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Ukazał się pierwszy numer „Ze
szytów Problemowych" NSZZ „So.Ii
damość" MKZ Ziemi Łódzkiej. Ze
szyt ten zawiera. wyniki krajowej 
k0111ferencjl poświęconej reformie 
gospodarczej i warunkom realizacji 
porozumień społecznych, zorganizo
Wa.1*lj w grudniu ub. roku w Łodzi, 
z inicjatywy MKZ „Solidarność" Zie
mi Łódzkiej. 

... 

.solidarność' a reforma . „ 

gospo~ 

darcza 
Na łamach „Odgłosów" publikowa

liśmy więkswść referatów problemo
wych, wygłoszonych przez czołowych 
polskich ekonomistów. Obecnie ogra
niczę się więc do omówienia raportu 
z konferencji, przedstawionego w 
pierwszym numerze „Zeszytów". 

Na szczególną uwagę zasługują roz
działy raportu poświęcone zaintere
sowaniom i kierunkom działania 
związku w kontekście wprowadzanej 
reformy gospodarczej. 

„NSZZ „Snlidarnośc", 11 uwagi oa 
swą podstawową funkcję, tj. funkcję 
obtony interesów ludzi pracy, lf''it 
żywotnie zainterel!lowany w wysokiej 
efektywności gospodarki i tworzeniu 
warunków sprzyja\ących wszechstron
nemu rozwojowi osobowości człu·vie
ka oraz poszanowaniu jego godnolici 
i praw - piszą autorzy w jednym z 
rozdziałów raportu. Działania w tym 
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Gdyby towarzyszył ml Sher
lock Holmes, b,., ~ wątpienia u
staliłby - kto, kiedy i na c.zy
je polecenie wyrwał" wraz z 
futryną drzwi 1Jbite ołowiową 
blachą z pracowni rtg przy 
Wojska Polskiego 2 w Piotr
kowie. Widziano 1e przez krótki 
czas w budynku głównym Wo
jewódzkiego Szpitala Zes~olo
nego na pierwszym piętrze, a 
później . .. ślad oo nich zaginął. 
Na owym pierwszym piętrze w 
ogóle jakieś drzwi były po
trzebne - by ·tasłonlć bałagan 
wyzierający z ::zęści hallu a
daptowanej na pracownię ba
dań naczyniowych w sąsiedz
twie pomieszczeń radiologil . 

.czy jednak zakrycie bałaga
nu - piętnowanego przez kie
rownika działu rentgenodiagno
stycznego i wojewódzkiego kon
sultanta w jednej osobie 
wymagało akurat drzwi „pan
cernych"? Na to pytanie nikt · 
nie może mi odpowiedzieć, choć 
sprawa nie sięga roku . Podob
nie z pytaniem drugim - gdzie 
podziały się owe drzwi . może 
niezbyt drogie, lecz cenne z po
wodu trudno dostępnej ołowio
wej blachy. 

PRZYCZYNY 

.t'racownia ra11ologiczna przy 
ul. Wojska Pols~iego 2, ud wie
lu lat służąca trLem po sąo;: edz· 
ku zlokalizowanym oddLialom: 
laryngologii, ga~trologii I oku
listyki, w grudniu 1979 ro.ku 
została zamknięta . Decyzję o 
zamknięciu przypisuje się po- . 
wszechnie sanepidowi. Przede 
wszystkim woje..vódzkiej stacji, 
gdzie otrzymuję zapewnienie, 
że tego rodzaju dokument ni
gdy stąd nie wyszedł. Prostu· 
jąc mylne podpowiedzj, docie
ram do pisma z roku 1979 Te
renowej Stacji Sanitarno - E
pidemiolo~ic:i:nej w Piotrkowie, 
ważącego pośrednio na losach 
pracowni - lecz decyzji w tym 

piśmie nie ma. Są zwyczajne 
pokontrolne zalecenia. nie 
pierwsze zresztą we ws?yst· 
kich prawie punktach zbieżne 
z opinią pracują~ych w pawilo
nie rtg osób. 

Mówi m. in. lekarz - radiolog, 
Grzegorz Krawczyński, zatru-
dniony w WSZ: · 

- Trzeba byŁo ;edynie prze· 
prowadzić drobny, bieżqcy re· 
mont - przykteit tu i ówdzie 
płytki PCV, uszczelnić drzwi, 

poprawić taśmy r: rzy zaslonach, 
założyć Wtyczkę, pomalować 
ściany . Aparaturo była spraw· 
na. Tymczasem, nie tylko nie 
dokonano remontu, Lecz icne· 
trze 'zdewastowano. Zniknęły 
drzwi między d~mntą a vra· 
cownią . Sprawa t yla i jest pod
noszona przez Z'l.IJiqzki stare 1 
nowe, przez organizację partyj· 
ną, kierowano iq do dyrelccji, 
niestety·, bez odpowiedzi . Dla tej 
pracowni zamawiany byl mo
nitor telewizyjny do przeświet
leń. Taki przydział trafia się 
raz na parę lat. W!aśnie moni
tor jest, tylko żi> pracowni nie 
7714... . 

Sanepid dodał punkt jf'szcze 
jeden, z uwagi na ochronę ·tdro
wia pracujących tam lud"zi naj
ważniejszy: uspr awnić mecha
niczną wentylację, by zapew
niała sześciokrotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny. Ten 

nakaz pokontrolny nie był 
czymś nadzwycwjnie nowym. 
Zdarzało się już przecież , jak 
wspomina lek. n.ed. Wiesława 
Konieczkowa, że wentylatory 
nie działały. Owszem. Kiedyś 
wrony uwiły sobie w jednym 
gniazdo, i drugiego wyciągnięto 
zwłoki nietoperza ... 

Pierwszym przykazaniem po 
kolejnym monic1P sanepidu by· 
ło: zajrzeć do wentylatorów 
Są po to służby techniczne w 

szpitalu. - W razie potrzeby -
informuje mgr Marian Mucie
jek, kierownik pracowni radio
logii WSSEp - zakupuje się 
sitniczki nowe, tL·ymienia, I po 
kłopocie . Sześci:Jk"Totna wymia· 
na powietTZa w ciągu godziny 
z pozoru tylko wygtqda -na 
wielką trudność techniczną .•• 

Technicznych rozwiązań WSZ 
nie zastosował, jedynie admi
nistracyjne. Pracownię po prostu 
zamknięto . Uchronllo to dy rek
cję przed groźbą grzywien admi
nistracyjnych, stosowanych 
przy niedotrzymywaniu termi
nów.;. 

I SKUTKI 

W pawilonie radiologicznym 
przy Wojska Polskiego 2, we 
wzorowej niegdyś pracowni, 

postępuje - proces dewastacvjny. 
Niszczeje droga aparatura, z 
nie dokręconych kurków prze
cieka woda. podmywa płytki, 
szczerbią się mury po wyrwa
nych drzwiach Gdy z za~tęp
cą dyrektora d/s lec,mi.:twa, 
pełniącym obow;ązki naczelne
go dr n. med. Czesławem Ry
bickim wchodzimy, zrywając 
papierowe opier·7E)towania do 
środka - zastajemy palące się 
(od roku?) janeniówki. Pra-

Teresa Lechowska 

cownia wygląda tak, jakby 
planowano w mej ruinę. 

Ujemne skutki wewnątrzszpi· 
talnej decyzji 1.ataczają sze1sze 
kręgi Oto z sąs1edLk1ch od:ILia
łów specjalisty.:z.nych codz:en
nie (z wyjątkiem bezprom en· 
nych sobqt) wozi się pal'jentów 
na radiologiczne badania do 
WSZ przy ul. Rakowskiej. Tru
dno określić, il;.i chory('h w 
ciągu miesiąca, czy roku . zmu
szan,Ych jest do ~amochod"wycb 
wycieczek . Wiadomo. że każdy 
pacjent szpitala winien rnieć 
rtg płuc. że średnia prześwie
tleń żołądka i dwunastni".!y z 
oddziału gastrologicznego w c i ą
gu roku wynosi około 600. że 
jeden pacjent może być prze
świetlany niejednokrotnie, bo 
człowiek miewa jeszcze kłopoty 
z jelitem grubym, z drogami 
żółciowymi. itp. 

Diagnostyka na oddziale la-

I 
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Binkowski 
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z1em1 
Młodzi chłopi, którzy w 1919 roku 

weszli do Centralnego Związku Mło
dzieży Wiejskiej, w dziewięć lat póź
niej odcięli się od wpływów ugrupo
wań sanacyjnych. Ci, którzy pragm~li 
szerzyć postęp, kulturę, sprawiedli
wość, wiarę i uczciwość, w 1928 ro
ku przemianowali swą organizację na 
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczy
pospolitej Polskiej „Wici". Stworzyli 
organizację kulturalno-wychowawclą, 
nieśli po wsiach „wici" mądrych słów 
i światłych myśli. zasady czystości 
moralnej, propagowali czytelnictw<>, 
oświatę. Dzięki nim kultywowano 
stare tradycje. książki docierały p;;id 
strzechy, a młodzież wiejska wyzby
wała się kompleksów I dzięk i samo
kształceni u niwelowała przepaść dzie
lącą ją od miasta W każdej wsi zna
lazł się młody rolnik, który sprowa
dzał nowe maszyny, siał nawozy i 
nieznane odmiany zbóż. W każdej wsi 
sąsiedzi patrzyli z szacunkiem na 
mądrego, oczytanego chłopa. o „czy
stych rękach", który jako pierwsiy 
orał wiosną poświęcone pole, dziel i ł 
na mniejsze działkj i prowadlac 
żmudną selekcję ziarna siał taką psze
nicę, która dawała najwyższe plony 

Foto: R. Łucyszyn 

ryngologicznym wymaga u każ
dego pacjenta djęć czaszki. Z 
braku pracowni poważne u
trudnienia w pracy odczuwa 
również (nie mówiąc o pa..:jen
tach pourazowych) okulistyka 
Niektóre zdjęcia wymagają o
becności okulisty , zdarza się 
więc, że lekarz dyżurny opusz
sza oddział, by jechać na Ra
kowską. PrzeJazdy zapewnia, 

. jak może, oddLcał pomoc-y do-
raźnej, który nigdzie w kraju 
nie ma karetek w nadmi-arze, 
a zwłaszcza nys sanitarnych. 
Przejazdy w jedną stronę są za
zwyczaj pewne. Z powrotem 
bywa różnie. Paqenci wracają 
do oddziałów czym szybciej się 
da, a więc taksówką, bo stała 
akurat pod WSZ.. lub grzec-moś· 
ciową ,,okazją". 

Zmysł organizacyjny dyktu
je, by pacjentów wozić hu;·tem 
dlatego też pod>tawia się mi· 
kro busy, (nysy), z których rano 
i po poludniu 1rnrzysta „dojaz-

- dowa" administracja. oraz rnie· 
którzy lekarze na trasie ł.ódż
Piotrków..:rJódź . To, co dobre 
dla zdrowych, nte zawsLe cho
rym wychodzi na ..zdrowie Ro 
dziny i opiekunowie pacjentów 
są zatroskani o groźbę przezię
bień , szczególnie w okres!~ zi
my . Samochód wszakże prty
stosowany lub n'e. do przewo
zu chorych. kierownictwu WSZ 
wydaje się lep3zym rozwiąLa
niem, niż upo11lądkowana pra
cownia. Nie prarnwni bowiem 
poświęca najżywszą uwa~ę or
dynator oddziału laryngolo~lcz
nego, zarazem dyrektor d/s 
lecznictwa, lecz temu. co mo
głaby zrobić Wojewódzka Ko
lumna Transportu Sanitarnego, 
żeby nyski ocieplić.„ O tym że 
dobry samochód uważany jest 
w organizacji pracy za rozwią
zanie najbardziej stosowne, 
świadczy i ten takt, że do kon
sultacji na oddz iale laryngolo
gicznym przy Wojska Polskie
go wozi się dzieci z odd!iału 
dziecięcego przy ul. Rakow-
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skiej. A każdy zdrowo myś' ący 
człowiek gotów by sądzić od
wrotnie: że leka1z, choćb)I i 
konsultant wojewódzki, winien 
potrudzić się do Leżącego w łóż
ku szpitalnym driecka. 

Gwoli sprawiedliwości po
wiedzieć trzeba, że pełnienie 
obowiązków na.~zelnego dyrek
tora szpitala w połączeniu ze 
stanowiskiem ordynatora od
działu wymaga 11imnastyki nie 
lada. Ten dziwoląg organizacyj
ny, częsty w całym kraju , nie 
wyrósł z racjonalnych przesła
nek. Któż bowiem widział 
przedsi-ębiorstwo, którego dy
rektor znika na ~ do 5 godzin, 
by zająć się produkcją prowa
dzonego przez siebie wyd7.lału? 
A przecież WSZ jest organiz
mem nie mniej delikatnym ł 
skomplikowanym niż wielo
branżowe przeds iębiorstwo I 
jakże odpowiedtialnym! Drugie 
jeszcze zasadni ·:.le pytanie· czy 
na czele dyrekcji musi stać le
karz? - zostawmy także cza
sowi, to znaczy zapowiadanym 
zmianom strukt ur organizacyj
nych w kraju. być może sh~gną 
i służby zdrowia . Po tym mar-: 
ginesowym wtręcie wraram do 
sprawy, do jednoznacznej 
mimo wszystko - odpowie· 
dzialności za powierzony 0dci
nek pracy. 

WĄTPLIWOŚCI. .. 

Nie wdaję się już w koszty 
tych przewozów (wyodrębnio
nych rozliczeń nie ma) aczkol
wiek nie jest błahostką prawi
dłowe wykorzystanie bazy, 
środków przewo1owych i roz
sądne użytkowanie paliw. Są 
skutki zamknięcia pracowni ra
diologicznej jeszcze poważniej
sze. Mówią o nich lekarze - ra
diolodzy. To mianowicie . iż nie. 
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• AKTUALNOSCI 
No I stało slę. Po latach milczenia, 

przeplatanych gdzieniegdzie cichymi 
głosami, usiłującymi zwrócić uwagę 
władz i społtczeństwa na zbliżającą 
się katastrofę ekologiczną, zaczęto o 
sprawach ochrony środowiska mówić 
pełnym głosem. Ba, bić na alarm. 

W październiku ub. roku, w Kra
kowie, ludzie dobrej woli, różnych 
zawodów i ś1·odowislc. złączeni pasją 
wspólnego dl iałani~, założyli Polski 
Klub Ekologhzny. Ideę tę natych
miast podch.,.ycono w innych mia- . 

„Społeczeństwo polskie zdaje sobie 
sprawę z konieczności postępu gospo
darczego, zatem uprzemysłowienia 
kraju, unowocześnienia rolnictwa I 
innych dziedzin gospodarki - i wie, 
iż taki postęp pociąga za sobą pewne 
szkody w naturze orai uszczupla jej 
zasoby. Chodzi jednak o•to, aby cena 
postępu industrialnego - czytamy w 
założeniach ideowych klubu - nie 
pociągnęła za sobą n.łdmiernych strat 
w postaci zagrożenia dla zdrowia i 
bytu narodu; aby ów postęp nie stał 

więc taki model życia, w którym bę
dz,ie zachodziła równowaga między 
wartościami humanistycznymi a roz
wojem przemysłowym. Uważa też, iż 
przestrzeganie prawa człowieka do 
życia w zdrowym środowisku jest 
powinnością obywateli i obowiązkiem 
władz. 

JERZY KATARASINSKI 

POWHOT 
O PRAWO, 
CZŁOWIEKA DO ŻYCIA 

W Łodzi, potrzeby działania klubu 
są ogromne. Wymienię tylko kilka 
propozycji zgłoszonych podczas dys
kusji. Należy - mówiono - w opar
ciu o dotychczasowe dokumenty i 
ekspertyzy opr·acować raport o stanie 
środowiska naturalnego w łód1kiej 
aglomeracji miejskiej, doprowadzić 
do budowy oczyszczalni ścieków z 
prawdziwego zdarzenia określić u
jemne skutki wynikające z funkcjo
nowania „Bełchatowa" chronić naj
bliższe rezerwaty przyrody, wybrać 
lokalizację dla nowej elektrociepłow
ni. 

Z DALEKIEJ PODHOlY 
Znowu to co się pisze trzeba opa

trywać datami, a może nawet byłoby 
lepiej - godzinami. Jest 31 marca, 
godzina 20.10. W Gdaiisku trwają ob
rady Krajowej Komisji Porozumie
wawczej NSZZ „Solidarność", co 
przed chwilą potwierdziła wiadomość 
DTv. - Rozmowy będą trudne, mówi 
Wałęsa. Dzwoni telefon znajomy py
ta, skąd jego komisja zakładowa mo
głaby nadać telex do Gdańska, do 
KKP. - Macie przecież telex w łódz
kiej „Solidarności". - Wolelibyśmy 
nie korzystać z niego - słyszę w 
słuchawce. 

Godzina 22. Wiadomość z dziennika 
radiowego. Obrady KKP trwają, Bog
dan Lis, wyraza się z optymizmem o 
ich przewidywanym rezultacie. „Zde• 
cydowana większość zakładowych ko
misji poparła stanowisko Lecha Wa
łęsy". 

stach, a li~zba ludzi zatrwożonych 
zagirożeniem środo wt ska przeszła 
wszelkie oczekiwainia. Np. w Łodzi 
pomysł założenia oddziału klubu na
rodził się jednocześnie w Uniwersy
tecie Łódzkim I w Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej. Powstał wspólny 
komitet organizacyjny, który w dniu 
17 marca br., w Instytucie Biolo~ii 
Srodowiskowej UŁ, iaprosił łodzian 
na zebranie założycielskie Polskiego 
Klubu Ekologicznego 1Ą. naszym mie
ście. Wśród przybyłych znaleźli się 
biolodzy, chemicy, lekarze, Inżynie
rowie, ekonomiści, :architekci. urba: 
niści, dziennikarze, a zapewne 1 
przedstawiciele innych profesji, któ
rzy jeszcze nie zdążyli się ujawnić. 
Podczas zebrania prowadzonego bar
dzo sprawnie przez członków komi
tetu założycielskiego, dr dr J . Bur
charda J. Hereźniaka ; H. Dubanie
wicza, 'przedstawiono 1ałożenia ideo
we i pr.ogramowe klubu. 

W MINIONY PIĄTEK W Muzeum Hlsto
;rii Miasta Łodzi z okazji Dnia Teatru od
było się spotkanie Judzi sceny z przed
stawicielami politycznych I administracyj
nych władz miasta. z ramienia władz o
becni byli: sekretarz KŁ PZPR, Jan No
sko, przewodniczący Rady Narodo~ej 
Miasta Łodzi, prof. Mieczyslaw Serwiński 
oraz wiceprezydent miasta Łod?J, Zbig
niew Polit. 

Na spotkaniu piętnastu osobom wręc10-
. no odznaki „Zasłużonego Działacza Kultu

ry", trzydzieści trzy osoby otrzymały na-

się jednocześnie wyrokiem śmierci 
dla ojczystego krajobrazu, dla środo
wiska życia człowieka, dla fauny I 
flory, a także bogactw naturalnych 
i kulturowych kraju; nie był zama
chem na czystość wód oraz powietrza, 
na nieskażoną żywność - bez której 
egzystencja ludzka i wszy~tkic~ . ży
wych istot stałaby się 01emozl1wa. 
Dotychczasowa działalność władz 
wszystkich szczebli na polu ratowa
nia natury i kultury w Polsce była 
zarówno nie wystarczająca, jak I peł
na błędów. Klub za podstawę swego 
działania przyjmuje ta!;adę nie tylko 
ochrony przyrody, lecz nade wszystko 
jej ratowania. Przechodzi zatem od 
pasywnych do aktywnych form o
chrony środowiska ekologicznego Pol
ski." 

Nowo powołany klub głosi zatem 
prawo człowieka do życia w nieska
żonym środowisku. Zakłada ideę je~
ności natury z kulturą. Propagu3e 

Paryta. w składzie międzynarodowego Ju
ry przeglądu konkursowego lluzjoni&tćw 

znajdą się przsdsta wicjele organizacji ma
gicznych z Bulgarti, Czechosłowacji, NRD, 
Węgier, ZSRR, Austrii 1 Norwegu. 

W atrakcyjnym pr".lgramie magicznego 
show w Teatrze Rozmaitości wystąpią 

gościnnie Mister Astor Duo Forrau Arq
tyun Akoplan. Jana Hruskova i Jan Ma
zac. Helmut Ziegler oraz laureaci pols-

Podczas zebrania wybrano 9-osobo
wy, tymczasowy zarząd (klub nie jest 
jeszcze zarejestrowany). Prezesem 
klubu został prof. dr T. Penczak. wi
ceprezesami: A. Leończyk, J. Swiąt
czak, a sekretarzem K. Lelonkiewicz
·Karewicz. Ponadto w skład zarządu 
weszli: E. Buczylo, K. Kurowski, S. 
Pełka, R. Sadłowski i K. Turowski. 
Lis~ członków klubu nie jest jeszcze 
zamknięta. Peklarację współpracy z 
klubem zgłosiły również organizacje, 
m.in. Polskie Towarzystwo Przyrod
ników, PTTK, Liga Ochrony Przy
rody i Stronnictwo Demokratyczne 
Nowo wybrany zarząd powoła wkrót
ce radę programową i opracuje wnio
ski, których wiele pa1ło na zebraniu 
założycielskim. Pracy jest zresztą 
moc. Trzymamy kciuki za wspólne 
powodzenie! 

M. G. 

W spotkaniu uczestniczył I sekretarz KŁ 
PZPR, Tadeusz Czechowicz oraz sekretarz 
KŁ PZPR - Jerzy Grabowski. W czasie 
spotkania omówiono wiele Istotnych spraw 
dotyczących nauczania w PWSFTviT, życia 
studentów. Z uz·nanlem spotkała się pro
pozycja utworzenia przy szkole „Zespołu 

Twórczego" pt. „Dyplom". W ramach te
go zespołu stworzone zostałyby warunki 
do realizacji prac dyplomowych przez eb
solwentów uczelni. 

- „Rozmowy będą trudne" - mó
wi Wałęsa. - Niektórzy nasi przed
stawiciele (mówi w tym duchu, nie 
zdążyłem włączyć magnetofonu), za
pomnieli skąd wyszli i kogo repre
zentują. 

Skądże my to znamy... Władza 
szybko widać. uderza do głowy, szyb
ko odryma się od korzeni. Niektóre 
międzyzakładowe komisje założyciel
skie „Solidarności" - teraz znów i 
jeszcze - komitety strajkowe - zaj~ 
mują stanowisko ultim:i.tywne. Albo, 
albo. Wszystko lub nic. Spełnienie 
wszystkich żądań, lub strajk gene
ralny. Czy mają absolutną pewność 
co do tego, że ci, których repreLen
tuią, myślą to samo? Czy nadają to 
samo znaczenie słowu .,nic"? Czy 
zdają sobie sprawę z tego, że „nic" 
może też znaczyć „nic ość"? 

Nie wiem, czy strajk był konieczny 
j potrzebny. Być· może był niepo
trzebny, ale konieczny . Być może był 
i niepotrzebny i niekonieczny - takie 
stanowisko zajmuje strona rządowa 
l. być może, ma rację. Jest to jednak 
racja wyabstrahowana z warunków, 
w jakich podejmowane są decyzje w 
„Solidarności", nie bierie pod uwagę 
·ciśnień społecznych i wreszcie lekcji 
braku zaufania, jakie przerabiano '11ie 
raz od wydarzeń sierpniowych. Miej
my nadzieję, że wreszcie, może już 
od dziś, zaczniemy przerabiać inny 
program ... 

, Nadzieja nadz:ieją, aby się jednak 
ona spełniła, trzeba się przyłożvć do 
działań na jej rzecz. Jest to" tym 
ważniejsze - myślę o odzyskaniu 
wzajemnego zaufania, wzajemnego 
zrozumienia sytuacji - że, jak wszy
stko na to wskazuje, czasy, które 
nadchodzą, będą o wiele trudniejsze 
od czasu, który przeżyliśmy i przeży
wamy. Nie będę mówił o krachu go
spodarczym, pogłębiającym się z dnia 
na dzień, o dnie, którego jeszcze nie 
dosięgnęliśmy. Motyw ten jest tak 
oczywisty, że aż nudny Chcę raczej 
pomówić o przyszłości, o niepopular
nych decyzjach, jakie trzeba będzie 
ws p ó 1 n ie podjąć, aby móc zacząć 
odbijać się od dna. 

KRONIKA 
ROZSTRZYGNIĘTY ZOSTAL między-

szkolny turniej recytator5kl poświęcony 

twórczości Jana Kochanowskiego. Współ 

organ!zatorem turnieju było Kuratorium 
Oświaty I Wychowania w Lodzl. Go.>poda
rzem Imprezy był Pałac Młodzieży, 

Och, widzę, że wpadłem w ton 
wezoraJszy, jeszcze sp: zed ogfoszenia 
k~mumkatu o zakoń.::zeniu rozmów 
między dele~acją KKP i komitetem 
rzą.dowym. Jeszcze me uspokoiła się 
hustawka lęku i nad1iei buntu i 
zwiątpienia. Jeszcze to ws

0

zystko ko
łysze się, wynosi . do góry tych, któ
rzy krzyczą głośniej i bardziej z.decy
dowanie. Ktoś tę huśtawkę puszcza 
w ruch, ma w tym swńJ cel później 
jakieś ktosie popycha.ią ją to z tej, 
to z drugiej strony, aż sama wpadnie 
w trudny do wygaszenia rytm. - Po 
przekroczeniu pewnego punktu będą 
musieli z huśtawki wylecieć - myślą 
i ci z jednej i ci z drugiej strony. 
Myślą oczywiście o stronach prze
ciwnych, zapominając, że huśtawka 
wraca, osiągając punkt krytyczny raz 
z lewa, raz z prawa„. 

Najbardziej drastyczne posunięcia 

muszą być związane z odebraniem 
tego, co się dało. Nie uriikniemy pad
wyżek cen, bez tego nie ma szans na 
przywrócenie równowagi rynkowej. 
Nie unikniemy wielkiej migracji lu
dzi z zawodu do zawodu, nie unik
niemy, być może, i prze3ściowego bez
robocia. Taka, a nie inna, jest per
spektywa i nie ma co się łudzić, że 

KUL TU ·R„ALNA 
Pierwsze nagrody w kategorlf szkół pod

stawowych zdobyli G, Bugajak ze SP 166 

1 W, Kwiatkowska ze SP 184. W katego
rti szkól ponadpods_tawowych - O. i Z. 
Dramińskie z XV LO, M. Kmiecik I J. 
Zblróg z XXIV LO. Nagrody zespołowe o
trzymały: Koło Recyt.'ltorskle z XXVI LO, 
Koło Teatralne z III LO, Pracownia Fo1m 
Teatralnych z Pałacu Mlodzieży oraz Ze
spół Recytatorski ze SP nr 5. 

grody dyrektora Wydziału Kultury I Sztu
k i Urzędu Miasta Lodzi . wręczono także 
doroczne nagrody te:itralne Jak już In
formowaliśmy, .,Srebrne Lódki" otrzyma
ły ,, Uciechy staropol~k l e" w reżysera Ka
zimierza Dejmka •Teatr Nowy) oraz „Pa
miątki Sopllcy" w reżyser! ' Mikołaja Gra
bowskiego (Mała scena Teatru Im. Ste
fana Jaracza) „srebrny Pierścień" przy
znano Ryszardowi Dembińskiemu. 

W plebiscycie „Głosu Robotnlc1ego" na 
najpopularniejsze przedstawlerua pierwsze 
miejsce zajęły uhonorowane „Srebrną 
Lódką" „Uciechy 'taropol•kle", a na~ro
dę za najlepszy debiut w bieżącym sezo
nie otrzymała Jolanta Buszko za rolę w 
sztuce Stefana Otwinow<k ego Szansr.". 
wystawionej na Malej Scenie Teatru No
wego. Na uroczy,tośc' Mieczysław Wcź
n iakowski - prezes TPL poin!ormowat, te 
odsłonięcie pomnika Leona Schillera ria
stąpi w roku przyszłym. 

w TEATRZE „PINOKIO" gościł hiszpań
ski dramaturg, Apuleyo Soto. Jest on au
torem granej właśnie w Teatrze Pin-0kio" 
1 cieszącej się ogromną popularnością 

sztu~I pt. „Pani Noc I jej przyjaciele". 
Na spotkaniu z aktorami Teatru ,,Pinokio" 
I dziennikarzami mówił on o sytuacji tP.a
tru lalek we własnym kraju. Apuleyo So
to pozytywnie ocenił realizację swojej 
sztuki w łódzkim teatrze. 

