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1. 
Jeden 1 moich przyjaciół zażądał kategorycznie: 
- Na święta napisz co§ opt11mistycznegol 
Łatwo powiedzieć - pomyślałem, przypominając sobie, ie nie

gdyś modna była piosenka, w której autor przekonywał, że o ko
chaniu łatwo się mówi. Skąd teraz wziąć optymizm? Czasy tak 
dalece się zmieniły, że niegdyś przekonywano nas, że będzie le
piej, już to lepiej niemal' było widać, teraz wmawia się nam, ie 
będzie gorzej i jest gorzej. Gdzie zatem szukać optymizmu? 

Wicepremier Leszek Balcerowicz przemawiając na otwarciu 
kilkudniowego posiedzenia Sejmu PRL, nie ukrywał, że propono
wane zmiany gospodarcze spowodują przejściowe obniżenie pozio
mu życia, to jednak za tym obniżeniem ma a:ę wyłonić lepszy 
dla wszystkich okres życia. Pytanie tylko, ile będzie trwał ten 
„przejściowy okres", po którym ma być lepiej? I drugie pytanie: 
czy ta obietnica je.st prawdziwa, bo już wielekroć obiecywano 
nam niemal „raj na ziemi", a dostawaliśmy piekło. I teraz wielu 
ludzi, którzy w ten „raj" uwierzyli, pluje sobie w brodę i ma 
„mora!nego· katza". Trudno więc dziwić się, że ludzie nie są sko
rzy wierzyć w każde zapewnienie, w l~ażdą obietnicę i dmuchają 
na zimne. A z drugiej strony bez ·odrobiny optymizmu trudno się 
żyje. 

2. 
Szedłem sobie wczes;1ym wieczorem ulicą Juliana Tuwima. Mi· 

jało mnie dwóch · mężczyzn i kobieta. Mimo woli usłyszałem zda
nie wypowiedziane przez kobietę. 

- Ja do dziala1i rządu nie odnos::ę się, mówię tylko o tym, co 
tu się, na dole dzi°eje, a tu nic się nie zmieniło, urzędy i inst11-
tuc;je nadal pracują po staremu .. „ 
Chciałem wykz;zyknąć: - Ma pani całkowitą rację! - ale pow

strzyinałein się. Nie należy wtrącać się do cudzych dyskusji. Cy
tując wszakże usłyszane mimo woli zdanie nieznajomej kobiety, 
mogę teraz napisać, że się z nią zgadzam. Od dawna piszę bo
wiem - można to sprawdzić - że nasze wszelkie ins:ytucje usta
wione są do wewnątrz, że służą bardziej sprawozdawczości 
i zwierzchności niż petentom i klie:itom, że nasz handel urzęduje 
a nie h:mdlujc, że nikomu nic się nie opłaca, że mało kto chce 
tija wnić swoją przedsiębiorczość, a jeśli już to w pośrednictwie; 
że:„ Co tu dalej wyliczać'? Jak jest każdy wie, jeśli ma coś do 
załatwienia, kupienia, przedsięwzięcia. 

Rozumiem, że zmiany muszą objąć nie tylko całą adminis trację, 
ale i całą gospodarkę, że musi ona zacząć pracować na innych niż 
do tej pory zasadach. Nasze życie społeczne, polityczne i gospo
darcze' musi stać ·się normalnym, musi zacząć funkcjonować na 
norma,lnych zasadach. Już Mieczysław F. Rakows'd ze swym rzą
dem chciał z głowy wszystko stawiać na nogi, ale mu się to nie 
udało. Nie miał społecznego poparcia. Rząd T.adeusza Mazowiec
kiego poparcie to ma i - mam wrażenie - zdaje sobie sprawEł 
z ryzyka i ogromu przedsięwzięcia. 

Rzecz bowiem nie tylko w tym, że zacząć muszą działać okreś
lone zasady, według których petent i klient s tają się podmiotem 
działania. Człowiek za swą pracę jest naJe;;ycie wynagradz;my 
i ma prawo do takiego życia, jakie mu najbardziej odpowiada, 
Hasła, zapewnienia i deklaracje muszą stać się praktyką. A le aby 
tak się stało - musi zmienić się sposób myślenia wielu ludzi, 
Ur~ęunik nie mo:::e na wiciok wchoaząccgo p:!tenta mieć już go
towej cupovaedz1: - ~~ie! - Aie pvwrmen ;:.iµoL.na.:: ~.:.ę ze SJ..ir<i. "<ł 
i ~•a..: b;-.; pomocnikiem, sług;ł la dlaczego, 111e) i pl'le wodnik.em 
p.:: • .::nta w zalatwiamu jJt;o spra\vy. :::,przedawca pomo\:111k1em 
i doradcą klienta. Milicjant - obroncą obywateli. Kierowca au
tobusu MPK czy PKS miłym dla pasażerów przewoźnikiem. 

Czy to są nierealne marzema? Nie wydaje mi się. Jeśli ci, 
ktorzy nam służą, będą widzieli w tym swoj interes, to nie wyda 
im się to takie aziwne i niemożliwe. Ale u nas ciągle jcs''"~e nie 
p.ac, się za prai.:ę ta: •. J .-: b:c u .., l ~ a (' ·. l'r« n·," l' e 
h~Gęaz:ie I !11~ w~ZJ Sin..al. 

3. 
rlyłem przeciwny specjalnym uprawnic.iiom cib rządu Zbignie-. 

wa Messnera l me pałam entuz:jat:mem clla takicn up1awnien, ah 
rządu Tadeusza lhawwieckiego. Moje obiekcje biorą się stąd, że 
nawet najbardziej idealny rząd pozbawiony społecznej kontroli 
może łatwo popełniać te \\ szystkie blędy, jakich byliśmy świad
kami do tej pory. Proces ustanawiania nowych praw jest długi 
i skomplikowany. Inflacji nie da się zdławić et;.:pam:. Trzeba 
to zrobić szybko i skutecznie. Ludzie zaczynają się denerwować 
ciągnącym się kryzysem. Drażni ;eh proces niezahamowanego 
wzr<.'!itu cen, drożyzna, rosnące ub,s wo przy niepoh<J.mowanym 
dążeniu do ciągłego świętowania. 1\Ioże to w końcu wyczerpać 
kredyt zaufama dla rządu Tadeusza Mazowieckiego i dlatego Lt~ch 
Wałęsa zaskakuje wszystkich propozyc;a.mi nadania temu rządo
wi specjalnych pełnomocnictw. 

Opozycja niegdyś bezustannie domagała się poddania całości 
życia politycznego i gospodarczego społecznej kontroli. Taka kon
trola miała być 1kutecznym sposobem unikania wszelkich błę_
dów. Jeśli społeczna kontrola miała być dobrym sposobem unika
nia błędów w poprzednim układzie politycznym, to dlaczego dzi• 
straciła swoje znaczenie? 
4. 

Przed wielu laty pracowałem z Henrykiem Rudnickim w „Gło
sie Robotniczym". Był moim kierownikiem w dziale miejskim, 
Lubił po pracy opowiadać różne facecje. Kiedyś opowiedział 
o wymyślonym przez siebie sposobie na leczenie syfa. Otói -
jego zdaniem - trzeba byłoby wszystkim ulica po ulic:r dom po 
domu, mieszkanie po mieszkaniu zaszczepić tyfus. C!:horoba ta 
wytrzęsłaby wszystkich i syf zginąłby bezpowrotn1e. 
5. 

Gospodarka jest chora. Potrzeba jej radykalnej 1 sku·tecznet 
kuracji. Coś w rodzaju owego tyil:lsu, o którym mówił ,u~ przed 
laty Heriryk Rudnicki. Lekarze naszej gospodarki - a j~st ich 
niemało - powiadają, że przebieg leczenia będzie bole;my, ale 
ma być skuteczny. Każdy lekarz tak mówi. I pacjent musi mu 
wierzyć. Nie ma innego wyjścia. Praktyka dopiero pokaże, czy 
lekarz wystawił właściwą diagnozę i czy dobrał właściwy sposób 
leczenia? Ryzyko jest zawsze. Ale tym razem „końskiej ku-racji" 
ma być poddane społeczeństwo. Czy można dziwić. się, że nie prze
jawia entuzjazmu, że grozi w przyszłości - gdyby na przykład 
kuracja przedłużała się lub była bardziej bolesna nit to oczeki
wano - buntem? Czy zatem nie byłoby lepiej, gdyby lecz.enie to 
odbywało się jednak pod społeczną kontrolą? Kontrolę tę spra• 
wowałby Sejm PRL i związki zawodowe. 
6~ . 

Za niedługi czas zbierze się XI Nadzwyczajny Zjazd PZPR. Ma 
on zakończyć działalność partii i powohć do żyda nową. Jaka 
to będzie partia? Powstało 200 propozycji programowych i tylet 
samo propozycji nowej nazwy. · 

Nowa partia - jak by się nie r.azywała - musi zdecydowanie 
odciąć się od przeszłości, dokonać rzetelnej i krytyc~nej oceny 
przeszłości, wybrać taki zestaw tradycji, który nie budzi żadnych 
wątpliwości i przyjąć taki program, który znalazłby w przyszłoś
ci społeczne poparcie. Ta partia musi zająć należne jej miejsce 
w pluralistycznym :!!Ystemie politycznym, który nie może funkcj~ 
nować prawidłowo ani bez prawicy, ani bez lewicy. Nowa -
podkreślam: n o w a partia musi też określf6 awój stosu
nek do innych partii tak na lewicy, jak i na prawicy. Z klm 
może wchodzić w. ewentualną koalicję, a z kim jest to· wyklu• 
cz.one? · 

W pełni podzielam pogląd, t.e to n!e mote by! ty~ zmiana 
szyldu. To ma być n o w a partia, socjalistycmal 
· Życzę spokojnycł1 świąt! 

LUC.rusz IWfJODroOWSKI 
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2 ODGŁOSY 

przegląd 
p_.&SJ 

W dalszym ciągu spada pro
dukcja, a rosną ceny t płace . . 
W ubiegłym miesiącu - jak 
podał dziennik „RZECZPOS-

. POLITA" (nr 287) - przecięt
na płaca w podstawowych 
działach gospodarki uspołecz
nionej wyniosła 4(}8 ty.s. zło
tych. Najwięcej zarobili pra
cownicy pr·zemysłu wydobyw
czego (790 ty·s. zł) ł przetwór
czego (405 tys. zł.) Na dalszych 
miejsoach znaleźli się pracowni
cy budownictwa - 378 tys. zł, 
transportu - 357 tys. zł, han
dlu - 307 tys. zł, łącz.n.ości -
268 tys, złotych. W porówna
niu z październikiem płace 
wzrosły o 24 pro<:., a ceny o 
35 procent. Spadły więc płace 
realne. 

Wojciech Markiewicz podaje 
w t,ygodniku „POLITYKA" (nr 
50), że dyrektor dużego z81kła
du pracy zarabia 1,5 mln zł, 
wojewoda czy prezydent War
szawy - ·1,2 mln zł, generał 
brygady na stanowisku dowód
cy dywizji - 1 mlin zł, kapi
tan na stanowisku dowódcy 
batalionu - 593 ty5, zł, pod
porucznik na stanowisku, do
wódcy plutonu - 491 łys. zł, 
plutonowy po dwóch latach -
395 tył złotych . Płace osób 
wojskowych obejmują wszyst
kie dodatki oprócz munduro
wego, który wynosi około 18 
tys, złotych miesięc2l!lle. 

PROBLEM 
SENSU ŻYCIA 

' 
"i 

Prawda ewangeliczna głosi, 
ie nie samym chlebem czło
wiek żyje. W trudnych czasach 
ludzie ,często zastanawiają się 
nad sensem życia. Postawy 
młodzieży polskiej w tej spra
wie badał w 1988 roku Janusz 
Mariański. Uzyskane wyniki są 
repreumtatywne dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych i 
studentów, Artykuł podsumo
wujący opu.b1!1kował miesięcz
nik „NOWE DROGI" (nr 10). 

Ogromna większość młodzie
ty (92,9 proc.) należy do Koś
cioła rzymskokatolickiego. Na
tomiast wyznawcy prawosła
wia stanowią 0,4 proc„ protes
tantyzmu - 0,3 proc., judaiz
mu - 0,5 proc„ .islamu - 0,3 
proc.t buddyzmu - 0,3 pro<:„ 
innych religii - 1;8 proc. -Po
z.ostali są bezwyznaniowi ' (2,8 
proc.) bądt nie · udzi'elili odpo
wiedzi. Za głębok<> wierzących 
U7Jllało się 17,9 proc„ za wie
rzących - 61,4 proc., niezde- -
cydowanych, ale przywiąza
nych do tradycji religijnych 
- 15,6 proc., obojętnych w 
sprawach wiary - 2,4 proc., 
niewierzących - 2,4 proc. 
Reszta nie udzieliła odpowie
dzi. W każdą niedzielę uczę.sz
cza do kościoła 36,1 proc„ pra
wie w każdą niedzielę - 31,4 
proc., jeden lub dwa razy w 
miesiącu - 13,3 proc., tylko 
w wielkie święta - 7,6 proc„ 
tyl'ko z okazji ślubu, chrztu, 
pogrze<bu itp. - 3,1 proc. W 
ogóle nie chodzi do kościoła 
zaledwie 4,6 proc. Pozootali 
nie potrafili określić częstotli
wości uczęszczania do kościo
ła (2,7 proc.) bądż nie odpo
wiedzieli na pytanie. 

Bardzo często odczuwa bez
sens życia 4,6 pro<:. responden
tów, często - 9,2 proc., cza
sami - 34, 7 pro<:„ rzadko -
30,9 proc., nigdy - 12,l proc. 
Nie ma zdania w tej kwestii 
7,2 proc., a nie udzieliło odpo. 
wiedz! 1,2 proc. Prawie cztery 
piąte młodzieży szkolnej I stu
denckiej przeżywa więc stany 
zwJłtpienia w sens życia. Bada- -
nia nie potwierdziły jednak · 
potocznego przekonania o sze
rzącei się beznadziejności i 
bezsensie. Pewne kryzysy psy
chiczne mogą zresztą wrzyjać 
rozwojowi osobowości. 

Badani uczniowie i studenci 
mieli wy1brać z podanej !Lsty 
co najwyże; cżcery najbardziej 
cenione przez siebie wartości 
życiowe. Na tej -podstawie oow
stała · · następująca · hierarchia 
.wartości: 1 szczęście rodzinne -
72,3 proc.; miło§ć. wielkie u
czucie - 68,2 proc.; głęboka 
wiara religijna - 48,3 proc.; 
zdobycie lud7Jklego z:au!anLa, 
przyjaciół, którzy człowieka lu
bią I szanują - 47,2 proc.; pra
ca. którą się lubi - 43,6 proc.; 
znalezienie własnego miejsca 
w społeczeństwie oraz poczu
cie, te jest się w nim przy
dathym i potrzebnym - 35,5 
proc.; z.dobycie indywidualnoś
ci, własnego s'tylu, umiejętnoś
ci bycia sobą - 27,9 proc.: dą
żenie do wybranego celu - 26,9 
proc.; wykształcenie, dążenie 
do wiedzy - 21,8 proc.; pie-

, 

nłądze, dobrobyt, komfMt ty
ci.a. przyzwoita pozycJa mate
rialna - IO,O proc.; pozostawie
nie po awoitg tyciu jakieg&ł 
trwałego «Jadu - 11,4 proc.; 
wiara w jakąś wleltą ideę -
9,0 proc.; 1pokojne życie bez 
tadnych niespodzianek ...... 8,3 
proc.;. bog.actw0 wrażeń, za
kosztowanie wszystkiego choć
by za cenę przykrości - 6,1 
proc. 

Janusz MariańS1kl pi-sze, że 
deklarowane prrez młodzież 
wartości, które mają nadawać 
sens :tyciu, nie są naj-wyż.szej 
jakości. Mają charaikter prak
'tyczny i egocentryczny. , Na 
dłuższą metę nie są w stanie 
dostarczyć sensu życia, choć 
mogą przyczyniać się do osią• 
gnięcia równowagi psychicz.nej. 

ŻYCIE BEZ SENSU 

Problem sensu i bezsensu 
życia z per1Spektywy szpitala 
psychiatryczn~o interesu,ąco 
przeds.tawił Władimir Siemi<>
nowicz Wysocki (25 I 1938· -
25 VI 1980). utwór legendar
nego pisarza, aktora l pieśnia
rza rosy ,JSkiego przedrukował 
miesięcznik „LITERATURA 
NA SWIECIE" (.nr 5-6), Oto 
wybrane fragmenty: 

„O godz. 3 min. 30 \V nocy 
pewien wyglądający na mło· 
kosa idiota.._ ukradkiem trącił 
mnie łokciem w bok I oznaJ· 
mil, że tramwaje Już nie cho
dzą, a ostatnia 47-ka jechab 
dwie godziny temu, rozwoz.ąc 
przypuszczalnie konduktorów, 
pracownlk6w parku I przypad
kowych przechodniów. Ostatni 
trolejbus zabiera nas stąd! 
ltd. Ech! Jednak życie to 
wspaniała rzecz! (-.) 

Wszyscy prorocy: i Jan, i 
Izaak, ł Salomon, 1 Mojtesz, i 
kto tam Jeszcze, maJą rację 
tylko co do Jednego - ie Pan 
żyje, ukrzyżowano go, zmar
twychwstał i cieszy się teraz 
dobrym zdrowiem, a królest
wo Jego Jest niebieskie. A 
wszystko, co się tyczy umiło
wania bliźniego, podstawiania 
twarzy pod ciosy Jego, a takie 
nie obraiaj, nie pałrz, nie slu
chaJ, nie oddychaj, kiedy cię 
nie proszą i cala reszta tych 
bzdur - wszystko to są uzu
pełnienia wzięte z ustnych In
dowych przekazów. Ot, col I 
Jeszcze coś. Nie zablJaJI To Jest 
słuszne. Nie naldy zabijać. Za
bijać żal, a i przecież nie ma 
powodu! (~.) 

Tak więc1 nle zsbUaJ, w 
tym sedno. Za żadne skarby 
nle pójdę do stołówki. ram 
siedzą świry i mlaszczą. Nie 
przekonujcie mnie, właśnie że 
mlaszczą 1 w dodatku ' siorbią. 
Ach! · Eureka. Wszystko Jedno 
na -co są ·chorzy .:-. schizofre
nia panuje tam, paranoja i 
wszelkie Inne paskudztwo -
mają Jedną, a dokładniej dwie 
wspólne cechy. Wszyscy oni to 
siorba.ki I mlaska.cze. O. I ja 
do nich nie p6jdę, wolę wziąć 
suchy prowi'ant, mam koniec 
końców do suchej racji prawo. 
I tak wszystko tutaj mamy su
che - l regulamin, I obsługę. 
I Ja domagam się sncheJ ra
cji. Nie? W takim razie gło· 
dówka jedrnle głodówka 
może WllB przekonać, że Jed
nostka to nie tylko spożywa
jący stwór, · lecz coś - a ra
czej coś znacznie więcej. (.„) 

Na ulicy plucha, gołoledź, 
rzucają przekleństwa kierowcy 
I psioczą przewracające się ko
biety, a mężczyźni (nie prze
wracający się) wcale im nie 
podają rąk, tylko starają się 
podejrzeć kolor bielizny_ lub, 
co gorsza, o nic się nie stara
ją: idą sobie i uważają, u.waża
Ją, żeby Die upaś6. Upadniesz 
- I nikł cię Die padnlesie -
sam upadłeś, sam wstawaJ. 
Prawo, b"'wo, dragon, wagon, 
wygon, poligon, samogon, a.lko
gon i po prostu gon". 

REALNE OELE ŻYCIA 

na.zal ••• naplsanr Pfth nte
znane.co ekenomlat41 eseJ WJ• 
kładajl\01 doktrn•, kt6ra wy. 
warła decyduJąą wpłJ'W „ 
rodzaj ludzki. Autorem ~Ył 
Karol Marks, książką - »Kry
tyka ekonomii polltyameJ•, a 
wstęp uwierał naJbat'dzłej 
lj;larowne sformułowania ma
terialistycznej Interpretacji hl
storll - kwintesencję wszyst
kiego, co dziś nosi miano mar
ksizmu. Ale wpływ traktatu 
MUia na myśl p0Jityczną był 
bardziej bezpośredni I. być mo
że, nie mniej stały". 

John Stu.art Mill był angiel
skim empirystą, a nie francus
kim racjonalistą czy .niemiec
kim metafizykiem. Nie miał 
zaufania do prostych modeli 
wyjaśniających skomplikowaną, 
zmienną, pełną sprzeczmosc1 
rzeczywistość. Prrez to był bar
dzo niezdecydowanym oraz nie
pewnym zwolennikiiem zorga
nizowanych partii i progra-
mów. · 

„Mimo orędownictwa ze stro
ny ojca, mimo namiętnej wia
ry Mrs. Taylor w ostateczne 
rozwiązanie całego zła spoJecz
nego przez Jakąś wielką zmia
nę instytuoJonalną (w jej przy
padku przez socJallzm), nie po
trafił zaufa6 pojęciu Jasno :n
rysowanego celu ostatecznego, 
ponieważ widział, łe ludzie 
różnią się i zmieniają - nie 
tylko z przyczyn naturalnych, 
lecz także z powodu tego, co 
sami robią, by zmienić swój 
własny charakter, czasami w . 
sposób niezamierzony. Sprawia 
to, że ich zachowanie nie da
je się przewidzieć oraz czyni 
prawa i teorie - wszystko 
jedno, czy łnspirow: ' J .analo
giami z mechaniką, czy z bio
Iog·lą - niezdolnym! -do obję. 
cła złożoności i cech jakościo
wych nawet charakteru Jednost
ki, a co dopiero grupy ludzi. 
Dlatego narzucanie którejkol
wiek z łych konstrukcji tywe
mu społeczeństwu Wiąże się, 
uiywając ulubionego ostrzeże
nia Mllla, z Pomniejszaniem, 
kaleczeniem, krępowaniem, za. 
bijaniem zdolności ludzkich". -

John Stuart Mill doszedł do 
wnioo·ku, że człowiek jest isto
tą twórczą. omylną, niezdolną 
do całkowitej doskonałości. Ni
gdy nie zaprzestanie poszuki
wać prawdy, nowości, s.zczęś
cia I wolności. Wyróżnia go 
wolność wyboru I eksperymen
towania, a nie racjonalna myśl 
i panowanie nad naturą. 

PROZA ŻYCIA 

Wracając do naszej rzeczy
w1stości, zwracam uwagę na 
ciekawą rozmowę EJ.ż,biety Po
morskiej z senatorem Karolem 
Mod:zelewskim, którą opubliko
wał mi-esięczm.iik „ODRA" ~nr 11). 
Karol Modzelewski mówi, że 
trzeba wy.zbyć się nienawiści, 
traktować przeciwnika jako 
partnera, a nie wroga, oraz 
próbować zawierać kompromi
sy. Nie można kształtować de
m<>kratycznej kultury politycz
nej wyłąc1ll)ie przez wrogość 
do komunizmu. Naleiy pamię
'tać, że w obecnej koalicji 
głównym partnerem ,,Solidar
ności" nie są ZSL i SD, lecz 
właśnie komuniści. 

,,Nie wszyscy, rzecz Jasna. 
Chodzi o pra.gmat7czno-refor
matorski odłam komunistyczne
go przywództwa z generałami 
Jaruzelskim 1 Kiszczakiem na. 
czele, mający za sobą poparcie 
woJska i zaufanie kierownic
twa ZSRR oraz dysponuJący 
kluczowym urzędem prezyden
ta. Hasło Michnika •Wasz pre
zydent, nasz premier„ było 
wołaniem o taką właśnie koa
licję. Partner komunistyczny 
zapewnia temu rządowi nie
zbędny posłuch aparatu pań
stwowego, a partner solidar
nościowy - wiarygodność I 
autorytet niezbędny do prze. 
prowadzenia niepopularnych 
decyzji gospodarczych. Dla obu 
strm Jest to alians ryZYkow-

W grudniu 1959 roku Isaiah ny, choć moim zdaniem, dale-
Berlin wygłosił w Londynie ko większe ryz)'ko p0nosl •So-
bardzo ciekawy wykład na te- Udarność„. Dlatego w dysku
mat światopoglądu Johna Stu- . sjach poprzedza.Jąeych decyzję 
arta Milla. Przypadała wów- opowiadałem się publicznie 
czas setna rocznica opubliko- · przeciw temu rozwiązaniu. Dziś 
wania słynnego traktatu · „O Jednak, gdy nieodwracalnie 
wolności". Wykład ten prze- weszliśmy na tę drogę, powo-

·dzenie rządu Mazowieckiego · 
drukowano w miesięczniku stało się dla kraju i •Solidar-
„TWORCZOSC" (nr .Ił. Na ności» sprawą najwyższej wa. 
wstępie autor przypomniał, co gi" • 
jeszcze ważnego wydanzył.O się , Karol Modzelewski -twierdzi, 
w 1959 roku. . 

„W tym roku pojawiło się · -. że nie moim.a opanować hiper-
Darwina «O pow.staniu gatun- Inflacji bez odrzucen·ia Ube-
ków- _ praca, która pnY- ra!nego dogmatu, iż rząd nie 
puszczalnle wyWarła nt.Jwtęk- powinien zwalczać paskuskie-
szy WJ>łYW na naukę sWojego go wiilldowania cen. W naszym 
wieku 1 która w znacznej mie- parlamencie poltrzebne jest lob-
rze przyczyniła sio: do zburze- by pracown.lcze. Popierać rząd 
nia nagromadzonych od wte- trzeba Poprzez W1Spólkształto-
ków dogmat6w 1 pr&esądów, a wanie jego polityki, w tym 
zarazem - w błędnym zasto- również prze.z wywieranie na-
sowanlu do psycholo3'łl, sztuki cisku. 
i polltyki - użJ'W'na była dla 
usprawiedliwienia gwałtowne
go. imperializmu i otwartej ry-

E. L. 

walizaeJL Niemal Jednocześnie • 

Marian Pieehal (1905-1989) 
tł ·rrudnla poiegnallśmy Mariana Pleehala. Pozostał wler· 

ny Łodz.t I w tej ostatniej Jut drodze. Z dośwladc.ze6 ple· 
beJskich miasta wyrósł też Jego tom debiutancki („Krzyk 
z miasta'' - 1929 r.) - łód7Jdm tematem także 1amknąl 
Poeta sWOJI\ twórczość (,,Miasto troiste" - 1989 r.). Wię
zy z tym miastem nadziei nłe zostały nigdy zerwane, mi
mo tt od 1968 r. Ma.rlan Plechal mieszkał l łworriył w 
Warszawie. 

Przypomnijmy, li przed woJnl\ b7ł Marian Piechal flnł
cjatorem ł6dzkiego ,,Meteora", redaktorem „Prąd6w" l „Od· 
nowy". Po wyzwoleniu pracował w ł6chkiej rozgłołnl ra
diowej, następnie wsp6łtworzył .,Łbdż Literacki\'' l „Kro• 
nikę", był wieloletnim prezesem Ł6dzkleg.o Oddziału ZLP, 
pierwszym redaktorem „Osnowy", felfetonlstl\ „Odgłos6w'•, 
Poszukując swojej miary ostateoznej sięgał Plechal - do 

tradycji Norwida, bliski mu był też personalizm filozofi
czny I Chardinowska wizja „przeb6stwlonego'• świata. W 
poezji tej koherentnie wiążą się motywy uniwersalne z 
polskimi archetypami, kosmogonlcrme wizje z bliską na• 
szemu sercu łódzką topografią. 

w tym dialogu między odbiorcą, poezji\ I poetll zabra• 
klo Już - niestety - głosu roety, 

-·w najbliższych 
numerach „Odgłosów'' 
l \ „ ' ' ;' ~ \ .- :-.. „ ' ~ • • ·:· ./ :., ' • • 'I • • 

• 

- Kalme Lewkowski z Lubr&Dca miał swoJI\ wiarę, ale ni• 
miał swojej świątyni (w synagodze mieścił się jesz~e magazyn 
nawoz6w) I chodził razem z innymi do kościoła. Siadał zawsze w 
tym samym miejscu, na bacznej ławce, przed ęhórem. Opierał obie 
ręce na lasce, nie modlił się, nie klękał, tylko ~edział i pat~ył 
pneJ siebie. ltt6regoś- dnia powiedział - Marysia, a jeśli ksiądz 
nie zechce mnie pochować Jako człowieka? - nowa książka HAN• 
NY KRALL pt. ,,Hipnoza". 

- Zaprowadzono mnie chyba na Ili piętro, do cell, gdzie był 
już jakiś człowiek. Spojrzałem: mury bardzo grube, okienko ma• 
lutkie, wysoko, cela ohydna, brudny kibel, piętrowe łóżka, częś• 
ciowo bez materacy, tylko na dwóch, dla nas pn;ygotowanych. 
'była Jakaś pościel. Przespałem się do rana. Rano odbywał się apel, 
drzwi się otworzyły, za dzwlami stało kilkunastu strażników wię
ziennych, Jeden s formularzem I długopisem w . ręku zajrzał do 
cell, reszta mocno zdegustowana, ie leżymy w łóżkach, a z tyłu 
funkcjonariusze służby więziennej w hełmach. Mieli oddziaływa6 
na wyobraźnię. tworzyć atmosferę gi:ozy - drugi fragment małe• 
rialu MARKA KOPROWSKmGO pt. „Noc, która wstrząsnęła 
Polską". 

- Pewnego ranka, gdy po wczesnej mszy siedział na swej pry
CZY zagłębiony we wszelkie dzieła, przeczytał w Jednej s ksiąg 
coś 0 „okowach miłości". Wtedy zaczął dociekać, co to · może być 
takiego, te okowy. Rzucił książkę w kąt l postanowił 6w węzeł 
bezwarunkowo poznać. Wykradł się więc potajemnie do klasztor
nego parobkat który towarzyszył w podr6łM:h opatowi 1, uważa• 
jąc go za mężczyz;nę znającego życie, spytał, C'&ym ła mflość Jest, 
czy spotyka się Ją wśród starc6w I dzieci oraz czy nakłada lu• 
dziom okofY dzięki swej mocy czy też rozważnej mądroicl -
pierwszy fragment ,,STARONIEMIECKIEGO DEKAMERONU" pG• 
wstałego w Xll-XVI wieku. 

- Wiadomość o aresztowaniu AndrzeJa Słowika l Jenego Kro· 
piwnlcklego błyskawicznie rozeszła §ję po mieście. Podały ją zresz
tą wkr6łce zm_\ taryzowane środki masowego przekazu, dbające 
skrupulatnie, aby odnotować każdy sukces MO i SB. Bo sdanie?' 
6wczesnych speców od propagandy, to był sukces, a sukcesów nie 
należy się wstydzić - materiał PAWŁA TOMASZEWSKIEGO pt. 
„Wyrok z premedytacją". 

- Późnym wieczorem tłum otoczyły specj'.łlne oddziały wojsk 
wewnętrznych. Na ulicy nie włączon'o oświełlenia korespon-
dencja MONIKI MA Ti.ł .;zAK ze Lwowa. 

Następny numer „Odgłosów" ukaże się 3 stycz• 
nia 1990 roku. 
~fJT//.ł'J/./I/I/IfI//I///.////.//////,r.l//,rf.ł'.r.r/////I/I,rf///.1/-'-
~ s 
~ Popołudniowe Przedszkole Baletowe ~ 
~ przy Państwowej Szkole Balet&wej ~· 
§ przyjmuje dzieci w wieku od 6 do 10 lat. § 
§ Proponowane zajęcia, prowadzone przez najwy· § 
~ ższej klasy specjalistów z Państwowej Szkoły ~ 
§ Baletowej: § 
§ § § - elementy tańca kla&ycznego S 
§ - elementy tańca ludowe.go S 
S - rytmika ~ § - gimnastyka wy.równaweza I o.gólnousprawniająca § 
S - język francuski ~ 
S Zajęcia od 3.01. 1990 r. w środy i piątki w godz. 17-19, S 
§ w sal.a.eh Państwowej Szkoły Baletowej w -' Łodzi, ul. Wro- § 
§ Cławska 3/5. · § 
§ Dla młodzieży 4 dorosłych aerobic ł studio tańca wsp61- § 
§ czesnego w tym aa.mym miejscu ł ez.asie. § 
§ Zapisy przed zajęciami. S 
§ Szczegółowe informacje: Spółka z o.o. „TOMI" Ł6dt, ul. ~ 
S W$P6lna 6 tel 34-:33-05 S § Spółka „TOMI" oferuje również montaż wszystkich typów § 
S anten sateliitamych tel. 34-33-05. S 
~ ~ .,-,,Y////.l_,_,,_,,,,,I_,_,,_,,_,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,„_,_,,_,.„_,_,_,_,_,_,_,_,._,_,_,_,_,_,_,_,_,,,)_ 

PRZEOSii;SIOR$TWO 
ZAGRANIOZN'E . 

SPRZEDA I 

~ komplełne muz.yo7 szwaldtcze 

• ovwlold pięclo· i kizynitkowe (JUKI, TEXTIMA) 
• lłebn6wki (Busgarna. LZ) 
• guslkakl 
• dslu:rbrkl 

~ autobua Autosan . 
Maszyny moitna ogląda6 w siedzibie przedsiębior· 

.twa Zalew Z, Lutomiersk k/Łodzl w godz, 8-15. 

~ tel. Lutomiersk 65 
Autobua mo:f:na ogll\(!a6 w oddziale przedsięblor

llłwa w Pruuowle k. Ł~ku w gOds. S-15. 
12530/ir 

NB 52-53 (1656-1657), 24-31 GRUDNIA 1989 R. 



W 
panora·mie dziejów ludzkich uderza 
różnorodność i zmienność form spo
łecznych. PQszczególne cywilizacje 
mają specyficzne wartości, systemy 
gospodarcze, polityczne, obyczajowe, 

. religijne. Wszystkie jednak charak
teryzują aię taldm samym cyklem tycio-Wym 
Jak awier:r.ęta i rośliny. To znaczy: rodzą się, 
rozwijają, dojrzewają, starzeją i umierają. O 
ich minionej świetności świadczą później jakieś 
abytki, ruiny, wykopaliska, przekazy pisemne i 
ustne. 

Nie ulega wątiPliwości, że każda instytucja czy 
formacja ma określone granice trwania. żadne 
wysiłki nie są w stanie uratować tego, co wy
czerpało swoje możliwości, co się przeżyło, co 
obiektywne prawa skazały na zagładę. Budzi to 
w nas uczucie smutku; rodzi myśl o znikomości 
ludzkich wytworów. Nie zawsze potrafimy po
cieszyć się faktem, że śmierć starego jest rów
nocześnie początkiem nowego życia. żal nam, że 
bezpowrotnie przeminęły nielktóre osoby, rodzi
ny, osiedla, instytucje, państwa. 
Najpiękniejszą chyba wizję artystyczną rozwo

ju cyklicznego przedstawił Gabriel Garcia Mar
quez w powieści ,,Sto lat samotności". Pablo 
Neruda oceniał to dzieło jako najważniejsze w 
języku hiszpańskim od czasów znakomitego „Don 
Kichota" Miguela de Cervantesa. Autor otrzy
mał :r.resztą w 1982 roku literacką Nagrodę 
Nobla. 
Arcydzieło ,.Pisarza kolumbijskiego jest 'opo

wieścią o burzliwych dziejach rodu Buendiów 
. 1 miasteczka Macondo. Na 352 11tronach śledzi
my czas ich narodzin, rozkwitu, kryzysu i upad
ku. Ga·briel Garcia Marquez wprewadza nas w 
magiczn;y łwiat kultury latynoamer)"kańsikiej, w 
którym dzieją się liczne cuda i wydarzenia 
przypominające mity biblijne. Największym cu
dem ~st wniebowstąpienie z ciałem i duszą 
Pięknej Remedios - dziewicy zabezpieczonej 
już w łonie swej matki przed jakąkolwiek za
razą. Jest to „realismo magico", gdyż każda 
linijka tekstu ma jakieś oparcie w rzeczywisto
ści. 
„Pragnąlem namalować wizję mojego dzie

ciństwa - wyznaje autor - obraz ogromnego 
domu pelnego smutku, w którym mie~zktilem 
wraz z aześciorgiem rodzeństwa: z siostrq ma
;ącq zwyczaj jedzenia ziemi, z babcią przepo
wiadającq przyszlo§ć i z niezliczoną ilo§ciq 
krewnych o jednakowych- imionach, którzy nie 
byli w stanie zrozumieć różnicy między szczę
iciem a otępieniem". 

Na przykładzie Macondo można sobie uświa
domić nieuchronny los każdej cywilizacji. Po
dobne cykle rozwojowe spotykamy we wszyst
kich epokach historycznych i regionach świa
ta. Prawo narodzin i śmierci ma bowiem cha
rakter uniwersalny. Swiat kręci się w kółko. 

1. Czasy prehistoryczne 

Główni bohaterowie powieści, Jose Arcadia 
Buendia i Urszula Iguaran, wychowali się w 
miasteczku u podnóża gór. Pobrali się z mjiości, 
choć byli kuzynami i zachodziła obawa, że spło
dzą potworki: dzieci ze 'świńskim ogonem bądź 
iguany. 
Ostrzeżona przez matkę Urszula uniemożli

wiała mężowi dopełnienie małżeństwa. Na noc 
wkładała specjalne spodnie z żaglowego płót
na, umocnione rzemieniami i zamykane z przo
du metalową klamrą. W rok po ślubie była 
jeszcze dziewicą. Stało się to pow9dem nie
nczęścia. Oskarżony o impotencję Jose Arcadia 
zabił jednego z mieszkańców. 
Małżonkowie musieli opuścić rodzinne mias

to. W grupie dwudziestu jeden osób wyruszyli 
na poszukiwanie ,,ziemi, której nikt im nie 
obiecywał". Po niemal dwóch latach wędrówki 
przez góry pierwsi z ludzi osiągnęli zachodnie 
zbocze łańcucha. Przed nimi była ogromna rów
nina wielkich mokradeł. Tutaj postanowili się 
osiedlić. 

2. Skromne początki Macondo 

Na brzegu rzeki zbudowali dwadzieścia chat 
z trzciny oblepionej gliną. Wiele rzeczy nie 
miało jeszcze wtedy nazwy. $wiat był bardzo 
młody. Jose Arcadia spełniał w nim rolę pat
riarchy. Radził innym, jak wychowywać dzieci, 
obsiewać pola, hodować zwierzęta. W rozumny 
sposób wytyczał ulice. I pracował też fizycznie 
dla dobra gminy. 

W ciągu zaledwie paru lat liczba ludności 
lVIacondo wzrosła do trzystu. Mieszkańcy wsi · 
nie mieli kontaktów z innymi osadami. Żyjąc 
w całkowitej izolacji od świata wszyscy byli 
pracowici i szczęśliwi. Nikt jeszcze nie przekro
czył 30 lat i nikt nie umarł. 

3. Awans cywilizacyjny 

Rajskie życie pionierów skończyło się z po
wodu kobiety. Urszula Iguaran udała się na 
poszukiwanie najstarszego syna, który z młodą 
Cyganką opuścił dom. Po blisko pięciu mie
siącach wróciła z tłumem obcych ludzi. Okazało 
się. że na przeciwległym krańcu mokradeł, 
zaledwie dwa dni drogi od Macondo, znajdują 
się osiedla, do których dociera poczta i gdzie 
znane są maszyny ułatwiające życie. 

Wraz z napływem emigrantów zapadła wieś 
przekształciła się w miasteczko z handlem i 
rzemiosłem. Macondo stało się częścią szerszego 
systemu gospodarczego, politycznego i kultu
ralnego. Przybył przedstawiciel władzy państwo
wej oraz ksiądz katolicki. Ten ostatni przeraził 
się bezbożnością mieszkańców. Aby przekonać 
ich do Kościoła, musiał dokonać cudu. Wypił 
filiżankę gorącej czekolady i wzniósł się na 
wysokość dwunastu centymetrów. Potem pow
tarzał cud lewitacji i zbierał pieniądze na bu
dowę świątyni. Jeden tylko Jose Arcadio po· 
został niewiel'Zący. Utrzymywał, że Bóg nie il!t
nieje, a ksiądz po ·prostu odkrył czwarty stan 
·materii. 

4. Wojna domowa 

Odkrycie przez Urszulę Iguaran drogi przez 
moczary było swoistym grzechem pierworod
nym. Macondo znalazło się w nurcie historii. 
Poprawił się niby pozior.i życia, ale przyszły tet 
nieszczęścia. Najpierw nawiedziła miasteczko 
zaraza bezsenności. A później wybuchła okrut
na wojna między liberałami i konserwatystami. 
Młodszy syn Buendiów, Aureliano, stanął na 
czele rebeliantów. Agent liberałów jasno wytłu-

maczył mu, dlaczego „mordowanie konserwat111-
tów jest obowiązkiem patriotycznym". 

Wojna trwała prawie dwadzieścia lat. W jej 
trakcie pułkownik Aureliano Buendia uświado- · 
mil sobie kzy ważne sprawy. Po pierwsze, fe 
walczy nie tyle o urzeczywistnienie ideałów, 
lecz głównie :r. powodu dumy. Po drugie, te 
działacze partyjni mniej przejmują się ideami, 
a bardziej wład;i:ą. Po trzecie, te posiadanie 
wielkiej władzy czyni człowieka samotnym. Jego 
:t'Ozkazy wykonywano szy<bciej niż zdążył je wy'.. 
myślić i sięgały dalej nit sam pragnął. Do ni
kogo nie miał zaufania. W dowództwie rebelii 
znaleźli się bardzo różni i dość przypadkowi 
id'eOwo ludzie. Niektórzy wcale nie wiedzieli, o 
co walczą. ' 

Najgorsze zaś polegało na tym, że opraco
wane przez polityków warunki pokoju ukaza
ły bezsens wojny. W celu pozyskania jak 

gł, k·t6rego uznano za agenta międzynarodowe
go spisku. Napięcie w mieście rosło. Zarzuty 
pracowników były słuszne, lec:r. wynajęci przez 
Kompanilt Bananowll „czarnokaiężnłcv prawa" 
obaiłll je w s.pos6b prz:ypominająey . „sztukę 
czarnoksięską". W okresie Bożego Narodzenia 
obok nędznych baraków robotniczych ustawio
no tylko przenośne klozety, po jednym na pięć
dziesiąt osób, zamiast wybudować latryny. 

W miasteczku wybuchł strajk powszechny. 
Odpowiedzią rządu było ogłoszenie stanu wojen
nego. Trzy regimenty fołnierzy miały zaprtlwa
dzić porządek i wznowić załadunek bananów. 
W specjalnym dekrecie Naczelnika Cywilnego i 
Wojskowego prowincji ogłoszono strajkujących 
robotników „bandą zloczyńców" i upoważniono 
armię do użycia broni palnej. 

Na apel władz grupa robotników z żonami 
ł dziećmi zebrała się przed stacją. W radosnej 

„To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się 
stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem" (Koh 1,9) 

Prawo siedmiu pokole 
I 

największej części narodu manewrami tak
tycznymi zagubiono ideały rewolucji. Wyszło 
na jaw, że jedynym celem walk! była władza. 
A ideały i hasła politycy obracają „wierzchem 
lub podszewką do góry, zależnie od okoliczno
ści". 

'Iak się złotyło, że pułkownik Aureliano Buen
dia zaprzyjaźnił się .z generałem konserwatys
tów Moncadą. Obaj .zaczęli zastanawiać się nad 
tym, ·te by z każdej doktryny wziąć najlepsze 
elementy, :dikwidować wpływ wojska oraz po
lityków zawodowych L wprowadzić humanitarny 
ustrój społeczny. Pewnego razu Moncada powie
dział mu: 

„Martwi mnie to, ie przez tę nienawiść do 
wojskowych, przez tp ciągle ich zwalczanie, to 
nieustające myślenie o nich, stałej się w końcu 
taki sam jak oni. W życiu nie ma idealu, który 
wart byŁby takiego upodlenia". 

