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CZE~C! 

To my, Ha;:,.\ lMwnicy .W i tamy Was już po raz trzeci. 
I od razu spieszymy z informacją , że dodatek do nUJIIeru II pt. "Ława do 
Ławy" ,który ~(';oś porozlepiał na murach nie ma nic wspólnego ani z ŁAW4, 
ani z suwa.:. CJ.4ą mlodzieżą.To tylko nieudolna próba dywersji skierowana 
przecb•kc naszej kwitnącej idei. To już trzeci raz spotykamy się za po
średnj ctwl~m naszeero pisma. Ten trzeci numer ma innY format i nową szatę 
graficzną,:-'13tego też większy jest koszt druku. Konieczność zmiany kształ
tu gra ficznep;o ŁAWY wvnika stąd, że podszywająca się perfidnie pod nasze 
pismo osoba podpisująca się: REDAKCJA ,wydrukowała i rozlepiła na murach 
paszkwil posądżający nas o kontakty z elementami kryminalnymi, uzurpując 
sobi e prawo·do reprezentowania młodzieży szkół ogólnokształcących. Bez
denna głupota i naiwność insynuacji zawartych w tym paszkwilu jest aż 
nadto or.;~ywista.Osoba podpisująca się :REDAKCJA zarzuca nam ' iż"nie kon
sultowa.;iśr.ly z nimi/???/ poglądów i opinii, które są w wielu wypadkach · 
diametralnie różne". Po pierwsze. Jak możemy konsultować poglądy z kimś, 
J...to podpisuje się enigmatycznym :REDAKCJA? Po drugie. Właśnie ŁAWA miała 
być trybuną do wymieny tych poglądów, bez względu na to, czy są one dia
metralnie różne , c: y też nie.Po trzecie • To , że istnieją diametralnie 
różne poglądy jest n ,>uniknione i konieczne. Pełna jednomyslność jest 
zjawi skiem iście egzotycznym, jakie w naszym klimacie spotykało s.it,: tyl
ko na sali sejmowej. Skutki tej milczącej jednomyślności to obecna kata
strofalna sytuacja kraju . Po czwarte. Artykuł o wypaczeniach programu 
resocjalizacji nieletnich jest Listem czytelnika,który rozumie potrzebę 
niesienia pomocy młodzieży zdegenerowanej przez zatrute złem stosunki 
społeczne. Podczas 1 gdv tajemnicza REDAKCJA rozumuje jak dwuletnie 
dziecko , gdYż myśli , że jeśli s.ię zamknie oczv na zło,błędy i wypacze
nia, to te automatycznie przestają istnieć , znikają ze świata i można 
jakoś przeżyr. życie obok zła ż czystym nieużywanym sumieniem -wystarczy 
tylko zła nie dostrzegać • Po piąte. Stwierdzenie, żP artykuły Andrzeja 
Tylendy są tendencyjne jest dla ich autora wielkim komplementem, gdyż 
bardzo mu zależało, aby takie były. Natomiast , jeśli są pisane przy 
czyjejkolwiek pomocy, to tylko przy pomocy Bożej i ludzi takich, jak 
osoba podpisująca si<:;: REDAKCJA, która swq ~:;lupotą bezgraniczną ,jak 
miłosierdzie Boże inspiruje Andrzeja Tylendę do jego satyrycznej twór
czości. Ale żeby niepopsuć Wam humoru na samym początku musimy powie
dzieć, że spotkaliśmy się także z głosami konstruktywnej , cennej 



krytyki,z wieloma sugestiami i .ciekawymi refleksjami oraz przem'iślenii< •• 
mi. Niektóre z nich zamieszczamy wewnątrz nulfieru. vl tym miejscu drukuje
my list, który jest przykładem tej cennej krytyki; 

28. 01. 81 r. 

SZANOWNA REDAKCJO! 

Jestem absolwentką LO II i Waszą gorącą zwolenniczką. Cieszy mnie 
fakt, że wreszcie młodzież ma możnoś ć głóśnego wypowiadania własnych 
mvśli i mimo wielu przeciwności nieustra szenie lwntvn'.lje raz pod,j~tę 
dzieło. Z zapałem i łezką w oku czvtam każdy a rtvkuł , ale Wasze lJOWi ta
nie Nowego Roku przeobraziło mnie nagle w półfabry lr. at. Czyż nie tak · 
nazwaliście "produkcję"LO II ? Moim zdaniem jest to cios poniżej pasa " 
Mam nadzieję , że nie tvlko ja tak to odebrałam i liczę na popar c i e uc:,:
niów LO II. Zgadzam się z Wami zupełnie jeśli chodzi o wvmvsłv p. Cho<i• . .!
naj. Do dziś pamiętam jej zdezelowane l ponoć słuszne l decvzje, od któ
rych nie było odwołania . Nic wobec nich nie znaczy przytocz ony przez WD 3 
fakt wydalenia wzorowego ucznia za rzekome poplamienie p:azetld. N:(e będę 
operować przykładami, bo .musiałabym poprosi ć Egipcjan o gruby zwój papi
rusu, a jak Wam wiadomo przeżywamy kryzy s gospodarczy i na le ?.y oszczędza'
dewizy. W swoim zapamiętaniu zdzielil iś cie "ławą" po głowie nie ty l ko 
wielu światłych ludzi, których właśnie wych:Jwano w "noc apuchtinowską," 
w LO li,ale także wielu mądrych i zdolnych pedagogów nie zwracaj :tcych 
uwagi na panujące stosunki, którzy doprowadzili nas do matury. ł>ie po
myślcie sobie czasem , że siebie zaliczam do światłych wychowanków, nic! 
To jednak odrębny temat • Zarzucić mi możecle w tym momencie .• że jestem 
sentymentalna i wspominając dawne czasy zaczynam się rozklejać. Nie moi 
kochani! Mocno trzymam się kupy. Sądzę tylko, że to na pozór.- niewinne slo 
wo "półfabrykat" zostało powiedziane w niewłań ciwym momencie, bo oznacza
łoby to w podtekście, że nasi nauczyciele są: kompletnymi l<.abotvnami 
albo nic nie potrafią nam przekazać z posiadanej wiedzy skoro wycho':lz.i~ 
my z liceum jako półgłówki. Czy podzielacie moje zdanie? Przyznacie rui 
chvba, że rumiane jałówki z daleko posuniętym wodogłowiem zdarzają 1';ię 
w każdej szkole. Wszędzie są lepsi i gorsi. Jak jedna jaskół.ka wiosnv 
nie czyni, tak widząc jedną krowę nie można mówić o stadzie. Zagalop :J~o. :.t 
liście sią trochę koledzy ! Czytając Wasze refleksje zastanal<'iałam slę 
przez momen t, czy aby naprawdę jestem lekko do tylu!? Nie mogłam n ic 
stwierdzi ć , ale prawdopodobnie na sobie nie tak łatwo Itlo;!na coś d os1...
rzec. Pamiętajcie, że nie każda noc jest czarna. fonadto jestem świqcie 
prz ekonana , że w LO II są iskierki rozświetlające owe egipskie :;ieinno·· 
śc~ i żyję nadzieją , że chunta p. Chodunaj niedługo ju~ będzie ::!p,..awo"' 
wac rządy żelaznej ręki. Zastanówcie się , zbierzcie się, usiądźc ie na 
ławę i przywróćcie nam człowieczeństwo i naszą jaźń . To , że p.Chodunaj 
n :i.e ma nic wspólnego z ideologicznym wychowa niem nie znaczy wcale, ze 
nie posiadamy własnego zdania i nie potrafimy bronić własnej ideologii 
: godności. 