W TEATRZE IM. STEFANA JARACZA 
trwają próby k\lku sztuk, których pre
miery odbędą się jeszcze w kw 'etniu i 
maju. I tak · na Dużej Scenie zobaczymy 
,.Trans-Atlantyk" Witrildo Gombrowic~a, 
Spektakl reżyserować będzie Mikołaj Gra
bowski, scenografię przygotowuje Jacek 
Ukleja, a muzykę - Józef Rychlik. Na 
tej samej scenie odbywają się próby do 
sztuki Artura Schnit71era „Anatol" Re
ży>;arem jest Bogdan Michalik 

Natomiast na Malej Scen ie Jerzy Hutek 
wedlug swojej adaplac>j l przygotowuje 
„Grenadiera - króla" Andrzeja Kijow
skiego Scen ogra fle do tego spektaklu 
przygotowuje Grzegorz Małecki. muzykę 
Jerzy Bauer. 

Do nowej premiery przygotowuje się 
także scena „ 7,15". Obejrzymy tam . Mi-
łość w Wenecji" . Autorem sztuki jest • 
współczesny dramaturg : aktor francuski. 
Louis Vellea . Przedstawit>nle reżyseruje 
Ryszard Sobolewski. a autorem scenogra
fii jest Jerzy Rudzki. 

JAK w ROKU UBIEGLYM I w tym ro
ku Łódzk i Dom Kultury ·1 Krajowy Klub 
Iluzjonistów w dniach 27- 29 marca orga
nizują kongres . Honorowym gościem Kon
gresu nuzjonlstów Łódź 81 będzie sekre
tarz generalny Swlatowej Federacji Sto
warzyszeń Magicznych, Maurice P lerre z 

„ 

kich kongresów: Kazimierz Perkowski, 
Sławomir Piestrzenlewlcz 1 Henryk Sal
klawlcz-Assan. 
Swoją drogą należałoby się zastanowić. 

czy stać nas na organizow3nle tego typu 
Imprez, kiedy na co dzień borykamy się 

z takimi trudnościami gospodarczymi i 
kiedy prowadzimy kampanię oszczędnoś

ciową w każdej dzledzlnle 

W SRODĘ. 23 MARCA, spotka! się z ak
tywem społeczno-politycznym I tderow
nlctwem Państwowej Wy:!:szej Szkoły P'l.1-
mowej, Telewizyjnej I Teatralnej w Ło

dzi sekretarz KC PZPR - Jerzy wa~z

czuk. 

w GALERII PWSSP (Wojska Polskiego 
1'21\ czynna jest wystawa prac studentów 
Wydziału Wzornictwa Przemysłowego . 

w GALERII SZTUKI (Ul. Wćlczańska 

31/33) obejrzeć można nietypową wysta
wę. Jest to ekspozycja pt. „Dzieło sztu
ki w konserwacji". 

w GALERO BALUCKIEJ (Stary Ryr.ek 
2) otwarto wystawę grafiki 1 rysunku 
Krysty.ny Matusiak 1 Krzysztofa Wawrzy
niaka. 

XXlll Łódzka Wiosna Poetów 
Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia PAX oraz Instytut WydaWll1~Y PAX oglaStLa

ją po raz dwudz.lesty trzeci poetycki konkurs otwarty 
- na utwór o dowolnej te!!latyce i formie 
- na utwór o tematyce metaflzycznej i rell.gljnej wyra:!lonej językl.em a.rtystya-

nym. 
Konkwrs obejmujący obydwa zakresy prac dostępny jest dla wszystkl.ch poetów. 

P.race nie przekra<:'lające 10 stron ma'2ynoplsu powinny być nadesłane w trzech 
egzemplarzach w zalakowanej kopercie opatrzonej godlem autora. Wewnątrz tej 
koperty powl.nna 1majd01Wać się a.ruga opatrzona tym samym g<;>dłem I zawnerająca 
imię I nazwisko oraa: dokładiny adres autora, Termin nadsylama prac upływa z 
dniem 15 maja 1981 r . (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy kierować 
pod adresem: 

Oddział Stowarzyszenia PAX w Lodzi ul. Piotrkowska 49. 
Na<le~lane prace nie mogą być do ch:wL1i ogłoszenia wyników konk•ursu publiko

wane w prasle. radio I telew·lizjl. 

Rezolucja łódzkiego oddziału ZLP 
Pisarze zebrani w Łódzkim Oddziale Związku Literatów Polskich w 

dniu 27 marca 1981 roku wyrażają swoje najwyższe oburzenie i zanie
pokojenie przedłużającym się kryzysem oraz opieszałością w rozwiązy
waniu wszystkich konfliktów społeczno-politycznych. 

Po raz pierwszy od czasu umów sierpniowych konflikt, jaki powstał 
między władzą a związkowcami próbowano rozwiązać środkami niepo
·ntycznymi, godzącymi w 90-dniowy pokój społeczny zaproponowany 
przez rząd gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. 
Uważamy, że wszyscy winni stosowania przemocy w konflikcie byd

goskim powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Protestujemy 
przeciwko posunięciom mogącym wywoływać strajki. 

Do"magamy się uczciwej i rzetelnej informacji o wszystkich ważnych 
sprawach kraju. 
Zdając sobie sprawę ze złożoności sytuacji, zwracamy się o podjęcie 

wszelkich działaii sprzyjających socjalistycznej odnowie, a w tym o jak 
najszybsze zwołanie N,?-dzwyczajnego Zjazdu partii. 

Konkret~ej. ,Zejdź z tej huśtawki. 
Dobrze. Bielsko, szpital MSW w Ło
dzi, wreszcie Bydgoszcz: mam przed 
sobą. ,,'~rybunę Ludu" l tekstem wy
stąpiema członka KC Jadwigi Nowa
kowskiej, na IX Ple~um KC PZPR. 
„Domagamy się... wriągnięcia suro
wych konsekwencji partyjnych i służ:.. 
bowych w stosunku do osób winnych 
realizacji niepotrzebnych konfronta
cji społecznych„." Czy potrzebny był 
strajk w Bielsku, w Łodzi, czy po
trzebne było napięcie związane ze 
sprawą bydgoską, które doprowadziło 
do kolejnego strajku, strajku ostrze
gawczego, a groziło ~trajkiem gene
ralnym? Pytanie oczywiście głupie, 
ale przecież powtarza się ono ciągle, 
może więc ma jednak jakiś sens? Mo
że komuś napięcia te były potrzebne, 
może jednak są wśród nas jakieś Ma
kiawele, rozgrywające swoje ciemne 
gry? Bo, powiedzmy, w Bydgoszczy 
zdarzyło się to, co się zdarzyło Za
łóżmy nawet: splot nieporozumień, 
niezręcznych posunięć, który dopro
wadził do wybuchu. Bywa tak. Któż 
by tego nie zrozumiał, gdyby przed
stawione zostały oczywiste fakty, któ
re znali wszyscy chcący je znać już 
w dzień, dwa po zajściach, bez ra
portu ministra Bafii i hez stosownego 
fragmentu porozumienia miedzy stro
ną rządową i stroną , Solidarności". 
Ale nie - prawda boli, doskwiera, 
kompromituje, trzeba więc za wszel
ką cenę prawdę zaklajstrować, zama
zać. Dni, długie dni mijały, pełne na
pięcia i niepewności, zanim ogłoszo
ny został raport komisji rządowej 
łącznie z uwagami KKP NSZZ „So
lidarność", a wspólne oświadczenie 
ogłoszone 30 marca, zostało niestety 
przedzielone od daty feralnych wy
darzeń strajkiem ostrzeg~wczym. 

Można oczywiście, I -trzeba, zapy
tać, czy konieczny i czy potrzebny 
był s.trajk. Nie da się niestety cofnąć 
tej taśmy i, jak w telewizji, wstawić 
na miejsce tego, C·O się zdarzyło, tego 
co chcieHbyśmy, aby było. 

· zmieni ją ktoś jakimś podarkiem, 
choćby nawet złożyły się na nas 
wszystkie banki świata. Ewentualna 
dalsza pomoc z zewnątrz może nieco 
złagodzić, stonować dramatyzm prze
widywanego biegu wydarzeń, nie 
odwróci go jednak. Z tego wszystkie
go wszyscy musimy sobie zdawać 
sprawę; 

Nie ma co się też łudzić co do tego, 
że taki scenariusz nie zawiera w so
bie obiektywnie jakby zaprogramo
wanych konfliktów i to o tyle groź
niejszych od dotychczasowych. że 

wiązać się one będą z grą interesów 
wielkich grup ludzkfrh Nie da się 

ich rozwiązywać arbitralnie podejmo
wanymi decyzjami ani partii, ani rzą
du, ani związków zawodowych. Je
dyną drogą dającą szanse wyjścia z 
kryzysu gospodarczego i politycznego 
jest sze~oka współpraca społeczna 

wszerz i wzwyż, oparta o samorząd
ność, demokrację autentyczność 

przedstawicielską organów władzy. 

Jedyn_!e wtedy społer:zeństwo może 

zyskać przekona.nie, ie nie jest ma
nipulowane, z udziałem sił, na które 
nie ma wpływu, jedynie wtedy au
tentyzm sprzeciwu może się przero
dzić w autentyzm trudnej, pełnej 

wyrzeczeń aprobaty. 

Pisać łatwo, zrnbić trudniej - je
żeli w ogóle jest to do zrobienia. Jak 
na raz;ie ucieka czas. jak na razie 
energia społeczna marnotrawiona jest 
w ogniu kolejnych konfliktów pod
sycanych przez ekstremistów różnej 

maści. Był może jednak nie J?lOżna 

inaczej, być może i ta szamotanina 
musi zaistnieć, po to, aby spolary
zowały się postawy i poglądy, aby 
ekstremiści nawzajem się zredukowa
li. Być może taka jest logika proce
sów społeczno-politycznych. 

Redaguje kolegium: JERZY WAWR7AK (redaktor naczelny), JERZY KATARASINSKI (z-ca redaktora naczelnego), EUGENIUSZ IWANI
CKI lsekretarz redakcji) uraz zespól R\'SZARD BINKOWSKI, TADEUSZ Bł.AŻE.IEW~KI, KONRAD FREJllUCH. MAł.GORZATA GOLl
CKA .. IACFK INl>El.AK, RYSZARD t UCVSZYN 1rotol'l!p11rter), BOGDA MADE.I, ANDRZE.I MAKOWIECKI, JERZY RZYMOWSKI, TO-
MASZ SOl.llENHCffF GRAŻYNA SZYPOWSKA (redaktor techniczny). I 

Stale współpracują: rAOElJSZ CHR()!ol(:IF.U:WSKI. GRZEGORZ GAZDA, ANDRZEJ F. GRABSKI, PAWEŁ JEDRZEJEWSKI, WŁO· 
DZIMIERZ KRZEMINSKI. EWA NUKł'ZVNSKA, \\'LADVSt.AW ORt.OWSKI, EWA PAl'IKIEWICZ, Wt.ODZIMIERZ STOKOWSKI, JA· 
NUSZ SZVMANSKl-Gl.ANC, .rnazv \Vtl.MANSKI, LUCJUSZ WLODKOWSKI. 

Korekta: MARIA GRABSKA, KRVST}.NA SARUECKA. 
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Godzina. 24. Dziennik radiowy. 
Strajk generalny odwl.'lany, trwają 
jeszcze rozmowy na. temat celowości 
utrzymywania. gotowości strajkowej. 

Trudno z tym będzie, bo istota 
konfliktów z którymi slę zetknęliśmy 
i w których będziemy jeszcze nie raz 
uczestniczyć (oby tylko nie przecho
dziły one w ostre, wyb1Jchowe fazy), 
tkwi bardzo głęboko, 716dła ' ich bio
rą się z buntu przeciw panującej 
koncepcji władzy i państwa, a walka 
toczy się o odejście '10 praktyki u
państwawiania społe;::zeństwa - · na 
rzecz uspołecznienia władzy I pań
stwa. Sądzić mot.na. że jest to dalszy 
- po uspołecznieniu środków produk
cji - etap rozwoju socjalizmu. 

„Jeżeli w ogóle jest to do zrobie
nia"... Czy istnieją pnesłanki pozwa
lające patrzeć w przyszłość mimo 
wszystko optymistycznie? Moim zda
niem tak. Jedną z nkh jest rodzący 
się powoli, z oporami, wbrew usiło

waniom ekstremistów, sojusz człon

ków partii z członkami „Solidarno
ści" i członków „Solidarności" z 
członkami partii (nie są to zresztą 1 
zak•resy rozdzielne). Obserwować to 
można, co stwarza szczególne nadzie
je, w wielu dużych 7.akładach pracy. 
Widać to i w Łodzi. 

1 kwietnia, godz. 2. Dziennik . ra
diowy. Obra.dy KKP przerwano, 
wznowienie ma nastąpić o IO rano. 
Jan Rulewski nadesłał utrzymany w 
ostrym tonie list prote'itujący przeciw 
porozumieniu z komisją rządową, at~
kujący Lecha Wałęsę. Tocząca się 
dyskusja była jednak wobec tekstu 
porozumienia umiarkowanie krytycz
na. 

Nadzieje związane t tym sojuszem 
sa tym bardziej uzasadnione, że nie 
jest oo zadekretowany, przeciwnie, 
pojawia się jakby w opozycji do nie
pisanych dekretów; a że rodzi się 
w sprzecznościach, dodaje mu to wa
lorów, zwłaszcza autentyzmu. Nie ma 
tu sprzeczności interes'>w, wózek jest 
jeden, w zwiątku z <.'ZYm nie mogą 
się na dłuższą metę utrzymać roz
bieżności, prowoko'ł(ane przez nieod
powiedzialnych graczy politycznych. 
Sojusz partii i „Solidarności" oraz po
zostałych związków lawodowych? O 
tak, to może być siła, która pozwoli 
nam odepchnąć się od dna, złagodzić 
przebieg tych konfliktów społecznych, 

na które. skazani jesteśmy obiektyw
nie, które muszą si~ pojawiać· n_i~za-:-

leżnie od naszej · wcill. " · 

(Wyłączam radio. Nic już chyba nie 
będzie istotnego). 

Potrzeba by nam teiaz było wię
cej spokoju, abyśmy l teraźniejszości 
mogli wyjść w przyszłość i sensownie 
ja zaprogramować, ustalić strategię, 
podział społecznych ról w walce także 
z losem, który wyraźnie nam nie 
sprzyja. 

Pora kończyć. Jestem zmęczony, tak 
jak chyba wszyscy. Ci.uję się jak po 
powrocie z daleldej, morderczej po
dróży, przebytej na buforach wago
nów. Dobrze, że się skończyła, ale 
po co tam było jechać? 

Strajk odwołany. To pozwoli spać 
spokojniej. 

Niepotrzebny 
straj 

Łódź, 27. IO. 1981 r. 
Fotoreportaz: 

Z. NOWAK 
M. WIDERKIEWICZ. 
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Najnowszy film Carlosa Saury J>t. 
„Deprisa, deprisa" (szybko, szybko) 
wygrał tegoroczny Mię~z~narodowy 
Festiwal Filmowy w Berhrue Zachod
nim. Wybitny reżyser hiszpański, kt6-
rego prawie wszystkie filmy z ostat
nich 10 lat oglądaliśmy na naszych 
ekranach (jedynym wyjątkiem jest 

Mama ma 100 lat") tym razem od
~·hodzi od - mówiąc ogólnie - pro
blematyki politycznej „Kruków" czy 
,Z przewiązanymi oczami", na rzecz 

; praw s~łecznych . Jest to film o 
współczesnej młodzieży wyalienow~
nej, szukajacej sensu życia w narko
tykach, przestępstwach, ciągłym ry
zyku. Czy to jest owo dążenie do 
wolności za wszelką cenę, o którym 
Saura mówi: „Wolność, ta wolność, 
ich wolność usprawiedliwia wszyst
ko?". Gang młodych ludzi - ich 
t rzech I dziewczyna, rabuje banki, 
kasy fabryk i sklepów, działając z 
pełpą premedytacją, z bronią w rę
ku. Zdarza się też morderstwo. Nad 
ich a.kejami ciąży jednak fatum pne
granej, wiadomo. że za którymś ra
zem wpadną. $mierć w kolejnym na
padzie, wreszcie dla nich 05tatnim, 
jest oskarżenrem bezdusznego społe
czeństwa, nie umiejącego dotrzeć C:o 
młodych ludzi i władzy stosującej 
niewłaściwe metody ,,naprawiani? źle 
wychowanej" młodzieży, Sa•ura nie 
byłby sobą, gdyby nie zrobił filmu 
psychologicznego, głęboko penetrują
cego zarówno umysły młodych botia
terów, ja·k i samą istotę narkomania, 
gangsteryzmu, alienacji. W rozgrza
nym słońcem pejzażu l\'Iadrytu I oko
lic beznadziejna egzystencja Pabla, 
Meki, Sebasa i Angeli, od akcji do 
akcji ku śmierci - · oto nowy Sau
r a. 

• • „ 

Gwiazda Berlinale wyraźnie przy
gasa. Taką opinię wyraziło sporo o
sób, z którymi rozmawiałem. Trud
no powiedzieć, czy jest to konsekwen
cja tzw. regresu kina światowego (o
sobom nie przekonanym o słuszności 
tego stwierdzenia proponuję poczy
tać korespondencje z imprez filmo
wych), czy też indolencji obecnej dy
rekcji festiwalu. 
Przechadzając się tam i z powro

tem po trzech kondygnacjach Cen
trum Filmowego przy Budapester 
Strasse 46, które na czas festiwalu 
staje się Centrum FestiwaJowym (a 
czynność tę powtarzałem codzienn·e, 
niemal rytualnie), łatwo zauważyłeM, 
że biedniel w tym roku. Ludzi mniej, 
mniej reklamy, materiałów praso
wych, lady boxów poszczególnych 
krajów, a raczej firm dystrybucyj
nych, często zupełnie puste. Jeszcze 
dwa lata temu materiały informują
ce o filmach prezentowanych każdego 
dnia moźna było wziąć sobie bez kło- · 
potów z d-0wolnego stoiska. To sa
mo dotyczyło katalogów. wydawnictw 
reklamowych, komunikatów praso
wych. W tym roku informacje o fil
mach z wszystkich sekcji zostały wy
dane w formie katalogu ,który otrzy
mali tylko akredytowani dziennikarze 
i inni ważni goście, reszta zaś po
pulacji fest iwalowej, a z nią ja, mo
gła nabyć ów przewodnik po tej nie
samowitej dżungli kina odpłatnie za 
„drobną" sumę 5 DM. 

„ „ „ 

Wróćmy jednak do filmów. W wy
wiadzie dla oficjalnego festiwalowe
go biuletynu, gość Berlinale, Jean
Luc Godard, mówił o dominującym 
w świecie kinie amerykańskim. Ame
rykanie pokazali w sekcji konkurso
wej (w tej sekcji pokazuje się rów
nież kilka filmów nie biorących u
działu w walce o konkursowe laury), 
t rzy doskonale utwory kontynuujace 
tradycje · kina artystycMego USA. Są 
to: „Raging Bull" (Wściekły Byk) 
Martina Scorsese. „Ordinary People" 
(Zv y czajni ludzie), debiut reżyserski 
Roberta Redforda oraz „Tribute" 
(Hołd) Boba Clarka.. Za główną rolę 

DIĄŻKA 
Staraniem dyrekcji „Domu Ksiątkl" w 

Lodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi (ul. 
Ogrodowa 15) będzie gościło, w dniach 
od 6 do 11 kwietnia br. włącznie, wystawę 
książek paryskiego wydawnictwa .,Ll
b rairie Larousse" Ilustrującą również ży. 
cle I działalność jego założyciela, Plot.-a 
Larousse'a . Wystawa będzie udostępniona 
zwiedzającym w godzlncti od 11 do 18. 

Wystawa im. Pioti:a Larousse'a obejmuje 
kilkaset tytułów z różnych dziedzin. Będą 
tu więc rozmaite - pod względem for
matu l tematyki - słowniki l encyklope
die , słowniki encyklopedyczne. wielkie 
encyklopedie I encyklopedie kieszonkowe, 
słowniki specjalistyczne. książki o tema· 
t yce pedagogicznej filologicznej, filozo
ficzne j, techniczne j, medycznej, historycz
nej , geograficznej . turystycznej , artystycz
nej , fo~ograficznPj sportowej , kulinarnej. 
Nie ma bowiem takiej dziedziny życia I 
n auk i, która by n ie znalazła odbicia w 
kslażkach Larousse'a . 
„Mały Larousse" wydawany w około 

20 wersjach lingwistycznych, mający naj· 
w leksze · po Blblll nakłady, co roku aktu
alizowany będący odbiciem zmian zacho· 
dzacych na świecie i w 11ngwistyce - tym 
razem w 75 rocznicę swych urodzin. uka
zał sle w odmienionej szacie graficznej. 
typograficznej, z rozszerzona treścią. po
wlekszona liczba haseł I materiału lkono
grn f ;c1nego. 
Pra ~n ą cych szybko nauczyc się potocz

nego IP7 ,Yka francusk iego i zapoznać się 
ze ,,·•mr • ~?csna Francją z pewnością za
inte r„···· i·, Tntercodes" nowoczesna me. 
toda q; ur•ania języka ' francuskiego dla 
doroel~·r'1 l nierw•zy I drugi poziom). M.in. 
ba rrl zo romocne w nauce francuskiego 
byłyby też za prezentowane tu książki 
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w tym ostatnim utworze (jedynym 
konkursowym z trójki) Jack Lemmon 
otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla 
najlepszego aktora -równolegle z 
naszą Barbarą Grabowską. 

„Raging Bull", o któtym u nas juź 
pisano, to biografia słynnego boksera 
lat 40-tych, Jake'a La Mntty, później 
właściciela kabaretu i współprac0\7· 
nika mafii, za co trafil do więzieni a. 
Film, zrobiony na podstawie autobio
graficznej książki La Motty pod tym 
samym tytułem, pokazuje od pod
szewki kulturę Włochów z tzw. Ka
tolickiej Mafii, zamieszkujących 
Bronx. Przemoc i gwałt są sakra
mentami tej kultury, a La Motta 
nie jest jej ofiarą, ale jej wc;ele
niem. Niesłychana jest precyzja w 
stworzeniu sylwetki mistrza, granego 
przez Roberta de Niro, który przez 
rok przed rozpoczęciem zdjęć treno
wał z siedemdziesi ęcioletnim już bo
kserem, a takźe obserwował jego ru
chy, gesty mimikę. 

Kolejna historia skłóconego z ŻY· 
ciem emigranta w USA. znakomirie 
fotografowana przez Michaela Chap
mana, ści,:iga do kin tłumy, a News
week' ogłosił „Bulla najlepszym fil
mem roku 1980. 

W ciągu kilku ostatnich lat Holly
wood zaczęło na nowo odkrywać pro
blemy stosunków międzyludzkich, 
kruchych i silnych więzi konfliktów, 
osobowości. Poj3wiły się takie filmy, 
jak „Kramer contra Kramer", „Or
dinary People" czy „Tibute", wywo
łujące łzy wzruszenia, filmy ciepie, 
liryczne, będące apologią rodziny. 
Ludzie nie wstydzą się znów plakać 
w kinie. Bezuczuciowy typ mógłby 
powiedzieć, że jest to manipulowanie 
widzem, nie darmo przecież niektóre 
melodramaty nazwano wyciskaczami 
łez. Cóź z tego. Mają te filmy dzia
łanie katharktyczne. Poza tym wyda
je mi się, że ta nowa fala - że 
pozwolę sobie nazwać ją family story 
- w porównaniu do love story sta
nowi krok do prwdu na drodze zbli
żania rzeczywistości filmowej do rze
czywistości istniejącej Porus: :me 
problemy są nam istotnie znane, tro
ski bohaterów związane np. z wycho
waniem dzieci są naszymi troskami, 
takoż codzienne zabieg1i, nieustanne 
starania w pogoni za chwilami ro
dzinnego szczęścia. 

„Tribute" jest komedią. Spotka
nie po latach wziętego scenarzysty, 
Scottiego Templetona, w:ecznego 
dziecka, kipiącego humorem i rado
ścią życia, uwlelbianego przez wszy
stkich dookoła, jego byłej żony i 
syna, który stanowi całkowite • prze
ciwieństwo ojca, przeradza się w 
walkę o odzyskanie uczuć tych naj
bliższych. 
Rolę Scottiego gra w sposób wręcz 

szalony, żywiołowy, na najwyższych 
obrotach jeden z największych ak
torów komediowych, Jar.k Lemmon, 
pami ętny chociażby z „Pół żartem, 
pół serio", czy z „Avanti". W ostat 
niej sekwencji filmu. na urodzinach 
Scottiego zbiera się kilka setek je
go przyajciół i znajomych I wszyscy 
gromko wyrażają uczucie sympa.tii i 
przyjaźnli dla tego znakomitego czło

wieka. Ale jest to również aplauz, 
wręcz hołd (tytułowy) dla aktQra, 
który stoi przed nimi mając w o
czach prawdziwe łzy. Naprawdę nie
zapomniana kreacja! 

• • • 

Nietypowa jest sytuacja polskiego 
kinomana na wielkim festiwalu fil
mowym. Posucha, jaka od pewnego 
czasu zapanowała u nas tak w za
kresie informacji (ograniczenia ob
jętości i nakładów czasopism), jak 
przede wszystkim w zakresie reper
tuaru. prowadzi do wygłodzen i a. Dia
tego, będąc na festiwalu, człowiek 
rzuca się w ten gąszcz, nurza w ob
fiitości, sta .rając się spróbować jak 
najwięcej nie zawsze najlepszego. 
Odpuściwszy więc sobie od razu fil
my krajów socjalistycznych, jakt' że 
są lub będą dostępne u nas, chodzi-

łem na wszystkie inne sekcje, jeżdźąc 
po całym Berlinie do różnych IQ.n. 
Prochę jednak o polsk'ch sprawach. 
W konkursie mieliśmy „Gorączkę 

Agnieszki Holland wg „Dziejów jed
nego pocisku" Struga. Film przyję
to życzliwie - Barbara Grabowska, 
laureatka Srebrnego Niedźwiedzia, 
miała poważną konkurentkę w oso
bie Nathalie Baye („La Provinciale'' 
- Prowincjuszka - Claude Goretty). 
Kopia jednakże, którą pokazano by
ła jednym wielkim skandalem. Może 
ciut przesadzam. ale niedużo. Mecha
niczne uszkodzenia - kreski migają
ce bez przerwy w środku kadru -
powstały ponoć podczas tłoczenia nie-

TADEUSZ WIJATA 

nie można zabrać na taką imprezę 
kilkudziesi ęc iu przepięknych polskich 
plakatów filmowych i porządnie 1...a
reklamować nasze dobre („Constans") 
dzieła, tak, jak to robią inni? Nie 
widziałem w Cine-Center żadneg() 
polskiego plaka.tu rozwieszor.ego Pa 
ścianie, z informacją o czasie 1 miej
scu projekcji. W takim tumulcie -
jednocześnie ,,projektowano" (wyraz 
red. Sobańskiego, priepraszam, że po
źyczam) około 10 filmów - dotair
cie do widza jest trudne I trzeba mu 
się szczególnie rzucać w oczy. Ja, 
prawie debiutant, muszę to tłumaczyć 
starym wyjadacz,om festiwalowym?! 
Coś tu nie gra. 

OBNIŻONE LOTY 
mieckich napisów już w Berlinie. 
Wszystkie filmy konkursowe miały 
napisy, ale na żadnej kopii nie wi
działem uszkodzeń. 

W sekcji informacyjnej znalazła 
się „Podró7 do Arabii" oraz ,,Indeks", 
a na Forum Młodego K:na - „Spo
kój" Kieślowskiego. Trochę to dziwi, 
czyżby nie było nowszych filmów? 

