
1

Numer 214 POMEZANIAE

BIULETYN SPO£ECZNO KULTURALNY WYDAWANY W JERZWA£DZIE

POMEZANIAE

Numer 214
lipiec 2009

Aleksander Minkowski  przy pracy - fot. J.S.

W numerze:
Spada Pisuarczykom - str. 2
Z teki Tadeusza Markosa - str. 3 
Bojownicy o prawdê historyczn¹ - str. 4
Kult drzew - str. 10
Z akt Kazimierza Napiórkowskiego - str. 14
Autentyczne raporty policyjne - str. 16
W naszym ogrodzie - str. 18



2

POMEZANIAE lipiec  2009

Biuletyn wydawany w Jerzwa³dzie od 31 lipca 1991 roku.
Rejestr s¹dowy S¹d Wojewódzki w Olsztynie, sygn.akt I Ns.Rej.Pr 25/91
Red nacz. Janusz Soko³owski
14-233 Jerzwa³d 52a,  tel.:758 86-65, kom. 0 503 312 016  www.pomezaniae.jor.pl

Spada Pisuarczykom
- Ajajajajajaj! – Krzykn¹³ „By³y” znad „Trybunowyborczej”. –
ChodŸcie no tu Padalczyk, szybko. Ale jaja nad jajami.
- Có¿ to siê sta³o szefie mój ulubiony – sk³ama³, jak zwykle,
Jan Padalczyk wyrwany ze swojego ulubionego stanu zadu-
my.
-  Prawo i Sprawiedliwoœæ spad³o w dó³ a¿ o 8 procent. We-
d³ug najnowszego sonda¿u PiS popiera tylko 18 proc. Pola-
ków. Platforma deklasuje rywali i mo¿e liczyæ na a¿ 55 proc.

g³osów wyborców.
- Widzê, ¿e siê szef cieszy, jakby co najmniej wygra³ w totka. Ale tu siê szef

bardzo myli, bo ju¿ nied³ugo Pisuarczykom wzroœnie.
- Nie wierzê piosence…..
- Ale szefie, nie wie szef co Kaczyñski zrobi³? Kaczyñski na pielgrzymce na Ja-

snej Górze zapisa³ siê znowu do Radia Maryja. Chce kupiæ telefon komórkowy
od Rydzyka. Co powiedzia³ Kaczyñski? ̄ e to „Nowy”, „genialny”, „wielki” pomys³
o. Tadeusza Rydzyka, by stworzyæ swoj¹ sieæ komórkow¹. Szef PiSu zadeklaro-
wa³ nawet, ¿e jeœli telefonia ruszy, natychmiast zostanie jej abonentem.

- O jasna cholera……
- Jaros³aw Kaczyñski przemawia³ do wiernych pozostaj¹cych pod jasnogórskimi

murami kilkadziesi¹t minut po zakoñczeniu mszy, która by³a g³ówn¹ czêœci¹ piel-
grzymkowych uroczystoœci. Podkreœla³, ¿e kochaj¹cy wolnoœæ Polacy, musz¹
walczyæ o zwi¹zan¹ z tym pojêciem prawdê, a „z³o zwyciê¿aæ dobrem”. A dalej
nawo³ywa³ - Musimy tak¿e walczyæ o prawdê codzienn¹, która odnosi siê do
wszystkiego, co dzieje siê w naszym kraju, a co tak czêsto jest przekrêcane,
zmieniane przez tych, którzy prawdy siê boj¹ i prawdy nie znaj¹. Chodzi o tych,
„którzy czasem tak bardzo nie chc¹ prawdy, ¿e nie chc¹ lub nie potrafi¹ byæ
Polakami”. - Choæ mówi¹ po polsku i choæ wydawa³oby siê, ¿e Polakami byæ
powinni.

- No wiêc znów bêdzie moherowa rewolucja i Pissssuarczykom wzroœnie. Mohe-
rowe berety ich maæ….

- A wie szef ile trzeba zap³aciæ za komórkê u ojca Rydzyka? Ponad 300 z³otych za
najprostsz¹, niewypasion¹, bez ¿adnych bajerów.
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- Mówi pan, ¿e zak³ada pan now¹ partiê? Ciekawe...

- A wy sk¹d wiecie Padalczyk tak szczegó³owo Padalczyk o tym wszystkim, prze-
cie¿ to siê dopiero siê ta Rydzykowi telefonia rozkrêca?

- Wiem, bo stara s³ucha ca³y czas Radia Maryja i ¿eby ubiec wszystkich we wsi
zamówi³a przez Internet tak¹ komórkê.

- Padalczyk, przecie¿ wy nie macie w domu Internetu, nie umiecie obs³ugiwaæ
komputera, to przecie¿ niemo¿liwe, ¿eby wasza stara zamówi³a tak¹ drog¹ ko-
mórkê ojca Rydzyka.

- Nie mam, ale ksi¹dz proboszcz ma Internet u siebie na plebanii i u niego moja
stara zamówi³a.

- Padalczyk jedyna teraz pociecha, ¿e Buzek zosta³ przewodnicz¹cym Europarla-
mentu. I tam nawet Pisssssssuarczycy go poparli.

- Bo nie mieli wyjœcia, albo nacisnêli guziki przez pomy³kê, tak u nas w naszym
parlamencie.

- Nie Padalczyk, bo g³osowali do urn. Oj Padalczyk, Padalczyk nie macie gdzieœ
przykiszonego piwa, bo mnie suszy po wczorajszym.

- Szefie, mam, nawet po dwa.
- No to, co siê oci¹gacie.

