka Jagiellońska! A więc jedyne co się zgadza w podanej wiadomoś
ci to to, że obie te Biblioteki (podobnie jak jeszcze parę innych w kraju) gromadzą od lat takie zbiory. Warto na takie
drobnostki też zwracać uwagę. Ludzie naprawdę czytajll uwaź
nie. Choćby w kolejce po „Bebiko"I
ANDRZEJ łlAWKOię'SKJ

KTH WINIEN? PAŃSTWO!(?)
Eugeniusz Iwanicki napisał ąrtykuł o mnie, lecz nie skonsię ze mńą : jak i nie znalazł przyczyny, kto ~t"':'orzył
·mi takie warunki, i:e nie mogę chronić własnych dz1ec1 od
nęd?:nego życia. Mówi si.ę o nadmiarze opieki. którą stosuje
władza państwowa, lecz są to tylko słowa i obietnice.
Łat"'.Q
czynić mnie winną, napisać, że nie pracuję. Proszę o •podame
przedsiębiorstwa, które da zatrudnieni~ kobiecie w cią~y i g.odzić się będzie płacić jedną, a w mmm przypadku. dwie ciąze.
taktował

Jestem uczciwa i nikt mi nie może zarzucić, że nadużywam
i korzystam z pomocy socjalnej. Pomoc z opieki ludzie otrzymują, ale nie zawsze ci, którzy faktycznie jej potrzebują. Prosić i żebrać o taką pomoc nie potrafię.
Określenie przez ląl{arza, że Mariusz miał krzywicę, która go
przeraziła, jest prawdą. Urodził się z krzywicą. E. Iwanicki nie
zastanawia się i nie stawia pytania, jaka jest przyczyna krzy-

wicy? Na pewno nie dobrobyt. Skąd Mariusz miał mleć .wit~
miny których u mnie nie znalazł, gdyż mój stan zdrowia me
jest · iepszy od jego. Przyczyną jest to, że sama sobie od u.:it
odejmuję, aby f\lOje dzieci tego nie odczuły. Dbam,
aby me
odczuwały głodu, ale nie mogę zapewnić im składników odżyw- .
czych, których im brakuje, a dla mnie Już nie starcza. Ot~zy
muję alimenty w wysokości 13 tys. złotych, czy
E. Iw'.lmckl
zastanawiał się, że starczy to tylko na cztery paczki Milupy?
Kto stworzył takie warunki, że nie można takiej odżywki wyprodukować w kraju za niższą cenę? Dla pierwszego syna kaszki takie były w sprzedaży i stać mnie było kupić, a' dziś nawet nie mogę utrzymać czystości, gdyż dzieci się brudzą, a w
sprzedaży jest tylko mydło po 500 zł, które nawet na tydzień nie
wystarcza dla pięciorga dzieci.
Ostatnia kadencja ministrów przemysłu spożywczego l lekkiego jak również i poprzedni ministrowie sprzed dwu lat nie
produkują rzeczy, od których stan zdrowia . narodu byłby lep-·
szy. Wiadomo, że jest coraz to gorzej - · więc po co zadawd
głupie pytanie „Czy Mariusz musiał umrzeć!". W takim stanie zdrowia co Mariusz, jestem ja. Dlaczego ja będę musiała
wcześniej umrzeć, takiego pytania Eugeniusz Iwanicki
nie zadaje, bo mnie nawet nie widział.
Czy o poprawę zdrowia narodu należy ,dbać? Są dwie sprzeczne opinie służby zdrowia. Z artykułu tego dowiedziałam się
nazwiska ofiarnej, rozumnej pielęgniarki środowiskowej Haliny
Bednarek, która sumiennie wypełnia ąwoje obowiązki jut od
dwu lat, a ja nawet nie małam jej nazwiska. W tym artykule dowiedziałam się również nazwiska drugiej pielęgniarki
Teresy Urbanek, która ma sprzeczną opinię. Była tylko raz l
wystawiła ml taką opinię jak Eugeniusz IwanickL
Stworzono
mi taką barierę, abym żadnej pomocy nie otrzymała. Najlepiej
zrobić mnie wlnną, bo jestem biedna l nie stać mnie będzie
na odwoływania. Dlaczego Teresa Urbanek nie była taka bystra, kiedy była w„obstawie", aby zwrócić uwagę lekarce, żeby
chociaż pozostawiła receptę na witaminę przeciwkrzywiczną lub
odżywkę. Lekarka już wtedy widziała jak wątłe, małe i słabe
jest dziecko. Dlaczego nie było żadnej reakcji, ani u lekarki,
jak i w „obstawie"? Czy tak słabe dziecko miało siłę walczyć
z obustronnym zapaleniem płuc?
Krystyna Łukasik w izbie przyjęć poczuła Qde mnie oddłch
chemiczny. Wówczas sama zażądałam pobrania krwi do analizy. Nie poczuwałam się i byłam pewna· wyniku na alikohol.
Dlaczego E>ugeniusz I"*'anicki nie podaje wyniku anal!zy, lecz
pisze Oszczerstwo!
Dziecko było 10 dni w szpitalu i nie potrafili uratować ml
syna. Czy za bezradność służby zdrowia ja mam ponosić konsekwencję? Ja nie mogę liczyć na pomoc ministrów, jak i lekarzy, którzy raczej oczekują sami pomocy od pacjentów, ale
od mojej biedy raczej oczekiwać· nie mogą niczego. Nie chodziłam do poradni, bo dziecko nie chorowało, a
kiedy po raz
pierwszy zachorowało nie miało siły, aby walczyć o życie. Byłam wyczerpana po urodzeniu poprzedniego dziecka. Zmuszona
byłam przestać pracować. Urodziłam następne, gdyż nie
miałam ubezpieczenia, a na usunięcie ciąży nie było
mnie stać.
Urodziłam sama tak jak i poprzednie, bez pomocy
fachowej.
Poza Haliną Bednarek i położną nikt nie służył mi radą. Kiedy
dziecko zmarło, lekarz oświadczył mi, że dziecko zabrane jest
na sądową sekcję zwłok - nie było go już w szpitalu.
Wyjafaiając

tylko rażące oszczerstwa, czuję się obrażona. Jak
takiego publikować bez znajomości i kontaktu z tym,
co nazywa się domem rodzinnym? Wychowuję . dzieci na uczciwych obywateli, a spotykam się z takimi jednostkami, które pisząc te oszczerstwa, żyją z mojej krzywdy. Płaci im się za to!
można coś

Jak można tak mnie obrażać nie dając mi możliwości obrony i nie uwzględniając tego, że miałabym coś na swoją obro,nę.

Łódź, 8.VII.1989

r._
KRYSTYNA G.
się

skrzywdzona moim artykułem traktuMariusza. Obwinia takie władze
o to, ie Jej życie ułożyło się tak
a nie Inaczej. Najłatwiej przerzucić winę za poniesione kJę.-kl
na Innych. Jednakże Krystyna G. zapomniała napisać, że to
pn:ecleł przeelwko niej Prokurator
Rejonowy dla Dzielnicy
Łódź-Górna wszczął postępowanie na wniosek lekarza ze szp\tala Im. Janusza Korczaka. To przeciwko niej trwa dochodzenie I świadkami w sprawie będą właśnie pracownicy służby
zdrowia, którzy sprawę znają lepiej ode mnie (mnie jedynie
udzielili niezbędnych dla napisania artykułu wyjaśnień I informacji). Pisząc swój artykuł uzyskałem wgląd w akta prokuratorskie oraz aprobatę prokuratury na zajęcie się sprawił
śmierci Mariusza G • .Jestem także gotów jeśli sprawa Krystyny G. znajdzie się przed sądem ..__ zdać relację z przebiegu
rozprawy.
EUGENIUSZ IWANICKI
Krystyna G. czuje

jącym o śmierci jej synka
państwowe l słuibę zdrowia

\VIEUKIE NIESZCZĘSCIE POCZTY!
ggw1a

gg1 Kl!itl@tfM.:Kb

f#*MAA&AiM

Nawiązując do sprawozdania z dyżuru reportera z 3 sierpnia 1989 roku zamieszczonego 13.08.89 r. Dyrekcja Wojewódzka
PPTT uprzejmie wyjaśnia, że uwagi pana Andrzeja S. są słu
szne i uzasadnione, dlatego trudno tu prowadzić polemikę i nie
zgadzać się z faktami.

