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Od redakcji

Listopad. Miesiąc ciemny, zimny i ponury. Tak po prawdzie, to trudno się niekiedy rozeznać, czy
jeszcze jest jesień, czy może już wczesna zima... Ale w tym roku w listopadzie nie można się było
nudzić, o co troskliwie zadbały wydarzenia w kraju i za granicą. Dość powiedzieć o kolejnym
separatystycznym zrywie Katalonii, o niezwykle delikatnej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. A na
koniec dodajmy jeszcze obchody Święta Niepodległości. W ciekawych czasach przyszło nam żyć.
Można pokusić się o stwierdzenie, że atmosfera tej jesieni jest o wiele gorętsza od czasu wakacji
i sierpniowych upałów. Nie powinien zatem dziwić fakt, że w tym numerze Gońca Zamoyskiego
znajdzie się, chociażby, komentarz wydarzeń z Katalonii (zresztą grafika na okładce mówi sama za
siebie). Poza tym czeka na Ciebie, Czytelniku, solidna dawka faktów, informacji i ciekawostek ze świata
muzyki czy literatury. Co ciekawe, do niniejszego numeru GZ postanowił napisać pewien wampirabstynent... W imieniu swoim oraz całego zespołu redakcyjnego życzę przyjemnej lektury.

3

Umysł pełen obrazów
Aleksandra Godlewska

Yayoi nie jest już najmłodsza, w końcu urodziła się w 1929 roku. Ale patrząc na nią, nie dostrzeżemy
kruchej, dobrotliwie uśmiechającej się babci, która częstuje swoje wnuki cukierkami wyciągniętymi
z kieszeni swetra. Bo Yayoi nie ma wnucząt, nie ma też własnych dzieci. Całe swoje życie poświęciła
„sztuce obsesyjnej”, jak ona sama ją nazywa.
Złe dobrego początki
Yayoi Kusama urodziła się w Japonii jako córka zamożnego kupca. Od najmłodszych lat musiała
zmagać się ze swoimi rodzicami - zaborczą matką i zdradzającym żonę ojcem, którego mała Yayoi
musiała wielokrotnie śledzić, aby zdać sprawozdanie z jego poczynań despotycznej rodzicielce. W tym
czasie ujawniły się też jej artystyczne zdolności. W wieku dziesięciu lat już tworzyła sztukę i pisała
wiersze. Niestety, rodzice Yayoi nie chcieli, by ich córka została artystką. Matka darła jej obrazy,
utrzymując, że jedyne, do czego kobieta ma się przyłożyć, to znalezienie bogatego męża. Ojciec nie
sponsorował jej przyborów malarskich, więc kiedy ona sama nie mogła ich kupić, do tworzenia
wykorzystywała stare, podarte worki i błoto. W końcu jednak udało się jej przekonać rodzinę, żeby ta
pozwoliła jej pójść do szkoły malarskiej. Tak więc w 1948 roku Yayoi Kusama rozpoczęła swoją
edukację artystyczną w Kyoto Municipal School of Arts and Crafts.
Amerykański sen
W 1957 roku Yayoi
wyjechała do Nowego Jorku,
który stał się miejscem
spełniania
marzeń
niedoświadczonych
(i nieznanych) artystów.
Młoda Japonka poczuła
wolność, oderwała się od
krępującej
ją
rodzimej
tradycji, zaczęła rozwijać
swój
talent
i obracać się w towarzystwie
Oryginalna wersja wystawy
ludzi,
zajmujących
się
Narcissus Garden (1969)
sztuką. Siedząc na podłodze
w studio, w swojej nieodłącznej czerwonej peruce, przerabiała przedmioty codziennego użytku, takie
jak buty, drabiny czy krzesła. Zamierzała podbić Nowy Jork. Ten plan zaczęła realizować od w 1959
roku, wystawiając pierwszą solową ekspozycję w Brata Gallery, która została ciepło przyjęta przez
innych artystów m.in. amerykańskiego minimalistę Donalda Judda.
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W 1965 roku stworzyła swoją najbardziej znaną wystawę pt.” Infinity Mirror Rooms”. Była to cała seria
instalacji, w których lustrzany pokój, przepleciony dodatkowo siatką zwierciadeł, wypełniały
różnokolorowe, neonowe lampki zawieszone na różnej wysokości nad głowami widza. W ten sposób
Yayoi ożywiła swoją sztukę, dotychczas tworzoną głównie na papierze.
Yayoi Kusama ma obecnie na swoim koncie ponad 40 wystaw i współpracę z wieloma światowej klasy
artystami, w tym z twórcą popartu, Andym Warholem.
O co chodzi z tymi kropkami?
Nie da cię ukryć, że w pracach Kusamy powtarza się pewien element. Kropki. Kropki, kropki, kropki.
Wszelkich rozmiarów oraz kolorów, umieszczone na ścianach, meblach czy drzewach. Bez wątpienia
stały się znakiem firmowym Yayoi, a towarzyszyły jej już od dzieciństwa. Od dziesiątego roku życia
doświadczała halucynacji, które określiła jako ,,przebłyski światła, aury i gęstych pól kropek". Jedna
z nich przeraźliwie wystraszyła artystkę. Była ona na polu, jak okiem sięgnąć porośniętym kwiatami,
których kielichy przypominały kropki. Nagle rośliny zaczęły do niej mówić, a ona miała wrażenie, że
zaczyna znikać. Yayoi twierdzi, że przez pokrywanie wszystkiego kropkami czuje, że łączy ona te
rzeczy z czymś większym. Dla niej kropka to symbol jedności, nieskończoności. Pozując przy swoich
dziełach, ona sama także czuje się częścią wszechświata, w którym żyje.
Jak sama powiedziała –„Nasza ziemia jest tylko jedną kropką spośród miliona gwiazd w kosmosie.
Kropki to droga do nieskończoności. Kiedy pokrywamy naturę i nasze ciała kropkami, stajemy się
częścią jedności naszego środowiska”.
Współczesna ,,Alicja z Krainy Czarów"
Wielu ludziom zapewne wydaje się, że Yayoi Kusama jest... dziwna. Prawdą jest, że życie Yayoi nigdy
nie było zwyczajne. Zawsze lubiła szokować, przekraczać granice i robić coś niezwykłego, innego.
W 1968 roku zorganizowała performace, podczas którego udzieliła ślubu parze tej samej płci, założyła
też w Nowym Jorku klub dla homoseksualistów o wdzięcznej nazwie „Kusama 'Omophile Kompany”.
Żarliwie walczyła o zakończenie wojny w Wietnamie, organizując happeningi, które często były
związane z nagością i miały miejsce w popularnych miejscach, takich jak Central Park. W związku z tą
sprawą napisała do prezydenta Richarda Nixona prowokacyjny list, w którym oferowała mu seks
w zamian za zakończenie działań zbrojnych na terenie Wietnamu.
Yayoi otwarcie przyznaje się do swoich problemów psychicznych. W 1977 roku dobrowolnie
zamieszkała w szpitalu psychiatrycznym w Shinjuku i przebywa tam do teraz z powodu swoich
problemów nerwowych i powracających halucynacji. Obok niego znajduje się jej studio, w którym
codziennie pracuje. ,,Gdyby nie sztuka, zabiłabym się już dawno!", mówi Kusama.
Dziś Yayoi Kusama to powszechnie doceniana artystka, która zajmuje się wszystkimi dziedzinami
sztuki. Rysuje, maluje, rzeźbi, projektuje modę, tworzy performance, jest także aktywistką polityczną.
Odniosła wiele spektakularnych sukcesów. W 1993 roku stała się pierwszą Japonką, która
reprezentowała swój kraj na Biernnale w Wenecji, czyli międzynarodowym festiwalu sztuki
współczesnej. Związek Artystów Japońskich odznaczył ją Praemium Imperiale („Nobel w dziedzinie
sztuki”), a w 2017 roku otwarto w Tokio muzeum poświęconej Yayoi. Jej dzieło White No. 28 zostało
sprzedane za 7,1 mln dolarów, co jest rekordową ceną za pracę żyjącej artystki.
Ale teraz przetrzyjcie oczy i przygotujcie je na nową porcję kropek, bo Yayoi Kusama, pomimo swojego
wieku, nigdy nie ma dość i już szykuje dla nas coś nowego...
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Stulecie awangardy
Helena Długokęcka