Na targach Film Polski zaprezen
tował nasze najlepsze dveła z ostat
niego okresu: ,,Constans''. „Par.iot'ki", 
,,Cmę", „Bez miłości", „W biały dziel?'', 
„Kung Fu". Odbył się też prem:ero
wy pokaz „Jak :iyć" Marcela Łoziń
skiego. Ta paradokumentalna opo
wieść o wakacyjnym obozie dla mło-

„ • „ 

Jak już powiedziałem, ganiałem po 
różnych sekcjach, najwięcej jednak 
przesiedziałem na targach . Przedziw
nie mieszają się tu ze sobą rÓ'Żne 
style. konwencje, tematy. techniki, 
gatunki. Psia komercja sąsiaduje z 
najlepszą sztuką, horror z filmem 
muzycznym, albo koncertowym. Mo
żna przejść z jednej rzeczywist<Jści 
filmowej do innej , przechodząc przez 
korytarz do drugiego studia. 

Spory, choć generalnie nie za-
chwycający dorobek ostatniego roku, 
pokazali Skandynawowie. Szwedzki 

„Deprtsa, deprisa" CarZosa Saury 

dych małżeństw w połowie lat 70-
tych, określa wymiar pewnych me
chanizmów społecznych. metod wy
chowawczych stosowanych przez nie
które organizacje młodzieżowe, prak
tyk prowadzących do niebezpiecznych 
wynaturzeń w naszym życiu zbioro
wym. Skutkj. tego wszystkiego, opa
nowane latem 80, długo jeszcze będą 
odczuwane. 

Przy okazji targów filmowych na
leży powied?Jeć słowo o reklamie 
polskich filmów, mianowicie, źe by
ła prawie żadna. Nic dziwnego, źe 
nasze utwory oglądało mało ludzi. 
Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego 

film Kaya Poiła.eka „Chindren's Is
land" (Wyspa dzieci) opowiada !•osy 
U-letniego chłopca z rozbitego mał
żeństwa, który wysłany na wakacyj
ny obóz, nie jedzie tam, spędzając 

wakacje z różnymi obcymi ludźmi, 
przeżywa gwałtowny proces dojrze
wania. Problemy tzw. trudnych dz;e
ci, które po prostu mają zbyt mało 
rodzicielskich uczuć były poruszane 
w kilku filmach, ciekawszym z nich 
okazał się fiński „Right on, Man" 
(Naprzód, człowieku) 'l'apio Suomine-
na. 

Żelazną pozycję w kinie szwedz-
kim i duńskim zajmuje kidnaping I 

gangsteryzm, traktowany powazme 
żartobliwie, jak w „To be a miliotta
ire" (Być milionerem) Matsa Arehna 
o porwaniu córeczki premiera Szwe
cji. Z filmów historycznych ciekaVl• ą 

od strony formalnej była „Bitwa o 
Szwecję" (XV-wieczną), wyproduko
wana i wyreżyserowana przez znane
go i u nas aktora, Pera Oscarssona, 
który zagrał także wszystkie główne 
role, w sumie cztery. 
· Poszedłem na kryminał Petera 

Bacsó, zrobiony w Szwecji i Buda
peszcie, „Człowiek ktć1ry poszedł z 
dymem", z mało u n.as 1nanym akto
rem ·angielskim, Derekiem Jacobi w 
roli policjanta poszukującego wła
śnie na Węgrzech tytułowego faceta, 
podejrzanego o udział w aferze nf'r-: 
kotyków. Bacsó, którego parę filmów 
mieliśmy na naszych ekranach, zroNł 
dla Szwedów nieco nudny film, któ
rego atutami są - ładnie fotografo
wane widoki Budapesztu i śliczna Wę
gierka, okazująca się w rezultacie 
czarnym charakterem. 
Podobał mi się ostatni film do

świadczonej Astrid Henning-Jensr-n 
pt. „The moment" (Moment) - rów
nie ciepły kobieco-rodzinnie-uczucio
wo. jak „Ur-0dzone zimą" . Uniwersal
ne problemy macierzyństwa, jakie po
rusza znana duńska reżyserka, zain
teresowałyby z pewnością i naszą 
publiczność. 

Ta amerykańsko-skandynawska a
pologia rodziny zdecydowanie l".;e 
znajduje odbicia na innym terenie. 
Brytyjczyków np. zajmują policyjne 
thirlery, Belfast, a także festiwale i 
koncerty muzyki młodzieżowej . lT\na 
rzecz, że te ostatnie, sfilmowane I na
grane znakomicie w systemie Dolby
Stereo, wyksz,tałcony wtaściwie nowy 
gatunek filmowy, który można o
kreślić jako film koncertowy, w od
różnieniu od filmu muzycznego, rra
jącego jakąś fabułę czy librett-0. Na
wiasem mówiąc, w systemie Dolby 
udźwiękawia się sporo filmów nie- , 
muzycznych. Przepiękna barwa dzw:ę
kiem wzbogaca o całe niebo ta· : 
obraz. A my nadal jesteśmy 50 lat 
w tyle - exemplum: „Wnask" Sko
limowskiego, który niby jest tkupio
ny), ale go ni.e ma. 

Na osobny artykuł zasługują nowe 
:foilmy zachodnioniemieckie, tworzące 
co.raz bardziej interesujące kino. Z 

„ braku czasu ograniczę się tylko do 
wymienienia k i1ku tytułów i auto
rów: Hans Noever - „Total vercist'' 
(Obudzenie). Robert vou Acket'en -
„Die Relnhel.t des Hen.us (Czystnść 
serca) oraz „Deutsr.hland Pt'ivat" 
(Niemcy prywatne), Christcl Busl'h
mann „Gibby Westgermany",· 
Reinhard Hauff - „Endstation Frei
heit" (Końcowa stacja wolność), 
Wolf Gremm - „Fabia.n"; Peter Li· 
lientbal - „Der Austand" (Wrncsze
nie się). Werner Scht'oeter - „Cie 
Generalprobe" (Próba generalna); 
m-0żna by wyliczać . jeszcze. 

• • • 
I wreszcie dotarliśmy do końca O

statnim festlw.alowym filmem byr dla 
mnie debiut Redforda, wyświetlar,y 
zaraz po podniosłej uroczystości wrę
czenia nagród. której finałem było 
wygwizdanie filmu Saury„. 

„Ordinary People" Rerlforda, to ro
dzina Jarretów, jedna z najlepszych 
rodzin w Chicago. Dwa sam.r~hody, 
piękny dom, stroje, party, przyjaciele. 
Dwóch synów. Wszyscy szczęśliwi W 
pewnym momencie z powodu tragedU 
- śmierci jednego z synów, w ro
dzinie coś pęka, kaźdy zamyka się w 
kręgu własnych zainteresowań. Red
ford portretuje niemożność porozu
mienia po katastrofie, niezdolność do 
-O·kazywania uczuć. Jest to film b<lr
dzo delikatny, subtelny. Nie eksploa
tuje ich em-0cji, ani nie rozpamiętuje 
ich problemów. Pokazuje je takimi, 
z jakimi mamy do czynienia w zwy
kłym, codzienhym zyciu. 

Berlinare was over. Chciałoby się 
oopowiedzieć: tak, do zobaczenia w 
Cannes„. Ale tam tak daleko„. 

J • ' , ' , • : 
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„ Nowy ilustrowany słownik współczesne
go języka francuskiego" czy też „Słownik 
języka francuskiego dla cudzoziemców" 
(2 tomy), w którym znaczenie poszczegól
nych słów wyjaśnia .Ją humorystyczne ry
sunki i potoczne zdania. Historia będzie 
reprezentowana na wystawie m.in. przez 
nową wersję 13-tomowej „Historii Uni
wersalnej Larousse'a'', a dalej - przez 
„Atlas Historyczny" , „Historię Francji'', 

· Larousse medycyny" czy „Wszechświat 
morski. 

W dziale książek dziecięcych i młodzie
żowych zwrócą uwagę serie barwnych 
komiksów, wyróżnionych mlędzynarodo· 
wymi nagrodami: „Historia Francji", ,Od
krycie świata". „Historia Dalekiego Za
chodu" a także pojedyncze tytuły, jak: 
„Prehistoria", „Obraz I magla liczb", 
„Mały atlas Larousse'a". 

LAROUSSE W ł.ODZI 
„Historię Lotnictwa", „Historię Igrzysk 
O!lmpijskiuh" Itp. Serie „Piękności świa
ta" oraz „Swlat I podróże" . obrazują w 
kolejnych tomach skarby przyrody i sztu
k!, obyczaje, dzień powszedni I historię 
poszczególnych krajów. z pewnością, jak 
zawsze. będą się podobały barwne książki 
o zwierzętach: ,Larousse konia'', „Laro
usse kota", „Larousse psa". Duże uznanie 
zyska sobie też pewnie 2-tomowy .• Mały 
Larousse malarstwa". kompleksowo ujęty 
przedstawiający wszystkie formy sztuki 
malarskiej na całym świecie od najdaw
niejszych czasów po dzień dzisiejszy (9 
tys. haseł) . Niewątpliwe, zainteresowanie 
wzbudzą także takie tytuły. jak: „Meble 
i przedmioty sztuki dawnej (antyki)" lub 
„Książka o fotografii kolorowej", „Nowy 

Przy lej okazji trzella zaznaczyć, ~o! w 
ubiegłym roku, Międzynarodowym Roku -
Dziecka, w 40 rocznicę wybuchu II woj
ny światowej „Llbrairie Larousse" ufun
dowała Blbllotekę im. Piotra Larousse'a 
w Centrum Zdrowia Dziecka - dla dzie-
ci I personelu medycznego. 

Nie sposób wymieniać dalej. W katalo
gach Larousse'a figuruje około tysiąca 
pozycji, a JN opracowaniu jest zawsze 
mniej więcej sto tytułów. 

• „ • 
Piotr Larousse (1817-1875), encyklopedy

sta, leksykolog I gramatyk, pedagog, re
formator nauczania, publlcysta domagają
cy się bezpłatnej nauki w szkole dla 

wszystkich, republlkanin t demokrata 
zwalczający despotyzm Napoleona III w 
!mię wolności , równości I braterstwa. Był 
wielkim przyjacielem dziec! i młodzieży . 
Znalazło to wyraz w artykułach pub!lko
wanych na lamach założonych przez nie
go periodyków pedagogicznych: „Współ
zawodnictwo" I „Seminarium Nauczyciel
skie". Kształtowa! tam postawy wzorowe
go nauczyciela I dobrego ucznia . żądał 
lepszego !taktowania dzieci, sprzeciwiał 
się karaniu chłostą domagał się prze
strzegania higieny psychicznej I nieprze
ciążania ucznia nauką . Chciał. teby uczeń 
miał głowę raczej „dobrze ułożoną, niż 
przepełnioną wiadomościami" i aby w 
kształceniu brano pod uwagę nie tylko 
umysł, ale I serce. Trosk'.a o stworzenie 
dziecku lepszych warunków widoczna jest 
na kartach monumentalnego dzieła Piotra 
Larousse'a . Wielkiego Słownika Uniwer
salnego XIX wieku" liczącego 15 grubych 
tomów plus 2 suplementy (razem 22500 
stron). Oryginalnością tego słownika jest 
m.ln. wzbogacenie wiadomości encyklope
dycznych definicjami o charakterze ling
wistycznym I gramatycznym. Poza tym -
znajduje się w nim bardzo wiele haseł 
dotyczących Polski I Polaków. 

Oprócz Słownika . Piotr Larousse napi
sał około 30 książek i podręczników z 
zakresu leksykolog!!, gramatyki i styli
styki. 

Piotr Larousse urodził się w 1817 roku 
jako syn kowala· - kołodzieja w miastecz
ku Toucy , gdzie ukończył szkolę podsta
wową. po czym rozpoczął czteroletnie •tu
dla w Seminarium Nauczvcielsklm w 
Wersalu . W wieku 20 lat, z dyplomem w 
kieszeni. wrócił do Touey, gdzie objął 
kierownictwo szkoły. Jednak zniechęcony 

obowiązującymi wówczas, przestrzałymi 
metodami nauczania I niedostatkiem pod
ręczników, przeniósł się wkrótce do Pa
ryża i tu, przez 8 lat , dokształcał się 
jako wolny słuchacz na wyższych uczel
niach, zarablajac na życie ' korepetycjami. 

W roku 1852 razem ze swym kolegą 
Augustynem Boyet zaloty! wydawnictwo 
„Libra Irle Larousse et Boyer" , które nóź
niej przrkształcllo się w „Llbralrle La· 
rousse". 

Praca nad siły podkopała zdrowie Pio
tra Larousse'a, umarł przedwcześnie, w 
58 roku tycia. 

„ „ 
h.ontynuatorzy działalności Piotra La

rousse•a· pozostali wierni jego Ideałom pe
dagogicznym , jego misji .,uczenia wszyst
kiego wszyst)dch" Czynią to jednak w 
sposób bardziej obiektywny, korzysta j ą c 
z najnowszych oslagnlęć techniki. M.ln. 
coraz większą role odgrywają tu ikono
grafia I techniki audiowizualne (filmy, 
kasety. płyty) komputeryzacja . Dużą 
wagę przywiązuje się do reklamy I do 
analizy rynku. 

Eksponowane książki mogą być zama
wiane na wystawie lub pisemnie ood 
adresem: KSIĘGA RNJA WYDAWNICTW 
IMPORTOWANYCH Ul. Piotrkowska 23, 
90-406 Ł ó d ~ (tel. 350-30). 

Zamówienia składane orzez Instytucje. 
Jak I osoby prywatne. beda re~ll7owane 
oo zamknl1>clu wystawy w kolejno~cł zl!!o
szeń przez Ksiegarnlę Wydawnictw Im
portowanych w ł,odzl. 
Pierwszeństwo zakupu przysJuguje b i· 

bllotekom naukowym I specjalisty cznym. 
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LITERATURA 

PANTELEJMON JURJEW, rosyjski dzien~ikarz i literat 
zamienkały w ł..odzi. Urodził się w 1906 roku w Moskwie. 
Pochodzi z rodziny znanej w wieku ubiegłym ze swych 
przekonań słowianofilskich. Jest najmłodszym wnukiem 
Sergiusza Jurjewa, założyciela miesięcznika „Russkaja 
Duma". jednego z czołowych pism literacko-politycznych 
owego czasu. 

W okresie międzywojennym redaktor kilku dzienD!ików 
wydawanych w języku rosyjskim, m.in. „Utro" i „Iskra" 
(Wilno), „Głos Rosyjski" (Lwów) oraz „Łukoszko" (Warsza
wa) - kwartalnik literacko-filmowy. Był korespondentem 
dzienników zagranicznych. Jego wiersze i opowiadania dru
kowano w rosyj~kiej pra;;ie w Polsce, Czechosłowacji, Buł
garii, Łotwie, USA, Kanadzie, Francji, Anglii i w innych 
krajach. 

W latach powojennych był redaktorem naczelnym łódz
kiego tygodnika „Russkij Gołos" oraz prezesem Zarządu 

.Głównego Rosyj~kiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Współ
pracował z prasą polską, ukraińską I białoruską. Wiersze 
pisał w języku rosyjskim (ukazało się osiem tomików) 
I ukraińskim. Tłumaczył także utwory wielu poetów pol
skich, w tym i łódzkich. na język rosyjski. 

HENRYK HARTENBERG 

PANTE~EJMON JURJEW 

MORZE BIAtE 
Nad ciemnym brzegiem Białego Morza 
Gdzie nocami człapie wielki niedźwiedź 
Gdzie fala przesycona bólem odejścia 
Dotyka gwiezdną dal 
Tam gdzie niebo płonie blaskiem najczystszym 
Roztańczyły się barwy w nocnej głębinie 
Tam skrócono ścieźki ostatnim tułaczom 
A ich bagaż (najcięższy z ciężkich) 
W którym znalazł się dramat księcia 
Hamleta -
Złożono na skalistym dnie 

Kto wierzy w bezmiar czasu ł ule zna 
Trwogi 
Ten sam wchodzi do zaczarowanej świątyni 
Tam go wi.!czorne cienie witają 
Mgła dotyka zmęczonych nóg 

Za morzem pogasły Już ognie złpciste 
Tam magnolie w pełnym rozkwicie rozdzielają 
Najcudowniejszą woń 
A tu milczący brzeg Białego Morza odchodzi powoli -
Powoli 

Tylko samotny niedźwiedź pozostaje 
Na ostatnim posterunku 

ŚCIE2YNA 
U zakrętu, gdzie koniec drogi, 
Gdzie ścieżyna w strumieniu ginie, 
Nad tumanem wodnym przymglony 
Księżyc czasem wolno przepłynie. 

Kiedy spotkam · Się z toba Jak obcy, 
Pragnę serce przed toba otwot'Zyć. 
Ale częściej marzę samotny 
Ai do rannej jesiennej zorzy. 

I nie mogę pojąć dlaczego 
Dzień nasz nadszedł tak mocno spótnlony 
I rozmyślam nad cudzym szczęściem 
I nad czasem - dla nas straconym. 

ROZSTANIE 
Wiem, ie ty Już odchodzisz. 
Dzień bezbarwny i pusty. 
Niebo niebłękitne -
Wieczór - czterdziestousb. 

Smutne. bezprawne szczęście, 
Szary I zimny świat. 
Broda mo.ia ,jest siwa, 
Podkreśla różnice lat. 

Na twojej młodej twanyczce 
Widzę miast smutku - śmiech. 
Wiem. że ty fu7. odchodzisz. 
Nie '-11chasz więcej. 

Niech! 

GETTO · 
Tu getto było. Płaskiej demi pied 
Porosła trawa i zdradliwym chwastem, 
Nie mówi nic. że wczoraj szła tu śmierć. 
Ze burza przeszła tu z huraganowym wrzaskiem. 

Nie mówi ziemia. Cierpko pachnie krew 
A z szarych szczplin , 1 mroku stras·mych cleni 
Zawiązkiem nikłym . eią.gnle nowy krzew 
Wśród ruin, wśród odłamków I kamieni. 

Przełotyła: HALINA KACZMERKIEWICZ 

CZŁOWIEK 

Leżał z rurkami tlenowymi 
podłączonymi do nosa. Chudy, 
maleńki. przezroczysty. Od ie
go łóżka bił fetor ciepłego ka
łu. Patrzyliśmy na siebie dłuż
szą chwilę. Wydawał się być 
przytomny, choć oczy co pe
wien czas zapadały się, ukazu
jąc bielmo. 
Smierć miał wypisaną na 

iwarzy, ściąganej mięśniami w 
grymas ostateczny. 

• •• 
Spojrzał na mnie, poruszył 

ustami. Kiedy pochyliłem się 
nad nim - wyszeptał: Kazimierz Kolinka 

Proszę stąd wyjść - wsty
dzę się. 

OJCIEC 
Nie potrafię określić czy ko

chałem go? Były lata kiec:!y 
nasze drogi rozchodziły się. 
Gdy stałem się trzydziestolat
kiem - zacząłem go szanować. 
Twierdzi ł, że niewiele dokonał. 
W czasie okupacji był poszu
kiwanym przez gestapo spe
cjalistą od „kolejówek". Na je
go I moją, wówczas szczenięcą 
głowę, nałożyli cenę. 

Kiedy umierał - chciał, bym 
go rozgrzeszył. 

gwiazdki. Wtedy ktoś krzyknął 
- Ruskie jadą! 

Z daleka niósł się chrzęst 
gąsienic i pobłysk'.wały świa
tła reflektorów. Czołgi jechały 
od strony Widawy. Icek skc.
czył witać je. Biegł środkiem 
ulicy podnosząc rączki w po
witalnym geście. Czołgi jecha
ły. Icek stanął. wyjął spod 
kurteczki papierową chorągiew 
kę. Czołgi jechały. Icek slał 
na drodze ł w~tał sojuszników. 
Jechały nie zmniejszając szyb
kości. Icek machał radośnie 
maleńkim, polskim sztandarem. 
Czekał. kiedy wreszcie stam;, 
wysiądą z nich żołnierze i będą 
podziwiać jeg-0 odwagę. Nie bał 
się wcale - tylko nóżki trochę 
dygotały. 

Gdy przejechały, na bruku 
pozostała biało-czerwona bez
kształtna masa. .Tazgot pędzą
cego żelastwa zagłuszył krzyl>-! 

Matka nie patrzyła na czar
ne krzyże zdobiące pancerze. 

Powiedział: zabiłem dwóch 
Niemców. W czasie walki u·
biłem ich wielu, ale tych 
dwóch z bliska. Miałem pełną 
teczkę broni, którą musiałem 
dostarczyć na akcję. Droga by
ła tylko jedna. Byłem kilka
dziesiąt metrów od mostku, 
kiedy zauważyłem, że siedzą 
na jego obrzeżach i moczą no
gi w wodzie. Obok leiaWy 
„szmajsery". Wiedziałem, że 
wysta~czy cofnąć bezpieczr.!k 
i obie lufy podziurawiił mnie 
jak sito. Patrzyli na mnie. 
Szedłem prosto na nich. Czu
łem się jak tarcza na strzł'l
nicy. Byłem !'pokojny - to u
śpiło Ich czujność. zaczęli r0z
mawiać ze sobą. Włożyłem 
rękę pod marynarkę - za pa
skiem spodni tkwiła FN-ka. 
Scisnąłem ręk()jeść I już była 
odbezpieczona Kiedy wchodzi
łem na mostek sięgnęli po 
broń. Wyładowałem w obu ca
ły magazynek Nogą zepchną
łem zwłoki do strumyka - był 
zbyt płytki. żeby przenieść tru
py dalej. Zabrałf!m szmajsery 
i bezpiecznie dotarłem do swo
ich. 

AKT 

Ile:! razy s'łyszałem t<> opo
wiadanie? 

Teraz. gdy umierał dziesiątą 
już godzinę, ten wojenny epi
zod dręczył jego sumienie. 

IZAAK 
Niemcy uciekali w popłochu. 

Z godziny na godzinę oczeki
wano wyzwolenia. Nadchod7!ł 
wigilijny wieczór. 
Miał pięć lat. Biegał po dwo-

rze wypatrując pierwszej 

Było ich sześciu. Weszli na 
zamarzniętą rzekę z łomami w 
rękach. W czarnych mundu
rach SS wyglądali bardzo groź
nie. Zrzucili płaszcze t bluzy, 
zabrali się do roboty - wyku
wali przeręble. Dobrze odży
wieni, silni, szybko uporali s:ę 
z grubą powłoką lodu. 

Odłożyli łomy I zaczęli !!lę 
rozbierać. Porządni e, jak w ko
szarach, złożyli mundury w 
kostki, przy nich ustawili buty. 
Stall nadzy, bezbronni teraz 
ludzie. W twarze patrzyły im 
lufy plutonu egzekucyjnego. Za 
żołnierzami stał tłumek wy
nędzniałych postaci. W cichym 
pomruku rozmów nie było sły
chać litościwych szeptów. 

Za zbrodnie ludobójstwa. 
Salwą! Pal! 
Rozs.zczekały się pepesze. po

derwały z drzew kruki, echo 
powtórzył<> ta, ta. ta, ta. 

Zanim żołnierze wzięli bron 
na ramię, już wpadli na lód. 
Kopniakami wtłoczyli trupy C:o 
przerębli, z furią wrzucali za 
nimi mundury. Tylko buty, so
lidne, skórzane buty zabrc;ll 
sobie. Wolno wracali do pobli
skich domostw. Nad głowami 
kracząc przelatywały przerażo
ne ptaki. 

ANTONI KASPROWICZ 

RĘCE MATKI 
Błogosławione 
Twoje święte· ręce 
wyłuskujące prędko 

sp_od stanika 
pierś swą nabrzmiałą 
buzującym mlekiem. 
dla niemowlęcia -
gdy kwilić zaczyna. 

Omdlewające 
I zamykające 
wygasłe oczy 
jedynego syna„. 

WIĘZIEŃ Z OSWIĘCIMIA 
O ·y grzmiącej burzy piorun błyska 
budzi się ze snu niespod1ianie 
rozrzuca pościel na tapc~anie 
I podrywa się z legowiska. 

A kiedy nędzni 
utajone 
sny 
toczą kslęiyco-wym kołem 

On -
porażony tym tywiolem 
widzi płonące krematoria. 
czuje swąd tru'.pl 
paleniska -
i wzywa 
zdjęty naglą grozą 

w tę noc burzliwą 
tajemniczą -
Czarna Madonnę z A us eh witzu -
Muzę obozu. 

l 

Pozostała cicha, skuta lodem 
i pokaleczona przeręblami rze
ka. 

Srogi, styczniowy mró:z wnet 
zaleczy jej rany. 

SPRAWIE· 
DLIWOSC 

Biegł po parku. Pamiętał, że 
tam jest :;taw. Zatrzymywał się 
co pewien czas, żeby zaczerp
nąć powietrza. Przerywany 
łkan iem oddech nie pozwalał 
mu . biec. Płakał z bólu i upo
korzenia. 

W szkole zgubił sto złotych. 
On taki duży chłop, uczeń dru
giej kla.sy, a nie potrafił scho
wać pieniędzy Miała rację, że 
go zbiła. Tylko dlaczego biła 
tak długo? Dlaczego nazwała 
bękartem i głupkiem? Dlacze
go powiedziała, żeby zdechł, bo 
i tak nie ma z niego pożytku. 

Do domu wrócił po dwuna
stej, po drodze miał kupić ma
sło. Kiedy wszedł: zapytała -
kupiłeś? Milczał, bał się przy
znać. 
Dopadła do niego, złapała .,.a 

włosy i biła po twarzy. Póź" 
niej biła kopyścią. Jeszcze póź
niej sznurem od żelazka Zd;;r
ła z niego ubranlł' I biła biła, 
biła . Przerwała dopiero. kieóy 
powalany kalem sznur rozbryz
gał nat ściany cuchnące kro
peczki. Zmaltretowanego za
wlokła do łazienki . Zamykając 
drzwi - powiedziała: ty za
srańcu, jak wróci ojciec, to 
jeszcze poprawi. 
Przesiedział w łazience parę 

godzin, zatrzasnął zas.uwkę i 
nie otwierał, C'hoć wielokrotnil. 
łomotała. Chciał się umyć, &le 
poprzecinana skóra krwaw:ła 
i szczypała niemiłosiernie. Zr7:u 
cił powalaną biel!znę, na gołe 
ciało . wciągnął spodnie I swe
terek. Usiadł koło sedesu i pła
kał. Cóż z tego, że dobijała s:ę 
i kazała mu otworzyć. Nie 
otworzy nikomu, będzle tak 
siedział dopóki nie umrze. Kie
dy usłyszał. że wyszła z dowu, 
zmienił zamiar. 

Biegł przez mroczny park. 
Zatrzymał się na kładce dzie
lącej staw. To tutaj dztł'ci 
karmiły łabędzie. Teraz było 
pusto. W czarnej wodzie od-

· A gdy rozbłyśnie 
brzask różany, 
zdziwiony 
marszczy siwe brwi, 

bijało się świa•Uo latami. u
kucnął i przez pręty balustra
dy paitrzył na cichą toń. Pk
kał i modlił się na przemian. 

Dobra Bozlu, weź mnie do 
siebie i nie pozwól bić. Ja na
prawdę będę grzeczny i nigdy 
już nie zgubię pieniążków. 

Bardzo się bał, ale wiedział, 
że musi to zrobić. Tam w nie
bie była jego mama. Wierzył, 
że mama jest w niebie, bo tak 

. powiedziała babcia. 
Przeżegnał się, Wdrapał na 

poręcz i skoczył! Szamotał s' ę 
w wodzie. Zaczął się dusić! !I 
Wtedy pod nogami poczuł dno. 
Stanął. Głowę I ramiio.na miał 
na powieru:hnl. Kasłał i krztu
sił się. ODDYCHAŁ. Zaczął iść 
do brzegu. Wtedy usłyszał -
chodź no tu smarkaczu! Co ty 
wyprawiasz! Chcesz się utopi ć? 
Odpowiedział prawdę; n;e 

panie milicjancie. Nie chcę! / 
Ojciec zbił go za ucieczkę 1 

domu i zmoczone ubranie. 

ZBRODNIARZ 
Wioseńne roztopy tworzyły 

ogromne nawisy lodowe r.a 
krawędziach dachów. Uczepia-. 
ne okapów lśniły potężne so
ple, po których kropelkami 
spływała· ·voda. 