Janusz Soko³owski

Z teki Tadeusza Markosa
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Bojownicy o prawdê historyczn¹

Czy bojownika o prawdê dyskwalifi-
kuje jedna malutka nieprawda? Po-
jedyncze k³amstwo? Czy usprawie-
dliwieniem dla niego mo¿e byæ nie-
uwaga, przeoczenie, b³¹d? Czy to
przekreœla dyskwalifikacjê?

Nie przekreœla. Myliæ siê mo¿e bo-

jownik o wolnoœæ, o sprawiedliwoœæ spo-

³eczn¹, o niepodleg³oœæ. Dot¹d toczy siê

spór czy nie by³o b³êdem Powstanie

Warszawskie. Wolno dyskutowaæ czy

zwolennicy socjalizmu w Polsce mogli

wierzyæ, ¿e stoj¹ za sprawiedliwoœci¹

spo³eczn¹; ja uwa¿am, ¿e mogli i ¿e

wielu wierzy³o. Ale bojownik o prawdê nie

mo¿e podpieraæ siê fa³szem. £y¿ka

dziegciu i po miodzie.

IPN ma krótk¹ pamiêæ, która nie siê-

ga nawet czasów okupacji, nie mówi¹c

ju¿ o przedwojennych czasach. Pamiêæ

Narodowa wedle IPN  zaczyna siê w isto-

cie po roku 1945 i nie dotyczy, na przy-

k³ad, faszyzmu, nacjonalizmów. Rozpa-

miêtuje tylko komunizm.  Sztab IPN

wytyczy³ sobie trzy aktualne kierunki

uderzenia: legendy „Solidarnoœci”, Ko-

œció³ i twórcy za PRL-u. Koœció³  da so-

bie radê. Zniszczenie legendarnych po-

staci „Solidarnoœci” robi miejsce posta-

ciom mniej zas³u¿onym i bardziej am-

bitnym. Wykañczanie twórców nie robi

NIEZNOŒNA  LUBOŒÆ  OPLUSKWIANIA

miejsca nikomu. Kto zast¹pi Ryszarda

Kapuœciñskiego? Jana Brzechwê?

Agnieszkê Osieck¹?

Trudno siê bez nich obejœæ. Dziury

w kulturze narodowej zatkaæ siê nie da.

Odpowie na to IPN, ¿e prawda jest

najwa¿niejsza.

I t¹ swoj¹ „prawd¹” m¹ci ludziom w

g³owach, robi im wodê z mózgu. W po-

datnych na emocje rozpala nienawiœæ.

Swoim ofiarom nie daje szans na obro-

nê.

Pierwszy z brzegu przyk³ad: mój

wieloletni przyjaciel, ceniony pisarz i

szlachetny cz³owiek, zosta³ opisany

przez Joannê Siedleck¹, zaufan¹ depo-

zytariuszkê IPN, jako agent SB o licz-

nych teczkach i pseudonimach. W jej

opisaniu roi siê od nieprawd, bzdur, ab-

surdów; zmyœli³a, b³êdnie zinterpretowa-

³a, a mo¿e dokumenty SB s¹ sfa³szo-

wane? Pisarz zwraca siê do IPN o do-
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stêp do swoich teczek aby wyjaœniæ

oczywiste dla niego k³amstwa… i od pre-

zesa Kurtyki dostaje odmowê. Obca

osoba, dziennikarka, grzebie w tych

teczkach i robi z nimi co chce, dokonu-

j¹c na pisarzu egzekucji, a pisarz - zgod-

nie z prawem! - nie ma prawa siê broniæ:

polska wersja „Procesu” Franza Kafki?

„Trojka” NKWD?

Albo maccartyzm czystej wody.

Pani Joanna Siedlecka, dla której

„najwa¿niejsza jest prawda”, zajê³a siê

z nadania IPN tak¿e moj¹ osob¹. Kilka

stron druku i kilkadziesi¹t k³amstw.

Wed³ug Siedleckiej, w 1939 roku

wyjecha³em z rodzicami do ZSRR. Prze-

kaz czytelny: bolszewicka rodzina wy-

emigrowa³a do swoich. W rzeczywisto-

œci, w maju 1940 roku, z Choroszczy

pod Bia³ymstokiem zostaliœmy wywie-

zieni na Sybir za odmowê przyjêcia so-

wieckiego obywatelstwa.

Wed³ug Siedleckiej, mój ojciec do-

s³u¿y³ siê stopnia pu³kownika w I Armii

im. T. Koœciuszki: komuch, wiadomo. W

rzeczywistoœci, doszed³ do Berlina z II

Armi¹ pod gen. Berlingiem i dochrapa³

siê stopnia sier¿anta.

Wed³ug Siedleckiej, ju¿ w 1962 roku

nale¿a³em do PZPR. W rzeczywistoœci,

sta³o siê to 5 lat póŸniej.

Wed³ug Siedleckiej, w 1951 roku roz-

pocz¹³em studia na Wydziale Dzienni-

karskim UW. W rzeczywistoœci, nigdy

na dziennikarstwie nie studiowa³em.

Wed³ug Siedleckiej, po studiach

dziennikarskich rozpocz¹³em pracê w

„Sztandarze M³odych”. W rzeczywisto-

œci, nigdy nie pracowa³em w tej gaze-

cie.

Wed³ug  Siedleckiej, zarekwirowane

na Okêciu 13 bezdebitowych ksi¹¿ek,

które wioz³em z Pary¿a, po kilku dniach

mi zwrócono; na dowód Siedlecka repro-

dukuje pismo naczelnika wydz. IV dep.

III MSW Bieleckiego, który przekazuje

rzeczone ksi¹¿ki… szefowi Zarz¹du

Zwiadu WOP pp³k. J. Rybkowskiemu.

Wed³ug Siedleckiej, by³em esbeckim

„opiekunem” krytyka literackiego Toma-

sza Burka. W rzeczywistoœci, nie znali-

œmy siê nawet.

