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Ranek wsta! tego dnia dziwny – brzyd- 
ki, pochmurny, duszny i wietrzny za-
razem. Suchy, gor"cy wiatr, podry-
waj"cy tumany ulicznego kurzu, bi! 
w twarze, smaga! ostrymi drobinami 
ceglanego i wapiennego py!u z budów, 
o#lepia!, zamazywa! i zniekszta!ca! 
perspektywy uliczne, wykrzywia! pro-
porcje. (…) Kurz wirowa! natr$tnie 
i%zuchwale na wysoko#ci ludzkich g!ów, 
otumania!, mroczy!. 

W tak" pogod$, wsród takiego wich-
ru dziej" si$ rzeczy straszne, których 
nie chc" ogl"da& czerwone, zapylone 
i%zm$czone oczy ludzkie.

Jeszcze nie zbrodnia, a ju! wyst"pek

Niechetne,  agresywne  spojrzenie  jest  
spojrzeniem  typowym  w  Warszawie
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CO ZA MIASTO!   
– WESTCHNAL HALSKI. 
UCIAZLIWE, ALE 
JAKIE KOCHANE
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– Tak, tak – pokiwa! g!ow" Jonasz Drob-
niak – to by!a wielka ma'a, ogromny 
gang, zorganizowany z podziwu godn" 
precyzj". Jego fundament stanowi!a dro-
biazgowa analiza warunków spo!ecz-
nych tego miasta w tym czasie. By!y to 
lata, gdy przed spo!eczno#ci" d(wigaj"-
cej si$ z ruin Warszawy stan"! gro(ny 
problem chuliga)stwa. Problem ten roz- 
rasta! si$ do rozmiarów choroby spo-
!ecznej, prawdziwej kl$ski, z ka*dym 
rokiem przybiera! na masowo#ci.
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– Panie – rozleg! si$ cichy, lekko 
schryp!y g!os. Pan w meloniku odwró-
ci! si$ powoli, niedbale, lecz pe!en 
wewn$trznej czujno#ci: g!os dobywa! 
si$ z% wn$ki w"skiego !uku ok!adanej 
g!azami sieni, niezbyt dobrze widocz-
nej spod desek, drabin, rusztowa). 
–%Panie – powtórzy! schryp!y g!os, tym 
razem bardzo blisko, tu* nad uchem 
– kup pan ceg!$. – W tej samej chwili 
pan w meloniku zosta! si!" wci"gni$ty 
mi$dzy ubielone wapnem deski; ci"gle 
nie widzia! postaci, która wymówi!a te 
zastanawiaj"ce s!owa, natomiast na wy-
soko#ci swej twarzy, tu* przed nosem, 
dostrzeg! pi$knie opakowan" w gazet$ 
ogromn" ceg!$. Jeszcze moment, a zet-
kni$cie si$ ceg!y z jego nosem mog!o 
nabra& cech wstrz"saj"cego realizmu.

B$d$ okrutn" egoistk", przewrotn" 
i% z!". B$d$ niszczy&, sia& nieszcz$#cia 
i% kl$ski, czerpa& niecne korzy#ci z tych 
nieszcz$#&, syci& si$ ruin" ich zdro-
wia i%maj"tków. Ich, to jest m$*czyzn…
Wkraczam na #cie*k$ wojenn". Zmie-
niam *yciowe idea!y. Chc$ korzysta& 
z%uroków bezmy#lno#ci i depta& po uczu-
ciach. Odrzucam przyzwoito#& i% wyda-
j$%wojn$.

