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Listy Apacza
ANDRZEJ KWIATEK

 Wiedza  o społeczeństwie (1992 r.)

 To było chyba pod koniec listopada. 
Omówiliśmy już na zajęciach niektóre 
teorie pañstwa: Hobbesa, Rousseau,
Gumplowicza i Oppenheimera. Zaję-
liśmy się właśnie demokracją ateńską 
w czasach Peryklesa i arystotelesow-
skim podzia³em ustrojów na w³aœciwe 
i niew³aœciwe, gdy nadesz³o do szko³y 
pismo z kuratorium oœwiaty. Informo-
wano w nim uprzejmie nauczycieli 
historii i wiedzy o spo³eczeñstwie 
w województwie warszawskim, ¿e 
w najbli¿sz¹ niedzielê odbêdzie siê 
w Sulejówku spotkanie z Profeso-
rem C. Byrdem (Burdem?) z jakie-
goœ college’u w Stanach Zjednoczo-
nych, metodykiem od tzw. civic edu-
cation. 
 Pojechaliœmy.
 Nazywam siê profesor Byrd (Burd?), 
powiedzia³ mi³y profesor i zaczął opo-
wiadaæ zebranym o fatalnym b³êdzie 
w³adz oœwiatowych w Ameryce, pole-
gaj¹cym na rezygnacji w minionych 
latach z oddzielnej lekcji geografii
w szko³ach œrednich. Elementy geo-
grafii w ramach innych zajêæ okaza³y 
siê niewystarczaj¹ce, co oczywiœcie 
musia³o siê równie¿ Ÿle odbiæ na civic 
education. Serdecznie wam radzê, po-
wiedzia³ profesor, ¿ebyœcie nie popeł-
nili u siebie podobnego b³êdu. PóŸniej 
wyci¹gn¹³ z torby jakieœ plastyki i za-
cz¹³ w nie dmuchaæ. Okaza³o siê, ¿e  
s¹ to nadmuchiwane ceratowe globu-
sy wielkoœci dyni z niedok³adn¹ ma-
p¹ polityczn¹, na której zaznaczono 
jedynie stolice najwiêkszych pañstw. 
Ciska³ w nas tymi globusami, a my je 
³apaliœmy.
  Profesor podbiega³ i prosi³ o odpo-
wiedŸ jaki kontynent, pañstwo, wyspê, 
pó³wysep czy rzekê przycisnê³y palce
wskazuj¹ce naszych d³oni. Metoda ta 
jest niez³a, twierdzi³, stosowana z dob-
rym skutkiem w amerykañskich szko-
³ach. Radzê wam z niej skorzystaæ.
- Proszê, co przycisn¹³ twój paluszek?
- Wyspê Cejlon – odpar³ s¹siad na-
uczyciel, który z³apa³ pi³kê-globus.
- S³ucham. Co opowiesz o Cejlonie?
  S¹siad odpowiedzia³ powoli, ze œmier-
teln¹ powag¹, jakby mowê pogrzebo-
w¹ wyg³asza³: 
- Bajkê – jak pani Bandanaraike o-
puœci³a Colombo, bo s³oñ s³onia ok³a-
da³ tr¹b¹, a pod kocem oczy dziewcz¹t 
z Colombo s¹ czarniejsze ni¿ noce...

Nic, panie, takiego (1969 r.)