Na pewno każdy z was spotkał się kiedyś z takim pojęciem jak „awangarda”, ale możliwe,
że większość z was nie słyszała nigdy o czymś takim jak Stulecie Awangardy (nie dziwi mnie
to, gdyż sama natknęłam się na to przez przypadek). Jest to wydarzenie upamiętniające otwarcie
I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, pierwszego znaczącego manifestu awangardowego. Wydarzyło się to dokładnie 100
lat temu, czyli 4 listopada 1917r.. Z okazji tych obchodów w całym kraju przygotowano
specjalne ekspozycje, wykłady, itp. związane z ruchem awangardowym. Jednak nie mogę się
nadziwić, dlaczego to wydarzenie jest tak słabo nagłośnione, skoro biorą w nim udział
największe instytucje kulturalne m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, MN w Krakowie oraz
Muzeum Sztuki w Łodzi.
Dlaczego w tak wyjątkowy sposób obchodzi się początki awangardy w Polsce, przecież to,
że wprowadza się coś nowego do pojęcia sztuki jest rzeczą normalną?
Wynika to z tego, że ten nurt w decydujący sposób wpłynął na rozwój nowoczesnej myśli
estetycznej oraz praktyki artystycznej na całym świecie. Jednakże szczególnie odmienił
charakter polskiej kultury, przesądzając o dalszym rozwoju sztuk wizualnych, literatury,
filmu, teatru czy architektury. Warto wspomnieć, że cechami charakteryzującymi awangardę
są m.in. otwartość na eksperyment, nieustające poszukiwanie nowych form,
ale przede wszystkim nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki, co skutkowało
istotną przemianą naszej rzeczywistości. Wiązało się to z podważaniem klasycznej koncepcji
dzieła sztuki (tzw. antysztuka) i nadaniem dziełom zupełnie innych wartości estetycznych.
Dlatego właśnie radykalizm awangardy jest trudny do zaakceptowania przez większość
społeczeństwa. Mimo to w 20-leciu międzywojennym ten nurt zmienił na tyle mocno polską
sztukę, że w dużym stopniu wpłynęło to na działalność kulturotwórczą późniejszych pokoleń.
Jednakże, mimo takich silnych zależności, znaczenie awangardy wciąż pozostaje społecznie
słabo rozpoznane.
By to zmienić, polskie zaplecze kulturalne bardzo postarało się, żeby przekazać nam wiedzę
o tym kierunku w sztuce jako o tak ważnym czynniku kształtującym naszą rzeczywistość
powojenną. Jeśli chce się rzeczywiście dobrze poznać ten nurt, warto się wybrać do stolicy
awangardy – Łodzi. Historia architektury tego miasta nie sięga dużo dalej niż do czasów
rewolucji przemysłowej, lecz to właśnie dzięki surowości tamtejszych fabryk ruch
awangardowy mógł tak obficie się rozwijać. Nowe formy bowiem tworzy się najlepiej na
powierzchniach bez silnego wyrazu i tożsamości. Poza tym było to miasto przyjezdnych i
pionierów, co umożliwiło rozwój nowej sztuki, od początku mającej na celu przekraczanie
granic- nie tylko kanonów estetyki, nie tylko granic dzielących przestrzeń artystyczną od
przestrzeni społecznej, ale również i tych oficjalnych, dzielących narody i kultury. Możliwe to
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było tylko w miejscu, gdzie tak silnie odczuwało się wielonarodowość, mnogość religii czy
kultur.
A dzisiaj w Łodzi, by zbliżyć się do awangardy możemy odwiedzić biblioteki, domy kultury,
muzea, teatry, właściwie wszelkie instytucje kulturalne. Co prawda zbliża się koniec roku,
a wraz z nim kończy się cała inicjatywa, ale jest jeszcze, co oglądać. Na pewno warto by
zobaczyć ekspozycję pt.: „Awangarda – przystanek w drodze do nowoczesności: literatura
i
sztuka
XX wieku”, która za pomocą dzieł sztuki i tekstów literackich przedstawia istotę awangardy
i jej związek z łódzkimi artystami.
Jednak gdyby ktoś nie miał sposobności odwiedzenia Łodzi, Warszawa zawsze oferuje
moc atrakcji. Zaledwie 5 minut pieszo od naszego liceum, w Muzeum Narodowym,
odbywa się wystawa pt.: „Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie” ukazująca prace najważniejszych artystów awangardowych, a także relacje
tego ruchu z innymi nurtami.
W przypadku, gdyby ktoś nie chciał opuszczać domowego zacisza, zawsze można sięgnąć
po wiele książek, lecz także po film pt.: „Powidoki” Andrzeja Wajdy przedstawiający los
łódzkiego malarza i teoretyka sztuki, Władysława Strzemińskiego. Artysta zmaga się z władzą
komunistyczną i socrealizmem, zachowując przy tym wewnętrzną wolność. Jest to istotna
postać dla ruchu awangardowego.
Moim zdaniem każdy powinien przynajmniej w pewnym stopniu zapoznać się z awangardą,
gdyż tak jak już wcześniej wspomniałam, miała ona znaczący wpływ na polską kulturę.
Poza tym instytucje kulturalne bardzo się postarały, by uzmysłowić obywatelom istotę tej
sztuki, więc nie ma co czekać kolejnych stu lat na taką okazję, tylko czym prędzej ruszać do
muzeów.
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Raj dla czytelników książek
Marianna Zientek
W dniach 26 - 29 października bieżącego roku odbyły się 21. Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie. Miałam szczęście być na nich obecna. Jednak o co chodzi z tymi targami? Jeżeli ktoś był chociaż raz
na Warszawskich Targach Książki, to łatwo mu będzie wyobrazić sobie wersję krakowską, ponieważ jest tam
bardzo podobnie, jak u nas w stolicy. Ogromna przestrzeń, tłum ludzi oraz góry książek. Osobiście, pomimo
tłumów, bardzo lubię takie wydarzenia. Jest to dobra okazja, aby zakupić od dawna poszukiwany tytuł, zdobyć
autograf
ulubionego
autora
czy
po
prostu
zapoznać
się
z nowościami i znaleźć coś idealnego dla siebie. Nieważne czy jest się amatorem książek, czy preferuje się
komiksy. Także na fanów komiksów czekają najrozmaitsze stoiska pełne nowszych, ale i starszych tytułów,
a także najróżniejszych gadżetów z ulubionymi bohaterami.
Ponieważ kilkakrotnie byłam na Warszawskich Targach Książki, miałam okazję zrobić porównanie
z krakowskimi. U nas w stolicy targi odbywają się na kilkupoziomowym Stadionie Narodowym.
W Krakowie natomiast targi odbyły się w EXPO Kraków, gdzie impreza znalazła się na jednym bardzo rozległym
piętrze.
Pomimo
ogromnych
tłumów
na
Stadionie
Narodowym,
można
stwierdzić
(a przynajmniej takie odniosłam wrażenie), że w Krakowie było jeszcze więcej ludzi. Z trudem można było dostać
się do stanowisk. Na niektórych z nich brakowało konkretnych tytułów, nie wiem czy to
z powodu tak dużej liczby chętnych, czy raczej z powodu słabego zaopatrzenia. Niestety zawiodłam się na zawsze
chętnie przeze mnie odwiedzanym dziale komiksowym, który był malutki i zawierał zaledwie kilka małych
stanowisk. O tych targach dobrze świadczy natomiast duża liczba prezentowanych nowości książkowych i wiele
spotkań z autorami. Wróciłam do domu zadowolona ze „zdobyczy". Osobiście jednak preferuję Warszawskie
Targi Książki i zachęcam, aby je odwiedzić w maju przyszłego roku.
Z okazji tego wydarzenia postanowiłam zrecenzować dwie książki, które miały premierę może nie na samych
targach, ale w ostatnim czasie.
1) „Obsesja” Katarzyny Bereniki Miszczuk