5. Strajk i stan wojenny 

Z czasem Macondo otrzymało połączenie ko
lejowe. I zaczęli przybywać Amerykanie, aby 
hodować banany. Zmienili oni gruntownie życie 
mieszkańców. Przesunęli ł uregulowali kory
t<? rzeki, przyspieszyli cykl zbiorów. Wybudowali 
własne, ogrodzone drutem miasteczko, które 
wyrosło po drugiej stronie torów. Amerykanie 
dysponowali środkami znanymi dotąd tylko 
Opatrzności Boskiej. Ale wraz z ich cywiliza
cją pojawiła się skrajna demoralizacja. Macon
do zamieniło się w Sodomę i Gomorę. Zalał je 
tłum awanturników i prostytutek. Odbywały 
się bójki i strzelaniny. W biały dzień uprawia
no miłość na ulicy. 
Przedsiębiorcy z USA brutalnie wyzyskiwali 

robotników. ·Na czele niezadowolonych stanął 
prawnu!t Urszuli lguaran - Jose Areadio Dru-

.„ J 

i 

Ko§ci6l w Aracatace. 

atmosferze oczekiwano pokojowego rozwiązania 
konfliktu. A tymczasem wojsko otworzyło 
ogień. z karabinów maszynowych. Doszło do 
straszliwej masakry spokojnego tłumu. Zabito 
około trzy tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Tru
py załadowano do pociągu i potajemnie wy
wieziono w kierunku morza. Natomiast w rzą
dowych środkach masowego przekazu po. 
dano, że „nic bl/lo zabitych i robo.ttticy zado
woleni powrócili do swoich rodzin". Ta kłamli
wa wersja inalazła si• później w podręcznikach 
historii. 

W nocy po masakrze apadł ulewny deszcz. 
Padało jeszcze przez następny tydzie:l. W pro
wincji nadal obowiązywał stan wojenny. W cią
gu dnia żołnierze bawili się :r. dziećmi, a no
cami wdzierali się do mieszkań w poszukiwa
niu „zloczyńców, morderców, podpalaczy i bun
towników". W ten sposób - wbrew zapewnie
niom - dokonano eksterminacji przywódców 
związkowych. Oficjalnie zd poinformowano, że 
działacze związkowi ożywieni patriotyzmem 
o.graniczyli swoje żądania. 

6. Potop 

Po trzech miesiącach suszy i niepewności 
przyszły apokaliptyczne deszcze. Wydawało się, 
że ryby mogłyby wpływać drzwiami i wypły
wać oknami. Padało aż cztery lata, jedenaście 
miesięcy i dwa dni. Mieszkańcy już przyzwy
czaili się, ie okresy mżawki zapowiadają ko
lejne ulewy, 11lszczycielskie burze i huragany. 
Potop doprowadził Macondo do ruiny, lecz 
uwolnił tnieszkańc6w od amerykańskiej Kom
panii Bananowej. Potem deszcz nie padał już 
przez 10 lat. 

„W grzęzawiskach na ulicy pozostały po-
laman• meble, ezkielet11 .-wierzqt, • których 

... ·:.~.~-~> ·; 
I t : ......... ~~ 

~;~..;;~ 
~,~····. 

Rys. Da-rfus.1 ltomanowicz 
I 

NR 52-53 (1656-16~7), 24-31 GRUDNIA 1989 R. 

wykwitaly kolorowe lilie, ostatnie Alad11 hordv 
najeźdźców, którzy uciekli z Macondo rótoftie 
nagle, jak przybyli. Domy, budowane z takim 
po§piechem podczas gorączki bananowej, stał11 
pustką. Z dawnego państwa za drutami zostaly 
tylko szczątki. Drewniane domy, cieniste ta
rasy, gdzie upływaiy pogodne popołudnia na 
grze w karty, wydawały się zmiecione podmu
chem zwiastującym ów biblijny wiatr, któr11 
wiele lat później mial zgladzić Macondo z po
wierzchni ziemi". 

7. Upadek rodu i miasta 

Na ogół sądzono, że wyjazd Amerykanów 
przyczynił się do upadku miasteczka. Zaprze
czał temu stanowczo praprapraw'nuk Urszuli 
!guaran ~ Aureliano Babilonia. Wbrew pow
szechnej opinii twierdził, że lVIacondo rozwijało 
się dobrze. Natomiast amerykańska Kompania 
Bananowa wprowadziła wyzysk, korupcję i za
męt. Jej inżynierowie wywołali potop, żeby 
uniknąć realizacji postulatów roootniczych. 
Pogrążający się w ruinie dom Buendiów po

stanowił-a ·ratować prapraprawnuczka Urszuli 
!guaran - Amaranta Urszula. Była kobietą no
woczesną i bez przesądów. Porzuciła swe.go 
męża dla spokrewnionego z nią Aureliana Babi
lonii. Sprowadziła stolarzy, murarzy i ślusarzy. 
Ale dom i tak walił się. Ustępował przed in
wazją mrówek, mchu, pajęczyny i kurzu. Nie 
można bowiem uratować społeczności, któr~ 
„upodobal sobie zly los" . 

Upadek rodu Buendi6w i miasta Macondo 
był nieuchronny. Ursrula Igua:ran sądziła, it 
zadecydowały o tym cdery plagi: wojna domo
wa, walki kogutów, kobiety lekkiego prowadza· 
nia i obłąkańcze pomysły. Poza tym doświad• 
czenie nauczyło ją, że historia irodziny jest ko
łem, które „obraealoo11 aię w nieskońcirono§d, 
gdyby nie postępujące i nieodwracalne znisz
czenie osi". A zatem wszystko ma ~anice trwa
nia: zużywa się, przeżywa ·i ginie. Nie da sill 
odrodzić tego, co prawa życia skazały na za
gładę. 

Gabriel Garcia l\IIaraquez sugeruje, że przy
czyną upadku było również zło tkwiące w 
samych ludziach. Członkowie rodu Buendiów 

· czuli się osamotnieni, a samotność wyklucza 
solidarność. Stąd wynikała frustracja rodz.iny i 
całej społeczności. Jedynym antidotum na sa
motność mogła być miłość oraz wyzbycie si• 
dumy, pychy i zakłamania. 

Prawda czy fikcja? 

Nie wszyscy wiedzą, że pierwowzorem Mjt
condo jest rodzinne miasteczko pisarza - Ara
cataca, leżące nad rzeką Magdalena, między 
górami a morzem, w kolumbijskiej prowincji 
Magdalena. Panują tam rzeczywiście wielkie 
upały i ulewne deszcze. Na początku stulecia, 
za kadęncji prezydenckiej gen. Rafaela Reyesa 
(1904-1910) w całej dolinie rzeki Amerykanie 
przystąpili . do uprawy bananów. Gabriel Gar
cia Marquez wspomina: 

„Wraz z towarzystwem bananowym zaczęli 
przybywać do tego miasteczka ludzie z całego 
świata i to było niesamowite, bo nas~al takt 
czas, że w tej mieścinie na atlantyckim wybrze
żu Kolumbii mówiło się wszystkimi językami; 
a taki byi dobrobyt - to znaczy to, co oni 
uważaH za dobrobyt - że palono banknoty 
podczas tańczenia cumbii. ( ... ) Prawdziwa wła
dza nie istniała, wszystkim rządziło przekup
stwo, z tej proste; przyczyny, że towarzystwo 
bananowe dzięki łapówkom, dzięki smarowaniu 
rqk na prawo i lewo kontrolowało tak wymiar 
sprawiedliwo§ci, jak i wŁadzę w ogóle". 

Pierwszy strajk generalny w dziejach Ko
lumbii odbył się w 1928 roku. Około 20 tysięcy 
zdesperowanych bananeros ruszyło do Cienaga 
uzbrojonych w maczety. Na stacji kolejowej 
doszło do masakry bronią maszynową. Zbliżały 
się wówczas święta Bożego Narodzenia... Za
strzelono ponad 3 tysiące strajkujących robotni
ków United Fruit Company. Był to początek 
końca wielu kolumbijskich miasteczek. ' Ślady 
powieściowego Macondo można odnaleźć nie 
tylko w .Aracataca i Cienaga, lecz także w 
Fundacion, Sevilla, • Cuacamayal. W pewnym 
sensie wszystkie zostały „wygnane z pamięci 
ludzi", bo „plemiona skazane na sto lat samot
ności nie mają już drugiej szansy na ziemi". 

Omawiana powieść miała się początkowo na
zywać „La Casa" - Dom. W miasteczku Ara
cataca zachował się jeszcze dom Marquezów, 
Zniszczone pomieszczenia oglądają dziś liczni 
turyści. Mieszkańcy informują, że tutaj Nicolas 
łicardo Marquez opowiadał swemu wnukowi -·· 
późniejszemu laureatowi Nagrody Nobla - o 
wojnil! między konserwatystami a liberałami, 
która toczyła się w latach 1899-1902. Dziadek 
pisarza faktycznie był pułkownikiem. Ale pra
wzorem Aureliana Buendia był' gen. Rafael 
Uribe Uribe, który na czele powstańców dotarł 
do Aracataca i gościł w domu Nicolasa Ricardo 
Marqueza. Babka pisarza twierdziła, że przy
czyną samotności generała jest brak miłości... 

Na mapie Kolumbii nie ma miejscowości ' o 
nazwie Macondo. Podobno istniała kiedyś taka 
zagroda w pobliżu Fundacion. Podobno w ten 
sposób niewolnicy murzyńscy nazywali drzewa 
rosnące na stokach sierry. Podobno w wioskach 
na północnym wybrzeżu jest gra hazardowa 
„macondo''. Podobno wreszcie Murzyni na ba
nany mówili „macondo" - diabelskie pożywie
nie. W każdym razie Macondo symbolizuje dziś 
ludzkość w zaklętym kręgu przeznaczeń. Sym
bolizuje ironię losu ludzkiego. Nihii novi sub 
soie. · 

W . niewielkiej osadzie Ara ca taca nad rzeką 
Magdalena jest dziś jedna główna ulica i sie
dem przecznic - jak siedem okresów w dzie
jach Macondo i siedem pokoleń rodu Buendiów. 
Elitę zmęczonej 40-stopniowym upałem i wspom
nieniami dawnej · świetności osady stanowią: 
weterynarz bez dyplomu, fryzjer potrafiący wy
rywać zęby i policjant. Na stacyjnym budynku 
obok nazwy Aracataca widnieje znaczący napis 
„MACONDO". 

Nie wiem, czy ma jakieś znaczenie fakt , że 
rodzina Buendiów liczyła siedem pokoleń? Nie
którzy historycy - jak np. Aleksander Kraw
czuk - stwierdzają jednak istnienie tzw. pra
wa siedmiu pokolel'l. Podobno w tym czasie 
(około 210 lat) musi zwyrodnieć i załamać 
się każda większa struktura społeczna. Taki ma 
być cykl biohistoryczny. 

• 
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Historia jak najbardziej naj~owsza 

Noc, która wstrząsnęła Polską (1) 

Dramatyczna podróż 
MAREK KOPROWSKI 

Noc z 12 na 13 grudnia i981 
r. Wprowadzenie atanu wojen
neao na terenie całego kraju. 
Najbardziej dramatyczna de
cyzja l najbardziej dramatyczny 
ciął wydarzeń w powojennej 
historii Polski. Ta noc na wie
lu odcim4lł• trwałe piętno i do 
dziś kładzie si41 cieniem na Ich 
tyciu. Choć to zabrzmi jak pa
radoks, ale dzisiejsze głębokie 
:nniany polityczne i społeczne 
błor~ 1wój początek właśnie w 
srudniu. Związek „Solidarność", 
WYdawało się wtedy, doszczętnie 
rozbity, oknepł w podziemnym 
działaniu, 1zybciej dojrzewał, 
nabierał mocy i doświadczenia, 
by wyjść z mroku jako licząca 
1ię znów lila, Siła, która do
prowadziła do zmian nie tylko 
u nas, ale - pośrednio - w 

zaciążyło nad Polską na długie 
dni, tygodnie, miesiące. 

nych, która zatrzymała się 
gdzieś w uliczkach Starego Mia
sta. Potem wiadomość sprosto
wano, że to chodzi o kolumnę 
woj1kową. Pojawiła aię rów
nież wiadomość, , że nieczynne 
Sił telefony 1 teleksy. To budzi
ło atmosferę wewnętrznego nie
pokoju. Kilka wypowiedzi od
nosiło ti• do 1;ytuacji określa
nej jako 1tan wyjątkowy. Ja 
dostałem od Seweryna Ja
worskiego dokument, który zo
stał wyciągnięty nie wiem :s ja
kiej instytucji, a była to in· 
strukcja na wypadek ogłosze
nia 1tanu wojennego, czy te! 
dekret o 1ta·nie wyjątkowym, 
nie wojennym. Trochę byłem 
zdziwiony, te dokument dato
wany dwa tygodnie wstea był 
trzymany w tajemnicy, ale po
niewat nie mo:tna było ustalić 
skąd pochodzi ł Dl lle Jest wia
rygodny, przyjąłem, że warsza
wiacy nie chcieli wprowadzać 
paniki Mówiło się w nim o o
graniczeniach swobód i r6tnych 
innych działaniach. 1:eby być 
w porządku wobec regionu, 
przetelefonowałem jego treść do 
Łodzi, około 22.00. Nie potwier
dziła się tym sposobem infor
macja o zablokowanych telefo
nach. Sprawd'!!iłem równie:! f P
leksy w hotelach, tam nic nad· 
zwvczajnego się nie działo. 

O stanie wojennym Wiemy 
wiele, ale 1 niewiele zarazem. 
O dramatycznych losach poje
dynczych ludzi - nic zgoła. 
Ten cykl ma odsłonić nie tyle 
mechanizmy - cho~ te mimo 
woli się ujawniłl - ile prze
bieg wydarzeń widziany oczyma 
ludzi wciągniętych w ich wir. 
Tych z jednej l z drugiej stro· 
ny barykady, a takte świad
ków, ob1erwator6w I biernych 
. uczestników. 

Być może, z tego „serialu" 
powstanie książka, niekoniecznie 
w takiej tormle, kolejności re
lacji l montażu jak publikacja 
w „Odgłosach". Ale to na razie 

~ . -; 

· całej Europie Wschodniej. 
Tej nocr niewielu z nas 

miało •wtadomość pnełomu. Z 
aoboty na niedzielę ludzie ·ba
wią slę, kochają, grają w kar
ty, •pią, oglądaj11 telewizję. I 
chyba mało kto do1trzegł, te 
projekcję filmu przerwano 
punktualnie o północy, w poło
wie sekwencji przeprawy boha
terów przez rzekę, te para prze
straszonych spikerów, nienatural
nie przylepionych do siebie, po
•piesznie pożegnała teleV1idzów, 
te nie działały już telefony (bo 
kto dzwoni po północy?), sło
wem - te stało się coś nie
swykłego. 

Rozpoczynam od relacji An· 
drzeja Słowika, 6wczesnego 
przewodniczącego Zarządu Re· 
glonu ' w Łodzi, jako :te ni
niejszy zapis dokumentalny no· 
cy stanu wojennego dotyczy 
Łodzi. 

Andrzej Słowik: 

Budziliśmy się ra·no, najczęś
ciej alarmowani przez sąsiadów 
lub majomych, z • poczuciem 
strachu, niepewności, trwogi. O 
maleńkie dzieci, o siebie I naj
blłtszych, o dalszy los wresz
cie, gd~leś w dalszej kolejności 
o kraj i ludzi. Nie wiedzielł
Amy, co się dzieJe l .co się sta
nie. Złowrt;gle słowo , „wojn~" 

- Dwunastego grudnia, tuż 
po północy, kończyły się obra
dy Komisji Krajowej w Gdań
sku. Jej przebieg był nieco In
ny od poprzedniej, ze względu 
na postawę doradców, eksper
tów, którzy po wypowiedzeniu 
swego zdania, nie zabierali pó:!
niej głosu w ogóle. Siedzieli 
jacyś tacy smutni. jakby oso
wiali. Wśród członków KK za
częły krążyć teleksy, bodajże z 
Regionu Pojezierze z wiadomoś· 
cią o ruchach jednostek woj- ' 
skowych, a bezpośrednio z 
Gdańska dotarły wiadomości o 
kolumnie samochodów milicyj. 

Wcześniej, jeszcze w <'zasie 
przerwy, wvchodzac na kawę 
z .Turkiem KropJwni<'kłm. soot
k<lłem orzed hotelem „Hewe
lit>r."' kole~e. który swel!!o „.,.a
su pracował ze mna w MPT{ 
jako kierowca, a notem zwolnił 
się z przedsfehłorRtwa. 'Rvł łAm 
nysą pełną 1akicM młodych 111-
dzi; co by nie m6wić, tych UB
-ków jakoś !lie wyc„uwało in
tuicy~nie. Pierwsze skoiarzenie, 
jak zobaczyłem go w otoczeniu 

Zignorowałem to 
IRENEUSZ MIREK 

Józef Niewiadomski 

· - 12 grudnia 1981 roku, rano, przyjmowa
łem członków Prezydium Zarządu Regionu 
,,Solidarności". Nie było p. Kropiwnickiego, 
_Słowika I p. Palki. Pozostali chyba wszyscy 
byli. Rozmawial!Amy na temat przedświątecz
nego zaopatrzenia. Było to około godz. 13. 
O 13.00 pojechałem do Urzędu Stanu Cywilne
go na Bałuty I byłem honorowym opiekunem 
trzynastego dziecka pani, która pracowała w 
PGM. Wróciłem potem do Urzędu, załatwiłem 
bieżące sprawy l przyjechałem do domu. 
Gdzieś ok. god~ 12.00 wieczorem, kiedy się ju:t 
położyłem, zadzwonił aparat dyżurnego Lnży-

• I 

. niera miasta (miałem bezpośrednie połączenie 
z Inżynierem miasta), który zawiadomił żonę, 
ie nie ma w Łodzi łączności telefonicznej. 
Muszę powiedzieć, że zignorowałem to I spa
łem dalej. O 12.30 przyszedł do mnie zrozpa
ciony doc. Dmochowski, który zawiadomił 
mnie, że została aresztowana jego żona - p. 
dr Dmochowska. Doszedleql do telefonu mili
cyjnego, który miałem wówczas zainstalowa
ny w domu. On działał,.. Połączyłem się z Wo
jewódz.kim Urzędem Spraw Wewnętrznych. 
Rozmawiałem z generałem Mocz.kowskim, któ
ry zakomunikował mi, że mam o godz. 6.00 
wysłuchać przemówienia generała Jaruzel
skiego, a 'o 7.00 zgłosić się do Komitetu Łódz
kiego, gdzie będzie telekonferencja. Oczywiście 
nie było już mowy o tadnym spaniu. Przeko
czowaliśmy z żoną i synem do 6. Wysłucha
łem przemówienia gen. Jaruzelskiego, potem po
jechałem do Komitetu Łódz.kiego, a przed ósmą 
zjawiłem się w Urzędzie Miasta. Tam czekał 
jui na mnie płk Garbacik z pismem, z któ
rego wynikało, że jest komisarzem woj.sko
wym na terenie mia•ta. Muszę powiedzieć, że 
nie bardzo wfedziałem, na czym to ma pole
gać. Czy · ja mam 7.wijać swój urząd I przekaza~ 
mu władzę? Ośwladczył, że nie. Administracja 
państwowa działa normalnie. Zawieszona jest 
tylko Rada Narodowa. Zatelefonowałem do dy
żurnego bny tra.nsportu, :!eby jak najspieszniej 
ścit•~nął kierowców do urzędu. O 8.15 wszyscy 
jut byli. Czekały odpowiednie druki obwiesz
czenia o wprowadzeniu stanu wojennego. Na
leżało je rozplakatowa~ na mieście. Natych
miast te:! ściągnęliśmy do urzędu dyrektorów 
wydziałów i przystąpiliśmy do realizacji tych 
zadań, które wynfkały z dekretu, m.in. mili
taryzacji · niektórych zakładów. I tak przebie-

4 ODGŁOSY 

spałem dalej.~ . 

gła właściwi• cała nied~ela. Do domu wróci
łem dopiero w no<:;y z iUedzieli na poniedzia
łek. 

Poniedziałek to był bardzo trudny dzień. · 
Studenci na Wydziale Prawa zostali w uczelni. 
Zamknęli się w pomieszczeniach Uniwersy
tetu. Przyjechał do mnie rektor, prof. Wró
blewski z pytaniem - co robić? Apelowałem, 
żeby jak najszybciej poszedł do 1tudentów i 
próbował ich przekonać, aby zaprzestali straj
ku. Gdzieś po dwóch godzinach wrócił prof. 
Wróblewski i oznajmił mi, :te na dole w sa
mochodzie jest ksiądz biskup Bejze. Jeżeli 
dostanie taką zgodę od prezydenta - to poje
dzie sam do studentów i zaapeluje, !eby przer
wali strajk. Pod warunkiem oczywiście, że stu
denci nie będą pociągnięci do odpowiedzialnoś
ci. Zgodziłem się bez wahaDia i panowie po
jechali na Uniwersytet. W międzyczasie przed 
budynkiem Wydziału Prawa zaczęły zbierać się 
tłumy; stały autobusy l tramwaje. Koledzy z 
WUSW uważali, że trzeba natychmiast wpro
wadzić oddziały milicji. Prosiłem jeszcze o 
zwłokę. I rzeczywiście. Po rozmowach rektora 
i biskupa Bejzego duża c~ć studentów opuś
ciła gmach Uniwersytetu. Pozostało ok. 40 o
sób. Zdecydowałem się pojechać tam sam. 
Muszę powiedzieć, te mój przyjazd na Uni
wersytet został przychylnie przyjęty przez 
tłum ludzi, który stał przed gmachem. Zrobio
no mi przejście, zacząłem pukać do· drzwi. Ja
kiś student wyjrzał przez okno i na ,tym cała 
sprawa się zakończyła. Nie miałem możliwości 
wejścia. Pojechałem tam po to, by nie dopuś
cić do wprowadzenia sił porządkowyt:h. Nie 
udało iłę. I około piel'Wl87Jej weszła tam milicja. 

W poniedziałek te! dopiero na posie~niu 
Wojewódzkiego Komitetu Obrony dowiedzia
łem się o . aresztowaniu panów - Kropiwnic
kiego i Słowika. Przez następne dni zajmo
waliśmy się · głównie 1aopatrzeniem miasta. 
Każdy wojewoda dbał o swój teren, a my 
pozbawieni zaplecza rolnlczeg.., byliśmy w bar
dzo złej sytuacji. Zdarzały się przypadki, 
azczególnie na kierunku Łęczyca, te tamtejsze 
władze wojewódzkie wystawiały posterunki 
milicyjne na drogach prowadzących do Łodzi, 
a by uniemożliwic! zaopatrywanie miasta przez 
rolników. · 

14 czy 15 gr•dnla 1981 r. zebrałem w Urzę
d'Zie Miasta 500 dyrektcdw naJwłękeąoh ł6dz. 

Prezentujem7 relacje s pamiętnego 
13 grudnia 1981 roku. To jui wprawdzie 
historia, jak najbardziej najnowsza, ale 
bolesna i dramatyczna, której różne 
skutki - pozytywne i nęgatywne -
odczuwamy do dziś i odczuwać będziemy 

przez dłutszy jeszcze czas. Warto więc 
upamiętnić fakty 1 tamtego okresu naszej 
historii. Oddajemy głos ludziom, którzy 
zajmowali . wówczas różne stanowiska, 
byli na różnych - nieraz przeciwnych -
pozycjach. Czynimy to gwoli zachowania 

kumpli było takie, ie to policja 
łódzka. Zachowanie ich było 
bardzo dziwne: kiedy mnie roz
poznali, skierowali się do hote
lu przerywając rozmowy, zosta
wiając mojego koleżkę samego, 
ale z odcieniem dezapr9baty, 
wręcz ukrytej wrogości, a na
wet agresji. Zapytałem go, z 
kim się zadaje, o co tu chodzi, 
ale on odszedł, wymawiając się 
brakiem czasu. Nie gromadzi
łem jednak tych informacji na 
jednej stercie. 

Po zakończeniu KK część z 
nas udawała się do domu sa
mochodami, część do hotelu po 
rzeczy, część zostawała na miej
scu.· Ta komisja różniła się od 
innych tym może, że do jej 
dyspozycji oddano niespotykaną 
ilość pokoi hotelowych w jed
nym obiekcie. Poprzednio zaw-
1ze z tym były kłopoty. A tu 
nagle prawie wszyscy zmieścili 
się w sopockim „Grandzie". 

Poniewa:t kierowca i Włodek 
Bogucki musieli pojechać po 
swoje rzeczy, wyjechaliśmy z 
Gdańska dopiero około 2.00 . 
Słuchaliśmy w samochodzie 
programu nocnego, który niczym 
się nie różnił od poprzednich 
audycji nocnych. Przejazd przez 
Gdańsk był spokojny, nic się 
nie działo. Po drodze, 40-50 
km od Gdańska zauważyliśmy 
stojące po lewej 1tronie dwa 

, autokary, jezdnia była zaśnie
żona, jadący samochód woj
skowy hamując jak na san
kach ud~rzył w te autobusy. To 
trochę komicznie wyglądało, 
gdy głowy śpiących pasażerów 
poruszyły się zgodnym ruchem 
od tego uderzenia. Zatrzymali
śmy sil, ale nic nikomu się nie 
stało, więc ruszyliśmy dalej. 
Jurek trochę przysypiał, byliś
my przecież zmęczeni. 

Dopiero w Toruniu zaczęło 
się dziać coś, co odbiegało od 
normy: tuż za mos'em przez 
Wisłę trafiliśmy - jak się póź
niej okazało - na koniec ko
lumny wojskowej. Były to sa
mochody gospodarcze wiozące 
namioty, kotły, materace, naj
ró:!niejszy sprzęt woj5kowy. 
Wyprzedzając je natrafiliśmy 
na transportery na gąsieni
cach. Dowódcy tych pojazdów 
siedzieli w otwartych wieżycz
kach, a zimno przeciet wtedy 
było, 4njeg, trochę to WYgląda-

ło jak na defiladzie. Dlaczego 
ci luazie marzną, nie mogą :.1ę 
zamknąć w śroC1ku? - myśla
łem. L.acząłem lll:zyć transpor
tery. Wcześniej samocnoct6w 
goa,,iodarczych było około setki. 
K1eay doliczyłem się 60 pojaz
dów gąsienicowych, obudziłem 
Jurka Kropiwnickiego: „zo
bacz, ile tego jedzie". Okazało 
się, że była to tylko część ko
lumny, którą skończyliśmy wy
przedzać tuż przed Włocław
kiem. 

Wiadomo było, że wtedy 
żadnych manewrów wojsko-
wych nie ogłoszono. Po-
rozmawialiśmy trochę na 
ten temat, aż doszła godzina 
6.00 i program radiowy się 
zmienił. Wystąpił Jaruzels'.ci z 
proklamacją o wprowadzeniu 
stanu wojennego, z infórmacją 
o internowaniu prominentów 
partyjnych i ekstremistów z 
„Solidarności", :z: apelem do ro-
botników polskich o WY• 
rzeczenie się niezbywal-
nego prawa do strajków 
na okres tak długi, jak będzie 
to niezbędne dla czegoś, co za
dekla'rowal jako iW'Oje intencje. 
To było przed Łęczycą. 

Jeszcze zauważyliśmy, te od 
jakiegoś czasu jechał za nami 
samochód osobowy, któ.ry trzy
mał się cały czas w zasięgu 
wzroku. Poprosiłem kierowcę, 
żeby przyspieszył i tamten zni
knął nam z oczu. Ttzeba było 
zwolnić, bo szosa śliska i nie
bezpieczna i pojawił się z~owu. 
Po komunikacie Jaruzelskiego 
zastanawiałem się, czy w Łę
czycy będzie można swobodnie 
przejechać. Więzienie jest tam 
przy drodze, więc t's· 3.Wić tam 
można czujkę kontrolującą pra
ktycznie cały ruch drogowy. 
Myślałem, czy nie jechać przez 
miasto, a na wszelki wypadek 
umówiliśmy się, że w razie 
czego kierowca zatrzyma się 
wcześniej i będziemy próbować 
bokiem się przebić pieszo, szu
kajac innej możliwości. 

W Łęczycy było normalnie, 
tadnego ruchu, nawet pół m!U
cjanta czy żołnierza nie widać. 
Dojechaliśmy prawie do Zgie
rza. Tam, gdzie las się kończy, 
zatrzymaliśmy tramwaj. Spy
tałem motorniczego, co się dzie
je w Łodzi, czy słyszał komu
nikat radiowy. Odpowiedział, 

te wszystko normalnie, niedzie
la, jak niedziela, ruchu nie ma 
dużego, v. a~yscy w domach sie· 
dzą, pasażerów nie ma. Woj
ska i milicji też nie ma. I w 
tym czasie nadjechał z tyłu ten
że samochód osobowy. Widzieli
śmy, że się zbliża, więc chcie· 
liśmy odjechać jak najszybciej. 
Okazało się jednak, że złapa
liśmy „kapcia". W tamtym sa
mochodzie jechali z Gdańska 
nasi koledzy z Bielska-Białej, 
trzymając się naszej łódzkiej 
rej es .racji, bo pilnowali drogi. 
W bagażniku swojego fiata 
wieźli jakąś maszynę poligrafi
czną, którą chcieli jeszcze do
wieźć do Bielska. 'Po wymianie 
koła, co trwało trochę długo, 
zasiadłem przy kierownicy. 
Umówiliśmy się z kolegami, 

że jak po drodze roś się będzie 
działo, po kolei, na zakrętach, 
gdzieś się z tego samochodu e
wakuują, a ja spróbuję przebl6 
się jak daleko będzie to możlł· 
we. Zaprosiliśmy kolegów a 
Bielska do siedziby Zarządu, ie• 
by s'ę zorientowa~ jaka jest SY• 
tuacja, z zastrzeżeniem, że je. 
żeli „coś" po drodze, to ratuj
cie się jak możecie. Zostali po• 
informowani jak najlepiej prze• 
jechać przez Łódi i ruszyllśm:r 
w drogę. · 

W · mieście nic się nie działol 
aż do ulicy Piotrkowskiej 
skrzyżowania z Swierczewskłe• 
go. Tam jut było widać Zarząd 
obstawiony samoch.odami mili
cyjnymi I kordonem milicjan• 
tów. Poniewat ruch odbywał 
się normalnie, to znaczy, pojaz. 
dy były przepuszc:zane - więc 
i my przejechaliśmy samocho
dem .zarządowym, oznakowanym 
nalepkami „Solidarności", bar
dzo wolno, żeby zauważyć, oo 
tam się dzieje. Budynek był 
s'czelnie obstawiony, nikogo 
więcej nie było widać. Kilka 
osób stało na przystanku tram
wajowym, bardziej obserwując, 
co się dzieje niż czekając na 
tramwaj. Było o„zywiste, że do 
budynku w tej sytuacji nie 
weidzlemv. 
Skręciliśmy w Worcelh do 

Wólczańskiej i weszliśmy do 
szpitala Piro~owa czego~ się 
dowiedzieć. Portier powiedział 
te tragedia, wszystkie telefony 
powyłaczane, nie ma żadnej 
łączności. Problemy z chorymi, 

kich zakładów pracy. Telefony były odcięte, 
u mnie był telefon we-cze. Poinformowałem o 
sytuacji i zaapelowałem o to, aby robili wszy
stko, żeby w zakładach był spokój. Sami dy
rektorzy starali się rozwiązywać .konflikty 
przez rozmowy I perswazję. Robiliśmy wszyst
ko, :teby było jak najmniej aresztowań. Z te
go co wiem - w pierwszym etapie w Łodzi 
internowano 94 osoby. Wydałem także dyspo
zycję krótką, ale chyba jasną i czytelną „bez 
izemsty I odwetu"; żeby nie było np. zwolnień 
z pracy. Choć l takie przypadki się zdarzały. 

wcześniej też były takie informacje. Potem o
kazało się, że jest to akcja „pierścień" skiero
wana przeciwko podziemiu gospodarczemu. 
Jeden jedyny człowiek w Polsce, który miałby 
prawo powiedzieć o sobie, że wiedział lub 
przewidywał, co się zdarzy następnego dnia -
to Władek Frasyniuk. Zrobił coś, co świadczy
łoby o tym, że mógł wiedzieć. Na dzień przed 
stanem wojennym z banku we Wrocławiu zo
stało wyciągniętych 80 mln złotych, stanowią
cych własndć Zarządu Regionu Dolnego Slą-

. ska. Pieniądze te służyły finansowaniu dzia
łalności wrocławskiej „Solidarności", a jak się 
następnie okazało z ustaleń SB - również· ' w 
znacznej mierze pozwalały na utrzymanie ca
łego TKK. Znaleziono pokwitowania Bujaka 
dla Piniora i Frasyniuka za pożycz.ki z tej 
sumy. Potem po przejęciu majątku Zwląz.ku 
przez OPZZ - Józef Pinior był ścigany są
downie przez OPZZ o zwrot tych pieniędzy. 

; 

Byłem pr·zewodniczącym Wojewódzkiego Ko
mitetu Obrony. W skład Komiitetu - jako 
w!ceprzewodniczl\cy - wchodził szef WUSW 
gen. Bronisław Moczkowski i komisarz woj
skowy, płk Kazimierz Garbacik. Byli wszyscy 
wiceprezydenci i jeden z sekretarzy Komi
tetu Łódz.kiego partii. Kompetencje wynikały 
z pełnionych funkcji. Sprawa . porządku i bez
pieczeństwa to domena WUSW i komisarza 
wojskowego, który miał do dyspozycji grupy 
operacyjne wojska. Myśmy oczywiście byli 
współodpowiedzialni za porządek, ale głównie 
zajmowaliśmy się sprawami dotyczącymi za
opatrzenia i przemysłu. 

- Po wprowadzeniu 1tanu wojennego prof. 
Cezar1 J6zefiak złołył legltymacJ11 partyJnlło 
C~1 był to odosobniony przypadek? 

- O ile wiem, było więcej takioh przypad
ków, bo l prof. Jóźwiak l inne osoby. Dokład
nych danych nie mam. Mogę tylko powie
dzieć, że partia w 1979 roku w Łodzi liczyła 
124 tys. członków, a aktualnie liczy 74. Wystę
powali i w 80. roku l 81„ no 1 w .tanie wo
jennym również. 

- Jaka byłab7 reakcja włads centralnych na 
pr6bę użycia broni w Łodzi? 

- O tym nigdy nie my41eli4my. Nie wy
obrażam sobie, żeby mo.1:na było u.tyć broni. 
O ile wiem, szef WUSW kddorazowo, kiedy 
wyprowadzić miał siły porządkowe - musiał 
uzyskać zgodę resortu spraw wewnętr:i:nych. 
Myślę, :te nam w Łodzi udało się przejść przez 
ten trudny okres dobNe, My w Łodzi nie 
mamy przez ten okres 45 lat takich miejsc, 
gdzie trzeba składać kwia,ty. 

Jerzy Kropiwnicki 

- 12 grudnia 1981 r. - to był dzień, w 
którym w Gdańsku od·bywało się posiedzenia 
Komisji Krajowej. Nikt z nas nie miał wy
raźnego przeczucia, choć była może jakaś ner
wowa atmosfera. W pewnym momencie wyłą
czono np. teleksy, ale to 1lę zdarzało już w 
czasie pierwszej i drugiej tury Zjazdu „Soli
darności". otrzymaliśmy Informacje o ru
chach wojaka l policji, ale kllkan8'c1e dni 

Ot6ż ja rozmawiałem z Władkiem Frasynh1-
kiem, będąc przekonany, że być może mam 
do czynienia jZ c:z.łowiekiem, który tak na sto 
procent wiedział. Spędziłem z -nim sporo cza
su w więzieniu w Barczewie, wystarczająco 
dużo, żeby mówić o wszystkim, i to na bardzo 
wysokim stopniu szczerości. Władek ze stop
nia zagęszczenia pewnych zjawisk przypusz
czał, że może dojść do konfliktu, ale że aku
rat tej nocy.„ 

My w Łodzi zresztą te:! mieliśmy trochę 
wcześn!ej }O m~lionów p<;>za kasą bankową. 
SytuacJa w kraJu była na19ięta i tych pienię
dzy nie chcieliśmy odprowadzać do banku. 
Wtedy jednak Regionalna Komisja Rewizyjna 
zmusiła nas do wpłacenia tych pieniędzy. 

Obrady Komisji Krajowej zakończyły się 
około godz. 24.00. Ci, którzy wyjechali z Gdań-
11ka natychmiast po zakończeniu KK natykali 
się na blokadę, aresztowanie i \1l. efekcie :i:naj
dowali się w internatach. Cl, którzy nocowali 
w Trójmieście zostali wyciągnięci z łóżek naii 
ranem. Wydostać udało się tym, którzy wy
jeżdżając pociągiem wsiadali nie w Gdańsku, 
tylko np. w Gdyni lub w Sopocie, albo tym, 
którzy opuszczali Gdańsk nie o północy, tyl
go godzinę czy półtorej pótniej. To miało 
miejsce w naszym przypadku. Nasze opóźnie
nie wynikało stąd, że Władek Bogucki nie 
wziął ze sobą na Komisję Krajową bagaey i 
samochód musiał po nie jechać do hotelu. 

Myśmy w tym czasie siedzieli w pokoju u 
Grzegorza Palki, kt6ry zastanawiał się, czy 
jechać na niedzielę do domu. Twierdził, że 
droga pochłonie' mu zbyt wiele czasu, a w 
po?lJiedziałek i tak musiał być w Gdańsku, bo 
miało odbyć się posiedzenie Prezydium Komi
sji Krajowej. Myśmy zdecydowali się jechać. 

Nawierzchnia była bardzo Aliska, Andrzej 
to jeat bardzo dobry kierowca, no i wiedział, 
ie u it&klei nawierzchni nie należy robić tade 

NR 52-53 (1656-1657), 24-31 GRUDNIA 19'89 R. 

.. 



„ 

fakt6w dla naszej §władomołci ł tyen, 
którzy przyjdą po nas. 

Publikacje Marka Koprowskiego...
zamierzone na dłuższy cykl - będziemy 
kontynuowali po krótkiej przerwi~ 

Relację Andrzeja Słowflia zawartą w teJ 
publikacji - a jest to częH pierwsza 
relacji - asupełnłamy relacjami Józef a 
Niewiadomskiego - w6wezu praydenta -
miasta Łodzł - ł Jerzego Kropiwnł~łe10 
- sastępcy Andrzeja Słowika. 

lekarzami, pogotowiem. Posta
nowiliśmy odJlyć poważniejszą 
naradę na temat dalszych na
szych działań. Kierowca dyskre
tnie ulotnił się z samochodu, 
teby nie być świadkiem naszych 
uzgodnień. Myśmy isię po pros
tu umówili, że w takiej sytua
cji zgodnie z decyzjami 
Związku, a traktowaliśmy sy
tuację jako atak na Związek -
nie zostaje nam nic innego, 
jak ogłosić strajk i domagać 
się wyjaśnień tej sytuacji. Tym 
bardziej, że ze strony Jaruzel
skiego był to apel o wyrzecze-
nie, nic więcej. Umówiliśmy 
się na drugi dzień na placu 
Barlickiego, ze względu na ko
munikację i na godzinę 9.00 
wyznaczyliśmy strajk. Ustalili
śmy, te każdy :z nas załatwi 
sobie w.. tym czasie jakieś miej
sce pobytu i przekaże następne
go dnia przy spotkaniu infor
macje, gdzie go można szukać 
i autobusami rozjedziemy się 
do zajezdni MPK-owskich. U
ważaliśmy, że MPK jest pod
stawą „Solidarności" w Łodzi, 
a o 9.00 dlatego, żeby dowieźć 
ludzi do pracy, żeby mieć z 
nimi kontakt w zakładach. 
Kierowca miał nas porozwozić 
w różne miejsca miasta. Znał 
tylko rejony, a nie konkretne 
adresy. 

Ruszyli~my Swierczewskie-
go w stronę Piotrkowskiej, któ
rą przejeżdżała cała kolumna 
milicji, dwa autokary z jaki
miś cywilami, a nasz budynek 
stał wolny. Oczywiste było, że 
postanowiliśmy do niego wejść, 
żeby się zorientować, co się 
tam narohiło. P<'~lątkowo był 
lroblem z dostaniem się od 
frontu, gdyż będący w środku 
pracownicy iabarykadowali się. 
Dostukaliśmf się wreszcie do 
bramy frontowej I weszliśmy 
na górę. Ok.łzało się, że budy
nek został splądrowany przez 
dzikie hordy, które zagarnęły 
radio<;>dbiorniki i mag.neto.fony, 
telewizory. spr r;ęt biurowy i to 
bez żadnego pokwitowania. 
Pracownicy obecni przy tym 
twierdzili, że często pakowali 
do kieszeni ::.woich ubrań taś
my magnetof.mowe i inne dro
biazgi biurowe. Zabrano archi
wum wycinków nrasowvch, ar
chiwum ' Zarządu Regiont"-' 
masę dokumentów, a potem po 

prostu wyszli. Zostawili poli
grafię i zdekompletowany, ale 
nadający się jeszcze do wyko
rzystania sprzęt nagłaśniający. 

Zaczęli przychodzić ludzie 1 
informacjami, kto został zatrzy
many i kiedy. Dowiedzieliśmy 
się, że część działaczy zabiera
no z domów, niektórych, jak 
T.rautmana i kierowcę z 
Dworca Kaliskiego, gdzie chciał 
skorzystać z sieci połączeń kole
jowych. Przez cały czas nasze
go pobytu w siedzibie Zarządu, 
od godziny 7.00, przychodzili 
ludzie · z takimi właśnie infor
macjami. 
Zorganizowaliśmy z Jurkiem 

Kropiwnickim funkcjonowanie 
Zarządu i ludzi, którzy mieli 
przyjmować i gromadzić wszel
kie informacje o naszych kole
gach. Wydaliśmy dyspozycje, 
żeby wynieść z budY'nku wszys
tko, co można. Wsz:ystkie wy
dawnictwa zmagazynowane w 
dziale poligrafii wydano tym, 
którzy byli przed Zarządem, na 
ulicy. Przygotowaliśmy tekst, do 
odczytapia przez głośniki, pow
t arzany co kilkanaście minut 
do ludzi coraz tłumniej groma
dzących się przed gmachem. 
Fakt, że ci ludzie się gromadzi
li, był - przynajmniej dla mnie 
- dowodem na słuszność na
zzej decyzji wejścia do Zarzą
du, tego centrum informacji, 
centrum decyzyjnego, gdzie po
winny być - i były władze 
naszego , Związku. Przygotowa
liśmy również wezwanie do 
strajku, co potem było koron
nym dowodem w naszym pro
cesie. Zdołaliśmy wydrukować 
50 tysięcy egzemplarzy: część 
została .rozdana na miejscu, 
część zabezpieczyliśmy dla za
kłaflów pracy. 

W tym czasie część praeow
ników wyruszyła do mirs":1-ań 
kolegów, żeby ich ściągnąć w 
eelu zinwentaryzowania strat, 
jakie ponieśliśmy, część już to 
robiła w swoich działach. 
Przygotowywaliśmy sobie ma- · 
teriał na spotkanie z prezyden
tem, od którego oczekiwaliśmy 
wyjaśnień i zwrotu zabranego 
nani. majątku. Słuchaliśmy w 
radiu komunikatów, bo telewi
zja chyba dopiero o dziewiątej 
zaczęła coś tam nadawać. Ura
tował się jedyny odbiornik te
lewizyjny w moim gabinecie, 

przenośny, turystyczny, tylko 
dlatego, że stał w tzafie i był 
niewidoczny. 