Chcemy jednak poinformować pana

Andrzeja S.,

że

przy

50- procentowych brakach kadrowych nie można dobrze funkcjonować, a doręczyciela czy kasjerki nie zastąpi maszyna
i

nie dostarczy do domów adresatów przesyłek czy przekazów
emerytalnych. Stosowane doraźne środki jak: doręczanie przesyłek przez młodzież z OHP, studentów czy młodzież szkolną
nie rozwiązuje problemu. Płacimy już po 60 zł za każdy dorę
czony przekaz, zatrudniamy każdego chętnego do pracy, jednak
10 osób nie zastąpi 100 doręczycieli. Zostaje tylko wydawanie
tych przesyłek w urzędach i to w tych, gdzie jeszcze są pracownicy. Jeżeli nie znajdą się środki na godziwą zapłatę pracowniiarowi, to kryzys na pocZ.Cie będzie się pogłębiał.
Poczta nie musi zwalniać ani dyrektorów, ant naozelników
czy kierowników, zwalniają się sami i to w większości po 3
razy w roku l to jest wła§nle wielkie nieszczęście poczty.
mgr

Z-ca dyrektota
OLCZAK
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na iy t:im1fadt pracowmkow:

.A . ŚLUSARZY
.A' TOKARZ~ ·
A SZLIFIERzy
A FREZEROW.

LAKIERNIK OW

A GALWANIZEROW

PRASEROW TWORZYW SZTUC~NYCH

A ELEKTROMONTEROW
A PALACZY C.O. .

KONTROLERÓW NARZĘDZI

- A. ROBOTNIKÓW MAGAZYlNU
WARTOWNIKÓW
KONTROLERÓW JAKOSCI
A KONSTRUKTORÓW
A TECHNOLOGÓW

konstruktor oprzyr~ądowania technoloINŻYNIER (TECHNIK)
. gicznego produkcji warsztatowej,
·A INŻYNIER (TECHNIK) - technolog obróbki skrawaniem,
A INŻYNIER (TECHNIK) - ds. technologicznych i normowania pracy

Zakład zapewnia cieki;rwą pracę, atrakcyjne warunki płacowe, ponadto wypłacamy nagrody jubileuszowe.. dodatki .stażowe, ekwiwalent za
deputat węglowy, nagrody z zysku i eksportowe.
Zakład nie zatrudnia pra1::owników po . saipowolnym porzuceniu pracy. Informacji udziela Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego, ul. Wróblewskiego nr 12/20, Łódź, tel. 84-66-18, pokój 125, w godz. 9-12.

I

,..

o r a z
ENERGETYKÓW z wykształceniem średnim lub zasadniczym co
pracy w systemie 4-brygadowym,
J.. MURARZY KOTł.OWYCH, ·
A MONTERÓW IZOLACJI TERMICZNEJ,
•
A SZKLARZY
_
A MONTERÓW SPAWACZY,
A ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH i SREDNICH
o kierunku łączności lub elektronika.
1
Przedsiębiorstwo zapewnia:
• · kon~urencyjne płace wg zakładbwego systemu wynagrodzeń,
.
dodatek bełchatowski,
~· zniżkę w opłatach za energię elektryczną i szeroki wachlarz świad.•
•
czeń socjalnych.
Informacji udziela Dział Kadr Elektrowni - tel. 515-61 lub ~a mieJscu. Dojazd z Bełchatowa autobusem spod Hotelu ,.Energetyk", godz.:
8.57, 10.57, 12.07, 13.18.
5418/K
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ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
· „D O B R A - N O W I N Y"
95-009 Dobra, gm. Stryków
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ogłasza
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§

na sprzedaż nw. sprzętu :

~

1. Kabina nowa do sam. m-ki Jelcz 315

~~

2. Ciągnik Ursus .C-360 (w podzespołach)

§
§

cena wywoławcza 3.500,000,..,...

~

cena

wywoławcza

~~

S

1.200.000,-

3. Kosiarka rotacyjna Z-036

§

cena

wywoławcza

§

.

120.000, -

4. Pług 3-skibowy produkcji ZS1tR
cena wywoławcza 15.000, -

~

.§

§

Przetarg odbędzie się w dniu • 19 września br. o godzinie 12, w biurze RSP.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławcze; należy wpłacić w kasie
.
spółdzielni, najpóźniej do godziny 11, w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania puyczyn.
2934/K
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UZUM „MARJKUS" SA
ul. Kraszewskiego 22, 93-161 Łódź, tel. 43-39-94

I

ogłaszają

ZAPISY

A
;i

fNA

KURSY:

JĘZYKÓW O;BCYCH: ,,._ angielskiego ,,._ niemieckiego ,,._ francuskiego '(.. rosyjskiego, prowadzonych metodą tradycyjną i .w grupach

.
e~erymentalnych.
Priyjmujemy zlecenia także oli przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli.
PRZYGOTOWAWCZE na wyższe uczelnie z przedmiotów egzamina·
cyjnych.

Informacji udzielają pracownicy Z~kładu Usług Marketingowych, telefon '14-91-85.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli, wykładowców, lektorów.
5846/K

OGŁOSZEN1A

DROBNI

„

MATEMATYKA 78-52-85 Bal47555-g
cerek.

I
Zamówienia, w godz. od 8 do 14, przyjmuje Biuro Handlowe
PUH „LIDER", w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1, tel.
5847/K
tlx 0512474 do 76.
374-636,
,

MEDYCZNE I

USG - •rea„ brzucha, ciąży.
Test zagrotenla zawałem. Specjaliści „Da.m ed", 57-.79-44, Ju- ·
lianowska 20.
45344-g

USŁUGI!
WYKONUJEMY . sitodruk; wykroje, metra!, obrusy, -emble-

14

O DG ŁOSY

maty, flokowanie. Przyjmujemy zlecenia państyvowe l spół
dzielcze, Rzgów, ul. Tuszyńska
96, tel. 14-12-53. Musierowicz I
46816-g
S-ka.

„SARTOUR" Sienkiewicza 101/
/109 tel. 36-31-54 (11- 17).
42492-g
WIEDEIQ 44.800,- plus 4 USA
„SARTOUR" 36-31-54.

duplikaty,
ZE SLAmOw odbitki na materiałach zachodHAMBURG - trzy dni 60.000,„STUDJIJM"
nich, wykonuje
Łódź, Wacława 9 (od Tatrzań- ' plus 50 DM „SARTOUR"
1
36-31-54.
·
skiej Rycel.
47509-g
42496-g
VIDEOFILMOWANIE
Bartyzel.

86-15-61

[óo.ooLOKALE}

47841-g

POSIADAM · własnośdowy lo, kaJ 1 (110 , m. kw., śródmieście,
oficyna, partęr) z pełnym wyposażeniem I telefonem. dużą
got6wke w tym takte dewizozawą. Oczekuję propntyc.ii
pewniających szybki nbrnt. ·kapitału. dowolna . branża . S zczeBiuro
gółowe oferty „47461"
Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

podróż, tant nocleg zapewnią fotele rozkłada
ne firmy Tobik, ul. Kolumny
390.
46617 -g

WYGODNĄ

WEEKENDY autokarowe Berlin Zach. 40.800,- plus 3 DM
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ipt. „Od Stobpeów po Kak" wy-

llÓWKi

glądają

Szandlerowskiego I kruczo~łose) ży.
Heleny Beatus, zrazu duchowy, potem pełen
datuje . się od pierwszego
uoysłowej namiętności,
spotkania w malarskiej mansardzie przyjaciela w
l!l05 r. Pani Bcatus, z domu Weinstockówna, czy też
Wiśniewska, jak twierdzą niektórzy, . była żoną bogate~o handlaria węgla rodem z Kalisza. Z nieznanych bliżej pow0dów przes1la na katolicyzm i zwyczajem świeżych neofitów
dPmonstracyj·,,:P. okazywała swą gorliwość w kwestiach wiary.
Wszechstrvnne wykształcenie i ciar osobisty zjednały jej przyjc.~ń cyganerii artystycznej, w której kręgach bywał też i ksiądz
A•1toni, mianowany właśnie proboszczem w Kampinosie.
.

Lewym
·okiem

.