2) „Ogar piekielny ściga mnie” Hamptona Sidesa

„Obsesja” jest pierwszym tomem nowo
rozpoczętej serii. Opowiada historię 29-letniej
rezydentki Joanny Skoczek, która jakiś czas
wcześniej rozwiodła się i rozpoczęła pracę
w warszawskim Szpitalu Wschodnim na oddziale
psychiatrii. Przeżywa różne miłosne zawirowania,
zmagania z pacjentami, a od jakiegoś czasu
otrzymuje liściki od tajemniczego wielbiciela. Jakby
tego było mało, do akcji wkracza znany policjantom
morderca o pseudonimie „Okulista", który
najwyraźniej za jeden z celów upatrzył sobie właśnie
Asię. Po „Obsesję” sięgnęłam ze względu na
autorkę, ponieważ czytałam już kilka jej książek
(m.in. cykl „Kwiat Paproci”). Bardzo lubię jej styl
pisania, który jest lekki i płynny. Autorka nie unika
opisów, nagłych zwrotów akcji, ale i fragmentów
humorystycznych. Moim zdaniem ta, jak i inne
książki Katarzyny Bereniki Miszczuk są świetną
formą relaksu po stresującym dniu nauki
w Zamoyskim. Powieść przyjemnie się czyta
i chociaż bardziej podobały mi się poprzednie
książki autorki, to z niecierpliwością czekam na
drugi tom.

Książka ukazuje nam szczegółową historię
zamachu na Martina Luthera Kinga. Jednak nie jest
to podręcznikowe przedstawienie faktów. Jak pisze
sam autor „Dołożę starań, żeby powieść tę czytało
się płynnie, ale nie jest to beletrystyka. Każda scena
znajduje oparcie w źródłach historycznych (...)”.
Napisany przez amerykańskiego historyka „Ogar
(...)” rzeczywiście spełnia te kryteria. Czyta się go
płynnie i jest naprawdę wciągający. Ukazuje nie
tylko sam zamach, ale i wszystko, co działo się przed
i po nim, począwszy od ucieczki zamachowca
z więzienia. Widzimy wyraźne objawy jego choroby
psychicznej. Widzimy Martina Luthera Kinga
planującego kolejne kroki dla polepszenia sytuacji
czarnoskórych. Hampton Sides przedstawia nam
szczegółowo wydarzenia, które prowadzą do
zamachu i wielką obławę policyjną na zabójcę.
Książkę czyta się znakomicie. Dowiedziałam się
wiele o śmierci Martina Luthera Kinga,
przyswajając wiedzę w naprawdę przyjemny
sposób.

8

Guns ‘n Roses
Weronika Citko

Jest to rzecz oczywista, iż jest to jeden z najbardziej popularnych i lubianych amerykańskich
zespołów hard rockowych na świecie. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu o nich słyszał lub
miał okazje posłuchać ich znanych piosenek, takich jak Welcome to the Jungle, Paradise City,
Sweet Child O’ Mine lub chwytający za serce utwór November Rain. Jeśli nadal ich nie
kojarzysz, radzę jak najszybciej to zmienić!
Krótkie streszczenie
Podstawowymi członkami zespołu założonego w Los Angeles w 1985 roku byli Axl Rose,
Slash, Duff McKagan, Steven Adler oraz Izzy Stradlin. Wspólnie wydali po dwóch latach
debiutancki album Appetite for Destruction, który niedawno obchodził swoją trzydziestą
rocznicę. Do tej pory zespół wydał sześć albumów, w tym ostatni Chinese Democracy z 2008
roku, powstały bez udziału stałych członków z wyjątkiem Axla Rose’a, który miał inną wizję
przyszłego albumu niż pozostali, dlatego w 1997 wykupił pełne prawa do posługiwania się
nazwą Guns N’ Roses. Nowa płyta spotkała się z pozytywnymi recenzjami, lecz jej sprzedaż
była poniżej oczekiwań. Warto również wspomnieć o tym, iż pomiędzy Axlem a Slashem
widoczna była nasilająca się obopólna niechęć.
Wielki powrót
4 stycznia 2016 pojawiła się oficjalna informacja dotycząca udziału Guns N’ Roses w Coachelli
(coroczny festiwal muzyki i sztuki, który odbywa się w Kalifornii). Ponadto, wiele stacji
radiowych podało, iż Slash i Duff McKagan wracają do zespołu. 6 czerwca 2016 Steven Adler
zagrał ze starym składem po raz pierwszy od 1990 roku. Przełomowym wydarzeniem dla
zespołu była trasa koncertowa Not in This Lifetime Tour (01.04.2016 – 29.11.2017),
obejmująca 130 koncertów, m.in. w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji oraz
Europie. Guns N’ Roses odwiedzili także Polskę, którą od kilku lat regularnie odwiedzał Slash
(po odejściu z zespołu znalazł sobie miejsce w innych, m.in w Slash’s Snakepit).
Guns N’ Roses w Gdańsku!
Nie mogłam przegapić takiej okazji i nie pójść na ich koncert. Byłam świadkiem powrotu tego
zespołu, który wrócił z nowa energią oraz składał się m.in. z trzech „klasycznych” członków,
czyli Axla, Slasha oraz Duffa. Koncert rozpoczął się punktualnie o 20:45 po występach
supportu: Virgin z Dodą na czele oraz brytyjskim Killing Joke. Gunsi zachwycali publiczność
nieprzerwanie przez trzy godziny grając swoje najlepsze kawałki - od tych najpopularniejszych
do mniej znanych. Jednakże, po wszystkich muzykach, którzy tworzyli ten zespół od 1985,
było widać pewne oznaki upływającego czasu, zwłaszcza po wokaliście. Axl Rose zmienił się
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niewiarygodnie pod względem zachowania. Z porywczego i agresywnego młodzieńca
przemienił się w poczciwego i szalonego mężczyznę po pięćdziesiątce. Jednak coś pozostało w
nim z tamtych lat, jego uśmiech i głos nic się nie zmienił! Świetnie sobie radził z wymagającymi
piosenkami oraz wyciąganiem na kilkanaście sekund dźwięku, jak przy legendarnych
słowach:,, You know where you are? You’re in the jungle, baby. You’re gonna die”. Warto
również wspomnieć o basiście. Duff McKagan, który od zawsze łagodził konflikty w zespole,
na scenie w Gdańsku pokazał doskonale, czym jest profesjonalizm. Oprócz rewelacyjnej
umiejętności gry na basie udowodnił, że potrafi również śpiewać, prezentując swój wokal
między innymi w coverze Attitude Misfits. Natomiast Slash jak zwykle zachwycał swoją
perfekcyjną grą na gitarze. Wraz ze wspaniałą scenerią, efektami specjalnymi Guns N’ Roses
pokazali klasę i sprawili, że ten dzień dla wielu, włączając w to mnie, był najlepszym dniem w
ich życiu.
Album - marzeniem wielu fanów
Kolejne planowane koncerty, ogromne zyski z tras, wyprzedawane w błyskawicznym tempie
bilety to powody, dla których coraz częściej zadawane jest pytanie, czy zespół planuje nagranie
nowego albumu. ,,Wokół zespołu wydarzyło się wiele dobrych rzeczy. Mamy siłę i mam
szczerą nadzieję, że nagramy tę płytę. Sądzę, że wszyscy na to liczymy i powoli zaczynamy to
planować. Pomysł nagrania nowego albumu jest zbyt dobry, aby się nie wydarzył" - przekonuje
Richard Fortus, gitarzysta Guns N’ Roses od 2002 roku. Ponadto, zespół jest znany z tego, że
długo pracuje nad każdym swoim albumem, lecz teraz, gdy Slash powrócił, może ulec to
zmianie, gdyż gitarzysta uwielbia tworzyć nowe utwory. Według relacji Fortusa zespół nagrał
mnóstwo rzeczy w postaci pomysłów. Montując pomysły, wpadają na nowe, co może
doprowadzić w końcu do stworzenia czegoś większego. ,,Myślę, że Axl jest geniuszem w
zbieraniu i tworzeniu piosenek z różnych części, które stają się spójne jako utwór. Nigdy nie
widziałem, by ktoś mógł to zrobić w ten sam sposób’’ - dodał.
Jeśli Gunsi nagrają nowy album, będę najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem.
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Bardzo krótki marsz ku wolności
Michał Kamiński