Snieg w Warszawie 
budzi tesknoty za 
minionym dziecinstwem
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PROSIMY NIE PRZECINA"! W #RODKU PLAKAT

8

Taksówka zatrzyma!a si$ naprzeciw 
odrapanej kamienicy przy ulicy Kroch-
malnej. Mart" targn$!a niepewno#&: 
w%tej chwili zapragn$!a wycofa& si$ z%te-
go wszystkiego. Ale nie by!o jak. –%Me-
teor otworzy! grzecznie drzwiczki tak-
sówki i powiedzia!: – Prosz$ bardzo, 
t$dy. – „Spodziewa& si$ nale*y, *e ka-
mienica ta nie kryje w sobie pensji dla 
dorastaj"cych dziewcz"t” –% pomy#la!a 
z%rezygnacj".

!wiadkowie tego, co zasz"o w chwil# potem, z"o$yli pó%niej w komi-
sariacie trzydzie&ci osiem kra'cowo ró$nych, sprzecznych ze sob( 
zezna', jako $e &wiadków by"o akurat trzydziestu o&miu: wszyscy 
zdo"ali jednakowo ujrze) i us"ysze) to tylko, $e handlarz u$ywanym 
obuwiem by" o*g"ow# wy$szy i dwa razy taki szeroki jak Z+Y, $e rykn(" 

dzikim g"osem, $e zrzuci" wy&wiechtan( marynark#, pod któr( nie mia" nic prócz 
nagiej, spoconej piersi b"yszcz(cej jak kuta w miedzi tarcza, i $e run(" na przeciw-
nika. Wszystko skot"owa"o si# b"yskawicznie w potworny k"(b.
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PROSIMY NIE PRZECINA"! W #RODKU PLAKAT

Tylko

w barze

„Slodycz”

Nawet najpogodniejszy, pe!en uczu& 
misjonarz, pozbawiony powonienia  
i% od urodzenia daltonista, ugi"!by si$ 
pod ci$*arem pierwszego kontaktu 
z% wn$trzem baru „S!odycz”. Wn$trze 
by!o niedu*e, ale za to pe!ne ludzi: sie-
dzieli przy stolikach, pochyleni charak-
terystycznym ruchem wzajemnie si$ 
o% tym samym przekonuj"cych pijaków, 
stali w przej#ciach pomi$dzy stolika-
mi i przy kontuarze w g!$bi. (…) Bar 
„S!odycz” *y! pe!ni" *ycia, osi"ga! w tej 
godzinie apogeum istnienia: to co dzia-
!o si$ teraz, mog!o dzia& si$ tu tylko o%tej 
porze. Czerwone, zamazane alkoho-
lem twarze, melancholijne przy#piew-
ki, podrywaj"ca weso!o#&, gorycz i *al, 
mi!o#& i% nienawi#& objawia!y si$ tu 
w%sposób jedyny, cechowany ow" nie%do 
podrobienia piecz"tk" taniej, warszaw-
skiej%knajpy.

Twardzi s# warszawscy kelnerzy, 
szatniarze, barmani, muzycy z$ noc-
nych lokali. %ycie ich up&ywa w$ nie-
ustannej walce. Wobec pertrakta- 
cji z$ pijanym warszawiakiem praca 
w$ kamienio&omach wydaje si" fab-
rykowaniem dzieci"cych baloników. 
Staro!ytni galernicy uciekliby w$ po-
p&ochu na widok kator!niczej ro-
boty, jak# wykonuje warszawski kel-
ner w sobotnie wieczory, zaraz po 
pierwszym ka!dego miesi#ca.

FOTOGRAFIE – DOMINIKA G!SICKA
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– O Bo*e! – zawo!a!a siwa – zabity! Za-
mordowany! Przez trawnik biegli lu-
dzie, kupi"c si$ w pewnej odleg!o#ci. 
Jedno spojrzenie na skr$cone konwul-
syjnie cz!onki starczy!o, by ka*dy poczu! 
lekki ucisk w gardle i skroniach, jaki jest  
zwykle reakcj" na #mier& u zwyk!ych 
ludzi w% zwyk!ych warunkach zwyk!ego 
ranka, przed zwyk!" codzienn" prac".