Szli w słońcu, a w jego głc
wie kłębiła się zbrodnia. Ma
rzył o śmierci tej kobiety. Nie
nawidzlił, bo nigdy go n ie h -
chała. Mijali budynki.. zm'e
niały się sople - patrzył jak 
urzeczony. Widzfał jak ciężk1e 
bryły odrywają s !ę od dachf w 
i z hukiem uderzają o chodnik. 

Zaczął real i zować zbrodnię. 
Poprawił uwierający w ple<'Y 
tornister I wziął ją za rękę. 
Starał się iść tak aby musiała 
być jak najbliżej domów. Zwra 
cał jej uwagę na witryny sk1e
powe. nakłaniał do oglądania. 
Czekał. Przecież któryś z tych 
sopli powinien sp.aść na jej 
głowę. 

Nagle szarpnięty ·pnewrócił 
się na jezdnię, tuż obok le7.;.i ia 
ona. Olbrzymi nawis zwalił s · ę 
na nich, obsypując lodowymi 
odłamkami. 

Przeraził się! Jakby z oddali 
słyszał gniewne głosy. 

Kretynka! Lezie jak krowa! 
Sama zginie i dziecko uśmier
ci. 

że powstał w tę noc nie przespaną 
amfibrach 
pełen łez I krwi. 

EPITAFillM 
Zdmuchnięty z szosy 

wybuchem bomby 
' leżałem w rowie 
na pół przytomny 
kaleka z kryką 
Kacper Seweryn 
w zapachu siarki 
bydlęcych padlin 
ludzkich odchodów 
płaczu I jęków 
Leżałem w rowie 
na pół przytomn31 
Kacper Seweryn 
ze swoją kryką.. 
Wtedy widziałem: 

zniża się niebo 
i wielkim dzwonem 
nakrywa przestrzeń. 
Gwiazdy się 11ypią 
tleją.cym próchnem 
a czarny księżyc 
na piersi moje 
końskim się zadem 
przysiada clęźko. 

Ryczą wichury 
trzaskają drzewa 
trzęsie sle ziemia 
powstają rzekL 
Ja leżę w rowie 
ze SWOJlł kryką 
Kacper Seweryn -
zewłok kalekL 
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6 ODGŁOSY 

„ltd". proklamowalo · niedawno swój porno
graficzny, niezależny i samorządny organ „Ple- I 
bey''. Pod ciosami Nowego i stara pruderia za
czyna popuszczać ..• Ale każda odnowa, a · od
nowa obyczajów zwlaszcza, musi postępować 
ostroznie, czujnie, jak pies gończy raczej, niż 
jak frywolny ratlerek. 

Dtatego też nie będziemy tu sięgać do sier
miężnej, rodzimej sztuki porno, ani do sk::m
dynawskiego rozpasania. Sięgnijmy do znane} 
ze swej kultury i wyrafinowania 
erotyki francuskiej, w jej prawdziwie 
szczyt.owym, by nie powiedzieć - szczy-
tującym wydaniu. W to dyskretne mie3-
sce sztuki francuskiej przychodzi nam sięgnąć 
tym latwiej, że my, Polacy, krakowiacy, je
steśmy bardzo odporni na wszelkie zlo i mo
ralną zgniliznę; ośmielam się więc, Panie Re
daktorze, przesłać Panu niniejsze tlumaczenie 
fragmentów osławionej książki „Historia O„ 
(według której nakręcono najbardziej kasowy 
film Lat ubieglych) w głębokim przeświadcze
niu, że każdy Czytelnik splunie z obrzydzeniem 
po 1ego Lekturze, precz odrzucając tezy francu
skie3 krytyki, że po dziełach markiza de Sade 
jest to największe osiągnięcie literatury eMty
cznej . Już zresztą sam podtytuł książki Pauli
ny Reage („Historia O. Szczęście w niewolnic
twie") budzić musi zrozumiale obrzydzenie u 
Czytelnika. Właściwie, myślę, nie powinien on 
w ogóle tego świństwa czytać, albo wstawić so
bie w tekst jeszcze więcej kropek, czyniąc zeń 
„Trędowatą", która, jak wiadomo, z sa.mych 
kropek się składa. 

pozostaję z szacunkiem 

MARIAN MISZALSKI 
- To tu - powiedział. 

Taksówka zatrzymuje się w pięknej alei, pod 
drzewem (rosną tu platany), przed małym hote
likiem, do złudzenia przypominającym jeden .,, 
owych hotelików przedmieścia Saint Germain, 
ótoczonych podwórzem-ogrodem. Nie ma tu la
tarni. a ściemnia się już; w samochodzie panu · 
je mrok zupełny, na zewnątrz pada deszcz. 

- Nie rusza; się - mówi Ren~ - Nie ru
szaj się. 

Siega ręką do kołnierzyka jej bluzki, rozwią
zuje kokardę, potem odpina guziki. Ona pochy
la nieco blt1st sądząc, że chce pieścić jej pier
si. ~le. Po omacku zdejmuje jej stanik, prze
cinając małym scyzorykiem ramiączka. Ma te
raz pod bluzką, którą zapiął jej z powrotem 
piersi nagie i wolne, tak jak nagie i wolne ma 
biodra, brzuch i uda - od talii do kolan. 

- Posłuchaj - mówi - Teraz jesteś gotowa. 
TeM'l zostawiam cię już. Podejdziesz do dnw1 
i zaclzwonisz Potem pójdziesz za tym, kto ci 
otworzy i będziesz robić to, co et każą. Toreb
ka? .„ Nie, nie będzie ci już potrzebna ... 

Dwie młode dziewczyny otworzyły drzwi, 
dwie> młode śliczne dziewciyny , ubrane jak 
owe piękne służące> z osiemnastego wieku: dłu
gie, bufiaste suknie sięgające kostek, mocno 
ści!lgr11Ę'~e gorsetx . dztęki ~tóry'm piersi wprost 
wytryskiwały twardą krąg!riśclit; jeszcze koi on
kł na 'gbrsie i na·· rękawach? Na -szyjach miały 
obroże, a na przegubach rąk metalowe branso
letki. 

Wiem, że następnie rozwiązano ręce O, które 
dotąd były związane na plecach i powiedzian'l 
jej, re musi się teraz rozebrać,Aby można było 
ją wykąpać i przysposobić. Nie pozwolono jej 
wykąpać się samodzielnie, a po kąpieli ucze
sann ją, sadzając w wielkim fryzjerskim fote
lu. O wydawało się, że trwało to co najmnlej 
godz;nę; w rzeczywistości trwało to dłużej, niż. 
god?inę, a ona siedziała w fotelu nago i 7.a
broniono jej zakładać nogę na nogę, a naw.>t 
łączyć kolana. A że miała przed sobą wielkie 
lustro, na calą ścianę, mogła widzieć się do
kładnie, zupełnie otwartą. za każdym razem, 
gdy jej spojrzenie padało w (.„). Gdy była 
już gotowa - uczesana, z lekko pr7yciemnio
nymi powiekami i mocno ukarminowanymi u
stami z czubkami i koronami piP.rsi lekko u
różowionymi. z deli_katnymi perfumami wtarty
mi w futerko .( ... ) i pod(„.), w ( ... ) i w („.) -
kazano jej wejść do małego pokoju, gdzie dzię
ki trzyskrzydtowemu zwierciadłu mogła się wi
dzieć lepiej. 

Powiedziano jej, by usiadła na pufie i cz-e-
kała. , 

Nie wiem, jak długo przebywała w tym bu
duarze, ani czy była tam rzeczywiście sama, Jak 
SlJdzila, czy też może ktoś obserwował ją przez 
ukryte w murze okienko. Wiem natomiast, że 
gdy dwie młode służące powróciły, jedna trzy
mała w ręku krawiecki centymetr. druga -
niewielki koszyczek. Towarzyszył im mężczyzno 
ubrany we fioletową tunikę, o szerokich ręka
wach, z wąskimi mankietami. Tunika rozchyla
ła . się gdy szedł; widać było, że nosi! pod nią 
cos w rodzaju obcisłych pończoch, szczelnie o
pinających łydki i biodra, lecz ( ... ) pozostawał 
wolny... To właśnie spostrzegła O najpierw, 
przy pierwszym spojrzeniu, a potem zaraz rze
mienny bicz przytroczony do pasa. Mężczyzna 
miał czarne ri;kawic7ki na ałoniach, uszyte z 
cienkiej koźlej skóry. Kazał jej pozostać nie
ruchomo, a dziewczynom - pośpieszać. Ta. 
~tóra miała centymetr zmierzyła O obwód szyi 
1 przegubów; następnie poszukano w koszyczku 
odpowiedniej obroży i bransolet.„ Gdy założono 
jej już tę obrożę i bransolety mężczyzna kazał 
jej powstać. Sam usiadł na jej miejscu, na 
skórzanym pufie, każąc jej podejść bliżej ( ... ), 
I.„). Wyjaśnił jej, że będzie · zaprezentowana je
szczP tego wieczora, po kolacji, którą spożyie 

~amotni~. 

7,jadła ją w istocie w niewielkiej salce, gdzie 
niewidoczna ręka podawała jej dania przez o
kienko w ścianie. Po kolacji przyszły po nią 
dziewczęta. Zarzuciły jej na ramiona długą, 
czerwoną kapę, która okrywała ją całą, lecz 
rozchylała się, gdy szła; mając bowiem ręce 
związane na plecach nie mogła zebrać fałd 
i przytrzymać. Jedna z dziewcząt szła pq:odem, 
otwierając drzwi, druga postępowała z tyłu. 

zamykając je. Vf ten sposób przeszły obszerny 

przedpokój, dwa salony i weszły do dużej bi
blioteki, gdzie czterech mężczyzn piło 1 kawę. 
Mieli na sobie takie same tuniki, jak pierwszy, 
którego już widziała . O nie miała nawet czasu 
by zobaczyć ich twarze i stwierdzić, czy jej 
ukochany był między nimi (on tam był), gdyż 
jeden z mężczyzn skierował w jej stronę silna 
lampę, które>j światło oślepiło ją. Wszyscy po
zostawali nieruchomo, dziewczyny po obu 
stronach O, mężczyźni naprzeciw, przyglądaią•: 
się jej. Później latarnia zgasła, ale założono 
O opaskę na oczy. Kazano jej podejść bliżeJ, 
stała przed dużym kominkiem, czuła milP cie
pło, słyszała trzask w palenisku. ,Jakieś dwiP. 
r-:oe uniosły kapę, dwie dłonie przesunęły się 
wzdłuż bioder; nie były odziane w rękawiczki 
i jedna z nich ( ... ). 

TTsłyszała czyjś głos: 

- Odwróć się, żeby'my mogli zobaczyć pier
si ł brzuch. 

Gdy odwróciła się, jedna ręka przytrzymała 

' 
T 

jej pierś, ściskając mocno, czyjeś usta chwyci
ły czubek drugie~ ..• O zachwiała się nagle, stra
ciła równowagę, lecz podtrzymano ją ramie
nirom, ( ..• ). 

- Nigdy Pan jej nie przywiązywał? 

- Nie, nigdy. 

._ I nigdy nie była chłostana? 

- Nie, także jeszcze ;nigdy dotąd„. 

Odpowiadał jej ukochany. 

Następnie kazano jej stanąć na nogi i zasta
nawiano się przez chwilę, do którego słupa Ją 
przywiązać, gdy ktoś zaprotestował gwałtow
nie żądając, aby wziąć ją najpierw. Wre>sic1e 
kazano jej uklęknąć. tak by biust sp0"17ywal na 
pufif:: (ręce miała nadal związane na plecach) 
z biodrami nieco wyżej, niż biust . .Teden z męż
czyzn („.) ( ... ) (.„) Ustljpił miejsca następne

mu„ Gdy zostawiono ją wreszcie, 'jęczqc osu
nęła się na ziemię. Przyciągnięto ją bliżej ognia 
i zdjęto opaskę z oczu. 

słupów ,przy port10cy bransolet i łańcuchów, 
Z wyjątkie>m rąk - wyjaśnił - które będzie 
miała uniesione nieco ponad głowę i przywią
zane do klamry. będzie mogla poruszać się i 
widzieć nadchodzące razy. Zasadniczo wychło
szcze się jej tylko biodra i uda, krótko; od ta
lii do kolan, Jak, jak to omówili w samocho
dzie. Powiedziano jej, że będzie mogła złapać 
oddech po mocniejszych razach, których siłę 
i rezultat osądzać się będzie nie po jej łzach 
i krzykach, lecz po śladach, jakie bicze pozo
stawią na skórze . Kazano jej zauważyć, że ten 
sposób osądzania efektów chłosty obróci w ni

wecz próby, jakie ewentualnie mogłaby podeJ
mować, nazbyt przesadzając w swych krzykach 
i jękach. 

Nie było kwestii, czy wychłostać ją jeszcze 
tego wieczora. Chcieli usłyszeć O jęczącą i 
krzyc.zącą z bólu jak najprędzej. 

Trzeba powiedzieć, że duma, która nakazywa
ła jej być odporną i milczeć nie trwała długo; 
dosyć szybko usłyszeli jej prośbę, by ją od-

wiązać, by przestać choć na chwilę, na jedną 
chwilkę ..• Wiła się jak szalona, by uniknąć rze
mieni, niemal kręciła się wokół pod słupem, 
gdyż łańcuch, którym była przywiązana nie krę
pował ruchów. Wychłostano jej brzuch, uda i 

·biodra. Po krótkiej przerwie opowiedziano się 
za kontynuowaniem chłosty po uprzednim 
przywiązaniu jej dodatkowym łańcuchem w 
pasie by unieruchomić ją i by razy lepiej tra
fiały na swoje miejsca. Pozę tę zaproponował 

jej amant. O pamiętała, że wszelki apel o lt
tośc był najlepszym środkiem, by zdwoił siłę 
uderzeń, dla okazania jej ś'lviadectwa swej wła
dzy. 

• • 

Oto próbka pornografii niemal doskonalej. 11 
jednak Literacka prasa francuska dopatrzyła się 
w .,Il is torii 0" „.filozofii. Książkę opatrzono 
podtyt ulem „Szczęście w niewolnictwie", w 
czym strzeszczaloby się i wyczerpywało fiiozo
liczne credo tej pornografii: stosunek męż-

Picasso. Ze zbioru Ludwiga z Akwizgranu 

w;elki pokój, którego ściany pokrywały rega
ły pełne książek oprawionych w sk6rc:, tonął w 
mroku, słabo oświetlany przez lampę, stojącą 
na konsolce i przez różową poświatę ognia na 
kominku. Dwaj męl.Czyźni stali obok kominka. 
paląc cygara .. Jeden, z biczem na kolanach, sie
dział w głębokim fotelu, a ten, który pochyldł 
się nad nią pieszcząc jej piersi - to był jej 
ukochany. Wszyscy czterej wzięli ją, i nie od 
różniła swego kochanka od pozostałych. Wyjas
niono jej, że tak będzie zawsze dopóki prze· 
bywać będzie na zamku„. 

Jej ukochany pomógł jej wstać i usadowił 
ją na krawędzi fotela, obok kominka; sam u
siadł w fotelu i poprosił, by wysłuchała tego, 
co miano jej do powiedzenia i zechciała zoba· 
czyć to, co chciano jej pokazać . Ręce miała na
dal związane na plecach. Pokazano jej więc. 
szpicrutę, c~arn~ długą i cienką, z bambusową 
rączką obc1ągmętą skórą; następnie skórzany 
bat, ten sam, który miał u pasa mężczyzna w 
buduarze; bat zrobiony był z sześciu rzemieni 
zakończonych węzełkami; był jeszcze jede~ 
?i~~ z. b.ar?zo cienkimi rzemykami, sztywnymi 
1 sl!skimi, Jakby zanurzono je w wodzie„ Mogła 
to sprawdzić sama, gdyż takim rzemykiem prze
ciąg!lięto jej po brzuchu i („.). 

Pozostawały feszcze łańcuchy, leżące na kon
so1ce Otóż wzdłuż jednej ze ścian biegła gale
ria, podtrzymywana przez dwa filary . Wyjaś
niono O, którą jej ukochany wziął teraz w ra
miona, (.„), że rozwiążą jej zaraz ręce, lecz. 
tylko po to, by przywiązać ją do jednego ze 

czyzna.-kobieta, to to istocie stosunek pan -
niewolnik; partnerstwo jest sztucznym tworl!m 
cywilizacji, a w istocie - „tata mulier inter fe
moro" „.Miłość to tylko pretekst, tak dla ko
biety, jak i mężczyzny kamuflaż dla instynktu,, 
wymyślony przez cywilizację. Tymczasem męs
ki czlonek to „dominus" kobiety. Męskiej sile 
przypisany jest seksualny sadyzm, kobiecej sła
bości - sktonność do masochizmu. 

Nasuwa się tu pewna analogia między filo
zofią• historii. „Historii O", oczywi.kie, a filo;:o
wią dziejów społecznych. Wladza byłaby w 
nich. owym pierwiastkiem męskim, a spętane 
w ol<:owy konsumpcji, utożsamianej ze szczę
ściem. masy - pierwiastkiem żeńskim. Wladza 
męc<v na ogól obywateli, ale znoszą to kornie 
w imię_ miłości nie tyle do wladzy, co milości 
wlasne3 - potrzeby ladu i poczucia pewności. 
Czasami między wladzą a społeczeństwem do 
chodzi do kopulacji i orgazmów: hitlerowskie 
parteitagi, euforia tlumów, masowe wiece 
to przejawy tego społecznego stosunku milo
snego. 

Winien jestem rzecz jasna wyjaśnienia Czy-
. telnikowi, czemu w aż tak obszernym frag

mencie pozwolilem sobie przetłumaczyć ten do
bry kawalek „porno". Otóż uczyniłem to w ~e
Zu przedstawienia powyższej, krótkiej konkluzji, 
a także P? ~o, by Czytelnik mógl przekonać się 
sam osobiście o swe3 odporności na miazamaty 
burżuazyjnej kultury. 

M. M. 



RECENZJE 
Teatr im. Juliana Tuwima, 

pr.zyjąwszy na siebie obowiąz.ki 
teatru dla młodzieży, stara S'ię 

.wyw.iązyiwać z nich między in
nymi pr.zez prezentację na swo
jej scen•ie tytułów z kręgu lek
tury szkolnej. W cale piękny to 
zamiar, jeśli weźmie się pod u
iwagę fakt, że na liście owych 
lek.tur ooajdują się d·zieJa 
&tanowiące klasykę dramatur
gii, dzieła najwyższej rangi ar
ty·stycz.nej i społeczneJ, utwo.ry, 
do których immanentnie w ni<:h 
tkwiącej wartości h'istorfa te
atru dopisała wsipaniałe trady
cje iinscen·ia..acyjne. 

schemait, ten zaś, nawet beiz a
nalizy okazuje się być bainałem 
rażącym i pozbawionym dobre
go smaku. 

Z tej oS>taitniej sk.rajności 

zrodziła się Lnscenizacja „Mo
ralności pani Dulskiej" Gab:;:ieli 
Zapolskiej, co stwierdzić muszę 
z tyom więksizą przyk.rością i bó
lem, że auto.rką t.ej insceniza·cji 
jest Jadwiga Chojnacka - a.r
tystka bardzo dla łódzkiej i pol
skiej sceny zasłużona, aktorka 
wytrawna i mogąca pes~ciy•dć 

s·ię kreacjami naprawdę wiel
kimi, które dawno już wpisały 

dwóch insceiruza,c,jach jako per
sonalnie po}mowaną preyczY111ę 

wszelkiego zła i moralnej ~
Hmy. Zawsze jedna!k, ndezależ
nie od różnky initer!pretacil. 
widziałam Dulską jakąś koin
lm'etną, Oikireśloną. W najnOIW
szej ł6dizkiej laliscentzacji Dul:
ska jest „żadna" i ta jej nie
ok.reśloność wcale nde omacza 
typowości. 

Jadwiga Chojnacka zagr~ 
ją właściwie- ~ tadinej kon
cepcji i U1CZynoiła bo w talk!m 
samY'm stopn~u w jaikoim bez 
konrepcjd wyireżyserowała sipe!k-

wloz01Wa miut wyraldtnowanda 
prezentowała łeniując, try
wialność i tylJ!to FeUcjan Du~SilQi 
d2lielnie kirążył WOlkół stołu id"c 
na kopiec Kościius-zld. 

Nie zbud01Wała Jadwiga Choj
naoka tej rl'leczywiistości, któ
ra otaczając Dulską stwairu 
ją samą, i świata, który z dru
g1ej strony tworzony prze!% 

Dulską, od rana do wlec.zara 
sitiwairza sam siebie. żaden z 
tych światów nie istnieje osob
ino. Żaden nie zaistniał na sce
nie Teatru Im. Tuiwlma. 

Jedn~owo Określone 

TEATR 

Wprowadzenie do repertuaru 
„Odprawy posłów greckich", 
„Antygony", a ostatnio „Moral
ności pani Dulskiej" dobrze 
świadczy o samoświadomości 
dyrekcji i zespołu tego teaitru, 
o roz:umieni-u stojących przed 
n~m zadań i konieczności speł
in;iania przezeń wielu funkcji i 
zadań artys•tycznych, poZl1aw
ozych, wychowaiwczych, ideo
wych itp. 

Tuwtl!ma nie znajd1Uje wła.foi
wej mia.ry i w poszukiiwaniu 
najlepszego modelu Lns·ceniiza
cyjnego wciąż miota się mię

dzy dwiema skrajnościami, z 
których a.ni jedna ani druga 
nie mogą zadowolić odb~orcy. 

Jeśli"już mowa o owych skraj
noścfach, to aby nie być goło

słowną posłużę się najśwież
szymi przykładami. Oto Teatr 
i.m. Juliana Tuwima z pełną 

dezynwolturą „d.ramatyzuje" 
tekst Sofoklesa, tak jakby dla 
najlepszego i najpełniejsze.go 

zrozumienia jego „Antygony" 
nie wysta•rczał oryginał dzieła 

t.ego ciągle najlepszego na ~wie
cie i niepokooanego w siwej 
ko.nlmrencji dramaturga, o.to. 
dla zaakcentowainla i uświ ado
mienia odbi<JQ"CY l·stniema w 
świecie łączącego epoki p.iomos
tu wielkiego humanizmu wpla
ta w spekiaikl poezję Czesława 
Miłosza istotnie ws·pan1ałą. al~ ' 
zbyt grubym ściegiem przy 
szytą do całości iinscenlzacji 
(Tu, swo·ją drogą, rod.z! się py
tanie czy w tak udramatywwa„ 
nej „Antygonie" znalazłby się 

ćxw wie·rsz Miłosza, gdyby nre
miera· tej tn"&Ce<n•izacji odhywa
ła się rok temu?•. To przykład 
jednej skrajności. Druga - po
laryizująca z założenia „awan
gardowe" poczynalllia młodych 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
zadania atktorskie nde pr;z:ynio
sły w swej realizaicji cieka
wych rezulta.tów. <kano z prze
jęciem, ale ~ efelkltu, jaikby 
nd.e słysząc par.tnerów, a nie
dos.tateoZ<Ile opanowan4e tekS>tu 
dodatkowo kompH1lwwało .vlcle 
sy·tuacji wystarczająco dopraw
dy nie7Jręc:znych. 

1eeny. Odflwórozy111'1e ról He&i l 
Meli - Jolanta Nowińska l 
Barbara RomanowlM - obie 
studentki PWSFTviT, wyiko.na• 
ły swoje zadania poiprarwnJ.e 
choć i tu tałować należy że 

nie zechciały posmk.ać taikiego 
sposobu ltn:terpretac}i tych ról, 
który ~7lWOliłby Im WY'jŚĆ po• 
zia schemat. Ze szlachetną pa• 
ają odtwarzający postać Zbysz• 
Im Włodzimierz Adam.ski rW.• 
n:l.e-i nie uczynił więcej nit m111 

z.lecono, a IZ!roda, bo ~uło stą 
W jego ialt.erpretacji SZE'R2ą 

mOIŻUwość cieikawiej ~ane.j 

roli. Poprawnie wywiązała si41 
ze swe~ zadania Danuta Cwy. 
nar6wna w roH Tadiracho.wej. 
Mniej poprawnie Barbara Bzy• 
manowska - Hanka. 

Mniej piękną jest rzeczą, iż 
utwory te nie ooajdują w Tea
trze ~m. Tuw.i.ma godnej swych 
walorów, najslzerzej rozumlanej 
oprawy Lns-cenizacyjnej, której 
cechą naoczędną winna być (i 

ze względu na wartość tvch 
dtieł i ze względu na młodego 
n·iewyu-obion~go, a nader wraż
lirweg.o i łatwo chłonącego właś
cilwie każdą propozycję młooe
go wiew.a) szlachetność scenicz
nego rysumiku najlepiej z.awsze 
spf.zyj.ająca właściwemu i peł
nemu przekazowi myśli auto
ra i co najmniej nienaganną in-: 
terpretacja aktorska wLiętego 

na sceniczny wars·zta•t chieła. 

W tym w.z.ględ2lie Teatr Im. 

PROZA 

inscenizato<rów objawia się 

szlachetną skądinąd chę-

cią klasyc:z;nej ins-::eniza-
cji klasycrnej dramaturgii 
Sama chęć jednak, jeśli 

nie jest podparta innymi walo
rami, których mnogość za Mic
Iciewiczem dałoby się zamknąć 

w jednym pojęctu „sił". mfa$t 
klasycznej szlachetnośd in&ce
nizacii, przynosi Lns·cenizacyjny 

się w historię naszego tea•t·ru i 
filmu, autorka wielu interesu
jąc~h inscenizacji, świetny re
żyser i pedagog. 
Zrządzeniem losu, bądt za 

sprawą jakichś mocy ciążących 
widać nad tym teatrem n.ie u
dało się Jadwidze Chojnackiej 
zadowolić nas ani inscenia:acją 

„Moralność pani Dulskiej" ani 
interpretacją roli głównej bo
hate.rki. ' 
Widziałam już różne ins.cen·i

za.cje tej sztuki, spektakle ro
bione „odkrywczo" i „po boże
mu", widziałam Duls·kie-matro
ny i „Dulskie-matec.z.ki, raz wi-

,,..działam Duls·ką, która podk.rE'
ślała doskwierający jej brak sa
tysfakcji seksualnej, kilka ra
zy Duls·ką jako skutek pRriują
cych obyczajów i fałszywifi poj
mowainej moralności, a bodaj w 

We wcześniejszych utworach Marka Soł

tysika bieg wydarzeń odgrywał rolę wyrażnde 

dals::oplanową. Tym bardziej widoczne jest to · 
w p:-ozatorskich miniaturach przypominających 
do złudzenia graficooe studia i szkice. Człowiek 
staje się w nich przedmiotem opisu, chwytany 
jest w różnych okolicznościach, ułatwiających 

wydl.)bycie charakterystycznych rysów. Małe 

formy Sołtysika - to po prostu literackie studia 
przedmiotu. czynione według programowe6o 
niejako wyznania: „Natłok przedmiotów otacza 

tak! rażący banalnymi rozwią
zaniami sytuacyj-ny:mi 1 zupeł
nie płaskim rysun1k.iem po'Staci, 
które są jednowymiarowe i 
jakby zupełnie nie zainttereso
wane łączącYmi je związkami. 
Ta jedoowymiairowość postaci 1 

nieuęczność scenkz.nych sytu
acji sprawiła, że jakby umknę
ło z tej sztu.k:i wiele scen, na 
które zwykle się czeka, a w 
których najleplniej zawieł"a się 

myśl autorki. I w takim właś
nie rozumieniu niemal nie było 
sceny z Sąsiadatą, blado wypadł 
wątek córek, pseud01kontlikit 
Zbyszka z własnym rumie.11em 
był jeszcze baTdziej fałszywy 

w scenicznej Ln.terpretacji, 
S<kirzywdzona Han.ka swój wiel
ki dramat - nie widząc chyba 
tnnej możlirwośd - po prootn 
wyOO!'zyczała w finale, Julfa.sie-

Stosu;n!wwo obrormą ręką 
wybrnął ze swego zadania Eu
zebiusz Olszewski w rolt Fe
licjma, on jeden boiwiem zde
cydował S'ię na pebną charaktte
r.ystycooość. Nazbyt rażących 

dla WY'kireowania swej oostard 
środków użyła Sonia Ciesielska 
w roH Juliasiewkwwej, k.tóra 
w initerpretacji tej aktor>lci była 
jednotonalna, krzykliwa 1 nie 
wyrafinowana, ale pozbawlooa 
manie.r i pewnej koniecznej 
jednak (nawet przy dus.zy ko
k.oty) elegancji bycia, wd·:tięlku 

i kokieterLi. Ewa Leśniak w ro
li Sąsiadki, wciśnięta w kąt 

najnieszczęśliwiej ustawionej 
kanapy niewiele mogła uc:r.ynić, 
co stwierdziwszy starała się 

możliwie szybko wyartykułować 
tekst i równie szybko zeszła z.e 

Zadande popraiwinoścl J)OISta• 
w.Ra pITLed sobą Ewa Kałczak·· 

· -Koziełowa, au'tolrika scenogra• 
f~d. Zamiar wytkireowania na 
scenie ty>powego salOlrl/U miesz• 
czańslciego powiódł się poło
wliczrue. Saloo tchnie c~kiem 
chyba pozaprogramową birzy. 
ciotą i tandetą. Dubcy - jallc 
sądzę - mieszkali so.Udnte.j. 