Niecałe dwa miesiące temu byliśmy świadkami historycznego, jak mogłoby się
wydawać, wydarzenia. 1 października 2017 roku odbyło się w hiszpańskiej Katalonii
referendum niepodległościowe, w którym mieszkańcy regionu mieli się opowiedzieć za lub
przeciw wystąpieniu z królestwa. Frekwencja nie była zaskakująco wysoka (jedynie 42,57%
uprawnionych do głosowania postanowiło pójść do urn), jednakże wyborcy niemal
jednogłośnie wybrali niepodległość regionu (około 92%). Od tego momentu Katalonia nie jest
już spokojnym rejonem turystycznym, a jedynie miejscem zapalnym konfliktu katalońskohiszpańskiego.
Na reakcję rządu centralnego w Madrycie nie trzeba było czekać długo. Jeszcze przed
planowanym referendum wydano rozkazy miejscowej policji (Katalonia, ze względu na swoją
dotychczasową autonomię, miała własny rząd, policję i urzędy) zapobieżenia otwarcia lokali
wyborczych. Dodatkowo do regionu sprowadzono 5000 funkcjonariuszy Policia Nacional
i Guardia Civil, którzy mieli stanowić zabezpieczenie dla miejscowych oddziałów. Pierwotnie
policja miała wkroczyć do szkół w nocy z 30 września na 1 października, jednak ostatecznie
zmieniono rozporządzenie i nakazano siłom policyjnym wejście do punktów głosowania
między 8 a 9 rano, a zatem przed otwarciem lokali wyborczych. Pierwotnie planowano też
przejęcie kart do głosowania najpóźniej do godziny 20, kiedy zamykano lokale wyborcze, by
nie dopuścić do przeliczenia głosów. Jednostki napotkały opór wolontariuszy blokujących
lokale do głosowania oraz wyborców, wskutek czego doszło do licznych zamieszek na terenie
całej Katalonii. Dwa dni po głosowaniu szef rządu w Barcelonie, Carles Puigdemont
w wywiadzie dla BBC powiedział, że rząd kataloński „podejmie działania pod koniec tygodnia
lub na początku następnego”, aby jednostronnie ogłosić niepodległość nowego państwa. Dodał
również, że obecnie nie ma żadnych kontaktów między Madrytem a jego administracją. Tego
samego dnia król Filip VI nazwał katalońskie referendum „nielegalnym”, a władzom regionu
zarzucił „nielojalność i nieodpowiedzialność”.
We wtorek, 10 października, Carles Puigdemont podczas blisko godzinnego
wystąpienia przed barcelońskim parlamentem zaprezentował izbie wyniki referendum, jednak
w imieniu rządu zaproponował, by zawiesić na kilka tygodni skutki deklaracji niepodległości
w celu rozpoczęcia negocjacji z Madrytem. Po tym wystąpieniu parlamentarzyści
opowiadający się za secesją podpisali deklarację niepodległości, która miała proklamować
Republikę Katalonii, jednak dokument nie zawierał daty, z którą zadeklarowane skutki miałyby
11

się ziścić. W odpowiedzi premier Hiszpanii zażądał od władz regionu wyjaśnienia, czy
wtorkowe wydarzenia należy poczytywać jako secesję, czy też nie. Termin odpowiedzi
wyznaczono na 16 października. W przypadku odpowiedzi twierdzącej Barcelona miała
otrzymać trzy dni na odwołanie deklaracji. W przeciwnym wypadku premier Rajoy (szef rządu
madryckiego) zasugerował wdrożenie w życie art. 155 konstytucji hiszpańskiej znoszącej
przywileje Katalonii i jej autonomię. „Sądnego dnia” Puigdemont wystosował list do Rajoy’a
pod naciskiem Madrytu i skrajnie niepodległościowych partii katalońskich z propozycją
dwumiesięcznych negocjacji w sprawie statusu regionu. Jednakże nie przyniosło to
zamierzonych skutków. Wobec biernej postawy barcelońskiego premiera 21 października
premier Rajoy wdrożył w życie art. 155 konstytucji. W związku z tym ogłoszono
przedterminowe wybory w regionie. Jednak pięć dni później podczas debaty w hiszpańskim
senacie nad zastosowaniem „środków naprawczych” w Katalonii Carles Puigdemont
zaprezentował krótkie wystąpienie. Wbrew przewidywaniom nie zdecydował się na rozpisanie
nowych wyborów parlamentarnych, co mogłoby pokrzyżować plany rządu centralnego ani nie
proklamował republiki. Następnego dnia, na wniosek dwóch partii regionu, parlament
wprowadził do porządku obrad projekt uchwały w sprawie niepodległości, który jeszcze tego
samego dnia został przegłosowany 70 głosami przy 10 głosach przeciwnych. Wobec tych
wydarzeń premier Rajoy przyjął pięć dekretów: o odwołaniu prezydenta Generalitat,
o odwołaniu członków rządu Katalonii, o przekazaniu ich kompetencji odpowiednim ministrom
hiszpańskim, o likwidacji wszystkich przedstawicielstw zagranicznych Generalitat i odwołaniu
141 urzędników powołanych przez katalońskich ministrów oraz rozpisaniu nowych wyborów
na 21 grudnia b.r. Pod koniec miesiąca prokurator generalny wniósł do Krajowego Sądu
Wyższej Instancji oraz hiszpańskiego Sądu Najwyższego dwa akty oskarżenia byłych
członków rządu katalońskiego o działalność wywrotową, powstanie i sprzeniewierzenie
środków publicznych. Wobec tych zarzutów Puigdemont wraz z sześcioma byłymi radcami
Generalitat opuścił Hiszpanię i udał się do Brukseli, gdzie przebywa do tej pory. W odpowiedzi
Sąd Krajowy wydał europejski nakaz aresztowania dla Puigdemonta i byłych ministrów.
Mimo wszystkich represji były kataloński premier wydaje się nic nie robić sobie
z grożącej mu odpowiedzialności karnej po powrocie do kraju. Kilka dni temu zapowiedział
gotowość do startowania w wyborach grudniowych do parlamentu Katalonii.
Wobec referendum niepodległościowego zagrożone mogą poczuć się również inne
kraje europejskie, w skład których wchodzą autonomiczne regiony. Są to między innymi
Francja, gdzie na której terenie od dłuższego czasu funkcjonują ruchy niepodległościowe
Korsyki, Alzacji czy Bretanii, Niemcy, z dążącą do niepodległości Bawarią, Włochy, w skład
których wchodzi Sycylia z własnym rządem i prezydentem, czy nawet stolica Unii Europejskiej
– Belgia, złożona z dwóch regionów (francuskojęzycznej Walonii i flamandzkojęzycznej
Flandrii), od której od dawna chce się oderwać jej flamandzka część. Również w samej
Hiszpanii pojawiło się wiele głosów poparcia dla Katalonii wśród półautonomicznych
regionów, takich jak Walencja czy Kraj Basków, który dąży do zjednania się z Baskami
francuskimi we własnym niezależnym państwie. Wobec tego możemy się wkrótce spodziewać
kilku nowych wystąpień niepodległościowych w tych rejonach.