Kiedy pierwsze dział.ania zo-
1tały podjęte i zaczęliśmy ja
koś funkcjonować w miarę 
normalnie, umówiliśmy się z 
Jurkiem Kropiwnickim, że ja 
się wynoszę z budynku, a on 
zostaje na miejscu i działa tak 
długo, jak to będzie niezbędne. 
Ja miałem się przygotować do 
funkcjonowania w innych wa
runkach. To, co było niezbędne, 
uważam, zostało wykonane. Do 
tego budynku ludzie trafili, do
stali informacje, a reszta, uwa
żałem, to sprawa do rozstrzy
gnięcia już w komisjach zakła
dowych. No niestety, w trakcie 
przygotowań do ewakuowania 
się (wcześniej przyszła żona do
wiedzieć się o mnie, ucieszyła 
się, że jestem na miejsscu, że 
nic złego się do tej pory nie 
stało), do gabinetu zaczęli na
pły.wać pracownicy i -inne osoby 
·z informacją, że „przyszli", że 
znów wrócili. Okazało się, że 
cała grupa została do gabinetu 
za·pędzona . 

Wtedy wpadli młodzi ludzie 
w czapeczkach narciarskich, 
krótkich kurtkach z broni!ł pod 
spodem, mieli też linki, nie 
wiadomo do czego. Stanęli w 
czterech rogach pokoju, za moi
mi plecami równiet I pokazali 
broń. Wszedł również jakiś 
człowiek w mundurze bez dys
tynkcji, a przed nim cywil, 
„dzień dobry, panie Andrze;'I),", 
mówi i wyciąga rękę na powi
tanie. Poprosiłem, żeby się 
prze( s'awił. Stał z wyciągniętą 
ręką i nic nie mówił. Po chwi-, 
li wezwał nas do opuszczenia 
budynku. Zaproponwałem, żeby 
usiadł i wyjaśnił, o co chodzi. 
Stwierdził, że tu już nic nie ma 
do wyjaśniania. Ktoś dodał. że 
czas na rozmowy skończył się 
wczoraj. Człowiek bez dystyn
kcji · po odmowie opuszczenia 
budynku nachylił mi się do ucha 
i szepnął: „wynoś się ty 
skurwysynu, a jak nie, to my 
cie tu wyniesiemy" - tak, żeby 
rerta w pokoju tego nie sły
szała. 

C.D.N. 

nycb sztuk. Jakimś koszmarnie wolnym tem
p~m pr~es~waliśmy się wzdłuż kolumny wo
zow po!tcyJnych stojących na ul. Piotrkow
skiej. przed siedzibą Zarządu Regionu. Oni pa
trzyli na nas, my patrzyliśmy na nich. Doje
chaliśmy w ten sposób do ulicy Worcella l 
stamtąd na pełnym gazie - pod szpital na 
Wólczańskiej. Tam postanewiliśmy, że jednak 
nie będziemy wracać do domu. Przez ten dzień 
i noc każdy z nas się gdzieś z osobna ukry
je, a w poniedziałek mieliśmy się spotkać na 
terenie jednej z zajezdni tramwajowych i tam 
zorganizować Komitet Strajkowy. 

tam za dużo w jednym m1e3scu. Dwóch · wy
starczy z powodzeniem, aby prowadzić ten 
nieustający wiec na dole. Reszta powinna się 
stamtąd wydostać i przystąpić do tworzenia 
tego międzyzakładowego Komitetu Strajkowe
go. Andrzej Słowik dał się namówić do wyjś
cia, tyle że w momencie kiedy wychodził, je
den z doradców Zarządu Regionu powiedział: 

Usiłowaliśmy odjechać 1tamtąd z takim po
stanowieniem, ale przed 1iedzibą Zarządu nie 
było już milicji 1 postainowiliśmy wejść do · 
środka. 

Muszę przyznać, :le te schody, po których 
wchodziłem, to były najdłuższe schody w mo
im życiu. Miałem już wówczas pełną świado
mość, że będę miał ogromne szczęście, jeśli po 
tych schodach zejdę tylko z kajdankami na 
rękach. Mimo to szedłem w górę. W budynku 
byli natomiast nasi pracownicy, których nie 
aresztowano. Od nich dowiedzieliśmy się, że 
policja weszła tam o 5 rano. Do godz. 7.00, a 
więc do momentu, kiedy myśmy wykonali tę 
defiladę przed stojącymi samochodami, oni 
pracowali powoli i metodycznie, zabierając 
przede w.szystlkim akta i d()kumenty z 1ekre
taria tu. Zabierano też magnetofony, aparaty 
fotograficzme, radia, telewizory - to się odby
wało sprawnie i bez specjalnego pośpiechu. 
Pośpiech zaczął się dopiero około '1, po czym 
przerwano i dosyć szybko milicjanci opuścili 
budynek i odjechali. Tak się złożyło, że w tej 
całej akcji ani nie zabrano, ani w żaden in
ny sposób nie unieruchomiono sprzętu poli
graficznego. Był też zapas papieru. Było wresz
cie miejsce, do którego - jak sądziliśmy , -
zaczną schodzić się lud.zie. 

To się zdarzyło już kilka miesięcy wcześ
niej, po tych rozmowach co to je niby „Soli
darność" zerwała - 6 czy 7 sierpnia 81, z 
tą słynną wymianą zdań między panami Ra
kowskim i Wałęsą „Krzyż na drogę" - „Ku 
chwale Ojczymy". Rzecznik „Solidarności" po 
całonocnych rokowaniach poszedł wtedy spać 
i raptem zderzenie propagandy z brakiem in
formacji ze strony „Solidarności" spowodowało, 
że przed Zarządem zgromadziły się tłumy. Li
czyliśmy na ten eiekt i rzeczywiście tak się 
stało. 

Już około godz. 10 przed budynkiem Zarzą
du Regionu zgromadził się całkiem spory tłum. 
Mv ~o tego czasu zmontowaliśmy potrzebny 
-sprzęt. Ułożona już była ulotka, w której po 
raz pierwszy padły słowa o wojnie rządu z 
narodem. Z chwilą, kiedy nagrałem na taśmę 
zaimprowizowane przemówienie ł kiedy oka· 
zało się że nasza drukarnia zaczęła już powie
lać ulotki, doszedłem do wniosku, że jest nas 

- Andrzej, jeżeli ty stąd wyjdzieu, to wte
dy ludzie powiedzą, :te jak szczur 1 tonącef1ł 
okrętu.~ 

Andrzej ma silne poczucie honoru I godnM· 
ci. Zdjął kurtkę, więcej - zdjął buty, założył 
papcie, siadł za biurkiem. Kiedy ponownie 11-
dało się go przekonać, że jednak powinien 11, 
stamtąd ewakuować, straciliśmy na to dobre 

• 40 minut. Na wyjście było ju:l za p6tno. Zno
wu pojawiła się policja. Jeden z funkcjonariu
szy manifestacyjnie porozbijał gabloty na 
zewnątrz, wśród wycia zgromadzonego tłumu. 
Kilka minut potem byli już na piętrze w eall 
prezydium. Do pomieszczenia wpadła najpierw 
grupa cywilów w narciarskich cw.peczkach, • 
łomami. siekierami i łańcuchami. Zachowywa
li się dość agresywnie. Tu przypomina eht 
BydgOS1Zc:z lub Ustrzyki. Za ni.ml kłlkuoaobowa 
grupa policjantów l wojskowych 1 bronl'9 
Cywile na rozkaz oficera opuśclU Pomleazcr.e
nie. Ofice.r wraz z cywilem zblliylł li• de 
biurka, prz7 którym siedział Andrzej. 

- A dzień dobry, panie :Andrzeja. 

Ze strony cywila, ręka do powitania - Aill.· 
drzej 1chował ll'ęce za siebie. 

- Pan włatciwie w jakiej 8PrawłeT · 

Na to oficer takim typowo wojskowy łonem. 

- Zos~ai w.prowadzon7 etan wojenny; 
wszyscy zostajecie aresztowani, macie opu~clć 
budynek, udać zię wraz 1 nami. Natychmiast 
zaprzestać wszelkiego funkcjonowania. 

Umieszczono nas w budzie, jeszcze przes 
pewien czas nie mogli§my odjechać, poniewat 
tłumy, które rozepchnięto na moment akcji 
parły na kGrdony policyjne. Słychd było huki 
prawdopodobnie wystrzeliwanych petard gra
natów z _gazem łzawiącym. 'Potem ruszyliśmy. 

Po kilkunaatu minutach byliśmy na wewnę
trznym dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Mi
licji. 

• 
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Lista represjonowanych . . ' 
w stanie wo1ennym 

. ··~ ·:• „.„. ··. . 
~-U_--~~:~1'"1 ... t. 

Przedstawiamy dziś początek listy internowanych w szeroko pojętym okręgu łódzkim. Więk-
1zość zatrzymań nastąpiło w nocy 13 grudnia 1981 r„ ale akcja ta była kontynuowana przez 
MO takte w eiągu najbliższych dni, a nawet tygodni. Również samo internowanie trwało od 
kilku do kilku miesięcy, a w niektórych przypad~ac1'1 nawet do kilkunastu.. . 

Kobiety osadzono w zakładach karnych lub specJalnych ośrodkach w B1atołęce, GołdaJ?l 
1 Olszynce Grochowskiej, mężczyzn zaś w więzieniu łęczyckim i sieradzkim, a nast~1m1e 
w zakładzie karnym w Łowiczu. Część internowanych po zwolnieniu opuściło Polskę. 
Dysponując znacznie większym spisem, nie jesteśmy w stanie podać go w całości do 

chwili roziszyfrowania pełnych imion osób za trzymanych. Apelujemy więc do naszyc:. Czy
telników o uzupełnienie tego rejestru. 

K.F. 

1. Aleksander Aniołczyk 18. Rafał Kasprzyk 37. Zbigniew Sęk 
2. Zygmunt Barylski 19. Edward Kałucki 38. Alfred Skórzewski 

3. Kazimierz Bednarski 
4. Małgorzata Barty_zel 

20. Kazimierz Kolinka 
2i. Jadwiga Kończak 

39. Iwona Śledzińska 
40. Grzegorz Sierocki 

22. Paweł Lipski 41. Grażyna Sumińska 
5. Jacek Bartyzel 
6. Włodzimierz Bogucki 
'1. Benedykt Czuma 

23. Mieczpław Małczyk 
24, Zbigmew Mroz iński 
25. Marian Miszalski 

42. Aleksander Staniak 
43. Zdzisław Szczepaniak 
44. Mieczysław M. Szargan 

8. Zbigniew Dominiak 
26. Marek Madej 45. Barbara Sreniowska 
27. Małg-orzata Matynia 46. Józef Sreni<;>wski 

9. Józef Dośpiał · 28. Henryk Michaluk 47. Andrzej Terlecki 
10. Mar.ia Dmochowska 29. Stanisław Mecych 43. Krzysżtof Turowski 

4!1. Andrzej Trautman 
5:J . Konrad Tatarowski 
til. Wiesław Urbański 

11. Marek Edelman 30. Stefan Niesiołowski 
, ,12. Tomasz Filipczak 31. Bohdan Osiński 

13. Jerzy Fatyga 32. Marek Perl iński 
14. Karol Głogowski 33. Bolesław Parzyjagla 52. Pa weł Wielechowski 
15. Józef Kowalewski 34. Harry Po\iwke 53. Kr zysztof _ Wożniak 
16. Zbigniew Kubiak 
17. Andrzej Kern 

35. Grzegorz Palka 
36. Grzegorz Racha~ C.D.N. 

ł,.PO: - Co dalej z radiem? - pytania ciąg dalszy 

BOGUMIŁ A. MAKOWSKI 
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Na zebraniu Lódzkiego Porozumienia Oby
watelskiego 11 grudnia 1989 roku zupa jakby 
się wylała i na dodatek dwa razy. Związeli; 
Socjalistycznej Mtouzieży Polskiej okazał się zna
cznie odważniejszy od niedawnej „przewodniej i 
wiodącej" i przewodniczący Zarządu Lódzkiego 
- Roman Jachman osobiście przyszedł roze
znać, czy LPO iechce współpracować z jego 
organizacją. Zir<>madzeni przedstawiciele orga
nizacji skupionych w komitecie obywatelskim 
jakim ~ LPO, a dość dużą nieufnością po
deszli do propozycji przewodniczącego ZSMP. 

Niestety, zapewnienie Romana Jacbmana o 
wstąpieniu ZSMP na nową drogę uczenia się 
I budowania demokracji oraz niepodległości · 
ideologicznej l finanśówej od PZPR, nie wzbu
dtiły entuzjazmu wśród zebranych. ŁPO po~ 
stanowiło, że odpowiedź na propozycję prze
wodniczącego zostanie mu przesłana. Według 
mnie, rokowania nie są najlepsze ..• 

I. 

Pierw&za zupa wylała się, gdy sekretarz ŁPO 
- Elżbieta Hibner przekazała sprawozdanie z 
„Etosu Solidarności" w Warszawie, na który 
była zaproszona. Podobnie jak dwoje repre
zentantów Woje_wódzkiego Komitetu ·ooywatel
skiego - Iwona Sledzhiska-Katarasł6ska i Ma
rek . Edelmaa. Pani sekretarz zrelacjonowała 
wy&tąpienie przewodniczącego WKO - Marka 
Edelmana, jakle miało mie~e podczas spotka
nia w Warazawie przed1tawlclell komitetów o
bywatelskich a Lechem Wał~. Główne tezy 
wypowled:&i przewodniCf.llcego to: podejrzane 
eleme,nt1 w7brał7 podejrzanego prezydenta 
miasta, eł sami wybrali redaktora naczelnego 
Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego - również 
podejrzanego autoramentu. Do kompletu po
dejrza:nych wybranych przez podejrzanych 
brakuje jeucze Andrzeja Słowika. 

Osoby grupujące się w ŁPO i jemu choćby 
!lprzyjające słyszały ju:l różne bzdury i są do 
nich przy.zwyczajone, lecz ta przerosła nawet 
pogląd tłukący się jak widmo po ciemn~j uli
c7 Mariana Buczka I .tamtąd 1ię zresztą wy
wodząc7, a kt6r7 11011, ie ,,Ł6d1kie Porozumie
nie Obrwatelslde, te rrupa AndneJa Słowika 
1ułranona I łn1111ana sa ·mord• przes Ste-
fam Nlulolowllkl.,.•.., · 

L 

Po l'a& drugi odwiedziły ŁPO osoby z radia 
-Biruta Zylh, Malronata Kamińska I Kali
na Jerz1kowska - przedstawlcielkl Grupy lni· 
cjatyWneJ Pracowników Twórczych Rozgłośni 
Polsklero Radia w Łodzi. Zapoznały zebranych 
z pismem, jakle zostało doręczone Pł'ezesowl 
Radiokomttetu, a do napisania którego smusiły 
poczynania kierownictwa rozgłośni - zastra· 
1za·n1a Grup1 Inicjatywnej ... oraz przedstawia
nie jej jako nielegalnej i działającej niezgod
nie i: prawem, a takte informowanie, że u
dzielenie jej popa.r<:ia będzie wykl'oczeniem. 

Z pi.sma do P.re.zesa Radiokomitetu: „( ••• ) o
becne lderownlcłwo nie rwarantuJe stwonenla 
nowego prorrama ant poprawy ekonomicznej, 
a wrenełe ałmosfer7 sprsyjaJąceJ prac7 efek
tywnej, polyłeczneJ I łw6rczeJ. 

A oto m Jakłcb , faktach I przesłankach o
·Pleramy nane pnełwiadczenle. Obecny redak
tor nacseln1 ro:z1łołnl jest typowym przedsta-
wicielem pmetpeerowskłeJ nomenlilatury, 
dzlennłkaraem sał Jedynie s mianowania. 
Sprzeciw nan badzl w ł,m wypadku nie tyle 
polityczna prseszłoA6 redaktora naczelnego, Ile 
mentalnoł6, typowa dla funkcjonariusza ·plas
~eero lłanowłska (.M) pod osłoną rekomen
dacji partii. Z dalnero łyclol'ysa (.;.) · wynika 
urzędnlcsy lł:rl nnądanla. charakterystyczny 
dla decydentów • ettokł mamy nadzieję 
IMQowrołnle mlnloneJ, (-) tero przykładem 

a raą 

jest fakt, ;i,e i.d 1986 td.u redaktor naczelny 
ani ra:..u nie spotkał i.ię /. własnej ini .jatywy 
z \„. ) zesi,.olem własnej fir•Uy ( ... ). 

Pozostali członkowie ( ... ) kierownictwa zys~ 
kali swe stanowiska w następstwie stanu wo
~ennego, w oparciu o legitymacje pa,rtyjne, 
przykładną dyspozycyjność ( ... ). 
Pojawiające Się w ( ••• ) programie interesują

ce pozycje są najczęściej zas;ługą pos~c;zegól
nych autorów, powstały często pomimo zaka
zów<-·>· 

Kierownictwo roz~łośni stosowało zakaty re
alizacji audycji nie tylko z udziałem osćJb po
litycznie nie akceptowanych. ale także osobij. 
cie nie ·lubianych, n~. Stryjski, Badziak (.„). 
M.iały miejsce próby iligerencji cenzorskich w 

, teksty i -wypowietlai takieli twórców jak An
-drzej 'Waijda; i Włłldzilńierz · Majakowski (.„). 
Ocenie programu towarzyszyło chorÓbliwe do
srukiwanie się podtekstów („.) wykreślano („.) 
często informacyjne zdania takie jak : Tram
waje jeżdżą, obok lipy kwitną („.). 

(„.) były też wewnętrzne śledztwa, a na wet 
donosy na własnych pracowników do organów 
ścigania. 

Kierownictwo rozgłośni podejmuje konkretne 
przedsięwzięcia gospodarcze bez (.„) rozpozna
nia w realiach (.„). Trudna ( ... ) do oszacowania 
strata wynikła z darmowej obsługi święta 
,,Lata z radiem" w Arturówku w '87 roku". 
Są także zarzuty monstrualnego przerostu 

stanowisk kierowniczych - „Patologia ambj· 
cji i tytułomania najjaskrawiej przejawiła się 
w przypadku, kiedy k'.'ierownika transportu -
kierowcę bez średniego wykształcenia, wiózł 
do WarSGl&wy służbowym wozem inny kierow
ca". Wśród innych jest przykład wyrzucenia 
do śmieci archiwalnej dokumentacji jednego 11 
programów i „szykany z jakimi spotkały się 
ze strony kierownictwa próbujące wrócić do 
pracy koleżanki, które stan wojenny zastał na 
urlopach wychowawczych". Tą ostatnią spra
wą została zainteresowana Prokuratura Woje
wódzka. I to jest druga wylana zupa. 

„Wszystkie zawarte w („.) piśmie stwierdze
nia i zarzuty poparte są na obserwacjach lub 
własnych przeżyciach pracowników rozgłośni. 

Podkreślamy jeszcze raz, że nadrzędnym ce
lem wszystkich · działań naszej grupy Jest prze
kształcenie programowo ospałej, skłóconej W;e. 
wnętrznie I pozbawionej wewnętrznego aulo• 
rytetu i popularności rozgłośni w nowoczesne 
I społeczne radio lokalne". 

Stosunek ŁPO do tego, co dzieje się w PR, 
Łódź, został wyrażony oświadczeniem przesła
nym prezydentowi m. Łodzi i prezesowi Ra
diokomitetu. 

„Stoimy na stanowisku, że nie wystarczy 
samo tylko mechaniczne przyWrócenie do pra
cy ludzi związanych z radiem, którzy byli jeJ 

· brutalnie pozbawieni, w ramach słynnej we
ryfikacji przepr~wadzonej po 13 grudnia 1981 
r., według· wyłącznie politycznych kryteriów. 
Konieczne jest znalezienie takiego modelu i kiie
rownictwa Rozgłośni Radiowej w Łodzi, które 
zagwarantują autentyczną współpracę z całym 
środowiskiem dziennikarzy radiowych w du
chu służenia prawdzie i społeczeństwu naszego 
miasta". 

OD REDAKCJI; 16 grudnia 1989 roku ·„Głos 
Robotniczy" opublikował Ust 2ł . dziennikarzy 
Łódzkiej Rozgłośni PR skierowany do prezesa 
Andrzeja Drawicza. W liście tym dziennikarze 
ŁR PR wyrażajll oburzenie „na kolegów, któ
rzy pod sztandaramt NOWEGO posługują się 
starymi, skompromitowanymi metodami ( ... ). 
Uważamy jednak - piszą dalej - · :te dalsze 
zmiany są potrzebne. Ale nie za wszelką ce
nę i nie tymi sposobami". 

• 

• 
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Toto: Grzegorz Gałasiński 

By~ korespondentem zagranicznym w Polsce .Cl) 

Kocham· ten kraj„ .. 
Rozmowa z BERNA.RiDEM MARGUERITTEM 

. 
- Jak się zacżęła pana· przygoda s . Polską? 
- To bardzo romantyczna i stara historia. 

Wciąż mi się zdaje, że z.dai:zyło się to wczoraj, 
choć miało to miejsce niemal dokładnie 30 lat 
temu. Przebywałem wówczas, Jeszcze jako stu
dent, na wakacjach u me&o dziadka w Nor
mandii. Raptem ~dzwonił do mnie ojciec, 
który zajmował się międzynarodową wymianą 
młodzieży i zapytał, czy Interesuje mnie wy
jazd do Polski. W zastępstwie kolegi, bo tam
ten akurat nie mógł. Polska była dla mnie 
wtedy pustym hasłem, ale brzmiało ono sym
patycznie. Nazajutrz znalazłem się w Paryżu. 
Kierownik rozmawiał ze mną i uprzedził: 
chodzi o obóz na Mazurach, gdzie będzie 50 
polskich dziewcząt, które uczą się w szkole z 
rozszerzonym językiem francuskim. Od nas 
miały pojechać trzy osoby. Kierownik grupy 
zajmował się lalkarstwem, ja studiowałem ję
zyki martwe, łacinę i grekę, byłem więc tro
chę przerażony. A jednak znalazłem się na 
tym obozie. A jedna z tych pięćdziesięciu 
dziewcząt jest od 22 lat moją ioną. I myślę, 
że tak już zostanie. 

- A więc, Jak się to u nas powiada, „cher
chez la femme"? 

- Problem polega na tym, ie jest dużo mi
łych i sympatycznych Polek. Znakomity kores
pondent szwedzki Peter Johnson, który · mówi 
bardzo dobrze po polsku, popełnił ten sam 
grzech, co wielu z nas - oienił się z Polką. 
To choroba' bardzo rozpowszechniona wśród 
korespondentów, ale nie narzekamy. Zresztą 
wszystkich Polek poślubic! nle możemy. Tru
dno, trzeba się ograniczyć. 

- Zatem wiele sawdzlęcsam1 pa6sklej to
nie, Joan.nie? 

- Niewątpliwie, bo potem w latach 1961-62 
znalazłem pretekst, aby znaleźć się w . waszej 
stolicy . . Postanowiłem robić dyplom na Uni
wersytecie Warszawskim. Temat pracy: śred
niowieczna literatura polska w języku łacl.ń.- „ 
skim ze szczególnym uwzględnieniem Jana z 
Wiślicy. Opiekowali się mną śp. profesor No
wak-Dłużewski oraz- Aleksander Gieysztor. 
Był to znakomity okres w moim tyciu i mile 
wspominam warszawskie akademiki. Potem 
ściągnięto mnie do Paryia dla odbycia słui
by wojskowej. Były to mniej przyjemne czasy. 

- Nie zapomniał pan Jednak o Polsce? 
- Myślałem o Polsce i dlatego odbyłem 

wówczas ro2.lllowę z ówczesnym dyrektorem 
„Le Monde", wspaniałym człowiekiem, który, 
niestety, niedawno zmarł. Oświadczyłem mu, 
że przebywałem w Warszawie I nieco mówię 
po polsku. Zdziwił się, że chcę zostać dzien
nikarzem, nie miał zbyt wysokiego mniemania 
o tym zawodzie. Przyjął mnie jednak na trzy
miesięczny staż w ,,Le. Monde". A w roku 1966 
znalazłem się po raz pierwszy w Polsce jako 
korest>0ndent. 

- I pozostał jej pan wierny_ 
- Opuściłem wasz kraj, nie z własnej zre-

sztą woli, po wypadkach grudniowych Hl70 r. 
.< „ Naraziłem się : jednemu .z członków Biura Po

. · : · mycznego KC PZJiiR i musiałem spakować ~a
-- · lizkl. Przebywałem w Austrii I Stanach ZJed
: - noczonych. Ale -gdy tylko powstała możliwość 
: - ponownego przyjazdu, · wróciłem do Polski, 

- -. Dokładnie 8 października 1977 r. Od tej pory 
- · jestem til nieprzerwanie, początkowo jako ko-

respondent prasowy, obecnie zaś równie! te
.· · 1ewizyjny. Miałem okazję oglądać różne obli-

. cza Polski, poczynając od ~omułkowskiej, przez 
gierkowską. Oglądałem Polskę pierwszej „So
lidarności" po stan wojenny Widziałem także 
ten kraj po stanie wojennym aż po obrady 
Okrągłego stołu". A teraz · uważnie przyglą

dam się Polsce pana Mazowieckiego. To wszy
stko jest fantastyćzne, może kiedyś na ten te
mat napiszę książkę. Praca korespondenta 
przypomina nieco pracę tłumacza. Jest on po
średnikiem, w dobrym znaczeniu tego słowa. 

6 ODGWSY 

Staram się traktowaó swój zawód jako po
słannictwo. To wielka .szansa być w innym 
kraju · I pisać dla czytelników francuskich czy 
też przedstawiać f.rancusklm widzom w tele
wizji, jakle są realia tego kraju, zblltać ludzi 
ł narody. Może to wielkie słowa, ale tak to 
traktuję. Pozwala to zrozumieć moje nastawie
nie do waszego kraju, bo często korespondencl 
przyjeżdżają tu na 3 lata i choć pracują ucz.. 
ciwie, nie mają zaangażowania. 

- Uważa pan, :te trzeba się anp:towa6? 
- Ja nie chcę być obiektywny. Wydaje ml 

się, że jest rzeczą nlec;lobrą takie chłodne po
dejście. Nie ukrywam, że kocham ten kraj, 
mam nadzieję, że ,będz.ie tu \epiej. Matn tego 
wizję i jest to dla mnie . istotne, nawet ze 
względów osobistych, bo iyn i córeczka uro
dz!ll się na Woli, w Warszawie. Kiedy myślę 
o Polsce, to o tej Polsce, która będzie po.: 
wiedzmy za lat dziesięć czy piętnaście, kiedy 
będą oni dorosłymi ludtmi. 

- l Jaka jes& ła wlzJa? Czy nie przeraia 
pana nasza gospodarcza zapuć? 

- Spodziewam się , bardzo wiele pp Pola
kach. Kiedy słyszę zewsząd wołania, że Polska 
potrzebuje pomocy Zachodu, to mnle nieco 
·denerwuje. Bo kryzys ma charakter europej
ski, jest on obecny wszędzie na naszym kon
tynencie. Na Zachodzie ta zapaść nie dotyczy 
bytu materialnego, ale duchowo jest moi• 
większa nl:t w Polsce. Zabrzmi to może dziw· 
nle, ale jestem przekonany, ie to raczej my 
;potrzebujemy pomocy Polaki I powinnfjmy o 
nią pro.ald. Dam taki przykład. W Zalesiu Gór• 
nym, pod Warszawą, tam gdzie mieszkam, 
budujemy kościół. Zona jeat architektem, zro.o. 
biła projekt tej •wiątynl, Jestdmy więc dO-: 
datkowo związani z tą budową. Proboszcz za
ocznie mianował mnie „osobistością" w komi
sji finansów parafii, postanowiłem więc dzia
łać. Zacząłem kontaktować się z kościołami 
we Francji, a takie z redakcjami gazet, które 
mogłyby -caś zrobić w tej sprawie. Miałem 

dwa doświadczenia nczególne. Jedno, • para
fii pod Paryiem, gdzie jest dom Marguerlt
te'ów, bo stanowimy liczmt rodzinę. Namówi.· 
łem rnłodzlet z tej parafii, :teby c~ zr()biła dla 
kościoła w Zalesiu Górnym. I rzeczyw!Jcie, 
przyjechała grupa młodych ludzi, którzy w 
sierpnlu pracowali fizycznie na budowie w 
symbolicznym geście solidarności. Odwiedziłem 
też z żoną parafię w Nicei, którą stać na po
moc finansową. Bardzo sympatyczny proboszcz 
zaprosił nas na mszę. To bardzo bogata dziel
nica na wzgórzach Nicei, gdzie stoją piękne 

wille. Na mszy było siedem osób, same kobie
ty. Najmłodsza z nich, zresztą zacna niewia
sta, miała siedemdziesiąt lat. Proboszcz był 
zadowolony, uznał, ie jest duło ludżł. Po
chwalił się, że w tym roku at dwoje dzieci 
przystępuje do pierwszej Komunii Swiętej, bo 
to się nie zdarzało od wielu lat. Oczywi§cie, 
przekazano pieniądze do Zalesia, gdzie na 
kaź.Óą mszę przychodzą setki, jeśli nie tysiące 
ludzi, a do pierwszej · Komunii przystępuje co 
roku blisko dwieście dzieci. Zacząłem · słę nad 
tym zastanawiać. W Zalesiu jest parafia, .któ
ra musi żebrał, ·aby zdobyć środki na budulec, 
ma jednak zaangażowanych i praktykujących -
wiernych. Parafia w Nicei jest bogata; leez 
martwa duchowo. I dlatego, kiedy Ojciec 
Swlęty mówi o konieczności reewangelizacji. 
Europy, o powrocie do korzeni chrzekfjań
stwa, wydaje mi się to absolutnie słuszne. 

Materializm dialektyczny, który narzucano P<>l
sce, jest mniej groźny od materializmu dnła 
codziennego, będącego losem Europy Zachod
niej. Materializm dialektyczny wywołuje prze
ciwciała ł człowiek staje się mocniejszy ducho.
wo. A materializm dnia codziennego sprawia, 
że zanim się człowiek obejrzr Jest duchowo 
trupem. _ ·- . _ _ _ __ ,. 

- Pom6wm7 zatem o ,.materlallzmle dłalek
&7csn)'m". Jak pan posłrzegal pollł7k6w komu-
1Wił7czn7cb? Cz)' miał pan • nimi lr.oałakłf 
lako korespondenł? 

- Robiłem swego ozasu wywiad z nieświę
tej pamięci Todorem Zlwkowem. Było to dość 
proste I niezbyt męczące. Trzeba było z góry 
zadać pytania na piśmie. Później doszło do 
bezpośredniego spotkania, . wcześniej jednak 
wręczono mi tekst z odpowiedziami partyjne
go przywódcy Bułgarii. W czasie ro2.lllowy za
pewnił mnie, że się cieszy, iż odwiedziłem je
go kraj. l to było wszystko. 
Miałem też całą serię wywiadów z panem 

Mieczysławem Rakowskim. W różnych okre
sach I . były o wiele bardziej Interesujące, bo 
oczywiście bez pytań z góry. Na ogół nagry
wam rozmowę na taśmę, a później msntuję z 
niej tekst. Wiem, że to jest niepopularne, ale 
mam do niego pewien sentyment, zawsze mia
łem i nle widzę powodów, aby tei:.az, kiedy 
PZPR leży, nie powiedzieć, że to człowiek in
telige~tny i otwarty. W prywatnych rozmo
wach już jakieś 15 lat temu mówił mi o ko
nieczności daleko idących reform o orientacji 
socjaldemokratycznej. Szkoda, że Jego idee nie 
zostały zrealizowane. Byłem u niego na Mazu
rach. Znako·micie smaży placki kartoflane, dos
konale łowi raki i ma mnóstwo nieznanych 
zalet towarzyskich. 

W odróżnieniu od Jerzego Urbana, który 
czuje się dobrze tylko wówczas, gdy go wo
kół nienawidzą, Rakowski musi być kochany. 
Zawsze był przekonany I wiara ta nie opusz
cza go do dzisiaj, · że · postępuje najlepiej jak 
tylko mo-żna w danej sytuacji. Dlatego wszy
scy zobowiązani są go kochać, a kiedy nie 
dostrzega należnej mu miłości, potwornie go 
to denerwuje. Zawsze był nie lubiany przez 
część aparatu I wobec tego, wbrew własnym 
poglądom, wypowiadał różne rzeczy, aby uspo.; 
koić ten aparat. Doprowadziło to do fatalnych 
skutków. A poza tym jest trochę naiwny. 
Przypominam sobie strajki gdańskie w 1980 r. 
Był to dla mnie, jako dziennikarza, najwspa
nialszy okres, spaliśmy z robotnikami na pod
łodze. Zrozumiałem wówczas, że nie mam zie
lonego pojęcia o polskiej klasie robotniczej. 
W stoczni zobaczyłem ludzi o fantastycznym 
wyrobieniu politycznym I poczuciu realizmu. 
Wiedzieli, co jest możliwe, a co nie. Była to 
dla mnie, jako korespondenta, lekcja skro-m
ności. 

W czasie strajku jeździłem do Warszawy, 
aby nadawać korespondencje do Francji. Na 
początku września spotkałem się z Rakowskim, 
opowiadałem mu swoje ' wrażenia. A on na to: 
- „Tak, tak, cl robotnicy są wspaniali, to 
przY.szła kadra naszej partii!". Zrozumiałem, że 
ideałem Rakowskiego byłoby robić „Solidar
ność" w pa,rtil, co było z wielu względów nie· 
możliwe. 
Pamiętam, ie odwiedziłem go takie w okre

sie stanu wojennego, był wtedy wicepremie
rem. Powiedział mi: „Sytuacja jest bardzo 
zła, bo Kociołek I Olszewski chcą lś~ na całe
go, a m~ z generałem pragniemy uratować 

reformy. Potrzebujemy pomocy. Powfona nas 
poprzeć inteligencja, a tymczasem odwracają 

się od nas". - „Kiedy robiliście 13 grudnia, 
zapytałem, chyba nie oczekiwaliście, że Inte
ligenci będą was całować?" - „No tak, stwier
dził, ale powinni zrozumieć polityczny sens 
tych wydarzeń" ... 

- Nie wszyscy chyba, s kt6ryml pan się 
•potkał, byli r6wnie otwarci Jak Mieczysław 
Rakowski? Na czym polega specyfika pracy 
korespondenta zagranicznego w takim kraJu 
Jak Polska przed czerwcowyml wyborami? 

- Być korespondentem to bardzo odpowie
dzialne zajęcie. Pracuje się zupełnie samodziel
nie, a szef jest daleko, jakieś dwa tysiące ki· 
lometrów i wszyst~o trzeba zrobić samemu, 
od zdobycia informacji po jej opracowanie i 
ekspedycję. Nie wierzę w obiektywizm, ale 
staram się być uczciwy. Co dzień rano mam 
wątpliwości, czy to, co napisałem albo poka
.zywałem. nie jest dla kogaś zbyt krzywdzące. 
Albo zbyt łagodne. Korespondent nie jest od 
tego, aby osądzać. Musi zrozumieć i przekazać 
innym to, co dzieje się w kraju, gdzie przeby
wa. Nie powinien nic narzucać. Trzeba zosta
wić czytelnikowi możliwość własnego osądu 
sytuacji. Niech nikt nie oczekuje ode mnie, że 
powiem: rząd Mazowieckiego jest wielką sZ8!Il
są, ale jui popełnił takie a takie błędy. To 
nie moja rola. 
~ Ale dostrzega pan błęd1 nowego rzlldU? 
- Mówiłem na ten temat z panią Nieza

bitowską. Zmienia się bardzo duło w codzien• 
nych strukturach, dostrzegam pragmatyzm. 
Ale brak wizji, do czego to wszystko ma pro
wadzić, jaka ma być ta inna Polska. Ludzie :r. 
rządu mówią, że to dobrze, trzeba zmieniać 
wszystko krok po kroku, bez wielkich słów. 
Ja się z tym nie zgadzam. Sądzę, ie potrzebna 
jest równie! wizja. Jeśli ludzie mają się za
angaiować, to muszą wiedzieć, ie rzeczywiście 
buduje się inną cywilizację, inny świat. I te
go mi br.ak, nie tylko w Polsce, takt.e na Za
chodzie. Jeśli twierdzę, te prosimy Polskę o 
pomoc, to z nadzieją, że potrafi zbudować 
nową cywilizację, która nie będzie ani komu
nistyc:ma, ani kapitalistyczna. Mam na my
śli cywilizację miłości, solidarności międzyludz
kiej, gdzie w całej pełni . będzie się szanować 
jednostkę ludzką. W okresie pierw.siej „Soli
darności" uderz.yło mnie, ie ludzie, którzy 
wcześniej kłócili się, byli zdenerwowani, rap
tem zaczęli się uśmiechać, stali się uprzejmi. 
Nigdy tego nie zapomnę. Nie :maczy to, że 
moina zapominać o niewesołej rzeczywistości, 

· trudzie dnia powszedniego, warunka~h bytu. 
Rzeczywistość t• trzeba zmieniać, ale nie wol
no zapominać o budowie nowej cywiUzacj.1 w 
oparciu o społec:mą naukę Kościoła. 1'.Jie wszy
scy muszą się z tym zgodzić, ale ten kierunek 
działania wydaje mi się istotny. 

- Wróćmy wszakże do krajobrazU Polski 
·sprzed ' wybor6w czerwcowych. Jak.ie były 
warunki · pracy korespondental> 

- Praca pyła trudniejsza, ale o wiele cie
ka wsza. W pewnym okresie bardzo intensyw
nie interesowało się korespondentami SB. 
Nawet w- niedzielę, gdy wychodziłem na spa- -

-cer z psetn, miałem całą asystę. Cl panowie 
zachowywali się w sposób demonstracyjny. 
Pamiętam jak na Pułaskiej je~dzlł za mną 
iółty fiat. Dojechałem do placµ Unłł, zacząłem 
krążyć. A tamci za mną. Kiedy zostałem wy
dalony z Polski, prawie cztery lata przebywa
łem w Wiedniu. I tam , s.potkaliśmy z toną 
naszego sąsiada :a ul. Malczewskiego, młodego 
architekta. Powiedział ml! - „Teraz mogq 
wyznać, moi rodzice byli bardzo zadowoleni, 
kiedy państwo wyjechaliście z Polski • . Nie, nie 
dlatego, ie wae nie lubili. Tylko prUl:r. cały 
. - . ··- ·;.·_ 

czas pobytu, jeden pokój w naszym mieszka
niu był zajęty przez wiadome służby". To jui 
czasy minione, choć ciekawe. Pamiętam w 
pierwszym okresie ,,Solidarności" momenty 
niesamowite w gabinecie kolegi prezesa Stefa
na Bratkowskiego. To wspaniały człowiek I 
w moich pamiętnikach opowiem kiedyś, co się 
tam zdarzyło. A były to chwile, kiedy zostały 
zażegnane róine dramaty dzięki łańcuszkowi: 
Bratkowski - Rakowski - Skibniewska -
Orszulik. Pyszne były te rozmowy z księdzem 
Orszulikiem, obecnie biskupem. 

W tamtym okresie trzeba było mozolnie re
konstruować rzeczywistość, po:mać cząstkę 
prawdy od jednego rozmówcy, drugiego i tak 
stworzyć sobie obraz całoścf. 
Spotkałem się w Ameryce ze znakomitym 

korespondentem A. Smithem, który długo 
przebywał w Rosji l napisał Wl!Paniałą książ
kę o swoim pobycie. Mówił, że być korespon
dentem w kraju socjalistycznym. jest bardzo 
fascynujące dla dziennikarza: musi codziennie 
odkrywać Watergate. 1 coś z tego chyba było. 
Czytałem sumiennie prasę, łącznie z „Trybuną 
Ludu". Myślę, .że za to otrzymam w przysz
łości jakieś odpuszczenle w niebie, ale to tf-.l• 
wało mi zaledwie 10 p.r.ocent tego, co powinie
nem wiedzieć, aby rozumieć, co się dzieje w 
kraju. Te:raz ta gazeta stała się ciekawsza. 
Trzeba bylo spotykać się z ludźmi, aby usły
szeć, co się zdarzyło naprawdę. Kontakty z 
ludźmi zawsze mnie interesowały, a trzeba 
było mleć dobre stosunki z ludźmi, niezależ
nie od ich orientacji politycznej. Znam na 
przykład od dawna pana Lecha Wałęsę, ra
zem spędziliśmy część urlopów u oo. Palloty
nów w Zakopanem. To znaczy, kiedy on koń
czył wypoczynek, ja przyjeżdżałem w góry, 
ale mieliśmy dla siebie jeden dzień na wymia
nę poglądów. 

Ale -miałem też kontakty z ludźmi z partii, 
z KC, którzy znali interesujące rzeczy. Sto
su.nki zaufania trzeba budować ze wszystkimi, 
których się zna. Ktoś taki z KC mówił: -
,,To możesz napisać powołując się na mnie", 
.Albo stwierdzał: - „Tego nie pisz, bo będę 
wiedział, skąd ta informacja" Miałem takiego 
zaufanego z PZPR, znaną osobistość, biedak 
już nie żyje. Miał taką manię, że z~adzał si~ 
rozmawiać o rzeczach istotnych tylko w lesie. 
pod ,Warszawą. Uważał, te inaczej zbytnio ry
zykuje. Diisiejsze możliwości podsłuchowe Sil 
takie, że ta ostroiność graniczyła z naiwnoś
cią, ale dla, mnie było to przyjemne, bo lu
bię chodzić po lesie. 

- Czy był pan pierwszym korespondentem. 
kt6ry przesłał s Polski Informacje, o stanie 
wojennym? 

- To ogromny temat i uprzedzam, · ie jui 
telewizja poprosiła mnie o wspomnienie z no• 
cy 13 grudnia 1981 r. Na sobotę wieczór by· 
liśmy zaproszeni z ioną na kolację do dyplo
maty amerykańskiego w Aninie. A podczas 
przyjęcia wszyscy zadawaliśmy sobie pyta.nie, 
dlaczego Kulikow przyjechał do Warszawy, co 
tutaj robi od dwóch dni. 

- Czy spodziewał si~ pan łego, co nasłl\Pi? 
- W sobotę rano wysłałem ostatnią kores-

pondencję do Francji. Pisałem o tym, że ktoś 
' zawiadomił KKW „Solidarności" w Gdańsku 

o pogotowiu w wojsku. A zatem czy nie zo
stanie ogłoszony stan wojenny. Miałem także 
zdjęty przez cenzurę w „Słowie Powszech
nym" artykuł pana Ryszarda Reiffa, pod cha
rakterystycznym tytułem: „Nie dopuścić do 
przelewu krwi". Autor stwierdzał, że gdyby 
ktoś chciał doprowadzić do konfrontacji, kon
sekwencje tego będą dla kraju dramatyczne. 
I to właśnie było treścią mojej korespondencji 
do Paryża. 

- Myślę, łe jako rasowy korespondent nie 
ograniczył slę pan tylko do korespondencji. W 
powietrzu przecle:t coś wisiało-

- Nie spałem całą noc. Wieczórem, podczas 
kolacji, był do gospodarza telefon, że przes!a
ły funkcjonować teleksy. Pótniej okazało się, 
że brak telefonicznego połączenia z .Poznaniem. 
Zorientowalitmy się, że coś nie gra I wyszliś
my z przyjęcia. Wspólnie z Jackiem Kala·biń· 
skim i jego toną Basią, która takie jest archi· 
tektem i pracowała nawet w tym samym zes„ 
pole, co moja łona. Przypadkowo też byli na 
tym przyjęciu. W Aninie z budki telefonicz• 
nej próbowaliśmy połączyć się z centrum 
Warszawy. Działało jeszcze tylko połączenie ze 
Starym Mia&tern. Wsiedliśmy więc do samo• 
chodu. Kiedy doje-!dialiśmy do placu Na Roz• 
drożu ujrzelljmy kolumnę wojskowych samo
chodów. Na naszych bezach została "Zablokowa• 
na Mokotowska, gdzie mieściła się siedziba 
„Solidarności"," Krążyl~my po Warszawie cab\ 
D'lOC. Wspólnie z• Kalabińsk!m, który był preze• 
sem oddziału warszawskiego SDP, zastanawia• 
liśmy się, czy to tylko pucz twardogłowych, 
czy też akcja krajowa. Odwiedziliśmy kilku 
kolegów z radia. Jeden 1 nich rozejrzal się ł 
stwierdził: zielono wszędzie. Byliśmy także u 
Haliny Skibniewskiej. Ona takie nie wiedziała, 
co się stało. Była najwytszym rangą w Polsce 
członki~m „Solidarności", pełniła funkcję wice
marszałka Sejmu. Wreszcie podjechaliśmy pod 
ml1tszkanie Jacka. On przezornie został w sa
mochodzie, a na zwiady udała się jego żona, 
Szybko wróciła mówiąc: - „U Jacka wywalilł 
dł'zwi". Jetdziliśmy więc dalej, a gdzieś kolo 
piątej nad ranem trafiliśmy do pana Stommy. 
W pokoju jego syna leżała na stole książka 
pt. „Słońce wschodzi trzynastego grudnia". 