Nie mogę doprawdy odżało· 

wać, te aktorce tak wybi>briej ł 

reżyserce tak wytrawnej nie u
dało się zreaUwwać przeclsta· 
wienia do którego - wydawa
ło się, it jak do roli Dulskiej 
- jest szczególnie predestyno
wan•a. To właśniie tiv.eba stwier• 
dzić jasno: nie udało się. Sl'Jko
da. 

EWA PANKIEWICZ 

na Gomolickiego „Komiks psychologiczny". Ta
kim właśnie psychologicznym komiksem współ
czesnym stają się „Fanty", skonstruowane jako 
szereg obrazów czy rysunków, z oszczędnymi 

zazwyczaj kwestiami, wygłaszanymi w gruncie 
rzeczy tylko przez postaci pierwszoplanowe. Ko
miks ów ilustruje tezę o ż y c i u z ro z p ę

d u, to jest o bezwładzie, jaki towarzyszyć mo
że ludziom zbyt wrażliwym, „umierającym" po 
wielek·roć wskutek gwałtownego obchodzenia 
się z nimi losu, o wewnętrznym wypalaniu si~ 

nie, wbrew pozorom, nie mmeJszą gra tu rolt:. 
Wpływ jego na „działalność spólną psychiki ł 

rozwnu" jest wyraźnie destrukcyjny, ludzie pę
dzla określają go mianem złej, podłej, mato
wej szaroki. I tylko niezwykle rzadko otwJera 
się niespodziewana jasność - owo białe ok.no 
- artystycznej iluminacji. Niesie ona zroz.umie• 
nie twórczego posłannictwa. radość z uprawia
nia ~ztuki, nade wszystko zaś „ukojenie duszy" 
zmniejszenie czy 2'liliwelowanie metaf.Jzy.c,z.nych 
napięć. 

Marek Sołtysik: zadebiutował w 1977 roku po
wieścią „Domiar złego'', nagrodwną w konkur
sie „Czytelnika". Dwa lata później opublikował 
pcwieść „Sztucooe ruLny". Niedawno pojawił się 
na półkach księgarskich zbiór małych form 
pro1.atorsk.1ch „Ulica Maska". 'wkrótce potem 
powieść „Fanty". W ciągu najbliższych miesię

cy ukażą się trzy dalsze książki krakowskiego 
auto1a. Jeśli zauważę przy tym, iż Sołtysik nie 

ma jeszcze trzydziestu lat, to i dopowiadać 

nie muszę, że pisarski jego rozwój postępuje 

niezwykle dynamicznie. 
Twórczość tę śledzę od początku - o obu 

wspomnianych powieściach pisałem na łamach 
„Odgłosów". Pora tedy na kontynuację. 

CENA BYCIA ARTYSTĄ 
Przejmujący jest rejestr klęsk, niepowodzeń 

i tragedii (rzeczywistych, a nie literacko wydu
manych) polskich artystów, przyjaciół C·ZY tylko 
znajcmych Andrzeja Grabowskiego. Mniejsza w 
tym miejS{'U o szczegóły, wspomnijmy choć me
któryCfh z nazwiska: Franciszek Zygliński, Pa
rys Filippi, Artur Grottger, Aleksander Gry
glewski, Kazimie•rz Szolc, Antoni Luszczkie• 
wicz. Maksymilian Gierymski, Stanisław Chle• 
bowski, Maurycy Gottlieb. To już nie fanty 
dawane sztuce jako drobne zadatki na przy
szłość, to prawdziwy haracz, to SIN,Oiste cało

palenie na ołtarzu Sztuki. 

Nie wypada by krytyk był aż tak nieprecy
zyjny, lecz nie mogę oprzeć się przeświadcze· 

niu, że twórczość Sołtysika posiada w sobie 
coś zniewalającego, wyzwalającego poczucie 
dziwności. niezwyczajności istnienia. Jakby au
tora spowiły nie całkiem jeszcze przedeż wy
wietrzałe z Krakowa opary tej atmosfery wo
kół sztuki, ja.ka towarzyszyła przełomowi o
statniego stulecia. A może wynika to po pxo
stu z faktu, Iż Sołtysik jest absolwentem kra
kowskiej Akade.mU Sztuk Pięknych? W każ

dym razie bohaterowie jego utworów żyją w 
świecie sztuki, za nic nie chcą dopuścić do sie
bie myśl.i, że wyłączne obcowanie ze sztuką 

staje się swoistą ułudą, że może okazać się li 
tylko mistyfikacją. że może być zwyczajną 

ucieczką przed niewdzięcznością i trudnościami 

codziennego bytowania. Podejrzenie takie uza
saooione jes·t o tyle, że Sołtysik pisze o mło
dych adeptach pióra, pędzla c.zy dłuta, rozpo
czynających dopiero swą artystyczną karierę, 

s'tojąrych przed wielką szansą, bądź też o sta
rych wygach, którzy ową szansę zmarnowaH 
(wszystko jedno zresmą z jakich powodów), roz
miemli się na drobne, stali się WY·r9bnikam1, 
nie wykraczają poza chałturę. Jest to przykra 
lronfrontacja, przykra dla obu stron, uświada
miająca dobitnie rzecz dla artysty najok.ropniej
szą - grozę niespełnienfa. I wcale nie łagodzi 
tych odczuć dziwaczność sytuacji, w jakich bo
haterowie „Ulicy Maski" czy „Fantów" się 

znajdują. 

nas ....- przedmioty gromadzą sJę i nawarstwia
ją w zatrważającym tempie - my jednak zwra
camy na nie uwagę dopiero wówczas, gdy żą
damy od nich pomocy lub - także nierzadko 
- k;edyśmy r.szołomieni, podrażnieni, słabi ( ... ), 
one natomiast tę mają przewagę, iż swą istotą , 

wyglą:lem nawet, samą swą w otoczeniu obec
nością wtargnąć mogą we wnętrze ludzkiej p5y
chik' - szczególnie, gdy uda im się natrafić 

na podatny, wrażliwy g.runt". I rzeczywiście, w 
większości przypadków psychika bohaterów 
„Ulicy Maski" sprawia wrażenie uprzedmioto
wionej, uwarunkowanej bez reszty otoczeniem, 
w kt.órym lada głupstwo urosnąć może do raJ!l
gi niebotycznego problemu. Są to bowiem nad
wrażliwcy, skłonni do natychmiastowych i wyo
strzonych, przesadnych reakcji, fantaści nieod
porni na dokuczliwości zwyczajnej egzystencji, 
schowani za maskę sztuki, uznający, że sp o
s ó b by c i a ar tys tą istotniejszy jest od 
dzieła samego. Słowem - przedstawiciele cy
ganerii. ale tej współczesnej, już bez Przyby
szewskiego i peleryn, bez „Zielonego Balonika" 
bez absyntu nawet. 

Z ukazaną w „Ulicy Masce" bohemą wiele 
wsp0Inych cech posiadają bohaterowie „Fan
tów", jakkolwiek powieść ta (pisana w rok;.i 
1973 i dokończona pięć lat później) jest utwo
rem najbardziej realistycznym w dotychczaso
wym dorobku Marka Sołtysika. Sądzę, iż nie
przypadkowo pojawia się w pewnym momencie 
literacka aluzja - bohater „Fantów". młody 

grafLk Tymon czyta mianowdcie powieść Leo-

POEZJA świadomość rangi poetyckiego 
słowa konkretyzuje się w pre· 
tensjonal~ej spowiedzi-modl't
wie: 

trudno o jednoooaczną odpo
wiedź. Faktem natomiast jest. 
iż coraz częściej próbuje się ją 

zepchnąć do roli panaceum (c·i:y 
może katharsis niższego gatun

. ku), co - myślę - nie wróży 
„Do poezji się modlę 

nk dobrego. 

artystów jakże często bez uświadomienia so
bie przyczyn. o obumieraniu twórczych impul
sów (akcja powieści notabene toczy się w 
mieście o symbolicznej nazwie - Zamarcie). 

Bohaterów Sołtysika męczą imponderabilia, 
s.ieją one :lestrukcję, mnożą się i mnożą, jak 
baktuie wywołujące stan chornbowy. Coraz 
wyraźniejszy staje się pierwiastek pałubiczny, 

owe ró!lne nie poprzebijane ścianki, na coraz od 
leglejszy plan schodzą zwykłe realia, naraz po 
prostu przestają się liczyć. W konsekwencji w• 
miejscu wyciętego lasu pojawić się musi szpi
tal psychiatrycz.ny. Tym razem bieg wydarzeri 
jest wyraźny i nic nie jest w stanie go po
wstrzymać. Nawet przypadki okarują się wcale 
nieprzypadkowe. Bezlitosny świat sztuki zbierll 
swoje fanty. 
Już po naszkicowaniu tych uwag dotada do 

mnie kolejna książka Marka Sołtysika, powie.Sć 
„Białe okno". W dorobku krakowskiego autord 
stanowi ona pewne novum - jej akcja toc-i:y 
się w wieku dziewiętnastym, w latach dwu
dziestolecia międzywojennego oraz współcze

śnie. W pierwotnym zam!e.rzeniu miała być za
pewne studium końcowych lat :°)•~ia Andrzeja 
Bronisława Grabowskiego, znanego portrecisty, 
tworzącego w drugiej połowie ubiegłego stule
cia. Rychło iednak przerodziła się w traktat o 
sztuce w ogóle a raczej o jej adeptach). 

Dobitniej niż gdziekolwiek indziej pisze au· 
bor „Białego okna" o c i e r p i e n i u jako si
le moto.rycznei sz.tuki. W jednakim stopniu cho
dzi mu o cierpienie duszy, jak i ciała. To ostat-

niem faktów lub wyznan·iem 
lirycznym, które biegnąc uw
tymi drogami ucieczki od sa
motności, zawieszenia w pró-
żni, zatraty wiary w sem 
istnienia, niosąc przy tym 
„krew" i „łzy" (rekw.izyty czy 

Na dwie jesz.cze rzeczy chcę zwrócić u.wagę: 
Na niebanalną konstrukcję „Białego okna", po
legającą na przemieszaniu cech vie romancee, 
monologu wewnętrznego oraz eseistyki. I na 
polszczymę: precyzyjną, delikatnie oszczędlną, 

po prostu niezwyczajną. 
Priy tym wszystkim w prozie Marka Sołty

sika dużo jest ironii, przeważnie ukrytej, led
wo dostrzegalnej, lecz niezwykle ostrej. Nie 
może być przecież inaczej w sytuacji, gdy 
człowiek okazuje się mimo wszystko przedmi'>
tem sztuki, nie zaś jej podmiotem. Gdy płaci 

wielką cenę za bycie (albo tylko usiłowanie 

bycia) artystą. 

TADEUSZ BŁAŻEJEWSKI 

M. Sołtysi·k, Ulka Maska, Czytelnik, Wa.rsza• 
wa 1980, nakład 10.320 egz„ str. 16'1, cena zł 25. 

M. Sołtysik, Fanty, Wydawnictwo Litenckie, 
Kraków 1980, nakład 10.350 egz., str. 116, cena zł 
12. 

M. S.ołtysik, Białe okno, Wydawnictwo Łódz
kie, J:,ódt 1980, nakład 9.700 + 300 egz,, str. lló, 
cena zł 10. 

W ostatnich latach, gdy ka
pryśnie zmienne mody ną.w1E

dzają naszą poezję, niełatwo 

wymierzać sprawiedliwość po
jawiającym s,ię wciąż nowym 
twórczym objawieniom. Kryte
rium oceny staje się najczęściej 
przystawalność ich poezji do o· 
gólnie przyjętej konwencji, lub 
z nią polemika. Niektórym przy 
znaje się tak oczekiwane (c·~y 

zasłużone?) miano poetów ory
ginalnych, innych ceni się za 
ilość „popełnionych" tomików. 
I tak wierszy mamy coraz wię
cej, poetów zaś„. 

bo tylko wtedy się nie 
przejęzyczam 

i nie zawieszam głosu na 
wątpliwościach. 

Do kościoła -z metafor wchod~ę 
w długich brązowYch 

UCIECZKA 

zalążek ozdrowieńczego bun•tiJ 
- przytłumiona refleksją nat.i 
tysiącem innych spraw obecna 
jest w wielu „szeptach". Rzad
ko jednak występuje w esen~ 

cjonalnej postaci; częściej prze
plata się z refleksją na temat 
poezji czy ogólnymi rozważa

niami o rzeczywistości. 
Spośród kilkudziesięciu wiei -

szy jedynie „Wigilia" wyodręb
nia się oryginalnością poetyc
kiego ujęcia, rygorem I dyscy
pliną słowa, a nade wszystko 
- subtelnością uczuć, bez śla
dów ckliwości czy pretensjo
nalności obecnych wszędzie 

tam, gdzie erótyka wtłoczona 
w kamuflaż zracjonalizowa
nych refleksji znajdowała je
dyne ujście w sentencjonalnie 
brzmiącej poLnc.ie lub rzewnej 
konstatacji. 

skiej, poezji, która by dalej się 
rozwijać, winna dokonać wielu 
jeszcze wyborów, rezygnacji ; 
poszukiwań, przede wszystkim 
iaś - odejść od s"Chematów, 
błogich szeptów spowiednich i 
zacząć mówić własnym, peł

nym głosem. 

A.n; poetka „ma cierpliwoś6 

na czekanie". zatem czy świa

domość podmiotu roz.pięta do
tychczas między dorosłą roz
wagą a dziewczęcym szaleń

stwem mieć będzie cie.rpliwosć 

na poetycką dojrzałość? 

Wiersze „Szeptane do konfe
sjonału drzewa" BaTbary Nad
górskiej prze\mnują o tym, ża 

o zamówienie miejsca w kolej
ce poetów wcale nie tak trud
no. 

1' znów mamy poet~ki świat 
pełen wielogłośnych pytań, z 
pretensjami „wstąpienia w 
PONAD", by dojść „tam, gdz;,e 
czuję w sobie WSZYSTKO", 
świat, w którym duszno otl 
maksymalistycz.nych pragnień i 
nie spełn.ionych nadziei, gdzie 

& 

kozaczkach 
z b61em żołądka 
i pianą uczuć na wargach, 
Obdarowana ciszą spolegliwą 

wracam 
do klatki z ludźmi. 
Dziś znów błagam o 

wysłuchanie 

i zamawiam sobie miejsce 
w kolejce poetów". 

Cele poezji redukują się wi~c 
coraz bardziej. Staje się wspói · 
czesna Kaliope pocieszycielką 

serc strapiovych, miłos·ierdziem 

roz.grzeszającym, które zza krat 
konfesjonału cierpliwie wysłu· 

chuje spowiedzi z.„ człowie

czeństwa. Czy zdoła w ten spo
sób na dłużej zaspokoić gusty 
wybrediniejsz_ych czytelnLków -

ł 

OD KONFESJONAl.U 
Wyzierający spod gęstych po

kładów słów bunt, będący ucje
leśnieniem naturalnej żądv:y 

przezwyciężenia pokory, ułom

ności i ograniczeń codziennego 
bytowania, nie rozwija się peł

niej w całej różnorodności 

form, lecz staje się „kulącym 

na deszczu ptakiem", a rzeczy
wiste jego istnienie potwierdzo
ne zostaje niekiedy zaskakują·· 

cą pointą, bądź drastycznym 
poetyckim obrazem. Znaczni.:! 
jednak częściej zagłuszony zos
taje prozaicznym stwierd:ze-

aż tak nieodzowne?) staje sie 
częstokroć ckliwe, trącąc my
szką ftn de siecle'u. Wciąż 

powracająca obsesja samotności 
ciągnie za sobą łańcuch senty
mentów, osadzających świado
mość podmiotu w pułapce 

wciąż tych samych problemów. 
Niemożność wyjścia poza ich 
krąg n.le całkiem da się tłuma

czyć „niemocą" tworzenia. 
Niepełny byłby poetycki 

świat Nadgórskiej, gdyby nie 
włączyć doń erotyki. Subtelna. 
wyciszona, i - podobnie j8'lt 

1 

J.ntymność zrodzona z nie
uchwytności chwili, z syzyfo-: 
wego dążenia do osiągnięcia 

nieosiągalnego. „(„.) i tłumione 
w sobie przyjazne gesty" -
„to ten na.ibliższy mi świat". 
(„In tymność"). 

I właśnie jego kształt, ja•k 
sądzę, stanowi podstawowy, a•;z 
skiromny walor poezji Nadgór-

Wówczas, być może, problem 
poezji stanie się bardziej roz
legły i - w sposób naturalny 
- skomplikowany? Może sta· 
nie się ona ·wyrokiem, może 
ocaleniem? A może czymś zgo
ła jeszcze innym? 

LUCYNA GERUS 

Barbara Nadgórska, Szepta
ne do konfesjonału drzewa, 
,Biblioteka Debiutów", red.: J, 
Jarmołowski, Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 1980, str. 52, ce
na zł 10. 
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PUNKT WIDZENIA 
Dalsz1 clu •e itr. 1 

tleruni,ku umaontają socjaliistyc:zme 
stosunki produkcji, w 1 tym społeczną 

· wła.siność 1>0asitawowych środków pro
. dukcji. W traikcd.e konferen
. cji został.a podjęta próba sprecyzowa-

nia i wsitępnego naświetlenia pod
stawowych ·problem61* społecino-eko

. ' noini.Ćz.n'ych, będących pr.zedmi.otem 
szczególnego zadn·tereSiOwania NSZZ 
„Solidarność". · · 

· Pro:blemy te obejmują pięć podsta
wowych z.aga<łtllień: ~z.iał dochodu 
narodowego, politykę płac, cen, za
. trudnienda ora2 rolę samooządu. 

Odnośnie każcjego' z nich · związki 
!!awoi:łowe muszą zdecydować się na 
wybór · jednego z · r6żnorodnych roz
wiązań, co j~ tym ba.rd~ej trudne, 

·. gdyż możliwości rozwiązań, jak rów
nfoż działań strategicznych, jest wde-

- le. ' Weźmy dla przykła<iu podlliał 'do
chodu narodowego. 
' W założeniach reformy postuluje 

11lę znaczne zwiększenie samodziel
ności przedsiębiorstw, tak, aby uzys
kały one wpływ na kS.ztałtowanie 
proporcji · podziału wygospodarowa . .ne-

. go przez siebie dochodu czystego (po 
niezbędnych odpisach na rzecz bud-

. żetu państwa) na funduąz rozwoju 
(akumulację) I fundusz dochodów o
sobistych. prarowników, (ląmsumpcję). 
W tej sy.tuacji Centtw,n nie dysj>ono
wałoby Maczną częścią środków prze
zna~zonych w gospodarce na akumu.:' 
lację,' a tym samym nie rozstrzyga
łoby jednoz.itacznie o ostate<:znym ... 
poCiziale· dochodu narodowego. W tej 
sytuacji' ' P'ot'ądana ~ 'przez obywateli 
stopa kOl1'lSµmpcjl · ~e może ~yć po 
prostu wynegocjowana przez ich re
prezenta.n<t6w, tj ' związki .zawodo-we 
w bezpośrednich rokowaniach z' rzą
dem. Można najwyżej wynegocjować 
podział tylko tych środków, którymi 

· rząd dysponuje. Jeśli wię~ z.wiąiki 
zawodowe będą wywierać na rząd 
'Zt.lyt silny nacisk, np. w celu uzys
k.ilJ!1.ia określonego wz.rootu ud.ziału 
konsumpcji w dochodzie narodowym, 
może : to wywrzeć negatywny skutek 

. w postaci podjęcia przez rząd działań 
ograni.ciających samO(łi.:ielność przed
sięo!9rstw, a ·tyµt &a$Ym odejście od 

'. założeń reformy. . „ 
Reforma może także przewidywać 

1n.ne rozwiązanie tego samego proble
mu . . Centrum mogłoby na: przykład 
us-tailać obowiązujące dla przedsię
biorstw oormy podziału wygospoda
:r:O:..ya111ego ,d5Jehodu czys_tego. Ozna
czafoby to jednak ograniczenie samo
dzielności przedsiębiorstw w tej dzie
dzil1lie. W~zelkie zatem negocjacje w 
sprawach podziału dochodu narodo
wego miałyby miejsce tylko na szcze
blu centralnym. 

SPRAWY WSI 
Dal•ZJ cl~r na itr. 1 

' L •I 

Rodµ się równd~ż pytante, ja.kle 
stanowisko powinna zająć „Solidar
ność" wobec rozwiązań problemów 
płacowych, wynikających z propozy
cji reformy gospodarczej. Uczestnicy 
lronferencji, jak również autorzy ra
portu sugerują, iż ,,SOlidarność" nie 
powinna w żadnym wypadku rezyg
nować z wpływu na kształtowanie 
relacji między płacą najwyższą a naj
niższą. Innymi słowy „Solidarność" 
pow1nna stanowcw domagać się, ·aby 
wła·śnię ta kwestia· znalazła rozwiąza
nde w projekcie reformy. Państwo 
mogło·by na przykład co roku regl.ł
lować tę relację przy o.kreślen1u po
ziomµ pła.cy nominalnej (nie mniej
szej n.iż minimum socjalne). Płaca 
1ooffiln.alna byłaby to ta płaca, którą 
ooż.dy pracownik musiałby otrzymać 
bez względu na miejsce zatrudnienia 
i wYlil!iki ekonomic;zne przeds·iębior
stwa. To rozwiązain.ie, niezbędne ze 
W2ględów społecznych, ogranicza jed
nak w pewnym stopniu samodz.ielnogć 
przedslięhiorstw i rzutuje na system 
.z.arząd.zainia. Tern.at do dyskusji czy 
płaca minimum ma być jednakowa 
dla wszyst~ich, czy z.różnicowana. 

Drugi, równie dyskusyjny blok .i:a
gadn1eń, wiąże się z kwestią propor
cji między płacą najniższą a najwyż
szą. Doświadczenia, choćby z ostat
nLch podwyżek, wskazują, że zmiany 
relacji są niezwykle trudne, nawet 
przy istniieniu wysoce scentralizowa
nego systemu zarządzania, zwłaszcza 
wśród pracowników sfery produkeyj
nej. Związki zawodowe, dążąc do za
panowania nad proporcjami płac w 
obrębie sfery produkcyjnej, musiały
by, niezależnie od wątpliwych skut
ków tego rodzaju usiłowań, prowadzić 
do blokowania bardziej śmiałych roz
wiązań systemowych reformy i pre
ferowainia daleko idących ograniczeń 
samodzielności ekonomicznej przed
siiębiorstw ruie tylko w zakresie płac. 
Nie dotyczy to, oczywiście., kształto
wania się proporcji płac w obrębie 
samego przedsiębiorstwa. Związki za
wodowe, a zwłaszcza „So.Jidarność" 
mogą w tej dziedzinie odegrać bardzo 
poważną rolę. Automatycznie jednak 
wyłania się tu problem współdziała
nia · związk\)w z samorządem. 

Z polityką płac związane są z.agad
nieniia zasiłków rodzinnych i emery
tur. W pełni uzasadnione jest zrów
nanie wyookości zasiłków dla ws.zyst
kich pracowników, niezależnie od ga
łęzi zatrudnienia, zróżnicowanie eme-

. rytur zgodnie z zasadami różruicowa
nia płac oraz zlikwidowanie' specjal
nych uprawnień emerytalnych dla 
osób zajmujących stanowiska pań
stwowe. Należałoby tutaj anulować 
dekret Rady Państwa z 5 listopada 
1972 roku. 

Gruntowna reforma gospodarcza 
jest niemożliwa bez racjonalizacji 
struktury cen oraz ich uelastycznie
nia. Obecny system cen w Polsce jest 
nadmiernde sztywny i w znacznym 
stopniu oderwany od relacj•i s·połecz
nie ruiez.będnych nakładów pracy po
noszonych na wytwarzanie produktów. 
Poziom cen w kraju odbiega też od 
pDIZiiomu cen światowych oraz od po
ziiomu cen wielu produktów, od tzw. 
cen równowagi rynkowej. Utrudnia 
to, a cz.asami wręcz uniemożliwia ra
cjonalny rac)mnek ekonomiczny pro
wadwny na różnych szczeblach 90-
dejmowanda decyzji, sprzyja marn::i
trawstwu i potęguje zakłócenia rów
nowagi gospodarczej. 

Nikt rozsądny nie kwestionuje po
trzeby głębokich zmian cen detalicz-

jedno1razowej r.ekompensaty w.zrostu 
Jc;osztów utrzymania. Bardizi ej popu
la•rna była jednak propozycja stop
rui1Jwej zmia111y cen z wyeksponowa
niem na pierwszy 'plan podwyżkd cen 
artykułów nie wpływających bezpo
średnio na poz.i!Jm życia, jak alkohol, 
wyroby ·tytoniowe, artykuły luksuso
we, a w dalszej kolejności cen żyw
nośc.i i usług komunalnych. Z pod
wyżką cen łączy się jednak rekom
pensata filta.nsowa wzrostu kośztów 
utrzymania, zwłaszcza najniżej zara
biających grup społecznych. Zasada 
rekompensaty finansowej powi•nna 
być, zdan~em „Solidarności", trwale 
wmontowana w system wynagrodz~ń. 
Niezbędne jest jednak podkreślenie 
w tym miejscu niebezpiec.zeństw, po
legających m.in. na tym, że rek-om-
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A REFORMA GOSPODARCZA 
nych. Jednakże w kontekście likwi
dacji nawisu inflacyjnego wskazywa
no na równie skute<:zny, a społecznie 
bardziej pożąda.ny sposób absorbowc1.
nia zasobów . gotówkowych ludności 
poprzez wzrost produkcji dóbr I usług 
konsumpcyjnych. Zwiększenie rozmia
rów produkcji nie jest jednak możli
we w krótkim czasie, a ponadto za
bieg ten nie może rozwiązać racj::i
naliz.acji struktury cen. Dlatego pod

·wyżki cen, i to niekiedy dość znacz
ne, będą nieuniknione. Problem przed 
którym stoi m.in. „Solidarność" po
lega więc nie na tym, aby nie dopuś
cić do jakiegokolwiek wzrostu cea, 
ale racrej na tym, żeby żądać takich 
rozwiązań problemów cenowych w 
reformie gospodarczej, które minima
loizują społeczne koszty podwyżek cen 
i zabezpieczają związkom zawodowym 
rea1ne możliwości działania w zakre
sie kształtowaruia s·ię poziomu docho
dów realnych ludzi pracy. 