Beatusowa w powieści „Zachód'', wydanej pod pseudonimem
Szandlerowskiego:
osobowość
Melitta tak scharakteryzowała

„Niesly~hanie ciekawa jednostka. Ma umysł bystry, a język cię
ty. Jest postralhem głupich, a pono głupich jest więcej niż poło1 . 'a rodzaju l.udzkiego. („.) Powiadają, że ma wiele ambicji. Jedrmk do dziś nie dobil się stanowiska ani jako kaplan, ani jako
anysta choć innr mnte; godni, wybili się („.) Jego energia ożywa,
gdy c~dzi o smawy wielkie, małymi gaTdzi i pomija. Oddaje. się
znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Jego rus:hliwa
w~zystkim nature wszą<lzie i zaw3ze czuje się dobrze."
Nie dziw v. lt;c, że Szandlerowski oddał się duszą i ciałem pięk
nej neofitce, u:..nając ją za „pozammskie swoje przeznaczenie",
or.a zaś, rzut.iwszy niekochanego męża zamieszkała z córeczką
N•Jsią blisko księdza, utwierdzając go zresztą w wierności obowiązkom kap•apa. W przepięknym zbiorze listów miłosnych Szanprzez nią po śmierci ukochanego pt.
d!erowskiego, wydanych
„C'onfiteor''. Ckytamy wyznania pulsujące tęsknotą i namiętnością:
i wskrzesłem ku życiu, jakiego nie znalem,
„n~tknęłal mml'.: o Jakim nie mialem pojęcia, że istnieć nawet może ... Kocham Cię
jak nieśmiertelność r.ur;o ducha, jak nie;;glębioną tajemnicę

iY-

cia: jak toielkie ,.stań się", co padło mi na dno duszy. Przyjactolko moje ... c<.01na gołębico moja„. Ja Cię uśpioną porwę myślą

moją, myślą utęsknioną, czystą

jak te drogi, którymi poplynę„."

W maj•J 1907 r. Szandlerowski wystawił swój poemat dramatrzny „Triumf„, zrazu w Łodzi (13 maja), a w kilka dni póż;i.iej
w War,;zawie (19 maja). W następnym roku poeta spotkał się z
at'lkaml krytylo literackiej, choć o jej życzliwość gorliwie ~a
3abiegał. Do 7.enona P:zcnnyckiego (Miriama) pisał~ „Proszę ko o zaszczyt dla mojej biednej sztuki - aby Sz. Pan był łaskaw
by~ na „Paral:lecte" (rękopis w Bibliotece Narodowej, sygn. 2862).
Najbliżsi i i11zyjaciele zafrasowani czytali recenzje, wśród kt6ryd1 nie brak1·wało obrzydliwyc11 insynuacji pod adreeem poety:
„Przybylo kilka krytyk o „Pataklecie". „Rola" obryzgala blatem.
A Lorentowicz silił się na niezwykłe określenia. ogólnie jednak?
przyk1'y ton calej krytyki". Gdzieniegdzie trafiały się jednak i
takie zdania: „W poezji polskiej malo jest tak pięknych, tak zdumiewających ogromem fantazji obrazów".

Z różnych szuflad

Czarna golthiea
Tymczasem Helena Beatus, Bożenna z. '?liłosnych listów. ks!ę
„Kocham Cię 3ak
dza-poety, ko<'ha A.ntoniego coraz bardz1eJ:
własne wzloty (... )
własną dusz~. 3ak własne łamanie się, jak
\ Gd11 przyjedziesz będę Ci o Duchu opowiadać, o Duchu miłoś
ci. ~ Szandkrowski odpowiada w następnym liście „Przyjadę ..•
poczekaj„, O ni.czllm r.ir. myśl, jeno o Bogu i szczefściu naszym,
w nic nie patr:.. tylko to nasze wlasne spojrzenie, niczym nie żyj
prócz wielkiegc. cudu, który nam kazano

, na ziemi."

srielnić

:Jesienią Bo,enna wr6ciła. z krótkotrwałej kuracji .w Nałęczowie,
lek"lr<e zalec>J1 wyJazd do słonecznej Italii. Przez Wenecję, Florent'J~ i Rzym udała się do Neapolu, gdzie oczekiwała na przydo wyjazdu
ia7."ł kochanka który również przygotowywał się
studyjnego do Włoch. którego celem miało być studium archeGlogic• ne ml te'"nat mozaiki jako chrześcijański~j sztuki bazylikowej BP.atusowa 'l. córeC?.ką ?.nalazła się w Neapolu jesienią 1908
r ro świętach Boiego Narod?.enia poczuła lekki wstrząs. W tej
Wł<'! ~nie eh ·vi 'i gigantyczne trz~sienie ziemi doszczetnie zniszczyło Messynę '-:a przedwiośniu 1909 r Sz;mdlerowski stanął przed
hotP\iklem za'l"ieszkiwanym przez ukochaną, po czym niebawem
cała tró\ka znalazła się na okręcie płynącym z Neapolu do Palermo na Sycy'~\ 17 maja 1909 r. poeta pisał do Władysława Rabskie!!o (rękopi11 BN, sygn. 2731): „Siedzę na Sycylii. bo pr.aca artystuczna Mlkowicie mnie tu pochlania. O Messynie nie piszę, tu
9"0Zo m„ozf wszelkie słowo („.) Po zebraniu materialów na Sy-

cyti1 u1racam na wieś · włoskq i rozpoczynam pracę", Okazało się

jed,..,ak wkr,~tce że po ukończeniu pracy we Włoszech należało
zatrzymac'.o w Paryzu. gdzie po parę godzin dziennie oboje spę
dzali czas w f.le ogrzewanych czytelniach bibliotecznych. Wreszcie !5 kwietnia 1910 r o północy wrócili po Warszawy, oczekiwani. M stacji przez rodzinę księdza.
się

Teęoi dnia postanowiono na naradzie rodzinnej, te Helena uda
się rn płebar:.ię dO Grochowa koło Kutna, wyznaczoną księdzu
jako miejsce urzędowania Miała tam odgrywać przed ludźmi rolę ~;ostry prot>o~cza, zaś mała Nusia występować w charaktE!rze
wnuc-.iki pań,..twa Szandlerowskich. Krótkie chwile szczęścia są
siaj:iwały z upokorzeniem ze strony sióstr księdza nienawidzą

cych bratowej kochanki.
Nagle w g1 udniu 1910 r. Szandlerowski zachorował na różę.
W r~nę · po z„biegu operacyjnym wdała się infekcja. Poeta konał
dlur;p. przy łł 7.ku chorego siedziała w niemej rozpaczy umiłowa~
na Botenn::i. Wreszcie przyszła chwila zapamiętana przez nią do
końca jej nlP.clługlego również tycia :· „Leciuchno westchną? trzy
razy usta 'Zf1liyl jakby dO piesz<!zot, wargi wydaly d~więk pocalu1'k?w któr'!icli Tea, z zimną uwagą i przytomnością, naliczyła
dzie11 ięć" B1t może właśnie wtedy. u progu przejścia na drugą
str'lnt; iycfa wspemniał Szandlerowskl treść pierwszego listu do
w noc swoich
umił · wanej · .A teraz zlotq chryzantemę wświeć

dla mnie. . 1a1c wtec'!iJ „ Talcq będę Cię widział, gdy do
grob1. zst. ępował będę.„ Ooraz ten poniosę ze sobą w• wieczno§ć ...
Cza.,.n.o gołęl1ic-r moja.„"
wlos~w

'

Siedemnasty
,
wrzesn1a
O<ita.mi minister s.praw za.g raIl RzeczypoopoMej
nkznyoh
Pruskiej pułkownik Józef Beck
spisał swe wspomnienia przebywa.jąc w obozie internowanyeh
wojny.
podczas
w Humwtii
po
te, pisane
Wspommenia·
francus!rn ukazały się, w 1943
roku w Szwajcarii, a po wojnie
w roku 1955 wydał je „Czytelruk" w opraoowaniu i z komentarzem Grzegorza Jaiszuńskiego.
Opracowanie i komentarz byly
oczywiście takie, żeby wspomnienia Józefa Becka. mogły być
rozumiane wyłącznie tak, jak
tego wymagała ówczesna pra·wduwa czy wydumana .·acja s.tanu.
Panuętni.ki z 1955 roku kończyły się aa dniu 16 września
19a9 roku. Zakończył je komentarz Grzegorza Jaszuńskiego:
„Zwią.ze% Radziecki przestrze-

towań

wojennt1ch i atrategti wojennej ZSRR, która PTOWadzila
do rozgromienia hitleT11zmu i
wyzwolenia Polaki".