Wed³ug Siedleckiej, w 1966 roku

donosi³em z Nowego Jorku na Dygata i

Minkiewicza. W rzeczywistoœci, po raz

pierwszy w ¿yciu trafi³em do USA w roku

1969. (Tam równie¿ mia³ próbowaæ roz-

pracowywaæ prof. Aleksandra Alek-

sandrowicza „Aliczka” - ten jednak sam

powiedzia³, ¿e to by³a prowokacja i nie

uwierzy³ kiedy otrzyma³ artyku³ Siedlec-

kiej - J.S.).

Wed³ug Siedleckiej, kablowa³em na

Karsta i Wirtha, na Juliusza Stroynow-

skiego i prof. Ludwika Krzy¿anowskie-

go. W rzeczywistoœci, nigdy z tymi ludŸ-

mi siê nie zetkn¹³em. Ani z wieloma in-

nymi, których wymienia Siedlecka, a o
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Fot. Poczet sztandarowy na boisku -  J.S.
Fot. ¯yczliwy uœmiech w kierunku fotografa
œl¹ dzieciaki -  J.S.

Fot. Czy to czasem nie s¹ bliŸniaki? -  J.S.

których istnieniu nie mia³em pojêcia.

Jest to zaledwie cz¹stka oczywi-

stych nieprawd zawarta w jej tekœcie.

To, co siê zgadza, zaczerpniête zo-

sta³o g³ównie z moich ksi¹¿ek i reporta-

¿y.  Spisane przez esbeków czy przez

Siedleck¹? Ta ostatnia nie kryje, ¿e za-

gl¹da³a do moich wspomnieñ „W nie³a-

sce u Pana Boga” – g³ownie po to, by

poodwracaæ kota ogonem.

Podobnie jak kilku moich kolegów,

„zaszczyconych” przez Joannê Sie-

dleck¹, nie wiedzia³em – i nie mog³em

wiedzieæ – ¿e mnie w SB zarejestrowa-

no, obdzielono pseudonimami, pozak³a-

dano teczki, wype³niaj¹c je „relacjami z

rozmów” ze mn¹, i w koñcu wyrejestro-

wano za „niechêæ do wspó³pracy”.

Podobnie jak wiele innych osób pu-

blicznych, rozmawia³em z w³adzami

PRL. Rozmowa z przedstawicielami Mi-

nisterstwa Spraw Wewnêtrznych – tak

siê legitymowali – nie by³a niczym se-

kretnym: zapraszali do kawiarñ, trakto-

wali z szacunkiem, nie namawiali na

donosicielstwo; interesowa³y ich raczej

nastroje w œrodowisku, a te nie by³y ta-

jemnic¹.  Rozmawia³em z w³adzami jako

wiceprezes warszawskiego oddzia³u ZLP,

jako cz³onek komisji m³odzie¿owej i za-

granicznej. Niekiedy rozmowy bywa³y

nawet po¿yteczne: komuœ zwracano

paszport, zezwalano na wyjazd, przy-

dzielano mieszkanie, zwalniano zatrzy-

man¹ w cenzurze ksi¹¿kê.

S³u¿bowa twórczoœæ esbeków by³a

ju¿ po za naszym zasiêgiem. Sprawoz-

dañ z rozmów nie dawano do autoryza-

cji. Zapewne wpisywano w nie wszech-

stronn¹ wiedzê, pozyskiwan¹ g³ównie

przez zawodowych agentów, których w

¿adnym ze œrodowisk nie brakowa³o.

Zawodowi agenci byli szczególnie g³ê-

boko zakonspirowani, nawet w wewnêtrz-

nym obiegu bezpieki. To ich donosy za-

pewne sz³y jako nasze. Bo jak inaczej

objaœniæ fakt, ¿e w moich teczkach zna-

laz³y siê dane, których w ¿aden sposób

nie mog³em byæ autorem? A przecie¿ z

pewnoœci¹ nie jestem tu wyj¹tkiem.

Czy specjaliœci w IPN mog¹ wierzyæ

na s³owo i bez zastrze¿eñ esbeckim

papierom?

Wiadomo, ¿e ustrojowej transforma-

cji towarzyszy³o palenie archiwów przez

SB. Argument o braku czasu nie wytrzy-

muje krytyki – mia³a SB przez kilka mie-

siêcy do dyspozycji wszystkie palarnie

w kraju, a tak¿e czas na selekcjê. Zo-

stawi³a na pó³kach to, co chcia³a zosta-

wiæ. Nie przypadkiem na s³awetnej Li-

œcie Wildsteina nie znajdujemy nazwisk,

które powinny by³y tam siê znaleŸæ z

absolutn¹ pewnoœci¹. My na ogó³ wie-

dzieliœmy kto w naszym œrodowisku pra-

cuje dla SB.

Oni maj¹ spokój. Podobnie jak ich

prowadz¹cy funkcjonariusze. Najbardziej
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Fot. UFO nad Jerzwa³dem - nie, to tylko rzut
kamieniem na odleg³oœæ. J.S.

Fot. Pierwsze rzuty i prawie rekrd œwiata. -  J.S.

Fot. Chcia³am wcelowaæ w tego w czapce, bo
- Ÿle liczy³. - J.S.

ochoczo IPN poczyna sobie ze znany-

mi ludŸmi, którym i w tamtych czasach

nie brak³o k³opotów – z Lechem Wa³ês¹

i Ryszardem Kapuœciñskim, z kilkoma

biskupami o g³oœnych nazwiskach, z

profesorem Wolszczanem, z Aleksan-

drem Kwaœniewskim ostatnio.