Pan Stomma był. bardzo spokojny i zaczął 
tłumaczyć, co się prawdopodobnie wydarzyło. 
Jego słowa potwierdziły się godzinę później,. 
kiedy wygłosił swoje przemówienie gen. Ja
ruzelski. Z jednym wyjątkiem. Pan Stomma 
przewidywał, że zostanie rozwiązana irównieł 
PZPR. • 
Zasta.nawialiśmy się z Jackiem, gdzie moina 

go zostawić. U bardzo bliskich przyjaciół by
ło niebezpiecznie, bo milicja mogła go tam 
łatwo znaleźć. Jednocześnie istnlało ryzyko, 
że dalsi znajomi nie zechcą go przyjąć. Ale 
ostatecznie wybrał dobre · miejsce, był tam 
przez parę mi~sięcy. 

Oto dramat korespondenta, który może by~ 
uwikłany w róme sytuacje. 

I 
(Zapis rozmoWY pow.stał podcza1 spotkania 

tego znanego korespondenta prasy I telewizji 
francuskiej na Europę Wschodnią w ł6dzkim 

oddziale Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich). 

Rozmawiał: ~ONRAD FREJDUCH 

Dokoi\czenie w nu·mer.rze noworocm.yllll 
. \ 

• 

' 



ltynard Badowski przedstawia przedziwne 
dzieje dwu polskich generał6w, Irlandczyka I 
Holendra. C6llka Maurycego Haukego wyszła 
u mąt za księcia Aleksandra heskiego. 
Jej synem był Aleksander I książę Bułgarll, 
wnukiem wicekr61 Indii Louis Earl 
Mountbatten of Burma, prawnuk jest 

· mężem kr6loweJ brytyjskiej. 
Książę Karol miał i>olskiego 

praprapradziadka, w kt6rego żyłach nie 
,iynęla wszakże 'ani jedna kropla polskiej 
krwi. 

W felietonie z „Różnych szuflad" Andrzej 
Kempa przypomniał niechlubny pomnik sied
miu zdrajców Polski, który kazał wystawić w 
Warszawie car Mikołaj I („Odgłosy" nr 48, 26 
listopada 1989). Niemal równocześnie Telewizja 
Polska odtworzyła postacie niektórych- z nich 
w spektaklu Kazimier-ta Radowicza „Tajny wię
zień 1tanu" (Teatr Telewizji, 27 listopada, reż. 
B. Poręba). Mam na myśli członków sądu woj
skowego, który skazał na ciężką twierdzę Wale
riana Łukasińskiego. 

Dwaj nosili cudzoziemskie nazwi'5ka: Ignacy 

generalnego Wojska Polskiego, później ucaynił 
zastępcą ministra wojny, W 1826 roku Maurycy 
Hauke :został generałem broni w artylerii. 

Holender w polskim mundurze był 2:wolenni
kiem porządku i ślepej karności w wojsku. 
Dlatego w procesie Waleriana Łukasiń1kiego 
orzekł: „winien". Stając się narzędziem wiel
kiego księcia zraził młodych oficerów, przygo
towujących spisek przeciwko Konstantemu. Jego 
zgładzenia w chwili wybuchu powstania do
magali · się Zaliwski i Mochnacki. 

29 listopada 1830 roku generał broni Maury
cy Hauke w towarzystwie paru wyższych ofi
cerów ruszył nap~ciiw zbu;ntowanym pod
chorążym. O godzinie 20 natknął 1ię na nich 
przed Pałacem Namiestnikowskim na Krakow
skim Przedmieściu. Został rozpoznany. Pow.: 
stańcy dali ognia. 

Z munduru zabitego zdarto szlify i gwiazdy 
orderowe rosyjskie (miał Order św. Anny I 
klasy z brylantami), zostawiając odznaczenia 
polskie i francuskie. Zwłoki Haukego pochowa
no w kościele Kapucynów w Warszawie. Jego 
nazwisko trafiło na pomnik hańby narodowej. 
Ale h i s~oria rodu Hauków na nim nie wygasła. 

1rla aa mąt •• greckiego ~cła Andrzeja, króli' 
Grecji Jerzego I. Jej brat. admirał brytyjski 
Louis Ead Mountbatten of Burma, był ostat
nim wicekrólem Indii. 
Admirał Mountbatten zasłynął jako naczelny 

dowódca sił alianckich w Azji Południowo
-Wschodniej w latach 1943-46. Kierował ope
racjami, które doprowadziły do wyparcia Ja
pończyków z Birmy i strefy Oceanu Indyjskie
go. Był autorem planu podziału Indii Brytyj
skich na Indie i Pakistan. W latach 1847-48 
sprawował funkcję generalnego gubernatora nie
podległych Indii, które wówczas miały statut 
brytyjskiego dominium. Potem dowodził siłami 
morskimi Wielkiej Brytanii, a także siłami 
NATO na Morzu Sródziemnym. Przed przej
śc~em w stan spoczynku był pierwszym lordem 
admiralicji oraz przewodniczącym komitetu 
szefów sztabów Wielkiej Brytanii. Zmarł w 
1979 roku. 

powtórzmy: był wnukiem Julii Hauke i pra
wnukiem polskiego generała Maurycego Hau
kego. 

Mąż królowej Elżbiety Il 

Zginęli w Noc Listopadową 1830 roku.Potomek-jednego z nich zasiądzie na 
brytyjskim tronie. 

W czasie II wojny światowej służył w bry
tyjskiej marynarce wojennej urodzony w 1921 
roku książę Filip grecki, syn Alicji, wnuczki 
Julii Hauke, siostry adiuirała Louisa Mountbat
tena. W 1947 roku przyjął obywatelstwo brytyj
skie i jako książę Edynburga pąślubił następ
czynię tronu Wielkiej Brytanii. Dziś jest mężem 
królowej Elżbiety II. lcha Nocy Listofaclowej 

Ich syn, książę Karol, następca tronu Anglii 
test prapraprawnukiem generała Maurycego Hau
k:eg-0 prze.i ojca (a praprapraiwnukiem królowej 
Wiktorii, zarówno przez ojca jak . i prsez matkę). 

RYSZA'RJD BADOWSKI 

Blumer i Maurycy Hauke. W pamiętną noc lis
topadową pierwszy padł od polskich kul pod • 
Arsenałem, drugi - przed Pałacem Namiestni
kowskim na Krakowskim Przedmieściu. 

"Swietny żołnierz, dobry Polak" 

Ignacy Blumer, właściwie O'Bloomer, pocho
dził ze stat'ej szlachty, irlandzkiej. Jego dziad, 
pułkownik angielski, przeszedł jako instruktor 
do służby rosyjskiej. Ojciec osiedlił się i ożenił 
w Polsce. Sławę bojową Ignacy Blumer zdo
bywał w kawalerii narodowej, biorąc udział w 
Insurekcji Kościuszkowskiej. Później był żołnie-
rzem Legionów Polskich we Włoszech. Prze- · 
szedł kampanię w Sa·n Domingo. Uczestniczył 
w bitwie pod Raszynem. 

W wojnie 1812 roku odznaczył się przy 
szturmie Smolei1ska; gdzie Napoleon mianował 
go pułkownikiem. Pod Możajskiem otrzymał 
krzyż kawalerski Legii Honorowej. W kampanii 
rosyjskiej swoje bataliony wyprowadzi ł z okra
:!enia w zwartych czworobokach przez szyki 
rosyjskie. Murat ·i książę Józef Poniatowski 
przedstawili go za to do awansu na generała. 
Podziwiał go Wielki Książę Konstanty. Gdy 

powstało Królestwo Polskie nadał Ignacemu 
Blumerowi wężyki generała brygady. Jako słu
żbista Bl·u1:ner stał się .„generałem pistoletem" 
Konstantego. Potępił Waleriana Łuka~ińskiego. 
SJ,.::. 1z~·wał na ciężkie kary szeregowych. 

29 listopada 1830 roku, przekonany o tym, że 
powstanie stanie się nieszczęściem dla kraju, 
próbował przemówić do zbuntowanych żołnierzy 
pod Arsenałem. Został pchnięty bagnetem i do
!>ity kulami. P"lski Słownik · Biol!r~fi cmv n isz.e 
o nim: ,,Swietny żołnierz, dobry ~ Polak, iegt -
zrządzeniem losów - od kul wtasn11ch roda
ków". 
Zoną jego była włoska hrabina Ceccopieri. 

Jego biograf, Wacław Tokarz, nie podaje, czy 
miał dzieci. 

Syn holenderskiego oficera 

Ojciec Maurycego Haukego nazywał się van 
Hauck, pochodził z flamandzkiego rodu de Ha
acken, i był oficerem holenderskim w służbie 
starosty warszawskiego Alojzego Brilhla, gene
rała artylerii konnej. Jego syn przyszedł na 
świat w Saksonii i choć w jego żyłach nie 
płynęła ani jedna kropla polskiej krwi uważał 
•ie za Polaka. Walczył w powstaniu 1794 roku 
w obrnnie Warszawy, prze~arł sie d o Włe>t;:h 
na wieść o tworzeniu się legionów polskich. Za 
męstwo i sprawność dowódczą na polu walki 
miał pochwały od Tadeusza Kościuszki i gene
rała Henryka Dąbrowskiego. Był w oblężeniu 
Gdańska. W bitwie pod Tczewem uzyskał Legię 
Honorową. Otrzymał też Krzyż Virtuti Militari. 
Dowodził 'bohaterską obroną Zamościa. 

W Królestwie Polskim Wielki Książę Kons
tanty powołał go na stanowisko kwatermistrza 

Z piętnem syna zdrajcy ojczyzny 

Władysław Leopold Maurycy Hauke, syn ge
nerała-zdrajcy, w nocy 29 listopada 1830 ro
ku został aresztowany. Zadeklarował jednak 
udział w powstaniu i stanął jako dowódca dwu 
dz.iał na placu Prymasowskim. Bił się d2lielnie 
pod Wawrem i Grochowem, później pod Ostro
łęką. Otrzymał złoty Krzyż Virtuti Militari. 

Podobnie jak ojciec był artylerzystą. Na emi
gracji we Francji prowadził kuny dla wojsko
wych polskich w Paryżu. W czasie Wiosny Lu
dów zgłosił się do służby w Legionie polskim 
we Włoszech. Miał wszakże konflikt z podko
mendnymi, którzy zarzucali mu obojętność dla 
ideologia Adama Mickiewicza i sprawy rewo
lucyjnej. Wyprowadził swą radykalnie nasta
wioną kompanię z Florencji. Opuścił Legion i 
wrócił do Francji. Wkrótce . wyjechał do Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 
1852 roku zmarł w Nowym Orleanie. 

Jedna z dwóch córek generała Maurycego 
Haukego, Zofia, została pisarką dla dzieci. Wy

· so:ła za mąż za prezesa teatrów rządowych War
szawy i zarządcę pałaców cesarskich, generała
-majora Aleksandra Haukego, swego dalekiego 
krewnego. 

Znacznie ciekawiej potoczyły się losy drugiej 
córki, Julii 

Matka książąt, babka królów 

Stara flamandzka rodzina van Hauck (de -
Haacken) była spokrewniona z heskimi Batten-

. bergamf. Ten niemiecki hrabiowski ród wygasł 
około 1314 roku. Nazwisko Battenberg i tytuł 
wznowiono za sprawą Julii Hauke, która w 
1851 roku wyszła za mąż za młod1?:ego syna 
księcia heskiego Aleksandra. 

Sama Julia prawo do tytułu hrabiowskiego 
uzyskała po ojcu. Car Mikołaj I po swej koro
nacji nadał bowiem w 1829 roku generałowi 
Maurycemu Haukemu tytuł hrabiowski z dota
cja 100 tysięcy złotych. 

W 1858 roku potomkowie księcia Aleksandra 
i hrabiny Julii Battenberg z domu Hauke uzy
skali tytuł książęcy. Ich najstars?:y syn Ludwik 
ożeniony został z wnuczką królowej Wiktorii. 
W czasie I wojny światowej zmienił nazwisko 
Battenberg na Mountbatten (niemieckie Berg 
i angielskie mount znaczą to samo - góra). Dru
gi syn, Aleksander, panował w latach 1879-86 
w Bułgarii jako książę Aleksander I Battenber,r. 

Protektorem Aleksandra I Battenberga był 
car Rosji Aleks:mder TI, o±eniony z jego ciotką, 
~seżniczka MP. k:~vmilia'l1a, Wilhelm~na A11crn~ta 
Marią heską, którą w Rosji nazywano Marią 
Aleksandrowną, (za jej brata wyszła Julia 
Hauke, 11rtajac się sziwagieTką iimneraitora.). Ród 
ksią±ąt heskich spokrewniony był ponadto z 
domami panującymi w Grecji, Hi1~panii i 
Szwecji. 

Wnuczka Julłi Battenberg-Hauke, Alicja, wy-

. -.:. . -- .. 

Książę Filip przyjął nazwisko wuja admirała 
Louisa Mountbattena, które było zarazem l)az
wiskiem jego dziadka i panieńskim nazwiskiem 
matki. 

Polskie fatum 

Polskie fatum wplotło się nie tylko w 
śmierć Maurycego Haukego. Zaciążyło również 
'nad losami jego wnuka, Aleksandra I Batten
berga, księcia Bułgarii. Władcą wyzwolonej 
Bułgarii uczynił go w 1879 roku car Rosji Ale
ksander II, którego tona Maria Aleksandrowna 
była k1iężną heską. W 1881 roku w cara Ale
ksandra II rzucił bombę Polak, Ignacy Hrynie
wiecki, członek Narodnej Woli. Aleksander I 
Ba ttenberg stracił protektora. • 

Nowy car, Aleksander III, nieufnie patrzył 
na flirt Bułgarii z Austro-Węgrami i Niemcami. 
W 1886 roku oficerowie bułgarscy sympatyzują
cy z Rosją aresztowali księcia Aleksandra I 
Ba ttenberga, zmusili go Jo opuszczenia tronu 
udania się na emigrację. 

W powstaniu 1863 roku 

Ród Hauke wydał jeszcze jednego generała 
polskiego, powstańca 1863 roku. Był nim Józef 
Ludwik Hauke-Bosak, Ojciec Józefa Ludwika 
był carskim adiutantem. Syna oddał do Korpu
su Paziów. Przyszły powstaniec styczniowy był 
kornetem w pułku gwardyjskim, w wieku 23 
lat zosta? adiutantem ministra wojny, w wieku 
25 lat podpułkownikiem. 

Powinowactwo z rodzin1t carską otworzyło mu 
dro~ do dworskiej kariery. Zbli±ył się jednak 
z Trauguttem. Opracował plan działań wojen
nych w Krakow1kiem i Sandomierskiem. Pla
nował duże zgrupowanie sił powstańczych w 
Górach Swiętokrzyskich, osfanlane przez par
tyzantkę chłopską. Uczestniczył w wielu bit
wach (zajęcie Opatowa, rajd na Szczekociny, 
potyczka pod Ilżą). Po upadku powstania udał 
się do Włocłi. Poznał się 1 Garibaldim, nawią
zał kontakt z Bakuninem. Okre§lił się jako re
publikanin. Zabiegał o utworzenie Legionu 
Polskiego, wspierającego Garibaldiego, przewi
dując na szefa sztabu generała Jarosława Dąb
rowskiego. Był zwolennikiem strajków pow
szechnych w walce robotników o 8-godzinny 
dzień pracy. Po wybuchu wojny francusko
-pruskiej objął dowództwo brygady we francu
skiej Armii Wogezów. Poległ w 1871 roku pod 
Dijon wstrzymując z garstką ludzi natarcie wie
lokrotnie przeważającego nieprzyjaciela. Pozo
stawił 3 córki i syna Maurycego, stale osiadłego 
we Francji. 

Zaiste, była to niezwykła rodzina. W dzie,ach 
Polski odcisnęła widoczne piętno. Nie mofoa 
zatem pamiętać jedynie epizodu Nocy Listopa
dowej przed Pałacem Namiestnikowskim i sal
wy, od której zginął l59 lat temu generał Mau
rycy Hauke. · 
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NOWA HUTA: - Przy httcła stałd 
popiersie i wystarczyło 

• • c 
pomnika 
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ZOFIA KĘDZIORA 

Z kiosków ·wykupione zostały wszystkie poca
tówki, na których był pornni!k. Jaik in.iigdy dotąd, 
nie kościół w Mistrzej,ewi<Cach poświęc()lny pr:z.ez. 
papieża, nie Kościół Arka ze słynną rzeźbą 
Chrystusa autors :wa Chromego, ale monument 
przy aletl Róż stał się w Nowe-j Huciie miej
scem najczęściej odwiedzanym. Robiono sobie 
jeszcze ostatnie zdjęcia. 

- Pewnie długo nie postoi - mówili ludzie.. 
Gdy 1padł śnieg, dzieci wybrały sobie pom-

nik za cel zorganizowanego obstrzału. Jut 
· wkrótce całą pos tać oblepiły piguły śnieżne. 

Zabawa była wyraźnie atrakcyjniejsza od sanek 
porzuconych w pobliżu. Nikt z dorosłych nie 
reagował na te igraszki. 

Monument stanął w środku alei między · rzę· 
darni kamJenic. Wyparł fontail1Jl1ę, krzewy i prze
piękne, podobno, róże. Z tych róż pozostała 
tylko nazwa - jlleja Róż. Już wtedy lud7M 
protestowali, ale kto chciał ich słuchać. 

Na poozątku lat siedemdziesiątych bttdo~ 
pomnika zainicjował pierwszy sekretarz pod
s' a wowej organizacji partyjnej w hucie - No
wotny. 

- Komu był potrzebny? - wspominają mie-
szkaf1cy okolicznych domów. Przy hucie . 
stało popiersie i wystarczyło. 

- Tamto staire popiersi.e - ct·opowfada ktoś 
- zabrali, jako za skromne i schowali do ma-
gazynu w hucie. 

W połowie lat siedemdziesiątych został pod
łożony · ładunek wybuchowy pod prawym bu
tem monumentu. Silny ładunek. W 1ąsiednich 
budynkach 1 powypadały szyby z okien, gdy eks
plodował. Rzeźba okazała się być zrobiona z 
solidnego, mocnego ·materiału · - pozostała nie
wzruszona. Odpadła jedynie pięta. 

Zasłonięto pomnik rusztowaniami. Nie WY• 
-padało, :żJeby przywódca stał ... bez pięty. Reno
wację.prowadzono w pośpiechu. 

Zawsze tam, pod pomnikiem, dwa razy do 
roku, ..yiosną, kiedy przypadała rocznića jego 
urodzin i jesienią, na pamiątkę rewolucji wrę
czano z pompą legitymacje partyjne. Zawsze 
tam, w czasie stanu wojennego odbywały się 
wiece. Stamtąd ruszały manifestacje. Tam naj
częściej odbywało się „pałowanie". Ale i na 
pomniku najbardziej odbijało się niezadowole
nie i despe.racja tłumu. Ra1z nawe·t manifestain
ci postanowili pomnik rozebrać. Ruszyli z ło
mami i kilofami. Zdąży l i zd jąć gra nitowe p! Yty 
postumentu. Wtedy z tłumem zmierzyła się mi
licja wspomagana przez wojsko. Było to naj
brutalniej słumione wys ~ąpienie. 

I znów pomnik pokryło rusztowanie. Na od
słonięciu, po renowacji obecny był, jak opowia
dali ludzie mieszkający w najbliższych domach 
i Wojciech Jairu,zelski, i Czesław Kiliszczak. 
Składali kwiaty. 

W latach osiemdziesiątych było kilka prób 
podłożenia ład~nków wybuchowych pod nie 
chcianym monumentem. Żeby temu zapobiec, 
ustawiono w rogu placu budkę wartowniczą. 
Kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojenne
go wiązały się z wybuchami niechęci w sto
sunku do pomnika. Szczególnie przed ostatnią, 
piątą rocznicą protest był bardzo zdecydowany. 

Zapadło postanowienie, że manifestacje odby
wać się będą co środa, aż do momentu, gdy 
nie zapadnie decyzja o usunięciu pomnika. 
SZ'Czególnie gwałtowne wydarzeuiia miały miej
sc!! 6 grudnia 1989 roku. Manifestanci zaczęli 
zbierać się około godziny 16. Wokół pomnika 
stał szpaler zomowców - ludzie mówili między 
1obą, że przyjechali do Nowej Huty z Katowic. 
Tłum był coraz większy i coraz mniej łagodny. 

Nad.pierw 1ud::ziie rzucaiLi pi•eniądze 
na podróż. Potem poleciały pojemniki z farbą, 
najczęściej białą. Potem i butelki z benzyną • 
Ktoś poddał pomysł, aby zrobić ognisko. Po
§ciągano więc ławki stojące wokół, potem i 
drewnianą budkę wartownika. Ogień najpierw 
objął dół, potem zajęły się partie postaci pola
ne benzY111ą. Rzeźba wygląda-la wtedy jatk po
chodnia • . 

Tymczasem ZOMO wy«1fało się w kierunku 
siedziby MO. 0d1't"owadził ich tłum skandujący 
„milicja - gestapo". Około godziny 20 był już 
1pok6j. Na placu pozostała figura upstrzona 
resztkami farby. Z postumentu wyrwane zosta
ły mosiężne litery, jeszcze ta~ niedawno two
rzące napis: WŁODZIMIERZ ItJICZ. LENIN. 

W niedzielę 10 grudnia o. godzinie 18, zgodnie 
1 decyzją Rady Narodowej i prezydenta Kra
kOIW'a na a.lei Ró± pojaiwoiły się dźwigd. Bez 
kłopotów podcięte zostały palnikiem acetyleno
wym stopy i pomnik poszybował w górę. Zo
stał przeniesiony do fortu we Wróblewicach. 
gdzie ma zo1tać }'Oddany pracom konserwato~ 
1kłm. 1'eeyja, gdzie stanie ~em, został\le do
plen. podj4it.. 



J 
oeepb Mackie, 1zef 
br7sady kryminal
nej w Seattle nad 
Oceanem Spokoj
nym, narpnął słu
cha.witą z kudem 

panuj~ nad rozdra2n.ieruem. 
Telefon7 i telefony, czy myśli 
li4, te jest na każde zawoła
n.fe? Po chwili dt"ginął, co ta
kiego, znowu zaginęła młoda 
kobieta. Zmarszczył się, to już 
druga w tym tygodniu i też 
wyparowała nad jeziorem 
Samm4&h. Sprawa zaczyna być 
poważna. 

Zadzwonił i po chwdli wkro
ezył do pokoju inspektor Ro
berl Keppel. 

- Słuchaj, Rob, ma.m dla 
ełebłe pilnq robotę - oświad
ccyt Mackie z ponut"ą miną -
Dztc;e aię co§ niedobrego. 
Ro.ipłunęłt1 atę dwie studentki, 
Janice Ott i Denise Nusland. 
Odłóż, co masz na tapecie i 
clo dzieła, póki trop ;est świe
tv. Dzwonilt1 ich koleżanki z 
uniwersytetu, aq coraz bardziej 
.raniepoko;one. 

Na szerokie czoło inspektora 
wy1-koczyly zmaq-szczki. Od 
trzech a 16ry lat gazet7 do
nosiły • tajemniczych ubój-
1twach młodych kobie-t w co
ru to Innym ..tanie Ameryki. 
Czank« poffiOl'dowanych, całe 
n.iekiedy szkielety, odnajdywa
no w gęstych lasach bądź na 
dalekich pustkowiach. Meldun
ki napływały z r67.nych st.r0111. 
Nawet 1 Kolumbu w Kanadzie. 
Te'f'a& d'O tragedii doszło w 
hrabstwie K.l!lg, opodal właś
nie Seattle. 
Jakaś pani doniosła, te miss 

· ott op\lkiła plażę nad jezio
rem 1 mężcz)"Zllą. Był śred
niego wzrostu. Jedną rękę 
tnyrnał w gipsie. Słyszała, . jak 
prosil, teby miss Ott pomogła 
mu wcłągnllć łÓdikę .na dach 
1amochod·u. Zgochiła sł,. Zda
je ld"ł, te miał Ted na imię, 
tak s141 przedstawdł. Był młOOy, 
gnecmy I przysto~ny. Smiał 
1ię bez powodl\l do rozpuku. 
Wyglądał na studenta. 

Do Roberta Keppela zgłosiła 
się dziewczyna o długich jas.I. 
nych wł06'ach. W lasku nad 
jeziOll'em zaczepil ją młody fa
cet z ręką w bandażach, Nale
gał, reby pomogła mu stn1śdć 
lódtkę na wodę. Pos'Zła za nim. 
Ale kiedy otworzył dirzwiczki 
swego volkswagena, coś. ją 
tknęło I zawahała się. Potrzą
snął jej ramieniem, czego się 
boise, przecież cię nie zjem. 
Wtedy wyrwała sdę I uciekła. 
Ta scena roze~ała s.ię o kilka
dzies·ią.t metrów od toalety, 
gdzie Deni.se NU&land wid'Ziano 
po raz ostatni. 

I tak oto w lipcu 1974 r. 
rozpoczęły się łowy na młode-
10 mężczyznę średn,iego w:zros
tu z ręką na temblaku. Wie
dmano z relacji świadlków, te 
jest krępej budowy, porusza 
l'ię lekko ł 1 gracją, ma ru
dawe włosy, zmysłowe wargi 
ł 1zeroko rozstawione drute, 
niebieskie oczy. Jego pamię-
ciowy portret wyzl~ał z 
pie.rwnych skOl!l wszystłdch 
niemal cmienników. . 

Do Seattle zatelefonowała 
studentka z El1e111S>buirga. Tak, 
przypomina 1<>ble męł.czymę o 
podobnym wygląd?.ie. Kręcił 
się niedawno po uniwersytec
kiej bibliotece. Jediną rękę 
miał w gipsowym grubym o
pat.runku. Wyleciały mu książ„ 
ki, które niósł I poprosił, te
bym pomogła mu je pozbierać 
i zanieść do auta. Otworzył 
volkswagena I gOl'ąco zapraszał 
tebym wsiadła. Ale coś w jego 
oczach mnie ostnegło l dałam 
nogę 

- Col jeszcze? - zapytał 
Robert KeppeJ. J 

- Tak, następnego dnią Z«
ginęła mo;a kaletanka Eileen 
Rancourt. Do ce; POT'll jej nie 
ma, cho~ ju.ż minqł tydzień. 

Kepipel rozłożył przed sobą 
zdjęcia zaginionych be-z ·wieści 
młodych kobiet. Amerykańskie 
1tudentkł, czy-ste, zad'ba!7.! i 
Awleże, jakby co dopiero wy
szły od kosmetyczki. Wysokie, 
wy5P0rtowane dziewczyny. Te 
na zdj~ach miały wsrzystkie 
podłużne twarze, wy.raziste o- . 
czy i dqugie, spływające na 
ramiona puszyste jasne włosy 
z przedzia~kiem pośrodku. By
ły do siebie podobne kubek w 
kubek, jakby WiYM:ły z łona tej 
samej matki, Rzec by można, 
same bliźniaczki. Wygląda n.a 
to, pomyślał Robert Keppel, że 
mordercą jest maniak. Wybie
ra wyłącz.n.ie blondynki o d'łu
gich rozwianych włosach. Po
ruszał się jednak nada1 w 
ciemnościach. 

Nigdzie w zas!ęgu j1l!l'ysdyk
cji nrabstwa King nde odnale
ziono dotąd tadnego ciała. W 
tym tkwił szkopuł. Jak są 
zwłoki, zawsze gdzieś obok 
wyszpera się jakiś strzępek 
odzieży czy plamkę zakrzep
łej krwi pod paznokciem o
fiary,. Po odciskach opon w po
bliżu łatwo dojść Jakim posłu
giwano sdę autem. Bywa, te 
trafią się ślady obuwia. A tak 
ładnego punktu za.<:zepienia. 

8 ODGŁOSY 

J' 

Pustka, t:ylko te fotocrałle n. 
biw-ku. 

N adezedł wres:r.de kr6Ud I 
watny raport. Jeden ze 
szperaczy odnalazł lud%

ką czaszkę trut obok jerz·iora 
Sa.mmish, k-oło osady lssatqu.
ash. Robeirt Keppel pognał tam 
bez namysłiu. Na miejscu Uij- · 
rzał pod zbutwiałym pniakiem 
wśród pok'fzyw i wybujałych 
paproci obgryziony CZE!l"ep. Na 
oza~e nie wyk.ryto śladu ja
kichkolwiek obrażeń. N~e od- . 
gnebano też nigdziie s.k.ral\Vlka 
chociażby jakiejś odzieży. Nie 
dos.i..ukano się też odciśnięć sa
mochodowych opon. mok.asy
nów czy półbUJt6w. Za to 
wkoło aż słę kłębiło od tirop6w 
dzikich zwierząt. 

. Długi łańcuch tropicieli Wsiu
nął się teraz na zboca W7.1gó
rza, porośillię.te 505~ i •wieir-· 
klem. Odchylano każdy krza
czek, zagląd·ano w kępki mchu, · 
przeczesywano zarośla cierpli
wie i wytrwale. Trud wydał 
owoce. W gęstwinie poknyw 
odnalezi<mo · jeszcze jedną 
czasiz.kę. Pod wiecz6ir udało się 
zebra_ć kilkad:z.desiąt różnych 
zbielałych kości, rozwleczo
nych prze2 dzilcie zwierzęta ał 
po krawędź wrwiska. 

Wykryte w lesie szczątki 
wzięli na wairs&t eksperci. Po 
~bieniu doozli., że ~wsu 
czasz.ka należała d'O Denise 
Nusland, dt"uga do Janke Ott. 
Upłynęło jeszcze kilka mie

sięcy i oto pewien myśliwy 
natknął się w zapadiym U!'~ 
czysku Otpodal Y~ na 
śmiertelne resztki zaginilonej 
Judith Valanzueli. Rozłożył je 
na części piea:wsize i przebadał 
Lawrence Angel, WY"bitny an
t.Topolog. Spostrzegł, że zęby 
denatki miały rórowy odc1eń. 
WywiócN z tego bezsporny 
wniosek, te kobietę zaduszoao. 
Prawdopodobnie pończochą. 

. Makabryczne odkTycia mno
żyły się w ooru to innym za-
kątku rozległego kontynentu. 
Zwłoki Euleen Ran:oourl od-
grzebano na zboczu góry Ta
lor Mountain, pokrytej wiecz
nym śniegiem. Tam również 
trafi'O<Ilo na zlodowaciałe koś
ciotrupy trzech jeszcze innych 
kobiet. I nigdzie żadnych od
cisków na ziemi · czy maleń
kiej · choeby nawet szmatki. 
Nic, morrde~ca pozacierał ślady 
chytne, uimiejętnie i skutecz
nie. 

Inspektor Robetrt Keppel 
wpadł w roz.tetrkę. Jak tę 
przeklętą zagadkę rozsupłać, 
skoro nigdzie nie błysnęła dlr<>
bna bodajże niteczka. Nie, tę 
9I)rawę trzeba rozpatrzyć me
todycznie i z wielką cierpliwo
ści~. Uciekł się d'O pomocy 
komp11tera. Wprowadrz:ił do 
niego dane o · 3 tysiącach po
dej.rzanych. M\Qdzi to byU po
siadacze volkswagenów, krępej 
budowy o niebie·skich oczach. 
Zakodował też wiele innych 
szczegółów z ich życ:ioa. 

W pierwszej eliminacji kom
pUJter wyrzucił na ekTan ty-siąc 
nazwisk. Po czwartej rund'zie 
na -ekranie wi'dniały już tylko 
93 nazwiska. Całą tę listę Ro
bert Keppel przesłał szeryfom 
w zachodnich stanach Amery
ki. 
, W grudl!l:iu odezwał adę w 
słuchawce s~&tki basowy 
głos. Dzwonił lnspektOt" Jerrry 
Thompson z SaLt Laike City. 

- Joe, słuchaj, mam infor
mację o jednym a t11ch goicł 
na twojej liście. 

Robe.rt Keppe1 zamdwł się 
w słuch. 

- Kto to taki1 
- Zanotuj, to Theodore Ro-

bert Bundy, z;miatcd prz_ed na
szym patrolem drogowym. 
Wlaściwie bez po100du. Jednak 
potem znaleiliśmt1 w jego ba
gatniku łom, wvtrt1Cht1, zęba
ki, inne też narzędzia do wła
mań. Pomyśl student prawa, a 
wozi takie klamoty. Co§ tu 
śmierdzi. 

- Miał na imię Theodore't 
- Tak, a jego wóz '"° właś-

nie volkswagen. 
Robert Keppel dwnał olśnie

nia Jedna z kobiet stwi~rDi
ła przecież, że mężczyzna, z 
którym poszła miss ott miał 
Ted na imię. 

- Przenicujl!m'll tego łobuza 
na wylot - zapewnd.1 Thomip
son - Tym bardziej, że u na• 
też poginęla cała fura dziew
cząt. 

· 1 nsipekto;r Jerry Thom
pson prostolitttljny i o
twarty lubił · sprawy ja-

sne I oczywiste. A tu 'wdepnął 
w d·ługą serię lanńgłówe<k nie 
do rozwikłania. Zaczęło s~ę. 
gdy w czerwcu zataTły Siię śla
dy po prześlicznej Nancy Wil
cox. W paździem~ku odikopa
no w niskopiennym !es.ie nad 
rzeką Fork cia~o LaJl.lll"y Aime. 
Kfos kobietę zgwałcił, zadusił 
pończochą, czasz!kę rozt.rza&kał 
niemal na miazgę. A jut praw
dziwą psychozę s·trachu wywo
łało w Bountiful zniknięcie 
siedemnastoletniej Debry Kent. 

Jeden z detektywów wypa
trzył na trawie przed wjazdem 
do s:zlkoły w Bountifum niedu
ży kluczyk. Podn·iósł IO i zba-

ranłal AW eo lllucQll eto 
kajdanków. Pn)'Nło am na 
myśl zeaianie Carol da Ronch. 
Na parrkmgu przed domem 
hand1owym mbldł.ał li~ do ndeJ 
mężczyma, mdlDąl jakimś 
macZlkiem przed oczami i o
łwiadczył, te ma jecha6 I nim 
do 1zea.-yfa. Ktoś włamał się 
do samochodu i tTZeba SIPl'a.wę 
wyjaśnd6. Zaskoczona, ni• mo
gąc tak od razu llC!bra6 myśM, 
przeszła z ndm Jakłe4 1to met
rłYw. Gdy ~ byti prz:y jego 
volkswagenie, nagle się od- 1 

wrrócił I próbował zało!yć jej 
kajdanki. Cudem Idą wyrwała 
i uciekła. Na szczęście tylko 
zaklął, ale "WCa[e za nł1' n~e 
pognał. 

Jerry Thompson przypatl'y
wał się dziewczyn.ie w mllczie
n~u. Uiroeu bl<ladyoka o dtu,. 
gii.ch puklach jedwabistych 
włosłYw, cpadających jej na 
ramil()ll3. Gdy lko~yła, za
pytał. 

- Włdywaial mote tego 
mętcZfl\Znę już wcześniej1 

- Tak, szwendał się koło 
naszej azkoły. P1zyglqdałytm11 
się mu :1 okna. Łaził tu ł tam, 
Jakby czegol azukał. 

- Miał nowy volkswagen? 
- Nie uż11wany, tylne sie-

dzenie, o ile dobrze zau104Żv-

rze, u me łqczv p1111 meao 
1clłenta a morderlt10Gmł mło
dych kobiet, o ktÓf'1/Ch rozpt
auje •łf praa. 

Jakim cudem Bundy wpadł 
na taką myś1 I podsunął ją 
adwok:atowd. Toż ndlkt "'s poU
cji nawet l'łów'kiem nie zaha-

. czył o tamte mordy. Na zło-
d'Zieju czapka gOll'e. Ten dt"ań 
wyczuł pismo nosem. Dawało 
tet do myślenia, te na jednym 
z folderów BUIIldy pa;rę schro
nisk w Coloirado podkreślił 
długopisem. „WHdwood Inn 
Saowmass" otoczył nawet 
czel"W'Ollym kół~em. 

Je<rry Thomps'On połączy! s1't 
z Fisherem. 

- Co takiego - wyknyk
nął Fishe«< powiada.!% 
„Wildwood Inn", słuchaj. zagi
nicmq CaTl/"lł CambeU widziano 
po raz ostatni to tvm właśnie 
aahronisku. 

Rachunld za benzynę też mó
wiły wiełe. Theodore Robeirt 
Bundy tankował paliwo w 
Golden Dillon i Ga-aoo Junc
tion. I to ak~at w d~u. kie
dy w pobli:bu tych stacji zag,i
nęła Jane Berg. Była to nowa 
posrzlaka. Ale wdą-t nie dowód, 
że to Bundy uśmiercił obie 
kobiety. Po namyśle Thompsoo 
wyjechał do Seattle, gdzde 

Powiedział przed śmiercią: - Jestem potwornym 
zbrodniarzem, takiego jeszcze nie było 

·Interesowały go tylko 
dlugowlose blondynki 

JAN BĄBIŃS'KI 

łam, b11lo nieco poazarpcme. 
The<>dore Robert Bundy zo

s.tał zat.rzymany, a jego wóz 
przejrzano powtórnie. Istotnie 
tyilne siedzenie volk&wagena 
b:t"ło rO'Zdarte. W aucie odg.rze
bano po.za tym dwie pary poń
czoch o.raz nowiutkie kajdan
ki. ThompsOlll dłużej sdę nie 
wahał. Kazał przywołać Teda. 
Bundy stanął przed inspekto
rem doskonale opanowany. Je
go oczy jaśniały pewnością sie
bie - Mam nad.iie;4 - wy
rzekł 1-pokojnde - że nieporo
zumienie 1zt1bko aię wyja.§ni. 

Thompson wysdllil słłł na 
uprzejmość. 

- Je~em tego aamego zda
nia, ale wpierw chcielib11śm11 
dokonać rewizji w pana miesz
kaniu. O ile oc.z11wiścfe w11razi 
pan na to a:god4. To ciysta 
formalność, jestdmt1 wszak 
pewni, że nie znajdzie się nic, 
co b11 mogło pana obciążać. 

Bundy ściągnął brwL Na 
moment w jego oczach mignął 
cdeń niepokoju. Szybko jednak 
zebrał lię w sobie i wyt"zekł 
.zimno. 

- Proszt, ntc mam nfc: P"'••
cłw temu.. 

Podczas rewiizji inspektor 
rzucił zniienacka pytanilem. 

·- Jeidził PCMł mo.łe d.o Co
lorado't 

Bundy spłonyl 1ię. Pczez 
chwilę wyglądał jak ZWierzę 
schwytane w pot.rzask. Plrzeł
knął ru i dn1g4 lllln4. 

- Ja, akqdże, nłgd11 tam nie 
bylem - głos mu wyra~e 
z.adriał. 

ThompslQn nde pytał prsypad
Irowo. 

Pned tygodniem ~ J'ie
het", •Iedczy s ramlenła pro
kua:'atora w Aspea. pc>!morzno.. 
wał go, że klllka młodych ko
biet przepadło hes wdeścl rów
nież w Col«ado. No proszę, 
Seattle) Utah, a t«u jel0C7A 
Coloirado. Wygląda na to, te 
morderca przenuca sdę a jed'
nego stanu do ckugieeo ni ... 
gd!Zie nie zagnewająo długo 
miejsca. Gwałci, sabija, rzu
ca zwłoki menętom na po
źMcde i zndka jattby wywiany 
hunganem. 

Zza podwoi wychyO.łł głowę 
detektyw i poprosił inspektora 
do przyległego pokoju. Zame1-
d01Wał, te odnalazł w 11JU!la
dzie biutka rachwlAd n ben
zynę, karty kiredytowe Oll'a".Z 
foldtty Wt"111tyczne z omacze
niem górskich ICMcn·isk i tt"as 
nll!l'ciarskich w Colorado. 
Thompson zamyślił się. Więc 
Bundy zrnytla, klamd• 1 kol.-u
je. W ogóle zachowu•je się dl'lli
waeulde. N.ikt nie panuje nad 
nerwami, gdy pat!l"zy, jak mu 
s.ię grzebie · w mdeerzkanlu. 
Tymczasem Bundy nawe.t nde 
zapytał czego Id' u ndego 
szuka i o co wta~w«e cho
dzi. 

Podejnenia łns,pektora jesz
cze bat"dz!~j W'm'O!ły, ld·Y wie
czorem zad'zwonU do ndego ad
wiokat. 

- Mam •4dzł•Jt, łMPelcło· 

Bundy przebywał najdłużej. 
Może tam czegoś się dokopie? 
Bu.ndy, jak ltiażdy mot"derca, 
musiał mieć wybrankę se.rea, 
ktÓ!rej nigdy nie sk.rzywd~ł i 
na swój spO<Sób hołuibił. Trze
ba do niej dotrzeć. 

W , rzeczy samej z Tedem 
żyfa pud.chna blondyneczka. Też 
studentka. Był dla niej zaw
sze mily i sympatyoz.ny. Za
strzegając sobie anonimowość 
ujawniła, że w żaden sposób 
nie mogła opr:zeć się różnym 
pode}rzeniom. Bo skąd raptem 
wziął się u Teda wypchany 
worek z damską bielimą? Al
bo te bandaże w szaiiie, gumo
we rę.kawiiezikil i chiirm"gic:zny 
gips. Zapytała go k~edyś o to 
Wtedy blady z wściekłości ka
zał się jej zamimąć. Nigdy jtuż 
potem nie zapros.U jej do sie
bie. 

Po poWll'ooie do Salt ~e 
City Thompson zanąd!Ziił kon
frontację. Na podwyższeniu u-
1<tawiło się rZR"em dzie5ięciu 
mężcz)"Ul ś.redniego W2lI"ootU i 
podobnego wieku. Każdego 
zdobił inny nume.r na pier
„Iach. Wśród nich znajdował 
się Bundy. Thompson podsko
czył na. jego widok. Ale cwa
niak, ici~ł włosy na k~ótko, 
brwd crzymś przymernił. Prze
biegła aztuka, ale nile, br.acisz
~u, jeszcze się do cie'bie do
bienemy. I raptem to pirzy
jemne zaskoczenie. 

Da Ronch i d'W1ie inne u
czemidce ze s.zkoly w Bou'1liti
fuł wymalowały bez wahania 
cyh'll '1 na kartce. To on, roo:
pm.nały go, choć miał wtedy 
dużo dł!urż.sze wło9y. Myszko
wał koło Sllikoły i za czymś się 
roqlądał. Potem udawał po
licjanta na ~. ZapamLę
tały go dabrze, kirępy, gtbki, 
rodał przyjemne rysy 1 szeroko 
rozstawione oczy. Mogą przy-
1iąc, że to on. Jerry Thomp
son odsapnął, Wll'e<srzoie coś się 
wyklarowało. 

TheodOlre Roberl Bundy zo
stał a.res2Jtowany pod zairzutem 
próby uprowadzenia Da Ro.n ... 
cha. O nic innego na rarcie go 
nie obwiniano s braiku jasnych 
dlOWodłYw. Skazano go na dwa 
lata wdęa.denia. 