Tu mam ochotę przypomnieć,
że bodaj w 1943 roku w amerykańskiej prasie polonijnej ukazało się kilka . Jrnrkułów suponulących, że Niemcy poszuchętnych do powołania
kują
marionetkowego rządu polskiego
i te jednym z kandydatów na
premiera takiego rządu jest upatrzony przez nich Józef Beck.
Ale to ciekawostka J niech spocr.ywa w spokoju w lamusie
wątków chybionych.
Ciekawym być może jak odbil
się w świadomoki. niektórych
wybitnych osób dzień 17 września !~:Ml r . czyli dzień przekroczenia granicy po.lskiej przez
Armię Czerwoną. Zajrzyjmy do
„Dzienników czasu wojny" Zofii Nałkowskiej.
"Dziś

i ;a

wybrałam się

do

tego najbliższego ko§ciola, pod
którvm gnieździ sfę dwór. Ko§ciół nieduż11, ba1'okow11. z sie•
demnastego wieku. Z ogrodu na
dziedziniec ko§cieln11, oddzielony murem prowadzł prześliczna
baroko104 brema z ażurem
kwiatowym z kutego żelaza, od
strony dworu prawie 1tiewidoezna to gałęziach drzew. W
ko§ciele' cale towa„Z71stwo ze
dt.ooł"U oras znaJome pani starościna Rączaszkowa, l"ezydu;ą
sąsiednim - Samowie
reczką, gdy mą~ uciekl

ca w

z có•
samo·

chodem dale;".
Mamy tu zachwyt nad telazną bramą ogrodową, snobi.styczną wzmla.nkę o pani staroś
cinie i anf słowa o straszliwej
katastrofie kraju. Dopiero 18
września 1939 r. zapisuje Zofia Nałkowska jakby mimochodem:
„ Wczorajsza ostatnia Wiadomo§ć (% francuskiego radia), że

12 stycznia 1911 r. na war-

Pogneb mi„dego księdza odbył się
szawc:!dch Pąwazkach w obecności licznie z'gromadzonego duchowi~n~twa ro.iziny zmarłego f przyjaciół poety . Zabrakło• tylko
prie-l~tnwi!'i~I · wytszej hierarchii kościelnej, choć dwaj kanonicy
Ant"lr:i S:dag'lwski. późniejszy arcybiskup, oraz Zygmunt Chełmi
cki wlern:v przylaciel i entuzjasta twórczości Szandlerowskiego,
dekl.:irowall ~wą chę~ uczestnictwa w egzekwiach pogrzebowych.
niemal natychmiast
Bo• aterk3 romansu Helena Beatusowa
dr· ocalenia spuścizny literackiej księdza-poety . Jej
Jrn~zt<>,.., ukaz;, ty c;ię pisma Szandlerowskiego. poprzedzone przedmowa .l6zf'f 1 .fankowskiego Wydrukowała je firma K~awerego
Trehlf1c:Jdf'go ozdobH zaś wypróbowany przyjaciel Antoni Gawiń
ski w 101 o r Hf'len<1 wydała nod oseudonimem Melitta autobiogr'lfl,....ną powleśt .ZachÓd", którą czytać należy koniecznie wraz
z t.orrem „C:mfiteor".
r;>rty~tapiła

w 19111 r., zastr~gając w ostatn!P.j woli złożenie swego
ciała nie opo-! al lwłok -uko<'hanegÓ. Na Jej piersi spoczęło ogniwo
z oi~rsdenl ' krucvfiks lako c;ymbol miłości doczesnej i;lęgają'cej
p-,1.„ 2róh 1' ~ame ta li1m:rny zło7vła wcześniej .na piersiach koch;:inl<'" Mot. czac;elT' "1::id groby Heloizy i Abelarda warszawskich Pow;.i7-P I< or7vl„t11je czarna gołębica.
Zmarła
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„„.Kiedy zn,ajom11 oficer ar•
tylerii przeciwlotniczej informu•
je, że wójt gmin11 Wiśniowiee
otrzyma? z powiatu wiadomość,
że dzi§ rano wchodzą bolszewi·
cy, których należy powitać ży
czliwie - §mieję się z jeszcze
jednej plotki".

Po niewielu godzinach „po-

czelo się wzajemne zazn:zjamianie. Jeźdźcy na koniach plonęli
ciekawo§cią dowiedzenia się ;:ik
też wyglądają ludzie z tej Polski Rozpytywali chciwie o to,
jakie są u. nas porządki, czy ofi~erowie nie b'iją, czy robotnik
może chodzić do kina czy ma
urlopu".
- Ot, zobaczyde. jak W"lm
będzie dobrze, wybierzecie sobie
sowiety - samorząd lokalny,
bedziecie żvli. pracowali. Mvśmy przys~li was uwolnić od oa-

nów i o'd osadników przeldętych

armia sowiecka wkroczyla na
terytorium Polski. (-) Po zamilknięciu l"adia siedzieli wszyscg bez ruchu. to milczeniu ludzie obcy sobie nawzajem,
pogrqżmł to te; samej ro.zpaczy, l'liemcy, bolszewiey, wspólna Qrenica mii?dzy nimł. Więc
tak
te slowe zagrzewające odezwy, plakaty
niedaume! sil - pewno§-' wlasnj,ch
wszy11tko b11ło d takim ,zludze-.
niem!"

ookoleń.

\Vf,ODZTMTRRZ
Ń
KRZEMI SKI·

Melchior , Wańkowicz gnał
wówczas wszystkimi możliwymi
południowy
na
spo!IObarrii
wsch6d. ChC!lC pne<!~ się do
Rumunii f ucltt przed pogonią
niemiecką Będąc.o w Lublłńie unl~mieclcą,

ro~łośnłę

słys-zał

która nadawała: „My tołemy,
że oon jesł w Lublinie, panie
Wańkowicz,

ale

pan

nem nie

uefeknłe„.

Pamiętne

cbiora

dnJ w

Wańkowicza

retacjł Mel•
W· książce

ka i spogląda dOOkoła bardzo
dumna ze swojego pomysłu. Ja. już się to to bawiłam, to
fajna zab:iwa - dqdaje jesz
cze. - Uwaga, zacz11namy!
Dzieci rozbiegają się. Po okrzyku: - kolejka J>O mięso! ustawiają się w równym rząd
jest najmniejszy
ku. Ostatni
chłopak, który zamyka oczy i
próbuje kogoś złapać. Niestety
nie udaje mu się. Następnym
razem znowu ostltni jest ten
sam chłopak i ponownie nikogo nie może złapać. Zabawa
się
kończy się więc, bo staje
nudna.
Tego samego. dnia, w jakąś
4

później, wybrałem się
symoim trzyipół1etnim
z
nem do parku. I tam byłem
świadkiem kolejnej interesują
cej zabawy. Czterech chłopców
p i ęcio-, siedmioletnich siedziało na drabince. Jeden z nich
zawiązaną
miał na ram:eniu
do nosa. Grupa
chusteczkę
dzieci stała wokół, ale ci, któ-

godzinę

rzy siedzieli na drabince nikogo do niej nie dopuszczali.
Ten z .Przewiąząną chusteczką mówił:

Nikt nie ma prawa tutaj
jesteAm11 komitetem
wej§ć.„
strajkowym i ogłosiliśmy strajk
okup(;\cyjny Tylko my możemy
być ńa drabince." reszta niech
się odsunie.
- We~cie mnie też do tego
waszego komitetu - prosi ja-

kaś

dziewczynka.
Mowy nie ma jeden z chłopaków. -

'

mówi

-

My tu
nikogo nie wpuścimy, a już na
pewno nie chcemy żo.dnej dziewuchy/ .

MQj syn także chce bawic5
się na drabince. Postanowiłem
więc wkroczyć do akcji.

- A może "rzedstawiefe Ja1łiel iądanie. Przedyskutujemy
Je i apróbujemy aię ja.kol dooa.dec! - proponuję.
- My chcemy b11c! tylko n11
drabince f kofłiee - mówi ten

. . . .. ·.

..

.-,

.