Z poważaniem

Niutka. 

Uważamy , że ten list, a przede wszys tkim osoba jego <~utorki p:-zywróci 
ły znaczną część nadwyrężonej przez nas godności uczennic II LO 
i niniejszym zdejmujemy dwie trzecie anatemy rzuc onej na Was przez. 
ł.AWĘ:. Czekamy na wasze listy ,dziewczyny ! 

P.So Andrzej , Maciek , Wo jtek i cała reszta. 

Ze zdumieniem dowiedziałem się od "redakcji" ŁAWY DO ŁAWY że 
byłem kilkakrotnie pensjonariuszem zakładów poprawczych za "pospol ... -
te prze.!?tępstwa" • Oświadczam • że nigdy nic takiego nie mia lo mie~
sca. W swietle prawa jestem czysty. Każdy , kto chce może to spra~~zić. 
A może pseudoredaktorzy ŁAWY DO 1AWY pos iadają lepsze wiadomości. 
mo ż.e _ja nie nazywam się Wojciech Wa silewski , nie 111ieszkam w Suwałkach , 
sarn JUŻ nie wiem? 

Wojciech Wasilewski. 
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SPOT KANIA Z 11ł.AW~'1 

Jut prawie dwa miesiące t~a bur%8 pole~ik i dyskusji wokół pisma 
LAWA, które spotkało się z żywą reakcją wszystkich środowisk- m1odzie• 
t.y, nauczycte"l1, inteligencji, robotników i władz na przestrzeni całe
go niemul kraju, jako ,że ŁAWA dociera ju2 do Białegostoku, WarszaWY, 
Gdańska, Szc1.ecina , Olaztyna, Elku, Pisza , PoznaniB 1 Krakowa. Musi-
•Y szczer : e przyznać , że nie spodziewaliśmy aię tak szerokiego rezonan
su ~polecznego naszej gazetki. Abstrahując od rzec~ywistej realizacji 
kYwstii merytorycznych zewierających się w idel pisma stwiłłrd.zić należy, 
ie LAWA stAła si~ kamyczkJe~ wywołującym 1owinę kontrowersyjnych dysku
sji, która uczyn.lla wyłom w 111.rrze gnuśności i maraz111u duchowego, ora~ 
zerwa'ła tomq fikcyjnej ~ wyre2yscrowanej jednomyślno6c1, jakie trawHy 
organj ~m suwalskiej /inle tylko/ społeczności. Cala seria bulwersujących 
artyk~łów 1 obrażone godnosoi autorytet6w tmdętych ~egalomanią, porusze
nie 1 konaternacja w tzw. "zakl~tych kręgach~ ~to wszystko wykazało fik
cyjność owego ~monopolu na prawdę",jaki uzurpowały sobie oficjalne kana• 
ły przekazu 1nformacji 1 poglądów l nastrojów społecze~stwa. Okazało się 
już po raz kt6ryś z kolei, t.e tzw. obi~ktywizm jako zjawisko 1 wartość 
i~nentn~ - nie jstn1eje . Nie ma sqd6w,opinii iocen obiektywnych; ist
nittJ'\ jttdynie ~ubj111<tywne i dopiero w wyniku tcierllnia s~ , konfronta-
c,)i tych rMnych subiektywnych zdań i poglądów rodzi się konglo•erat t 
w mlart;t reprezent.a tywnie nazywający rzeczywistość. Z~a..,isko społeczne 
pt. LAWt\ wykazało naocznie , na przykładzie społecznosc.l. suwalski~j, 
i!b&urdRlnoś~ t pi1tologiQ - odziedziczonej po okrc:sie "propagandy sultce-
-:;u" - monopoli =acji obiektyw izmu i prawdy w oficja lny ch źrÓdłach i obie
g,jCtl infor~~~c<rjl. 're wnioski i konstatacje, oraz wiele innych, były przed
~aJot~m ~pot'lania 1 ctyskua,11 między kolegiWD redakcyjnym LAWY i redakcją 
KRAJCiCRAZO'.o' ,która odbyła ;;iq w klubie 11Suwalszczyznn" z inicjatyWY 
KRAJOBRAZOW. P.r1.yc~ynkiem do ~potkania i dyskusji było chęć nawiązania 
pr-zc:t re•.la.Kcję l!Uwals1d.ego tygodnika sz@razcgo kontaktu z młodzieżą, 
Cics~y ~~s fakt , te KRAJOBRAZY obdarzyły nas kredytem zaufania uznaj~c 
:m r ·~,,w ·mtk6w tejże mloc1.zie;l;y J zaproponowały partnerską wr:;pólpracę • 
W trakc1"' dyakusji obok wielu opinii i poglądów budzących z obu stron 
kontrower.aje, uJRWiliło :aię t<łkte wJ.ele zbil'żnośc1 jeśl.l idzie o program 
j ~'"' )e d .dE latlis obu redr..kcji. Zb.1eżno~ci te 11ogą stać si~ płaszczy-
~~ ~onstruktywnego ws~6ł~ziacania LAWY i KRAJOBRAZÓW • 
I ' a1t OT', kwestJ ami najczęściej -podno szonymi prze;r; obie s trony byl y 1 