Teoretycznie podwyżki cen mogą 
być dokonane jednorazowo. Taki m.in. 
pogląd wyrażono podczas wspomnia
nej konferencji w od·niesieniu do .::m 
żywności, ze wskaza!lJiern sum dopł;1-
canych z budżetu państwa. (około 240 
miliardów zfo.tych) jako na źródło 

pensata może stać się stymulator~m 
inflacji (wyższe ceny prowadzą przez 
rekompensatę do wyższych płac, któ
re z k!Jlei powodują wyższe koszty 
produkcji, stymulując_e dalszy wzrost 
cen). Zasady rekompensaty wymagają 
więc dokładnej analizy. Kolejne nie
bezpieczeństwo polega na możliwości 
nadmiernego spłaszczeruia struktury 
płac i przytępien ia ich bodźcowej ro
li w przypadku preferowania w re
kompensacie tylko najniżej uposażo
nych .grup społecznych. 
Związek zawodowy zainteresowany 

jest również szeroko pojętą ra.cjonaii
zaćją zatrudnienia. Nie ulega wątpli
wości, że w chwili obecnej trudno 
mó,wić o racjonalnym zatrudnieniu w 
kraju-. Przeprowadzenie takiego pro
cesu w całej gospodarce jest zabie
giem długotrwałym oraz zależnym od 
wielu CZY'nników, a zwłaszcza od 
możliwości przemieszc-zania cały.·h 
grup pracowników z jednych dziedzin 
gospodarki, instytucji i przedsic:
biorstw do dru~ich. W stosunkowo 
krótkim czasie można natomiast pr:!:e
prowadzić racjonalizację zatrudn-ien :a 
w skali przeds'ębiorstw. Chodzi po 
prostu o likwidację przerostów za
trudnienia. Proponując takie rozwią-

zan.ie trzeba się ·jedinak łiczyć z ry
zyk;iem poja-wie.nda się pewnego mar• 
g1nesu bezrobocia, z któr ym państwo 
może nie być w stanie szybko się 
uporać, o czym śwJadczą np. doświad
cżenia jugoołowiańskie. Z drug1ej 
strony, nie należy jednak demo.ndzo
wać kwestii bezr-0bocia w zwiąiku 
np. z ograniczeniem inwestycji . Koszt, 
jaki ponosi społeczeństwo z tytułu 
pracy pozornej, jest bowiem wielo
kronie wyższy, niż ewentualny koszt 
związany z utrzyma.niem pewn~j licz
by bezrobotnych. Brak jest zresztą 
głębszych podstaw do strasiien1a bez
I'obociem. „Solidarność" powinna 
więc domagać się od rządu nie tyle 
gwarancji pełnego zatrudnienia ia 
wszelką cenę, ile raczej porządnego 
programu minimalizacji społecmych 
kosztów racjonalizacji zą trudnienia. 

Przeprowadzenie· reformy, jak pdszą 
autorzy raportu, zależy od zmian w 
systemie funkcjonowanda władzy cen
tralnej. Istotę tych zmian można 
scharakteryzować jako prizejście od „ 
systemu moinocentrycznego do syste
mu opartego na interakcjach. Cen
trum powitllJ!lo stainowić wspólny :JT
garnizm decyzyjny wybo•ru strategii, 
rea1iz.acji rzeczywistych aspiracji spo
łeczeństwa na podstawie negocjacji 
i uzgodnień. Wymaga to jawnego plu
ralizmu grup społecznych (związki 
zawodowe, ruch obrony interesów 
konsumenta, itp.). Powstanie NSZZ 
„Solidarność" oznacza stworzenie '10-

wej sytuacjj w układZiie sił społecz
ny~h. 

Powod·zeni.e reformy zależy również 
od społecznej akceptacji jej podsta
wowych założeń i zgody na pondesie
nie kosztów z.wiązanych z jej prze
prowadzeniem. Nie moina w krótkim 
.czasie dokonać cudu gospodarczego, 
co wynika z cha.rakteru działania o
biektywnych prawidłowości w życiu 
ekO!nomicznym. Uświadomienie fa!du, 
że reforma nie spowoduje natych
miastowej poprawy warunków życia., 
a wprost przeciwnie, wymaga czaso
wego obniżenia aspiracji w tym za
kresie, stanowi niezbyt wdzięczne, 
ale konieczne pole działania NSZZ 
„Solidarność". Jest bowiem przesłan
ką do pomyślnego przeprowadzenia 
r~ fc rmy. 

01rm~cow21!a: 
MAŁGORZA1't'-.. ~OUCr'~ 

Raport przyg;otował zespół w skla
d -oie: dl{)c. dr hab. M. Bielski, dr '.ir: 
A. Bigus. A. Borucki, A. Jabłoń~ka, ' 
S. Kra.iewski. R. Milewski, A. Mi
cińs•kii, Z. Podlasiak. pod k ierunkiem 
doc. dr hab. W. Cabana. 

ł najbielszą mąkę. Z dWlllł wiózł takę mąkę na 
plebanię, bo dzięk.i jego ofiamej pracy chbpf 
mogli dzielić się opłatldem. 

wyżej. Niebawem zapomnieli o nue3scu urodze
nia. A na wstl dokonywały się zmiany, nie
Vl'.iellde, co prawda, ale zawsze. Ci z.e wsi, na 
kierowniczych stanowiskach, mając w pamięci 
wieś biedną, ciemną, bez światła elektrycznego, 
U21I1ali, że jest już bardzo dobrze, że wieś w:ę
cej dobrego już ruie potrzebuje. I pewnie dla
tego przy takim spojrzeniu na sprawy wsi doszło 
do dramatycznej sytuacji w latach siedemdzie
siątych, w tym również do atrofi.i życ.ia spo
łecznego i zamarcia działalności wiejsldej or
gainizacji młodzieżowej. 

legało to n.a tym, że młodzi chłopi bez maszyn, 
nawozów, węgla i innych środków produkcji 
mieli wyżywić naród. Członkowie „Zespołów Mło
dego Rolnika" zamiast wymi eniać między sooą 
doświadczenia l wprowadzać nowinki techniczne, 
zaczęli sobie wypożyczać brony, widły, lemie
sze, których ruie można było kupić. Namnożyło 

które się rozpleniło. Jest to więc nawrót do 
tradycji „Wici", do haseł głoswnych przez J. 
Niećkę, I. Solarza, S. Ignara. 
Zawiązywały siię pierwsze koła we wsiach 

I gminach, przyjeżdżali stamtąd delegaci na 
zjazdy. wojewódzkie, powstawały tymczasowe 
Zarządy Wojewódzkie ZWM. W toku dyskusji 
i wymiany poglądów formował się statut i pro
gram działania. Wiedzieli już z czym pojadą 
na Zjazd Krajowy. Wiedzieli, że two.rzą auto
nomiczną organizację, która nie będzie bić 
braw i schlebiać władzy. 

ZMW RP „Wici" przetrwał otmpację. Jego 
członkowie, wychowani w duchu patriotyzmu l 
szacunku do ziemi, szli do oddziałów „Jędru
&iów", ~ili się w Batalionach Chłopskich. Po 
wyzwoleniu starali s;ię zatrzymać młodzież na 
wsi, krzewić ośwl$tę, , wzbudząć zamiłowanie do 
pracy .na roli. Kjedy . jed.nak skończyła się re
wolucja. skończyły się. t „Wici". W 1948 roku 
powstał Związek Młodzleiy Polskiej I wszystkie 
organizacje młodzieżowe . wrzucono do jednego 
wo.rka. 

Wkrótce zaczęto myśleć o powszechnej ko
lektYW'i?:acji. Chłopó~ miało już nie być, młode 
ręce lłyły potr:zebne miastom, przemysłowi. 

POWROT 
DO ZRODEt 

opcy w1e3scy budowali "Nową Hutę, Nowe 
Tychy 1 Trasę W-Z. likwidowali odłogi, walczyli 
z analfabetyzmem I sami się uczyli. Nastąpił 
wielkd exodus do miast. Awans społeczny mło
dzieży chłopskiej miał jednak wielę smutnych, 
gorzkich barw i · oclc!en.i. JeżeLi dz.iś starzy 
chłopi na widok młodzieńców rozwalonych na 
fotelach w zatłoczonym autobusie mówią, że 
brak szacunku I znieczulica biorą się z tego, 
że ze wsi odszedł Bóg I nie ma się już kogo 
bać, to jest to tylko część prawdy. Młodzi lu
dzie w cżerwonych krawatach jechali na wieś , 
aby, ściąga~ ko.ntyngenty od opo11nych kułaków, 
i często syn trafiał na ojca, i podnosił na ojca 
rękę. Dzieckq kułaka niełatwo się było dostać 
do szkołY. średniej lub wyższej, chyba że rlziec
I«> wyrzekło się ójc~ Biedniak płacdł 2 proc. 
podatku „ku.lak" z.aś 20 proc., przeto żeby jakoś 
sobie ulżyć, kułacy d'21ielilt gospodarstwa, z któ
rych potezx\ nie m~ byłO wyżyć, I ich syno
wiie, którzy mogli pracować z pożytkiem w gos
pOd~rstwach · I żyć w · dostaUCu, stawa-li się god
nymi pożałowania chłopo-robotnikai:ni. 

S.etki .tysięcy chłopskll.ch synów w oderwainlu 
od wsd, od korz.end, rasi.liło -przemysł, stając się 
n i-ewolnikami maszyn I czasu. Trzeba jednak 
ui;;zciwie przyznać, że · wielu z nich wysoko 
awa.nsowalo. 'fym w_ięks~y więc przeżywali dra
mat, gdy w roku 1956 l<i.ejmowano ich ze sta
nowisk, byli ·bowiem n.ie douczeni, często bez 
ukończonej szkoły ~~awowej. Najbardziej 
wytrwali utrżymaU się na powier-zchni i poszli 

8 ODGŁOSY 

W roku 1956 odrodził się Związek Młodz.ieży 
Wiejskiej. Studenci pochodzenia chłopskiego 
jeździli po szkołach podstawowych, odwiedzali 
klasy maturalne w miasteczkach i mówili mło
d21ieży o życiu w mieście, o ::;.posobach przyjęć 
do szkół średruich, ó egz.ami-nach na wyższe 
uczelnie. Zalęknio.na młodzież wiejs.ka bardzo 
tego potrzebowała, żeby pokonać trudny próg 
do przekroczenia. 

Koniec lat pię_ćdziesiątych i lata sześćdzies.ią
te były chyba najlel>s.zym okresem działalności 
ZMW. Wiejskie życie kultul'alne znaciinie oży
wiło się i wzbogaciło, i to nie tylko dzięki fun
duszom, ale przede wszystkim dzięki nasilają
cej się działalności społecznej. Jak grzyby po 
deszczu powstawały kluby „Młodego Rolnika" 
i kluby „Ruchu", odradzały się zespoły podtrzy
mujące tradycję kultury ludowej, zawierająi::ej 
cenne wartości duchowe, organizowano przyno
szące wiele pożytku konkursy, zespoły młodych 
rolników propagowały nowoczesność w gospo
darstwach, działały Uniwersytety Ludowe, roz-
wijało się czytelnictwo. ' 
Wydawało się, że w takich warunka.'.:h 

(zwłaszcza, że minął wybuch industrializacji) 
młodzież będz i e się trzymać wsi; wracali' w ro.
dzinne strony także ci, którzy kończyli studia. Ale 
historia lubi się powtarzać. Nąjpierw każdej or
ganizacji daino przydomek „socjalistyczna". Tak, 
jakby te organizacje i jej członkowie nie dzia
łali w ustroju socjalistyc-z.nym i nie kierowali 
się zasadami socjalistycznego współżycia. 11 
kwietnia 1973 r. powstała Federacja SoC'jali
stycznych Związków Młodzi eży Polskiej. W trzy 
lata późrui ej, 28 kwietnia 1976 r„ powołano 
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, po
nownie wrzucając wszystkie organizacje do jed
nego worka. Być może dlatego, że jedną orga
!lJiz.acją łatwiej kierować, łatwiej eliminować 
indywLdualności i ~ępić rozbieżność interesów. 
Ale w takim ciasnym g,orseciie, pod jednym 
szyldem, nie wszy~y czuli s•ię szczęśliwi. Naj
bardziej ucierpiała młodzież wiejska, bo na każ
dych wojewódzkich obradach ZSMP roztrząsa
no sprawy młodzieży z miasta. Głos wsi siię l".ie 
liczył, gdyż przedstawiciel wsi był jeden, a z 
miasta d zies:ięciu. · 
Powtórzyła się historia z końca lat cz.te~zie

stych. ·Ale tym razem młodzież wiejska zaczęła 
budować „drugą Polskę". Pracę na roli miały 
wykonywać za ndą SKR, które też miały prze
jąć w swe władanie więk;; zość gruntów w gmi
nach. Przed młodymi ludźmi, którzy pozostali 
na ws•i, postawiono· hasło: „Polak potrafi". Po-. 

' się konkursów i akcji, zabrakło tylko konkursu 
na najlepszego ~nsemin.atora. Najwspanialszą 
imprezą były huczne dożynki gminne, n.a któ
rych dawano gospodarzowi tak wielki bochen 
chleba, jak imponujące były dane o wzroście 
produkdi żywności w kraju. 

Sprawy samorządności i sprawy kultury ze
szły na plan dalszy, a właściwie przestały 
w ogóle istruieć, ale żeby wyglądało, że coś się 
jednak dzieje, powołano GOK, czyli Gminne 
Ośrodki Kultury, które wykonywały gazetki 
ścienne dla KG. Kluby „Młodego Roln1ika" z.am
kinięto na kłódki, a w tych, co się ostały, sprze
dawano oranżadę, papierosy i lizak.i, bo nawet 
gazet zabrakło. Natomiast w klubach „Ruchu" 
dochodziło do tego, że z rozkazu dyrektorów te
go przedsiębiorstwa niszczono celowo sprzęt, 
żeby nie zostało nawet pamiątki. I w ten sp.)
sób nuda skuteczinie uśpiła wieś, bo naczelnicy 
także nie przywiązywali wagi do spraw k'.11-
tury. 
Młodzi następcy oricjalnie stamowili przy

szłość starzejącej się wsi, oficjalnie ich głask<1-
no, a po kryjomu kopano. środki produkcji, to 
podstawowe prawo do pracy, istniały tylko w 
statystyce. Jakże więc młodzi mogli przejmować -
gospodar~twa? Nawet żony·: nie ' mogli znale#, 
bo któraż by się zgodziła na taką harówkę? 
Młody rolnńk tylko z litości do rodziców pri
święc{ł się pracy na roli. Pracował drugie tyle, 
co robotnik w mieście; q. ż.Ył go·rzej , i, rozgory
czony, dochodził do wniosku, że niżej chłopa 
ni-e można go już zd-egradować. 
Przyszła sierpniowa odnowa, a:~e do ZSMP 

jakby nie dotarła, bo ZSMP s·kostniał. Wów
czas przez kraj poszły .,wici", że nadszedł czao;, 
aby ze wsi rozległ się donośny głos, mówlą:y 
prawdę o sprawach młodych rolników. Mlo
dzież wiejska nie miała organizacji, która by 
broniła jej inter~ów. Odezwali się ci ze wsi, 
i ci z miasta, którzy jeszcze nie zapomnieli wsi. 
Skrzyknęli się i postanowili powołać Związek 
Młodzieży Wiejskiej - organizację integrującą 
całą wieś, będącą gwaraintem prawdy o ws1. 

z początku uznano ich za rozbijaczy ruchu 
młodziieżowego, za niewdziięćzników, którzy nie 
wied,zą, oo im dał socjalizm. Ale oni się · nie 
załamali. Nikogp nie agitowali, niczego nie roz
bijali. Zaczęli spokojnie tworzyć własny pro
gram. Ni,e chcieli emancypacji wsi na wzór 
miasta. Twderdzili, że trzeba wracać do źródeł. 
Nie wstydzić się pochodzenia, pochylić się nad 
tym, co zrobili ojcowie. Wieś żyła inaczej, zg::id
nie z kalendarzem, zakazami i nakazami nie 
można tego zmienić. Nie można ośmieszać tra
dycyjnych obrzędów, jak chociażby dożynek czy 
chodzenia po kolędzie. Nowa orgap.~zacja po
winna działać w duchu tolerancji ~wiatopoglą
dowej, propagować czystość moralną, tępić zło, 

Kiedy 20, marca rozpoczął się Zjazd Krajowy 
ZMW, 325 delegatów reprezentowało 75-tysięcz
ną rzeszę członków. W toku dyskusji przekonali 
się, jak wielkie czekają ich z.ada111ia. Muszą roz
począć pracę od podstaw, pracę o.rganiczną. Nie 
tworzą jednak „organizacji żądań", nawet bez 
bazy szkoleniowej potrafią się zb ierać, dysku
tować i uczyć wszystkiego od początku. Pragną, 
aby na wieś wróciły biblioteki wiciowe i Szko
ły Zdrowia; żeby Uniwersytety Ludowe stały 
siię ponownie pracownią chłopskiej myśli, a Ko
respondencyjny Klub Młodych Pisarzy wyszu
kiwał i rozwijał talenty literackie. Chcą uak
tywnić Zespoły Młodych Rolników, szkolić mło
dych sołtysów, zaopatrywać mieszkańców w fa
chową literąturę rolniczą. Będą zabie$ać o po
prawę sytuacji wiejskiego dziecka i wiejskiej 
kobiety, pomagać młodym rolnikom w bue::owa
niu warsztatów pracy, żeby ucieczka nic była 
dla nich awwsem. Wypowiadają wojnę ~ 1pow
n ictwu, alkoholizmowi, klikom, kłamstwu I nad
używaniu władzy do czerpania kon:yści mate
rialnych. Głównym zadaniem ZMW będzi e walka 
o słuszne sprawy wsi polskiej: o sprawiedliwą 
ocenę pracy i położenia rodzin chłopskich, o 
gcdność i szacunek dla zawodu rolnika. Dli ś 
najważniiejsz.e jes.t to, aby awans 40 proc. Po
Laków odbywał się na wsd, gdyż oni wł:l śni e 
mogą wyżywić cały naród. 

W niedzielę, 22 marca, Zjazd Z3łożyc i elski 
zakończył obrady. Przyjęto statut i uchwałę 
prog.,ramową, zgodnie z Konstytucją i pryncy
piami sorjalizmu. Przewodniczącym Krajow.,,1,o 
Zarządu Związku Młodzieży WiejskiY.;, !O~ta ł 
Waldemar Świrgoń, zaś przewod-niczący1r1 Mno
rowym Kazimierz Długosz, długoletni działacz 
młodzieżowy, redaktor naczelny „Nowej Wsi". 
Jeszcze raiz podkreślono, iż jednym z ważny:h 
celów organizacji będzie aktywizowainie mło
dz.:ieży wiejskiej, walka z postawami konsump
cyjnymi i · pustką duchową, sz,erokie uczestnic
two w życiu gospodarczym i samorządowym 
wsd bez względu, jai~ się potoczą losy samoirzą
du, tak, aby historia już nigdy nie postaw;ia: 
młod21ieży wiejskiej na uboczu , w cieniu życia. 

I znowu brzmi hymn „Wici". Jeden z wer
sów pieśni skierowany jest także do włodarzy 
państwa: „Niech s1ę w naród wsłuchują". Od 
SierpJ'!.ia wsłuchują się bardro uważnie. 

RYSZARD BINKOWSKI 



RELACJE 
Wielkie tafle szyb podzieliły świat. W dwor

cowym ba•rze było ciepło ~ dobrze było tak, 
nie spiesząc się, patrzeć na szamotanie śniegu 
z wiaitrem, śledz;ić lot kawki porywanej pod
muchami, unoszonej z kłębami białych płait

ków. Za oknami zbliżał się do końca kolejny 
zimowy ~dzień. Popędzane wiatrem chmury 
przyśpieszyły nadchodzenie mroku, toteż w ba
rowej sali szybciej niż zwykle zajarzyły stę 

ne<inówkii. Zapalały się kolejoo pykając 4 wy
pełniając bair jednostajnym świergotem. 

Na marmurowych blatach stolików coraz to 
ustawiał ktoś ostrożnie tacę z ogórkową, klo
psikami, pieczenią, sztukamięs. 

Starszy pan z dyplomatką przetarł kawałkiem 
ligniny blat, zanim ustawił na nim talerz z 
porcją bigosu. Zdjął płaszcz i kapelusz i uło

żył stara!Ilnie na kolanach. Jadł nie patrząc 

na nikogo i nie spiesząc się. Z godnością pod
nosił widelec i za każdym ruchem spod ręka
wa marynarki połyskiwała złotem koperta gru
bego zegarka. 

Siedząca naprzeciwko wymizerowana kobie
cina obmacywała sąsfada wzrokiem. Niby je
s.ieruia mucha błądziła leniwie oczami po nie-
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znajomym, a kiiedy podnosił głowę, jej oczy 
spłoszone odfruwały poza okno i zawisały 
gdzieś między antenami odległych budynków. 
Kobiecina coraz to poprawiała zsuwającą się 
z włosów chustkę przytrzymując zębami jeden 
koniec, drugi zaciągając ręką. Robiła to szybko, 
nie wypuszczając łyżki z drugiej ręki. Miaro
wo wyjadała z talerza zupę przegryzając od 
cz;a·su do czasu chlebem. 

Obok kobieciny w chustce przysiadło sta
tecznie wyglądające małżeństwo. Stali najpierw 
chwilę z dymiącymi tacami rozglądając się po 
sali Siedli nie zdejmując płaszczy, tylko ko
bieta poluzowała szalik i rozpięła dwa górne 
guziki u podniszczonego już palta. Spod tego 
rozpięcia wyd~stały się kolory sweterków -
różowego, groszkowego. Razem z nią pochylały 

się nad talerz grube złote kolczyki z koralo
wymi guzami. Jedli nie zdejmując talerzy z tac 
i nie odzywając się do siebie ani słowem. Cw
sem tylko kobieta trącała łokciem mężczyzr>ę: 

„Władyś a nie chlipże tak". Władyś wtedy 
na moment przerywał jedzenie, patrzył po są

siadach wzrokiem winowajcy, wycierał z potu 
czoło przygładzając równocześnie kępkę rzad
kich. jasnych włosów i z powrotem zabierał 

się do jedzenia. 

Przy mężczyźnie z aktówką usiadły dw'e 
dziewczyny, a wi.iściwie już kobiety. Mogły 

mieć dwadzieścia osiem, trzydzieści lat. We
soły„ z;achowaniem ściągnęły na chwilę wzrok 
sąsiadów. Przyniosły sobie na tackach po por
cji sałatki jarzynowej, po szarlotce i po her
bacie. Jedna z nich miała niebieski beret na 
gęstych, długich włosach i ten beret coraz to 
ześlizgiwał się, zjeżdżał śmiesmie na czubek 
głowy. Druga z nich miała modną, fioletową 

czapeczkę. Ja:iły szarlotkę z nil'!wiPlkiC'h ~nod

ków. Ciasto było twarde i rozpryskiwało się 

dookoła, co pobudzało je do śmiechu. Obie 
przyjaciółki spotkały się widać dopiero Pa 
dworcu, bo nie zwracając na nikogo uwagi 
opowiadały sobie wrażenia z przeżytego dnia. 

Z nad marmurowych blatów, z nad talerzy 
unosiły się smużki pary. Do sali coraz to ktoś 
wchodził, pytającym wzrokiem szukał wolnego 
m iejsca gdzie mógłby zmieścić swoją tacę, gdzie 
przeczekałby w cieple czas dzielący do odjazdu 
pociągu. 

Dookoła marmurowych siedzeń ustawiano ter
by, walizki, paczki. Zbierając& brudne naczy
nia sprzątaczka coraz to zaczep;ała wóz!tierr. 

o czyjś bagaż I zauważała kąśliwie: „Z11bić się 

przez te toboły można". Mruczała tak do siebie, 
zsypując cały czas resztki z talerzy do pojem
nika, wrzucając do metalowego pudełka sztućce. 
Napomniani pokornie przysuwali torby bliżej 

nóg. Z ~led sprzątaczka zaczęła przepędzać 

babinę w przepasanym sznurkiem nędznym 

pale.ie, która spiesznie zbierała niedojedzone 
resztki do słoików. Widać było, że to stały gość. 
bo sprzątaczka zwracała się do nJej po imie
niu: „Mówiłam, żeby Wikta nie wchodziła na 
salę. Pójdzie do kuchni, dostanie zupy. Wejdzie 
tu kto, zobaczy I co wtedy„." 

Wikta nie wiedziała co wtedy i posłusznie 
szła za wózkiem do kuchni. 

Od czasu do czasu oczy wszystkich wędro
wały w stronę głośnika, skąd monotonny głos 
z_apowiadał: „Pociąg osobowy z Warszawy 
Wschodniej do Łodzi Fabrycznej odjed~e z to
ru czwartego przy peronie trzecim. Pociąg po
spieszny z Gdańska będzie opóźniony o około 
50 minut". Podnosili się wtedy ci co do Łodzi, 
sied2lieli głębiej czekający na „Pomorzanina". 

Nikt specjalnie nie zwrócił uwagi na trójkę 

mężczyzn, którzy usiedli przy stoliku pod taflą 
okna. Wyglądali jak ojciec i synowie. Jedf'n 
z nich był wyraźnie starszy i mówił do dwóch 
pozostałych po imieniu. Pm gorącą herbatę, 

trzymając szklanki w obu rękach. Dwóch star
szych pospieszało najmłodszego, pos:i;turchując 

go tak, że herbata wychlapywała się ze szklan
ld parząc mu dłonie, ale on jakby tego nie 
czuł. Pocierał tylko rękę o kilkudniowy zarnd, 
łasił się wzrokiem i powtarzał w kółko: „Jezu, 
Mieciu, nie moge już pić, nie moge". Twarz 
miał opuchniętą, sinofioletową z licznymi za
drapaniami. Pozbawiona koloru jesionka miała 
tylko jeden guzik. Ten nazywany Mieciem pod
niósł się chwiejnie i zwrócił do najstarszego 
z nich: „Rycho, dać mu?". Ale ten najstarszy, 

· w jesionce również pozbawionej koloru, uwa
żał, że wymierzanie sprawiedliwości to jego 
sprawa: „Siądź'' wymamrotał, po czym odwró
cił się i płaską dłonią uderzył najmłodszego 

w twarz. Najmłodszy - mógł mieć nie więcej 
tniż trzydz;ieści pięć lat - nie drgnął nawet, 
nie mrugnął, nie sprzeciwił się. Nazywany Ry
chem bił teraz systematycznie, raz z jednej, 
raz z drugiej strony powtarzając uparcie: „Pój
dziesz, czy nie pójdziesz". ,,Nie moge, Jezu, nie 
moge" powtarzał bity i na tym kończył się 

cały jego protest. 

Odgłos uderzeń smagnął po siedzących przy 
sąsiednich stolikach. Głowy jak za sznurkiem 
odwróciły się w stronę okna: „Nie patrz Wła
dyś, nie patrz, bo tu przyjdą", zaskomliła pręd
ko kobieta z kolczykami. Dwie dziewczyny, a 
właściwie kobiety, patrzyły przera;one po so
bie, po siedzących najbliżej. Nfo rozumiały co 
się dzieje, zdziwione brakiem reakcji przyglą
dały się rozgrywającej obok scenie. Wymize
rowana kobiecina w chustce znieruchomiała 
z łyżką w pół uniesioną i zaszeptała: „Zmiłujta 
się chłopy, ludzi tyla patrzy". Starszy pan z 
aktówką na moment tylko przeniósł wzrok na 
sąsiedni stolik I kończył obiad, jakby to co 
działo się obok już dawno wkalkulował w koszt 
jedzenie w dworcowym barze. 

Teraz ·do bicia zabrał się ten nazywany 
Mieciem. Przygiął lekko dłoń, ustawił sztywno, 
i nawet nie zamachując się zbytrrio, uderzył. 

Jedyną reakcją i znakiem, że to, co dzieje się 

tuż tuż. choć bez krzyków, bez szarpania -
jest faktem, była strużka krwi, która zaczęła 

cieknąć bitemu z kącika ust. A ten już nawet 
nie powtarzał swojego: „Jezu nie moge", tylko · 
patrzył ponad głowami siedzących gdz;ieś ' 
pustkę. Jego oczy nie wyrażały nic. Nie było 

w nich strachu, lęku, groźby, zemsty. 

Najstarszy pociągnął za łokieć nazywanego 
M1eciem: „Chodź, pójdziemy we dwóch". Na
zywany Mieciem jeszcze się ociągał, jeszcze rHz 
przygotowywał rękę do uderzenia. Pociągnięty 
jednak, zatoczył się na stolik. Potem uderzył 
jeszcze raz, pięścią . Uderzył obojętnie, jakby 
opędzał muchę. Wytarł w połę płaszcza okrwa
wióną rękę d wyszli. 

Pow.stawiony sam, najmłodszy, zachwiał się, 
zakołysał. Z nosa na marmurowy blat pociekł 

biały śluz. Rozmazał go •niezdarnie wierzchem 
dłoni po twarzy. Jeszcze raz się zakołysał i 
plasnął głową o blat stolika, jakby kończąc 

odbywającą się cały czas w m ilczeniu scenę. 