:t '

Wniosków.
• będzie
nie
w tygodniku ,,Solldamość"
zabaw,
Jerzy Jedlicki opisał
swojej wnuczki I syna sąsia·
dów. Jak wyglądała owa zaba·
wa? Otóż, dzieci po prostu kłó
sobie naciły się zarzucając
wzajem kłamstwo. Kiedy autor
felietonu postanowił w końcu
ciekaw,
ingerować (był tak.te
co dzieci robią) okazało się, te,
bawią się w 1ejm.
Gdy ja byłem malym chłop
cem z moimi rówieśnikami bawiliśmy się w wojnę, kow})o..
czasem w poli·
jów, Indian,
cjantów i złodziei. Czasy wówczas były bardzo nudne I w
rzeczywistości
otaczającej nas
działo.
właściwie nic się nie
Walka o władzę w kierownictwie jedynej rządzącej partii
była skrzętnie ukrywana przed
ogółem. Na zewnątrz wszystko ,
oczywiście było w jak najlepszym porządku.
Potem, na pierwszych latach
studiów, a było to pod koniec
lat siedemdziesiątych, Jedna z
moich koleżaMk często powtarzała, że chciałaby żyć w historycznych czasach, to znaczy
w takich czasach, żeby coś się
działo, a najlepiej jak najwię
cej. Teraz, kiedy mamy wreszcie takie czasy, koleżanka, któ- '
ra prowadzi dom twlerdzl, te
zrozumiała, dlaczego
świetnie
powiedzenie „obyś ty! w cieka·
wych czasach" jest przekleń
stwem.
do dziecię- .
Wróćmy jednak
cych zabaw. Podczas oshtnlej
niedzieli udało ml się usłyszeć
i zobaczyć, w co bawią się na.:.
szE> dzieci. Słońce dość mocno
na
Wyszedłem
orzvgrzewało.
balkon. bv zaczerpnąć ,,świe
że~o" ł6dŻkiego powietrza. Pod
balkonem n'ł niedużym skwerku bawiła sie gromadka dzieci. Na~ie usłvsz„łem. jak córka moich sąsiadów, b?rdzo rez<11utna dziPwczynka która w
tvm roku Idzie do pierwszej
klasy. or~aniztije zabawę.
mówi.
- Sluchajcfe ·Pobatoimy się to kolejkę J>O
m;eso.
zatrzymały
Biegające dzieci
się, by posłuchać, na czvm ma
ta nowa Z'lbawa ' polegać.
-

ga 11rzed siebie ręce ł próbu.ja
nas zlapac! - mówi dziewczyn-

psów

Teraz mówi się o tym wszystkim jak o białych kartkach,
któ-e dopiero trzeba za;:iisać. Dla
m nie to nie są i ni~dy nie były bi ałe kartki. Dość pamiętam,
dość się nasłuchałem a ł naczytałem też, aby mieć wyrobiony sąd o tamtych cząsach.
Czy to zm.czy, że nie należy
podejmować akcji · wypełniania
białych kart historii? Ale"-, nie,
przeciwn;e. Piszcie, piszcie jak
cah pra ·.vda
n3jwięcej, niech
dotrze wszęd,_zie i do wszystkich

gal ścislej neutraLńości w poL- '
konflikcie
ska-niemieckim
zbrom11m. Ale- gd71 hitLerowc11
polwojsko
rozbiwszy
większą część
zajęli
skie
do
się
zbliżali
i
Polski
granicy radzieckiej, rząd ZSRR
musiat pokrz71żować ich plan11
zachodniej Ukrain11 i
za;ęcia
Białorusi. Dnia l7 WTZeśnia Armia Radziecka otrzymała rozkaz
wkroczenia ąo tych obszarów,
aby uchronić ich huinolć przed
.'. ~·
grożącą jej okupac;q faszystowską i stw.orzyć na t71Ch obs.zarach tamę, która powstrzymała
by armie hitlerowskie w ich
dalszym me„szu na wschód.
Przebieg drugiej wojn71 świato
we; w11ka.ial, że miało to de-

cydu.1qce znaczenie dla prz1mo-

tak:

Ja. 'bie11ne

pierwsza.

dalej. - A wy za
mna. Kiedu sie zatrzymrim . i

wYjaśnia

mięso!
po
krZ'fJknę: kole1ka
musicie tósz11sc11 ust11w-M się ra
mna 1eden zti druolm. kto to
kolejce stanie ostatni, będzie
,
lun"łtll(fem.

My!flałPm, tP słe Drzesłysza
łem. ale nie. dzlewcavnka je-

chus~czk11Na skutek moich nacisków
chłopcy zmuszeni byli je~nak
ustąpić. Przenosz~ się na stojące nie opodal huśtawki. miny
mają dość wojownicze. Reszta
dzieci dopadła do drabinek i
drugie.
jedno przekrzykując
wrzeszczy tle sił: strajki strajkl
My tu teraz strajkujemy!
Powtękuył się zakres dzieA
prawda?
cięcych ubaw,
wnioski? Wniosków dzisiaj nie

z

będzie!

TOMASZ A.
WU>DKOWSKI

Idzie stare!

pozdrowieniem,
Ukłon jest
ale 1 wyrazem szacunku. Dlatego młodszy powinien kła
niać aię starszemu, mężczyzna
pracownik (-ica)
kobiecie, a
zwierzchnikowi - I to nav:ct
wtedy, gdy ten ma o połowę
mniej lat i chodzi wyłączn1e
w . spodniach, co akurat w naszym kraju świadczy, iż nalepołowy
ży on ·do brzydszej
Przede
ludzkiego.
rodzaju
wszystkim jednak obowiązuje
zasada, że grzeczniejszy, bardziej kulturalny kłania się gopa·r a.
rzej wychowanemu doksalnie również przez szacunek, choć jut może nie tyle dla tegoż, co dla samev.o
siebie, jako że ukłon nic nie
wartC>6ć
kosztuje. a podnosi
człowieka.

Tyle teorii. W praktyce jak wiadomo - bywa różnie.

się

kłama

akur"lt
w naszym kraju na prty1dad:
inżynier robotnikowi, emeryta„
wana lekarka początkującemu
profesor um·
hydraulikowi,
wersytet'ł motorniczemu, nau•
bady~ac7.a,
córce
czyciel~a
dziennikarz bufetowej, a SOCJO•
log szwaczce.
Ale nie tylko. Często także:
dyrektor sekre~rzowi, sęu 1 'a
policjantowi, fokator dozo;rcy,
literat księgarzowi... Bo u:e
zawsze ważny ten, który ma
pieniądze. Każdy ·Wie, że liczą
się też
wości.

z

C:ojścia, układy, możli
sprzedawc ·~yni

Dlatego

jest

ważniejsza

mięsnego

z

clziś od właściciela budki
zieleniną, a prezes spółdzielni

prezesa
od - powiedzmy Elektrykow
Stowarzyszenia
Polskich.
się
Ale nie tylko. Zdarza
bowiem również, że dyrek~Jr
kłania

sprząta.cz.ce

s ię

(żeby

'nie odeszła, bo drugiej za ~a
kie pieniądze nie znajdztP-),
ordynator w szpitalu salowej
(jak wyżej), a nawet mi111isteir
nierentownego
załodze
całej
przedsiębiorstwa

pa ństwowego,
0

gdyż jest ono je'dynym proiu·
centem i gdyby na przykład
musiało ogłosić upadłość, polska gospodarka za waliłaby &1ę
do reszty.
tak
Oczywiście nie zawsze
bywało. Należę do. pokolerJia,
cz;isy,
które pamięta jeszcze
prawie
siłą
gdy sklepikarz
wciągnął do siebie ludzi z ulicy, szatniarz w restauracji bez
słowa poda wał każdemu g<:vicało-w'ił
ciowi palto„ dozorca
lokatorowi z trzeciego
rączki
piętra, a listonosz za każdym
razem zdejmował czapkę prr~d '
doktorem, który miał zn.i ,cmych ia granicą, gdzie - Kienie
dy nieraz wyjeżdżał
musiał jakoś pracować na Oi.1dowie, czy przy zbiorze wh10gron.
Rzecz jasna, były to cza~y,
które nie wszystkim mogły „:ę
oodobać. Nie wszystkie też ukłony składa1110 szczerze i bez
cienia strachu w oczach, · a
ciy
niejeden ,;pan dziedzic",
„prezes" w rzeczywistości ma·
ło różnił się swymi ma.nierar;:ii
pokojó .v~i,
od parobka, albo
którą w tajemnicy przed „panią prezesową" odwiedzał nocą w służbówce. Słowem nie
barJ70
·był to wcale aż tak
savoir-vivT'e,
demokratyczny
jak chcą dziś niektórzy zwolennicy Józefa P. lub Romn1a
D. Generalnie jednak - tr1.eba przyznać - stczeble t:łk
zwanej drabiny społecznej h.rnie
i
ły na !IWOlm miejscu
koń
zdarzało się raczej, aby
z:apoganiał batem z kozła
wofnicę,
przętonego do wozu
a krowa w oborze wyznacz~ra
gospodarzowi godziny dojenia.
po
I oto, proszę Państwa,
ponad czterdziestu latach eksperymel'ltów społeczriych I gozaczy:ia
spodarC'zycb powoli
Powc-li
wracać do nas stare.
zaczynamy tdejmować buty z
i znów zakładać je na
rąk
przez
nogi, czyli tam~ gdzie
cały czas powinny były być.
Takie przynajmniej odnoszę
wratenle po objerzenlu w telewizji, jak nowo wybrany premier nisko ukłonił się Sejmowi. Po l"az pierwszy w nas1<>j
c'1nć
powojennej historii. co
niektórzy uwafają Je.d ynie „a
drobny I mało zn~czący ge~t,
ma jednak - moim zdaniem
- swoje znaczenie.
Pozostaje ł)ytanie: kiedy za
Tadeusza Mazcprzykładem
wieckiego pójdą Inni?

