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1680 Davie Street
Vancouver, BC

V6G 1V9

tel. 604-683-7777

Leszek
Kasprzak

właściciel

Firma istnieje od 25 lat

Duży asortyment win,
bardzo niskie ceny.

           Sklep otwarty
wtorek - piątek             12.00 - 20.00
sobota                             10.00 - 18.00
niedziela                         12.00 - 17.30

tel. po polsku: 604-715-7387

We are using CELLAR CRAFT JUICES

T
          AUTOMOTIVE LTD.

YNER
ROMAN ZIELIŃSKI

Kompletne naprawy samochodów
krajowych i importowanych
Ustawienie zbie¿noœci kó³
Diagnostyka komputerowa
Zlecenia ICBC 
oraz ubezpieczeñ prywatych
Gwarancja na wszystkie naprawy

tel. 604 552-3799
Godziny otwarcia: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do 18.00

PROVINCIAL INSPECTIONS

unit 1&2 - 2260 TYNER ST., PORT COQUITLAM, BC

www.tynerautomotive.com

  By³ 1989 rok. Marzec mia³ siê ku 
koñcowi. Warszawa spowita kurzem 
i spalinami. NZS i Solidarnoœæ œwiê-
ci³y triumfy w walce o niezale¿noœæ. 
Ja adeptowa³em w teatrze na placu 
Grzybowskim. Pierwszego kwietnia 
wybra³em siê na spacer. 
- Pójdê na wódkê do Bazyliszka - 
pomyœla³em. Na Œwiêtojañskiej spot-
ka³em brata i znajomego w jednej 
osobie. Brata po krwi, znajomego z 
teatru.
- Czeœæ - rzuci³ weso³o. - Mam pro-
pozycjê - szybko doda³.
- Nie mam pieniêdzy - poœpieszy³em 
w odpowiedzi.
- A kto mówi o pieni¹dze? - zdziwi³ 
siê - Mam propozycja wyjazdu do 
Œwiêta Ziemia. 
- No, to insza inszoœæ. Mów - przy-
zwoli³em.
- Jest organizacja, co m³odym - tu 
rozejrza³ siê podejrzliwie - no wiesz, 
jakim m³odym?
   Przytakn¹³em, bo wiedzia³em.
- No wiêc, ta organizacja, co to 
tym m³odym, o których ju¿ wiesz, 
proponuje wyjazd na wycieczkê do 
Izraela, za darmochê.
- S³ucham?
- Za friko, ponia³?
- Tak.
- To jak, zainteresowany?
- Tak, a co trzeba mieæ, ¿eby móc?
- Paszport i trochê kieszonkowego. 
Tu masz adres.
  Na drugi dzieñ poszed³em do tej 
organizacji, co to za³atwia m³odym 
(wiecie jakim), za darmochê. I tam 
spotka³em innego znajomego.
- Witam - powiedzia³em - przyszed-
³em bo...
- Wybacz, nie mam pieniêdzy - od-
powiedzia³. 
- Kto mówi o pieni¹dze. Ja w spra-
wie wycieczki.
- To zmienia postaæ rzeczy. Dawaj 
paszport.
- Co?
- Paszport. Tak¹ zielonkaw¹ ksi¹-
¿eczkê, ze zdjêciem i napisem w œrod-
ku „Wsie strany mira”
- Po jakiemu to?- spyta³em
- Jeszcze urzêdowo.
- Ale, ja nie mam paszportu?
- Jak to, nie masz?
- Nigdy nie mia³em.  
- To musisz koniecznie zrobiæ.
- Ty nie mo¿esz?
- Dureñ - us³ysza³em w odpowiedzi. 
  Nie pozostawa³o mi nic innego, jak 
pójœæ do biura paszportowego. Tym 
bardziej, ¿e komuna odpuœci³a i poz-
wolili mieæ te ksi¹¿eczki w domu. 
  Pod teatrem spotka³em znajomego.
- Ty, gdzie jest biuro paszportowe?
- A gdzie mieszkasz?
- To zale¿y.
- Od czego?
- Od punktu widzenia. Na sta³e w P., 
czasowo na ¯oliborzu, a sypiam na 
Ochocie.
- To musisz wyrabiaæ w P.
- Czemu?
- Bo tam masz sta³y adres.
- Mogê siê tu zameldowaæ.
- Nie mo¿esz.
- Mogê.
- Nie mo¿esz.
  Mia³ racjê, nie mog³em. Osoba, 
u której zameldowany by³em czaso-
wo, kiedy spyta³em - czy zamelduje 

