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  Poczta oj tam, oj tam
Były takie piękne lata, kiedy doręczyciel Poczty Pol-

skiej przynosił paczkę o godz. 7 rano, bo wiedział, że 
o tej porze zastanie kogoś w domu. Zależało mu na jej 
dostarczeniu, a nie na pozorowaniu aktywności. Nieste-
ty, nadeszła epoka firm zewnętrznych. Od tamtej pory, 
jeśli człowiek nie chce się uganiać za swoją przesyłką, 
musi sobie organizować jakiegoś odbiorcę na czas bliżej 
nieokreślony.

28 września w Ełku zostają nadane przez tę samą oso-
bę dwie paczki priorytetowe na jeden adres w Warszawie. 
Pierwsza ma szczęście i zostaje doręczona 1 październi-
ka około godz. 14. Co się dzieje z drugą? Według strony 
e-monitoringu głównie nic. Infolinia jest dla ekstremalnie 
upartych. Wreszcie 2 października paczka zostaje wydana 
doręczycielowi o godz. 7.30. Pan dzwoni tuż przed połu-
dniem i pyta, gdzie jestem – jak przeciętna osoba w wieku 
produkcyjnym w pracy. A kiedy będę w domu? Po 20. No 
nie, to za późno. A jutro? Do 10 rano. Nie, pan wyjeżdża 
o 9.30, nie zdąży. Proszę o zostawienie awizo. Na stronie 
e-monitoringu informacje o awizowaniu pojawiają się na-
wet dwie. W naturze, czyli w skrzynce lub w komórce – 
wcale. Dzwonię do doręczyciela. A, nie mógł się dostać 
na klatkę, to „pani sobie pójdzie z dowodem i odbierze” 
(poczta na ul. Senatorskiej 40). Jak działa takie dorozumia-
ne awizo? Co ma nie działać, przecież jesteśmy w Polsce. 
A ja bym chciała, żeby prowizorka i bylejakość przestały 
być podstawą działania polskich instytucji.

Aleksandra Pańko

Tadeusz Drewnowski był krytykiem spełnionym. Wiedział, że 
jego powołaniem jest opisać to, co uznał za etyczne przesłanie 
pisarzy pokolenia wojennego, z którym się utożsamiał. Choć 
nieco młodszy, miał do tego prawo nie tylko ze względu na 
męczeńską śmierć ojca i brata w Palmirach, sam także doznał 
jako 14-latek trującego oddechu nazistowskiej katowni. Wyróż-
nił zwłaszcza dwóch pisarzy: Tadeusza Borowskiego, który nie 
radząc sobie z własnym wyborem, wcześnie zakończył życie, 
i Tadeusza Różewicza z jego kartoteką podziemnej walki zbroj-
nej, powojennej ideologizacji życia i wszystkich rozkoszy małej 
stabilizacji. Wiedział też, jak ważne było objawione w „Dzienni-
kach” świadectwo Marii Dąbrowskiej jako najgłębiej może my-
ślącej łączniczki między duchowością Polski odrodzonej i roz-
terkami w obliczu Polski kształtującej się z powojennej magmy.

Był wreszcie spełniony dlatego, że kiedy już przestał być 
redaktorem działu kultury „Polityki”, mógł podjąć się uniwer-
syteckich wykładów o współczesnej literaturze polskiej z jej 
dwoma płucami: krajowym i emigracyjnym. W stanie wo-
jennym, kiedy tak wiele nazwisk nie funkcjonowało w obie-
gu publicznym, wykłady były wolne od tych ograniczeń. 
Tak powstawała książka „Literatura polska 1944-1989. Próba 
scalenia. Obiegi – wzorce – style”, do dziś stanowiąca wzór 
uczciwego rozliczenia – z literaturą i samym sobą.

Do tych książek długo jeszcze będziemy wracać.
Andrzej Lam

Pożegnanie 
Tadeusza drewnowskiego

Od dawna myśleliśmy o opisaniu fenomenu 
„SM”, dziennika, który nie bez powodu nazy-
wano kuźnią talentów.

Przygotowujemy obszerne wydawnictwo 
o naszej gazecie i ludziach, którzy ją tworzyli. 
Bez Waszej pomocy nie damy rady w pełni udo-
kumentować dorobku „Sztandarowej” rodziny. 
Dlatego prosimy o kontakt.

Liczymy na Waszą współpracę, życzliwą pa-
mięć i pomoc, a także przekazanie naszego apelu 
wszystkim zainteresowanym

Zwracamy się też do członków rodzin, dzieci, wnuków 
i prawnuków pracowników „SM” oraz czytelników „SZTAN-
DARU MŁODYCH”.

Interesują nas wszelkie pamiątki po Waszych przodkach 
i krewnych związane z ich dziennikarską i zawodową przy-
godą ze „SZTANDAREM”: zdjęcia, zszywki, wycinki, zachowa-

ne numery i przełomowe artykuły, kolek-
cje autorskie i tematyczne, plakaty i fotosy, 
okolicznościowe dodatki i wkładki, książki 
Biblioteczki SM, artykuły niewydrukowane, 
świadectwa pomyłek i wpadek redakcyjnych, 
zapiski z zebrań zespołu, protokoły kolegiów, 
dyplomy, legitymacje, nagrody dziennikarskie 
i odznaczenia, cokolwiek się zachowało i co 
przechowujecie.

Prosimy o kontakt CZYTELNIKÓW „SM”, 
fanów gazety, kolekcjonerów i hobbystów, 

miłośników jazzu, kinomanów, kibiców, uczestników akcji 
i kampanii redakcyjnych, wszystkich, którzy na coś czekaliście 
w „SZTANDARZE”, coś wycinaliście z gazety i do tej pory to ma-
cie. Pisaliście listy do redakcji i autorów wybranych publikacji? 
Może odpisali?

Jerzy Domański, Paweł Dybicz, 
Leopold Dzikowski, Edward Mikołajczyk

Apel Koleżanki i koledzy dziennikarze 
byłego „SZTANDARU MŁODYCH”,
reporterzy, pracownicy redakcji i nasi korespondenci, 
autorzy publikacji w „SM” oraz publikacji i książek o „SM”!
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