JÓZEF RETMAN
P.S.

Przy

mentować
kę jakoby

:>k~zJl · chcłtlbym
krątącą p t.odLf

zde-

plot.
reuetontsta .Od2l<.•ów",
jaki§
był
Józef Retman umarł
czas temu Amlerclą 1tl<>1c-wa cz:vm
wielu naszvch Czvtelntków t•nma•
na
czylo ~oble tego 'nlenbP<'nnśc
111.:1ęśrłe
łamach .Jak widać. na
była to tvlko olotka . chc>I' mus•ę
· jak
przyznać . te nte oozb•wtona
zwykle, ziarna orawdy ~dvt 1 sawytyć
'"lłetr:>nńw
mego ol~anl~
rze~•vwlścle dziś się nie da .

J.R.
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FABRYKA DYWANÓW
„D Y W I L A N"

~

szcze r"z powtarza zasadv za- ~
bawy (nie ws-zvsey uorumłelfl. ~

- 1 eo ten lun.„t11k hedzfe
,obil? - pvt~ Jakf§ brzdąc.
- On 1:rzm111ea oery, wyci11-

••

ogół mniej ważny
ważniejszemu, czyli

Na

~

do nauki w tawodzie:

+
+

Warunki

Prządka ·

NAUKA TRWA 6

przyjęcia:

S

Tkacz dywanów

~

MIESIĘCY.

§§~

I.
J;.,
A

ukończone IT lął
aknflczona szkoła podstawowa
d11br1 1lao zdrowia.
Chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakładu
.
.
ADRES:
FABRYKA DYWANńW „DYWil.AN„
w ł.ndzl, ul. Dąbrowskiego 247/249
Dz. Spraw Osobowych, p. I, pokój 109, tel. 43- Jt-04.
•
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JERZY JESIONOWSKI
- To nie była figura retoJa bym ich nawet popierycma - gości,owi rzeczywiście rał, sir, ale we wrogim kraju.
za.vilgotniwy oczy. Po otarciu U nas za ciasno przy
kas.ie.
ieh chustecUtą spytał zalęknie- I Niestety nie ehcą dranie W,nym głosem:
patrioci.
jeżdżać, tacy z nich
- Ale nie pI1Zyjął pan, mam Jeśli nawet któryś wy~edzie, to
nadzieję, tych pieniędzy?
szybko wraca, a tu go znowu
- Oczywiście, że nie.
ojczyzna do piersi przy.tuli.
- Chwała Bogu." To byłoby
Jola. utrudzona wizytą u rojuż · ostatnie dno. No cóż, bardziny, wtrąciła się do rozmodzo przepraszam. rrudno o ten wy dopiero te.raz.
gorszący · incydent obwiniać pa- W cyrku to nie ma lewo-·
na. Dziewczęta się zbiesiły. Za- ręcznych. Zaraz by pospadali.
niedbałem, jak z tego wynika,
- Cyrk to prawdz1wa szturobotę wychowawczą. Będę muka - zgodził się Ma.rek.
Umiał przeprowadz.ić z nimi suTam nie da się pliCować.
rowe rekolekcje.
miesz albo łamiesz kark.
- Proszę nle przesadzić z tą
- Bardzo trafnie pan to u·
jął, panie Marku.
surowością, nie usuwać ze służ
nieTakże szosa wygląda.la
by. Kadrę ma pan efektowną,
jak rzadko.
dzielnie: mniej było ciężarówek,
- Ale morale, morale! O to więcej sam<JChodów osobowych.
Pod tym względem polski pejteż muszę dbać dla honoru zawodu i hotelu. - Gość wstaŁ zaż drogowy nie różnił się od
amerykańskiego. Specyfikę do- Miło mi że porozmawialiśmy
jak dżentelmen z dżentelmenem, strzegł Tambor w czym innym. ·
w duchu szczerości i wzajem:- Na przydrożnych podwórkach i
przed doinami stało dużo osonego zrozwnienia. Kiedy o.puszbówek, przy których ;>Osiadacze
cza pan nasz hotel?
je
coś dłubali albo po prostu
- Jutro przed południem. I
więcej nie przyjadę.
myli. To nie dziwiłoby wczesnym rankiem, przed wyjazdem
- Serdecznie panu dziękuję.
intere- - ade w. południe? Tambor zaŻyczę powOdzenia w
zjawisko
pytał o to niejasne
sach.
Po odejściu szefa panienek Marka.
telewizor.
- Oni będą to robić aż do
Tambor · włączył
Szedł program publicystyczny z
wieczora - odpowiedział . Ma·
rek. ·
głowy".
„gadające
gatunku
- Dlaczego? Co to za lu- który rozumiał
T~bora
potoczną
.dzie?
już całkiem dobrze
zalał potok zapolszczyznę - Sir, u nas samochód to
sfor- element prestiżu. Wypada mieć.
wiłych, wręcz mętnych
kuToteż nawet ' niezamożni
mułow~ń. Nie mógł pojąć, o co
rozne
pują za ostatnie grosze
właściwie rozmówcom chodzi ·i
czym się różnią w poglądach. stare graty, Potem nie stać kh
Chyba w ogóle się nie różnili, na to, żeby nimi jeździć, bo
bo najjaśniejszymi w kolejnych benzyna za droga. Zresztą te
wypowiedzi&:h były zdania po- gruchoty słabo się do jazdy naprzed- dają, a remonty też drogie, bo
czątkowe, przyznające
mówcy rację w niezrozumiałej części brak.
- Jak te graty nie jeżdżą,
dla Tambora kwestii. Wyłączył
to się nie psują i nie brudzą.
telewizor.
Po co grzebać się przy nich i

• • •

myć?.

wiarę
Pozwolę sobie wyrazić
.sztanda·
że skupieni pod
rem będz.iemy jeszcr.e skutecz
niej niż dotąd dawać opór kre•

trm

ciej robocie szkalowników naszej ukcth311le.j o.jczytmy.
i ko- Hańba oszczercom
smopolitom! - tozległ się męs
ki głos J: sali.
odkrzyknięto
- Hańba.!
kuflami o
gromko, stukając
Na pobybell
stoły. Przewodniczący,

wytrącony

na krótko ze swej roli, wrócił

do niej.
- Nas.z dzielny i rycerski naród, krzywdzony od wieków
doś
świat,
przez bezduszny
wiadaony klęskami, niewOlą i
ani
męczeństwem, nie utracił
na chwilę wiary w swe duehopowe przewodnictwo oraz
sztanDzierżymy
słannictwo.
dar wysoko i nie opuścimy go
tak nam dopomóż Bóg!
- Nie opuścimy! - potwier-,
dził ktoś z sali.
- , Niech Zachód nie kluj1:
nas w oczy swoją iaradnością i
merkantylnymi staraniami. Nasza siła w duchu i cierpieniu,
a nie kupczeniu god:nio5cią albo honorem dla materialnych
i tak
korzyści. Które zresztą
nam się należą za hart oraz
niezlomość.