mnie na sta³e - spyta³a mnie czy ja 
zwariowa³em, czy te¿ ona wygl¹da 
na idiotkê. Có¿ by³o robiæ. Wsiad³em 
do poci¹gu i uda³em siê w moje ro-
dzinne strony. Po drodze pociesza-
³em siê, ze w P. na pewno paszport 
dostanê od rêki i d³u¿ej ni¿ dwa dni 
nie zabawiê. By³o to bardzo wa¿ne, 
bowiem termin wycieczki, wyzna-
czony zosta³ na  pocz¹tek czerwca. 
  Kiedy pojawi³em siê w biurze pasz-
portowym, zasta³em kolejkê z³o¿on¹ 
z piêciu osób. Piêæ razy dziesiêæ 
- policzy³em - to daje piêædziesi¹t. 
Dziesiêæ minut na jedn¹ osobê wy-
dawa³o mi siê wystarczaj¹co du¿o. 
W nieca³¹ godzinê, z³o¿e wniosek 
i po miesi¹cu dostanê paszport. Kolej-
kê tworzyli: Babcia, zapewne emeryt-
ka, dziergaj¹ca coœ na drutach, m³oda
dziewczyna z ch³opakiem, Bardzo 
wysoki chudy mê¿czyzna z czer-
wonym nosem i dziwaczna postaæ 
- ma³y facecik z hiszpañskim w¹sem 
w kraciastym garniturku w pilotce 
i goglach na twarzy. Nazwa³em go 
„Gogol” – od gogli naturalnie. „Go-
gol” podszed³ do mnie.
- Nowy - stwierdzi³ w³aœciwie ni¿ 
spyta³. - A mo¿e w zastêpstwie?
- Nie, ja za siebie.
- Aha - powiedzia³ „Gogol”. Wyj¹³ 
du¿y notes i spyta³ – Nazwisko.
- S³ucham?
- Nazwisko - powtórzy³.
  Poda³em mu nazwisko. Zapisa³ coœ 
w zeszycie i powiedzia³: - 477.
- 478 - odpowiedzia³em, chc¹c byæ 
dowcipnym.
- Nie rozumiem - warkn¹³ „Gogol”. 
- Masz numer 477.
- Jaki numer? - spyta³em.
- Jak to jaki?! Numer ewidencyjny, 
to jest kolejka do urzêdu paszpor-
towego, Wszyscy mamy numerki. 
Powsta³ NSKKP, który dba i pilnuje, 
¿eby wszystko by³o zgodne z prawem.
- Co powsta³o? - spyta³em.
- Niezale¿ny Samorz¹dny Komitet 
Kolejki Paszportowej.
- A który numer, z³o¿y³ swoje papie-
ry? - spyta³em.
- 298 - odpar³ Gogol.
- No to dobrze - powiedzia³em ura-
dowany. - Szybko im idzie - pomy-
œla³em. Uspokojony siedzia³em na 
korytarzu. Po chwili drzwi otworzy³y 
siê i zauwa¿y³em, ¿e czyjaœ rêka zab-
ra³a kilka teczek od Babci Drucianej. 
Drzwi zamknê³y siê z trzaskiem. 
Wszyscy wstali i udali siê do wyjœcia. 
Gogol podszed³ do mnie i powiedzia³:
- No, mój numer ju¿ poszed³. Ma pan 
tu zeszyt, teraz pan jest przewodni-
cz¹cym NSKKP.
- A jaki pan mia³ numer? - spyta³em.
- 303 - powiedzia³.
- A ile numerów dzienne wchodzi? 
- dr¹¿y³em temat.
- Piêæ, ale nie codziennie, tylko dwa 
razy w tygodniu. Teraz idzie od 304.
- Zaraz, to znaczy, ¿e w ci¹gu miesi¹-
ca idzie dwadzieœcia numerów.
- Z tego wynika, ¿e tak. 
- Ale przecie¿, ja oddam swój wnio-
sek za pól roku.
- Chyba tak. 
- Ja muszê wczeœniej.
- Niestety, takie czasy, gdzie pan 
¿yje?
- No w³aœnie. Gdzie ja ¿yjê?
  Roztrzêsiony i zdruzgotany uda³em 