• k.onttl< znQŚĆ udostępnh;ni.n łamów tygodnika w znAcznie szerszym zakre-
21e nit riotąd, 

- zalttywtzowJni~ mlodz1e7.y do wspóldziałanill i wsp6l.decydo."ania o włas
ll)C .I sprawaoh proble-m<~ch 1 poutawach wobec życia społecznego 1 ducho
w~?p;c;, rpgjorn.1 i kraJ\.l , 

- zobligowanie ~ł~ozleży do odpowiedLiolnośei i ~omodzielności we wszel-
kim dzit· Łan1u. 

Krótko mówiąc. chodzi o to, by pozwolić młodym mówić głośno .l ich l'fłaR
ny:n sla$em •ł ich rzeen•'l'fistych pro b) em<1ch .1. spraw<Jch , przez uiostępnie .. 
n~e lamów pia.a opiniom .lpog)~dom jak najbard~1ej rótnorodnym i prz~
c Ltlf. llł'omYm ,nie >.~ojąc się t:cbicktywizmu tychłe głosów, KRAJOBRAZY przy
j •tl}' tak.żtt !liJgP.ati~ LO.WY dotyczącą podjęcia ró:tnych tematów z historii 
lmtju i regir.nu. Punk lem liY jściu do takiego cyklu 111ogą być Legendy za
mieszt: zan@ na ostatniej stronio, które siq jut "przejadly11 ,a wkrótce 
bi~ wyczerp~ • Konkretny11 eiektem tej sugestii stał si~ cykl o hr. Ka
ro 'J u Br;~:ostowsltb, jaki będzie ukazywac się w KRA.TOBR AZACH w oparciu 
o pracf< maturl"ln<\ wspólrenaktot"ów ł..AV('{ • KRAJOBRAZY zaintel•esowaly się 
takz~ innymi propozycjami mlodziet.y uzna jąc aluszno$6 ~u&e3tii takich 
jak n~. brak na lumach tygo~n1ka solidnych felietonów 1 reportaży, 
bn-1k oatyry , lt ł;óra jest potężnym orężem ."walce idoologic~nej itd. 

Optymit:tycznym akcentem spotkania stolo si~ stwiPrdzenit o inspiru-
j4.;;ym wpływie ł.AWY na .:iziałalnofić KRAJOBRAZÓW oraz zaproszenie na 
ltn1f•jne opotkan.i!". 
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Zupełnie inny, bardziej burzliwy pr~ebieg miało spotkanie, na które za
pr·osiły redakcją obratone uczennice I I Liceum Ogólnoks:l:tałcącego. Powodem 
obra2enia się było użycie w artykul e redukcyjnym w numerze drugtm epitetu 
meta.forvc~nego określającego zciolności psychoflz.yczne wychowanek p.dyrel(
tor t-1. Chodunaj. Ępitet ten, użyty w przypływie twórczej weny służyć miał 
zaakcentowaniu st:-tni..l emocjonalnego autorów. artykulu, zaszokowanycl'l stosun
kami i sytuucją ~II LO 1 stąd jego nieco pejoratywna barwa uczuciowa. To , 
że się uczennice obraziły, że j~s~cze potrafią w Jakikolwiek sposób reago
waf na to co się wokół nich dzieje i bezpośrednie; i ch dotyczy., uważamy za 
nasz wspólny sukces . Cdvbv:i'mY j e szcte mieli przekonani e , '·e to ''obra ~enie 
sil,'" było reakcją a u'lentyc z n-t własną, a niP. zaaranżowaną przez kogoś, kto 
podpowiedział dziewczętom 1 że w takim momencie wypadaloby mieć godność J 
obNzi ć si1,, gdybyśmy m..le11 t r, pewność na:n.e szczę!ic ic nie mialoby grCJnic. 
JE:!dna k przebi!!g s potkania nie utwierdził nas w tym przekonar\iu. Obrażone 
uczennic(! mo7nCJ było policzyć n:1 pa lc•lCh - bo tylko 3 czy l, osoby zabięra
ły głos w obronie swej urażone j wra żliwośc i etycznej. Reszta wlepiła oczy 
WiPlki e jak dwie "dychy'' w 1' pttnu1~ r•cdaktor ÓW1' ŁAWY" njf' w1Pd:r.ąc co si~t wla
.śe tw ie dzieje . 

'łl obronie urażonE!j goclności uczennice wysuntęłY argumenty w rodzaju , "bez
mózgowie jest wszt;td zle, n io tylko w II LO", "my /uc;:ennice/ mamy własne po
glądy" tylko ni e mamy. okazji żeby je uja'W~ić" • "nikt namJ. nie manipUluje jak 
bprwolnymi manekinCimi , bo mamy w szkole samorząd ~. Ale na pytanie • k t o 
wybrał ten samorząd? - nie bylo jPdnoznacznej odpowieQ~. Czy przedstawi- r-
ciele samorządu rc~rezentują wasze interesy? -odpowiedź - nie. Na zarzut 
Z@ strony r edakcji 11LAWY", fe tzw. właunego %dania nie wystarczy ''posiada ć ;' 
że t rzeba w zgodzie z nim poat~pować, że o wartości człowieka atano~ią . 
jego czyny, a nie myńli - pada dramRtyczne pytanie - to co mamy robie, lśc 
na ullc~ i krzyczeć? Komentarz zbyteczny. 