J 
errry 'Dhompoon wcale 
brom nde złożył. <Azebał 

- dialej. Był jak Robe.rt 
Keppel I Joseph Maclklle świę- · 
cle l)nek<llnany, te rejestr 
prz.estępstw tego ptas2'lka jest 
~ porówrumi.a dłuższy. Było 
teraz trochę czas.u, żeby bez 
pośpiechu dokopać się Innych 
jes.zc:ze faktów. Ten gość mOll'
dował, me mogło być co do 
tego wątpld'WIOŚci. Damskie 
pończochy, kt6irymi dusdł of!i.a.-

. ry, g.ips. no i kajdanki. Cey to 
wsrzy-st.ko to jedynde niefortun
ny d~a ndego zbieg okoldcznoś
ci? Kto chce, ndech wdeorzy. 

Do voLkswagene. wciśnięto 
d\lUj mocy odkurzacz. Wessał 
brud i przeróżne odpadkd. Ła
dunek przesłano w celofanie 
do laboratorium FBL w Wa
~~. Z pyłu I ~ecl. 

rcnaypan:ych ns gładko wypolle
rowanym atole, udało lię-. eks-
pertom wyłow.16 kilkanaście 
ludz.ldch włosów. POII'ównano 
je s włosami kobiet, których 
oiała odnale:lliono w paTU sta
nach Amerykd. 

I oto najwY'biitniejs.l w tej 
kwestili Neczam.awcy «zekli, 
że włosy do·byte s vo'lkswag~-
na należą do zarnord01Wanej 
Ca1'yn Cambeaa i MeJ.issy 
Smith. Zdało &!ę. te tym sa
mym zagadika pęikla I znale
ziono niepodważalne dowody. 
Tym bairdziej, że jedna z 
pokojówek na podsta'Wie przed
łożonej jej fotografii stwiierd'.Zi
la, te to Bundy wychodził s 
windy w scbt"onisku „Wild
wood Inn" z Caryn Cambell. 
Jesit tego absolutnie pewna. 
Jerrry Thompson zatarł r~e. 
Ga-atiulował sobie także Keppel , 
i Fishetr. A tu prokurrat<>ir z 
Salt Lake City zgasił fch za
pały odmową. 

- To dowodt1 zbyt kruche, 
abym mógł budowa~ na nich 
solidny akt oskarżenia o mor-
derstwo. Wytrawn11 adwokat 
mocnie; dmuchnie ł rozlecą 
aię jak domek z kart. 
Pałeczkę przejął teiraz Fis• 

her„ Ta afen przyschną6 nie 
może. WycZ11.I1Wał ja•k Keppel 

1 Thompson., że jest na tropie 
zbrodniarza stulecia. W końcu 
dopiął, że BUJndy ze>s.tal oskar
żony o zamoo-dowame Caryn 
Cambell. Przewie?.liono go do 
aTesztu w Aspen. Tu± przed 
procesem Bundy prysnął z ce
li przez akoo. Wybrał dzień, 
kiedy ro'Zszalała , s·ię śnieżyca 
i psy zgu•biły ślad już po kUl
ku min11tach. 
Rozesłano za nim natych-

miast Hsty gończe. W~edł w 
FBI na listę d.zlesiięciu najbar
dziej posrz;Ulk:iwanych krymina
listów Ameryki. Fisher nie 
krył żalu i zawodu.. Znów 
fiasko, a · tiriiumf był jiu>! tak 
blis'ko. 

'llT ara.z ten ~om z jaS1I1ego 
111 nieba. Gruchnęła Wieść 

o makabrycznych wyda
rzeniach w Talfa'hassee, stolicy 
stanu Floryda. Styczniowej no
cy do żeńs.lciego akademika 
„Chii Omega" tamtejs2ego u
niwersytetu wtargnął młody 
mężczyma. Zgwałcił dwie &tu
den.tiki, po czym rozwailił im 
głowy dębową maczugą. Trze
cia doznała ciężkich okaleczeń 
i nigdy }u.ż nde będz:ie chod.mć 
o włamych siłach. Czwa!I'tej 
połamał żebra i zbił d-0 nie
przytomności. I zaraz ulotnił 
sdę w nieenanym kierunku. 

Na ciele zmasakrowanej Li
zy Levy rysowały sdę ślady 
licznych ukąszeń. Wzdął j.e pod 
Lupę dt" Richard Sou'Viiron i 
prześled7.dł milimetr po mili . 
metrze. Co wykrył, miało po
tem na r~awiie okazać się 
punktem l'JWll'otnym w przepro
wadzeni u d01Wodu wtiny oska~
żonego. 

Na wiialdomość o tej kTwaweJ 
ja.tce Robert Keppel polą(:zył 
sdę z FimihElł'em, a FUshtt z 
Thompsonem. Ond trzej wie
dcielli swoje. Ta bestia Bundy 
z.nów pokazał s·wój moq-derczy 
kUeł. I to gd!Ziie. Na dirugim 
krańcu Amet"yiki. W od1egłości 
2400 kilometrów od Aspen, 
gdzie sdeduał w oczekiwainiiu 
na proces. Kiedy ude~zy po
noWlllde? Ude!'zy, to przecież 
jasne jak słońce. Istotnie, dhl,.. 
go nie czekali. 

W lutym dzienniki podały, że 
zagiln.ęła dwunastoletnia Kim
ber ley Leaich. Ndeco później 
diOOldosły, że k~ęipej budowy 
młody mężczyzna usiiłoiwał 
zwabić i upro'wadrcić inną je
szcze dlziiewczynkę. Zapobiegł 
temu jej brat. W samą porrę 
z·ajechał przed dom samocho
dem. Na jego wddolk napastnik 
dał s•msa do białej fu.rgooetki 
marki dodge, stojącej obok, z 
nie wyłączonym silni•kiem i do
cisnął gaz do deski. Opu.srzczo
ną f~gonetlkę odnal~iooo na
stępnego dnia przed bramą u
n.iw4M"l!ytetu. Za1ęli Jdę nią 
rizeczomawcy. 

Pod koniec ma1'Ca David Lee 
z patt"olu d·rogowego wypatrzył 
na bocznej uadc:tJCe w Pensa
colld nad Zatoką Meksykańską 
źle zaparkowany volkswagen. 
Skręcił i podjechał. Kierowca 
dostnegJ polilC'Jant6w, nacisnął 

starter I łmlg:nął przed ..Sebie 
z piskllem opon. Daleko nie 
ujechał. Potęt,ny wóz policyjny 
dopędził go po minucie. Kle
roWt:a dał z samochodu szczu
paka I pognał pustą uiliczką, 
ile tchu w piersiach. Rosły P<>'
llcjant, waląc dla postira'Chu z 
pistoletu., dopadł go szybko i 
zakuł w kajdanki. Zatnyma
nym był Theodore Bundy, 
eh« podawał się za nleja~ie
go MiJJnera I okazywał B'kra
dzlonym dok.umenrtem. 

Nde tracąc growy, zaczął 
blefować i strugać ważniaka. 
Miejsoowy szeryf, nie bawiąc 
się w dochodzeniowe ceregieJ.e, 
rychło sprowadził go na z'ie
mię. Stróże prawa n.a Flory. 
dz.ie n«e z.wyikli bawić się w 
prawniicze zawijasy. Stt>sowall 
metody stare, W)'lpróbowane i 
skuteczne. Nad ranem Bundy 
się załamał. Roztrzęsiony i blis
ki histerii wykrztusił. 

- Jestem strasznym zbrod-
niarzem, ;eszcze tak.iego nt• 
bylo. 

Był IM"Zeraźliiwie biały ł miał 
bwarz zr-oszoną potem. 

Szeryf zamie!'zył s:ię p1ęśch\. 

- Ile kh ukatrupUe§, no ;u~ 
lpiewa;, bo tak efę wyrżnę t0 

dziób, że nakr11jesz się ParsZt1-
wa świnio kopvtami. 

- Zabiłem ich ponad sto -
Bundy miał usta szeroko o
twarte i z trudem ł~a'1 po
wietrze. 

Policjanci za.mairll w bem-u.
chu. Na dł>uiszą chwiJę ode
brało im mowę. Theod'<>re Bun
dy też zamilikł. Nas.zło go U'
czu<:le ulgi. Od miesięcy żył w 
coraz większym napięciu. Ogar
niały go lęki o przyszłość. Nę
kały W)'TZuty sUJmienia. Lada 
drobiazg wyprowad'Zał go z 
równowagi-. W hotelu sled2'Jlał 
ja•k na sz,pilkach, nasłuchując 
kroków w korytarzu. Ooś mu 
podszeptywało że ten miecz j!u.ż 
nad nim zawisł. Tet"az się 
uspokoił. Wyjawilł durżo, no 
tak, ale oni muszą przedsta· "iĆ 
dowody jego winy. . Tyich Im 
nigdy nie dos·tarczy. 

Odstawiooy do Tatllahas'See, 
odzySlk:ał energię, twpet i wro
dzOillą arogancję. Kq-zyiwiąc się 
ironicmie dowodził, że co ze
znał w Pe.nsacoli, to nic in
nego jak wymuszone na nim i 
paz.myślane bajeczki. Jest nie
winny. Je&li coś na nim dą
ży, to jedynie kradzież samo
chod.u i dokumentów. Do tego 
stlę przymaje. Poza tym nie 
zrobił nic złego i w niczym 
prawa nie na.ruszył. 

Z furgonetki odgrze·bano n~e
dopal!ki, nieco piasku, s.z.mat i 
liści igląs.tych. Dale Nut, zna
ny na Floryd:zie badacz. prt.y
rody ustalił, że igliwie poch<>
dzi z sosny o lm;kach gład
lctch i omszonych. Te dt"zewa 
wyirastają na lekkich, piasz
czystych glebach Fl<>rydy pół
no.cnej. Natychmiast skiero
wano w tamte rejony setki 
tropicieli i szperaczy. Jeden z 
ochotników podn.iósł z ziemi 
opodal parku Suwannee gadć 
niedopałków. Zachowały się 
?a nich odciski palców. Były 
identyczne z odciskami pobra
nymi z niedopałków z furgo
netki. Kryl się za nimi Bundy. 

A gdizie ciało Kimbedey 
Leach? 

Po kilku dniach Florydą 
wstrząsnęła wiadomo.ść, ze 
zwłoki zgwałconej dziewczylll
ki odnaleziono w lesie w po
bli:bu parku Suwannee. Zaszy- · 
te w za•roślach, l>yły nakryte 
kawałkami blachy, zerwanej z 
dachu opus?Jezonej szt>py. Wy
~PEm!no też skrawki odzieży 
zaduswnej. Odesłano je do la
boratorium poMcyjnego w Tal
lahassee. 

Tymczasem dq- Richard S<JiUr. 
viiron zakończył swe analizy. 
Uzębienie zbiegłego z Aspen 
wdęźnia zgadzało s.ię co da ~ 
ty z ks2Jtałtem i głębokością 
ukąszeń na ciele zmasakrowa
nej Lizy Levy. PotWT.ieirdziłr to 
setiki uijęć w ró:Łnych ujęciach 
i w dużym powiększeniu. Tak 
więc i ten t.rop wskazywał, że 
to Bundy jest ma<rdercą. 

Z wykład.ziny w fuirgonetce 
zebrano kępkd czarno-zielo
nych włókien syntetycznych. 
!Tzyło:bono je do włókien zd'ję-
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tych a bhmtonosza udus.zoneS 
Kimberle1 I W%lęto pod nkło. 
'\! obu niteczkach WY'StępoWał 
ten sam 1plot, 1ldentyczny ko
lor ł podobna grubość. Było o
czywiste, te dziewczynka le
tała w furgonetce. Skrzepnię
ta na wykładzirue kTew miała 
grupę „B" Tę samą co krew 
dziewczynki. To jm były do
wn-dy jak beton. •T le, prokwratoc nadal klu-

111 C%ył, robił uniki i z de-
cyzją najwyira.f.niej zwle

kał. Trzeba najpieTW bezsPor
nie udowodni~. że za kierow
n.fcą fU<rgonetki s.ied'ział Bundy. 

Z przedniego siedzenia do
dga pieczołowicie pozbierano 
niebieskawe włókienka che
mdO'me ł sit«"zępkl brunatnej 
wełenki. I odesłano do tabora• 
toriwn. Po barwrukach, strulk
twrze dizianiny I kolorze ek!· 
pttcl dowiedM, że Bundy miał 
na sobie pulower z takiej a 
nie Innej rniesrianki wełny i 
włókien chemicznych. I ta1k do 
se.rii dowodów nie do obale
nia doszlusował ostatnd już ko
ronny. 

W lipcu 1979 r. Bundy za 
- mord na dwóch studentkach z 
akademi~a „Chl Omega" został 
w Tallahassee osąd7JO.ny na 
karę śmierci. Proces stał Ilię 
sensacją I nadano mu ol:brzy. 
ml rozgłos. Jego przebieg te
lewi,zja po raz pittwszy trans
mitowała n.a całą Amerykę. 
Relacje z niego przekazywało 
poza tym kilku\'!et dzdennik:any 
z kilkudziesięciu knjó.w. 

Trudno dociec ezemu Bundy 
gwałcił, skoro Podbf.jał ·se~a 
niewieście bez wysiłku. Pięlk
notki narzucały mu sd~ same. 
ne studentek było w ndm za
dunonycb. .Jut! Po ogłoszen~u 
go winnym najpotwomlejsz~h 
zbrodn4 po~lubłła go głęboko 
'WZruuona jego losem Carol 
!Joone. Chciała tyć dla niego. 
Odwiedzała go w więzieniu. 
Powiła mu nawet córeczkę. 
2adne perswazje do niej nie · 
trafi·ały. Nfo, to nonsens, czło
wiek o · tak miłym ł ujmują
cym Wygląd~e nie może być 
mordeTcą. To kłamstwo i po
twan. 

W styczniu 1980 r . Bundy 
odpowiadał przed sądem w Or
lando za mord na Kimber-ley 
Leach. Sąd I tym razem pod
pisał na niego bezlitosny wy
rok śmie1"cl. 

W młoijościl Bundy przepa
dał za porno~rafią. Pochła
niały go tet kryiminały. Wy
czytał z n.Ich wiele. Nauczył 
się du7.o. Opanował zwłaszcza 
bezbłi:dnie technikę zacierania 
śladów. Ckly , odkrył alkohol, 
obuoził się w nim głód sek
sualny. Tłurkł się wieczorami 
po ulicach. sPO'Zierał przez ok-
na do sypialni, podgladając, . 
jak d:dewczęta rozblenją sdę 
do snu. ZdaTzało stlę. że wdzie
rał się do środka. Ckly nanad
nfęte podnosiły krzvk, błys
kawicznie się ulatniał. 

Max Taney, Harvey Cleckley 
f Victor Cllne, wybitni 11sy
chfatrzy oświadczyli Zl?odnie, 
że Bundv cierpi na zabuTze-
nia psychiczne. . 

Bundy Poderwał się wściek
ły i obuirzony. Po.rwał go 
itniew, on ma być sizaleńcem~ 
Wyprasza sobie. Te numery z 
nim nie przeidą Ma dość wy
słuchiwania bredni ~kretvni.a
łych orofesorów. Jf'śli ktoś na 
tei sali ie~t konniPtv na amen 
to właśnie oni. Co do niego, 
nic mu nie dole!!a. spokoi;na 
!?ł-owa, hdnej klenkf mu nie 
brakuie. Jest niewinnv. także 
nrzekonany. że sad okaże się 
bez•t„onnv I w oelni obie'ktvw
ny. Ufa . te już wkrótce wyjdzie 
n~ wolnooć. 

Sę<ltla Cowart skinął głową, 
w 1>0rzadku, niechai osokadony 
mg, cze11;0 sa·m pragnie. 

ThPo<lł'>re Bunrly dostał sdę 
do .. Maximum Security Pri
son„ koło Ra!ford w 'P6lnoc
nei Florydzie. Na wykon'lnie 
WY'T<>ku oczekiwał w „Death 
Row" w lednej z cel śmierci 
pr7v dłuaim korvtarzu. Dowie
d~!ał się od wsnółwie.fn.!ów, 
że ~PY nad ra·nem ziawią się 
newne~o cinia strainicv, zało
zą mu wi:>l~w i?umę na peni
s.a, wenchna l!'r11by bawelnfany 
ta·moon w or!lwtnlce I zawlo
ką, iak trzeba , -;iłą i bez nar
donu na .• Old Sparkex". elek
trvC'1ne kr!f'~ło. Nle iest to 
lekka śmierć . Człowiek się 
soala od środka. a dymi 1ak 
cholP„a Nie miał od OOC?:ątku 
łar!nvC'h s.zans na akt laski. 
Je(o aoelacje odrz11cano ze 
W'>'"'"dliwvm oo~oii><'hf'm. 

24 s·tycznia 1989 r. ,.BBC 
World -Service" doniósł, ~ te
~o dnia z oierwszym świtem 
B"·ndy oonlósł śmierć na krześ
le elektrycznym. W swym 
ostatnim słowie p.owtórzył. 

- Jestem votu,ornym zbrod
nfarzem, takiego jeszcze nie 
bylo. 

• 

Zbrodnię można popełnić każdego dnia 

Swięty Mikołaj 
przychodzi ostatni 
PAW'Eł.. ŁASKil 

1. 
- A jednak idziesz? 
W głosie Justyny byt ledwo 

hamowany gniew. Adam Wlie
dział, że niezależnie od tego, co 
odpowie, nastąpi za moment 
histerycmy atak wściekłości i 
po raz jut któryś cała kamie
nica będ~e wiedziała, te u 
Nowaków rO?Jpętała sdę - ilet 
ich dotąd było? - ma1teńska 
awantura. 

- Idę - odpowiedział, wkła
dając czerwo111 płaszcz :r. bia
łym, puszystym kołlllierzem. '
Nlie mogę Im spraiwić zalW'Odu. 

- Jej! - wykTzyknęła Ju
styna piskliwie. - Jej nde 
może.u ~rawlć zawodu! C.te
mu tego nie powiesz wprost?! 

- Idę i zaraz wracam. To 
przecież Dom Dziecka, tam cze
kają na Mikołaja z większą 
niecierpliwością niźli wszystkłe 
inne d7Jleci. Czy tego nie rozu. 
mies z? ' 

- Rozumiem, at za d01brze 
rozumiem! - Justynie trzęsły 
rfę ręce, drgał podbródek, w 
oc:mch pojawiły się łzy. - Po
wdecł.z przynajmniej czy jest 
ładniejsza ode mnie? 

Adam włożył czapę, crerwo-
ną, także obszytą białym sztucz
nym futerkiem. Potem zaczął 

· przyklejać brwii, wąsy i brodę. 
- Jeśli chodzi o mnie nie 

musisz się przebierać i tak 
wiem wszystko! - JUSltyna na
prawę przestała panować nad 
sobą. - Jak się ta suka nazy
wa?! - Nagłym ruchem wcze
piła Silę w jego rękaw. W ką
ci!ka.ch ust pojawiła się piana. 
- Jak się nazywa!!! 

Adam spokojnie zdjął dłoń, 
tony ze swojeg<> ramiema i 
bez słowa Skierow31 się ku 
drzwiom. 

- Alfons! - rozdµerającym 
głosem mwyła Justyna. - Al-
fons l dziwkarz! · 

Nie obejrzał się, nie zareago
wał. Wyszedł i ja'k c2Jłowiek 
strudwny długą drogą, zaczął 
ciężko schodzić schooamd na 
dół. Za pół ~od.zi111y w Państwo
wym Domu Dziecka :r.jawi się 
święty Mikołaj, by rozdać 
dzieciom prewnty. Adam No
wak od kilku lat przebierał się 
za Swlętego. BalI'dzo lubił tę ro
lę. a najwięcej zadowolenia do
starczały mu okrzyki zachwytu, 
jakie aię rozlegały na jego wi
dok. gdy z workiem na plecach, 
ciągnąc za S()lbą sanki :r. u.sta
wi onym4 pudłami pojaWi~ się , 
w koryta.r:z:u tego przytułku, 
szum1111ie naizywa111ego Domem 
Dziecka. 

Adam Nowak był z}Otn!kiem 
we własnej firmie. załioż-0<nel 
jeszcze w XIX wieku przez je
go pradziadka. Co prawda 
prze.z osta·tnie lata tiirma ma
cznie podupadła, a najdroższym 
klejnotem stała się cześć i re
noma owej wąskiej, kisz.kowa
tej . klitki w rynlku z napisem 
„Nowak i syn". Kto dziś za
maWlia naszyjnilki ł kolie wy. 
sadza.ne brylantami? Komu 
przyjdzie do głowy obstalować 
u niego braltlsoletę w ks.?Jtałcie 
misternie poskręcanego węta z 
pałającymi, rubinowymi ocza
mi? JeŚ'li zjawia się czasem 
klient, to przeważnie Po to, by 
Adam Nowak wygrawerował 
mu na wewnętrznej stron.ie ob
rączki datę ~lubu lub Imię je
go ukochanej. Owszem. bywa, 
że przvc-złaipie haibl1t1a oamie
tająca bale w „Resursie" lub 
przyjęcia u komendanta garni
,zonu i z przybrudwnej chusitki 
wyciągnie komplet pozłacanych 
sztućców prosząc o ich wyce
ni'. MV!no to wła~ciciel tirmy 
„Nowak i syn" w opinii miasta 
uchod7ll za człowieka nie tylko 
majętnego, lecz za milionera, o 
którym . się mówi, te „leży na 
złocie". 

Przed lały do cechu przy-
szedł dyrektor Państwowego 
Domu Dziecka prosząc o po
moc. Rzemieślnicy zgodzili się. 
Adam Nowak, oprócz jakiegoś 
tam jednaraizowe.go datku za
ofermva1 sie jako Swiety Milko
łaj. Nie była ·to decyzja przy
padkowa. 
Dziesięć lat temu Adam No

wak poznał u przyjaciół Justy. 
nę. skromną urzędniczkę z 
miejscowego oddziału PZU. Obo
je byli ludźmi dojrzałymi. sa
motnymi, taiktmd, o który.eh si~ 

zwykło mówić, te „rozminęli się 
w tyciu ze szczęściem". Nie by
ła to miłość od pierwszego wej.. 
rzenia, raczej fascynacja jej u
rodą z jego strony, a dntrygu. 
jące zainteresowanie jego bo· 
gaictwem ze strony Ju1Styny. O 
tym, te Adam Nowak wntT6tce 
się oświadc.zył, zadecydowało 
takte ł to. że był ostatni z rodu 
z.lotników. A szyld ,,Nowak i 
syn" zobowiązywał. 

Pierwsze miesiące !eh mat
żeństwa były nawet na swój 
sposób szczęśliwe, choć Justyna 
od drua, w którym przeprowa
dziła się na ulicę Lipową, za
c.tęła podejrzewać męta o po
dwójne tycie. Początkowo trak
tował jej uwagi, pytania, wiie
loznaczne wypowiedzi jako swo
istą grę, mającą na celu po
budzenie jego męs!klej ambicji, 
przekonanie go, że jest ko
chany. Z czasem jednalk: jej sło
wa zaczęły go Irytować, dra.t
nić, wywoływać gniew, act % 
czasem zwyczajnie .zżył się z ni
mi, przyzwyczai•!, jak ludzie 
przyzwyczajają się do przecie
kającego w kuchni kranu. do 
uciskającego buta czy do skrzy
piących dr.zwi. 

.Justyna jednak z roku na 
rok stawała się bardziej podej
rzliwa. Każ.de jego spóźnienie 
Silę na obiad. każde dłuższe po

, zostanie w firmie, zebranie w 
Cechu, odwiedziny w Domu 
Dziecka, wywoływały w niej 
złn.ść granicząca z furią. Po raz 
pierwszv doszło do rekoczvnńw. 
g<Jy . pMnym wiectorem wrócił 
z posiedzenia radv. ero-zie wy
brano go starszvm Cechu. Ju
styna - - gdv tyllko otwori::vł 
dr:DWi - rzuciła w niego ~orą
cym telazkiem (a'kurat praso
wała). Od te~o czasu Adam 
Nowak m6wi nieWVt'afale ł ma 
brzvd'k-'1 blizne na obu war.!!ach. 

I tak jui było zawsze. Cały 
budynek bawił si«:. kiedy u 
Nowaków fruwały w miesz.ka
niu przedmioty, a głos Justyny 
docierał do najwyższych kon
dygnacji. Dziwiono się, te tak 
bogaty, niebrzydki przecdet i 
niestary mężczyzna, siedzi z 
taką wariatką. Zamknąć taką 
w szpitalu i tyle. Ale on nle, 
męczy się, ·znosi jej fochy i a
wantury. Całe s.zczęście, te nie 
mają dzieci, bo' kto wie, w ko
go by Ilię wdały. 

Dzieci. Adam Nowak tak bar
pzo pragnąl mleć syna, tak go
rąco chciał ZlM:hować ciągłość 
firmy „Nowak i syn"! A tu -
n.le. Justyna okazak llę bez
płodna. Na coś tam chorowała 
w dzieciństwie i teraz - mimo 
wielu wizyt u specjalistów ~ 
medycyna jest bezradna. 

O tym wszyS'lkim rozmyśl.al 
Adam Nowak idąc w stronę 
Domu Dziecka. Rozmyślał 
także o swOll.m nieudanym ty. 
ciu, o zmarnowanych latach, o 
.zaprzepaszczonym szczęściu. Na
wet nie zauwatył, jak po urna,. 
lowanyc:h politcZkach. po białej, 
sztucznej brodzie apływają łzy 
l przepadają w l'Ozideptanym, 
miękkim śniegu. 

2. 
Ryszard Turek, o d.:fwięcznym 

przezwdsku Pistol, był chłeoltlem 
szc.zę~a. Tyle ra:r.y liedział, a 
f)Tzeciet tak się zawsze akłada
ł<>. te na 6więta Bożego Naro. 
d:zenia wracał do domu: No, n.ie 
na kaiżde święta, ale jak go 
wypuśzczano, to z reguły tak 
gdzie~ w połowie grudnda. Tegd 
roku akurat ogłoszono amnestię. 
Ryszard Turek llłle chciał wie
rzyć we własny fart: miał ki
blować co najmniej jeszcze tr:r.y 
lata, a tu - pro,,ięl Wracaj 
Pistol na łono rodziny, baw s~ę 
dolbr:r.e i dobrze się sprawuj. 
Rzeczpospolita cl przebacza 1' 
wderzy. że staniesz al~ wzoro
wym jej obywatelem. Smiał Silę 
Pistol szc.rierze, kumplom ucze
pi onym krat machał zawzięcie 
obiecując pozdrowić wszystkie · 
dziewczyny pracujące przed 
knajpami a na dworeach, za
pewnd~ ha~l!wie, te nie za
pomni wypić za zdrowie nie
winnie 1kazanych. 

Tak było w połoWde grudni~. 
Teraz, w wigilię, Pllstol już nie 
byt taki radosny, nie pr.zeżywał 

euforii, nie rżał ze śmiechu do 
byle dzdWiki przechadzającej się 
przed hotelem. Pistol był prze
rażająco trzeźwy. ChY'ba po raz 
pierwszy od d>nia, w którym o
puścił areszt. Trzeźwy i głodny. 
W domu, do którego wrócił po 
tych paru lata.eh, jut go nie 
chciano. Jego Magda żyła teraz 
z jednym takim z bazy PKS, 
fa.cetem wielkim i ponurym, 
który, gdy się rozebrał wieczo
rem do mycia, odsłonił takie 
bicepsy, te Pistol tylko jęknął. 
Owszem, mógłby draba połaslko
tat nożem, ale Pistol brzydził 
się- mokrą robotą. Co innego 
zabrać komuś portfel, włamać 
się do komórki, oczyścić miesz
kanie. Na szczętcie Magda nie 
pozwoliła go wyrzucić. pamięta
ła .zapewne. te kiedyś Pistol był 
w tej dzielnicy kimś, miał szeroki 
gest, kupował jej ciuchy i kos
metyki. Na noc roZkładała mu 
pod kal<>ryferem starą pikowa
ną kołdrę. a on przewracając 
się z boku na bok na twardym 
posłaniu musiał , wysłuch!wać 
trzeszczenda tapczanu .I poJękl
wań swojej byłej konkubiny 
przywalonej cielskiem olbrzy
miego mechani1ka. Skreca1 !tlę 
nieraz. klął w duchu Magdę i 
siebie i usiłował zastanowić się 
co robić dalej. 

A teraz jeszcze ta wigilia. 
Kazan:> mu się wynieść na tę 
noc z mieszkania, bo przyjdą 
rodzice Ma<!dy i jej brat z na-

. rzeczona. więc n!ie można do
.puścić. bv PTzvszła bratowa zo-, 
bac.zvła facjaite kryminalisty. 
Zresztą mechanilk, to znaczy 
Mirek. teź nle życzy sobie 51>0-
żywać świRteczny posiłelk w 
t-lwarzv•twie k~o~ takiego. jak 
Pistol. Niechetnie oouścił ciepłe 
miesZka·nle I uow1ókt się w 
noc. na ?Jia.b 4 poniewierkę, 
głod·ny i trzeźwy, zaipomniany 
i nikomu nieootrzebny. 
Przeszwkał kieszenie :miaj<lu

jąc jakieś, nic nie znaczące;dro
brnakii. Początkowo poobijał się 
troche na dworcu autobusowym, 
ale nikogo z ferajny nie spot
kał. nawet dziwki gdzieś się 
pochowały, a tylko patrol mili
cyjny krążył wokół budynku od 
czasu do czasu zaglądając do 
poczekalni. Potem usiłował 
wcisnąć S!lę do holu hotelu „Ca
sino", ale bez powodzenia. Kie
dyś, kiedy pracował tu Miglanc, 
Pistol mógł przesiadywać na 
zapleczu, w pakamerze obok 
kuchnd i po-pijać zagramczne 
piwo. Ale Miglanc wyjdzie do
piero za eiedem lat, tyle mu 
bowiem wstało z diziesięclu. ja
kie zafasował :r.a gwałt na ja
kiejś Angielce my innej Fran
cuzce. Noc zapadła na dOlbre, w 
tysiącu okien płonęły kolorowe 
światełka 'na min'iaturowych 
choinkach, setki tysięcy barw
nych ża.rówek migało z wystaw 
sklepowy-eh. Przed najwiębzym 
domem towarowym, jak co ro
ku, stał świerk przy.brany elelk
b:yc:imyml lampkamd. 

Dokąd pój§ć? - zastanawiał 
9ię Pistol, wciSkając głowę w 
k<>łniert wy§wiechtanej kurtki. 
Choć noc była bezwietrzna, lecz. 
wzmagający aię mróz wcls!kał 
mię naitTętnie i dokuczliwie 
spraw!lając, te Pistol 7Uzął się 
trząść, jakby coraz to pora
żał go prąd. Owszem. mógł:by 
odwiedzić dawne, znane mu me
liny, lecz przez te lata, kiedy 
on kiblował w areszcie, stare 
domki rozebrano, a na ich 
miejscu wybudowano wieżowce, 
pawilony handlowe lub przebito 
nowe, nie znane mu ulice. Tak 
właśnie stało !Ilię z ohałwpą 
Zo§ki BT:r.ytwy, z piwnicą Zen. 
k·a Kaleki czy z wlecz.nie goś
einnym mles7Jkan1em babol Ru
s7!kowskdej %Wal?lej Pocieszyciel
ką Strapionych, sprzedającą 
wódkę z w~zynkiem na miej. 
S<:'U. 

Wlókł się więc bez celu głów
ni\ ulicą za trzymująe się przed 
wystawami lub pr:r.ystając przed 
drzwiami restauracji, za który. 
mA kotłowało si~ wesołe, bez
troskie tycie. A kiedy na dfu
tej przystanął przed sklepem z 
wódką I przydftląwszy twa.rz 
do szyby U·9Lłował dojrzeć sto.. 
jące na pólkach butelki, zja.
wil się patrol miUcylny. 

· - Proszę o dokumenty 
powdea=ał podiporuc.zn.fk mu-
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dzonym etosem. w kt6r7ftl Pt. 
atol wyczuł od razu niepoko
jące dla siebie o~rzetenie. 

- Mam tyllk:o to - podał z.a,.. 
!wiadczenie z aresztu. -

- Aha, rozumiem - powie
dział podporucznik. - Zwiedza
cie miasto. 

- Wyuedłem na spacer. 
- I od raau pod monopolo.. 

wy? I 

- Tak wy-padła mi trasa. 
- Flilozof z was. Turek, wiel-

ki filozof, ale nas także nie 
karmiono s21pakamd. w~ po
słuchajcie dobrej ra<Iy: wra1::aj.. 
cie jak najszybciej do dom1:1. 
Tak będzie lepiej i dla was I 
dla nas. Dziś pragniemy mieć 
spokój. ZTozumdeliśmy się? 

- Jak Polak z Pollikiem -
powiedział Pistol. 

- Widzę, że czytacie gazety. 
A tera.z. życ.zę dobrej nocy. I 
lepiej byśmy się więcej dziś nie 
spotkaH. Ruszajcie! 

- . 
Pistol schował zaświadczenie 

i bez słowa poszedł chodnikiem. 
Doszedłszy do pierwszej prz.e
cznicy skręcił i znalazł się na 
pr.zystanku autobusowym. Sta
ła tam już młoda matlka z pd. 
piskującym zawiniątkiem i dwaj 
mężczyźni. Wkrótce nadjechał 
autobus linii „3". Pistol szar
mandto pnepuśclł matkę z 
dzieckiem, wskoczył do ciepłego 
wnętrza i aż zatad ręce z za
dowolenia: przynajmnfoj się 
ogrzeje. Autobus był prawie 
pusty, jechał jakimiś ni to :r.ry. 
wami, n>f to eta'Pami, by po 
kUkudziesięcdu minuta.eh stanąć 
na dobre. 

- Koniec jazdy - odwrócił 
się !kierowca. - Sprzęgło nie 
bierze. 

Pirtol obejrzał .się: w auto
busie nikoio nie było. 

- Daleko ma pan do domu? 
- Właściwie, to jut tutaj -

uśmiechnął się Pi;1tol i wysko
czył na śnieg. 

Nie znał tej dzie'lnicy, chyba 
nawet tu nigdy nie był. ' Na 
jednym z budynków przeczy
tał na:r.wę: Lipowa, 

Kierowca zamknął autobus, 
pozaipinał guziki kożucha. 

- Nie wie pan, gdzie tu jest 
telefon? - zwrócił się do Pi
stola. 

- Nie wiem, mieszłkam trochę 
dalej. 

Stali l spoglądali w oświetlo
ne dkna, teraz pełne kol<>ro
wych lampek i złocistych roz.. 
błysków · zimnych ogni. 

- Weselą się ludzie - po
wied.ział kierowca. - A ja mu
szę ha.rawać. To jut droga mo
ja Wig!ilia. PowiPdz pan, czy tó 
jest w porządku? 

Pistol stał z udartą głową, 
patrzył. 

- Ndc na tym świecie nie 
jest w porządku. 

- Swięta racja - przyznał 
kierowca. - No, bie~ę szukać 
telefonu. Wesołych śwJąt! 

- Wesołych świąt! - powie
dZJiał Pistol i powlókł się wzdłuż 
domów. 

Nagle uzmysłowił sobie, :te 
jed.nak chyba tu był, nawet 
mijany dom jest jakiś znajo
my. Zaraz, .zaraz, czy to nie tu 
mie&zka jego serdeczny druh i 
kumpel Pijawa? Ależ tak, pa
mięta, trzecie piętro. drzm na 
lewo. Ech, jakże mógł o tym 
nie pamięllać I To właśnie a Pi
jawą miał najlepsze &koki, za
wszę udane, bez Wpadki 

Pistol uśmiechnął się na samą 
myśl •potkania z Pilawą. Co 
~ niespodzianka! Wbiegł do 
koryttar.za, susami, oo dwa stop
nie, . dota.rł na trzecie piętro. 
Serce biło jak kowal o kowa: 
dło, ale 111ie czuł ta-Onego · z.mę
czenia. Nacisnął dzwonek obok 
drZ1Wi majdujących się po le
wej stronie. Chwilę edczekał t 
ponownie nacisnął, tym razem 
dłużej, nie odrywając palca. 
Słyszał wewnątrz mieS?lka.rrla 
ja~ot dzwonka i jakby przy
tłumiony oddech tuż .za drzwia
mi. 

- Nde .zmienfi się Pljawa ·-
pomyślał Pistol. - Ostrożny, 
jak zawsze. 

Po drugliej stronie zdjęto łafl-
cuch, M.Częlmął przekręcany 
zamek. Drzwi uchyliły się I ro.z- · 
radowany Pistol rzucił się w 
ciepłe, mroczne Wl!lętrze. N1m 
jednak zdążył odczuć całe bło
gosławieństwo śwl.ątec:imego 
mdes.7!kania, dojrzał ostatlkiem 
świadomości, w drobnym u
łamku chwili, błySk czegoś, co 
głucho wbiło i;nu lię w piersi 
wyWołując zniewalającą fal~ 
gorąca i zasłaniając !wiat wie
cmą ciemnością. 

3. 

Adam Nowa~ ltat w cł11błe 
wrzeszczących, podskakujących, 
rozradowanych d.zleal ł co cbwł-

la zanurzał rękę w które! • 
pudeł. Wyciągnąwszy lalę lub 
samochodzilk. pytał: 

- Kt.o był najgirzecmiej.szy? 

- Ja! Ja! Ja! 
Las uniesionych rąk, dzie-

sląttki otwartych ust. rozpalon• 
pollc7Jki, błyszczące oczy. 

Potem puste pudła wynlesio.. 
no i święty Mikołaj rozwią.u.ł 1 
w :>rek. Teraz były paczki ze 
słodyczami i owocami. 
Było duszno I gorąco od 

dziecięcych cia ł, od palących 
się źyrandoll, od pł::mąeych 
świeczek i lampek na choince 
sięgającej niemal sufitu. Ale 
Mam Nowak nie :r.wracał na 
to uwn.gi, nie myślał, o stru
gach potu zalewających mu 
oczy, o przemoczonej koszuli, o 
wilgoci w butach. 

- Panie Adamie - szepnął 
dyrektor. - Proszę kończyć, 
herbą,ta c.zelka. 

- JesZICZe chwilę, oni to tak 
przeżywają! 

Chwila .przeciągnęła się w 
długie minuty i święty Miko. 
łaj musiał wspólnie z dziećmi 
odśpiewać kilka kolęd. 

- Panie Adamie! 
- Jut idę, idę. 

W pOlkoju dyralotora mógł si• 
wreszcie przebrać, umyć, odpo. 
c.ząć, WY'Pić. przestu<izoną her• 
batę. 

- Z1raz będ·zie wieczer:za -
poinformowała którd a wycho
wawczyń. 

- Dziękuję, ale śpies:zt: do 
domu. Rozumiecie państwo: Wi· 
ema, a żoina sama~. 

- Panie Adamie - odezwał 
się dyrektor - pros'Uł zatele
fonowa6 do małtonkł l Ją uspo
koić. 

Adam Nowak, polkonując w•· 
wnętrzy opór, podszedł do te• 
lefonu • . Jw słyszał stek wy
.zwisk, jaikie rozlegną się. W 
tylko się odezwie. Wyik.t'ęcil nu• 
mer. 

- Może ja porozmawiam -
dyrek·tor wz.iął słuchaw>k:ę a 
rręki Adama Nowaka. - Pc:;ta· 
ram się pana wytłuma~ć. 

Stal .ze słu.chawiką przy uchu 
i czek.at T~wało to dłuższą 
chwilę. 

- Nikt nie odbiera - powie
dział i popattz.yt pytająco na 
Adama Nowaka. 

- Jak to nie odbiera? 

- Jest sygnał, lecz nikt nie 
podnos-i słucn.aWilti. Moie źle 
pan wy·kręcił? 

- Nie sądzę. Spróbuję jesz
cze raz. 

Ale i tym ra.zem słychać bT· 
ło odległe bucz.eme, .znak. ze 
poołączenie nastąpiło, lee• abo
nent su: nie zgłaiZa. 

- Nic nie rol.umiem -:- po
?.'iedział Adam Nowatk. 

- Ach, te nasze te.lefony -
uśmiechnął się dyrekt<>r. - za-
miast ułatwiac życie, czasem ' 
je dodatkowo komplikują. 

- To ja już p6jdc;. 

.-:.. Jui: podaję - pośpieszyła 
wychowa w czyni. · 

A<Iam Nowak poczuł jakiś 
niewyLłumaczalny niepokój. .Byl 
prrekonany, że połączenie było 
dobre, ale dlaczego Justyna nie 
podęs.zła do telefonu? 

- Dziękuję, panie dyrektórze, 
może wpadnę w któreś ze 
świąt. 

- Tak nam przykro. 

- życzę wszystkiego najlep. 
uego. Dobranoc państwu. 

- Dobranoc, panie Adamie. 
Proszę o nas nie .za1pominać. 

4. 
Ndemal biegł, potykając się o 

zamarznięte grudy, Jeszcze z 
daleka usiłował dojrzeć świa
tło w oknach swojego mieszka
nia. lee.z w zdenerwowaniu nie 
mógł wstalić, które okilla nale. 
żą do niego! 

Na dzwonek nikt n.ie odipo- . 
wdadał. PoszUikał kluczy. Otwo
rzył i przekręcił kontakt. 
P.ierwsze, co dojrzał, to krew, 
dużo krwi i :tWł<>ki mężczyzny 
ze aterczącym w piersi nożem. 
Co tu się stało? - chciał krzy. 
czeć, może nawet i krzyknąL 
lecz nie słyszał własnego głosu. 

Wbiegł do pokoju: .Justyna 
wi.siała na ok.nie, właściwie 
S'tała w po.zy-cji przykucniętej, 
z głową przechylonit na bok. 

Na stole, w miejscu widocz. 
nym, leWa kartka. Justyna na
piS<lła: 

„Szkoda, fe to n!e tobie o
tworzyłam dr.moi. Z<lpom11ia• 
lam, . że 'więty M~ prztt
eho<Ui ~tni""• 

• 
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CZECHOSŁOWACJA 

W bratysławskiej „Pravdzieu ukazał się arty
kuł profesora Jana Lazara, w którym to arty-

1kule autor ujawnia „apokaliptyczny obraz sto
sunków, jakie panowaiy przez ostatnie 20 lat 
na ~iowacji". Srodowisko prawnicze wiedziało 

o tych praktykach, ale było bez.silne. Zdaniem 
prof. Jana Lazara skorumpowane były instancje 
partyjne i aparat administracyjny w miastach 
i gminach. NielegaLnych praktyk dokonywano w 
legalny sposób, co brzmi jak paradoks. Wyre
montow~ą na przykład za państwowe pienią
dze willę kupowano ·za śmiesznie niską cenę, 

przeceniano grunty, zasypywano urzędników z 
różnych okazji prezentami, aparat partyjny i 
administracyjny wyposażony był w całą gamę 

przywilejów. Z niefrasobliwą szczodrobliwością 

rozdawano renty 1ocjalne, przede wszystkim 
tym, którzy „walczyli z kontrrewolucją w 1968 

roku". 
Jak ujawniły ukazujące się poza oficjalnym 

obiegiem „Lidove Noviny" najwięcej odznaczeń 

raństwowych w CSRS mieli... Gustaw Husak 
Leonid Breżniew. 
Gustaw Husak posiadał: 

- ~ tytuły Bohatera CSRS (1968t 1873, 
1983), 

- trzy Order7 Klementa Gottwalda (1968, 
1973, 1983), 

- Order Republiki (1978), 
- Order Zwycięstwa Lutowego, 
Leonid Breżniew posiadał czechosło~ackie od

znaczenia: 
/ - trzy tytuły Bohatera CSRS (1970, 1976, 1981), 

- cztery Ordery Klementa Gottwalda (1970, 
19711, 1980, 1981), 

- Order Białego Lwa I klasy z łańcuchem 

- odznaczenie nadawane wyłącznie cudzoziem-
eom. za wybitne zasługL 

KRL-D 

Dziennik wychodzący w Hongkongu „South 
Chma Morning PoaL' ' ujawnił rozmel:!uo~ci, ;akie 
powstały w pogląc..ach między Kim ir ::>enem 
a Deng Xiaopmg1em podczas i ch spotkania w 
ł'ekmie. Żdaniem Kim lr :::>ena polityka reform 
jest szkodliwa dla socjalizmu, poglądu tego 
nie podzielał Deng Xiaoping. Podobnie Deng 
Xiaoping uważał - przeciwnie niż Kim Ir Sen 
- że w 1990 roku w Igrzyskach Azjatyckich w 
Pekinie powinny wziąć udział dwie delegacje 
koreańskie, a nie jedna, jak tego chce Kim 
Ir Sen. 