W arszawskie  surówki  
to  radosc  i  zdrowie  
kazdego  pokolenia  !

FOTOGRAFIE – DOMINIKA G!SICKA
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Na rogu +wi$tokrzyskiej sta! wysoki, 
*ylasty m$*czyzna oko!o pi$&dziesi"t-
ki, o opalonej, porytej zmarszczkami 
twarzy i przygl"da! si$ wr"cej wko!o 
pracy. Krzepka, ekonomska si!a bi!a z%tej 
postaci, szed! od niej jakby zapach !"k, 
siana, stodó! i ko)skiego potu. –%Dzie) 
dobry panu, panie ,yczliwy –%rzek! Jerzy 
Meteor podchodz"c. –% Aaa, co za spot-
kanie – powiedzia! grzecznie ,yczliwy. 
–%Dzie) dobry panu, panie Meteor. –%Me-
teor pochyli! si$ i% otrzepa! chusteczk" 
kurz z zamszowych butów. – Chodzi& 
nie mo*na po tym mie#cie – poskar*y! 
si$. –% Kamienio!omy robi" ze stoli-
cy. – Ale kawa! pola – rzek! ,yczliwy, 
zakre#laj"c kr"g r$k". – „Poloni$” wi-
da& jak na d!oni i róg Pozna)skiej. 
– Brud, smród, ha!as i tyle – sarkn"! 
Meteor – potrzebne komu takie du*e 
domy? Mnie by wystarczy!a willa. –% To 
fakt – przy#wiadczy! ,yczliwy. – Gin" 
wspomnienia, to najgorsze. Wie pan, 
co by!o przed wojn" w tej kamienicy? 
–%wskaza! na czarn" resztk$ domu przy 
Wielkiej. – Domy#lam si$ – rzek! Me-
teor. – Chodzili#my tam zawsze nad 
ranem – westchn"! sentymentalnie 
,yczliwy – dla o'cerów u!anów by-
!y specjalne zni*ki. – Po co ta mowa 
–% rzek! Meteor – pan by! przecie* 
wachmistrzem. – Ale mia!em ju* skie- 
rowanie do centrum wyszkolenia ka-
walerii, jako specjalnie uzdolniony 
– rzek! bez urazy ,yczliwy. – Wojna 
przeszkodzi!a. W ka*dym razie tu, na 
Wielkiej, liczy!em si$ jako o'cer.

FOTOGRAFIE – DOMINIKA G!SICKA



16 17

Moja kilkumiesi$czna praca nad oma-
wianym zagadnieniem – zacz"! –% prze- 
kona!a mnie, *e chuliga)stwo posiada 
liczne i skomplikowane powi"zania ze 
#wiatem pospolitej zbrodni. Przest$p-
czo#&, rzecz jasna, pozostaje w gestii 
Milicji Obywatelskiej, ale te wszystkie 
nici, którymi chuliga)stwo wi"*e si$ 
z% przest$pstwem, owa trudno uchwyt-
na granica, gdzie ko)czy si$ !obuzerska 
awanturniczo#&, a zaczyna bandytyzm 
i zbrodnia, oto s" pola do o*ywionej 
wspó!pracy pomi$dzy kontrol" spo!ecz-
n", a nami.

Wypili trzy &wiartki wódki, po czym 
d!ugo siedzieli milcz"c, za# w% milcze-
niu tym by!o mnóstwo wzajemnych 
uczu& i kupa zadowolenia. Pierwszy raz 
pili razem alkohol. Ta chwila wyma-
ga!a bowiem wielkiej dojrza!o#ci i g!$-
bokiego, obopólnego zrozumienia.