Bój o prawdê to przedsiêwziêcie

szlachetne i beznadziejne. Wymaga ste-

rylnie czystych r¹k i takich samych in-

tencji. Nim zapadnie wyrok œmierci cy-

wilnej, potencjalnemu skazañcowi trze-

ba udowodniæ winê. Czy dowodem w

sprawie mo¿e byæ dokumentacja s³u¿-

by bezpieczeñstwa, w dodatku wyselek-

cjonowana? Dowodem przes¹dzaj¹cym?

Ja na w³asnym przyk³adzie mogê

bez trudu dowieœæ wielu esbeckich

k³amstw. Mam na to co najmniej kilku

¿yj¹cych œwiadków oraz fakty nie do

podwa¿enia. A jeœli mogê ja, mog¹ tak-

¿e inni.

I tu widaæ, ¿e IPN nie szuka prawdy.

Inaczej nie udostêpnia³by przecie¿ i nie

dawa³ zgody na publikacjê materia³ów nie

sprawdzonych do koñca, nie przebada-

nych, bez konfrontacji z oskar¿onym. W

tej procedurze uczestniczy te¿ osoba

pisz¹ca, która œwiadomie na to siê go-

dzi. A delikwent, na którym dokonuje siê

egzekucji, zgodnie z absurdalnym prze-

pisem nie mo¿e zapoznaæ siê z mate-

ria³ami oskar¿enia.

Dopóki tak dziaæ siê bêdzie, nie

wolno nam mówiæ o Polsce jako pañ-

stwie prawa.

Zastanawia, sk¹d owa nieznoœna

luboœæ opluskwiania? Z zami³owania do

polowañ? Z kaca po nieudanym ustroju,

który przez ponad 40 lat wiêkszoœæ na-

rodu co najmniej biernie akceptowa³a, a

w czasie stalinowskim, najgorszym,

entuzjazmowa³a siê – czy tylko na po-

kaz? – na pochodach pierwszomajo-

wych? G³upio teraz niektórym? Przyby-

wa wiêc „legionistów”, jak marsza³kowi

Pi³sudskiemu z ka¿dym rokiem niepod-

leg³oœci. A „legionista”, ¿eby siê uwiary-

godniæ, potrzebuje wroga, najlepiej takie-

go, który faktycznie s³u¿y³ w Legionach.

I jak tu przypominaæ, ¿e za komuny

do PZPR nale¿a³o prawie 3 miliony Po-

laków, a iks razy tyle pieœci³o siê z

w³adz¹ w ZSL i SD, w TPP-R, ZBOWiD,

w ZMP, Lidze Kobiet i innych przypartyj-

nych organizacjach? ̄ e wtedy by³y poli-

tyczne kabarety boksuj¹ce z cenzur¹,

a teraz ani cenzury ani kabaretów? Cho-

cia¿… cenzura jest; niewidoczna, niepi-

sana, nieprzemakalna. Nie zamówi te-

lewizja scenariuszy u wybitnego pisarza

i scenarzysty, autora Klossa, ani nie

zatrudni jako re¿ysera twórcy œwietnych

seriali dla m³odzie¿y. Niektórych ksi¹-

¿ek pró¿no szukaæ w ksiêgarniach. Ani

recenzji o nich. O niektórych twórcach

po prostu siê nie pisze, choæby stwo-

rzyli arcydzie³o.
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Fot. Leje siê, leje -  J.S.

Fot. Inna dru¿yna zakoñczy³a -  J.S.

Fot. Trzeba by³o po³o¿yæ na ziemiê
pacho³ki -  J.S.

Fot. Zapraszali, to idziemy sprawdziæ -  J.S.

Fot. Ten samochód stra¿acki stoi i i stoi i nikt do
niego nie zaprasza -  J.S.

Fot. To nie jest rzut na celnoœæ, to krzy¿ówka
szczêœcia -  J.S.

Polowaniom z nagonk¹ na wytypo-

wanych przewodzi Instytut Pamiêci Na-

rodowej – twór o nazwie dziwacznej i

pretensjonalnej, coœ jak ministerstwo

wzajemnej ufnoœci czy urz¹d mi³oœci

bliŸniego – ale œcinaj¹cy jak gilotyna.

Surrealistyczny stop historyka z proku-

ratorem.

IPN jest powszechnie nielubiany,

politycznie tendencyjny, na us³ugach

skrajnej prawicy. Nie bêdê jednak zasko-

czony, gdy nasza opozycyjna skrajna

prawica któregoœ wygodnego dnia sama

znajdzie siê na celowniku IPN – bo daj

psu palec… I raptem znajdzie siê bo-

jownik o prawdê, który bêdzie próbowa³

dowieœæ, ¿e sfa³szowana lojalka Jaros³a-

wa Kaczyñskiego wcale nie by³a do koñ-

ca sfa³szowana, „Telegraf” mia³ zwi¹zki

z FOZZ,  a klasyk marksizmu przywo³y-

wany w doktoracie przez jednego z bra-

ci nie by³ wymuszonym kompromisem.

Poniewa¿ bojownicy o prawdê tylko

do czasu umiej¹ s³u¿yæ politykom. Po-

tem sami chc¹ w³adzy.

        Aleksander Minkowski

Równie¿ na profesora Aleksandra Aleksandrowicza „Alicz-
ka” z Nowego Jorku mia³ donosiæ Minkowski, ten nie
uwierzy³ ani na cal i powiedzia³, ¿e artyku³ Siedleckiej to
prowokacja- fot. J.S.
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Fot. Robert z Edkiem myœl¹, jak po-
konaæ s³oneczny ¿ar-  J.S.

Fot. Trzeba by³o siê nanosiæ tej wody -  J.S.

Fot. Uf. Sêdziowie id¹ sprawdziæ  -  J.S.