Z tego samego źródła pochodzi wiadomość o 
zamiarze zrzeczenia się władzy przez mającego 

już 77 lat Kim lr Sena na rzecz jego syna Kim 
Dzong Ila. Po przekazaniu władzy Kim lr Sen 
ma jednak zamiar nadal nadzorować sposób 
jej sprawowania w Korei Północnej. 
Wiadomości te nie znalazły do tej pory po

twierdzenia. 
W Korei Północnej natomiast zaczęto publi

kować dawne przemówienia J\,im Ir Sena, „ab11 
pomóc członkom partii i Ludziom ptacy w stu-

- diach ideologicznych". Dziennik -„Rodong Sin
mun" opublikował pełny teks~ - przemówienia 
Kim Ir Sena z 20 listopada 1958 roku wygło

szonego na kursie dla agitatorów i dotyczącego 
„kómunistyczne; oświaty". 

RUMUNIA 

Napływają wiadomości z Rumunii o okolicz
nościach towarzyszących przeb;egowi XIV Zjaz
du RPK. Na przykład pięciu dziennikarzy wę

gierskich, udających się do stolicy Rumunii, do
jechało do Bukares1. tu„. pustym pociągiem. Ru
muni wysadzili z pociągu na granicy z Węgra-

. mi wszystkich pasażerów, a dziennikarzy wę-

gi erskich · przez k·ilka e:odzi.n sprawdzali, czy 
mają prawo udania się do Bukaresztu. 

Korespondent radia sofijskiego nie mógł w 
żaden sposób połączyć się z Bukaresztu z Sofią 
i dopiero, gdy radio sofijskie podało, że nie 
będzie mogło sprawozdawać przebiegu Zjazdu 
RPK, gdyż korespondent nie ma możliwości po
łączenia się z redakcją, sytuacja uległa zmianie. 

Przedstawiciel TVP Grzegorz Dziemido-
wicz otrzymał zezwolenie na wejście na salę 

obrad z kamerą telewizyjną, ale został też po
informowany, że kamerę tę odbierze się mu na 
cały czas trwania Zjazdu RPK. · 

Dziennik;ąrze telewizyjni z Kanady nie mogli 
w żaden sposób zrozumieć, dlaczego delegaci 
na XIV Zjazd RPK i przechodnie na ulicy 
Bukaresztu odmawiają im udzielenia wypowie
dzi -do mikrofonu i kamery. Jeden z dyrekto
rów ~epartamentu MSZ. zapytany o to, udzie-' 
1ił na~tepuiacej odpowiedzi: - Jestem również 
deleMtem na zjazd, stoję przed wami i mogę 
rozmawiać. 

WĘGRY 

W dzienniku „Nepszabadsag" ukazał się wy
wiad z rzerznikiem prasowym Niezależnej Ini
cjat.vwy Węe:ierskiej - Karoly Tob, który de
mentu .ie wiarlomości rozpowszeC'hniane przez 
prase w Czechosl-owacji. jakoby na Słowacji 

przed~tawiciele NTW z.bierali podpisy pod żą.: 

dani~mi utworzenia „okręgu autonomicznego 
dla mniejszości węgierskiej". Karoly Tob kate
gorvc-znle temu zaprzecza. 

W Słowacji Niezależna Inicjatywa Węgierska 

zbiera podpisy pod deklaracją .popierającą pro
ces demok1'atyz'acji zachodzący w Czeehosłowa

' cii. ale nie ma tam ani słowa o al\ltOll'\omd.i dla 
WP~rńw niiP~zl<:aiacvch na Slowa,cji. Zd3Jl'liem Ka
ro tv Toh jest to hardzo niehezpieczne pomówie
nie. e:dv7 może wywołać ~rzeciwy , które ha
mująco wpłynęłyby na proces demo:;ratyzac.ii. 

Opracował: 
WITOLD BOROWY 
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Symbol Pekinu, serce Północnej Stolicy, środek całych Chin. 

ym szo e 
~· .': , „~~ -· ." J ' •••• " ':„' - .~ ' . ' . ' 

MARZENA MRÓZ 

Plac Tiananmen liczy sobie 400 tysięcy m 
kw. To ponoć największy na świecie plac de
filad. Jest i był świadkiem wielu hi• '.orycznych 
wydarzeń, symbolem przemian zapoczątkowa
nych na jego olbrzymiej, betonowej płycie. To 
tam. w 1919 r. narodził się tzw. „ruch 4 maja" 
- prąd demokratyzacji, odnowy państwa. To 
tam 1 października 1949 r. przemawiał do na
rodu Mao Zedong - ogłaszając proklamowanie 
Chińskiej Republiki Ludowej. Tam też w sty
czniu 1976 r. - po śmierci premiera Czou En
-laja w dzień chińskiego święta zmarłych Qig 
Ming odbyła się wielka manifestacja ku jego 
czci rozgromiona prze milicję i służbę bezpie
czeństwa. Na Placu polała się krew. „To kontr
rewolucja" zakrzyknęli rządowi lewacy, 
„banda czworga". Ic.h odpowiedzią na zamiesz
ki było od1unięcie ,.1od władzy rzecznika wiel
kich reform Deng Xiaopinga. Nie na długo. 

9 września 1976 r. Plac przemierzał milionowy 
kondukt pogrzebowy odprowadzający na miej
sce wiecznego spoczynku Wielkiego Wodza, 
Przewodniczącego - Mao Zedonga. I tym ra
zem Plac Tiananmen był świadkiem końca pew
nej epoki nazwanej przez badaczy tego proble
mu - „socjalizmem o chińskiej specyfice". 

-... Na Placu krzyżują się dwie główne arterie 
Pekinu: aleja Changan (Wiecznego Pokoju) łą 

cząca wschodnią I zachodnią część miasta (38 
km), oraz „oś cesarska" - biegnąca z północy 
na południe. 

Faktycznym budowniczym współczesnego Pe
kinu był trzeci cesarz dynastii Ming - Jung 
Lo. Władcy owej dynastii już wkrótce po prze
niesieniu się do Pałacu Zimowego w Pekinie 
zaczęli izolować się od społeczeństwa, za.pomina
jąc iż to właśnie jemu zawdzięczają oswobodze
nie kraju spod niewoli mongolskiej oraz dojście 
do władzy. Wyrazem owej Izolacji władców stał 
się potrójny pierścień wysokich murów ota
cza iących ich siedzibę. 

Za ostatnim murem wewnętrznym lety 
wspaniałe Purpurowe Zakazane Miasto (cesar· 
ski ogród, kompleks budynków Pałacu Zimo• 
wego, 'Pagody, sztucme jezioro). Wok6ł Purpuro-

\ 

wego Zakazanego Miasta ciągnęły się mury 
Mias ta Cesarskiego. Zewnętrzny mur, otoczony 
fosą ·z całym systemem baszt ob1:onnych chro
nił przed ewentualnym wrogiem cesarza i jego 
najbliższych. Dopiero za bramami Miasta Zew· 
nętr2J11eg0 rozpościerały się •przedmieścia stoli
:y: dzielnice rzemieślników, kupców, herbaciarnie, 
gospody. Wszystkie ulice w Mieście Wewnętrz

nym były planowane z zachowaniem zasady 
idealnej symetrii, główna arteria przecinała 

całe miasto z północy na południe. To właśnie 

jest owa „oś cesarska'', na której znajdąwały 

się: południowa brama Miasta Zewnętrznego 

- Jungtingmen (dziś już nie istnieje), główna 
brama Miasta Wewnętrznego - Cienmen, oraz 
bramy Miasta Cesarskiego: Tuanmen i Tianan
men. 

Tiananmen jest dziś najlepiej zachowaną, naj· 
ważniejszą bramą Pekinu. Pełni, a raczej pełni· 
ła funkcję trybuny podczas uroczystości pańs
twowych oraz festynów. Zawieazony na niej 
olbrzymi wizerunek Mao z nienaturalnym w 
tym miejscu spokojem spogląda na Plac Tia
nanmen. 

Plac jest olbrzymi, spacerując po nim odczu
wa się ogrom otaczającej przestrzeni. Na jego 
środku wzniesiono 40-metrowy Pomnik Boha
terów Ludowych - symbol poświęcony pamięci 
wszystkich Chińczyków walczących o wolność i 
niezależność. Ciekawą budowlą na Placu jest 
Mauzoleum Mao Zedonga, w którym SP,Oczywają 
zabalsamowane zwłoki Przewodniczącego. 

W „lepsz..ych czanch", czyli jeszC%e wczesną 

wiosną 1989 r. motna było je zobaczyć. Nie było 
to oczYwiście takie proste, należało odstać kilka 
godzin w kolejce, gdyż chętnych do spojrzenia 
na autentyczne oblicze Mao było bardzo wielu. 
Dziś nie lma takowego problemu, przed mauzo
leum nie ma jut kolejki - władze chińskie nie 
dopuszczają, aby na Placu ludzie gromadzili 
się. 

We wschodniej ezęścl Tiananmenu znajduje 
się Muzeum Rewolucji Chińskiej, czxJł Chińskie 
Muzeum Narodowe. 

Część zachodnią zajmuje okazały gmach par
lamentu, miejsce zjazdów partii, konferencji. 
Tut obok parlamentu . znajduje . się pilnie strze
tona, odizolowana od świata (zgodnie z chińską 
prastarą tradycją) posiadłość Zhongnanhai 
otoczona wspaniałym parkiem. To prywatna 
siedziba głównych przywódców p:iństwa chiń

skiego. 
W maju 1989 r. stała na Placu Niebiaós'dego 

Spokoju jeszcie jedna Budowla, po której dziś 

nie ma już śladu. Była to 9-metrowa kopia 
Statuy Wolności zbudowana tuż obok Pomnika 
Bohaterów Ludowych. Jej twórcami byli straj
kujący studenci. Stała się symbolem ich dąże!'i, 

wielkich marzeń. 
Czego chcieli studenci? 
Bezpośrednią przyczyną ich · protestu było 

przeświadczenie o konieczności szybkich, rady
kalnych reform. Nie udało się ich przeprowa
dzić Hu Yaobangowi - politykowi w którego 
siły i racje tak bardz;o wszyscy wierzyli. Zde
s ~erowani Chińczycy - przede wszystkim stu
denci - zniecierpliwieni pogarszającą się sy
tuacją gospodarczą (galopująca inflacja), społe

czną (stale pogłębiające się rozwarstwienie lud
ności) i polityczną - wylegli na Plac Niebiań-
skiego Spokoju. I 

13 maja 1989 r. kilkuset studentów rozpo-
częło strąjk głodowy. Takiej scenerii jak w te 
upalne, majowe dni - na Placu jes~cze nie by
ło. Gęsto usłany wojskowymi namiotami bre
zentowymi płach~ami, pod którymi leżały setki 
półprzytomnych ciał z podłączonymi kroplówka
mi - - zdawał się chyba po raz pierwszy w 
swej historii za mały, choć jak mówią jest 
przecież największym placem na świecie. 

Dla strajkujących noc zamieniała się w dzień. 
To pod jej osłoną; przy niż1zej już temperatu
rze odbywały się największe demonstracje po
wiewały flagi i transparenty, rozbrzmi;wały 
hasła - „chcemy demokratyzacji, reform poli-
tycznych i gospodarczych"! · 

Studenci chińscy byli doskonale zorganizowa
ni, mieli za sobą poparcie praktycznie całego 
społeczetishya. Wspi_erani zarówno duchowo, jąk 
i materialnie posiadali olbrzymie szanse na 
odniesi~nie zwycięs~wa, wywalczenie t przepro
wadzenie szeregu niezbędnych dla kraju reform. 

St:Sło się jednali:: inaczej. Wazy1ey pamiętam1 
t~agiczne, majowe wydarzenia, których świad
kiem snów atał •i• Plac Niebiańskieeo Spoko
ju. P~ ra~ kolejny na jego płytę polała się krew. 
MóWJło się o tym na całym świecie - ale nie 
w Chinach. Władze chińskie nigdy oficjalnia 
nie przyznały się do tak olbrzymich 1trat. 

Dzi~ spo.kój ria Placu Tiananmen wydaje się 
być J~dyme zasługą pilnie strzeżącej go armii. 
Pla~ Jest otoczony przez szpalery żołnierzy i 
słuzbę _Porządkową. Wejście na jego teren jest 
wzbronione. Tylko w wyjątkowych przypad
kach wydawane są specjalne przepustki -
czasowe karty wstępu.„ Jedynie nielicznym 
wybrańcom losu udaje się je zdobyć. Czasem 
pomaga obcy paszport. 
Można poruszać się wokół Placu - ale tylko 

aleją-ulicą, jadąc na rowerze. Poruszający się 

w ten sposób Chińczycy w bardzo szybkim 
tempie przemierzają ulicę. Zdają się wcale nie 
S::JOglądać na Plac. Olbrzymia masa ludzi i ro
werów poddana komendom żołnierzy nie zda
jąca sobie sprawy ze swej siły - pou;!nie skrę
ca - zgodme z obowiązującym kierunkiem ru
chu - w prawo. 
Opustoszały Tiananmen robi niesamowite, 

przygnębiające wrażenie. Dawniej - tętniące 

życiem miejsce ważnych wydarzeń, spotkań 

dziś - gorliwie pilnowany przez armię chiń~ 
ską teren zakazany. Nie można korzystać z po
bliskich przejść podziemnych, przy których 
stoją warty nieprzekupnych chińskich żołnierzy, 
Obecni są oni również w pobliskim Zakazanym 
Mieście. Dość częstym widokiem jest musztra 
plutonu odbywająca się w bajecznej scenerii -
z pałacem dawnych chińskich władców w tle. 

Nienaturalny, wymuszony spokój panujący . 
dziś na Placu kontrastuje z zaludnionymi, 
gwarnymi ulicami, których pełno dokoła. Trud
ne życie płynie dalej. choć Chińczycy sami na
dziwić się nie mogą ogromnej pustce, która za
panowała na tej olbrzymiej betonowej tafli.. Cóż, 
tak to jest. kiedy na Placu Niebiańskiego Spo
koju wprowadzono ziemski porządek. 

roto: Jacek ltefanudl& 
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M 
ombasa, Je<len a 
kluczowych portów 
Afryki Wschodniej, 
była jeszcze nieda
wno miastem roz
rywkowym, obecnie 

przecież dziewczyny nie mają 
tam łatwego życia. Pewien 
gość z Białegostoku wyznał mi 
z wypiekami na twarzy, że za
czepiła go na ulicy piękna cze
koladka w celach miłosnych. 
Nie można powiedzieć, aby ten 
gość grzeszył urodą - bnu
chaty bY'ł i pa&kudny, t>O ozte.r
dz.iestce; miałem poważne oba
wy, czy szczęka, którą posłu
cuje się skurwysyn, nie zosta
ła ~ypadkiem zmajstrowana 
a włókien sztucznych; wszelako 
uwierzyłem draniowi, że ta 
dziewczyna czyniła mu awain-
ae. 

.- Nie zakochała się w pa-
nu - powiedziałem. 

-Nie? 
-Nie. 
- To czego chciala? 
- żeby je'j pan wydmuchał 

dziecko. 
Nocą w Mombasie zabawa 

Jest jak cholera, ale rzadko 
wynlkają z tego damsko-męskie 
sprawy. Mowa oczywiście o 
1pra wach poważnyC'h. Działania 
zaczepne zaczynają się już w 
codzinach południowych na o
cienionym tarasie restauracji 
,.Stambuł", którel właścicielem 
jest 1akiś Turek. Leży ten lo
kal nie ooodal sławnych mom
baskich kłów słoniowych przy 
aven.td'Zie prezydenta Moi. 
Można tam wypić za pól do
lara piwo albo coś mocniejsze
go i •l>ro&ć do śrocl.ka je<lną 
z tych pięknych afrykańskich 
duewcząt, które aą grzeczne i 
•kromne, i o ~órych w Eu
ropie n.ikt by nie powiedział, 
że świadczą , usługi na rzecz 
nu:żczy:zn. Bardzo chętnie bio
rą je chłopaki na drinka, ale 
potem. kiedy criękoladJ<a zaczyna 
dawać do z.rozumienia, że z saty-
8fak.c:ją · pneżył,aby jakąś wię
kszą, delikatnie płatną mlłość, pa
nowie wycofuja sie Po cięż!Qej 
walce wewnętrmej. Nie chocbli, 
rzecz }asna, o pieniądze. Cho
dzi tylko i wyłącznie o aids. 
który iabił tycie rozryw~wo 
w Kenii i w wielu innych kra
jach Afryki. 

Dziewczyny nie rezygnują 
jednakże. Drugim wartym 
wspomnienia lokalem Mombasy 
jest „Shine Sham" buda po 
przeciwnej stronie avenidy 
prezydenta, zaczynająca dzia
łać dopiero w godzinach wle
czomych i kończąca program 
o świcie. No, kto trafi do „Shi
ne Shainu", nie .t.azna nudy! 
Panienki biorą się ta.m za goś
ci ostro i zdecydowanie. W 
dwóch salach po dwie różne 
melodie tańc~ ~ bez -r przerwy 
roznegUł.owane , · . nastolatki, 
zmieniając się mniej wi~cej co , 
pół godziny. Inne tymczasem 

·podchodzą do białych mężczyzn 
i wyznają im miłość. Jeśli 
chcesz, jedna z drugą bardzo 
chętnie opowie ci po angielsku 
dzieje swojego tywota i od ra
zu uderzysz w płacz_ Na}dziw
niejsze jest to, że one zazwy
czaj nJe kłamią. Rzeczywiście 
mają chorych w rodzinie. rze
cżywiście są unuszone poma
gać rodzeństwu i rodzicom. 
rzeczywiście wykorzyStał je kie
dyś pryncypał w u.rzędzie i o
kłamał Jakiś bialy. pan. No, a
le odrazy do białych panów to 
one raczej nie ozują. Biały pan 
wciąż kojarzy im się z milą. 
pozbawioną kłopotów ·egzysteu-· 
cją w chłodnej Europie albo 
na wet tu, w Kenii, ale żeby nie 
trzeba było ~yrać. Owszem. 
wypić i zapalić, , to one bardzo 
lubią kręcenie tyłkiem też nie 
sprawia im nadmiernej przy
krości, najgorszym przekleń
stwem jest natomiast · praca fJ
zycma, której trzeba się imać, 
aby dorobić do kurestwa. bo z 
zawodowej prostytucji nie u
trzyma się nawet piękność, Za
wodowa prostytucja skończył.I 
się bezpowrotnie w -chwili. kie
dy odkryto wirus tego strasz:11-
we!fo choróbska. Jest niby 
sposób, aby zachęcić klienta, 
zatem: pnekonać go, te nie ma 
strachu. Pokazuja dziewuchy. 
na wet wtedy , gdy nikt ich o to 
nie prosi, zaświadczenia lekaI'11-
kie, że są zdrowe, ale taki pa
pier nabyć można u lekarza
-szarlatana za dziesięć-dwa
dzieścia dolarów, czy tet sfał· 
szować ~o. Każda ma t:iki pa. 
pier ui stanikiem albo w to
rebce, no i wymachują mm 
przed nosem podnieconych fa
cetów którzy trzymają się )e· 
dnak dziel.me i tylko bezna
dziejnie urżnięci osobnicy hlo-· 
rą się na hak, aby potem 
prteklinać tę chwilę i przeż~
wać miesiącami st.raszllwa t.rwo
gę. 

Trzecim lokalem, który zo
stał przypadkiem odkryty przel 
pewnego amerykańskiego ma
rynarza, jest „ Toyi" bar 11sy
tuowany na piętrze murowane
go budynku w bocznej ulicz
ce niedaleko avenldy prezyie-n
ta. Knneserzy zgodnie przyzna
,ą. że taden inny bar w Mom
basie nie może konkurować z 

„ Toyzem", a to z tego powo
du, te są tu najgorętsze dzie
wczyny i najzimniejsze piwo 
Kto nie był w „Toyzie", n.te ma 
w ogóle zielenego poj~ta, ile 
powabów może zaoferować 
Mombasa I to bez koniecu1oścl 
udawania się do d.rogiej ,,Flo
ridy", bądź też sławnej pod
miejskiej restauracji „Bo.ra
-Bora". 

- Witajcie, c~Łopcy! -
wrzeszczą od ~ogu dziewczę
ta. Potem masz je na kolanach, 
na brzuchu; zalecają się do cie
bie, dranice tak serdecznie i z 
takim entuzjazmem, że po pię
ciu minutach jesteś zakocha
ny i dałbyś sobie łeb uciąć, że 
one naprawdę cię _ pragną. I 
najg<>rsze jest to, że nieraz ich 
reakcje są a-utentycMe. Można 
to porównać do reakcji muzy
ka, który wykonuje s'wój za'
wód niechętnie, wyłącznie ni
by dla pieniędzy, ale w mo
mencie, kiedy brak pieniędzy, 
kiedy nikt' nie najmuje go na
wet do najpodlejszego płatne
go grania, zaczyna rzępolić za 
darmo, urodził - się bowiem po 
to, ' żeby grać. Większość tych 
dziewcząt urodziła s.ię nato
miast po to, żeby sprzedawać 
swoje ciało i skoro nikt go nie 
chce kupować, gotowe są puś
cić je w ruch bez oglądania 
się na zapłatę. Znienawidzony 
zawód, nad którym wylewa się 
morze łez:, zaczyna nagle uwo
dzić i pociągać. Dzidzia musi 
zrealizować jakoś swoje Potrze
by seksualne, więc łasi się do 
białego mężczyzny jak najczul
sza kochanka. 

Ten paskudny tul z Białego
stoku nie był wcale jedynym 
mężczyz,ną, któremu cudowne 
Kenijki zaoferowały darmowe 
łupu-cupu. Siedziałem na stoł-

, ku przy barze, piłem piwo i 
słuchałem dialogu między urż
niętym ' W cztery stodoły Noo-
wegiem .a uroczą Mulatką. On 
mrużył swoje skandynawskie 
białorzęse oczy i nie krępując 
się bynajmniej, ryczał na cały 
gł05: 

- Za darmo? Moja sperma 
nie jest za darmo! Nie potrze
buję, żeby moje dziecko pasio 
tutaj koz11 i skakało po drze
wach. 

- Ale, kochanie, ja nie chcę 
mieć z tobą dziecka - mówiło 
spokojnie dziewczę 1 głaskało 
Norwega po udach. 

- Gadanie! Moje - dziecko 
wyglqdaloby ·Jak bialy czlo
wiek, a t11 czerpalb11ś z tego 
korzyści. 

- Nic podobnego! Anł m.ł w 
glowie zajmować się teraz ;ja
kimś bachorem. BiaŁe - nie 
białe, ;a mam dopiero szesnd
cie, lat __ Zamierzam trochę po-
smakować życia: · -

- Akurcit ze mnq? . ";_z fobq. . . 

- Czemu'! 
- Podobasz mi ,się. 
- Bo jestem tak cholernie 

blcidy? - dopytywał podej
rzliwie Norweg, a ona, ani tro
chę n.ie 1peszooa, trumaczyła 
mu bez ogródek: 

- Czuję, że jestd mój roz
miar. Przeżyjem11 razem pięk· 
ne chwile. 

- W hotelu, za kt6rt1 będę 
musiał bulić, a recepcjonista 
odpali eł póiniei dolę? 
~ W żadnym hotelu. 
- A gdzie? 
- U mnte w domu. 
- Mieszkasz sama? 
- Z rodziną. 
- 1 co na to tatm i mama. 

Wyjdę ,z łóżka, a oni poderżną 
mi gardło. 

- U cieszą się. 
- żartujesz? 
- Mówię prawdę. 
„Toy-r!' huczy od mechan.1-

cznej muzyki. W dwóch zawie
szonych nad ziemią klatkach, 
podobnie jak w ;.shine Shai
nie", tańczą na zmianę rozebra
ne piękności: Jesit to , taniec 
gwałtowny, erotyczny, slutący 
jednemu tylko celowi: podnie
cić gościa. 
Słychać ochrypły, gardłowy 

szept Amerykanina, którego fa
cjata świadczy o niezliczonych, 
nie zawsze zwycięskich bój
kach, po których musiał zape
wne często zmieniać zdjęcia w 

' paszi><>rcie: 
- Ona się onanizuje! 
- A coś ty myślał, Jcolego1! 
- Klasa! 
- Piętnastka. 
- Biorę ją! 
Wówczas kumpel powstrzy

muje go popularny~ na świe
c:) porzekadłem: 

- lf 11ou think that fuck łs 
funny, fuck yourself and save 
your money. 

Na P84"kiecie w o.rg,il dysko
tekowych świateł trwa orgia
styczny taniec tłumu - tańczą 
w zwarciu, na dystaru, sam-:>
tnie; trą się brzuchami, ściska· 
ją, całują, macają. 

- Towar pomacany naleźli 
do macande1a - oświadcza z 
właściwvm Polakov..'i pocw
ciem hąmoru jakiś mik.rus. 

- Zobacż! 
- Gdzie? 
-Tamt 

-
/ ...,_ 

I --· - -

' R11s. Janusz Si11mański-Glanc 

Reporter „Odgłosów" pisze z Kenii 

Krach seksualny 
w·Mombasie 

,, 
ANDRZtEJ MAK!OWIECKII 

- Co7 
- Dw6ch pedałów uderz111D 

w Alinę. 
- W „ToyzieH •i• toleruje 

&tę pedałów. 
Jakby na potwierdzenie tych 

iłów, cfoty zositały brutalnie 
rozłączone pr'Zez dwumetrowe
go portiera i wykopane na 
bruk. 

Pijam i rozbawieni mężczyt
ni mają ten zwyczaj, że chąt-

nie wędrują od knajpy do 
knajpy w poszukiwaniu no
wych, mocniejszych wrażeń, a
le muszę uczciwie powiedzieć, 
że w wypadku „Toyz:a" reguła 
ta nie zdaje egzamin.u. Nie uby
wa pijanych mężczyzn a pny
bywa. O północy wszyst.kie sto
liki zajęte; o tym, żeby docis
nąć s!~ do bufetu, nie ma mo
wy; nie ma r6wnież mowy o 
tym, teby wcisnąć się na par-

kiet, więc ludzie stoją, siedzą 
albo letą na podłodze, a jak 
ktoś chce zaczerpnąć świeżego 
powietrza, to wychodzi na ta
ras. 

Na tarasie jest luźniej i wła
śnie tu odbywa 11• kuu.enie 
Adama. ' 

- Pocałuj 1!łnłel . 
To ona m6wi, nie «m. Dygo

cący ze rdenerwowania I pod
niecony rl>wnocaemle EuropeJ • 
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czyk. umyka s ustami, na kt6-
rych ona zawisa tak czy owak. 

Kilku facetów uległo. Zapa
nowała owa szcze(6lna, pełna 
napięcia eiaza. 

- Och! 
- Acht 
Ji;ki i szlochy. 
Garbaci, kalecy, · brzydcy pa

nowie trafili na parę godzin do 
raju Ale z zaMdy urodziwe 
dziewczyny garną się do uro
dziwych facetów. Swiadczy to 
o tym, że ich zepsucie jest 
stosunkowo niewielkie. Chcll 
miłości; pie~:te Sł\ na tiku· 
gim planie. 

Steward z kanadyj1kleg-o a.ta
tka opuszcza lokal w towarzy• 
stwle tak pięknej SomaHjki, t~ 
to· w og61e nie mieści się w 
głowie. Dzieweiyna ma baje
ciinie dlu.gie nogi I bajecznie 
długą szyję, zwieńczoną szla
c'heitnym obliczelll pelnolttwis• 
teJ księżniczki. Może naPt"aw
dę jest księżrtlczką, ate . skoro 
tylko zamknP.lY sią za nh\ 
drzw\, dz:lawezęta udenał1 w 
lam en~ 

- Szkoda chłopaka! 
-.- Syfi 
-Tryper! 
- Kolnte-rz . hiszpdskit 
- Spokojna ' glowa, d119'tDU"' 

chy! - osadza je Inny IC1111a• 
c!,yjczyk. - MoJefT!U ko!ecne 
nic Już nte ;est 10 łtaftie %4• 
szkodzić. Mój kolega ;esł trieu. 
teczalnie chory. 
- - Na co? - pqtają. 

- Na aids. 
- Atds to ona ma Sui od 

czterech lat - odcinają si• 
dziewczęta. 

- Jakoł tego nic wtd®. 
- Idź z niq, to zobctcz11u. 
Mu.rzyn, który podsłuchał tea 

dialog, 6w ogromny dwumetro
wy drab wykopujący na ull~t 
pedałów i sprawując)' nadzór 
nad prawidłowym funkcjono. 
waniem lokalu, zebrał , kilka 
dziewczyn d~ kupy i piorąc je 
z zimnym okrucieństwem po 
pyskach, udzieli1 im, nie płer• 
wszy raz zapewne, lekcji poił\• 
dowej. 

- Flqdrvt - syczał, - Nf„ 
godziwe kreatury! ·Jak cłłuoo 
jeszcze mam wam tłumocztlC!, t• 
w „To11zie" nłe mdwł się o 
chorobach. W „Toy~e" ws211,.. 
łtkte ie•telc1t zdrowe, a ;at 
;edna chlap1łi1t co• z razdro'cł 
na drugą, to psu;e ogólny Inte· 
res ł ja przez was, kurw11 
przeklęte!, p6jdę z torbami. 
Zrozumłono1 

- Zrozumiano! 
- No to do robotr! Wolno 

wam walcz11~ międz11 sobą o 
klienta, ale w duchu azlacrl!t• 
nej, sportowe; rywaUzsc;t. 0-
liml'łada/ A jaJc nie, t1> ntt 
wpuszczę na salony! 

W „Toyzie" mękz)'ini płacll 
za wstęp, a dziewczyny wcho
dzą bez biletu i rnu&zą sma
rować za ten przywilej kiero
wnictwo lokalu. Ich dochody 
tą jednak spocadycn:ne I mizer· 
ne. Zyią chwilą. Wszystkie pa• 
lą i piją więdnąc szybko w at
mosferze zadymionycł\ pomie
szczeil. Gdyby miały na samo
lot C7."/ statek ł prz:yjechatvby, 
dajmy na to, w jedned skrom
nej s.ukience do Polski, zrohi
łyby bez wątpienia błyska wi
czną karierę - powychodziły
.by 11:$ mąt lub zakotwiczyły łłlł 
w elegancllich lokalach. 

$liczna, osiemnastoletnia Kl• 
kujuska poczyniła Polakowi ~a· 
ką propozycję. -

- Zabierz m1łłe stqd. 
- Gdzłe1 
- Do swojej ojczymy. 
- Ale ja mcsm żonę ł dzte-

cł, kochana. 
- A ccSż to szkodzi1 Będę 

pral! ł ootoW«~. Będę tpnqtać, 
a wieczorem w11;dę, ~cstobłę i 
oddam cf co do grosz4. 

- Cz11U zostałbvm sute?te
'em7 

Ona patrzy na Polaka I mru
ga ze zdziwienia pięknymi uc1-
ciwymi oczami. 

- Jakim znowu sutenerem? 
- Nie wiesz, co to ;est su-

tener? 
- Wiem. Sutener to jest oj

ciec albo M;stars211 brat. Jak 
zarobię, mam obowtiizek · im 
plac~. 

- l uważa-sz, że to jest słu
une? 

- Oczywiście. 
żaJ ml ich. Rzadko lituję się 

nad prostytutkami, ale tych 
dziewcząt naprawdę ml taL 
Mam gorące, niczym nieza-

. chwiane przeświadczenie, że w 
sprzyjających warunkach wię
kszość z nich rru>głaby jeszcze 
teraz r.ostać cudownym mate
riałem na wierne tony, troskli
we matki i gospodarne panie 
domu. Te d21lewc:tęta mogłyby 
być wytchnieniem strudzonego 
wojownika, kt6ry musi walczyć 
o byt w śr0Bkowseur~sk1m 
kraju, a kiedy wrAca po pracy 
w domowe pielesze, wita ~o w 
progu skwaszMe babsko I sy
czy z)adllwle: 

- Znowu piłel, lJy&lakul 

• 
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„(„.) po wizycie u p. Marzvń• 
•kito.o dowłedztel~mv słę, że 
tde dostClnłemv tadnych doku
mentów po tym kursłe. Telle 
wł,c mcimv dużo nieprzvjem
ftOAci ł 1trC1con11 rók ( •.. ). 

Po proatu iostaliAm11 os.zukCl· 
Ki ( „) 

Po zebraniu, które odbylo ałę 
na terenie o§rodka, do pracow
nic kuchni szef powiedzial: 
....,.. Jeszcze raz zrobicie kurwy 
ier>ranie, to was za dupy po
w11pterdalam przez okno. Ja 
sobie sam wszystko zrobię, a 
wy się możecie nawet powy
wieszać ( ... )". 

- !;ą to fragmenty listu, jaki 
18 października 1989 r. przy
szedł do redakcji, a który oka
zał się wierzchołkiem góry lo
dowej, której cały kształt i roz
miary być - może udostępnią 
Czytelnikom „Odgłosów" szefo
wie spółki „Międzynarodowe 
Towarzystwo Gospodarcze Tu
rystyka-Rekreacja". 

odpowiedzialnośc! za zdrowie 
wczasowiczów odpoczywających 
w brudnym ośrodku 1półkł 
i nie nakazał &amknllć olrodka. 

Trzecia l czwarta 1ieradzka 
kontrola czy1tiojcl przyniosła w 
sumie pięć mandatów za -
mlędz1 lnnymł - brudne ta· 
lerze, zepsute towal')' i brak 
ksiątkt kontroli 1anitarnej. 
Równiet Sanepid w Zdąńskiej 
Woli wzbogacił się o kilka 
mandatów, jakie · płacili pra
cownicy ośrodka odpowiedział- · 
ni za jego stan .sanitarny. 

Nie są to wszystkie grzechy, 
jakie popełniono w Burzeninie· 

' Antoninie. W sieradzkim ty
godniku ,,Nad Wartą" z. 8 
czerwca 1989 roku, a· więc na 
dwa tygodnie przed zarejestro
waniem i niemal miesiąc przed 
rozpoczęciem działalności, uka
zało się ogłoszenie, w którym 
• .Międzynarodowe Towarzystwo 
Gospoda"Tcze Turystyka-Rekre
acja spólka z o.o. w Łodzi 

uprzejmie zawiadamia, że z 

Kto im zapłaci za stracony czas? 

wanego na początku llstu. Do 
podpilów 1Z6stki kuraantów 
dołącz7ło dwanaście podpisów 
kobiet pracujących w hotelu 
„TR", a którym najbardziej 
doskwierały chamskie odzYWki 
Izydora Suwy ł niedotrz71na
nie obietnicy podwytek. 

Kiedy „delegaci" wrócili do 
Burzenina największy wlchrzy· 
ciel został wezwany do paru 
dyrektor, która mu oświad
czyła, :te nie ma po oo poka· 
zywać się w ojrodku, bo jut 
w nim nie pracuje. W krótki 
czu potem reszta kursantów 
dowiedziała się, :te kura · został 
rozwiązany ł mogą wracać do 
domów. Na .takie dictum dwie 
dziewczyny prosiły dyrektor 
Halinę ·Kowalow o wydanie 
świadectw pracy, lecz wszyst
kie zabiegi okazały się da
Temne. 

W Burzeninie-Antoninie pe· 
chowo najpierw natrafiłem na 
Izydora Sliwę. Po kilkunastu 
minutach do recepcji-kawiarni 

ml kursantami a spółką nł• 
wynikaj-. aasady kształcenia, 
sakrea adobywanej wiedzy 
l okrełlen·i• przygotowania aa
-wodowego. Pani dyrektor ni• 
okazała takie programu kursu 
ani osób 1Zkolących, tłumacząc 
te ,,te łfJ'TClW1/ prowadzł Za
kład Doskonalenłca ZClwodowe
go w Łodzi". To przykre, ale 
w ZDZ nic nie wiedzą o ja
kimkolwiek kursie w Burzeni
.nie lub okolicach organizowa
nym: przez spółkę „Turystyka· 
Rekreacja". Ponadto wizytacja 
z Sieradza stwierdziła brak 
programu kształcenia, brak 
dokumentacji pedagogicznej. 
Ogromnym grzechem jest brak 
zgody Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na działalność 
oświatową i niepoinformowa
nie Kuratorium o pozaszkolnych 
formach dostarczania wiedzy. 
I zarzut najciętszy - „brak 
możliwości aprawdzenła kwali
fikacji kadry uczestniczącej w 
procesie dydaktycznym". Kadry, 
której wcale tam nie ma! Po 
informacje w większym zakre-

GRZEGORZ 
GAŁASIŃSKI 

PREZENTUJE ~
1 

ta gr.dnia 

. Sp61ka z pełną nieodpowiedzialnośeią 
BOGUMIŁ A. MAKOWSKI 

Jej powitanie anonsował na 
· łamach „Tygodnika Kultural
nego" Krzysztof Mielnicki („Nie 
boję się konkurencji" TK 23 
kwietnia 1989) przedstawiając 

Wojciecha Marzyńskiego, właś
ciciela prywatnego biura po
dróży „TOUR RFTOUR" jako 
mesjasza polski~j turystyki 
skromnie jedn'ak twierdzącego : 

- Z calą ,.A UJnościq nie zdo 
lam jed11ak wyprzeć z rynku 
potentatów. Mogę naiomias1 
uśz<zknqt co nieco z ich stanu 
posiadania. ' • 

I rzeczywiście, 22 czerwca 
1989 r. słowo spółką się stało 
- Międzynarodowe Towarzy
stwo Gospodarcze „Turystyka
Rekreacja" spółka z o.o. w Ło
dzi rozpoczęła swój prawny 
żywot. Prezydentem - tak się 
tam p0nazywall - został Woj
ciech Marzyński. Gospodarczą 

działalnoś~ rozpoczęła spółka 

5 lipca 1989 r., lecz już wcześ
niej - w czerwcu. dokonano 
otwarcia ·przejętego przez spół
kę ośrodka wypoczynkowego, 
kiedyś należącego do Łódzkich 

Zakładów Remontowo- Montażo

wych Przemysłu Lekkiego. 

Po raz pierwszy kontrolę 
stanu ·sanitarnego w ośrodku 
pracownice Terenowej Stacji 

- Sanitarno- Epidemiologicznej z 
Sieradza przeprowadziły w po
czątkach lipca. Brak w oknach 
siatek zabezpieczających po
mieszczenia kuchenne przed 
owadami, uszkodzone urządze

nia chłodnicze, nieczynna ma
szyna do mycia naczyń i na
czynia ze śladami poprzednich 
potraw. to tylko niektóre wred
ne figury w rozpoczętym. a 
trwającym przez całe wakacje, 
kontrecfansie Sanepidu z kuch-
nią Wyjełd:tając, panie In- ' 
1pektorkl zainkasowały dwa 
mandaty za brud, zaś do Sane
pidu w Sieradzu został wez
wany Marek Bartel - 6wczes- · 
ny dyrektor ośrodka. Poniewa:t 
w szkolnej skali ocen dwója 
byłaby zbyt wysoką notą za 
stan Hnttarny kuchni, panie 
inspektorki skierowały do l'ań
stwowego Wojew6dzkiego In
spektora Sanitarnego z siedzibą 
w Zduńskiej Woli wniosek o 
unieruchomienie ośrodka -
hotelu „TR" w Burzeninie-An
toninie. 

. )~Migi, 11alot sanepidu z Sie
ta,dia b'i 20 lipca 1989 r. Tym 
f.izę.m '. st'Wierdzo!'lo ,;tylko" brak 
a~irument'a'cjł : .:tywnośclowo-ma
ga zynowe j I tywnościowej. Pan 
Marek Bartel miał się zgłosić 
„na dywanik" w wojewódzkim 
szefostwie Sanepidu, ale to 
wezwanie. podobnje lak pierw
sze - zlekr-eważvł. W dwa dni 
pó?niei w teren ruszyli stróże 
czvstnści ze Zduńskie~ Woli 
i d-0 Burzenina przvjechali aku
rat wtedy, kiedy w kuchni 
ośrodka · hyłv brudne okna, mu
chy i wll~otne naczynia, co też 
jest kary~odnym niedbalstwem. 
Tylko jeden mandat. Zapewne 
tak dobry stan sanitarny po· 
mieszczeń kUchennych sp0wo
dował. te Państwowy Woje
wódzki Instiektor Sanitarny 
nie chcąc komplikować tycia 
zespołowi hotelarsko-rekreacyj
nemu i sprawiać mu kłopotów 
z zapewnieniem wypoczynku 
w Innym miejscu turystom, 
kt6rzy zapłacili za wczasy w 
hotelu „TR" wziął na siebie 

12 ODGŁOSY 

dniem 12 cze"TWca 1989 roku 
zostanie zorganizowan11 roczn11 
ku'T/l przygotowujący do zawo
du: hotelarz, gastronom, keLner. 
Kurs odbędzfe się w Ośrodku 
Hotela"Tsko-Gastronomicznym w 
Burzeninie". 

Na kurs, dający po jego 
ukoflc:zeńiu szmalowne zawody 
zgłosiło się sześdoro . właściwie 

jesz.cze dzieci - czworo szes
nastolatków, jeden siedemna
stolatek i dwudziP.st .llatek. W 
grupie były trzy dziewczyny 
i trzech chłopców. Bliższych 

- informacji - tak było w ogło
szeniu - miała udzielić dyrek
cja ośrodka„ Mieli więc spędzić 
w ośrodku czas do 30 czerwca 
1990 roku ucząc się zawodów, 
co trzy miesiące przechodząc 

na naukę innego. W soboty 
i niedziele, które dla nich były 
wolne mogli przebywać na te
renie ośrodka. Za sześć godzin 
pracy w ciągu dnia - tyle dla 
małoletnich, mieli otrzymywać 
wynagrodzenie - 25 tysięcy 

złotych ·mtesfęeznle. ·pófoiej t~ 
kwotę - podnie'SiOno do „at" 38 
tysięcy. 

Kiedy szefem kuchni był Ma
rek Gradowski, a z figurami 
obsadzającymi to stanowisko 
najczęściej mieli do czynienia 
kursanci, w ośrodku jakoś da
ło się tyć. Wprawdzie Marek 
Gradowski, podobnie jak cała 
dyrekcja ośrodka, nie potrafił 
podać terminu rozpoczęcia za
jęć teorety/:znych ani powie
dzieć coś konkretnego o papie
rach, jakie powinni otrzymać 
30 czerwca 1990 roku, ale za to 
był uprzejmy, do młodych lu
dzi odnosił 1ię normalnie - po 
koleżeńsku. Nawet trzymiesięcz
na praca dziewcząt przez dwa
naście godzin na dobę nie była 
wtedy tak uciążliwa. Równiet 
dźwiganie a! do bólu brzucha 
ciężkich garów i . prace zupeł· 
nie nie związane z nauką za
wodu dawało iię jako§ znieść. 

Kiedy stanowisko szefa kuch
ni zajął Izydor Suwa, dobra 
dotychczas atmosfera w ośrod
ku 1tała się taka jak obyczaje 
nowego uefa kuchnł. Młodzi 
ludzie poganiani do pracy prze1 
ordynarne odzywki szefa 1 bun
towniczym uporem starali sill 
dociec, jakie iwiadectwa dosta
ną po zakończeniu kursu. Apo
geum buntu przyszło, kiedy 
szef kuchni zabronił przeby
wać kursantom na terenie oś· 
rodka ·w dni wolne od pracy. 
Wtedy właśnie jeden z chłop· 
ców, nie mający się gdzie po· 
dziać, musiał po kryjomu no
cować w zimnej kręgielni, bo 
Izydor Sliwa zabronił mu spać 
i przebywać w pokoju. Następ
nego dnia, a była to niedziela 
- teł wolna, przez sześć go
dzin ukrywał się w wersalce, 
aby tylko nie wpaść w oko 
szefa kuchni. Wreszcie zdespe
rowani wykrętnymi odpowie· 
dziaml dyrektora ośrodka Ha
liny Kowalow . i chamsjdm 
traktowaniem przez szefa kuch
ni młodzi ludzie pojechall do 
Łodzi. 