siê do jednego z dwóch lokali roz-
rywkowych znajduj¹cych siê w P. 
Wybra³em lokal, w którym serwowa-
no szybkie piwo. Tak zwane kuflowe. 
Po pi¹tym zadawa³em sobie pytania:
- Czy Œwiêta Ziemia mo¿e siê bez 
mojej osoby obejœæ?
- Tak.
- A czy mogê dostaæ paszport wczeœ-
niej?
- Nie.
- A mo¿e cud? A mo¿e porwaæ sa-
molot? A mo¿e wypiæ szóste piwo? 
– przelatywa³y myœli przez moj¹ 
g³owê.
- O rany cud, jak Boga kocham.
  Ostatnie zdanie nie nale¿a³o do mo-
jej osoby. Podnios³em wzrok. moim 
oczom ukaza³ siê niezwyk³y widok. 
Na wprost mnie sta³ ma³y cz³owiek 
z dwiema g³owami, jednym okiem 
umieszczonym poœrodku g³ów, zion¹³ 
dymem i zaje¿d¿a³o od niego piwem.
- Witaj Cyklopie. 
- Czeœæ, co ty, kumpla nie poznajesz?
  Szczerze mówi¹c nie przypomina³ 
nikogo z moich znajomych. Owszem 
znam jednego kuternogê, dwóch g³u-
chych i kar³a, ale Cyklopa - nie.
- To ja, Andrzej. Chodziliœmy razem 
do podstawówki.
  To musia³ byæ Cyklop, który oszala³. 
- W podstawówce wszyscy byli nor-
malni – powiedzia³em.
- Co?
- Siadaj - poœpieszy³em z odpowie-
dzi¹. - Jeszcze jedno piwo dla mnie i 
Cyklopa Andrzeja.
   I tak, przy jednym stole spêdzi³em 
noc w towarzystwie Cyklopa. Nie 
omieszka³em zwierzyæ siê z moich 
problemów. 
- No to masz bracie farta – powie-
dzia³ Cyklop. Okaza³o siê, ¿e mój 
nowo-stary kolega ma znajom¹ w 
wydziale paszportowym, która mo-
g³aby pomóc. Da³ jej namiary i kaza³ 
zaopatrzyæ siê w kwiaty i czekoladê. 
Znajoma pracowa³a w Komendzie 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, 
do której z P. wysy³ano wnioski pasz-
portowe. Nad ranem Cyklop wsta³ i 
skierowa³ siê w stronê wyjœcia. Wyda-
wa³ mi siê, ¿e mia³ ju¿ dwoje oczu i 
jedn¹ g³owê. Kiedy wychodzi³ jego 
sylwetka upodobni³a siê do mojego 
kolegi z podstawówki. Ale wiadomo 
- Cyklop potrafi przybraæ postaæ jak¹ 
zechce.
  Nazajutrz z wielkim bólem g³owy 
pojecha³em do stolicy województwa. 
Komenda Wojewódzka Milicji Oby-
watelskiej znajdowa³a siê w centrum 
miasta, ale otoczenie sprawia³o wra-
¿enie prowincji. W³aœciwie by³ to 
ma³y pa³acyk. By³a godzina 8 rano. 
Podszed³em do ma³ego okienka, 
za którym siedzia³ oficer dy¿urny. 
„Ofdy¿”. popatrzy³ na mnie i uprzej-
mie spyta³:
- Czego?
- Ja, chcia³em siê spotkaæ z pani¹ U. 
- jestem umówiony.
- Pokój 107, pierwsze piêtro, lewe 
skrzyd³o po prawej stronie za szkla-
nymi drzwiami po stronie pó³nocnej 
segmentu K.
- Aha - powiedzia³em niepewnie.
  Ofdy¿ przycisn¹³ jakiœ przycisk 
i drzwi prowadz¹ce do przedsionka 
komendy otworzy³y siê.

Moje spotkanie ze SB
MAREK BRAND