Wszystkie uczennice stwierdziły jednogłośnie, że uważaJą "LAW~" za wła
sną gazetkę, że jest to idea godna kontynuacji. Lecz na propozycję wyatą• 
pienia do pani dyr@ktor o zwrócenie mlod zleży stu s konfiskowanych egzem• 
plar.ty pJ.ama odpowied;:ial:y, że na temat dyrekcji nie mogił z nami rozmawiać. 
A tak w ogóle to uczenni ce II LO ni~wiele mogą,poza obrażanie~ się , 'WYko
nywaniem poleceń dyrekcji, oraz'posiadaniem'~oglądów 1 narzueon ~go samo
rządu. 

Hóbta tak dalejJ 

ANDRZEJ 'rYl..ENDA 
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IM GORZEJ TYM LEPIEJ 

Bardzo często słyszy się ostatnio w polskich środkach masowego prze
kazu o silach, które wyznają zasadę - im gorzej ,tym lepiej. Patrząc na 
to co się dzieje w kraju,w rzeczy samej trudno nie wierzyć,że coś w tym 
jest z prawdy. Komuś musi rzeczywiście zależeć na podtrzymywaniu napięcia~ 
Już od sierpnia minęło sporo czasu,a strajków jakby wcale nie mniej,niż 
w. lecie 1980 r. Strajkują poszczególne zakłady , miasta ,regiony cale -
strajkują tam , gdzie przedtem był spokój.Co tym razem jest powodem stra0-
ków? Nasza telewizja i radio nie skąpi nam doniesień z Zachodu o glosach 
pełnych niepokoju ze strony naszych wierzycieli. Nasi bracia w idei 
"słusznej i sprawdzonej" też się niepokoją o los narodu. o PZFR a przede 
wszystkim o naszą klasę robotniczą, która "bałamucona" , ba , "zmuszana" 
pnzez "Solidarność" nie może normalnie pracować. Oczywiście nie powinni
śmy poprzestawać wyłącznie na zagranicznych diagnozach naszy~h trudności, 
dlatego też pokazano nam prograa polskiej TV poświęcony olsztyńskiej 
"Solidarności". Chciano nas przekonać,jak źli ludzie kierują akcjami 
największego związku zawodowego i jakich chwytów używają,żeby "dezorga~ 
nizować" życie społeczeństwa. Rząd /może lepiej powiedzieć- władze/ 
"wywiązują się ze zobowiązań" podjętych w sierpniu i później. Oto każdy 
mógł oglądać publiczną dyskusję na temat wolnych sobót,na którą byli 
zaproszeni ' pnzedstawiciele "Solidarności". Mało tego, można było wysłu-
chać tejże dyskusji następnego dnia w radio/zapewne na liczne telefony r 
telewidzów i radioslu~haczy/.W dzienniku pokazano nam sprawozdanie z kon-

. ferencji prasowej KKP "Solicliarności", mogliśmy wysłuchać p.p.Modzelew
skiego i Wałęsę. A więc władze są w porządku, a napięcie utrzymuje się • 
Ogromna część społeczeństwa jest prawomyślna i popiera prograa FJN, 
czemu dala wyraz w ostatnich wyborach. Zapewne te dwa koma ileś procenta 
sieje teraz zamęt i terroryzuje większość.Przeciętny Polak staje bezra
dny, opadają mu ręce, bo nic już nie rozumie. Na szczęście KKP NSZZ 
"Solidarnośc" zawarła porozumienie z Rządem , wyjaśniono i załatwiono 
polubownie większość spornych kwestii. Koniec ze strajkami w sprawie 
wolnych sobót itd. itd. Ale skoro wszystko jest w porządku, dlaczego 
"Solidarność" ogłasza gdzieś tam pogotowie strajkowe, gdzieś indziej 
strajki. Rzeczywiście trudno dać odpowiedź,chyba ,że w innych regionach 
kraju jest podobnie , jak np. w Suwalkach.Otóż 3. 02. 1981 r. do loka
lu "Solidarności" w naszym mieście wtargnęła grupa funkcjonariuszy 
MO I SB wraz z prokuratorami p.p. S~ i z. Celem najścia było zarekwiro
wanie sprzętu radiofonicznego, którym MKZ w Suwalkach posługiwal się 
przy nadawaniu komunikatów KKP i własnych tj. lokalnych. Tylko ,rzecz 
nadzwyczajna ,żaden z panów prokuratorów nie posiadał nakazu rewizji. 
Tyle się swego czasu mówiło o tym , że na wszystkich stanowiskach po
winni zasiadać ludzle kompetentni,o właściwych kwalifikacjach. 
No cóż, wydaje 11i się, że gdyby p.p. s. i z. uc.zęszczali pilnie na 
zajęcia,bądź wlęcej czasu poświęcali lekturze kodeksów, to wiedzieliby, 
że w podobnych sytuacjach wymagany j'est nakaz rewizji.Ale czy tym 
razem przedstawicielom władz bezpieczeństwa rzeczywiście chodziło 
o przeprowadzenie przeszukania, o zabranie magnetofonu itp. ? 
Czy naprawdę wierzyli , że będą mogli dokonać tego bez odpowiednich 
uprawnień? Czy obecność prokuratora miała zastąpić nakaz rewizji? No 
i po co pałki u boków naszych dzielnych milicjantów ? O co więc cho
dziło tym nieproszonym gościom, jak z kiepskiego filmu kryminalnego 
l wizyta odbyła si~ wieczorem i jak na złość nie było wtedy światła 
na ulicy Kościuszki , gdzie mieści się lokal suwalskiej "Solidarności". 
Chyba, że ktoś liczył, że solidarnościowcy wezwą na pomoc mieszkańców 
miasta, zawiadomią o tej prowokacji inne MKZ-y w kraju. Może ten ktoś, 
kto był odpowiedzialny za całą akcję,chcial zdenerwować solidarnościow
ców do tego stopnia,żeby stanęło np. kilka zakładów na znak protestu. 
Gdyby dobrze poszło, tzn. gdyby funkcjonariusze byli dostatecznie . 
brutalni,może byłby strajk calego regionu. Ludzie byliby jeszcze bardzieJ 
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zmę c zeni i jeszcze bardziej zagubieni w tym wszystkim , co się wokół 
nich dzieje. Z dziennika TV cały kraj dowiedziałby się , że teraz Su
wałki przez kilka dn i z rzędu chcą być na pierwszych stronach gazet. 
Dowiedzielibyśmy się wszyscy , że to "niezdrowe ambicje niektórych 
działaczy" są przyczyną zaognienia sytuacji. Jak zwykle w takich wypad
kach cala wina spadła by na "Solidarność". Tylko ludzie , którzy staliby 
w jeszcze dłutszych kolejkach po mleko i cnleb zaczęli by jeszcze bar
dzit.'j tęsknić do spokoju,do normaJnej pracy . I w pewnym momencie octe
chcia~oby im się demokracji i tym podobnych bzd1~r 1. chcieJ i ty ~d.aJ w ko
l e jce po masło , którego mogJ5by kc:pi(' dwie kostk i bez :i'adJ !ej kartki. 
t. "Solidarność" ? O nie, to przez nią to wszystko. Tylko czy nape\mo? 
Przecież "Solidarność" nie zamierzała strajkować, główne kwestie sporne 
zostały załatwione .Rada Państwa nie h;:dzi.e musiała uciekać cit,; <io ostu
t :' c<:r.ości, jak głosiła w swoim ośwladczeniu, bo w kraju na apel KKP 
strajktljący podjęli pracę • Chyba że. .. cllyba, że wizja spokoju i nor
malnych dni w naszym kraju spędza komuś sen z powlek.Stąd wyszukiwanie 
problemów , o których nie było lllO"f1J w ostatnich por,, zumieniach, stąd 
prowokacje. Tym razem to już chyba nie owe "siły at,< :socjalistyczne", 
a może takich sil w ogóle nie ma? 
Kto jest zatem odpowiedzialny za ferment w kraju, za ciągle nowe 
wypadki gwałcenia prawa i porozumień z roku 1980. 