Kiedy dostali sill przed do
brotliwe oblicze prezydenta 
Wojciecha Manyńs~go z_prze
ratenłem dowiedzieli. się, te 
:tadnych dokumentów p0 tym 
kurs1e nie dos.tan!l. Wtórnym 
efektem wizyty u Wojciecha Ma
rzyńskiego było napisanie cyto-

przyszły niemal wszY'Stkie pa
nie, które podpisały list. Za
miast usłyszeć spodziewane re
welacje, zobaczyłem prze1tra
szone oczy coraz odwracające 

się w stronę stojącego opodal 
szefa kuchni zwanego tutaj 
powszechnie kierownikiem. Po
dobno problemy zostały załat
wione, zaś szef stał się wzorem 
dżentelmena, który nauki jak 
postępować z kobietami pobie
rał u uwodzicielskich Francu· 
zów. 

W ośrodku przebywa dwóch 
kursantów. Nie są jednak pew
ni czy dostaną jakieś papiery, 
nie wiedzą na jakiej zasadzie 
pracują, a zostać postanowili 
za radą rodiiców. Przemek 
i Radek również nie mieli tę
gich min i wielkiej chęci do 
rozmowy. Mimo wszystko uda
ło mi się dowiedzieć, że w 
ciągu 4 miesięcy kursll więcej 
było rÓbót porządkowo~malars
ko-budowlanych nit 1wiązanych 
z nauką zawodu. Z zajęć prz:v· 
go'krwujących' , zlłpeWne dó' ta
mdu gastronoma było obiera
nie przez chłopców ziemniaków 
- 1 miesiąc i trochę prac . przy 
przygotowywaniu J!()siłk6w. O 
zachowaniu „JdA!rownika" Izy
dora Sliwy nie mieli już tak 
dobrego zdania jak ich starsze 
koleżanki. 

Na moje atwierdzenle, te 1>0 
liście do redakcji jednak coś 
się w ośrodku zmieniło Izydor 
Sliwa odpowiedziaJ, że obieca
ne podwyt:ki były już dawno, 
tylko "głupie babv same nie 
wiedzą za co biorą pieniądze. 
A robid to im się nie chce 
i przez cazv czas aiedzitił11bv 
bez robotv''. Dalej szef kuchni 
uskoczył mnie mówiąc, :te w 
ośrodku jest tak jak było. Roz
mowę na temat swojego zacho
wania chciał zakończyć stwler
dzeniem: ,,zależy, co kto uwa
ża za chamstwo", jednak kiedy 
zacząłem cytować ustępy listu 
dotyczące jego osoby postraszył 
mnie ,,spotkaniem na stronie" -

Po wszystkie informacje wy
syłał do pani dyrektor Haliny 
Kowalow, 1 którą mimo dwu
krotnego bywania w oh'odku 
i prób kontaktu telefonicznego 
nie udało ml al4t 1potkać i po
rozmawiać o czynieniu dobra. 
Pikp.nterii a.prawie dodaje fakt, 
że po pierwszej wizycie w zes
pole hotelarsko-rekreacyjnym 
dowiedziałem się 1 kół dobrze 
poinformowanych I bliskich ka· 
blowi telefonicznemu, iż pani 
dyrektor Halina Kowalow za
broniła wpuszczać dziennikarzy 
na teren ośrodka. 

Szukając i węsząc dalej tra
fiłem do Kuratorium Oświaty 
1 Wychowania w Sieradzu. Tam 
dowiedziałem się, · te kurs jest 
ze wszech miar nielegalny, a 
Kuratorium dowiedziało się o 
nim zupełnie przypadkowo. In
spektor do 1praw kształcenia 
zawodowego miał ode mnie 
więcej 1zczęścla i dost~ił za-sz
czytu konwersacji s pani2' dy
rektor - niestety, nie chciała 
mu się pl'Z4!'dstawić, podobnie 
jak Izydor Suwa odmówił od
powied'Zi na moją prezentację. 

Po wizytacji ośrodka wostał 
w Kuratorium ślad w postaci 
tak awanej notatki służbowej. 
Jest w niej napisane, że z treś
ci umowy, mi1SdZ1i młodocianr.· 

sle Halina Kowalow odsyłała 
do byłego dyrektora ośrodka 
w Burzeninie tera& szefujące
go sieradzkiemu oddziałoWi 
spói:kd - Muka B:M'tla. 

Do Marka Bartla miałem nie
co więcej szczęścia. Jednak on 
chciał mi się zaprezentować 
jako informacyjna dziewica w 
sprawach ośrodka. Nie dość, 
że nie wiedział nic - tak 
przynajmniej twierdził - o tym 
co dzieje się w Burzeninie, to 
równiei nic mu nie było wia
domo o kontrolach Sanepidu 
w ośrodku i o tym, że był 

wzywany do stacji sanitarno
-epidemiologicznych. Ostatnie 
stwierdzenie Marka Bartla „ob
ciąwne" jest takim samym ła· 
dunkiem wiarygodności, jak 
prawda pani Haliny Kowalow 
o ZDZ - pan Marek Bartel 
po kilku wezwaniach wysłu
chał „kazania" w Zduńskiej 
WolL 

Mnie Dł.tomia~ P41l Marek 
Bartel ' zarzuCl'ł brak .. humani-
taryzmu - on bieqny, po za
. wale, a ja męczę go trudnymi 
pytaniami o firmę, której do
bre iml'ł nic go nie obchodzi. 

W poszukiwaniu działu kadT 
na ulle:r Łokietka .11caęścit 
również mnie nie opuszczało 
i po kilku chwilach 1nalazłem 
1ię na pi,terku budowanych 
pawilonów handlowych. Miejs
ce doskonale zamaskowane bra
kiem jakiegokolwiek 1zyldu na 
murze czy jakiegoj drogowska
zu. Od pani kadrowej dowie
działem się, t. wszyscy kur
sanci, którzy WYjechall a oś· 
rodka, porzucilt pracę. Przy 
okazji ; wyszło na jaw, te w 
dziale kadr 1łeradzkiego od~ 
działu 1półld nie ma pełnej 
dokumentacji osób pobierają
cych nauki - bardziej tycia 
nit zawodu. 

Kiedy w siedzibie spółki prz~· 
ulicy Jana Matejki w Łodzi 
poprosiłem o wyjaśnienie kil
ku faktów 1 burzliwej historii 
kursu na hotelarza, gastrono
ma ł kelnera aapytano mnie: 

- A e j41cł kuT'I c:hod.d1 J:a· 
l'Z!ld apółki, oprócz neca jas
na Wojciecha Marzyflskiego-, 
nie wiedział nic ani o ogło
szeniu w "Nad Wartą", ani o 
kursie, zaś wszystkie sprawy 
związane 1 kursem „przeszły" 
przez ręce prezydenta Marzyń
skiego. On również swoimi fi· 
gurami obstawił personatną 
szachownicę w Burzeninie. 

10 listopada 1989 r. walne 
zgromadzenie spółki odwołało 
Wojciecha Marzyńskiego ze sta
nowiska prezydenta, został 
r6wniet zwolniony z pracy w 
spółce, lecz nie za wyczyny 
w Burzeninie, a inne priewi
nienia. 

Niedługo półmetek roku 
szkolnego, młodzi ludzie ,za
miast siedzieć w szkolnych " 
ławach siedzą w domu. Oszu
kani, okradzeni z czasu nie 
maj11 teraz ładnych szans na ~ 
Tozpoczęcie nauki w jakiejkol
wiek szkole. Kto im zapłaci za 
stracony rok młodego tycia, za 
365 dni, które ktoś im wyrzu-
cił w błoto. 

• 
N& ~53. {165~657), 24...,..31. GRUDNIA 1989 R. 
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dyby w centrum 

G 
Lasku nagle trysnę
ła ropa albo spadl na 
miuto złoty deszcz, 
fakty te n.ie zbul
wersowalyby tak 
miejscawej społecz-

ności jc.k uczyniła to. Podawa
na a ust do ust, sensacyjna wia
domość, te nauczyciel uczący 
fizyk.I w Zespole Si.kół Ogrodni
czych unuazał swoje uczeruuce 
do odbywa.rua z nun aweunlr.ów 
płciowych w zamian za „dosta
teczny" na świadectwie. Nau
czyciel ten uczy w tej szkole 
od wielu lat, a więc - rozu
mują ludzie - przez te lata 
zapewne wym115zał na dziew
czętach posłuszeństwo i uleg
łość. Ile dziewczyn na to się 
lodziło? Przecież kilka roczni
ków od dawna opuściło szkołę, 
rozpoczęły pracę we własnych 
1ospodarstw ach, powychodziły 
za mąż, są matkami. 

Pytań jest wiele, wiele juz. 
cze zrodzi lit w trakcie zbie
rania materiału dowodowego. W 
tej chwili Ol'llln1' łciganla wy
konują olbn.Ymill prac11 ch~c 
dotrzeć do dzlewc74t, które od 
dawna odeszły ze szkoły, a któ
rych uczył fizyld fTw Don JUl8.lll. 

Wszystko się zaczęto zwy-
czajnie i pr0$to. Oto do Wo
jewódzkiego U·rzędu Spraw We
wnętrznych w Sieradzu zgłosi
ła 'się uezenn.ica klasy drugiej 
ZSO, rocZlllik 1972 - nazwijmy 
ją Anetą B. - i powiedziała 
co następu·je: 

- Nł• cłomtlllan .teP 

-Nłe. 

- NaprałD(fff 

- Napra.1DdQ, bo przecłd %4• 
da.nła iTobłlam dobrz1.w 

- Nie bądj gZupia. Prz11~ 
do mnie na przerwie do domu, 
to eł wvtlumaczę. 

Nie miała WYjścla. Było to 31 
maja 1989 roku. 

Podczas kolejnej przerwy z 
ciężkim sercem przemierzyła 
przestrzeń dzielącą budynek 
szkolny od domu nauczyciela. 
Zapukała. Nauczyciel otworzył 

I zaraz· zamknął je na klucz. 
Zanim Aneta B. zdążyła się ro

, zejTze~. nauczyciel już schwy
cił ją w ,ramiona. 

- Co pan!? 

- Cicho bądi, to ci nic nie 
zrobię. 

Zaczął calowa~ a wsun11wszy 
ręce pod bluzkę dłońmi nakcył 
pleni dziewczyny, 

- Prou11 mnłe puicł61 

- CHU-

Usłyszeli dzwonek oznaj-
miający koniec przerwy. Nau
czyciel puścił dz\)wczynę, po
..pr_awił włoay. , 

PrzuJdi po lekcjach, jeAH 
chcesz mieć trójkQ a fizyki. 

Możemy sobie wyobrazić, co 
czuła Aneta B, przez wszystkie 
lekcje. Zdawała przecież sobie 
sprawę, czym się , skończy jej 
wizyta w domu pana nauczycie
la, z drugiej strony wiedziała 
takte i to, że jest to ' jedyna 
droga do upragnionej trójikl i 
fizyki. 

Po skończonych lekcjach po
nownie zapukała do drzwi pa
na nauczyciela. Otworzvł, wpuś
cił ją do środka i zaraz prze-

kręcdł klucz w zamku. A po
tem bez słowa poprowadził do 
sypialni. Dziewczyna dziś nie
wiele pamięta z aamego rozkła
du mieszkania, z jego umeblo
wania, natomiast na zawsze po
został w jej pamięci nie -zaście
lony tapczan, na który nauczy
ciel ją popchnął. Zaczął 1 się 
rozbierać I gdy pozostał jedy
nie w majtkach, zaczął rozbie
rać Anetę B. Całował ją... Bro
niła się. Był jednak silniejszy. 
Ciągle mówił o tej nieszczęsnej 
trójce z fizyki, o zbllża!ącym 
się końcu róku. W końcu silą 
zmusił ją do uległości. 

To był pierwszy mężczyzna 
w jej życiu! 

Nie, nie płakała, czuła jedy
nie wstręt. Nauczyciel ubiera
jąc się, zagroził, by nikomu o 
tym, co się stało, nie mówiła, 

· bo przecież będzie jeszcze cho
dzić do szkoły w roku przy
szłym. 

kraczają po~a stosunek uczet\ 
- nauczyciel. Oto były zatrud• 
nlane do prac na działkach 

nauczycieli, w Ich ogrodaeh, n.' 
Ich polach, sprzątały tm miesz
kania. Były to prace 1ratl1 I 
nie było od nich odwołania. 

Dutą aktywność przy zatrud
nianiu dziewcząt wykazywała 
żona pana nauczyciela, także 
nauczycielka w tymże Zespole 
Szkół Ogrodniczych. Bywało 

tet I tak, że przed szkolę „za
jetdżał" osobowy samochód, 
czasem furgonetka i dziewczęta 
musiały jechać do kogoś, kogo 
nie znały i dotąd nie widziały 
na oczy. Pracowały w ogrodzie, -
w sadzie, w polu. Za darrnG. 
Potem przywożono je z powro
tem. 

Zawrzało przeto w rmeSCle, 
zagotowało się w okolicznych 
wsiach, a także i w tych od
ległych, skąd przyjeżdżały 
dziewczęta na naukę do ZSO i 
być może oprócz dyplomu wy
wiozły 1tąd dodatkowlł wiedzo, 
nie objętą programem naucza
nia, minio ie zdobywały j11 od 
doświadczonego pedagoga, to
natego mętczyzny w sile wie
ku, dwukrotnie ltarszego od 
Juidej a nich. 

- Od września 1987 r. ~e
stem uczennicą ZSO, gdzie u
częszczam do tej po7'11. Jestem 
uczennicą k'Lasy o kierunku o
grodrnik. W azkole tej z Mukq 
nie mwlam w zasadzie więk
szych problemów poza przed
miotem mecha.mizacja, z którym 
w roku ąikolnym 1987188 
mialam duże problemy t w re
zultacie nie zd..alam do na.stęp
nej ktaisy powtarzając rok 
sz~olny. Byla t.o druga klas-a. 
W roku s.zTrolnym 1988/89 za
częlam mieć klopoty z przed
miotem fizyka, której nauc~aZ 
nas pa.n nauczyciel. Jak Mma 
oaądzaim, nie zawsze oceny nie· 
domteczne, ja.kie otrzymywa
łam, wynikaly z mej niewiedzy 
lecz ze stan.owiaka, Jakie wobec 
mnie prZ1/Jąl pan nauczyciel ..• 
Od uczennic 1'e ttar1Z11ch klas 
wiedzialam Już wówczaa, że 
ten n4UCZ1/ciel wvsta:r.oiajqC mi 
oce'Tt1/ niedostateczne z naucza
nego przez aiebie i>rzedmi.otu 
nie robi tego bezcek>wo, lecz nł• 
~hcfałam wówcaiaa wierzyć w 
krążące po az7oole pogłogki, t• 
ocenami tutawMi on aobfe wv
bra.ne przez łiebie uczenmce, 
abv na.stępnie wvkorzustad „ 

ŁASK: Nauczyciel wymuszał uległqść uczennic za 
dostateczny stopień z fizyki 

Potem, w dni następne, nau
czyciel polecał, aby przychodzi
ła do niego co dzień, lecz Ane
ta B. zawzięła się: niech się 

dzieje co chce, ale nie chce 
przeżywać po raz drugi tego sa
mego. 

W toku przesłuchania dziew
częta chętnie mówią o prakty~ 
kach wakacyjnych, które odby
wają w NRD lUb w Czecho
słowacji. Oto w lipcu - sierp
niu 1987 roku przebywały we 
Frankfurcie. Po , 1a1cończenlut 
dwaj nauczyciele -..: opiekuno
wie grupy~ pobrali od każdej • 
dziewcząt Po 200 marek. Do 
dziś dziewczęta nie wiedz' clla• 
czego t po co 1 Zresz~ podob
nie było także I w ubiegłym 

roku, w czasie .wrJazdu do Cie
chosłowacjt, kiedy to od każdej 
zażądano po 150 koron. Na ~ 1 
dla~zego? 

Trójka za dziewictwo 
Zawrzało l wrze nadal. Od 

nauczyciela - zostało to zako
n.enion. w naszym apołeczeń
atwie - wymaga się czyst~ 
moralnej I rodzice posyłając 
swoje dziecko do 1z:koły a 
priori obdarzają wycho,,,;awcę 
pelnym zaufaniem. ZrenJtą au
torytet, jakim cieszy 1ię nau
ezyciel, jest bezsporny I nie 

BERINARD K'OWALSKT 

_podlega zachwianiu. Jest to u
aa.sadniona prawidłowość, gdył 
.takie będq RzeCZ'l/POIPOłiteJa
kie będzie mtodzie~y chowanie'". 
I nagle taki pasztet! Nauczy. 
ciel wykorzystuje leksualnie 
SW"oje ucze.nnicel 

1ek8ual111ie ... „. · 
Tak więc posypały się dwóje. 

Teraz, kiedy w Lasku o ni
czym innym się nie mówi, a 
ciągle komentuje ten fakt, ro
dzi się wiele pytań, na które 
stiiira się odpowiedzieć prokura
tor rejonowy Marek Ruszlrow
ski, a które zapewne pad'llą 
także w czasie rozprawy sądo
wej. Dla mnie najwatn.iejszym 
pytaniem Jest następujące: czy 
naprawdę nikt z licznej rze
szy pedagogów pt"acujących w 
Zespole Szkół Ogrodniczych ni
czego nie wiedział I- nie wd
dział? Jak to test możliwe, te 
przez tyle lat zaściankowemu 
Casanovie udawało się ukry
wać !Woje zainteresowania I 
swoje obsesje? Czy naprawdę 
nie znalazła się all'll jedna 
dzlewc,zyna, która by mprote
stowała publicznie przeciwko 
tego typu praktylrom 1 

Jedna po drugiej. I choć Ane
ta B. prace klasowe pisała po
prawnie, zadania rozwiązywała 
dobi:ze, to przecież dwóje sypa
ły się niczym prezenty ze złego 
rogu obfitości. Jasno zdawała 
sobie sprawę z powagi sytua
cj.i: przecież „zawaliła" już z 
mechanizacji, a gdy dojdzie 
niedostateczny z fizyki, wów
czas Jej los będzie nie do po
zazdroszczenia. A tu w maju 
..,.. a więc niemal w przededniu 
zakończenia roku szkolne20 -
pan „od fizyki" urządził kolej
ny sprawdzian. Aneta B. przy
gotowała się solidnie, zadania -
tak się jej zdawało - zrobiła 
dobrze, ale nie mogla pozbyć 
się obawy, że ·i tvm razem o
trzyma dwóję. Przeczucie jej 
nie zawiodło: niedostateczny. 
Była załamana. Podczas przer
wy podeszła do nauczyciela i 
zapytała, dlaczego posyiwlł jej 
taki stopień. 

Lódź: historia, wspomnienia, relacje 

Jutro Wicków nie htdzie! 
\ . ' ' • I • ' . 

- ~ • _. > - • • 

ADAM OCHOOKI 

Najpierw, jako siedmioletni brzdąc, zaśmie
wałem się do tez na aplastickowych, pełnych 
&agow, farsach filmowych z Mack Sennettem 
w roli głównej. Potem rozśmieszał mnie elegan
cki, z oiałą chusteczką w butonierce, wspaniały 
komik Max Linder. 

- Max Linder i jego c11linderI - wołaliśmy 
w zachwycie. 

Po nich na ekrany kin wkroczyli w triumfal
nym marszu, . podbijając serca publiki: Buster 
Keaton o kamiennej twarzy, której nigdy nie 
okrasił najlżejszy uśmiech i jego żywe przeci
wieństw<>, śmiejący się przy lada okazji od u- · 
cha do ucha Harold Lloyd w rogowych okula-
rach I słomianym kapeluszu, nieśmiertelny 
Charlie Chaplin w meloniku, karykaturalnie 
szerokich, · postrzępionych spodniach, z nieodłącz
ną laseczką trzcinową, i wreszcie dwie pary 
wesołków - Stan Laurel i Oliver Hardy, znani 
jako Flip I Flap, oraz· - Pat i Patachon. 

Jut samo zestawienie katdej z tych par po
budzało do śmiechu na zasadzie kontrastu. Wy
soki, gruby Hardy I niski, szczupły Laurel, a 
w drugiej parze nierozłączków na odmianę -
wysoki, chudy Pat i mały grubasek Patachon. 
Obydwa duety zawojowały świat. Nakręcono z 

I nimi niezliczone filmy, wydrukowano komiksy, 
wyprodukowano tasiemcowe filmy rysunkowe, 
którf' chętnie zamieszczały gazety I czasopisma. 

Na Pata I Patachona połakomili się tet wy
dawcy naszej porannej „Republiki" i „Expressu 
I1'tstrowanego", łódzkiej popołudniówki, w 

I której w r. 1931 wystartowałem jako reporter, 
pracując tam do wybuchu wojny. 

Filmy rysunkowe z Patem i Patachonem, po
wiPlane na tekturowych, zielonych matrycach, 
rozsyłała odbiorcom agencja duńska, Zarządze
ni€m szefów obaj komicv ozdabiali ostatnią 
strone niedzielnych wydań „Expressu" Wszystko 
rlo ia~ po ma~le, aż tu nagle - klops! Ma
trvrP tłuń~k!e utknęły ~dzieś po drodze. Jak 
wvi6fo hez Pata I Pat„rhona? Co będzie z nie
dziP!nvm .. ll:xpressem"? 
Już nie pamtP.tam, kto wpadł na ten pomysł 

redaktor Władysław Polak z „Expressu", 

czy Marian ~szewski s „RepubldkJ" - oba·j 
naczelni byli w 1abinecie, gdy wszedł ściłulnię
Ły na gwałt nam rywwmk, redaktOlr Wacław 
Drozdowski. 

- Nar11aujeu Pata ł Patach.ona. Na całą 
stronę. Tylko teb11 bt1lo wesołe i coś się dzia
ło. I pamięta; - onł muszą bvć podobni do or11-
ainalów, czvtelnik nie może się niczego dom11ś
lić! . 

Wacek trafił w dziesiątkę. Jego Pat i Pata
chon do złudzenia przypominali pierwowzory, a 
przygoda, w jaką ich wplątał, skrzyła 1it: hu
morem. Toteż gdy nadeszła wreszcie przesyłka 
z Danii, szefowie z ndej zrezygnowailli. Odtąd j~ 
Wacław Drozdowski 1tale rysował Pata i Pa
tachona do „Expressu". A że apetyt rośnie w 
miarę jedzenia, wydawcy wypuścili specjalny 
tygodnik dla młodzie ty „Karuzelę", poświęcony 
w całości filmom rysunkowym. Koronną pozy
cję stanowili Pat 1 Patachon w wykonaniu na
szego mistrza. 

· Po wyzwoleniu, gdy Wacław Drozdowski 
wrócił z oflagu do Łodzi, redaktor Konstanty 
Bogusławski ściągnął go do wznowionego przez 
siebie „Expressu" I polecił reaktywować daw
nych bohaterów. Wacław Drozdowski ochrzcił 
ich po polsku: Wicek i Wacek, zmodyfikował im 
figury, małemu dorobił kokieteryjną rzęsę, chu- · 
demu WYdłużył portki, Wickowi włotył na gło
wę cyklistówkę, Wackowi maciejówkę i przy
wołał do życia na łamach popołudniówki. 

Przez kilka miesięcy, do grudnia 1946, „Ex
press" drukował okupacyjne przy~y Wicka 
i Wacka, potem Drozdowski sprowadził swych 
bohaterów do Łodzi, ulokował ich na Widzewie 
w domu przy ul. Antoniewskiej 16 - i włą
czył w nurt codziennego życia miasta. Zmieniło 
się tło filmu i wy,tępujące persony. Miejsce 
gestapowców, kapo, szupo zajęli nowi bohaterzy_ 
_- pp. Sobek, Hipolit Szaberski, Paskarski, a 
także pozytywni - Dozorca, Literat, Hipek. 

I wszystko byłoby cacy, gdyby nasz kochany 
mistrz nie robił rysunków do filmu z dnia na 
lizleń i to na ostatnią chwilę, gdy cały materiał 
redakcyjny czekał na wysłanie do drukarni. 

NR 52-53 (1656-1657), 24-31 GRUDNIA 1989 R. 

l'Ja twtad~ctwle Aneta B. ma 
z fizyki „dostateczny". Czy to 
jest ocena i:a jej wiedzę z 
przedmiotu nauczanego przez 
nauczyciela, czy tet za satys
fakcję, jakiej doznał? 

Po w.akacjach nauczyciel nie 
zapomniał o swojej uczennicy. 
Wówczaa Aneta B. poszła na 

Osobn' spra.._ eą „prezen.i 
ty" dla nauczycieli. Zain·tereso
wał mnie 1zezeg6lnie Jeden il 
tych prezentów:' powt~rzał si• 1 

on często t zawsze był taki sam: 
pół litra. Dawano przeważnie 
przed egzaminem, bo wówczas 
jeden z nauczycieli stawał się 

łagodny i spoglądał qa wszy. 
stko przez palce (należałob1 

chyba powiedzieć: przez zam• 
glqne okulary I). 

m!Mcję. ·· 

Machina aprawledllwołcl ru
szyła. Zaczę~o przesłuchiwać in
ne dziewczęta, te ze szkoły I te, 
które ją opuściły kilika lat te
mu. Ale te. które zalotyły już 
rodzi~y, jeśli nawet przyznają 

się do kontaktów z nauczycie
lem, to w żadnym wypadku -
przynajmniej większość z nich 
- nie chcą o tym mówić pu
blicznie. Przecież są zamę:ine, 

mają rodziny, co by powiedzie
li mężowie, jak by zareagowali? 
Czy jedynie poprzysięgliby 

zemstę nauczycielowi, czy tet 
porzuciliby tony, które niegdyś 
dla uzyskania stopnia „dosta
teczny" z fizyki ulegały zach• 
dankom pana nauczydela T 

· Myślę, że proku·rator rejono
wy w Lasku jeszcze długo bę• 
dzie miał ręce pełne roboty, 
gdyż to, co dątąd udało mu się 
ustalić, to być może zaledwie 
wlerzchołek góry lodowej. A 
nauczyciel? Siedz.1 i pisze roz": 
paczliwe prośby o zwolnienie 
.go z aresztu z uwagi na bar• 
dzo zły stan zdrowia. 

Przy okazji dziewczęta mówi14 • R111. Dariusz Romanowie.i o sprawach, które daleko wy-

O zrezygnowaniu s tej pozycji nikł nawet nie 
myślał. Byliśmy iwlęcie przekonani, 1 te „Ex
preo1" bez Wicka i Wacka to makulatura, ludzie 
nie kuplą takiej 1azetyl Totet łaiwo sobie wy
obrazić moje przeratenle - zasiadlem wtedy 
w fotelu sekretarza redakcji - gdy któregoś 
dnia wysłany do Wacława Drozdowskiego go
niec redakcyjny wrócił s pusty~l- rękami i ob
wieścił: 

- Jutro , Wicków nie btdiłe. Pan rvaownik 
le.tv chort1I, 
Działo się to zlm11 1947. Szalejące łnletfce l 

ll"YP8 sparaliżowały tyde miasta, prze['.zedzi!y 
personel redakcji. Z tek1tami dałem sobie ja
koś radę, ale przecie! „Express" nie mote wyjść 
bez codziennego filmu! 

Nasz woźny, p. Franciszek Zdziechowski, pod
powiedział, żeby dać rysunki sprzed kilku mie
sięcy, czytelnicy się rtie połapią. Koletanka z 
działu ogłoszeń doradziła pociąć 1tare klisze na 
cztery części j s tych ćwiartek zmontować jakąś 
trzymającą 1ię kupy cało4ć. Do północy łamałem 
sobie głowę jak wybrnąć z sytuacji, a naza
jutrz, 21 lutego 1947 (dobrze pamiętam tę datę!) 
na trzeciej atronie od góry, gdzie zawsze uka
zywały się przygody Wicka i Wacka, czytelnicy 
zobaczyli cztery puste, białe kwadraty w ram
kach, a pod nimi dialog: 

WACEK! Ratuj! Tutaj ..• 
WICEK: Idę do ciebte, tylko strasznie mi 

ciężko, :Jto ktlo foiegu na mnie leż11 .•• 
WACEK! O;e;! Du:Jzę się/ 
WICEK: Poda; mi rękel 
WACEK: No i co? 
WICEK: Trudno, będzłemt1 .czekali, aż nas 

odkopią, jestdmy zas11panł foiegłem! 
C~telnicy śmiali się, nie wiedzą<: tak bardzo 

nam się chciało płakać. Najśmieszniejsze zaś w 
tej historii, te Wacław Drozdowski.- zainkaso
wał honorarium za puste kwadraty. 

Tymczasem stos klisz filmu rysunkowego rósł 
i rósł. Co zrobić ze starymi, WYkorzystanymi 
płytkami metalu, pod ciężarem których niepo
kojąco trzeszczy podloga? Wpadłem na pomysł: 
zanim •ten złom powędruje do kotła, wybiorę 
kilkadzisiąt klisz z najzabawniejszymi przygo
dami wisusów, napisZ41 do tego rymowane tek
sty i wydam album o Wicku I Wacku. Oczy
wiście do spółki z Wacławem Drozdowskim. 

Po kilku wieczorach zbo:ine . dzieło dobiegło 
końca I podpisałem umowę WYdawniczą. Na • 
Boże Narodzenie 1948 r. album znalazł się w 
kioskach w łącznym nakładzie ćwierć miliona 
egzemplany ł miki jak kamfora. Dla uc7JC7.llmla 
tego faktu redakcja „Expressu" urządziła gtand 
zabawę w Helenowie. Wystąpill aktorzy prze
brani za bohaterów filmu, mówiący ich języ
kiem. Ubaw był po pachy. Zaproszony na im
prezę Adolf Dymsza pokładał się ze ~miechu. 

• . . ' , ' i„•''.J, ..... 

A w' dwa lata później nasza redakcja okryła 
się_ tałobą. 31 lipca 1951 r. -odszedł od nas na 
zawsze Wacław Drozdowski, mój przyjaciel i 
wspólnik. Jego śmierć poza uczuciem powe:e• 
clmego ialu WyWołała wśród nas panikę. Zal!ro
żony . został dotychczasowy profil gazety. Wicek 
i Wacek tak się z nią zrośli, że wprost nie 
mogliśmy sobie wyobrazić „Expressu" bez Ich 
obecnośc~. O przerwaniu filmu• nie było mowy, 
ale kto ma robić rysunki? 
Zaproponowałem grafików Stanisława 

Gratkowskiego i Jerzego Jankowskiego, działa
jących w spółce autora':iej IBIS. - Próba gene
ralna nie wypadła najlepiej. Wacław Drozdo
wski był mańkutem, a grube i cienkie kreski 
wychodzą zupełnie inaczej w zależności od te
go, czy rysuje się prawą, czy lewą ręką. Czytel
nicy bardziej obeznani z techniką rysunku dos-
trzegliby mistyfikację. · 

Jerzy Jankowski znalazł wyjście. Wykonał 
rysunek normalnie w ołówku, odwrócił go do 
góry nogami i pociągnął tuszem, co dało potą
dany efekt. - Skrupulatni graficy zastosowali 
jeszcze jeden manewr. Pt·s;ą powierzchnię czte
rech kwadratów wypełnili kratkami i mozolnie 
przenosili z 

0

pokratkowanych rysunków Droi
dowskiego fragmenty kreski, dzięki . czemu co do 
joty utrafili w proporcje sylwetek bohaterów 

filmu. Z czasem doszli do takiej wprawy, ż. 
tylko biegły sądowy mógłby zakwestionować au~ 
tentyczność dzieła Drozdowskiego. 

Wicek I Wacek zostali uratowani! Prezento
wali się w popołudniówce do września 1953 r„ 
kiedy to nastąpiła fuzja „Exprcs,u" z „Dzien
nikiem Łódzkim" i druk filmu przerwano. 

l\J ad moją _ głową pr7Jemiknęlio dalszych 
trzydzieści sześć lat. Zdążyłem osiwieć, 
przejść na emeryturę. Fotel redakcyjny 

zamieniłem na wygodniejszy, domowy, w którym 
mieszczę się z moimi wnukami. Jeden z nich 
zapytał: 

- Dziadziu, a dlaczego nie wydrukujesz zno
wu tego dawnego albumu? Dzieci by się ucie· 
szyl11„.. . 
Propozycję wnuka przedstawiłem Krajowej 

Agencji Wydawniczej w Łodzi - I już nieba
wem album trafi do księgarń i kiosków. A 
poniewat technika drukarska poczyniła znaĆzne 
postępy, dawne czarno-białe rysunki czytelnicy 
obejrzą w atrakcyjnych kolorach. ~yślę, że 
mój zmarły Przyjaciel, autor 'tych ilustracji, 
Wacław Drozdowski, na pewno by się uradował 
widokiem wznowionego dzieła. 

• 
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W ZAKRESIE: 
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e organizacja imprez weselnych 
e organizacja bankietów i wszelkiego rodzaju imprez zamkni~ 

tych 
e dysponujemy 45 miejscami hotel<>wymi i organizujemy: 

- kolokwia 
- szkolenia 
obsługujemy zarówno grupy turystyczne, jak i gości indywi
dualnych. 

Ponadto jako pierwsi w Polsce organizujemr. 
e szkolenia pilotażu samolotowego (186 godzin zajęć teoretycz

ny-eh, 50 godzin zajęć praktycznych) 
e cena w rozłożeniu na raty 15 mln zł 
e międz~iastowa komunikacja lotnicza (maksymalnie 3 pasa

żerów, 1 godzina lotu - 350 OOO zł) 
e loty turYBtyczne nad ł.odzht 
e loty nad lotniskiem dla odwamych 

Z ~ P R A S Z A M Y 
NA BAL SYL'WlESTROWY 1989/90, 

organimjemy także dla zakładów pracy 
imprezy choinkowe 

'Z możliwością organizacji kuligu. 

, I 

firma 
,,dedaP' 

PRZEKAZUJE· 
.SWOIM KLIENTOM 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
' · NOWOROCZNE 



Jest drogo, ale mo:!e być wesoło 

Gdzie na srlwestra? 
Anno ,Domini 1989 zbliża 1ię ku końcowi. Jak co roku w 1Y'l• 

~strową noc .rozbły~ną kolorowe lampy, wystrzelą świetliste ra
k!ety, z.agłus~aJą~ tresć składan~ch. sobie wzajemnie życzeń, poleje 
•tę sµ-~1emam1 s~mpan, zawll'uJą na parkłetach tańczące pary. 
Zanim Jednak to sią &tanie... · 

Nie brakuje jeszcze w delikatesach szampana, słody>ezy l nap<>
!~w, na rynku . cytrusów i bakalii. Nie uświadczysz. natomiast w 
k1os~ach. baloników, a . w żadnym sklepie tradycyjnych petard, 
ozna3mia.1ących . w~zystkim, że oto wkraczamy z hukiem w Nowy 
Bok. CM, przYJdzte nam o•bejść alę bez tego. Kobietom mimó 
Wszystko niezbędna będzie „wystrzałowa" kreacja, oszałamiająca 
fryzura i .&~ranny makijaż, 

Stroj~ ~ylwestrow~ d·la pań muszą być eleganckie, lekko tajem· 
Ilicze, .zwiewne. ProJektanci mody preferują w tym roku zdecy
dowa1.11e wszystki~ odcienie. złota, fioletu, tkaniny deHkatne, po
lyskuJ~ce, ukła~a3ące sią bli;s.!to ciała - uzupełnieniem mają być 
wysoki~ SZJ?ilk1. Włosy powmny falować miękko i 1wobodnie. 
Cząśc1 ubioru można nabyć w łódzkich sklepach. Ceny są ró!· 

ne. Sukienki sylwHtrowe w butiku ,,Iza" od l~ tysiący do 200 
tys. zł, podobnie w „Telimenie", „Corze" i ,Modzie Polskiej" z 
tym, że nie są to rewelacje. Ot, po prostu 

1

ba.rdziej odśwdętne 
•troje. 
. Minęły czas! wypożyc~lni sukien, jedyna właściwie parająca 

a1ę. tym. do duś praeownta przy ul. Piotrkowskiej 88 równie:t nie 
m-0ze niczym. z.a;;koc=yć. Ja.Jt mówi sama właścicielka, tylko ktoś 
kto uzec~c1e ~e ma co na &iebie wł<ńyć, pojaiwia się tutaj. 
Wypożyczeme &troJu wieczorowego kosztuje 20 tys., a są to bar
dzo akromne sukieneczki. Drogich i modnych rzeczy przy obec-
nych kalkulacjach, nie O/Płaca się wypożyczać. ' · 

Typowo balowe buciki kosztują około 60 tys., fryzura dodatko
we 10 tys .• że nie będę wspominać o kosmetykac<h i biżuterii." 

Panowie ze strojem mają może mniej kłopotów, w końcu prze
cież w. każdej męskiej szaf.ie wisi garnitur, _wystarczy dołożyć 
tylko elegancką kosz.ulę (od 15 do 26 ty~. zł) krawat i jUli po 
kłopocie. ' 

Pozostaje jednak do rozpatrzenia ten najważniejsey problem -
dokąd i za ile na sylwestra? Czy jak co roku rpęcl'Zlić go w do
mu, wśród przyja~ół, w rodzinnej atmosferze. 
Łódzka gastronomia serwuje nie mniej bogaty ~ zwYkle re

pert~ar. Ceny imprez sylwestrowych kształtują się średnio w 
okoltcach 100-200 tys. zł. Najdr-O'i:ej zaprasza do siebie „Malinowa' 
- wstęp 2'50 tys., a mimo to wszystkie miejsca zostały już sprze
dane. Karwiamia i restauracja hotelu „Centrum" orgaaiizują du
żego sylwestra w dwóch salacll, z dwiema orkiestrami cena (na 
razie!) 150 tys., z tym, że kie.rownLctwo zastrzega sobie ~ożliwość 
dopłaty, W ,,Lajkoniku" w koszt balu (80 tys. zł) w1ic7JOl!lo zimne 
mkąsld, ciepłe potrawy, ciasto, owoce, ailkohole, napoje ..• 

Znana wszystkim „Ha.Lka" już od pięciu lat zaprru;za na bal z 
kuchnią staropolską. Menu spodobałoby się z pewnością wielu 
gościom. Na początek przystawki: roladki ułańskie, sałatka vine· 
grette, schab po staropolsku. Następnie gorące dania s-taro,polskie 
m.!n. kotlet Sobieski na słodko ze śliwkami, desery - gruszka p0 
słowiańsku, obrączika czekoladowa, napo;e zimne - soki z owoców 
cytrusowych. szampan, koniakl czerwone wino, wódka. Do tego 
bez.płatna szatni.a, bal na 100 osób, z wodzirejem, orkiestra z 
a;:;encji artystycznej Kazimierza Kowals~iego. Wszystko potrwa 
od 21 do 5 rano. Kos:r.t - 170 tys. zł. W ubiegłym roku, ze wzglę· 
du na nadmiar chętnych, ki~ownictwo zostało wrącz zmuszone 
.do zo.r.ganizowanla tut obok w „Lodziance" dru.giego, doda.tkowego 
balu sylwestrowego. 

Bank Wczasów proponuje swym klientom wyjazdy świąteczno· 
-noworoczne m.in. do Katpacza, Jastrzębiej Góry, Wisły, Octtat· 

nicy Górnej, Rabki, Bukowiny, Szczyrku, Krościenka, Bia~i Tat
rzańskiej. Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, cena 60-200 tys. zł. BT „Dot" 
zaprasza na imprezą sylwestrową w Krakowie, w restauracji „U 
pasków", zakwaterowanie w pokojach 2-osob, koszt imprezy 104 
tys. u BT .,Panorama" organizuje bal w motelu Polichno, prze-
jazd autokarem. hotel, obiad noworoczny - 169 tys. ·. 

„Orbis" nie rozpieszcza swoich klientów, pobyt w Ciechocinku 
w hotelu „Amazonka" od 30 grudnia do 2 stycznia kosztu,le 288 400, 
warszawski „;Novotel" Od 31.12. do 2.01. - 355 tys zł, „Solec" w 
tym samym czasie - 305 tys., podobnie ,,Vera". Sekcja Turysty
ki Krajowej organizuje także imprezy sylwestrowe dla zakładów 
pracy z zapewnieniem dojazdu autokarami „Orbisu". 

Nie mniejszą popularnością cieszą się wyjazdy na kwatery pry
watne Warto podać jednak ceny: Beskid Żywiecki od 5 tys. zł na 
osobę za nocleg, Karpacz około 20 tys., podobnie Zakopane. Prak· 
tycznie większość miejscowości górskich będzie znów oblegana. 
Noworoczne. białe szaleństwo ma pr.:ecież w sobie tyle uroku. 

W Lodzi nie będzie w tym roku „Sylwestra w Kinie'', żądni 
kultury zobaczą jednak w sylwestrowy wieczór w Teatrze Wiel• 
kim premierowe przedstawienie baletu ,,Sylwia". 
KATARZYNA PEłJKA 

OGŁOSZENIA 

DROBNE 
I •KUPNO-SPRZEDAŻ I 
SPRZEDAM 
ną. , 86-60-15. 

blachę ocynkowa-

112292-g 
SPRZEDAM foto „Minolta" -
'1000, Lód:!, 86-79-05. 

82783-g 

1"-tiNAUKA-PRACA I 
STUDENCKIE Biuro Korepetycji 
ZSP UL zakres, szkoły podsta
wowej, średniej, przygotowania 
do egzaminów, 1ęzyków obcych, 
wtorek, środa, czwartek 10-13, 
32-59-65. 

6659-k 
POLSKI korepetycje, tel. 
81-09-49. Czy!. 

82463-g 

RÓŻNE! 
POSZUKUJĘ Stanisławę Krzep
towską siostrę oraz Jolę slostrze
niet: Mieczysława Swldzlńsk\ego, 
1939 Koluszki obecnie Anglia. 
Listy lub wiadomości 62249 Biu
ro Ogłoszeń, Piotrkowska 96. 
ZAWIADAMIAMY o likwidacji 
Spółki .,Helko" Lódt, Turysty
czna 18 l wzywamy wierzycieli. 

I 60802-!? 
ZA WlADAMIA się, fe został 
obniżony kapitał Spółki z o.o. 
„Alopex'' Lódt. Nawrot 8 z we
rwaniem wierzycieli l wniesie
niem spr2lE!ciwu. 

116419-g 

• 
USŁUGI I 

KANCELARIĄ „Codex" Lód:!, 
Nawrot 2a podejmowanie dzia
łalności, sprawy podatkowe, 
wszelkie spółki, przedsiębiorstwa 
typu jofot-ventU!res; zapraszamy 
codziennie godz. 17-19 prócz so
bót 33-35-71. 10619-g 
PORTRETY techniką pastelu \li 
natury i fotografii (krótkie ter
miny) wykonuje ,Firma Portre
towa" Andrzei Brylski. 33-26-95. 

62810-i 

ZGUBY l 
UNIEWAŻNIA się zagubione ra
chunki od numeru 107 do 119 na 
nazwisko Nowaczewski Adam. 

62314-g 
ZAGUBIONO zaświadczenie 
„Handel obwoźny nr 3910 Jagieła 
Andrzej". 1 

62320-g 
UNIEW AZNIA się pieczątkę 
„Spedytor - ładowacz nr 4060 
PTHW nr 4 - L6dt". 

112619-g 
WOJCIECH Mizera uniewa:inia 
świadectwo specjalizacji pierw
szego stopnia chorób wewnętrz
nych. 

82728-g 
Blt>Z1ięsKA Małgorzata zgubiła 
leg. studencką 15185/1. AM. 