Fot. Trochê siê nie uda³o-  J.S.

Fot. Ciekawe, czy kie³baska nie wpadnie do
ognia -  J.S.

S³uchajcie kolego Je¿, dla nas by³oby najlepiej gdybyœcie
pisali dla nas donosy pod pseudonimem „Je¿”- fot. J.S.
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Fot. Czêœæ widzów -  J.S.

Fot. Inna czêœæ widzów -  J.S.

Fot. Czêœæ widzów z Jerzwa³dzkim rodowo-
dem -  J.S.

Kult drzew (c.d.)

W wiliê Bo¿ego Narodzenia wielu
po³udniowych S³owian i Bu³garów grozi
ja³owemu drzewu siekier¹, podczas gdy
inni mê¿czyŸni wstawiaj¹c siê za zagro-
¿onym drzewem mówi¹: „Nie œcinaj
mnie, wkrótce dam owoce.” Trzykrotnie
powtarza siê groŸba, trzykrotnie proœba
wstawiaj¹cego siê powstrzymuje cios.
Po takim zabiegu przestraszone drze-
wo z pewnoœci¹ zaowocuje nastêpnego
roku.

Skoro drzewa i roœliny s¹ istotami
o¿ywionymi, to oczywiœcie musz¹ po-
siadaæ p³eæ, nic wiêc dziwnego, ¿e w
konsekwencji takiej koncepcji trakto-
wano je jako istoty p³ci mêskiej i ¿eñ-
skiej, które mo¿na miêdzy sob¹ koja-
rzyæ nie tylko w przenoœnym czy poetyc-
kim znaczeniu. Nie jest to zreszt¹
wyobra¿enie czysto fantastyczne, ponie-
wa¿ roœliny, podobnie jak zwierzêta,
posiadaj¹ swe ró¿nice p³ci i rozmna¿aj¹
siê w swoich gatunkach przez po³¹cze-
nie elementów mêskich i ¿eñskich. U
wy¿szych jednak zwierz¹t organy obu
p³ci s¹ rozdzielone pomiêdzy odrêbne
osobniki, natomiast u wiêkszoœci roœlin
istniej¹ one równoczeœnie obok siebie.
Nie jest to jednak zasada powszechna i
w wielu gatunkach roœlina mêska ró¿ni
siê od ¿eñskiej. Ró¿nicê tê, jak siê zda-
je, podpatrzy³y niektóre ludy dzikie, do-
wiadujemy siê bowiem, ¿e Maorysi

,,znaj¹ siê na p³ci drzew itd., i maj¹
oddzielne nazwy dla mêskich i ¿eñskich
drzew niektórych gatunków”. Staro¿ytni
znali ró¿nicê miêdzy mêsk¹ a ¿eñsk¹
palm¹ daktylow¹ i zap³adniali je sztucz-
nie przez otrz¹sanie py³ku mêskiego
drzewa na kwiaty ¿eñskiego. Zap³adnia-
nie odbywa³o siê wiosn¹. U pogan z
Harranu miesi¹c zap³adniania palm na-
zywa³ siê Miesi¹cem Daktyli i w tym
samym czasie obchodzili oni œwiêto
zaœlubin wszystkich bogów i bogiñ. Od
tych rzeczywistych i owocnych zaœlu-
bin palm ró¿ni¹ siê fa³szywe i ja³owe
zaœlubiny roœlin odgrywaj¹ce tak wielk¹
rolê w przes¹dach hinduskich. Gdy na
przyk³ad Hindus posadzi gaj mangowy,
ani on sam, ani jego ¿ona nie mog¹
skosztowaæ owoców jakiegoœ drzewa,
dopóki nie zostanie ono zaœlubione drze-
wu odmiennego gatunku, zazwyczaj ta-
maryszkowi rosn¹cemu w pobli¿u gaju.
Gdy brak tamaryszka, zast¹piæ go mo¿e
jaœmin. Koszty takiego œlubu bywaj¹
znaczne, albowiem im wiêcej braminów
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Fot. Uwagi bêd¹ póŸniej-  J.S.

Fot. Pocz¹tkowo nie by³o piwa, teraz jest-  J.S.

Fot. Œpiewa dziewczyna z GOKU -  J.S.

przy tej okazji siê ugaszcza, tym wiêk-
sza chwa³a spada na w³aœciciela gaju.
Znany jest wypadek, gdy rodzina musia³a
sprzedaæ wszystkie swe z³ote i srebrne
drobiazgi, a nawet zapo¿yczyæ siê, by
urz¹dziæ godn¹ ceremoniê zaœlubin drze-
wa mangowego z jaœminem. W wiliê
Bo¿ego Narodzenia ch³opi niemieccy
zwykli byli zwi¹zywaæ razem s³omiany-
mi powrozami drzewa owocowe, by
obrodzi³y, mówi¹c, ¿e w ten sposób drze-
wa s¹ zaœlubione.