Starszy paon z aktówką dokładnie wypraso
waną brązową chusteczką wycierał starann~e 

resztki jedzenia z wąsów. Nie odwracając gło

wy włożył jesionkę, włDżył kapelusz i wyszedł. 

Wymizerowana kobiecina zakrzyknęła: „Lu
dzie, taż on chyba zabity" i spłcszona swoim 
głosem szukała wzrokiem wspomożenia u sta
tecznego małżeństwa. 

Kobieta z kolczykami przenosiła czym prę
. dzej talerze do stołu w drugim końcu sali. 
Sztorcowała przy tym ,męża: „Władyś, ani mi 
się waż". 

Dwie dziewczyny, a właściwie kobiety, prze
rażone ubrały się szybko i wybiegły z sali. 

Przy marmurowych stolikach siadali nowi 
ludzie, stawiali tacki z mielonym, klopsikami, 
pieczenią, sztukamięs. Pojadali, wodząc wzro
kiem po barowej sali, ślizgając się ledwie 
oczami po człowieku zawieszonym na marmu
ro,••ym blacie stolika. 

• 

EDWARD KOCENT-ZIELINSKI 

PODCl~TE 
-YDlA 

P['Zechoctzleń, idący ulicą 
Kopcińskiego od ulicy Armid 
Czerwonej do wiaduktu, nie 
zwraca na ogół uwag.i na tabu
dowania fabryczne, mieszczące 
się pod nr 56, wciśnięte między 
sZJkołę, a Zakłady „Polmos". 
Tablica na bramie głos1, że 
mieści się tu Zakład Wyrobów 
Budowlainy~h Kombiinat>u Bu
dowillictwa Komunalnego w 
Łodzi. Zakład produkuje stola·r
kę budowlal!lą i żyje swym sza
rym, codzienny życiem. Były 
jednak czasy, w tórych o tym 
niepozornym obiekcie pisano w 
prasiie całej Polski, stawi.ając 
pracę ludzi w lłim zatri.iJ.noio
nych za wzór, podziwiając za
pał i dynamiem w podjęciu 
skomplikowanej produkcji o
partej o rewelacyjne konstruk
cje. i roZJWiąz.ania. 

Profil produkcyjny ukłaid.u 
był w tych czasach oczywiście 
inlllY i nazwa inna. Mieściły się 
w nim Lotnic~e Warsztaty Do
świadczalne. 

Sporo wspomnień z mego 
dzieciństwa łączy si~ z tą naz
wą. Głównym konstruktcrem 
warsztatów był mgr inż. (obec
nie profesor) Tadeusz Sołtyk. 
Państwo Sołtykowie byli najo
mymi mojej Mamy jeszcze z 
cz;asów wa.rs.zawskich Mies.z.
kali wraz z synem Arn:trzejem, 
mym rówieśn•i:kiem, w domu 
przy· ul. 10 Lutego. 

J<Jik ja wtedy chciałem być 
lotnilnem! '"'upowałem „Sk.rzy
dlatą" 1 „Skrzydła i Motor". Z 
niecierpll woscią czekałe·m ko
lejnej wizyty u pp. Sołtyków w 
mieszkamu, Móre było trochę 
mieszkaniemi a trochę biurem 
konstrukcyjnym warsztatow. 
'l'am ·mogłem przeglądać rocz
niki „Fhgllta", , „The Aerupla
ne" c:z.y „Adlera". Mogłem ba
wić się prawdziwymi zega~·am1 

lotmczymi kalkuratorem oom
bardierskim (bodajże od Hein
kla), a także z naoożenstwem 

obejr i:eć stół kreślarsk1, na 
którym zawsze były przy-vięte 

rysunki bądź iiamolotów, bądż 
ich elementów. Czasem nawet 
mogłem sobie coo przerysować 
(do d:i;iś mam te rysunikil. 

Chyba te lata ugruntowały 
we mnie za•i..nteresowanie 11ts
torią lotnictwa, której część 
stworzył przed laty mój dzia
dek, przyjaciel Czesława Tań
skiego, pionier i poipularyzaitor 
aiwiacjoi. 

Dość wspomnień. Wróćmy do 
historii zakładu, którego istnie
nie stanowi ewenement w dzie
jach Łodllli •• 

Początków należy szukać 
dość daleko, bo w f„ublini-a. Po
wstało tam już w ro.ku 1944 
biuro konstrukcyjne, które pod 
kie.rownicwtem mgr inż. T. Soł
tyka. opracowało projekt pte·rW
s·zego powojennego polskiego 
samolotu łącziniilmwo-dyspozy
cyjnego „Si..paka-1". Inż. Soltyk 
był przed wojną zastępcą glów
nego konstruktora w bLurze 
PZL, inż. Praussa, które opra
cowało m. in. znanego Karra-
sia P-23, jego wersje P-42 i 
P-43, a także mniej =nego 
P-46 „Suma" (nag.rada na Salo
n•ie Paryskim w 1938 roku). Z 
prototypem tego samolotu łączy 
się histori.a ryzy.kancltiej wy
pra•wy inż pil. S. Riessa w dniu 
26 września 1939 roku i Buka
resztu do Warszawy, podjętej 
w celu przewjezienia rozkazów 
i ew. zabrania prezydenta Sta
rzyńskiego. 

W roku 1945 bLuro z Lublina 
z;<>stało przeniesione do Łodzi, 
cz.ego efektem było utwo.nzenie 

Lotniczy.eh Wa.rszta.tów Do-
świadczalnych - L WD. 

Pierwszym saimoloitem zbu
dowanym w nowych warunkach 
był ,,Szpak-2". Oblatano · go 
28.10.1945 r. (!). Z tytułu swe
go ,)pierworód.ztwa" o•trzymał 
rejestrację SP-AAA. 

I zn61W wrócę do wsipomnień. 
P.ięklily, metalowy model 
SP-AAA, kitóry dostał inż. Sol
tyk od robotni1ków LWD na ?a
miątkę, był przedmiotem me
go podziwu i pożądania . Umie
szc:rony był jako dekoracja pu
dełka na papierosy w kształcie 
profilu lotniczego, na półkolis
tej sprężY'nie, z której mofoa go 
było zdjąć, a nade wsą->tko 
wziąć w ręce, lecz broń Bo.że 
ni~e uszkodz·ićl 

Samo.Jot „Szpa•k" był począit
kiem sedi „Szpa.kóiw", które by
ły już bud()JWane w wielu 
egzemplarz;ach (Jak to było 
możliwe w warunkach roku 
1945 w byłej fabryce mebli?!). 
Konstrukitor i z;akład nie po
przestali jednak na tym. 

Mam przed sobą wyblakły juz 
numer „Skrzydlatej" · - sty
czeń 1948. Cytat z artyltlJłu 
wstępnego naczelnego redakto-
ra mjr Janusza Przymanow-
skiego: „.„Zacznijmy od pro-
totypów. Posiadamy pięć obla
tanych maszyn sport{Jw.vch, 
skoru;.truowa•nych w L WD w 
Łodzi. Są to: 4-miej:;cowy 
„Szpak", studi.um trójkołowego 
podworzia „Szpaik-3", akroba
cyjny „Szpak-4", szkolne 
„Zak-1" i ,,Zaik-2"„.". 

Te osta•tnie były budowane 
seryjnie w roilm 1947. A prze
cież to nie wszystko. Był i „Ju· 
nak" (1948) Zuch-1" Zuch-2" 
(seryjny), pa~ażers•ki ' ),iiś" i 
wielocelowy „Zu.raw". 

Kim byli ludzie, kitórzy w 
wa.runkach powojennych. w fa
bryce dalekiej S<wym wyposaże
niem od właściwego, podjf;li się 

produkcji tak trudnych wyko
nawczo i konstrukcyjnie .i.rzą
dzeń jak samoloty? Co było 
rnoto·rem ich dział~nia? 

Posłużę się wyp()IWiedz.ią jed
nego z najlepszych pracowrni
ków LWD, Władysława Zielnie
wicza, skierowaną w roku 1944 
do ówczesnego naczelnika Wy
działu Lotniczego PKWN. mz. 
Sułkowskiego, późniejszego dy
rektora warsztatów: „Panie in
żynierze! Musimy mieć własne 
samoloty, musimy latać! Mamy 
już część Polski wolną i niedłu
go będzie reszta. Ko•nforz,nic 
musimy latać„.". 

I jeszc.ze cytat ze „S'kl'Lydla
tej Polski", z kwietnia 1948 ro
lru: „„.Zespół pracowników 
L WD jest tak ściśle związany 
pracą twórczą dla lotnictwa. 
jak może n·igdzte. Nie ma tam 
miejsca na kłótnie c.zy 9wary. 
Istnieja wspólna idea i wspól
ny cel. Dzięki temu mechan.bm1 
pracy działa bez z;arzutu. Za
równo dyrekcja, jak biuro kon
strukcyj.ne czy warsztaty, do
skonale koordyinują współpracę 
dla real•bzacji naokre§lonych pla
nów„.". 

Organi~acja pracy. Była po.ci
staiwą s·ukcesóiw LWD. Ou.szą 
zaś wytwómi bylii inż, Snłlrnw
ski i Lnż. Sołtyk oraz pracow
nicy - l1udzde o złotych r;:kach, 
tacy, jak: Władysław Zielnie
wicz, Wacław Zarudzki, Fran
ciszek Przybylski, Ludwik 
Gersoń. Umiano też wychować 
z;as·tępców doskonałych fachow
ców i robotnbków, w wyszuki
wan!iu których celował W. 7.iel-
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LOTNICTWO 
nlewicz. Oblatywaic.zem był 
ruiaikom~ty pdilot ii spe.cjalista 
fz pra;kt)'1ki, a nie tytułu), An· 
toni Szymański. 

Naswiasem mówiąc, A. Szy. 
mański miał najwięcej kłr.Jpo
tów z efektem końcowym dzlia
łani.a LWD. LOtnis•ko przyfa
bryczine było kiepskie i medu
że. Oddzielone od zakładu bocoz
n:icą kolejową mieściło ll'ię na 
terenie zajętym obe<:nie przez 
magazyiny. Występoiwały trud
ności ta·k z transpo•rtem goto
wych maszyn, jak i ze sta:rta- • 
mi. Małe samolo•ty jako$ sobie 
radq;ily ,ale już z d·wu.sHn.~ko
wym „Mis•iem" były kłopoty, z 
Iciórych to kłopotów osrylują
cych na krawędzi dramatu oo-. 
wstała relacja zamies.zczol!l:l 
pr·zez A. Szymańskiego swego 
czasu w „Skirzydlatej Polsce". 

Mimo liczny•ch trudno-śd <>a
mołoty LWD były prod.uk{Jwa
ne i latały. Więcej! Były dobre! 
Były doskonałe! Moina bell 
przesady potWlieqrzieć, że dz.lęki 
LWD areokluby i lot!Iliciwo 
wojs•kowe były w lafach · 50 
należyde zaopatrzone w sprzęt 
g.potl'towo-treningowy. W prze
ciwieństwie do cza.sów obec
nych, co jest trudne do uwie
rzenia. 

A potem przyszły, po latach 
su1kces6w i rowoju, złe dla waor
sztatów czasy. Ministerstwo 
Komunii:ka,cji, któremu były 
podległe, przekazało je p:,zemy
słowi lotniczemu i prz.emfano
waŁo na WSK-6. Kolejne reotl'
ganizacje przyśpieszyły litkwi
dację zakładu, która nastąpiła 
w roku 1951. Pracownicy r.zęś
ciowo przeszli do WSK-Okę
cie, gdZ'ie zoS<tała Pi'zekazana 
produkcja ostatniego „dzi!'•~ka" 
LWD - „Junaka-3" („Junaki" 
latały do roku 1976.). Częś:: ioiwo 
zaś rozproszyli s·ię po innych 
instytucja1ch. 

Łączmie (wrarz z produikcją 
przekazaną) sai:nolotów koo
strukcji LWD wy.produiJrn.wano 
okołlO 300 sztUJk. 

BLmo konstrukcyjne bnż. 
Sołtyka przeniesione zostało do 
Instytutu Lotnictwa w Warsza
wie. Tu powstały jego ostatnie 
projekty lotnicze: TS-8 „B ' s" z 
polskim silnikiem WN-3 (sa
molot posiadający na swym 
konde kilka rekordów mię::izy
narodowych i niemal tak uty
tułowany, jak niegdyś RWD-9) 
i 'TS-11 „Iskra" - pierws•zy 
polski samol-0.t {>d~utowy (tak
że z polskim s-ilni11ciem). , lsl{.ora" 
jest też zdobywcą rekordów i 

·medali z wystaw .• międzynarodo
wych. Inż. Sołtyk btrzymał w 
roku 1960 nagrodę Mini'>tra O
brony Na.rodowej oraz :wstał 
Mistrzem 'T'echini•lci Warszawy 
w rokiu 1962. 

Wszelkie siplendory, jakie 
spadły na niego i na jego ko!Il
stru.kcje, nie zmieniły jednak 
faktu, że wsk•ute·k intryg per
sonalnych stał s•ię inż. Słotyk 
nieiwygodny. Nie pozwolono mu 
na zrealizc•wanie ko•lejnych pro
jektów (m. in. samolotów -
rolniczego i naddźwiękowegQ). 
Zl,ikwidowano biuro koQ')~truk
cyjne. Zm~rnowano dorobek otl'
ganizacyjny i twórczy znak<J
mitego konstruktora. 

Nie było to wyjątkiem. Po
dobny lo·s spotkał biura kon
strukcyjne inż. Misztala i Du
lęby (samoloty komunikac:v jrie), 
Żurakowskiego (śmigk1r.vce), 
Narkiewicza (silniki lo~nicze). 
Biura te mo.gły się również po
szczycić wyjątko·wymi osiągnię
ciami, a prowadzący je ludzie 
byli znani w świeoie jako wy
bitni naukowcy i k01nstrukt<:rzy. 
Odtąd nie oni mieli wpłyWaĆ 
na rozwój polskiego lotnictwa. 
Zaczęła się era Hcen.cji. 

I to był prawdziiw.y kO'l·iec 
historii LWD, która wraz 1 pro
fesorem Sołtykiem (przeszedł do 
Instytutu AutomatY'ki) priewi
jała się wiele lat po formt>lnym 
zn•iknięc-iu zakładu, jak .nić 
wiążąca zakład, jak I jego kon
strukcje ze znakomitymi osiąg
nięciami polskiej myśli techni
czno-lotniczej w latach mię
dzywojennych. 

Po co ja o tym piszę? 

Uważam, że należy dać choć 
trochę moralneJ satysfakcji lu
dziom, którzy tu, w Łodzi, żyli 
i pracowali przed la.ty. W trud
nych warunkach jeszcze trud
niejszej dzied,ziiny techniki o
siągali niezwykłe rezultaty. O
puścili ooni Łódź nie ~ własnej 
woH. Naz;wiska ich i działania 
należy tym bardziej ocalić od 
zapomndenia i wPisać w histo
rię mias-ta. 

Bo w hi.sto'l"ię połskiego lot
n<iictwa - oni sami je wp:sal'. 
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WSPOMNIENIA 
Manipulowanie. Bardzo modne dziś 

jl>wo, zwłaszcza jeśli chodzi o dzien
llikarzy. Pracuję w tym zawodzie po
nad 35 lat w prasie codziennej, w 
czasopismach satyrycznych. Zastana
wiam się teraz, jak często byłem o
biektem manipulacji ze strony wła
dzy, która była i jest moim chlebc
dawcą, w jaki sposób to się odbywa
ło. A mo~e sam się wmanipulowywa
łem (ale głupie i trudne słowo!) cza· 
sem bezwiednie, a czasem z konie
czności? Postanowiłem przeprowadz1l 
mój własny osobisty rachunek su
mienia. Ale zacznijmy od poezątku. 

Druga połowa lat czterdziestych. 
Piękne bohaterskie czasy odbudowy, 
nienawiści do wrogów klasowych, mi
łości do partii. Bardzo to dawno 
temu. Jako młody, niedoświadczony 
jeszcze dziennikarz, redagowałem 
„Głos Kutnowski" - powiatową mu
tację „Głosu Robotniczego" organ\l 
KŁ i ItW PPR w Łodzi. Tu w Kul
nie sam sobie byłem wszystkim: na
czelnym redaktorem, reporterem, 
publicystą, biurem ogłoszeii i gońcem. 
Ta ostatnia funkcja była chyba na1 
bardziej odpowiedzialna. Jeśli bym 
na czas nie dowiózł tekstów do dru
karni <v Łodzi, następnego dnia ga-
zeta mająca w nagłówku słowo 
„Kutnowski" ukazywałaby się bez 
wiadomości z tego miasta. Słowem 
pełna samodzielność, a główny obo
wiązek to dostarczanie codziennie 
pełnej strony bieżących wiadomości, 
oczywiście politycznie słusznych. J 
tu po raz pierwszy doświadczyłem 
w praktyce co to jest manipulacja ze 
strony władzy. / 

Lata 1947-48. Burmistrzem miasta 
był towarzysz Bronisław Kustosik, 
stary działacz lewicowy z okresu 
przedwojennego, z zawodu piekar"G. 
Zbyt uczony to on nie był, ale za \o • 
człowiek uczciwy, energiczny, dbają
cy mniej o własne sprawy, a więcej 
o miasto i jego mieszkańców . Zda
rzyło się, że na przednówku zabra
kło mąki, gdzieś tam nawaliły do
stawy z magazynów, w Łodzi, w 
Kutnie i wielu miastach wojewódz
twa zabrakło chleba. Kustosik nA
tychmiast zwołał zebranie cechu pie-
karzy. Mowę miał krótką . · 

- W mieście brak chleba, a wiem, 
że każdy· z was trzyma na zapleczu 

. po kilka worków mąki'. Czy wam nie 
wstyd! Macie burmistrza piekarza 
wie o tym cale województwo i co lu~ 
dzie powiedzą? Smiać się będą, ze 
szewc bez butów chodzi, a miasto, 
którym rządzi piekarz jest bez chl<'
ba. Chłopy .do roboty! Poskutkowa
ło. Kutno było jedynym miastem w 
regionie, gdzie w tym trudnym okre
sie nie brakowało pieczywa. 

Pewnego dnia do mojego małego 
redakcyjnego pokoju przy ul.· Sien
kiewicza jalt bomba wpadł Kustosik~. 
Już w drzwiach krzyknął: 

- Redaktorze, chodź pan, ale szyb
ko, nie ma chwiU czasu! 

- Dokąd, po co? 
- Nic pan nie pytaj, szybko, ka-

wałek stąd na ul. Stalina, akura! 
stoją przed domem! 
Krępy, dobrze zbudowany, ręce 

miał jak bochny chleba, które kiedy<> 
wypiekał. Złapał mnie nimi za rękę 
i wyciągnął na ulicę. Tu czekał L 

grubą teczką pod pachą jego magi
stracki referent od remontów. 

- O co chodzi? - zapytałem, led
wo dotrzymując im kroku. 

- Nie ma teraz czasu na wyjaś
nienia. Nic pan się nie odzywaj, tyl
ko, jak ja będę mówił, niech redak
tor przytakuje. Musi się udać! 

Po chwili byliśmy przed domem na 
ul. Stalina. Spory dwupiętrowy bu
dynek z oficyną. Na dole duży sklep 
rzeźniczy pana Stępnia. Często tu 
wpadałem po zakupy. Słynął ze 
świetnych wyrobów, a zwłaszcza z 
różnych gatunków salcesonów. Obok 
mieścił się zakład krawiecki, też ma-

ADAM BIENKOWSKI 

J K 

jący dobrą renomę w m1escie i oko
licy. Przed masarnią stał pan Stępień 
i mistrz igły, rozmawiali ze sobą. 
Ukłonili się z szacunkiem, Kust06ik 
niedbale się odkłonił, wziął mnie pod 
rękę i wskazując na szczytową ścia
nę zaczął perorować pódniesionym 
głosem: 

- Towarzyszu redaktorze, nie, nie, 
i jeszcze raz nie! Widzicie tę rysę 
na pierwszym piętrze? Tu remont nie 
pomoże, budynek idzie do rozbiórki! 

- No\ tak, rzeczywiście, ale ..• 
Kustosik nie pozwolił mi dokoń

czyć: 

- Wiem redaktorze, napisaliście, ze 
w każdej chwili może ' zdarzyć się tu 
nieszczęście, rozumiem was, ja też nie 
chcę siedzieć. Lokatorów wykwate
rujemy i to już za kilka dni! 
Rzeźnik i krawiec z uwagą przy

słuchiwali się temu monologowi. 
Wreszcie mistrz salcesonów nie wy . 
trzymał. 

- Panie burmistrzu, jakże to roz
biórka? Prawda, że ludziom z góry 
leje się na łeb, ale wystarczy remom, 
budynelc ząrowy wytrzyma sto lat! 

- Panie Stępień, pan moiesz sic, 
znać na 'kiełbasie ,ale nie na przep.;,. 
sach b'lilfuwlanych. Redaktor' idie ze ... 
piej . Napisał już artykul, że magi
strat igra z życiem mieszkających tu 
ludzi, są dzieci. Jak wydrnkuje w 
gazecie, to zjedzie się komisja z wo
jewództwa, mam ryzykować! 

- A co z moją masarnią i ze skle
pem? 

- Władza o tym pomyślała. Mam 

dla pana zastępczy lokal na końcu 
ulicy w drodze na Malinkę, o zakłn
dzie krawiec!dm też pomyślimy. 

- Panie burmistrzu, przecież tam 
to już wiocha, nic nie utarguję! -
w głosie rzeźnika przebijała prawdzi
wa rozpacz. 

Do widzenia panowie, dziś ;e
stem bardzo zajęty, wpadnijcie jutro 
do magistratu! Nie czekając na od
powiedź, cwałem, wraz z referentem 
pobiegli w stronę rynku. Ja za nilhi. 
Nie chciałem być indagowany na te
mat artykułu, o którym tu się po rai 
pierwszy dowiedziałem. 

Po trzech dniach Kustosik jak bom
ba wpadł do mojej redakcyjnej klit
ki. 

- Redaktorku udaio się/ - za-

wołał rozradowany - mam w gotów
ce pó! miliona złotych, legalna forsa 
na remont, a chciał mi dać łapówkę! 
Słyszy pan, łapówkę, mnie bv.rmi
strzowi, tacy są ci dorobkiewtcze! 
Okazało się, źe Stępień zjawił się 

u burmistrza następnego dnia. Mó
wił dużo, żeby budynku nie rozbie
rać, dach lokatorzy jakoś wspólnie 
pokryją, zarysowaną ścianę podstem
pluje się, a jeśli chodzi o tę komisję 
z województwa i redaktora, to ma 
tu dla kochanego burmistrza 50 ty
sięcy zł (w starej walucie) na cete 
reprezentacyjne, lepiej przecież się 
rozmawia przy suto zastawionym sto
le. Jako, że burmistrz to nerwus zła
pał więc gościa za klapy i patrząc 
mu w oczy powiedział: 

- Tylko dlatego, że znamy się ty 
le lat nie dzwonię po milicję. Bu
dynek da się uratować, ale konieczny 
kapitalny remont. Koszt pól miliona 
zl. Miasto pieniędzy nie ma. Jak się 
lokatorzy złożą, damy materiały, ro
bociznę itd. A teraz wynoś się pan! 
Wrócił następnego dnia, już nie 

sam, ale z krawcem. Przynieśli pie
niądze, pół miliona, oświadczyli, l'.e 
z wielkim trudem zebrali to wśrói 
lokatorów. Kłamali - mówH bur
mistrz. - Tam mieszka sama biedo
ta, mam swój wywiad, wiem. że ni'lc1 
z nich nie dal grosza, oni obaj się 
złożyli, by ratować swe interesy. A 
pieniędzy mają jak lodu, te wydali 
przynajmniej na zbożny cel. RedaJ..,
torze, ja mam na remonty w budże
cie grosze, a damy się sypią, muszę 

kombinować. I prasa mi w tym po-
może, a konkretnie to pan 
Kustoslk wskazał palcem na mnie u
śmiechając się przemilnie. 

- Towarzyszu burmistrzu, znó·..v 
chcecie mnie w coś wmanewrować:' 
- zawołałem przerażony - prze
cież taki numer drugi raz nie prze3-
dzte, zorientują się, będzie afera! 

- Spokojnie, bez nerwowości, j•iż 
obmyśliłem nowy plan. Punkt p'er
wszy pelna tajemnica, wiimiy o tym 
tylko my dwaj, punkt drugi: ma pan 
tu wykaz 12 domów, gdzie mieszk:l 
biedota, w okropnych warunkach, 
brak wody, przeciekają dachy, gniją 

podłogi. Niech pan do kilku zajrzy 
i opisze pan jak tam ludzie żyją. 

Ale to musi być bardzo kryt11,czny 

(1) 

artykul. Tam musi być ,że magistrat 
nie dba o remonty, że urzędnicy za
miast pilnować spraw ludzkkh zaj
mują się papierkami, zresztą pan 
wie lepiej jak nas optuć, a na za
kończenie takie zdanie: I co ~ ro 
wladze polityczne, co Powiatowa i 
Miejska Rada Narodowa, co robi 
burmistrz towarzysz Kustosik? Dobre 
oędzie, nie? I tu znów uśmiechnął 
się szelmowsko, tak już do siebie. 

Przyznam się, że dokumentme 
zgłupiałem. Do tej pory nie mogłem 
opędzić się od miejscowych notabli 
którzy domagali się, by pisać o nich 
i kierowanych przez nich instytu
cjach w różowych kolorach, o zaan
gażowaniu, wkładzie itp. Każdy kry
tyczny artykuł z reguły kończył się 
awanturą , w komitecie. A tu przy
chodzi fatet i wręcz domaga się, by 
go krytykować i to ostro! Z tym się 
jeszcze nie spotkałem. Dziś mogę 
dodać. że i w ciągu moich następ
nych trzydziestu paru lat w prasie, 
nie miałem takiego przypadku. 

Sprawa wkrótce się wyjaśniła. Ku
stosik podstępem zdobył od miejsco
wego notariusza wykaz nieruchomo
ści będących w posiadaniu prywat
nym, a których właściciele lul:i ich 
spadkobiercy przebywają za granicą. 

Przeważnie było to mienie pożydow
skie. Wiadomo, że nie troszczyli się , 
ani o konserwacje budynków. ani o 
remonty. Koszt ich spadał na loka
torów i na władze miejskie. Ani jed
ni, ani drudzy nie mieli na to pie 
niędzy. W 1948 roku właściciele uzy-

skali możliwość rewindykacji, bądt 
też zakończone zostały procesy · spad
kowe. Działali poprzez pełnomocni." 
ków, których zadaniem było pi~o
wanie tych spraw i sprzedaż obiek
tów. Kwoty uzyskane z tego, nawet 
nie wygórowane mogli przekazać 
transferem swym mocodawcom za 
granicą W ówczesnej oficjalnej re
lacji złotówki do dolara, był to zu
oełnie dobry biznes. Jedno tylko ale„. 
Właściciel sprzedawanego domu . mu
siał pokryć wszystkie kos~ty, Ja~i: 
ponosiło w czasie jego meobecnosci 
miasto na konserwację budynku, i 
utrzy~anie substancji. 

Odpowiednio wykorzystał . to bu:
mistrz Kustosik. Jeszcze mgdy me 
widziałem takiego tempa remoJ;ltów. 
Ludzie z podziwem patrzyli na swe
~o ojca miasta, jak biega po rem~
~owanych obiektach, jak chętme 
:;irzychyla się do próźb lokat0<rów 

· '.:hcecie tu przepierzenie? - proszę 
bardzo panie majster zapisz pan, 

. ,odląc;enie do wody? - jeśli tylko 
możliwe zrobi się, koszty nie odary
wajq roli najważniejsze dobro 
mieszkańcó~. l w ten sposób kilka
dziesiąt rodzin bytujących dotychcza:> 
w naprawdę okropnych warunkach 
wyraźnie podniosło swój standard zy
ciowy. No, potem dodatkowa saty
sfakcja burmistrza Kustosika. Nie 
odmawiał sobie tej przyjemności, by 
nie uczestniczyć w obecności pełno
mocników w ekspertyzie rzeczoznaw
ców co do .poniesionych kosztów 
przez miasto w utrzymaniu, jak to 
się fachowo mówi, dobrej substancJi 
majątkowej sprzedawanych budyn
ków. Pilnował, by wydatk·owane su
my, jak najszybciej wróciły do ma
gistrackiej kasy. 