Warszawskie 
Zaklady 

Gastronomiczne 

- Bar - 

- iv Kategoria -

FOTOGRAFIE – DOMINIKA G!SICKA



18 19

Nie przecz$, s" nieliczne wypad-
ki zb!"kania si$, których mo*na by!o 
unikn"& #rodkami pedagogiki czy wy-
chowania, zwi$kszonej dawki sportu 
lub przy pomocy modelarstwa lotnicze-
go. S" one jednak tak rzadkie i nielicz- 
ne, *e nie warto o nich nawet wspomi-
na&. W przyt!aczaj"cej wi$kszo#ci wy-
padków przyj"& musimy indywidual-
n" odpowiedzialno#& za czyny. Po czym 
– o ile nie chcemy popa#& w naiwny 
relatywizm – musimy raz na zawsze 
przeci"gn"& lini$ demarkacyjn" po-
mi$dzy przyzwoito#ci" a nieprzyzwo-
ito#ci" spo!eczn". I wreszcie – wypali& 
rozpalonym *elazem, jak wrzód rop-
ny, wszelk" nieprzyzwoito#&. W ten 
sposób zniszczymy, by& mo*e kilka-
set lub kilka tysi$cy istnie) ludzkich, 
lecz ocalimy m!odzie*, a wi$c ca!e spo-
!ecze)stwo. A gdy damy ocalonym karu-
zele, ping-ponga i komiczne 'lmy, wtedy 
b$dziemy mogli wychowywa& zdrowo 
nast$pne%generacje.

– Po przeczytaniu ogromnej sterty li-
teratury kryminalnej, po obejrzeniu 
wielkiej ilo#ci 'lmów i po skrupulatnej 
analizie zdobytej w ten sposób wiedzy 
doszed!em do wniosku, *e zarówno me-
toda dedukcyjna Sherlocka Holmesa, 

jak metoda racjonalistyczna Hercule-
sa Poirot, jak metoda dowodów rzeczo- 
wych szko!y angielskiej, jak metoda psy-
chologiczna doktora Zimmertuera, jak 
metoda spirytualistyczna ojca Browna, 
*e wszystkie te metody jednym s!owem 

zdaj" pomy#lnie egzamin, o ile maj" 
po swojej stronie przypadek. Moja me-
toda jest prosta, polega bowiem na za- 
ufaniu w bogactwo przejawów *ycia. 
A% wi$c mówi"c ja#niej – w wszechmoc 
przypadku.

„W wielkich miastach istnie-
je specjalna kategoria ludzi, któ-
rych wszedzie mozna spotkac, 
którzy wszedzie sa, którzy rzuca-
ja sie w oczy, sprawiajac wrazenie 
niezwyk!e. Ale blizej poznani oka-
zuja sie starszymi radcami Cen-
trali Handlu Pierzem.”
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Mozna  zyc  
bez  wlasnego  kajaka,  
mozna  zyc  bez  zony,  

mozna  zyc  bez  lodówki,  
ale  nie  mozna  zyc  

bez  mlodej  kapusty  
w  miesiacu  maju  do  
schabowego  kotleta!
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Chcemy tworzy0 1wiat, w którym ludzie z pasj2 
dzia3aj2 dla siebie i dla innych.
Od 2002 roku realizujemy projekty spo3eczno- 
-kulturalne w ca3ej Polsce. Produkujemy projek-
ty artystyczne i spo3eczne. Tworzymy i4promujemy 
nowe modele dzia3ania w sferze kultury. Prowad-
zimy projekty, które wynikaj2 z4naszych pasji i ob-
serwacji 1wiata. 

S5-67%*89)*# M
6!7&+. T"-$+-" to alter-

natywne studio produkcyjne, w którym stwarzamy 
warunki do rozwoju m3odym twórcom. Dzia3amy 
wed3ug zasady: „od pomys3u do realizacji”. Orga- 
nizujemy warsztaty, wystawy, otwarte pokazy, 
przegl2dy portfolio, produkujemy pierwsze :lmy 
i projekty fotogra:czne. Promujemy m3od2 twór-
czo10 dokumentaln2 w4Polsce i4zagranic2.
www.e.org.pl