12

Miasto śmierci tętni życiem
Karolina Koper

Kair to miasto położone w Egipcie, które z biegiem czasu i wraz z postępem cywilizacji
rozrosło się i rozwinęło. Szukając danych na temat liczebności tej stolicy, znalazłam
informację, że miejsce to zamieszkuje blisko 9 milionów ludzi, zajmując tym samym
20 pozycję w rankingu ,,miast o największym zaludnieniu na świecie’’. Mało kto jednak wie,
że około 2 milionów Kairczyków zamieszkuje na cmentarzu. Patrząc na to z naszej
perspektywy, wydaje się nam to niecodzienne, nieco straszne czy przerażające, a może nawet
dziwne. Dla ludzi, którzy stworzyli tam swój dom, obracanie się wśród setek nagrobków to nic
nadzwyczajnego. W zasadzie skąd się tam wzięli? I dlaczego tam mieszkają? Czy
przekroczenie takiej granicy można jeszcze nazwać normalnością?
Qarafa, el-Arafa
Tak właśnie nazywa się ta ogromna kairska nekropolia, położona pod wzgórzami Mokkattam,
leżącymi w południowo - wschodniej części tego miasta. Jest to cmentarz islamski, co, jak
łatwo się domyślić, wynika z przewagi liczebnej ludzi wyznających tę religię w Egipcie.
Zdecydowana większość mieszkańców tej betonowej dżungli nekropolię tę nazywa po prostu
„el'Arafa’’, co w tłumaczeniu oznacza ,,cmentarz’’. Miejsce to jest siatką wielu pomników
poświęconych zmarłym, pochowanym najczęściej wiele lat temu. Znajduje się tam również
mauzoleum o długości aż 6,4 km. Ten pewnego rodzaju grobowiec-krypta to także główny
obszar życia i pracy niektórych mieszkańców cmentarza. To punkt centralny całego tego
dużego obszaru, na którym skupia się spora liczba zadomowionych tam rodzin. Cmentarz ten
ma długą i dosyć skomplikowaną historię. Korzystając z różnych źródeł, udało mi się dotrzeć
do informacji, że jego początek przypada na około 632 rok, a jego historia rozpoczyna się wraz
z dniem założenia przez pewną rodzinę miejsca spoczynku dla najbliższych, które z biegiem
lat rozrastało się.
Życie w towarzystwie śmierci
Skąd pomysł na życie w miejscu owianym taką mroczną i raczej dla większości nieprzyjemną
atmosferą? Skąd zaczerpnięta została koncepcja życia w takim otoczeniu? Szukając
odpowiedzi na te, nurtujące mnie pytania, udało mi się odnaleźć kilka istotnych informacji,
które w znaczącym stopniu mogły mieć wpływ na tak liczną „cmentarną społeczność”. Jednym
z możliwych powodów życia pomiędzy duszami swoich przodków, mogła być tęsknota,
przywiązanie, chęć podtrzymania tradycji i bliskiego kontaktu duchowo-metafizycznego ze
zmarłymi członkami swoich rodzin. Brzmi to dość abstrakcyjnie, bowiem trudno wyobrazić
sobie takie niekonwencjonalne rozwiązanie w otaczającej nas rzeczywistości, ale widocznie
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więź z bliskimi duszami niektórych Egipcjan
jest na tyle silna, że są oni w stanie
podporządkować swoje życie czyjemuś, które
tak naprawdę może już nie istnieć od wielu
lat. Znajdą się też tacy, którzy wyemigrowali
do
Kairu
z
rolniczych
wiosek
w poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszych
perspektyw na życie, ostatecznie trafiając do
miejsca kojarzonego raczej z końcem
wszelkich planów. Sporą częścią wszystkich
mieszkańców Qarafa, el- Arafa są także
jednostki, które znalazły się tam z powodu
zniszczeń
wywołanych
odnową
urbanistyczną i presją urbanizacji, która
wzrosła za czasów Gamala Abdela Nassera prezydenta Egiptu w latach pięćdziesiątych.
Powodów może być o wiele więcej, natomiast
zdumiewająca w tym wszystkim jest liczba
tych ludzi. Podliczając mieszkańców
Warszawy, okazuje się, że jest ich
1,7 miliona, co wydaje się potężną liczbą, ale
trochę jednak brakuje naszej stolicy do
„miasta umarłych”.
Cmentarny ewenement na skalę światową?
Na świecie jest mnóstwo miejsc, w których ludzie osiedlają się w skupiskach. Rzadko jednak
można usłyszeć o zamieszkiwaniu tak nietypowego obszaru na tak dużą skalę. Pod wzgórzami
Mokkattam, osiedleni są głównie ludzie ubodzy, ale nie ma jednak reguły uzasadniającej status
majątkowy zamieszkałych tam Egipcjan.
Miasto mroków przyciąga do siebie elementem tajemnicy, który w sobie posiada, specyficznym
klimatem i atmosferą. Nie mówi się o nim jednak dużo, a biura podróży zazwyczaj nie posiadają
tego miejsca w planach swoich wycieczek. Dlaczego tak jest? Może to przez radykalną wiarę
ludzi tam żyjących? Lęk turystów? Niestety, nie wiem, bowiem na temat tych nekropolii
w Kairze milczy się jak grób.
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Ideologie
Lukasz Brierre

„Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić. I zawsze robi tylko błoto.”
- Aleksander Fredro
M. urodził się na wsi, mając za rodziców najbogatszych chłopów w powiecie. Początkowo
M. wykonywał czynności typowe dla wiejskiego chłopca - nosił drewno na opał,
przygotowywał karmę dla zwierząt i zajmował się innymi drobnymi pracami w gospodarstwie.
Potem zaczął chodzić do szkoły, w której uczył się przede wszystkim na pamięć tekstów
etycznych i religijnych. Nauka sprawiała mu przyjemność i uczył się bardzo dobrze.
Interesowała go szczególnie historia i literatura jego kraju. Uwielbiał czytać i robił to, kiedy
tylko mógł. Niczym Don Kiszot w dziele Cervantesa - na lekturę swoich ulubionych książek
poświęcał nawet noce. Budził się, by czytać, kiedy tylko upewniał się, że jego rodzina poszła
już spać. Wizja świata przekazywana w książkach silnie na niego wpływała i bywała często
odmienna od tej nauczanej w szkole, co powodowało, że M. w wieku młodzieńczym często
buntował się przeciw swym szkolnym nauczycielom i rodzicom. Przerwał szkołę tylko na kilka
miesięcy, kiedy zaciągnął się do wojska, gdy jego kraj potrzebował zaangażowania swoich
obywateli. Nie walczył jednak bezpośrednio z wrogiem, lecz spisywał wszystkie wydarzenia,
będąc na tyłach. Ten czas wykorzystywał też na samokształcenie, czyli czytanie książek. W
swoim oddziale był osobą lubianą i szanowaną przez kolegów za wiedzę. Po krótkiej służbie
wstąpił do szkoły nauczycieli, gdzie zaczął angażować się w różne przedsięwzięcia edukacyjne.
Między innymi uczył robotników pisać i czytać. W końcu został nauczycielem w szkole w
stolicy prowincji. Dzięki szacunkowi, jakim się cieszył wśród innych, po kilku latach został
dyrektorem seminarium nauczycielskiego.
Zatem - kto dokładnie był tym sympatycznym miłośnikiem książek? Pewnie większość z was
nie miała pojęcia, że powyższy fragment jest opisem wczesnych lat życia najbardziej krwawego
przywódcy w historii świata – komunistycznego dyktatora Chin Mao Zedonga. Trudno zliczyć
ludzi, którzy stracili życie z powodu jego decyzji i działalności jego reżimu. Niektórzy eksperci
szacują liczbę ofiar nawet na 100 milionów!
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Zapewne myślicie, że taki życiorys byłby odosobniony na tle życiorysów innych masowych
zbrodniarzy. Nic bardziej mylnego! Większość z nich posiada wyjątkowo wiele podobieństw.
Mao Zedong, Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot – krwawy dyktator Kambodży, czy nawet Osama
bin Laden – żaden z nich nie zasmakował biedy w latach swojej młodości. Co więcej, część
z nich żyła w rodzinach zamożniejszych od większości rodzin w ich ojczystych krajach.
Praktycznie każdy z nich był człowiekiem wykształconym, mającym dostęp do zachodniej
edukacji i lubującym się w lekturze książek. Osama Bin Laden, którego ojciec był saudyjskim
multimilionerem, jako nastolatek bywał na wakacjach w Europie. Dzieciństwo tych
ludobójców nie zawsze było łatwe, lecz trudno powiedzieć, żeby którykolwiek z nich miał
jakieś szczególnie traumatyczne wspomnienia z tego okresu. Wyjątkiem może tu być Stalin,
który regularnej przemocy doznawał ze strony ojca alkoholika. Ponadto, wielu z nich
przemawiać publicznie i skupiać uwagę innych nauczyło się podczas pracy w charakterze
nauczycieli… Każdy z nich zajmował
się
również
w
działalnością
publicystyczną.
Nasuwa się zatem pytanie: co z tymi
ludźmi poszło nie tak? Czemu ludzkie
życie przestało być dla nich
jakąkolwiek wartością? Czemu z tak
chłodną obojętnością podchodzili do
cierpienia i śmierci, którą bezustannie
zadawali innym? I jaki sens widzieli w
tych niewyobrażalnych cierpieniach
niewinnych osób?
Moim zdaniem powodem tego jest
specyficzny
rodzaj
szaleństwa.
Szaleństwo podobne do tego, na jakie
cierpiał Don Kiszot, które polegało na
całkowitym zadurzeniu się w pewnej
pięknej dla nich idei. Był to pewien
rodzaj ślepej miłości, który bez
wątpienia miał do niej podobne
objawy, lecz z ludzką miłością miał
niestety
niewiele
wspólnego.
Całkowicie
tonęli
oni
w wizjach przyszłości, które stopniowo kreowali w swoich umysłach przez długi czas. Wpływ
na kształt owych wizji mieli bez wątpienia ludzie, z którymi rozmawiali, przemówienia, w które
się wsłuchiwali a przede wszystkim książki, które czytali z wielką gorliwością. Podobnie jak
Mao, Stalin ponoć codziennie oddawał się lekturze i czytywał po 400-500 stron. W ten sposób
ci krwawi dyktatorzy kreowali swoje własne wartości, poglądy i przekonania, przez pryzmat
których oceniali rzeczywistość. Hitler wymarzył sobie społeczeństwo jednolite rasowo, Lenin
– społeczeństwo wolne od podziału na biednych i bogatych, Mao – wolny od wpływów innych
państw kraj, którego obywatele za najważniejszą wartość uznawaliby posłuszeństwo
w stosunku do władz. Tak tworzyli swe ideologie. Zauważam pewną prawidłowość w ich
życiorysach. W każdym przypadku to nie bieda czy brak edukacji były powodem wykształcenia
danej ideologii. Wręcz przeciwnie. Ubóstwo, brak wykształcenia obywateli i ogromne
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cierpienia były natomiast zawsze konsekwencjami wprowadzenia ideologii jako oficjalnej
doktryny w którymkolwiek z tych państw. Gdyby ci przywódcy poprzestali jedynie na szukaniu
uniwersalnych prawd rządzących światem, zachowaliby ludzkie oblicze. Bowiem szukanie
prawdy i sensu w życiu jest u ludzi czymś naturalnym i świadczy o naszym człowieczeństwie.
Natomiast ci tyrani w pewnym momencie życia po prostu uznali, że już odnaleźli ową
tajemniczą prawdę, która niczym cudowne lekarstwo uzdrowi ich naród czy nawet cały świat.
Skupili się wówczas na przekonywaniu innych do swoich poglądów a następnie do ich
sumiennej realizacji. Byli głupcami, którzy bez zawahania twierdzili, że już posiedli prawdy
tego świata… Ja natomiast głęboko wierzę, że przeznaczeniem człowieka jest jedynie dążenie
do prawdy, której nigdy nie będzie nam dane posiąść. Oni kurczowo trzymali się swoich wizji,
które były dla nich jak najcenniejsze marzenie. Gdyby je porzucili, byłoby to równoznaczne
z przyznaniem się przed samym sobą, że czas poświęcony na wizualizację i planowanie
przyszłości (czyli większość ich życia) był czasem straconym, bowiem ich założony piękny cel
nigdy nie będzie miał idealnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dlatego chyba łatwiej im
było brnąć w fałszywe założenia i pozbawiać życia kolejne miliony ludzi niż przyznać się, że
poświęcili tak wiele czasu na kreowanie czegoś, co było utopią. Uważam także, że ta ideologia
mogła się stać ich iluzoryczną powłoką, w której starali się żyć. Im głębiej zanurzali się
w książkach i swych rozmyślaniach o przyszłości, tym bardziej odcinali się emocjonalnie od
teraźniejszości i jej przykrych aspektów. To mogło być powodem ich dystansu do wszelkich
niezliczonych ludzkich tragedii, których sami byli autorami.
Wyrosłem już z wieku, w którym uważałem, że ludzie dzielili się na dobrych i złych, a każda
historia zawsze kończyła się happy endem. O ileż taki świat byłby prostszy. Jedno, co wiem
to, że wszelkie ideologie są niczym innym jak marzeniami polityków czy przywódców
religijnych związanymi z wyimaginowanym porządkiem, jaki powinien zapanować na świecie.
Sądzę, że marzenia potrzebne są wszystkim ludziom. To, że ludzie potrafią im poświęcać swój
czas, energię a czasem nawet własne życie, uważam za coś pozytywnego i pięknego. Piękne
mogą być również ideały, którymi ludzie chcą się kierować i które ich inspirują. Natomiast
co najmniej przerażające jest, gdy ludzie realizują swoje marzenia poświęcając dla nich życie
innych niewinnych osób, nad którymi sprawują władzę… Dlatego też, to właśnie nie w naturze
ludzkiej, a we wszelkich ideologiach i przeświadczeniu niektórych przywódców o swojej
niemylności upatruję wszystkiego najgorszego, co nas, ludzi spotkało i może w przyszłości
spotkać.
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Ocalić od zapomnienia
Emiel Regis
Brwinów, Ulica Żwirowa 10 willa pp. Niedźwiedzkich,
Godzina 22:34, 12 września 1939
Hubert przekonał się na własne oczy, czym jest prawdziwa wojna. Bynajmniej nie była to przygoda,
w której nosił piękny mundur i tańczył z wieloma pannami na zabawach, jak sądził na początku, gdy
zaciągali się do wojska. Wojna była koszmarem. Podczas szkolenia wszystko wydawało się łatwe.
Pobiegnij tam, wróć, rzuć granat, strzel. Jednak w starciu z brutalną rzeczywistością, tygodniowe
szkolenie okazało się nic nie warte. Przegrali pomimo początkowych sukcesów, Niemcy rozgromili ich
przy użyciu czołgów, w ostatecznym starciu zabijając ich dowódcę – Karola Ziemskiego.
Z tych ponurych rozmyślań wyrwało go lekkie szturchnięcie w bark. Był to Aleksy, jego serdeczny
przyjaciel, którego znał od dzieciństwa. Lubili się wspólnie bawić w dużym ogrodzie, który przylegał
do rodzinnego domu Huberta. Dom był wyjątkowy jak na ówczesne czasy. Duży, piętrowy, murowany.
Wejścia strzegły cztery proste kolumny, które równocześnie stanowiły podparcie dla balkonu. Ganek
dzięki daszkowi był zawsze zacieniony i stanowił miłe schronienie przed żarem w lato, jak też deszczem
na jesieni. Wnętrze też było piękne. Przestronne, wysokie pokoje, wypełnione po sufit światłem.
Drewniana, polakierowana posadzka dodawała dostojeństwa wnętrzom i nie przeszkadzało nawet to, że
gdzieniegdzie była już wytarta w miejscach, które stanowiły główne przejścia w domu. Ściany były