Niekiedy zgodnie z wierzeniami
dusze zmar³ych zamieszkuj¹ drzewa.
Plemiê Dieri w Australii Œrodkowej uwa-
¿a za bardzo œwiête pewne drzewa, w
które mieli wcieliæ siê ich przodkowie. O
drzewach tych wyra¿aj¹ siê z szacun-
kiem i pilnuj¹, by ich nie œciêto i nie spa-
lono. Gdy osiedleñcy domagaj¹ siê œciê-
cia tych drzew, protestuj¹ zawziêcie,
twierdz¹c, ¿e to pozbawi³oby ich szczê-
œcia i mog³oby œci¹gn¹æ na nich karê za
brak poszanowania dla przodków. Nie-
którzy wyspiarze filipiñscy wierz¹, ¿e
dusze ich przodków przebywaj¹ w pew-
nych drzewach, wobec czego nie œci-
naj¹ ich. Gdy s¹ zmuszeni takie drzewo
œci¹æ, prosz¹ drzewo o wybaczenie t³u-
macz¹c siê, ¿e nakaza³ im to uczyniæ
kap³an. Duchy najchêtniej zamieszkuj¹
drzewa wysokie i potê¿ne o szeroko roz-
postartych ga³êziach. Gdy wiatr szele-
œci liœæmi, tubylcy s³ysz¹ w tym g³os
ducha i nigdy nie przechodz¹ obok drze-
wa, by nie pok³oniæ siê z szacunkiem i
nie przeprosiæ ducha za zak³ócenie spo-

koju. U Ignorotów ka¿da wioska ma swe
œwiête drzewo, w którym mieszkaj¹ du-
sze zmar³ych przodków. Drzewu temu
sk³ada siê ofiary, a ka¿de uszkodzenie
drzewa ma œci¹gaæ na wioskê niepowo-
dzenia. Gdyby drzewo œciêto, wówczas
nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zginê³aby wio-
ska wraz z wszystkimi mieszkañcami.

Na Korei dusze ludzi zmar³ych przy
drodze albo na zarazê i dusze kobiet,
które umar³y przy porodzie, zamieszkuj¹
z regu³y drzewa. Takim duchom sk³ada
siê na stosach kamieni, u³o¿onych pod
drzewami, ofiary z ciasta, wina i wieprzo-
winy. W Chinach panuje od niepamiêt-
nych czasów zwyczaj sadzenia drzew
na grobach, aby w ten sposób wzmoc-
niæ dusze zmar³ych i ocaliæ ich cia³a
przed zepsuciem; do tego celu wybiera-
ne s¹ zw³aszcza sosny i cyprysy, po-
niewa¿ przypisuje siê im wiêksz¹ ¿ywot-
noœæ ni¿ innym drzewom. St¹d te¿ cza-
sami uto¿samia siê drzewa rosn¹ce na
grobach z duszami tych, którzy odeszli.

Nawet po œciêciu drzewa i sporz¹-
dzeniu desek, u¿ytych nastêpnie do
zbudowania domu, jest rzecz¹ mo¿liw¹,
¿e duch leœny wci¹¿ jeszcze przebywa
w drewnie, tote¿ niektórzy staraj¹ siê go
przeb³agaæ, zanim zamieszkaj¹ w no-
wym domu. Gdy nowy budynek jest
ukoñczony, Torad¿owie z Celebesu za-
bijaj¹ kozê, œwiniê albo bawo³u i krwi¹
tych zwierz¹t smaruj¹ wszystkie drew-
niane czêœci domu. Jeœli budynek jest
2obo, czyli domem ducha, wówczas
zabija siê koguta albo psa na kalenicy
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dachu tak, ¿eby krew sp³ynê³a na obie
strony. Dziksze plemiê Tanapoo w takich
wypadkach sk³ada ofiary ludzkie. Ofiara
na dachu lobo, czyli œwi¹tyni, s³u¿y temu
samemu celowi, co smarowanie krwi¹
drewnianych czêœci zwyczajnego domu.
Intencj¹ jest przeb³aganie ducha leœne-
go, który mo¿e jeszcze przebywaæ w
drewnie. Po takim zabiegu duch jest
udobruchany i nie wyrz¹dzi krzywdy
mieszkañcom.

Gdy drzewo przestaje uchodziæ za
cia³o ducha drzewa, lecz staje siê po
prostu jego miejscem zamieszkania,
które mo¿e w dowolnej chwili opuœciæ,
myœl religijna dokonuje istotnego postê-
pu. Animizm przechodzi w politeizm. In-
nymi s³owy, cz³owiek przestaje uwa¿aæ
ka¿de drzewo za ¿yw¹ i œwiadom¹ isto-
tê, a widzi w nim tylko martw¹ i bez-
duszn¹ masê, zamieszkan¹ na krótszy
lub d³u¿szy czas przez nadprzyrodzon¹
istotê, która swobodnie mo¿e prze-
chodziæ’ z drzewa na drzewo, przez co
posiada pewne prawa w³asnoœci do
drzew i z ducha drzewa przemienia siê
w leœne bóstwo. Gdy tylko duch drzewa
zostaje w ten sposób wyzwolony w pew-
nej mierze od ka¿dego poszczególnego
drzewa, zaczyna zmieniaæ kszta³ty i
wcielaæ siê w postaæ cz³owieka, na sku-
tek ogólnej tendencji panuj¹cej w prymi-
tywnym sposobie myœlenia do obleka-
nia wszelkich abstrakcyjnych istnieñ
duchowych w konkretne ludzkie kszta³-
ty. St¹d sztuka klasyczna przedstawia
leœne bóstwa w ludzkiej postaci, podkre-

œlaj¹c ich leœny charakter jak¹œ ga³êzi¹
czy równie wymownym symbolem. Zmia-
na kszta³tu nie wp³ywa jednak w sposób
zasadniczy na istotê natury ducha drze-
wa. W³adzê, któr¹ posiada³ jako wcielo-
ny w drzewo duch drzewa, zachowuje
nadal jako bóg drzew. Spróbujê to bar-
dziej szczegó³owo wykazaæ. Wska¿ê
wiêc najpierw, jak drzewom uwa¿anym
za istoty o¿ywione przypisuje siê w³a-
dzê nad deszczem i s³oñcem, jak mog¹
one mno¿yæ trzodê i pomagaæ kobietom
w po³ogu, i po drugie, jak te same si³y
przypisywane s¹ bogom drzew, pojmo-
wanym jako antropomorficzne istoty
b¹dŸ te¿ rzeczywiœcie ludzkie wcielenia.