  Marsz by³ d³ugi i wyczerpuj¹cy. Po-
ranne sierpniowe s³oñce najwyraŸniej 
zapomnia³o, ¿e ju¿ ze dwa tygodnie 
minê³y od imienin Anki i pra¿y³o nie-
mi³osiernie. Bluza na plecach szere-
gowca podchor¹¿ego Kellera wlok¹-
cego siê przede mn¹ by³a bia³a od soli. 
Piæ. Piæ. Piæ.  Jeden z kolegów, Cytry-
niak, wskoczy³ do rowu i zacz¹³ pa-
zurami rozdrapywaæ b³oto. Nap³ynê³o 
widocznie do do³ka trochê jakiejœ cie-
czy, bo obliza³ opuszki palców. Inni 
próbowali pójœæ w jego œlady, lecz 
kapral Dziuba sprzeciwi³ siê zdecy-
dowanie:
- Do szeregu! Do szeregu, Szweje! Ja 
wam poka¿ê! Ju¿ po godzinie piæ siê 
studencikom zachcia³o? Plutooon bie-
gieem marsz!
  Weszliœmy do wsi z wywieszonymi 
jêzorami. Kapral pozwoli³ nam lec po-
kotem w cieniu zmursza³ych sztachet. 
- Teraz jeden pójdzie do zagrody. Przy-
niesie wiadro wody i jakieœ naczynie 
do picia.
  Wypad³o na mnie, wiêc poszed³em.
 Ch³op zaroœniêty i rozczochrany wy-
nurzy³ siê z cha³upy.  
- Wody, panie, nie brakuje. Mo¿na 
braæ ile siê chce. Wiadro, panie, mo¿na 
od ³añcucha odczepiæ. Garczek te¿ siê 
znajdzie.
  W³aœnie wyci¹gn¹³em ze studni na-
pe³nione po brzegi wiadro, gdy pod-
szed³ z poobt³ukiwanym emaliowa-
nym kubkiem w d³oni. D³u¿ej ju¿ nie 
mog³em wytrzymaæ. Natychmiast z³a-
pa³em naczynie, nabra³em wody i pod-
nios³em do ust. Zrobi³em tylko jeden 
³yk i natychmiast przerwa³em, ujrza-
³em bowiem jakiœ dziwny zielonkawy 
osad na wewnêtrznych œciankach, ¿ó³te
grudki poruszaj¹ce siê w wodzie i tłu-
ste oczka na jej powierzchni. Œlina mi 
pociek³a po wykrzywionych ustach. 
Coœ tu jest, powiedzia³em i podsun¹-
³em kubek gospodarzowi pod nos.
 Ch³op odezwa³ siê pogodnym, uspo-
kajaj¹cym g³osem:
- A, to nic takiego, panie. Rosó³ wczo-
raj pi³em. Dobry, panie, rosó³ z dobrej 
kury!

Boże Ciało 
w Mikołajkach (1982 r.)

  Przywarliœmy nosami do szyb. Na 
czele pochodu szed³ siwy dziadek 

z ogromnym krzy¿em, za nim baby 
w niebieskich serdaczkach, nios¹ce  
kilkumetrowej d³ugoœci ró¿aniec. Za
nimi kroczy³y drugie baby – w br¹zo-
wych spódnicach i czerwonych chust-
kach na g³owach; za babami sun¹³
majestatycznie wielki obraz Matki 
Boskiej. Za obrazem pod¹¿a³y dziew-
czynki w bia³ych sukniach i bia³ych 
poñczochach na cienkich nó¿kach. 
DŸwiga³y ogromny kosz wiklinowy 
wype³niony po brzegi kolorowymi 
p³atkami czerwcowych kwiatów. Za 
dziewczynkami – kilku ch³opaków 
w bia³ych kom¿ach, i dzwoni¹cych 
dzwoneczkami. Za ch³opakami – kap-
³an pod baldachimem trzymany pod
pachy przez dwóch spoconych ch³o-
pów. Zatrzymali siê przed o³tarzem 
przylepionym do kamienicy, umajo-
nym œwie¿¹ zieleni¹ m³odych brzózek. 
Zza o³tarza wystawa³ kawa³ek szyldu 
z napisem: ...ak³ad ...jerski”. Obok 
o³tarza sta³ chór – panowie w garnitu-
rach i panie w ciemnych ¿akietach. Ich 
œpiew „Wielki Bo¿e, Wielki Mocny” 
uniós³ siê wolno ku jasnemu niebu, 
jak dym z ofiarnego stosu. T³umek 
wiernych za baldachimem przystan¹³ 
w nabo¿nym skupieniu.
 Bufetowa i kelnerki odesz³y od okien. 

Musia³y siê œpieszyæ, bo knajpa za-
czê³a siê wype³niaæ ¿eglarzami oraz 
miejscowymi amatorami kuflowego 
piwa tudzie¿ innych, mocniejszych 
trunków.

„Wyszłem” (1963 r.)

   Stawa³o siê w holu kina „Gdañsk” 
i czeka³o na sposobnoœæ, by obejrzeæ 
film na gapê. Trudno by³o zmyliæ czuj-
ne, ³ypi¹ce na wszystkie strony oko 
bileterki Zimeckiej, przeszywaj¹ce na 
wylot zamiary intruzów. A jednak u-
dawa³o siê j¹ przechytrzyæ i wiele by-
³o na to rozmaitych sposobów. Jeden 
z nich polega³ na tym, ¿e ktoœ, kto ju¿ 
by³ na widowni, wychodzi³ niby do 
toalety z kilkoma skasowanymi bi-
letami po¿yczonymi od s¹siadów, 
po czym przekazywa³ je dyskretnie 
czekaj¹cym na zewn¹trz i wraca³ na 
salê.
  Tu¿ przed rozpoczêciem seansu, 
najlepiej po kronice filmowej, gdy ju¿ 
na dobre gas³y œwiat³a, szar¿owa³o siê 
co tchu z tym podanym biletem w gar-
œci na zamykaj¹c¹ drzwi Zimeck¹. 
„Wysz³em” – wrzeszcza³ jeden po dru-  
gim – „W ustêpie by³em”, a bileterka
sycza³a: -„Ja ci dam , cholero jedna! Na 
drugi raz nie wpuszczê!” Kto zreszt¹ 
wie, mo¿e doskonale wiedzia³a, ¿e 
dzieciaki kombinuj¹ i tylko udawa³a 
cerbera?