białe, skromnie ozdobione. W największym pokoju, gdzie zbierała się rodzina przy stole, stał fortepian.
Instrument rzadko już teraz używany, więc niedostrojony. Był tam też kominek, lubiany w zimę
zwłaszcza przez dzieci, które wyciągały w stronę ognia zmarznięte rączki.
Oczywiście był też głęboki fotel, w którym odpoczywał często ojciec Huberta.
Aleksy nie dawał za wygraną i skutecznie wyciągnął kolegę z rozmyślań.
- Z Jankiem wszystko w porządku, więc zostawiłem go sam na sam z Julką. Ach, ci zakochani.
Co masz taką ponurą minę, w końcu żyjemy – powiedział z troską Aleksy.
- Martwię się. O naszą przyszłość, o przyszłość Polski, no i o to, czy Niemcy zaraz do miasta
nie wejdą. – niechętnie odpowiedział Hubert
- Spokojnie, zwiadowcy mówią, że Szwaby muszą się przegrupować. Zajmie im to co najmniej
dwa dni. A teraz idź się prześpij, obudzę cię, gdy będzie twoja warta – powiedział Alek, będąc już za
drzwiami pokoju.
***
Brwinów, Ulica Żwirowa 10 willa pp. Niedźwiedzkich
Godzina 7:42, 13 września 1939
Ze snu wyrwał go hałas i krzyki dochodzące z dołu. Huber przeciągnął się i zaczął się ubierać. Był
ciekawy, o co idzie to całe zamieszanie. Schodząc, zauważył w holu sporą grupę. Hubert poczuł ścisk
w żołądku. Janek stał pod ścianą, a Alek i Julia o coś się kłócili.
- Chyba śnisz, że ich tak po prostu zostawię. Znam tych ludzi od małego. – powiedziała
wyraźnie oburzona Julka.
- Niemców jest co najmniej dwa razy więcej i mają czołg. – twardo odparł Alek
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- Ale to jest nieludzkie, kim ty się stałeś Alek. Oni zabijają niewinnych. Musimy chociaż
spróbować!
- Czy ktoś mi może wytłumaczyć, o co chodzi!? – zapytał Hubert
- Niemcy przegrupowali się w nocy i nad ranem weszli do miasta wraz ze wsparciem czołgów. Zaczęli
wyciągać ludzi z domów i mścić się za wczorajszą bitwę. Na razie zajęli drugą cześć Brwinowa,
ale zbliżają się dość szybko. – wyjaśnił szybko Janek – A ta dwójka kłóci się, co zrobić. Alek twierdzi,
że powinniśmy się wycofać wraz z pozostałościami 36 Pułku Legii Akademickiej do Warszawy. Julka
natomiast chce pomóc mieszkańcom. Ostateczna decyzja należy do ciebie.
- Musimy pomóc mieszkańcom, w końcu to nasi znajomi, przyjaciele, to nasza rodzina, a rodziny się
nie zostawia w potrzebie – powiedział Hubert. Zaschło mu kompletnie w gardle. Uświadomił sobie,
jakie konsekwencje będą miały jego słowa.
- Julka, leć powiadomić mieszkańców, niech ochotnicy się tutaj stawią. Alek, leć do magazynu i zobacz,
co nam zostało. Janek, ciebie potrzebuję tutaj. Musimy wszystko rozplanować
***
Brwinów, Ulica Żwirowa 10 willa pp. Niedźwiedzkich
Godzina 9:00, 13 września 1939
- Mamy 54 ochotników, z czego 14 ma własną broń. Reszta ma głównie widły, topory, jest nawet parę
szabli natomiast ich morale są bardzo wysokie, w końcu walczą o swoje domy. – zameldowała Julka
- Dobrze się spisałaś, Alek, melduj – powiedział Hubert
- W magazynie są straszne pustki. Jest parę strzelb, tuzin karabinów, dwa lub trzy pistolety i jedna
rusznica przeciwpancerna oraz karabin maszynowy. Na szczęście mamy jeszcze spory zapas amunicji.
– odparł Alek.
- A co z resztkami 28 Dywizji Piechoty? – spytał Hubert
- Zostały najwyżej dwa plutony, są zmęczeni, ale chętni do walki. – powiedział Janek
- To i tak więcej niż się spodziewałem- odpowiedział Hubert – Tu macie szczegóły akcji, w wielkim
skrócie zastawimy na nich pułapkę przy skrzyżowaniu. Podczas gdy Niemcy będą zajęci walką, Julka
z kilkoma ochotnikami pójdzie uwolnić cywili. Następnie dasz nam znak wystrzeliwując flarę. Wtedy
postawimy zasłonę dymną i wycofamy się. Zbieramy się tutaj punktualnie o 11:30. Akcja rozpoczyna
się za godzinę. Alek, Janek idziecie ze mną.
***
Brwinów, Skrzyżowanie Józefa Piłsudskiego
Godzina 10:23, 13 września 1939
Oba plutony ochotników sprawdziły się doskonale, zaciągnęli Niemców w pułapkę. Ciężki karabin
Maxima, jeszcze z czasów I wojny, kompletnie zaskoczył Niemców. Pomimo ciężkich strat wróg
w końcu znalazł osłony. Wywiązała się zacięta walka pozycyjna. Po około dziesięciu minutach
zwiadowcy zameldowali, że Niemcy ściągają posiłki z całego miasta. Wszystko szło według planu. Aż
do czasu…
***
Brwinów, Rynek
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Godzina 10:32, 13 września 1939
Odgłosy bitwy niosły się po całej okolicy. Ich intensywność świadczyła o zażartości starcia. Julce
zaczęły się trząść ręce ze zdenerwowania. Martwiła się o swojego chłopaka, jak i powodzenie jej części
planu. Wszystkie siły niemieckie skupiły się na dotarciu do skrzyżowania. Cywili pilnowało zaledwie
10 strażników.
– Dobra nasza! – pomyślała.
Szybko wydała odpowiednie rozkazy. Dysponowała niewielkimi siłami, ale za to mieli przewagę
zaskoczenia. Gdy jej ludzie znaleźli się na swoich pozycjach, wydała rozkaz do ataku.
***
Brwinów, Skrzyżowanie Józefa Piłsudskiego
Godzina 10:47, 13 września 1939
Wszystko szło aż za dobrze, Niemcy nawet nie wychylali się zza osłon. Zapanowała nienaturalna cisza,
cisza wypełniona oczekiwaniem. Usłyszeli z oddali zbliżający terkot silników. Z tunelu wyjechały dwa
czołgi typu Pzkpfw II. Rozpętało się prawdziwe piekło. Niemcy ruszyli do kontrataku przy miażdżącej
osłonie ogniowej czołgów. Odział z rusznicą przeciwpancerną ulokował się w cukierni. Potężny pocisk
kalibru 7,92 z brzdękiem odbił się od płyty bocznej wieży. Hubert właśnie sobie uświadomił, jaki błąd
popełnił, umieszczając właśnie tam oddział z rusznicą. Nie mieli przestrzału na słabiej opancerzony bok
pojazdu przez to, że czołgi częściowo chowały się w tunelu. Janek szturchnął go w plecy.
– Patrz! - krzyknął.
Na niebie powoli opadała czerwona flara.
– Postawić zasłonę dymną i wycofać się do bazy – wrzasnął na całe gardło Hubert.
***
Brwinów, Ulica Wilsona
Godzina 11:06, 13 września 1939
Niemcy nie ustępowali. Rusznicy przeciwpancernej udało się wyeliminować jednego z panzerów
poprzez piękny strzał w zbiornik paliwa. Czołg zajął się ogniem. Z drugiego Pzkpfw II spadła gąsienica.
Jego ludzie zaczęli padać jak muchy. Niemcy deptali im po piętach. Mieli właśnie ukryć się za rogiem
ulicy, gdy nagle Alek potknął się o rozrzucone cegły. Janek rzucił się z pomocą. Dookoła świstały kule.
Hubert robił, co mógł, aby osłaniać swoich przyjaciół. Nacisnął spust, nic się nie stało, tylko broń
wydała cichy brzdęk.
Dlaczego teraz? – z rozpaczą pomyślał Hubert.
Byli niecałe 5 metrów od zakrętu, gdy Janek upadł na ulicę. Jego wojskowa koszula koloru khaki
zabarwiła się na szkarłatny kolor. Zbłąkana kula trafiła go prosto w kręgosłup przerywając rdzeń. Zginął
na miejscu. Alek w zimnej furii odwrócił się i zaczął strzelać do Niemców. Hubert musiał go siłą
odciągać.
***
Brwinów, Ulica Żwirowa 10 willa pp. Niedźwiedzkich
Godzina 11:30, 13 września 1939
Julka już na nich czekała. Hubert zastanawiał się, jak przekaże jej smutną wiadomość.
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- Gdzie on jest? Co się stało? Wszystko w porządku!? – pytała Julka.
Odpowiedziało jej tylko pełne smutku spojrzenie Alka. Odgłosy walk zbliżały się z sekundy na sekundę.
Julka zrozumiała w lot.
- To niemożliwe, on zaraz przyjdzie prawda!? Prawda!? Oczy zaczęły jej zachodzić łzami.
Hubert podszedł i objął ją.
- Tak mi przykro, nic nie mogliśmy zrobić. Ale teraz musisz być dzielna. Musisz przeżyć i
opowiedzieć naszą historię. Teraz pójdziesz tajnym tunelem, udasz się do dowództwa i opowiesz im, co
tu się stało. My zaraz dołączymy, tylko spalimy papiery.
***
Brwinów, Ulica Żwirowa 10 willa pp. Niedźwiedzkich
Godzina 11:35, 13 września 1939
- Przecież dowództwo już wie. - powiedział Alek – wysyłałeś wczoraj człowieka.
- Tak będzie lepiej. Jak Julka przeżyje wojnę, to znajdzie sobie nowego chłopaka – odparł
Hubert.
Nagle usłyszeli jak kule zaczęły uderzać o budynek. Gdzieś na górze poszło okno.
Oprócz nich wszyscy już się wycofali. Za wszelką cenę chcieli zatrzymać wroga, a mury, w których się
wychował, zdawały się bronić ich w dwójnasób.
Hubert widział oczami wyobraźni piętro ich rodzinnego domu. Widział, jak firanka lekko faluje w jego
sypialni, bo szyba została tam wybita. Widział, jak wrześniowe słońce wypełnia pokój i kładzie się aż
w rogu pomieszczenia. Słyszał jak kolejna kula zbija lampę, która stała na stoliku w sypialni matki.
Widział jak kawałki szkła z okien tańczą po następnej salwie karabinu.
Alek mniej związany z domem, lepiej nadzorował sytuację
- Nie mogę pozwolić, aby dokumenty i wszystkie te zapasy przejął wróg. Niestety, zepsuł się
zdalny zapalnik. Teraz uciekaj, Hubert.
- Nie zostawię cię, Ty leć, ja ich powstrzymam.
Ich spojrzenia się spotkały. Oczy obydwu młodych żołnierzy nie wyrażały strachu, lecz determinację.
Huber pobiegł do piwnicy, wziął najbliższy granat. Odbezpieczył go. W tej chwili wszystko zamarło na
chwilę. Ostatnia sekunda, w której dom był wszystkim, co znał z dzieciństwa. Widział sprzęty
przycupnięte w roku piwnicy, odłożone na gorsze czasy. Słyszał, że wróg już jest w głównym korytarzu,
gdzie mama uczyła go chodzić. Ostatnio tak chętnie, na samym środku, spał tam ich pies.
Dom, w tej ostatniej chwili, otulał go ciepło ze wszystkich stron i zdawał się mówić, że coś po nich
zostanie.
Hubert nie mógł w nieskończoność przedłużać tej chwili. Rzucił granat na skrzynkę z materiałami
wybuchowymi.
Usłyszał na górze ostatnie strzały. Potem była już tylko cisza…
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„W imieniu Rad”