Po pierwsze wiêc, drzewa lub te¿
duchy drzew maj¹ sprowadzaæ deszcz i
pogodê. Gdy misjonarz Hieronim z Pra-
gi namawia³ pogan Litwinów, by wyciêli
œwiête gaje, rzesza Litwinek b³aga³a
ksiêcia litewskiego, by go powstrzyma³,
twierdz¹c, ¿e wraz z gajem zniszczony
zostanie dom boga, który zsy³a³ im za-
wsze deszcz i s³oñce. Szczep Munda-
rów w Asamie uwa¿a, ¿e gdy zetnie siê
drzewo w œwiêtym gaju, leœny bóg oka-
¿e swe niezadowolenie wstrzymuj¹c
deszcz. W celu sprowadzenia deszczu
mieszkañcy Monjo, wioski w rejonie
Sagajang w pó³nocnej Birmie, wybieraj¹
najwiêkszy tamaryszek w pobli¿u wsi i
mianuj¹ go przybytkiem ducha (nat), któ-
ry ma w³adzê nad deszczem. Po czym
sk³adaj¹ ofiary z chleba, kokosów, ba-
nanów i ptactwa duchowi opiekuñczemu
wsi i duchowi, który sprowadza deszcz,
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i modl¹ siê:
„O Panie nat, zlituj siê nad nami,

biednymi œmiertelnikami, i nie wstrzymuj
deszczu. Jako ¿e szczodrze sk³adamy
ci te ofiary, spraw, by deszcz pada³ dniem
i noc¹.” Potem nastêpuj¹ libacje na
czeœæ ducha tamaryszka, a jeszcze
póŸniej trzy starsze niewiasty ubrane w
piêkne szaty, obwieszone naszyjnikami
i kolczykami, œpiewaj¹ Pieœñ Deszczu.

Duch drzewa ka¿e równie¿ dojrze-
waæ plonom. Gallowie afrykañscy tañcz¹
parami wokó³ œwiêtego drzewa modl¹c
siê o dobre zbiory. Ka¿da para sk³ada
siê z mê¿czyzny i kobiety trzymaj¹cych
kij za oba koñce. Pod pachami trzymaj¹
zielon¹ kukurydzê lub trawê. Ch³opi
szwedzcy wtykaj¹ ga³¹Ÿ z liœæmi do ka¿-
dej bruzdy na polach, gdzie zasiali zbo-
¿e, w przekonaniu, ¿e to zapewni im
obfity plon. Ta sama myœl le¿y u pod-
staw francuskiej i niemieckiej wiechy
do¿ynkowej [Haryest May). Jest to du¿a
ga³¹Ÿ, a nawet ca³e drzewo przybrane
k³osami zbo¿a, przywo¿one do domu z
¿niw i przytwierdzane do dachu domu
lub stodo³y, gdzie pozostaje do nastêp-
nego roku.

W Szwabii wiecha do¿ynkowa
umieszczana bywa na ostatnich sno-
pach zbo¿a pozostawionych w polu; w
innych miejscowoœciach umieszcza siê
wiechê na polu i przywi¹zuje siê do niej
ostatni z¿êty snopek.

Duch drzewa sprawia, ¿e trzody
rozmna¿aj¹ siê, i ma dobroczynny
wp³yw na kobiety posiadaj¹ce potom-

stwo. U niektórych plemion murzyñskich
w Kongo kobiety ciê¿arne sporz¹dzaj¹
sobie ubrania z kory pewnego œwiêtego
drzewa, poniewa¿ wierz¹, ¿e ocali je ono
przed niebezpieczeñstwem towarzysz¹-
cym porodowi. Podanie, ¿e Leto, gdy
mia³a urodziæ boskie bliŸniêta Apollina i
Artemidê, objê³a ramionami drzewo pal-
mowe i oliwkê czy te¿ dwa drzewa lau-
rowe, jest, byæ mo¿e, œwiadectwem, i¿
Grecy równie¿ wierzyli w skutecznoœæ
pewnych drzew jako u³atwiaj¹cych po-
ród.

Z³ota Ga³¹Ÿ Georga Frazera
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Z akt Kazimierza Napórkowskiego

+
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Autentyczne raporty policyjne
Autentyczne raporty policyjne i do-
niesienia.

 Na osiedlu NiedŸwiadek powinna byæ
czêsta i sta³a kontrola MO, bo dziej¹ siê
tam niestworzone rzeczy a chuligañstwo
siê sadzi i dalej rozwydrza.

... a swe dziecko chce obywatel wycho-
waæ na postrach W-wy Rakowiec na co
ja jako dzielnicowy nie mogê siê zgo-
dziæ.

 ...utrzymuje kontakt wy³¹cznie z ele-
mentem zara¿onym wenerycznie.

Powiadomiony przez sklepow¹ o w³ama-
niu uda³em siê od razu na miejsce. Przed
sklepem na rozsypanym popiele stwier-
dzi³em œlady. Nie mo¿na by³o rozpoznaæ
czy to œlady cz³owieka, czy kota. Mu-
sia³y to jednak byæ œlady kota, gdy¿ po
wejœciu do sklepu zauwa¿y³em siedz¹-
cego kota, który siê ro¿nie bawi³, a na
moje wejœcie nie zareagowa³. W sklepie
by³o pe³no wydzielin od kota. Nic z to-
waru nie brakowa³o tylko by³y na pod³o-
dze rozsypane papierosy. Na pewno pa-
pierosy ten kot wzi¹³ sobie do bawienia.
Dlatego stwierdzi³em, ze w³amanie nie
mia³o miejsca, a tylko kot w sklepie roz-
rabia³ i sklepowa niepotrzebnie z³o¿y³a
doniesienie.