Nie bardzo rozumiem
Tambor do Marka.
Co i od kogo należy aię za nie-

- Ola honoru. To usprawiedliwia niejechanie. Tej niedzieli
naprawiamy i pueujemy, a w
przyszłą pojedziemy. No i niektórzy wypuszczają się czasem
nad najbłiższą rzeczkę. Potem
znowu przez parę niedziel dłu
bią i myją.
zainteresowała
intelektualistą
- Pan Marek ma rację .....,
nie
zdawkowo i
się tylko
odezwała się powtórnie Jola. skomentowała go. Po wykąpa
Samochód wypada mieć. Pieszo
niu się w laz.ience zgłosiła swą
nad rzeczkę nijak, wstyd. Nie
gotowość do odjazdu. Zeszli do
te czasy.
samochodu.
- Rzeczka, prawdę mówiąc,
niedzielWrocław wyglądał
przeważnie zatruta, nie do ką
nie. ruch był mały. Większą
pieli - dorzucił Marek. - Ale
grupkę ludzi zobaczyli dopiero
popoje<:hać trzeba. W karty
przed kośdołem, gdzie ustawiagrać, podjeść na trawie, ponadeła sie czołówka oochodu
warrzekać na zdzierstwo w
po!nfurmonstracy jnego. Jak
sztatach samochodowych.
. mował Tambora wszystkowieJola zdrzemnęła się i przez
oczekiwała ona
dzący Marek z nabożeń pewien czas jechali w milczena wychodzących
s.twa. Ci je<!nakże podobno nie- niu. Potem Tambora zainterechętnie się ostatnio przyłączali . sowal tłumek przed kościołem
do takich manifestacji, znudze- w sporym mieście. Ponad gł<l
wami zebranych dojrzał bogato
organini niezmiennością ich
zdobiony sztandar -ie złoconym .
zatorów. Tambor przeczytał naszpicu
godłem polskim , na
pisy na rozwiniętych już transdrzewca. \
·
parentach.
- Tutaj foż manifestacja? „Szynki i wolności!".
Akord spytał Marka.
„ Wszystkim równo.
Kierowca zatrzymał samochód
,
wyniszcza".
i przyjrzał się zgromadzeniu.
„Żądamy wolnych .poniedział
To
- ~le - pawiedziaŁ ków".
,
„Precz z podwyżkami cen. Ma poświęcenie sztandaru.
'
·
- Po co?
być dużo i tanio".
- U nas, sir, organizacja bez .
„Podnieść zasiłki chorobowe
sztandaru nieważna. A sztant dla wielodzietnych".
- Co• na takie . manifestacje • dar bez poświęcenia.
organizacja?
- Co to
pol ek! rląd? - spytał Tambor.
Marek wyszedł z samochodu,
- . Ja'< reaguje?
zbliżył się do zgromadzonych i
- R 7-ąd jest na zupełnje błęporozmawiał krótko z dwoma
dne; drod ze. sir - rxlpowie·
mężczyznami. Po powrocie po
Usnrawiedliwia
dz i "' ł Ma rek soc.ia lizm . a to już nie skutku- informował Tambora:
Prawdzi- Sprzymierzenie
je. ~o tzy k py ło s ię . Trzeba by
wych Patriotów 1 koło terenowe
c ałk'em czego innego.
już
numer pięć . Poświęcenie
- O, czego? - zai ntere s owa ł
skończone. Zaraz udadzą się z
się żyw o Tambor, weszą c żer
tym sztandarem na swoje codla on ł k o w ni k a Knocka.
miesięczne .rebranie, Jeśli pana
- R ząd oowinien na jeden
to interesuje, sir, możemy pójść.
rok wpro wadzić w• Polsce kaoita li zm. T >'łki 0stry. bez cac- Sympatycy są mile widziani.
Tambw nie czuł się .sympaKa nia sie. B yłoby od r azu· ze
t rz:v mili ony be7rohritri ych , żad tyk iem nieznanego mu sprzyi rekompensat, mierzenia, ale ciekaw był. Ponych dot?d i
ora wdzi we ceny, ~kleYJv oeł ne chód ze sztandarem ruszył wnet
<iro!Zirh towa rów. be7 kolejek . sprzed koś cioła . Po jechali za
n im. Miejscem zebrania okazał
Po t?ldm rok u W57Vscv l ew orę
czni or n5ilibv na kolan"ch o się dom kultury tutejszego bropr zvwr{lrpriie '3 0C ial~Zr(ll1. R ząd waru.
Jola ocknęła się, więc Tamm ó stłhy <; iP. wtedy na wet wzbrabor spytał ją, czy chce pójść
w
nfa ć I 5t:nviać warunki Bo
z nim i Markiem. Nie miała ·ogrunrif' rzer•7v · so • ializm to dla
choty, wolała pospać dalej. Zor za du k ł o"ntliw::i ~zecz Trzeba
s tała w samochodzie.
nle••sl;i n ni P no1<011 vwa r trt• dn'lSala była przygotowana na
§ci . ktr'iry <'h w ti: anit? linnie w
przyj ę cie sprzymierzonych weogóle nie ma .
dług zasady ,czym i·hata boga- M'l7 e nalefa 1 nbv d ::i ć luta". Na stołach czekały kufle.
dziol'Y' d nln1e zarahi1'tć?
Po staropolsku ubrane kelnerki
- Le w 'lręcznl nie c!"i ca zara·
przystąpiły od razu do nalewablar. bo to nużv i meczy. Oni
nia piwa. rembor siadł z Maroienlądze
ntr zvmvw"ć
chca
kiem przy osta.tm.lm stole, że
1\T~ ilepiPj no<'7tn, 7ehv nie trzeby mieć w polu widzenia całą
b'I bvln chodzić po n~ do jasalę.
kie«o~ tam miejsca oracy. któNa jej przeciwnym lmlńcu, 7.a
re l':niechęca samym swoim wizasiadło
stołem prezydialnym,
dokiem.
- Pan jest zawzięty na le- trzech prawdziwych patri<ltów
w wieku emerytalinym albo zbliworęcznych.

za

Rys. Dariusz n:omanowicz

szepnął

złomność?

- Dobrobyt. Od świata.
. - Od Ameryki też?
- Jasne. Od wszystkich, którzy stę pazerrue wzbogacili pracą.

jeszmegalomańskich
kilka
zdań w tym samym stylu. Po'
tem oznajmił:
..- Teraz oddaję głos koledze
Bielikowi, kierownikowi naszej
sekcji do śledzenia kreciej roboty. On uomli nas na knoszyderców,
wania wrogów i
które niestety nie ustają.
.t>rzewodnkzący wygłosił

cze

Jola wróciła od rodziców zauwafalnie niedospana. a także
jakby przepita Tambor taktownie o nic nie pytał, ona zaś nie
kwapiła się do wynuneń. Wynikiem rozmowy z niezależnym
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niego. Srod:koW7
!onym do
niebawem, zabrzęczał
.d zwonkiem ł otworzył zebranie.
- Witam szanowne ko.leżeń
postwo w uroczystym dniu
sztandaru.
święcenia naszego
wstał

Podniósł się mężczyzna siepirzewodrudzący po p;ra.wicy
czącego i przystąpił do obnaża

nia knowań.
- Coraz natrętniej rozpowposzechniany jest cyniczny
gląd, że powinniśmy pofolgować
wziąć
miłości ojczyzny, za
się ostrzej do roboty.
- Pofolgować w miłości ojwzburzony
czyzny! - załkał
Jaik im coś
głos z kąta sali. -

to

w

tak zdradzieckiego przez garprzechodzi!
- Bezczelności im nie brak
- stwierdi;il Bielik. Na pocie. chę zauważył u&pokajająco: Polakowi na szczęście nikt nie
Po chwili
może nic kazać. Ci Sa.mi móreferował dalej. wią, że trzeba by więcej uczyć
się od innych. Importować cudzą myśl teehniczną i organizadło

cyjną.

Teraz odezwały się kolejno
trzy osoby z sali.
- Albo to Polak nie potrafi?
Na,r ód nasz zdolny. Może nawet
najzdolniejszy na świecie.
- Płacić dolarami za jakąś
tam· myśl. Lepiej sprowadzić
pomarańcze , dla dzieci, bo . one
u nas niestety nie rosną, chopociaż dla sprawiedliwości
winny.
- Słusznie. Dzieci naszym
wielkim skarbem i nadzieją.
wąitiku
Bielik naiwiąz.ął do
dzieci.
- - Są też zarzuty, że mamy
naturalny.
za duty przyrost
Postęp gospodarciy, mówią samolubni sybaryci, nie nadąża za
tym rozpłodem. Może ustosuntego koleżanka
kuje się do
zasłużona
Sieciechowa, nasza
matka-Polka.
Sieciechowa powiedziała swoje siedząc, bo tusza utrudniała jej wyprostqwanie się mię
dzy krzesłem a s.tołem.
- Urodziłam jedenaścioro .i,
chwalić Boga, wychowałam z
pomocą państwa, W poprawczakach tylko czworo. Dodatki rodzinne są za małe, to fakt, ale
porządnej Po.lki nie powinno to
zniechęcać. Trzeba tylk<l ukrócić skrobanki, żeby wygodnictwa nie było
- I rozpustne uświadamianie
w szkole - dorzuciła inna patriotka. - Dziewuchy się wycwaniają, uczą rótnycb sposobów, żeby nie rodzić. Po co to? ·
Co się urodzi, to i wychowa.
Tr<lszczy się o to za nas Pan
Bóg i Ojciec Swięty.
zebrania wkroczył
W tok
aż

przew<ldniczący.

-

Proponuję wrócić

do pryn-

cypiów, proszę koleżeństwa. Referujcie dalej, koleg<l Bielik.
się
- Nieustannie oczernia
naszą historię i narodowe świę
tości. A to że była anarchia,
nie wolność. A to że złe wzory.
A to że ska'.{anie do rzek zamia.st pracy dla kraju, choć
by pod zaborami.
- Stare śpiewki nihilistów
- zauważył prżewodniczący. Niedługo i wieszczów zakwes·
tionują.
- Już kwestionują. Twierdzą,
te to jest mącenie rodakom w
głowach kultem klęsk, a nie osiągnięć.