Krzysztof Bąkowski . 

OBŁAWA NA"ŁAWJ;:" 

Nasza ŁAWA zdobywa w. błyskawicznym temp.ie coraz szersze rzesze zwo
lenników i to nie tylko wśród młodzieży. Dwutysi(.'czny nakład drugtego 
numeru rozszedł się w ciągu jednego dnia. W pos iadaniu redakc.ji. 5ft za
ledwie trzy żelazne egzemplarze, a ludzie wciąż dopytują de o ~;;--:etkę. 
Suwalska Biblioteka Publiczna oraz Blblioteka Narodowa w Wa ::· s ::.""•WH:, kt·S
ra gromadzi wszelkie wydawnictwa niezależne, zwróciły ::;ię de red'IKCji z 
prośbą o udostępnienie czterech egzemplarzy pisma. Te cz.terv egz<:ll\f;larze 
musieliśmy odkupić od czytelników i to za dosyć słoną sumę , Uoszły do r.as 
słuchy, że pierwszy numer ŁAWY na tzw. czarnym rynku kosz'n: ,k c,~ , - :'1ie 40z>. 
Wszystkich poszukiwaczy pierwszego numeru odsyłamy do dyr. J'l, C'bodunaj, 
która posiada aż 100 egzemplarzy pisma 1 jeśli ma żYłke ( ;> :r: ~n,;. t u to .t-ro
bi na ŁAWIE niezły interes. Tak więc mamy mnóstwo zwo1_er.··ikÓ•.; 1 zapamit:. 
tałych czytelników. Niektórzy w swej pasji , z jaką odda,ia si~Z 'td~turze 
pisma doszli już do fanatyzmu. I tak np. nie zdążyliśmy jenzcZ•l \1/\'druh.o
wać całego nal:ładu drugiego numeru, a już liczna grupa naszyci, gorliwy-::h 
czytelników ofiarnie służących bezpieczeństwu zwróciła się z ()l'OŚbą o wy
danie 2000 egzemplarzy nieukończonej jeszcze ŁAWY .Liczna rze~;za t.ych fa
natyków pisma otoczywszy blok , wktórym pracowała redakcja nle\"Cier·pliw.ie 
oczekiwała ukończenia druku oraz nakazu rewizji. Jednak , ,jak sio wkrótce 
okazało, łatwiej jest wynieść przez balkon cały nakład ŁAWY pod czujnym 
okiem fanatycznych czytelników,niż zdobyć nakaz rewizji. Mimo wszystko 
popularność naszego pisma jest nader imponująca. Ale ogromnie smw:i nas 
fakt, że ten spontaniczny pęd dolektury ŁAWY oraz bezgraniczne poświęce
nie w zdobywaniu gazetki wszelkimi sposobami, jakie wvkazują niektórzY 
czytelnicy odbywa się kosztem bezpieczeństwa obywateli. 

Być może , że w tym samym czasie ,kiedy ~ Suwałkach zginęła 17-l etnia 
dziewczyna po wY.iściu z dyskoteki , nasi nadgorliwi czytelm_cy zajmowali 
się układaniem planów wf;;elu zdobycia ŁAWY , lub też oblegali lokal suwal
skiej "Solidarnośc,i" , zamiast troszczyć się o bezpieczeństwo obywateli. 
W okolicach budYnku OSiR , gdzie odbYwała się ta dYskoteka z tragiczny n1 
epilogiem zawsze panują egipskie ciemności i te~o rodzaju tragedie nie 
należą tam do rzadkości. Dlaczego nikt nie pomysli o zape~~ieniu bezpie
czeństwa młodzieży bawiącej się na dYskotece? Czy dlatego, że ci , d n któ
rych należy ten obowiązek z nudów zabawiają się w Kojaka lub porucznika 
Colombo, serwując całemu miastu scenki rodzajowe z amerykańskich kr~,or~t~na
lów albo też na wzór kapitana Klossa zajmują się dekonspirowaniem statki 
wrogiego wywiadu? Suwalki to nle Chit::ago ,panowie! 