¯ona wykonywa³a prace w domu - sk³a-
danie d³ugopisów, klejenie puderniczek,

to ja ¿onie pomaga³em, bo ja jestem
bardzo zdolny i nie chwal¹c siê mam
doskona³¹ pamiêæ.

On dotyka³ j¹ na wersalce w po³owie
odcinka miedzy kolanami i brzuchem

W domu opieki spo³ecznej s¹ ludzie
potrzebuj¹cy. Ja wiem, jak siê sprawa
przedstawia na tym odcinku, bo czytam
„ZDROWIE”, „S£U¯BÊ ZDROWIA”,
„NOW¥ WIEŒ” i wiele innych pism.

Po przybyciu na miejsce zasta³em cu-
dzoziemców: Palestyñczyk, Irak i oby-
watel Niemiec

Mia³ cz³onka wyjêtego, którego emito-
wa³ za kioskiem w d³oni.

... na ciele widoczne by³y œlady uk¹szeñ
przez czarnego psa.

Nie mo¿na by³o zatrzymanego dok³ad-
nie rozpytaæ, bo by³ bardzo pijany i tyl-
ko charcza³ odbytnic¹.

Wed³ug mojej obserwacji nie by³ pijany,
tylko napity.

Œwiadek jako d³ugoletni funkcjonariusz
w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿-
bowych ma szczególnie wyostrzone
postrzeganie wzrokowe i s³uchowe.

Kiedy m¹¿ w swym „widzie pijackim”
chce mnie biæ to tulê to dzieciê 4-letnie
do swego ³ona niczym jak tarcza zas³a-
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Fot. Tyg¿yk paskowany samica (J.S.)

Fot. Nowy gatunek sikorka „jab³kówka”   - J.S.

Fot. Nowy gatunek sikorka „jab³kówka”   - J.S.

Fot.  Dziewczyna Roberta  J.S.

niaj¹c siê od zadawania razów rêk¹ zbe-
stwionego pijaka a czasem i czymœ ciê¿-
szym.

Zajœcie w piwiarni by³o dla ¿artu i nie
czuje siê winnym. Kolega dla œmiechu
podstawi³ nogê Darkowi i on upad³ z tym
piwem. On siê obrazi³ niepotrzebnie i
doprowadzi³ do malej bójki, w której ni-
komu nic z³ego siê nie sta³o.

Z mê¿em mogê wspó³¿yæ jak jest po al-
koholu, ale w stopniu niedu¿ym, ale nie
mogê jak jest bardziej pijany, albo mnie
wyzywa od kurew i szmat.

Œwiadek nie móg³ widzieæ ¿ebym krad³
kury z kurnika jak siedzia³ na strychu,
bo okno od strychu zas³aniaj¹ mu drze-
wa. Te drzewa wyci¹³ przed spraw¹ w
s¹dzie, ¿eby nie daæ mnie siê z³apaæ na
strasznym swoim k³amstwie.

Mój syn 11-letni powiedzia³, ze tata
kopn¹³ go tak, ze a¿ go uderzy³ w ¿o³¹-
dek gdy¿ wczeœniej w czasie tej akcji
ten sam syn huœta³ siê na huœtawce, a
mój m¹¿ powiedzia³, ze go na tej huœ-
tawce powiesi i wyra¿a³ siê i bluzga³ przy
dziecku.

¯ona jak j¹ mocniej podpyta³em wypie-
ra³a siê Kowalskiego, a ju¿ najbardziej z
nim wycieczki do Nieporêtu.

Ob. S... na naszym terenie powozi ko-
niem obsranym jak krowa.

Protokó³ oglêdzin kurnika: jedna kura
bia³a - ³eb urwany, nie ¿yje; druga kura
pstra - ³eb urwany, nie ¿yje; trzecia kura

chodzi - sprawna.

M¹¿ przy ludziach powiedzia³, ze jestem
g³upia jak Albin z KC.

Z rozpytywania s¹siadów wynika, ze
podejrzany zakopa³ poszlakê w ogród-
ku.

W mieszkaniu urz¹dzi³ melinê pijacko -
z³odziejsko - pasersko - prostytuck¹.

Lokatorzy sk³adali skargi, ze W. wypija
mleko z butelek przed drzwiami, które
nape³nia swoim moczem.

... zniszczy³a mnie œwiadomie stylowy
tapczan wersalkê, ³ami¹c w nim ramê
skacz¹c po nim sama i we dwie osoby,
a tapicer tapczan ten sprzeda³ wiedz¹c,
ze Julia P. ma zaburzenia psychiczne.
Stwierdzam, ze w wyniku znajomoœci z
ni¹ zauwa¿alne jest w jej ¿yciu partner-
skim zboczenie seksualne przewa¿nie
w sobotê.

Na postoju TAXI zauwa¿y³em dwóch
mê¿czyzn. Prawdopodobnie oczekiwali
na taksówkê.

Do domu sprowadza element, z którym
wyprawia „gieorgiê”.

Dziecko wy¿ej wymienionego jest orien-
talne, poniewa¿ jest dzieckiem prosty-
tutki i Araba.

By³em wczoraj u lekarza na krêgos³up a
ona zapisa³a mi Biseptol i Calcypirynê.

M¹¿ nie chcia³, ¿eby wybuch³a jakaœ
awantura i zwróci³ siê do Grzegorza z
proœb¹, ¿eby siê odpierdoli³.



18

POMEZANIAE lipiec  2009

W naszym ogrodzie

Fot. Szczawik zajêczy -  J.S.

Fot. Szczawik zajêczy -  J.S.

Fot. Forsycja -  J.S.
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Fot. Jab³onie -  J.S.
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