6255:5-g 
UNIEWAZNIAM pieczątkę 

„Odzlet, obuwie, galanteria Re
na ta Kosior . Edyta Martyneczloo; 
Lódt, żwirki 8". .-

82811-g 
KATARZYNA Stobiecka zgubiła 
legltymacj11 śtudencką 11866 AM. 

62880-g 
UNIEW AZNIAM czek AA0658215. 

WŁODZIMIERZ 
zgubił indeks, 
5219/WAM. 

62782-g 
Rozmarynowski 
leg. 11tudencklt 

128113-1 

Pod _prąd 

Handel 
• 
zyw~ 

towarem 
~iewolnictwo na og6ł koja

rzy 1ię n.am • starożytnym 
Rzymem albo siedemnasto- i o
sie.mnutowieczną Ameryki\, 
gdzie na plantacjach bawełny 
czy trzciny cukrowej pracowali 
sprowadzeni &.iłł\ :r. Afryki Mu
rzyni lub ich potomkowie, a 
przedstawione w poprzednim 
felietonie przykłady współcze-
1nego niewolnictwa odpowiada
j~ takiemu właśnie, głęboko u
trwalonemu w społecznej łwia
domości jego obrazowi. Ale 
przecież niewolnictwo może 
przybierać i - zwłaszcza d.zi· 

· siaj! - przybiera wiele róż
nych postaci. I nie zawsze wca
le jego atrybutami muszą byc! 
łańcuchy, uzbrojeni strażnicy, 
czy też ciężka _praca fizyczna 
po kilkanaście godzin na dobę 
w rolnictwie lub przemyśle. 

Oto n-a przykład głośna trz:r 
lata temu sprawa wyk<>rzysty
wania nas.zych młodych roda
czek w RFN. Zachęcano je do 
wyjazdu ofertami łatwej i do
brze płatnej pracy w zacho
dnioniemiecki<?h lokalach roz
rywkowych. Załatwiano im 
trzymiesięczne wizy pobytowe 
na podstawie sfałszowanych za
proszeń Czerwonego Krzyża. 
Kiedy jednak malazły się już 
na wymarzonym Zachodzie, od
bierano im paszporty, wsadzano 
do samochodów i wieziono do 
domów publicznych; gdzie 
zmuszano do prostytucji.,_ o któ
rej przed wyjazdem nie było, 
r.zecż juna, nawet mowy. Q;. 
porne bito, głodzono, gwałcono, 
poniżano. 
Czyż nie jest to jedną s 

form współczes.nego niewolnic
twa? Czy nie moilna dopaanyć 
się pewnych analogi.i do tragi
cznego losu złapanych przez 
handlarzy niewolników Murzy. 
nów? (Nawiasem mówiąc, po
dobnie trafia do domów publl· 
cznych i seksklubów RFN tu
dzież innych krajów wiele 
młody>eh, a urodziwych dziew
cząt 1 Azji południowo-wscho
dniej, których „przemytem" 
przez granice zajmują się całe 
wyspecjalizowane w tym gan- . 
gi przestępcze. W Japonii, któ
ra zdaje się przodować i w tej 
dziedzinie, ujawniono nieda
wno i.Z w ostatnich tatach 
sprzedano tam do - różnych 
państw Azji, Ameryki I Europy 
około 10 tysiqcy dziewcząt 
swerbowanych w Tajlandii.) 

Co ciekawsze, współczesny 
handel żywym towarem doty
czy nie tylko dorosłych, ale i 
dzieci. W Brazylii na przykład 
w latach osiemdziesiąty>eh poli
cja zlikwidowała kilka grup 
przestępczych, zajmujących się 
kupowaniem lub kra.d.ziefą 
dzieci z najuboższych rodzin, a 
na~tępnie - sprzedafą ich za 
granicę na podstawie sfałszo
wanych aktów adopcyjnych. 

Procedt!1' ten rue był łatwy 
do wykl'ycla, gdyż brazylijskie 
prawo ZE!1JWala obcokrajoweom 
adoptować dzieci urodaxme w 
Brazylii, zabrania natomiast 
czerpania korzyści . materia}.. 
nych 1 pośrednictwa. To zaś 
nie zawsze można było udowo
d·nić, gdyż na czele grup prze
stępezych staild za.zwyczaj." ad
wokaci, którzy długo potrafili 
z~ciei'ać za sobą ślady, a 
przyjeżdżające nad Amarzonkę 
po dzieci rodziny Europejczy
ków ozy żydów z blraela nie 
m-ientowały się na ogół, iż do
konana przez nich transakcja 

go 1kala. Istota zjawisk pozo-
1taje jednak wcłąt taka sama. 
I nic nie wskazuje, by w no
wym, 199() roku miało b76 ł.
naczej. 
JÓZEF RETMAN • 

„ '"• ~ • ~ I ' •' • ; 

Różne 

orie,taeje 
postawy • I 

Z ostatniego otwartego stu
dia, które było poświącone 
mniejszościom narodowym do
wiedziałem aię, że istnieją dwa 
Stronnictwa Narodowe. Przed-
1tawiciele jednego l drugiego s 
całą mocą się od siebie odże
gnywali, twierdząc przy tym, fe 
tylko oni są dobrzy. A w kil
ka chwil później zabrał głos 
stara~y pan i oznajmił, fe jest 
reprezentantem Polskiego Stron
nictwa Narodowego, a więc 
jeszcze innej orientacjL Prawie 
w każdym programie otwartego 
studia objawia się tyle nowych 
partii, stronnictw i różnego ty
pu ugrupowań, te doprawdy 
trudno jest w tej chwili wszys
tko policzyć. A swoją drogą, 
ciekawy jestem, czy jest jeszcze 
ktoś w kraju, kto s!ę orientuje 
w nowych ugrupowaniach. I 
nie chodzi ml tu o wymienie
nie ich z nazwy, co równie! 
wydaje się nlemotllwe, ale o 
krótkie wyjdnlenle, czym pro
gramowo owe organizacje siq 
różnią. 

W „Przeglądzie Tyg<>dnło-
wym" istnieje rubryka pod naz
wą „Personalia". W rubryce tej 
podawane są, w bardzo zresztą 
ciekawej formie, krótkie .tycio
rysy znanych i mniej znanych, 
ale czymś się wyrótnlających 
Polaków. Myślę, te korzystając 
z _tego pomysłu można by w 
jakiejś gazecie zainicjować po
dobny dział, który mógłby się 
nazywać powiedzmy ,,Partio
nalia" albo, żeby nie tworzyć 
nowych dziwnych słów (choć tu 
akurat byłoby to zupełnie na 
miejscu) "Nowe i Stare Ugru
powania". Pod pc-1ncze~ólnyml 
hasłami nie podawałoby się 
krótkiego zarysu programu 
stronnictwa, a tylko rótnice w 
stesunku do Innych. W ten spo
sób mieliby§my przynajmniej 
jakM niewielki obraz tego, co 
dzieje się w tyciu politycznym. 
Nie wątpłe takte, że byłaby to 
niezła reklama. ktln'tt przyczy
niłaby się do powł~kszenia 
szeregów przedstawionych or-
1anizacii. 

Bohaterów z.nakomitej po· 
wieści Bory111 Pasternaka pt. 
,,Doktor Żywago", którzy żyją 
właściwie na tej samej ulicy, 
rozrzuca po kraju rewolucja i 
najprzeróżniejsze 1ą ich losy. 
Patrzę wokół siebie na bliż· 
szych 1 dalszych z_najomych; 
jak wiele od sierpnia roku 1980 
się zmieniło. Najpierw gorącz
kowa euforia związana a pow
staniem „Solidarności", ale 
jeszcze przed 13 grudnia 1981 r, 
kilku wyjeżdta za granicę, by 
tam pozostać. Są we Francji, 
Stanach Zjednoczonych i RFN 
i jakoś sobie układają tycie. 
Ci, którzy pozostali, przechodzą 
przez stan wojenny, co jak 
wiadomo różnie się kończyło a 
generalnie niezbyt ciekawie ,J,y
glądało. Cęchą charakterysty
czną tamtego, nie tak przecież 
odległego czasu, był bunt prze
ciw temu, co działo się dooko
ła. I teraz dopiero powoli od
najdujemy siebie w różnych o
rientacjach i spotykamy się s 
różnymi postawami. 

Ta;k crr.y inaczej, tylko w cl1'· ~..D'J11"--'/LT~H.HH7..TA'JI 
jest . nielegalna. ~ 4- -

1t1 ostatnich dziesięciu lat ~ PIECZĄ~ ~S~ 
s.przedano w Brazyt.il tysiące .L n.o.i ~ 
dzieci, biorąc za kat.de z nich S I ~ 
po kilka tysiący dolalrów. w ~ S'ZYLDY · ~ -
Nigerii, gdzie porywanie ! S ~ 
sprzedaż dzieci w wieku od 5 ~ REKL" nuv S 
do 15 lat do pracy na planta- ~ ' n.J..u.1. § 
cjach, równie:! jest obecnie na §! Pomada zamówid ~S 
poNądlru dziennym, ceny są ~ a 
macznie niższe, wszystko zaś S 
odbywa słę o wiele bardziej S „ T A G A R" § 
brutalnie niż po drugiej st!'o- S Łódź, ~ 
nie Atlantyku. Niekiedy - pra- ~ ul. Kilińskiego 59/63, ~ 
wie wpełlllie jak dwieście, czy ~ hotel „Centrum", p. 1311. ~ 
tr:zys.ta lat temu. . ~ ~ 

Tak wiąc . wbrew ~ront e- S T-el. 32-86-40 w. 486. § 
ra niewolnictwa trwa nadal t!1 111'16-g S 
Zmieniły slę b'oohę metody, ~ ~ 
kierunki przerzutu, rmalała je- ~HAB7.DTHfb'.H'.M"'u_m 

NR 52-53 (1656-1657), 24-31 GRUDNIA 1989 R. 

Jedni są związani a RKO, la'~ 
ni 1 Zarządem Regionu, jesz
cze inny jest i PPS, dwóth zo-
1tało &'.ałymi w~ółpracow11ika
mi „Gazety \1/yberczej", Ja 
jeszcze w 1987 roku iacząłem 
pisać do „Odgłosów'', co wtedy 
uważane było ia związanie slą 
z prasą reżt~ową. Ale to nie 
koniec, Jeden udał się ponownie 
na emigrację wewnętrzną, dru
gi podaje się · za iagorzałego 
monarchistę, a jeszcze inni 
związani są z „Solidarnością 
Walczącą" . i nie zamier1ają, 
jak na razie, wyjść z konspira
cjL Kolejni,, i tych chyba jest 
najwięcej, jut załotyli lub Il 
w trakcie zakładania prywat
nych interesów i zalet)' im 
przede wszystkim na tym, by 
w kraju był spokój, a swoją 
robotę można było robić jak 
najlepiej. 1 tych ·chyba najbar
dziej popieram, bo Cni w cza
sie kryzysu są jakby na pierw
szej Unii i z rzeczywistością 
zmagają się 1 pewnymi kon
kretami. Choć zdaję sobie 
sprawę, te czca~o weszli w to 
ludzie, któr:rc!l marzenia były 
zgoła inne; cót imusUo ich do 
tego tycie. · 

Wszyscy więc teraz ifd&ieł słtt 
odnajdują 1 jeśli tylko mają 
przekonanie do te10 co robilł, 
to Jut dobrze I tak trzymać. A 
najwatnleJsze być mote w tym 
całym pomieszaniu jest to, ~ 
spotykamy się l dyskutujemy 
bez talów I animozji. Patrząc 
jednak na wzajemną walkę, 
głównie zreszta personalną, 
międ~y poszczególnymi, często 
bardzo małvml, organlncjaml 
zdaje mi się, fe Jesteśmy tylko 
wyjatkiem, który potwierdza 
regułę? Mam jednak naddeję, 
~e nie! I tym optymistycznym 
na §w!eta akcentem kończę. 

TOMASZ A. 
WŁODKOWS'KI 

Lewvni 
okiem 

Wrócimy!.„ 
„Ostatnłm królem był ów 

wiotki pan w pudrowane; pe
ruce, potem by& Pilsudski ł kil
kunastu premierów. Ostatni .z 
nich siedzł oto naprzeciw 
mnie. Legit11mizm tego sektoen.
~u historycznego opiera łię na 
3ednej przeslance, a mianowi
cie: w r ó c i m y". 

Tak pisał w roku 1954 Juliusz 
Mieroszewski w paryskiej 

. „Kulturze". Zgodnie z przyję
tym przez niego ,,sekwensem 
histar)"C?J!lym" po ostaitnlm 
królu polskim Stanisławie Au
guście następował JóJJef Pił· 
sudskL Prawie sto trzydzieści 
lat ro:zbior6w w ogóle się nie 
liczyło. Podjęliśmy w 1918 rok• 
historię naszego państwa w 
tym samym miejscu, w . którym 
została przerwana w roku 1793. 
Później już sekWens trwa nie
prrerwan.Je dalej, po P!łsud· 
sklm następuje kilkunastu pre
mierów, oczywiście emigracyj
nego rządu londyńskiego. Sie-

. dzący naprzeciw Juliusza Mi&
roszewskiego to ówczesny pre
mier tego rzlldU Stanisław 

. Cat-Mackiewicz. Mijało wtedy 
dziesięó lat od zakończenia 
drugiej wojny światowej, a ra
cją : bytu owego rządu, jego 
prawną legitymacją, było wciąż 
założenie: „wrócimy". Nalefało 
się przy tym domyślać, te rząd 
ten jako prawowity rułd po11l
ki, wr6ci do kraju i obejmie 
władzę l'latychmiast, kiedy od
stąpią od tej władzy komuniś
ci, uznani za intruzów, kt6.rzy 
weszli do kraju Bilą, skutkiem 
czego cały okres ich rządów 
jest taką samą · przerwą jak 
stutrzychiestoldnia przerwa 
rozbiorowa. 
Niedługo po rozmowie s 

Juliuszem Mierctszewsklm Sta
nlsła w Cat-Mackiewicz Wł'ócił 
do kraju: Był Jednym z dw6ch 
emigracyjnyeh premierów, lęt6-
rzy wróciłL Drucim był jeg~ 
następca Hu10 tłanke (Muki~
wicz pisze o nim Hahnke, nłe 
-wiem, która pisownia jest 
wtaściwa; po pny}aździe do 
kraju został on prxewodnłc:tą
cym Towarzystwa Wsp6łpraey 
z Pc·lool::\ z„,~ra.n.k'lll'I, później 
znijd z pola widzenia epll\il 
publlcznej). 

Prezydent w Londynie, był 
nlm wó\vczas August Zaleski. 
urzędowiał jednak dalej, mia• 
nawał kolejnych premierów, 
etule na tej samej zasadzie: 
wr6e1my. CUille odcz•kująo 
prze~ w iltnłeniu niepod• 
,Jc!'!le~o 01ńsiwa. 

Stani1faw Cat-Maekiawlca po 
powrocie publikował w~pom• 
nłe,nia o swych czasach lon• 
ay,Jiskich („Londyniszcze", ,,Zie
lqne oczy"). Wiemy więc troch11 
~ tym, co działo si11 tam do 
roku 1934. A p6iniej? 

Kilka lat temu m6J pnyja• 
deł z przcdwo.lennej podcrorą
fówki, który. nigdy nie był na 
,Zaehodtie I wszystkie la.ta wej
:ny przesied2łał wraz ze inną 
w niemieckich obozach, otrzy
mał nominację oficerską. Wrą· 
czyi mu ją prub7waj11c7 rów• 
nie! illepr-z.erwamłe w ltra,jtt 
starszy sledant, 11ef nasze) 
przedwojennej podchorąt6wkl. 
a podpisana była przez prezy
denta Rzeczyposp:ilitej Polskiej 
urzędującego w Londynie. Wy
nikało z tego, te starszy sier
tant by.! w jakimś sensie przed
stawicielem emigracyjnego 
„rz11du" na kraj, skoro pasował 
przedwojennych podchorątych 
na oficerów wojska polskiego. 
Być mote przedstawiciele tacy 
lstnleją wśr6d nas i dzisiaj. 
Dru~i n.ri.)'Vhd. zn~l'1v wszvist

kim ksiądz Jankowski z Gdań· 
ska, a takie sam Lech Wałęsa 
otrzymali nied3•1vno Order Orła 
:małe.~o. nad~ny im rówr~·"t 
przez emigracyjny rząd pelski 
w Londynie. Ordery zostały 
przyjęte tak Jakby pochodziły 
od jak najbardziej le1alnych 
władz nasz.ego państwa. 
Komuniści przestali być par. 

tlą rządzącą. Znów jak kiedy• 
podejmujemy W11tki sprzet.ł 
„przerwy" tj. sprzed 1P3J roku, 
tak jak by się w międzyczasie 
nic nie stało. Odzywają ów
czesne stowarzyszenia, organl-' 
zacje i partie. Wra~a się do 
tamtych J11ZW, symbóll, pojt:ć 
ł struktur. Mimo woli więc na
suwa sie: my>Śl, te prostą kon
sekwencją na falł 01ółnych 
tendemciJ mo~łoby być u'U'la
n-1e rządu w Londynie za legi· 
mistyczny l jedyny włdciwy. 
Jak odkurzać - tG o"dkurtać! 
Żeby nie było '-"'tpUwoścf. 

jest to sugestia niepowaina. 
Niech sobie Czytelnie)' dopo• 
wiedzą dlaczego i po ce Jl\ 
tutaj formułuj1t. Natomiast cał
kiem powatnle uważam. ie cie
ka wym, poiyteeznym I shuz• 
nym byłoby ?.enmm1.ć nav.,ą 
opinię spełeczmt· z powojenny„ 
mi dziejami londyńskiej emi
gracji politycznej at do dnia 
dzisiejszego. Co tam robią cl 
wszyscy prezydenci, ministro
wie - czym żyją, czy nadal 
zamierzaj• powróci~ i od czego 
to utależniają? Jakie ciekawi\ 
byłalby l~M11ll'a londyńs1'1el'!I) 
.,Dziennika Ustaw" ety "Moni
tora", jetelł takie istniej-I Jak• 
fe c!e.kaiwą był21·bY h!stOll'ia 
przechodzenia wielkich tragicz
nych · spraw, tragikomiczne, 
smutno-śmieszne skutki tycia 
poza rzeczywistoictą. Ile! by!· 
my spotkali tam unalłowitych 
ciekawostek i anegdot! ' 
Myślę, te - jest tutaj temat 

dla dobrego hisk>eycme10 pu
blicvmy. l!vfaby to k&ą~a 
o fal'ltastyczneJ trochę, nawet 
fanta.mia~oryeznej zabaiwł~ lu
dzi, od kt6\"ych kiedył zaldało 
życie setek tysięcy naszych ro• 
d~.ków. ~:rtaby butsel1erem 
na n!l.$ZYnt rynb wydawnt~ 
czym. ZRakomtcłe nadawałab• 
się na pre:aent hri~te~ny. Mo: 
że za rok takł prezent 11ę znaj
dzie. 
WLODZIMIERZ 
KRZ:młl~SKI • ••:i 

BIURO TURYSTYK'l PZM 
Ł6dź, ul. Traugutta 5 

i Ośrodek Szkolenia Motorowego nr 2 
Ł Ó D .Z ul. Tuwima 15 

o F E R u Ą: 

Kursy d0&konalenła techniki jazdy w trudnych wa.runkach , 
zimowych w terminach! 

r 19.01.-24.01.90 r. I 09.02.-14.02.90 r. 
26.01.-31.01.!IO r. l6.02.-2U2.90 r. 
W miejscowości Smardzewice k. Tomaszowa Maz. Infor

macje i la!Pi&Y p&d nr •. tel. 36-29-18 tlx. 886513. 
4029/k 
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Noc przeszła spokojnłe, jełU nte nczył ekaoe-
16w z Br71id1l, która najpierw ni• chciała, wy
mawiając •i• bólem nerki, a póiniej obeeaowo 
WJrW•ła IO z łlębokiego anu, chW)'tajllO w 
1adć męski 1przęt Majora. Coł jej 
•i• wkiego przyśniło, :te musiała natychmiast i 
po kozacku. Dosiadła męza, nie zapalając •wia
łła, choć ni• lubiła w ciemnościach, neca była 
Jednak nader pilna, więc wzięła awoje, chrapli
wi• potpiewując. Miała specjalne melodie na 
r6tn• atadia rozkoszy, od kołysanek poczynaj1&c 
1 na marszach kończąc. Niekiedy ziewała: w6w
e1at1 Major markotniał, bowiem nazajutra Bry- · 
lida opua:i:czała 10 na parę dni, aby zobaczy4 
•i• s rodzicami. 

Major leżał na plecach, przytrzymując tomt 
u biodra i usiłując nadawać jej rytm, ale 
Bry&ida, jak zawsze, rytm miała własny - to 
apowolniony jak pod górkę, w asyście płacz
liwej kołysanki, to 1 nagła gwałtowny, ze spaz
mem, z werblem :tołnierskiej pobudki, to ele-
1ancki, płynny, wstydliwy niczym bujanie aią 
na huśtawce: 

Czto ataisz, kaczajał, 
Gorkaja kalina, 
Ga~a-ławoj skłaniaaajał, 
Do aamowo tyna-aaa.„. 
W Majorze powoli wzbiera.la słodycz, owa 

bezbrzeżna cudowność, jakiej nie zaznał z żad
D4 prócz Brygidy. Słodycz szla wcale nie stam
tąd ku górze, tylko gdzieś w głębi piersi, od 
oczu i uszu, przez dłonie dotykające bioder 
tony, przez jej bogaty biust, którym w rytmi
cznych pochyleniach muskała twarz Majora. 
Marian Major już się pogodził z faktem, ie tej 
ałodyczy z niczym nie może porównać. Ani z 
poczuciem bezbłędnie spełni.onego obowiązku, 
ani ze smakiem władzy nad podwładnymi, ani 
s oaobistą pochwałą szefa Centrali, ani nawet 
z doznaniem, jakie go przenika, gdy odznaczenie 
do bluzy przypina mu sam Naczelny. Nieprzy
zwoicie prawdziwe i przez to poniekąd tajne 
tycie miał Major tylko z żoną. To w nim była 
warstwa najgłębsza. Myślał z lękiem, że dla 
Brygidy zrobiłby wszystko i że na szczęście ona 
o tym nie wie. 

A moie wie? 
Rankiem, gdy nad zielenią Ośrodka wisiały 

jeszcze mgły, a ochroniarzom na wieiyczkach 
kleiły się oczy po nocy czuwania przy podczer
wieni, Major odebrał meldunek specjalny dla 
Naczelnego. Nadano go wc:i:eśniej nii zwykle. 
Zawi&rał powściągliwą Informację o wstępnych 
niepokojach w dwóch stoczniach I jednej dużej 
kopalni węgla kamiennego, o zbieraniu podpisów 
wśród personelu służby zdrowia pod listem ot
wartym do Naczelnego oraz o posiedzeniu Rady 
Podziemia, gdzie doszło do awantury na tle 
wzajemnych posąd:i:eń, że coś się szykuje bez 
wiedzy reszty. 

Biuletyn dla pozostałych informował o awan
turze na Radzie Pod:i:iemia i wiecu studenckim 
w Łomży. W sieci detalicznej zaczyna brakować 
cukru. Ludność masowo wykupuje tapczany ju
gosłowiańskie. Znów podrożały jaja pierwszego 
gatunku. Coś w Angoli. ~oś . w Iranie. W Mo
zambiku ju:!: nic. 

Major zamówił telefonicmie cielęcine bez 
k,o<ri i dwa rowery wodne oraz ostrzegł me
chanika, ie przerwa w pracy silnika motorówki, 
którą szef zamierza przed kolacją przespace
rowa~ ·się po jeziorze, może być dla niego 
mechanika -. brzemienna w skutki. 

Po południu nadano specjalny meldunek dla 
Naczelnego. Zawi~rał wiadomo~ć, że stanęły 
cztery stocznie, _i si~dem kopalń. · Dalekopis Ze • • 

.- ·qentr~U. ~ ie·rK:~cąć:.Y. · SY.mJłltanicznie, ' ro2kazywa.ł . 
l"'IPt'jalne~p meldunku ' Naczelne11u1 tlię' doręczać. .· . 
Ma fora .. tó nie- · :za;;k()czyło. „Musimv· · chronić. . . 
Naczelne~o - mawiał szef ·centrali - przed 
ll""""lnfra rlunerel". 

Zaskoczyła Majora cisza w eterze. At do póź
ne"o wiel'7MR 'lO'lratura łacznośC"i nie spłodziła 
ani ąłowa. Po północy Centrala poleC"iła zapvtać 
!ll!!efa . r.zv l!!!!O-i7.i ~ie iutro w godzinach rannych 
J'r7v•~.( TP.!!(I Fmhient'je. 

- Mam zapytać natvchmiast? - upewnił się 
Major 

- Tak - oarlla odpowied:t. 
- Szef Już śpi. 
- Na pewno? 
- Mam sypialnię na monitorze. Sygnali:i:acja 

av~nalizuie chrapanie. 
- A Gorban? 
- Za moment. 
Major przełączył się na apartament Emila 

Gorbana. Kamera znalazła go przy biurku, po
chylonego nad kartką papieru do połowy zabaz
gran~ linijkami rymujących się strof. Na prze
kór modom i trendom Gorban nigdy nie rezy- . 
gnował z muzyki rymu, asonansu, współbrzmie
nia. Zrymował właśnie „widzenie prorocze 
iJ>ramatki krocze". Westchnął. Przekreślił 
„pramatki" czerwonym mazakiem i napisał u 
góry: „kraczące". Może „kroczące"? Major po
trllfiłby przybliżyć obraz, . ale nie o to teraz 
szło. 

- Nie śpi - nadał. 
- Zlecić jemu. Niech on zbudzi szefa i za-

pyta. 
Major obserwował na monitorze, jak Gorban 

t>Ośofesznie slecta po słuchawkę, zapewne spo
dziew:1iaC' sie. że to dzwoni N"rzetnv, potem 
jak t""'"onie mu m1na, gniewnieje twarz: 

- ~(I wv? 01'1t"7.e!!'o ja? Wiecie, że nie lubi 
~dv -!!',., WVt'W"lĆ ze snu ... 

- Polet'enie Centrali - odrzekł krótko Ma
jor. 

W··~"l"7.Vl nirniitor i orlłn7vl ~łnl"h'lwke. Po 
P"'"'' ml··,,.+,,,„i, r.„„,.,,,,„ !!'o Niwi<>~ ... ,,.,n, ~e Na
c-.<>lnv zf!'<>ii-.„ !'iP ~,.,,.,+,,.llć z F.minencją. 

I 
ROZDZIAŁ DRUGI 

~czelnego dopiero po drugłeJ atronle wzgc5rza, 
a •clilej - na uczycie kolejnego, gdzie Na
czelny czekał, w udumie kontemplując pejzał. 

- Piękny kraj - powiedział do Eminencji. 
- To wsz7stko wasze? - Eminencja wyko-

nał kolfsty ruch ramieniem. 
.... Z wyj(ltkiem półwyspu. Od południa i 

wschodu jezioro, od północy po zachód neka 
i itrumlenie. Dziewicze terytorium, Eminencjo, 
Niedźwiedzie, dziki, tubry, koziorożce. · 

- Koziorożce chyba nie - Eminencja popra
wił się w siodle i odetchnął głęboko, chłonąc 
aromat dzikich irysów i szałwii. 

- Też. Mamy tu przyrodnicze unicum. U-
miem odpoczywa~ tylko tutaj. 

- A jesteś, aynu, zmęczony - - powied:i:iał 
Eminencja. - Po długich tatach trudu ponad 
siły przychodzi pora zasłużonego odpoczynku. 
Masz prawo do siódmego dnia. 

Obaj byli chudzi, wysocy i pomarszczeni, tyl
ko Emtziencja dużo bardziej. Był starszy od 
Naczelnego o wiele lat. Pamiętał smutnego 

.chłopca z pryszczami i wielkim nochalem, 
wiecznie czymś zatroskanego, nieufnego wobec 
świata i zamkniętego w sobie. Miał fotografi
czną pamięć i zdolności kuliriarne, brał dobro
wolnie dyiury w kuchni seminarium. Kiedy 

ALEKS,ANDER MI'NKOWSIKI 

do Pana Boga? A i On jeszcze nłe skończył, 
j~zcz• męczy 1ię na mytu, krwawi od ran, 
jakle mu zadajemy. 

Naczelny powoli zjechał ze wz&órza, ramię w 
rami4l 1 Eminencją. Ochroniarz uJtryty w ko
ronie dębowej nadał do komputera, że ich bie
.·ze pod opiekuńc:i:ą obserwację. 

- Sądziłem, że Wasza Eminencja przybył tu 
na polityczną rozmowę - powiedział Naczelny. 
- My i polityka? - zdziwił się Eminencja. -

'::i ni jesteśmy dolą człowieczf) . 
trzody naszej ... 

- Biadolą. Wiemy. Zawsze biadolili. Dajcie 
mi sześć miliardów, a zaraz niszymy do przodu. 

- Primo, Kościół jest ubogi. Secundo, dawa
no wam więcej niż sześć i co? Tertio, jestem 
zmartwiony twoim stanem, Rafale. Nie przy
puszczałem ... 

- że co? - zirytował się Naczelny. - Wy 
też biadolicie? 

- Żle wyglądasz, synu. Te wory pod oczami, 
dygotanie nerwów, gorączka. A łydki słabe, oj 
słąbe ... 

Naczelny l!!blliył się do Eminencji, aż ich ko
nie zdenyły się łbami. Lunie sprawiło to przy
jemność, zalotnie potrząsnęła grzywą. Eminen
cja w posągowym bezruchu wytrzymał przeni-

, • • •' .-~ •, ,~ .- I ' •, • "',' ' ' >' ~.: '.;·~ ..... ~ ,-f, I 
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spowiednik zwrócił mu uwagę, że zbyt rzadko 
klęczy przed ołtarzem, Rafał odpowiedział, ie 
modli się nieprzerwanie, wszędzie i całym so
bą. „Bóg jest we mnie. Jak miałbym do niego 
chodzić? Przed samym sobą · klękać?" Na wszel
ki wypadek ksiądz ostrzegł go, ie bluźni, ale 
nie był pewien swego. W czternastym roku 
życia Rafał zaczął miewać wi:i:je. Objawiał mu 
się brodaty atarzec z wysokim, łysiejącym czo
łem okolonym siwizną i nakazywał poświęcić 
iycie łączeniu l;>iednych tego §wiata, którzy nic 
do stracenia nie mają, opróc~ kajdan. Wyrzu
cono za to Rafała z seminarium, ale w pa
mięci księdza profesora, dziś Eminencji, pozo
stał obraz chłopca prawego, ze skłonnościami 
do fanatyzmu, i płomiennego mówcy, gdy już 
zdecydował się przemówić. 

- Do siódmego dnia daleko mi jeszcze 
powiedział Naczelny, lustrując okolieę. - Com 
zaczął, muszę skończyć. Nie jest dobrze, Emi
nencjo. 

- W tej kwestu zgadzamy się - odparł E
minencja, głaszcząc jedwabną grzywę Luny i 
popatrując na 'Półwysep, jedyne miejsce w pej
zaiu, gdzie trwał rm~h. migały ludzkie sylwetki, 
dobijały żaglówki i łodzie. - Ale teg~ wy nie 
zmienicie. 

- Ja :i:mienię. 
- PMwiesz się na własne dzieło? Wywrócisz 

na nice waszą istotę rzeczy? Jeszcze nikt, synu, 
nie zjadł do końca samego siebie. 

- Zjem. Choćbym to miał przypłacić nie-
strawnością! · - nucił z mocą Naczelny, biorąc 
011 świadka · nieogarnioną przestrzeń Ośrodka 
„S". 

- Do niestrawności, synu, potrzebny jest żo
ładek. Tak jak do myślenia umysł. Tłumaczy
łem ci nie~dyś, bardzo dawno temu, że waszym 
błedem oierwsz ·m był transfer funkcji umysłu 

.. 

R111. Janusz Szymańskt-Glaru: 

kliwość spojrzenia Naczelnego. 
- J askuls.<i:a wam donosi? 

Naczelny. 
- Nie. 
- A .ja myślę, ie tak. 

zapytał cicho 

- Spowiedź chcesz nazwać donosem? Wyzna-
nie wiernej w konfesjonale, ze niespokojna 
zmartwiona? Opamiętaj się, synu. Twoja ma~ 
saiystka modli się o krzepę twoich łydek cóż 
w tym zdrożnego, jaka zdrada? ' 

- Do rzeczy, Eminencjo. 
- Mnie wybrano, bowiem znam ciebie od 

dziecka. Nasze Kolegium nie interesuje się po
głoskami, nie ałucha plotek ani nie wtrąca się 
do waszych doczesności. Trzeba gr:i:motów i 
błyskawic, abyśmy spojrzeli. 

- Grzmi? 
- Błyska. 
Naczelny pchnął Tajfuna stromą wężową 

ścieiyną ku azczytowi najwyższego wzgórza. 
Koń wspinał si~ taneczn1m krokiem, postukując 
dźwięcznie podkowami. Scieżka wymoszczona 
była kamieniem polnym, wiła się pośród jeżyn 
tarniny i dzikich ró!. Tutaj ochroniarz miał 
swój punkt obserwacyjny w dziupli starego ka
sztana. Pnejął opiekę od dębowego. 

Naczelny i Eminencja zsiedli z koni. Naczel
ny poprowadził Eminencję ku ruinom szesnasto
wiecznej warowni :z: wieżą kamienną, wzno-
szącą się pośrodku. . 

- Szesnastowieczna warownia poinfor-
mował. - Swietnie zachowane ruiny. Wieży 
nie było, ale przypuszczałem, że gdzieś tu po
winna być, i odkopano. · 

Odkopano wieię? - zdziwił się Eminen
cja. 

- Mam intuicję archeologiczną. Część tych 
ruin przeniesiono spod Malborka. Moi archi-

Tajfun szefa jaśniał · diabelsko, jak węgiel na
tarty wazeliną . Mlecznobiała Luna, której do
siadał Eminencja, ?:ezowała uwodzirielsko na 
ogiera, ale ten, po '7. ~ s t pyk ach; nie zwracał na 
nią uwagi ze~złego roku Ośrodek zaanektował 
wzgórza i bvlo gdzie oohaslll' na konikach. Emi
nen!'jll przvpominał indiański posąg. Siedział w 
siodle wyprostowany, z p:idkasaną sutanną, pod 

· do żolllr!ka . Byt, zakrzyknęliście, określa świa
domo~r! 

tekci umieją komponować malowniczą prze
szłość. A tam, w kotlinie, straszy. 
Kręte schodki przyprowadziły łch na taras 

. kt6ra miał bryczesy. Czas przeorał mu twarz . 
tysiRt'em bruzd Fałdv krzyżowały się, zachodzi
ły na siebie. tworząc brunatne wały wokół oczu 
i ust. Oczy były już bezbar'Wne: Eminencja żył 
długo i za dufo widział, a od patrzenia długo 
na to samo oczy tracą kolor. 

Naczelny drasnął Tajfuna ostrogą leciuteńko 
t zwierzę wystrzeliło przed siebie, szybując nad 
trawami stromego zbocza. l'i[iał Tajfun, jeśli był 
w dobrym nastroju, niewyobrażalną ,płynność 
ruchów. Mógł nieść na grzbiecie szklankę pełną 
wody i kropli nie rozlać. Eminencja dopędził 

- Określa. . 
- Cht'esz mi wmówić, że filozof przed obia-

dem nie do<tada się z filozofem po obiedzie? -
zapvtał Eminencja. - Że mżonką jest konser
w~tvwnv oroletariusz i lewiCOWY milioner? Ra
fał. synu, witm się wszystko pokićkało. Za dużo 
porobiliście szuflad, zamiast trzymać wszystko 
w naturalnym rozgardiaszu, jak .Pan Bóg przy-
kazał. . 

- Co nam Pan Bóg ... - mruknął Naczelny i 
zaraz zerknął z obawą na Eminencję, ale sta
rzec uśmiechał się tylko samymi bezbarwnymi 
warga ml. 

- Co wam Pan .Bóg, powiadasz? Waszym 
błędem drugim było mechanfczne skopiowanie 
boskich przykazań, z pominięciem Autora. Pla
~iat. Zawłaszczając autorstwo, podjęliście wo
bec luml sobowiązanłe bez szans. Gdzie wam 

widokowy, wieńczący wieżę. Widać stąd było 
niemal cały obszar Ośrodka, obrysowany jezio
rem, strumieniami i rzeką. 

- Urocze uroczysko - powiedział Eminencja , 
spol'(ladając z góry na kotlinę, która miała 
kształt mrocznego leja, jakby kto§ od spodu 
zamieszał łychą; roślinność w kotlinie była 
zmierzwiona, miejscami purpurowa od jarzębia. 

- Nazi§ci ćwiczyli tu swoje oddziały spP.cjal
ne - wyjafaił Naczelny. - Róme techniki za
bijania. Szybkość, oszczędność, masowość, po
kaz. Dowofono im tu żydów, Cyganów i jeńców 
radzieckich. Oszczedność, na przykład, uzyski
wano, stawiaJl!lc ofiary rzędem: jedna kula z 
wła~ciwej odległości i we wła§ciwy punkt za
bijała pięcioro. Pocisk miał przechodzić przez 
czę~ci miękkie, omijając kości. 

- Cót to za makabr.a? 

- Leśniczy mi opowiadał. Był wtedy kilku
letnim chłopcem. Spędzano tu ludność z Bart, 
aby testować na niej efekty zabijania na pokaz. 

- Synu, proszę cię„. - westchnął Eminen
cja, popatrując z lękiem w ciemny lej, otoczo
ny s:i:tachetami brzó:i:. 

- Mów:ił mi Leonard, że na:i:iści rozpracowali 
kilka sposobów zabijania pokazowego, w zależ
ności od :i:amierzonego efektu. śmierć od tortur 
miała przerazić. Wydłubywanie 9czu łyżeczką i 
miaidżenie jąder dziadkiem do orzechów bu
dziło u patrzących paniczną uległość. Ucinanie 
głowy maczetą w ułamku chwili: bez s ~n s -opo
ru, kruchość ludzkiego ży cia . Wieszano dwiema 
metodami: z zapadnią, eksponując gwałtowność, 
i powoli, z podciąganiem. nie undusza ja c, aby 
patrzący skonsumował obraz leniwe j śmierci 
minuta po minucie. 

- Synu, proszę cię ... - powtórzył Eminencja. 
- Obdzieranie żywcem ze skóry było Ę>raco-

chłonne i wymagało znajomości rzeźnickiego 
fachu, ale efekty dawało najlepsze. Do dwu
dziestu procent patrzących wymiotowało , do 
p iętnastu popadało w omdlenie. Później część 

mdlała na sam widok specjalnego noża z ząb
kowaniem. 

- Nie dziwię s ię„. 

- I o to właśnie chodziło in s ~ruktorom . Nie-
wolenie przez odruch warunkov;y Teorię Paw
łowa mieli opanowaną lepie j od Rosjan. Stry
czek, maczeta, dziadek do orzechów, łyżeczka , 
śrubokręt. Znaki, Eminencjo. Symbole. Ludzie 
odpowiednio ćwiczeni reaguja identycznie na 
fakty i symbole faktów. Myślę o tym często. 

- A tu tymczasem grzmi i błyska - powie
d:i:iał Eminencja. - Otrzymujemy zew~ząd nie
pokojące sygnały. 

- No właśnie. Trzeba dobra ć symbol. 
- Nie wiemy, dlaczego co dziesięć lat mniej 

więcej nas:i:a społecznośc zapada na gorączkę 
buntu. Tak jednak jest. Jak zwykle, zaczyna się 
od głodówek i nap:s5w na murach, potem przy
chodzi kolej na tajne wiece i rozruch pod:i:iem
nych drukarń. Najpierw rośnie spożycie alko
holu, później gwałtownie spada. Pojawiają się 
wróżbici, wirują s?oliki, cora z więcej proroków, 
w końcu kometa ... 

--.., Haleya? 
- Po prostu kometa. Społeczność jest zabo-

bonna i jeszcze próbuje podświadomie zapano
wać nad depresją, która przechodzi w furię. 
Ludzie boją się swego ualeństwa. I to jest 
moment, kiedy trzeba im pomóc. 

- Proszę spojrzeć, Eminencjo. Tam, na pół
noc. Imponujące prawda? 

Osiem potężnych koparek kroczących Sim
mlera posuwało się tyralierą od rzeki ku Jezio
ru, ryjąc w krajobrazie szeroki brudnoszary 
rów. Po brzegach rowu transportery usypywały 
wał :i: ziemi, krzewów i dnew . 

- Chyba nie ciągnięcie tu kolei pod:i:iemnej. 
- Po co? Autostrada i lądowisko dla śmigło-

wców wys .arczą - odparł Naczelny, obserwu
jąc zgraną kampanię gigantycznych spychaczy. 
- Poziom wody w jeziorze obniża się z każdym 
rokiem. Administracja Ośrodka rozłożyła ręce, 
geologowie bezradni: za .osiem lat, powiadają, 
jezioro zamieni się w sadzawkę, a dlaczego, 
jeden Bóg raczy wiedzieć! - Naczelny za
śmiał się, kątem oka spojrzał na Eminencję. 
- Więc zadecydowałem, że poziom wody w je

. ziorże obniiać słę nie ~zie. 
- To znaczy? 

.. ~ Jezioro zasili rzeka. Proste;-prawda? 
. Nie było to aż tak proste. Pomimo zapór u

stawionych przez Majora do Naczelnego dotarła 
petycja zaniepokojonych rolników, których ktoś 
podpuścił. Biadolili, że na Zarzeczu bez r~ki 
czarnoziem pr:i:estanie rod:i:ić buraki i pszenicę. 
Naczelny zwrócił się do swoich ekspertów, któ
rzy onekli, że natura ma wbudowany mecha
nizm samoregulacji i brak rzeki, · skierowanej 
teraz do jeziora, zastąpi inną wodą. Na przy
kład, częściej padać będą deszcze. Naczelny po
lecił przesłać zaniepokojonym rolnikom ksero 
ekspertyzy. Nie odezwali s ię więcej. Ale Leo. 
nard Rem, zapytany przez Naczelnego, czy wieł 
już mu nie ma za złe, że uwolnił ją od coro
cznych wiosennych powodzi , s:Juścił oczy i za
czął mówić o borsukach. 

Szuka suka borsuka 
i szczebiocze 

Kadzi kundel Kunęgundzie 
bez :i:boczeń 

Beczka boczku paraduje 
w bryczesach 

Byczek w bryc:i:ce a pod nim 
pryncesa 

- I wtedy bywałeś kapryśny - usłyszał Na
czelny starczy głos Eminencji. - Bacz, synu, 
by się któryś twój kaprys przeciwko tobie nie 
obrócił. Nie pomoże ścięcie głowy najmaczniej-' 
szej. Przejdziesz z pokazu na masówkę i będzie 
to twój koniec. 

- Kto wa m donosi spośród moich najbliż
szych, ojcze? - zapytał cicho Naczelny, przy
bliżając wargi do ucha Eminencji, z którego 
sterczały kępki siwej soczeciny. - Przyrzekam· 
szczerość za szczerość. 

- Nie rozumiem, Rafale. 
- „Tylko my dwaj wiemy, ie Jego gniewne, 

niewyważone bulle powstają w dniach obstru
kcji" - zacytował Naczelny. 

- „Gdy cierpi na zatwardzenie, bywa nieobli
czalny". 

Eminencja uśmiechnął się, popatrując na kro
czenie koparek w rozproszonym słonecznym 
blasku, na pożeranie bujnej zywej roślinności i 
rycie rowu o kor s :stencji szarego błota. 

- Od biskupa z Doliny Krzemowej dostaliśmy 
w prezencie wykrywacz podsłuchu - powie
dział. - Natychmiast wykrył „pluskwę" w ja
dalni Kolegium i kilkadziesiąt „pluskiew" w 
innych miejscach. Nowych cytatów już nie bę
dzie. A ciebie ostrr:egamy i prosimy zarazem: 
ulegnij żmęczeniu. 

C.D.N. „ 
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