A wszystko przez tę ŁA~! 
.r .. ,.,"~c_ 
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Potrzeba 

W "Alfabecie 'tlspornnień" opu.tiada Antoni Słonimskt t o p.rzy jęciach u Le
chonia: "Z całeg,) .:;kromn~go mieszkania wvnoszono lóżka, rozsta\lllano sto
ły i krzesła wypożyczone, _.s_tróż w białych rękawiczkach roznosił trurJ<i, 
ale ubikacji w mieszka~iu nie było, a na klozecie w podwórzu widniał na
pis "Klucz u stróża ".Trudno było ten klucz zdobyć, bo ten właśnie stróż 
podawał do stołu". . 

Nie wiem, dlaczego akurat ten fragment słynnej k~żki przypomniałem 
sobia,, wędr\ljąc po Suwałkach. Paradoks ? Oczywiści~ • wszak Suwalki to 
miasto paradoksów, a raczej paradoksików. Wiele tu może zaskoczyć przy
bysza z innego miasta. Kontrasty ciekawsze od białostockich. Na przykład 
przepełniony ponad wszelką miarę szpital, a nieco dalej wielki pusty 
gmach o nieustalony= przeznaczeniu. Ciekawe, jak wyglądają tamtejsze 
klozety? Zapewne nie tak, jak w innych suwalskich obiektach. Zapewne nie 
tak, jak w siedzibie TKKF czy w szkole' muzycznej, gdzie owych "przyby
tków samotności" w ogóle nie ma. Młodzi adepci 111uzyki biegają zatem do 
"oczek" pobliskiego Urzędu Gminy, a działacze sportowi - chyba do kawia
rni /płatne 2 zł, ale za to czysto/. 

Nielekko w. Suwałkach :'1: :r.nJ:atwieniem różnych spraw. Zdarza się, że 
1 kolejki się usta .. ·iają, np. w zespole szkół średnich na ulicy Kościuszki 
gdzie na 700 uczniów przypadają tylko dwa tzw. "węzły sanitarne". 

Szalety we wlaściwy11 tego słowa znaczeniu są w Suwalkach dwa. Pierwszy 
w zaciszu zaplecza Urzędu Miejskiego ,jest względnie czysty.Drugiemu, 
na placu Marii Konopnickiej, daleko do pierwszego. Czyżby sąsiedztwo 
władz miejskich ~lało tak dobroczynny wpływ1 

Potrzeby pięĆdziesięciotysięcznego miasta są zapewne olbrzymie, 
a szaletów jak się dowiedziałe• nie przybywa od wielu lat.Nie dziwiłem -
się ~tea, kiedy widziałem różnych osobników, urządzających publiczne 
wyklady fizjologii w miejscach z całą pewnością nie będących filią 
Akademii Medycznej w Białymstoku,na przykład w pobliżu skrzyżowania 
ulic Tadeusza Kościuszki i Karola Marksa dnia 29.01.1981 r. około godziny 
18-tej./informacja dla prok\~atury : niski w czerwonej kurtce/. 

Tak,tak ••• i w dziedzinie toalet jest kupa do roboty. 
Życzę mieszkańcom owianych historią 1 tradycJami Suwałk,żeby ,aówiąc 

językiem oficjalnym, nastąpiło dalsze poważne podniesienie pozioau 
szaletnictwa alejskiego w aspekcie zaspąkajania małych i dużych potrzeb. 
Wierzymy w przyszłość l NaprzÓd, Słowianie! · 

KTiJ.J o. i<. Ar 

P-48 

Bogdan Mazur 
Olsztyn 
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BOHDAN CYWI~SKI ZATRUTA HUMANISTYKA 

\ 

l Ideologiczne deformacje w nauczaniu 
szkolnym w PRL l 

/c.d./ 

Podporządkowanie szkolnej formacji humanistycznej potrzebom indoktry
nacji ideologicznej oznacza manipulowanie informacją historyczną czy hi
storyczno-literacką tak, by mogla ona stanowić dogodną ilustrację głoszo
nych tez. Takie ustawienie i "przykrojenie" materialu osiąga się w progra· 
mach i podręcznikach przez zastosowanie kilku zabiegów: 
- ideologicznie motywowany, lecz z pozoru naturalny d o b ·ó r p r e z e· 
n t o w a n e g o m a t e r i a l u faktycznego /wydarzeń dziejowych 
w nauczaniu historii, utworów literackich w hist orii literatury/, ekspono· 
wanie jednych wydarzeń czy zagadnień, pr,zemilczanie i pomijanie innych, 
wykrzywianie proporcji wagi hist oryczne jjPoszc zegt; l nych faktów, zjawisk cz: 
postaci; · 
- podawanie informacji nieprawdziwych i jednoznac~ne przeinaczanie faktów 
historycznych; 
- stosowanie takiej interpretacji i komentarza prezentowanych wydarzeń i 
zagadnień, które przypisuję im określony ideologicznie sens, potwierdzają• 
z góry założone tezy, wreszcie: 
- podporządkowanie przedstawionego materialu sugerując uczniowi niepodwa
żalność, prawdziwość i naukowość proponowanych modeli i nterpretacyjnych 
/takich jak np.schemat walki klas, czy zdeterminowanie historii kult ury 
przez historię ekonomiczną - inaczej mówiąc ·przekazywanie ide ol ogicznie 
motywowanej h i s t o r i o z o f i i. 