Neony

oznakami

nadziei.

Niektóre

Ninel

intensywne światło.

W imieniu Rad piszę

W odbiciach szyb nasze wspomnienia,

Samych tylko słusznych

zniekształcone przez własne wyobrażenia.

By zapobiec upadkowi

„Była ciemna

przygaszone, lecz od większości bije

tego kraju należy
Zmienić co rusz ład

burzliwa noc…”

Pragnę też nadmienić

Joanna Rzempołuch

O nieomylności wyroków
Była ciemna burzliwa noc…

Wszelakich oddanych
Do wiadomości ludu

Za oknem błyskały pioruny,

Nieogarnięte umysłem

Ona z krwią na rękach

Dziwy i nadzieje roztoczone
Nad naszym krajem

Przy skraju jego trumny,

Lepsze jutro i pojutrze

On umierając w mękach,

Bramy świata otwarte

Powieki mokre ma zamknięte,

Lud jako wzór
Niech żyje lud pomyślnie

Otwarte usta zastygłe wpół słowa

Sprawiedliwie w równości

Chciałyby szeptać myśli nieujęte,

W imieniu Rad

Nad nim jej głowa

Warszawa

Wzrokiem na wskroś przeszywa.

Helena Długokęcka

-Musiałam - rzekła,

Niebo tak kolorowe, bo wylano na nie myśli

-Wybaczysz mi… chyba?

całej

ludzkości:

różowe

bicia

serca,

niebieskie uśmiechy, czarne niepokoje.
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Złote Usta
„Nigdy nie gram w inteligencję, bo zawsze
wygrywam. A skromność to moje drugie
imię” ~ prof. Magdalena Szczygielska
„Na

czym

polega

przyjaźń

polsko-

niemiecka? My nie mieszamy ich z błotem,
a oni

nas

Przemysław

nie

najeżdżają” ~ prof.

Poniatowski,

o

przyjaźni

polsko-niemieckiej
„Łzy z waszych oczu sercem mym osuszę”
~ prof. Jan Olenowicz
,,Jestem

na

naskoczyć"

Kajmanach,
~

możecie

prof.

mi

Przemysław

Poniatowski o możliwości ucieczki przed
wymiarem sprawiedliwości
„To nie chodzi o to, że porosty lubią tam,
gdzie inni nie lubią. Gdyby mogły, to też by
lubiły.” ~ prof. Edyta Kostrzewa
„Długość liczymy od pępka człowieka do
pępka Ziemi.” ~ prof. Michał Zarzycki
podczas lekcji o sile grawitacji
,,Nauczyciel powiedział - Bóg powiedział"
~ prof. Michał Deniziak
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