Bomba (1960 r.)

  Szliœmy z ch³opakami za miasto. Nie 
pamiêtam ju¿ po co, chyba olchê œci¹æ 
gdzieœ nad rzeczk¹, ¿eby porobiæ sobie 
kije hokejowe. Olcha wprawdzie jest 
krucha i wykonane z niej kije czêsto 
siê ³ami¹, ale za to ga³êzie wyrastaj¹ 
z pnia pod idealnym, „hokejowym” 
k¹tem, co zdarza siê rzadko na innych 
drzewach. Unika³o siê dziêki temu cza-
soch³onnych poszukiwañ. Na wszel-
ki wypadek sporz¹dza³o siê od razu 
kilka sztuk na zapas. Po œciêciu drze-
wa, dzieli³o siê pieñ na kawa³ki w ten 
sposób, ¿e ka¿dy by³ zespolony z jed-
n¹ ga³êzi¹ i wygl¹da³, jak gruby but 

na nó¿ce. Obciosywa³o siê nastêpnie 
ów but na klepkê oraz przycina³o ga-
³¹Ÿ, stosownie do wzrostu. Po obcio-
saniu i okorowaniu nale¿a³o œcisn¹æ 
klepkê drutem w co najmniej dwóch 
miejscach, aby j¹ zabezpieczyæ przed 
pêkniêciem wzd³u¿.   
 No, wiêc szliœmy z ch³opakami œci¹æ 
olchê... zaraz, mo¿e zmierzaliœmy do 
parku po wide³ki do procy. Najlepsze 
s¹ z bzu, na którego cienkich ga³êziach 
mo¿na znaleŸæ mnóstwo symetrycz-
nych rozwidleñ o ramionach równej 
gruboœci. Wcale nie powinny byæ du-
¿e, jak  pokazuj¹ na g³upich filmach. 
Najlepsze s¹ rozwarte minimalnie, za-
ledwie na gruboœæ palca, króciutkie, 
z r¹czk¹ te¿ krótk¹, niewystaj¹c¹ z d³o-
ni, bowiem strzelanie nie polega na 
przelocie kamienia pomiêdzy wide³ka-
mi, lecz nad nimi. Ca³a tajemnica tkwi 
w odpowiednim ruchu nadgarstka 
w momencie wypuszczenia kamienia. 
Na dobr¹ sprawê mo¿na siê obyæ bez
wide³ek. Nie brakowa³o procarzy strze-
laj¹cych w ten sposób. Trzymali oni 
wówczas koñce gum w palcach.  
  No, wiêc szliœmy z ch³opakami po te 
wide³ki do procy i natknêliœmy siê na 
Józka Jab³oñskiego z koleg¹. Ch³opcy 
siedzieli w krzakach i robili „kakao” 
z kawa³ków starych cegie³, t³uk¹c je 
kamieniami na miazgê. Brunatny pro-
szek wsypywali do papierowej torby. 
Nie by³oby w tym nic szczególnego, 
gdyby nie fakt, ¿e rozbijali ceg³y na 
pó³metrowej d³ugoœci pocisku artyle-
ryjskim. Wciœniêty w ziemiê pod wpły-
wem uderzeñ wygl¹da³ jak skamie-
nia³a ryba.
- Jazda st¹d, szczeniaki! – krzykn¹³ 
Bogdan. – Ch³opaki, nie wytrzymam, 
te gnojki nat³uk³y ju¿ ca³¹ torbê kakao! 
W podró¿ siê chyba wybiera³y – do 
œwiêtego Piotra!
 Roz³o¿y³ szeroko rêce, ¿ebyœmy nie 
pochylali siê nad pociskiem. Staliœmy 
tak wokó³ bez ruchu, groz¹ przejêci 
i ciekawoœci¹ przepe³nieni. Pierwszy 
odezwa³ siê W³adek: 
- Rozkrêcimy, weŸmiemy proch, po-
wi¹¿emy w pêczki i bêdziemy mieli 
czym strzelaæ na Wielkanoc.