Zabiegi te stosowane są w podręcznikach i programa ch w rozmaitym zakr1 
siei informacje jednoznacznie nieprawdziwe stosowane są r··~latywnie r zadko 
tam tylko, gdzie nie wystarczy manipulacja doborem faktów i przem1lczani· 
oraz zabiegi interpretacyjne/.Dokonywana przy ich pomocy J.F.forrnac j a wyk
ształcenia huma nistycenego sytuuje się więc na rozmaitych poziomach swia 
mośc i; od zafałszowanej wiedzy o faktach dd fałszywego przez skrajną j ed 
stronność rozumienia dziejów c złowieka, idei, kultury. 

Warto tu zwrócić uwagę, że przeinaczenie faktografii bu:tz.i. częstszy 
protest opinii publicznej i samych uczni ów, niż de formQc,_je płynące z ide• 
logizującego komentarza, a zwłaszcza z nar zuca nia j ednego obcwiązującego 
modelu interpretacji historiozoficznej. Wyda,je s ię jednak, ŻL społec zna 
szkodliwość tych mniej zauwa żalnych zabi egów jest n.ierówn!e ..riększ-'1. Ła
twiej bowiem w toku informacji poza s zkolnej uzupełnić i "odl<:tamać" wied z 
o faktach,. niZ' przełamać w umyśle narzucone przez szkołę i podświadomie 
przyjęte nawyki interpretacyjne, zwłaszcza zaś wpajaną latami generalną 
historiozoficzną wizję ludzkości, społeczeństwa, kultury . 

Redaguje kolegium w składzie: Maciej Hutkiewicz ul.Em.Plater 24 B/6 
/tel. 2235 w 346/, Andrzej Tylenda ul.Kasprza ka 3A/33, Wojciech Wa
silewskl ul. 1-go Maja, 4/'-ł'l ••• 

i cala Reszta, która jest 
coraz większa . 

Kontakt z redakcją pod w/w adresami . j 

l 
l 
l 
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ŁAWECZKA 
DODATEK SPECJALNY DLA NAJMŁODSZYCH 

-----------------------------------------------------------------------------
1 Proletariusze wszystkich krajów, ja was bardzo serdecznie 

przepraszam • 
Karol Marks. 

-----------------------------~-------------------------------------~---------
LISTY DO REDAKCJI 

Do redakcji "Ławy" 

Wydawnictwo Jajczarsko - Drobiarskie, Oddział Suwałki przesyła 
w za~ączeniu plan wydawniczy na rok 1981. Wymienione pozycje drukowane 
będą w miarę dostarczania papieru z przemiału artykułów pani Otylii 
Andrzejewskiej. 

Z poważaniem 

Henryk O. Dunajewski 
dyrektor w stanie spoczynku 

1. A. Szklarski- Tomek na tropie nadużyć. 
2. z. Białecki - Na zachodzie bez zmian. 
3. E. Złotorzyński - Szczupłe fundusze, szerokie możliwości. 
4. A. Fiedler - W krainie dzikich lokatorów. 
5. Pociągnięcia pod specjalnym nadzorem. Wspomnienia działaczy . 
6. A. Jaroszewicz - Pasja wg św. Piotra. 
7. E. Gierek - Refleksje o Grudniu. 
s. J. Szydl ak - Stracone złudzenia. 
9. s. Gierkowa· - Niektóre aspekty wymiany handlowej Wschód- Zachód, 

w świetle doświadczeń indywidualnych na przykładzie 
futer, dywanów, biżuterii /praca habilitacyjna/. 

10.B. Tomaszewski - Przygody Tomka Hopfera. 
11.Wszyscy ludzie prezydenta. -Wspomnienia pracowników Urzędu Miej

skiego w Suwałkach. 
12. 2. Białecki - Raj utracony. 
13.0. Andrzejewska - Przy świątecznym stole. Sielanka w trzech aktach 

i jednym raporcie. 
14. Księga jubileuszowa ku czet dyr. Małgorzaty Chodunaj . - Praca zbio

rowa uczennic II L.O. w Suwałkach.Zawiera następujące referaty: 
"Od Makarenki do Kuberskiego" ,"Biegi maGowe a światopogląd - przy
kład suwalski", "Poglądy-stanowisko-posada.Próba analizy semantycz
nej","Konieczność przeniesienia II L.o. z ul. Kościuszki na ul.Le
nina w perspektywie historycznej.", "Poleaika z Albinem Szyszką", 
"Rola Małgorza~y Chodunaj w rozwoju czasopiśaiennictwa suwalskiego" , 
"0 konieczności cenzurowania napisów w szaletach publicznych w Węgo
rzewie•, "Reformy na lekcjach wychowania fizycznego w szkolnictwie 
żeński•"• "Chodunaizm a Chomeiniz•" , "Powiązania zespołu redakcyj
nego ŁAWY z CIA , Bundeswehrą i Ku-klux-klanem w świetle badań 
Małgorzaty Chodunaj." , "Koncepcje historyczne Włodzimierza T. Kowa
lskiego w naucz.aniu początkowy11 a wzrost plonów uchorki i pogłowia 
osłów" , "Urzeczywistnienie mit u o szklanych doaach na przykładzie 
Urzędu WojewÓdzkiego w Suwałkach", "Postawa grona pedagogicznego 
II L.O. na podstawie badań antropoaetrycznychn, "Cieanota . uaysłowa 
~ ~~~~~le. b~dań M. Chod~aJ." ~się~ uzupełnia zbiór panegiryków 
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Szanowna Redakcjo! 