-

Wieszcz6w obronimy. Pra-

gnę koleżeństwo poinformować,
o
że otrzymałem komunllkat

oddługo nie butnie prowodyr napastA potem wcale.
nikó-w. -:- Radzę po -dobroci. ~
- A co, dasz nam po gę bie,
mocarzu?
- Jak będzie trzeba, to dam.
Prowodyr zwrócił się do swoich kompanów.
iPa tafiana.
Po ryju g<l,
Niech nie straszy.
Jeden z pijan,ych ruszył ku
Tamborowi z łapami, ale naszczęką na podstasię
dział
wioną przez niego pięść i wylą
dował na ziemi. 'To samo stało się wnet z obydwoma pozoJ :;zcze

rzekł

stałymi.

ku w milicji humanizację pozatrzymanym.i. ·
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Przesłuchujący mają dążyć do
zrozumienia
psychologicznego
winowajcy, we jrzenia w jego
duszę, dotarcia do głębinowych
pobudek czynu. Jeśli pana w fo
istna
w cią gną, ·marna sprawa,
matnia. Zaczną od wypytywania o zdrowie: dzieciństwo, st<lsunki z rod zicami, żoną, przyki;ości w miejscu pracy, kQmple :sy, frustracje. Jak fa podpadłem niedawno za źle wyregulowane reflektory, to wydosta łe m s ię z komi sariatu dop iero następnego dnia wieczor em.
Zgroz'.l, sir.
- T o co m a.rn zrobić? - spyzaniepokojony Tambor.
ta ł
J a,k tylko padnie pytanie
albo dziedństwo,
o zdrowie
n iech pan natychmia st zażąda:
pro szę po dawnem u, bez human izac ji. Oni na to chętnie pójd ą . bo roboty mniej: M usi pan
jedynie po tw ierdzić t o życzenie
w prot okole, że by mieli dowód
dla zwierzchności.
po- Dobrze, zażąda.m

s tępowania

- Odjeżdżamy - powied zia ł
utworzeniu przy naszej Radzie Tambor do Marka.
zdążył
Nim jednak Marek
Głównej komisji Inwentaryzacji
i ochrony świętości. Wieszczo- pootwierać drzwi, przy samowie wejdą na listę ochronną chodzie zatrzymał śię motocykl
z dwoma milicjantami na siobez wątpienia. Zażąda się od
'
dełku.
Sejmu sankcji za szarganie.
- Kto pobił ty ch trzech? - Królów też wziąć pod omilicjantów,
spytał starszy z
hu~nął krzepki głos
chronę! z sali. - Wszystki;:h. Historycy plutonowy.
po spieszy ł
Z wy ja śnien i em
pozwalają. To
za wiele sobie
tego poszturchu,ją, to na inne- Marek. ·
t wi erdzę.
- Nikt n!.e pobił. Rzucili się
albo
pomyjami
go chlusną
W komisar iacie sprawdziło się
podpuszczą. żadnego • na mojego pasażera, nadziali na
smrodu
w szystko, co zapowiedział Mapi.ęść i leżą.
jego
szacunku.
Tambor , uwolnił
rek . Kiedy
Milicjant pokręcił głową , jakdo woli piwo buDoJewańe
przesłuchującego go funkcionanatak
dla
politowaniem
z
by
zowało już niektórym patriotom
riusza od wdawania się w hukłamstwa.
w głowach. Jeden z mch wstał iwnego
przebiegło
manizację, śledztwo
na
nadziało się
Trzech
nagle i walcząc z plączącym
szyb ko. Przesądzi ły rzecz zgojedną pięść i wszyscy leżą. M isię w ustacil ję ;1:yki.em zapropodne o ś wi adczenia Joli i Marka,
licja nie lubi takiego robienia
·
nował:
byli
że sprawcami incydentu
I nik t
obywatelu.
konia,
w
jej
- Powinniśmy uchwalić retrze j pijani mężczyźni, Tambcr
wyszedł, onie
dobrze
tym
na
zolucję. Pmywirocić mo;na.rchlię .
ozaś nie przekroczył granic
strzegam.
l'olska mocarstwem od morza
b rony koniecznej. Po dwudziessię na m nie k oRzucali
do morza. Wspólna granica pol wszyscy
tu minutach opu ś~li
lejno, są pijani - rozwinął w ysko-japońska na rzece Ural.
troje komisariat i pojechali do
Działałem
jaśnienie Tambor. Tambor nie znał historii Pol- w obronie własnej.
r e stauracji na obiad.
ski - a tym bardz.iej wieszZ samochodu wygramoliła się
o
czów, trady.cji i świętośoi,
Jola i potwierdziła oświadcze XI.
których była mowa. Zebrąnie nie Tambora.
· zaczęło go przeto nud:ać.
było ,
rzeczywiście
- Tak
- Wychodzimy, panie Marku
Czwarty na liście WYnalazca
Mąż kazał
panie plutonowy.
- ozna.}miŁ
im odejść, bo napastowali mnie perpetuum mobile także miew
szkał daleko od Warszawy:
Kiedy znaleźli się za drzw.iaerotycznie, a · wtedy oni ruszyli
. mi, Marek powiedział:
po ' Bydgoszczy. Nazywał się Piotr
na niego. N o to dostali
Bylicki. Znowu wypadło wy- To maniacy, sir. Dać im
ale umiarkowa nie.
szczękach,
ruszyć w podróż wczesnym ranza
władzę, to by nas wzięli
Tyle, ile dla uspokojenia trzekiem.
mordfł tward:z;iej od liberałów.
ba.
Dla urozmaicenia dłu giej jazLiberałowie amerykańscy
do
Plutonowy zwrócił , się
dy T ambor kupił w hotelowym
zauważył
są za swobodą Tambora.
gazet.
kiosku kilka polskich
•
Tambor.
- Poproszę o dowód osobisty.
Sam zat-0pił s.ię w lekturze po- Nasi też. Marzą o tym, że
Tambor podał mu swój ameważne go dziennika politycznego,
by mieć pełną swobodę wzięcta
rykański paszport. Milicjant oJ ol.a nat ychmiast -z;aczęła przeza mordę nieliberałów.
bejrzał z Wyczuwalną bezra dczasopismo, drukujące
g ląd ać
- A kto to są Ll was plurapotem z aś
nością j, rozterką,
t ylko ogłoszen i a.
przypomni<rł sobie zaliści? wsunął do raportówki.
polityczna
Poważna gazeta
słyszaną nazwę Tambor.
- Państwo pojadą za nami
m ę czyła "Tambora nie mniej od
libera- To kandydaci na
do komisariatu - zarządził.
nied„ wnego słuchania w telełów, nie mogąey na razie dojść
zgodził
- Bardzo pros.t..ę wizji gadających !:(łów . Język
do głosu. Oni chcą, żeby wszy- się bez dyskusji Tambor..
pub lik acj i był sztucznym żargo
scy mieli prawo trzymać nieliza jadącymi przoRuszyli
berałów za twarz.
dem milicjantami. Wystraszo.na nem d la wt;;i jemniczonych, jakRuszyli w stronę samochonieco Jola milczała, natomiast by wyr a żanie myśli w sposób
prosty uwłaczało oowadze audu. Kiedy go ujrzeli, zaniepodla
Marek pospieszył z radą
t orów. To i ednakże . co d a wało
koili się obaj. Przy woz.ie majTambora.
s ię zrozum i eć, potwierdzało ostrow.aJd trzej młodzi mężczyź.ni
- Sir, niech pan żąda tr:i.krządzenie
Marka. że
pinię
starający się go otworzyć. Tamhumanizacji, bo
towania bez
Polska Polega głównie na zmabor szybko odgadł, że młodzień
inaczej nie wyjedziemy stą d
ganiu s : ę z truqn'l ~ ci s mi, któcy chcą się dobrać do Joli, któ- dzisiaj.
rych w k apit11izmie w c itól<"'
ra pozamykała drzwi od wewTambor zrozumiał z rady. tylnątrz.
ko ostrzegawczą końcówkę. Jej nie ma.
Tak też było. Na przemian z
wyjaśnienia.
jądro wymagało
próbami sforsowania zamków
Było kolejną . zagadką ze sfery
od zewnątrz. młodzieńcy domapolskiej specyfiki.
gali się otwarcia drzwi przez
- O jakiej humanizacji pan
Jolę. Byli pijani i posługiwali
mówi?
się językiem wulgarnym. Tam- Zaraz wytłumaczę. U nas,
bor zażądał, by natychmiast
pod presją kół intelektualn)' cą,
wprowadzono od zeszłego roodeszli od samochodu.
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