Ja, czytelnik "Ławy", były sekretarz małorolny KP WKP /b/, 
cenzor - amator; zwracam się z następującymi pytaniami: 

- Ile pałek milicyjnych mo~na zrobić z jednej ławy? 
- Czy w"pociągu przyjaźni" jest hamulec bezpieczeństwa? 
- Czy w "pociągu przyj,aźni" wypada siedzieć tyłem do kierunku jazdy? 
- w jakich kieliszkac~pada pić denaturat? · 
- Czy Edward Gierek polo~ł się ju~ na Grudniu? 
- Czy mo~na być ostrzytonym na je~a i mieć jednocześnie długie wąsy ? 
- Ile dacz motna zbu:lować zamiast budynku KW? • -'.:;~ •· .;,~.-~ 
- Kt o to jest Odnowa i dlaczego wytoczono jemu proces? · ._ .~. . \.<_ 
- Jaki jest numer konta 1 rublowego Ryszarda Wojny? 1 . ~'~- ' r ...,;·.;~·- ,2..1..\ 
- Dl aczego nie llii mięsa? ' · -1 t .:- j. ·1 -.~ · , t'-
- Dlaczego dyr. Sz . ma tylko dwie ręce? ~ \ ' ·)·v·,'-" 

JULIAN TUWIM 
NA PEWNEGO ENDEKA CO NA MNIE SZCZEKA 

Pró±noś repl i ki się spodziewał, 
Nie dam c i prztyczka ani klapsa. 
Nie powiem nawet: "Pies cię j ••• ł" -
Bo to mezalians byłby dla psa. 

IlliH'FICIIE EST 

Oj, dudni, wodil,dudni 
W najtę~szych głowach , jak w studni ! 
Trudno nie pisać satyry, 
A wydrukować najtrudniej. 

ZJAZD 
OdbY.l się właśnie walny zjazd złodziei. 
Najwięcej mowy było o Idei. 

PR2YSLOWIA MłDROSCił NARODU · 

CZYTAJCIE A DALEKO ZAJEDZIECIE 
BRODA MARKSEM NIE CZYNI ! 
NIE RZUCAJ MI~SEM NA KARTKI 
KARTKA NA CUKIER KRZEPI ! 
POLAK STRAWI ! 
NIE KAŻDY FROFESCR JEST FRO 
NIE PODKLADAJ SWINI KNUROWI ! 
SZYDLAK KRUCZKOWI (J{A NIE WYKOLE ! 
NIE KAżDY GRUDZIE~MA SWOJEGO GIERKA 
POLAK POI'RAFI l 
MAŁGORZATA CHODUNAJ POTRAFI ! 
OTYLIA ANIRZEJEWSKA POTRAFI ! 
DOllRY ŻART PIETRZAKA WART l 
DOBRY żART ODSIADKI WART ! 
ŁYSINA SOKORSKIM NIE C2YNI ! 
NIE KAŻDY KRAJ JEST RAD ! 
NIE KAŻDA' PARTIA JEST FRZEGRA'NA 

·"' 

CIEtł 

Ten mój cień 
DziwnF cień 
Chodzi za lllllą 
Cały dziań. 
Robi wśzy stko 
To co ja: 
Ja gram w piłkę 
On też gra; 
Ja jem lody 
On je lody, 
Ja na schody 
On na schody . ........... . 
Tylko raz opuścił mnie; 
Szedł po pensję na UB. 

Ludwik Jerzy Kern 
/za:"Bi uletyn Dolnośląski", 

nr 9/1980/ 

BI.ALY DOM 

O gmachu ów! bodajbyś 
w Suwałkach nie powstal 

wcale 
Gdy w ruinie przedszkol$, żłoi 

i szpitale, 
Gdy dzieciom w szkołach ciaant 

nie ma mieszkań w mieście! 
Luizie.!W wykręty, "argUIIenty" 

więcej już nie wierzcie! 
Wspólnym głosem dziś prawa 

swe przypomnieć trzeba: 
Żeby w szpital się zmienił 

biały dom Zbigniewa 

J- 23. 

NIE NISZCZ PISMA! 
SZANUJ WARTOSt WOLNEGO SŁOWA . 
PO FRZECZYTANIU DAJ INNYM! 
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Z cyklu LITERATURA FOLSKA 
W DAWNYCH EPOKACH 

Leopold Lewin 
FRAGMENT POEMATU 

Hej, .aszynisto, szybki ptaku, 
Co wieziesz w syberyjską dal ? 
Stalina myśl czy naftę z Baku, 
Stalina wolę czy też stal ? 

Błyskają ognie Dnieprostroju 
I młot Magnitogorska grzai -
Wykuwa jasne, piękne dni 
W kuźni radości i pokoju. 

Wybiegły w przyszłość pięciolatki 
Myślą Stalina, błyskiea szyn. 

:&'iljlfl Ułt KOI'VII'EJ tft(.rliJNtZHi:Jt BfvÓEffY 

f101>L 1 Oi>tMc' /3tll.)y'NE/f iJP Ui!Yt-lttl tV/1 

j)tVfłOZiliŚt•tfl J..flr p,uco I'GRI11NEłf.-

Lzy szczęścia dojrzysz w oczach matki 
Na bohatera rośnie syn. 

/"Nowa Kultura", 1950, nr 2/ 

Leon Pasternak 
GWIAZDA POKOJU /fragment/ 

Dzieci Warszawy - &pijcie w spokoju, 
znika już cień rozwalin.-
Wschodzi na niebie gwiazda 
- czuwa S·talin. pokoju 

/"Nowa Kultura", 1951, nr 40/ 

MYSLI Dł.UGOWLOSE 
/nie zawsze zgodne z prawem, ale często sprawiedliwe/ 

Dość już mamy bohaterów 
Potrzeba nam ekonomistów 
Czy atak w serce jest bardziej humanitarny 
Niż atak poniżej pasa 
Co to za organizm , 
Gdzie ciałka czerwone wyniszczyły białe 
Minęły czas~ "snów o potędze" 
Przyszły czasy snów o potencji 

Marek Lada 

DO PEWNEJ DYREKTORKI 
Mówisz mi, że "ci" z "LAWY" to sekta padalcza, 
Że po uszy ugrzęźli w obłudzie i brudzie. 
Nie wiem ••• Nie znam tych ch.łopc6w0 Lecz, że ty 

ich zwalczasz, 
Więc sądzę, że to dobrzy ! · porządni ludzie. 

/przeróbka fraszki J•Tuwima 
"Wniosek"/ 
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