Ja też miałem satysfakcję i to 
podwójną. Po pierwsze: kutnowiame 
byli święcie przekonani, że to oży

wienie robót remontowych w mieści~, 
to skutek moich ostrych krytycznych 
artykułów, po drugie w mojej ma
cierzystej redakcji otrzymywałem 
pochwały i nagrody za bezlitosne 
rozprawianie się z magistrackimi 
biurokratami w Kutnie, mieście sły
nącym z rewolucyjnych tradycji. 

Dziś, gdy wspominam o tamtych 
czasach, nasuwają mi się różne re
fleksje. Jak to się działo, że wów
czas budując pierwszą Polskę i to od 
podstaw, od ruin, nie było trudności 
z cementem, cegłą, z innymi mate
riałami budowlanymi? Przeciei bur
mistrz Kustosik nie odczuwał icl1 
braku, martwił się tylko o pieniadzt? 
na remonty, pieniądze, które też by
ły liche (stara waluta!). A może lu
dzie tam~ą lichą złotówkę bardziej 
szanowali, a może_ miała pokrycie ni~ 
tylko w towarach, ale w codziennej 
pracy? • 

I jeszc~ jednej rzeczy nauczył 
nnie ten kutnowski epizod„ Nie 
wzdragam się przed manipulowaniem 
moją osobą, w sensie dziennikarskim 
oczywiście. jeśli to służy dobrej spra
wie, spcJecznej, a nie prywacie. Ma
' ZY mi się, aby dziś mieć takiego de
:ydenta, jak towarzysz Kustosik! 
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Dalszy ciąg ze str. 1 

mogą być zadowoleni z wyni
ków swoich badań, gdyż, jak 
określają, mają one wartość 
niepełną. Niektóre badania wy
magają kilkakrotnego „św ; ece
nia" w ciągu dma 

Czy w takiej sytuacji należy 
obłożnie chorego trzymać godzi
nami w poczekalni na kn.eśle ? 
Czy też wozić ~o co god; lnę , 
co dwie. z jednej części m~asta w dr'Ugą? Z konieczności idzie 
się czasem na jakieś ustępstwa, 
zwłaszcza, gdy kondycja cho
rego w sposób widoczny kiep
ska. 

A cóż robić, gdy zdjc;cie od 
którego zależy pełna diagnoza, 
nasuwa jakieś wątpllw:.ści? 

Warto zdjęcie powtórzyć, ale -
czy narażać pocJenta na po
wtórną wycieczkę czy też mo
że„. 

Oto stałe dylematy przed 
którymi stoją 1·Jkarze z radio
logii i specjalistycznych r,ddzia
łów odległych od WSZ Oto 
skutek działań administ racji 
która wolała i nadal woli usu
nąć sobie sanep1cjowski .klr,~ot 
z głowy, niż przeprowad zić bie
żący remont, Który przez 14 
miesięcy bezczynności uró:;ł do 
rangi kapitalnego 

Remonty są w każdym szpita
lu dopustem bożym . Wygodniej
sze więc od nich działania pa
pierkowe. · pozorne. pozwalają
ces odwieść w czas nieznany te 
trudne do przezycia chwile. 
Działania papierkowe dają ałi· 
bi - wobec powainych zastrze
żeń zgłaszanych przez naczelną 
pielę~niarkę co do warunków 
przewozu chory.::h I kierownika 
działu rentgenodiagnostyki 

1.0 ODGLOSY 

(protokóły Rady Szpitala). Ali
bi administracji stanowią dzia
łania na rzecz unowocześnienia 
bazy w oparciu o podbudowę 
naukowo - techn• czną. Dążenie 
do ulepsz.eń , do nowoczernośc1 
wymaga pewnych ofiar, a więc 
cierpli w ości i czasu, tudzież 
niewygody pacjentów i służby 
z.drowia . lnnym1 słowy ajmi
nistracja jest w 1->0rządku ~dyż 
rozpoczęła brzemienne kores
pondencje z ins' y ucjami, które 
pracowni z WOJ'l<a Polskiego 2 
są w stanie rzetelnie pomóc. 

ZADĘCIA I UKŁADY 

Po pierwsze - w lipcu 1980 
roku wystąpiono do Biura Pro-

jektów przy NOT w Łodzi o 
wykonanie ekspertyzy przydat
ności budynku (!). Jak robić, 
to już robić remont z prawdzi
wego zdarLenia tgodnie z wy
soką techniką nowocześnie. Po 
drugie - wystąpiono takie w 
lipcu do Zakład11 Napraw~zego 
Aparatury Medycznej z prośbą 
o wydanie nrzeczenia techl'licz
nego co do sprawności znajdu
jącej się tam aparatury, któ
rej nic nie dolegało ; ale dole
gać może. Zakład, jak dotąd 
nie przysłał swych pracowni
ków. 

Po eksperymeracie ( koszt nie
wielki, ponad 13 tys. zł), na
stąpi opracowanie dokumenta
cji. DokumentacJa jest droższa 
od ekspertyzy i będzie kosLto
wać od 40 do 60 tys. zł. Na to 
jeszcze szpital nie ma pienię
dzy - objaśnia zastępca dyrek
tora d/s technicznych, Romuald 
Andrzejewski. Gdyby tzw„ te
mat udało się wprowadzić do 

planu, to w drugim kwartale 
dokumentacja mogłaby się :ma
leźć na deskach projekt:rncl;tich 
(u autorów wykonanej już eks
pertyzy) . Trwać to może, we
dług rozeznania wicedyrektora, 
miesiąc, góra - kwartał. Po· 
tern można bę1zie przystąpił 
do wykonawstwa. Pracownia 
wróci do życia , e tle, oczywiś
cie, aparatura będzie sprawna, 
bo jeśli nie, to oczekiwanie 
może się zacząć od nowa. Już 
dzisiaj, tzn. w kcńcu stycznia, 
dyrektor Rybic'Ci mówił mi o 
potrzebie uzupełnienia spr1ętu. 

- Bzdura! - wykrzyknął na 
tę relację dokto.r Krawct'!Ji1ski. 
- Nie jestem inżynierem. lecz 
takie projekty, jakie potrzebne 
były dla pracowni, w każde3 
chwili sam zrobię Każdy takie 
robi we własnym domu. 

Dzieło jednak nabrało admi
nistracyjnego zadęcia i lada 
dzień może zyskać pochlebne 
miano gruntownych działań na 
rzecz nowoczesności, podczas, 
gdy oznacza po prostu. że 
zmarnowano pracownię . Taka 
jest opinia środowiska. Marnu
je się bez skrupułów placów~ę 
rtg, zorganizowaną - podc>b~i~ 
jak radiologia przy Rakowskie) 
- pr.zez piotrkowianina, przed· 
wcześnie przed czterema laty 
zmarłego dr n. med. Wacla~a 
Kowalskiego, który zapisał się 
w pall)ięci jako bardzo dobry 
fachowiec. Był autorem prac 
naukowych, współpracował . z 
WAM w Lodzi, pod jego kie
runkiem wyksltałciło się paru 
specjalistów pierws~ego i .dru
giego stopnia. Na 3ego kilku
nastoletniej pracy oparty b.ył 
rozwl}j radiologii w Piotrkriw1e 

Czy za obecp.y ~tan rzec~y 
przy Wojska Polskiego 2 i:iie 
czuje się bezpośrednio odpowie
dzialny wojewódzki konsultant 
do spraw radiologii lek. med. 
Hanna Maciejewska? 
Układ jest takt, pada wyja

śnienie, że nie kierownik decy
duje o podległym mu warszta-

cle pracy, lecz rl) rektor. Jcżell 
dyrektor, jak to miało miejsce, 
był szefem konsultantów, to w 
takich uklada·'h możllwości 
działania były iadne. Doktor 
Maciejewska po1ziela obur1cnie 
z powodu nieczynnej praC'owni. 
gdyż gros pracy ~padlo na dliał 
przy Rakowskie]. I przede 
wszystkim ze WL:ględu na cho
rych. 

BEZ ZMIAN 

B. dyrekto.r WSZ, dr n. med. 
Zbigniew Galqz1<a, nie urzęduje 
już - po prlejściu ha err.ery
turę - od września ub roku 
Wojewódzkim ;zpitalem władc 
niemożność, bezradność i nie
gospodarność. Nie ma zmian na 
lepsze Przejawy wadliwej or
ganizacji, 'liezabezpieczenie 
podstawowych potrzeb chorych 
niewykorzystanie istniejącycł' 
możliwości w L:akresie sprzęlt: 
i bazy nie ')l?,raniczają się, 
rzecz oczywista, tylko do WSZ 
dotyczą w równym stopniu 
wojewódzkiego wydziału zdro
wia, którym kieri1je lek. med 
Henryk Maciejewski. 

Oto przez trzy lata, na wpros · 
izby przyjęć w WSZ, maltazy · 
nowane są, w '.lobrych zreszta 
warunkach. cztery łóżka z apa
raturą do intensywnej terapii. 
Trudno mówić o wykorzysta 
niu tego sprzętu, skoro w cią
gu trzech lat trafił tam jeden 
pacjent (słownia· jeden) yY 
sprawozdaniach Jest to powod 
do chwały, w praktyre -
wręcz przeciwnie Nie wyko· 
rzystywana jest również nowo
czesna aparatura w ttw „er,
kach", jeżdżących z lekarz.ami, 
którzy nie mają pełnyc.h . sp7~ 
cjalistycznych kwal1~1k~cJ1 
Ważne jest jednak to, ze 3es~ 
samochód z aparaturą wartośc> 
700 tys. zł. Ludzie widzą i sły
szą, jak jedzie na. sygnale. 
Niech wiedzą, ie ratuJe się ich 
nowocześnie. 

Samochód jest dobry na 
wszystko, łącznic z kursującym 
lub nie, pekaesem. Łq,·mość 
komunikacyjna / Lod1,ią umo
żliwia kobietom dojazd na -
poC:lstawowe prtecież! - bada
nia cytslogiczne. nieodzowne w 
diagnostyce stancw przedrako
wych. Z chwilą f)rzejścia na e
meryturc; z.aslużonego ginekolo
ga - cytologa, 'li:~ ma już pójść 
do kogo w wojewódzkim mieś
cie. Do Łodli ,adal trzeba jeź
dzić na podstawowe dzisiaj ba
dania onkologiczne, gdyż pr 7Y-

chodnia onkologiczna obsługi
wana jest - przez łódzkiego 
onkologa - jeden raz w ty
godniu. 
Czerwienią się wojewódzkie 

szyldy nad piotrkowską służbą 
zdrowia, ale sama służba w 
swej struktur>:e i subst:incji 
jest organizacyjnie wątła Nie 
gwarantuje dobrej opieki zdro
wotnej, bo sama zdrowia nie 
ma. 

TERESA LECHOWSKA 

Foto: J, Miśkiewicz 



Mylił się jednak mecenas Parzyń-
1ki obwieszczając tryumfalnie, Iż o
skarżonej została już tylko · ONZ. 
Między Sądem Najwyższym a ONZ 
istniała jeszcze opinia publiczna, 
której jako długoletni urzędnik Te
midy - miał prawo nie doceniać. 
Do niej teraz apelowała doc. Hankus, 
a ściślej, występujący w jej imieniu 
mąż - Andrzej Reyman i jego mat
ka - Stanisława. Ona sama, zmęczo
na wieloletnią, bezskuteczną walką, 
podupadła na zdrowiu, wycofała się 
niemal zupełnie z pola walki. Raz 
tylko w ciągu tamtych pierwszych lat 
po wyroku Sądu Najwyższego, wró
ciła w sam środek związanych ze 
sprawą zdarzeń. Stało się to za spra
wą pism i listów bbficie "'t"Ozsyłanych 
po Polsce przez męża i teściową. Pi
sząc je, Reymanowie dawno już za
rzucili parlamentarne słownictwo, ja
ko w zaistniałej sytuacji zupełnie 
niekomunikatywne. Bez owijania w 
bawełnę wyrażali swoje zd11nie na 
temat niektórych sędziów I pracow
ników nauki. Ci oczywiście takich 
rzeczy płazem nie chcieli puścić -
co jednak zrobić, jeśli środek, któ
rym rozporządzają, tzn. kara. okazu
je się nie tylko nieskuteczna, ale 
stanowi wręcz dopfog. Pozostaje 
jedyne 'wyjście - dać delikwentowi 
„wariackie papiery" i w ten sposób 
zneutralizować jego działalność. Nie 
jest to wbrew pozorom takie trudne, 
jeśli się zważy, że dla niektórych 
lekarzy psychiatrów wszyscy jesteś
my wariatami, którzy uważani są za 
normalnych tylko dlatego, że nigdy 
nie poddali się badaniom. I tak np. 
dr Andrzej Reyman (Passent - „Za
brakło tylko krwi" - „psychicznie 
to wszyscy wydają się zdrowi, 
że daj nam Boże"). doprowadzony z 
polecenia sądu na badania otrzymał 
taką diagnozę - cytuję z 'protokołu 
badania: / 

„Badanie odbyl-0 się w obecno§ci 
obrońcy (z urzędu, przydzielonego 
przez sąd - H.N.) adwokata Żarne-
ckiego. Zapytany czy nazywa się 

Andrzej Reyman, . badany mówi: 
„to ja jestem". W chodzi do pokoju 
badań, zajmuje wskazane miejsce, 
nie nawiązuje kontaktu, siedzi w fo-
telu z napiętym wy„azem twarzy. 
Gdy obrońca w obecności biegłych 
proponuje mu podpisanie pisma pro
cesowego - badany nie „eaguje ani 
slowem, ani mimiką. (.~) W opa„ciu 
o przepisy k.p.k, wyjaśniono bada
nemu, że ma obowiązek poddania się 
badaniu, p7"zypomntano o p„zyslugu
jących mu uprawnieniach oska„żone
go i pouczono o ewentualnych kon
sekwencjach przyjętej p„zez niego w 
dniu dzisiejszym postawy. A. Rey-
man mimo perswazji nie zmietiia . 
swego zachowania; zaś gdy p7"óhoµia~ 
mu wyperswadowa~ to zachowanie 
jego obrońca - uśmiecha się ironi
cznie. 

Biegli zgodnie stwierdzajq ( ..• ) za
chowanie Andrzeja Reymana w cza
sie dzisiejszego badania sądowo
psychiat„ycz11ego z jednei strony u
twierdza· biegłych w podejrzeniu tst
nienia u badanego zab11„ze~. psychi
cznych (.-J z drugiej jednak st„ony 
uniemożliwia ich zdiag11nzowanie 
oraz kwalifikację sqdown-psyr.hiat„y
czną. Konieczne jest z,.ótnleowanie, 
czy And„ze:i Reyman dotknięty ;est 
oblędem pieniaczym (paranoia gue
rulatoriaJ, czy też reakcją paranoicz
ną ( .•• ) wobec powyższego biegli 
zgodnie wnoszą o poddanie Andrzeja 
Reymana co najmniej 6-tygodniowej 
obse„wac;ji sądowo-psurhiatrycznej w 
szpitalu psychiafrycznym". 
Można więc przypuszczać, że bieg

li: dr J. Ba„toszewski I lek. W. Mo
czulski dlatego tylko nie wykryli u · 
pani dziekan Hankus paranoi gueru
latorii lub innej niezdiagnozowa
nej choroby psychicznej, Iż nie pod
porządkowała się nakazowi sądowe
mu i nie stawiła na badania. 

Na tego typu utarczkach z Temidą 
minęły Reymanom pierwsze lata u
biegłej dekady. Tibo„ Pet„ys który 
mimo zwycięstwa odniesionego przed 
sądem musiał ze względu na mniej 
jednoznaczną I przychylną ocenę 

swego postępowania w środowisku 

naukowym - pożegnać się ostatecz
nie z Politechniką Krakowską, SPI? 
dza te pierwsze lata w Wiedniu. 
„Jego duch'' krąży jednak rio kraju. 
W ka•Jwlckim „Dzienniku Zachod
nim" w artykule red. Andrzeja 
W„azidly pt. „Historia pew11ego hoch
sztaplera" (27.X.1!170 r.) znów poja
wia się jego nazwisko - tym razem 
w kontekście kłopotów z kremem 
F-18. Producentem tego kremu jest 
prywatna Wytwórnia Chemiczno-Ko
smetyczna „UNO''. której właścicie
lem jest ojczym Petrysa, a on sam 
doradcą naukowvm. Firma ma przej
ściowe kłopoty z surowcem a miano
wicie lanoliną I olejkami zapachowy
mi. Redaktor Wrazfdlo tak wyjaśnia 

.. źródło owych kłopotów: 
„Nasz hochsztapler <tak nazywa Tl

bora Petersa - H.N.> jeżdżąr. często 
do żony, do Wiednia, zaczqt kalku
lować i po pewnym czasie urucho· 
mil prywatnq „cent„alę impo„towo
ekspMtową". Co wywozil do Austrii 
- nie · wiem, ale w każdym „azte 
chyba nie za „piękne oczy" wiPdeń
ska firma P. Pauli przysłała do Pol
ski cale beczki lanoliny i olejków 
zapachowych do produkcji kremu (.h) 
Przesylki te jako „darowizny" przy-

chodziły dla niepoznaki pod adresy 
różnych przyjaciól i znajomych Pe
trysa. Oplaciwszy clo, sprzedawali 
oni dostawy firmie „UNO" i jednej z 
fabryczek, która robi licencyjnie 
krem F-18. Nie trzeba chyba doda
wać, że owi przyjaciele i znajomi 
byli ,firmantami'', bo wszystkie ope
racje finansowe spoczywały w rę

kach Tibora Petrysa, który w latach 
1968-- 70 uzyska! w ten sposób przy
chodu „zędu 700 tys. złotych ( .•• ) · 

Firmie „UNO" policzono p~.nad pól 
miliona dodatkowych podatków ( ••. ) 
zaś Tibor Pet„ys „siedzi", ale w ••. 
Austrii ( ••. ) Pisał wprawdzie, że po 

powrocie uiści podatki, ale na ten 
cel ZPl!Wnosc,q wy~tarczy pół luksu
sowe3 w1lL1, pu$iadane3 przezeń w 
Bielsku Białej (na sam remont wydał 
600 tys. zł). Mało Jest bowiem praw
dopodobne, by. nasz hochsztapler rze
czywiście wrócił na łono drugiej, 
przybranej 03czyzny". 

Wkrótce potem na ten temat wy
powiedział się felietonista radiowy 
red. H. Jurata. Omówienie tego fe
lietonu inalaz.ło się w tygodmku 
„Prawo i Zycie" z dnia 27 grudnia 
1970 r. 
„Niemałq zastu9ę w ukryciu praw

dy o .d„ Petrysie - czytamy w nim 
- miała prasa, a szczególnie „Polity
ka", która w artykule Danzela Pas
senta „Zabrakło tylko krwi" , odpo
w1edz1alnośc1ą w skandal obarczyła 
obydwu! strony, przedstawia3ą1: ca
łą sprawę jako wietkq pyskówkę. 

Petrys sprawę wygrał, doc. dr H. 
skazana ;:ustala za znzeslaw1en1e na 
11 miesięcy bezwzglęci11ego aresztu 1 

5 tys. zł gnywny, Sąd postanowił 
ponadt;o pokrzywdzonemu Petrysow: 
dać pełną satystakc3ę i ogłosić wy
rok w prasie. A więc niesprawiedli
wości stało się zadość. W iakończe
niu felietonu H. Jurata pyta, czy u
jawmenie pozanaukowe] działalności 
Pet„ysa spowoduje zmianę prawo
mocnego wyroku w sprawie doc. H. 
i czy ujawniona wstanie do końca 

prawda o pseudonaukowe] dzialalno
śc1 Pet„ysa. Na pytanie to felieto
nista radiowy odpowwda: m1e3my 
nadzie3ę, że tak. I pr>cieszmy się na 
zakończenie: Lepiej późno niż wcale. 
OTOZ TO!" - komentuje organ pra
sowy prawników polskich. 

Mylili się jednak wszysey, zarów
no red. W„azidlo powątpiewający, 

czy w zaistniałej sytuacji T. Petrys 
zdecyduje się wrócić na łono przy
branej ojczyzny, jak i ,,Prawo i Zy
cie" wspierające red. H. Juratę w 
jego wołaniu o naprawienie jawnej 
niesprawiedliwości. Tibor Pet rys 
wrócił bo'-3Qem do kraju i to wcale 
nie wstydliwie, cichaczem. ale jak 
burza. W wyniku tego powrotu w 
„Dzieniku Zachodnim„ z dnia I lipca 
1972 roku ukazał się kolejny artykuł 

A. w„azidły pt. „Bylem oskarżo
nym". Przytoczenie jego obszernych 
fragmentów wydaje• się nieodzowne. 

"W pa~dzże„niku 1970 r. ukazal się 
w „Dziennzktt Zachodnim" mój felie
ton pt. „w pogoni za kremem F-18 
Histo7"ia pewnego hochsztaplera". 

W miesiąc później, 26 listopada , do 
Sądu Pnwtat11wego w Katow icrich 
wpłyną! akt oskarżenia, skierowa11y 
p„zeciwko mnw przez bohatera fe
lietonu. Równocześnie przeciwko nie
mu trwało postępowanie sądowe. 

O tym wszystkim dow1edz1alem się 
znacznie później. gdy otrzymalem 
kopię o~];w„żenia Od tego momentu 
przestałem być normalnym obywate
lem - sfałem się o s k a r ż o n y m. 
Sąd wyznaczy! tzw. posiedzenie 

pojednawcze na 18 lutego 1971 „oku, 
ale nie ot„zymałem na nie wezwania. 
Wyznaczono więc kolejny termin 
22 marca. 

Wcześniej bohater felietonu, a o
ska„życiel P'"YWatny wobec mnie, zo
stal uniPwinnlony przez Sąd Powia
towy w Bielsku, ale po rewizji pro
kuratorskiej - Sąd Wojewódzki w 

Katowicach uchylił ten wyro'k i prze
kazal sprawę Prokuraturze Powiato
we w Bielsku., w celu uzupełnienia 
postępowania przygotowawczego, ja
ko że: „Sąd Powiatowy w rozPozna
niu sprawy ograniczył się jedynie do 
części czynu zarzucanemu oskarżone
mu. Rozstrzygnięcie tego rodzaju 
sprawy nie może być uważane za 
prawtdlowe". 
Poinformowałem o tym Sąd Po-

wiatowy w Katowicach, przesyłając 
do akt sprawy IV kp 874170 pismo, 
wyjaśniające genezę i podstawy fe-
lietonu, z załączeniem oświadczenia 
dyrektora Inspektoratu Kontrolno-

Rewizyjnego przy Prezydium WRN 
w Katowicach, iż to na jego polece
nie udostępniono mi materiały postę
powania karno-ska„bowego. 

W tej sytuacji wydawało mi się, 

że sprawa jest oczywista: poważna 
instytucja skarbowa iidziela mi in
formacji. potwierdza to, więc chyba 
nie ma problemu prawnego, nie ma 
„pomówienia" jak to formulowal akt 
oskarżenia p„zeciwko mnie. W roz
mowie z pewnym znajomym prawni-
kiem wspomniałem o tym. - Myli 
się pan - odparl ~p9kojnie. - W 
ogóle nie ma .,p„aw ..oczywistych. Ra
dzę panu wziął adwokata ..• · 

Nie sko„zystam z tej „ady, bo nie 
uwierzylem. Potem jednak okaza!o 
się, że istotnie nie ma s p r a w o· 
c z y w i s t y e h •.• 

Na rozprawie pojednawczej nie do
szło do porozumienia. Oskarżyciel 
żądał odwołania w druku treści fe· 
lietonu, ja stwie„dziłem, iż miałem 
subiektywne przekonanie o praw· 
dziwości czynionych zarzutów, w 
ciym umacniał mnie wy„ok Sqdu 
Wojewódzkiego, a ponadto działałem 
w obronie interesu społecznego. 

Wnioslem przeto o oddalenie aktu o
ska„żenia jako nieuzasadnionego. 

Wniosek ten pozostał bez odpowie
dzi. Pani sędzia wyznaczyla rozpra
wę główną na. 22 kwietnia 1971 r. 

Przed rozp7"awą oska„życiel skiero
wał do sądu pismo, zawie„ające znie
wagi pod moim adresem, a także za
rzuty polityczne. W t7"akcze „ozpra
wy pominięto milczeniem tę sprawę. 

Przez ponad godzin~ bylem wnikli· 
wie przesłuchiwany .lako świadek 
zeznawał „ównież p7"zedstawiciel In
spektoratu Kont„olno· Rewizyjnego, 
który zaproponował sądowi zapozna
nie się z materiałami, z których ko
rzystałem p„zed napisaniem felietonu 
(przyniósł je na rozp7"awę). 
Sąd nie skorzystał z tej propozy

cji, 'natomiast postanowił dopuścić 
dowód z akt Sądu Powiatowego w 
Bielsku, Sądu Wojewódzkiego w Ka
towicach i zwróc~ się do p„okuratu
ry Powiatowej w Bielsku. Z akt tych 
w ogóle nie korzystalem, z,.odzily się 
one - jeśli idzie o calość - dopiero 
po mojej publikacji. Poza tym pani 
sędzia poinfo„mowala mnie, iż wy„ok 
w dniu dzisiejszym i tak nie zapad
nie, ponieważ sąd zapomnial zażqdać 
dowodu - „o karalności oskarżone
go" i opinii z miejsca p„acy •.. 

Sprawa toczyla się więc dalej. O
skarżyciel pry·'Jlatny rozsyła! szkalu
jące. mnte pisma. M. in. zmieniając 
moje zeznania o zarobkach z 7"0zPra
.wy gtównej, zw„óctl się do organów 
finansowych, iż jestem „w kolizji z 
ustawą karno-skarbową". Natu„alnie, 
sprawa szybko się wyjaśnila. Nie
mniej Jednak zw„ócilem się pisemnie 
do p7"ezesa Sądu Powiatowego fi/;, Ka
towicach, wskazując na sposób · wy· 
korzystywania wytoczonej mi sprawy 
i powolanie się na powagę sądu. 
Kopię przeslalem do prezesa Sądu 
Wojewódzkiego. Odpisał mi tylko 
prezes Sądu Wojewódzkiego, m. in. 
„obowiąwjące p7"zepi .ęy nie pozwala
ją na pozostawienie aktów oskarżenia 
bez biegu, o ile akty te sporządzone 
zostaly przez uprawnionych oskarży· 
cieli i odpowiadają warunkom for
malnym. 

IKR zaś skierował do akt mojej 
sprawy pismo, otrzymane od ' oskar
życiela p7"ywatnego m. łn. „usiłujące 
ośmieszyć i podważyć wartość dowo
dową zezna~ świadka". 

Na żadne z tych plsm sąd n ie z a
r e a g o w a ł, W tym czasie w Pro
kuraturze Powiatowej w Bielsku u
morzono postępowanie wobec moje
go oskarżyciela, ponieważ ,,ź r 6 d-
l a dowodowe znajdują 
s i ę p o z a g r a n i c a m ł k r a-
j u". 

Kolejna rozprawa miała się odbyć 
na początku września, ale ponieważ 
bylem na urlopie, rzecz się odwleka-

la '- aż do 31 stycznia 1972 r. (nie 
znam przyczyn tak dl'Ugiej przerwy). 
Skład sądzący zmienił się. Sąd 

wydal wyrok uniewinnia3ący mnie, 
uznając, iż niemal JPSzystkie .fakty w 
felietonie były p„awdziwe, posiada
łem uzasadnione podstawy do wycią
gania dość daleko idących wniosków 
a „użycie slowa hochsztapler" na o
kreślenie cech postępowania oskar
życiela prywatnego mieścilo się w 
ramach. dozwolonych dla krytyki 
prasowej. 
Pocz11łem się znowu wolnym czło

wif!,kiem. Nie. na dtuoo jednak. Oto 
16 marca 1972 '"·• w 45 dni po wyro
ku fczyli już po uprawomocnieniu się 
wyroku - H.N.) do Sądu Powiato
wego w Katowicach wpłynęla „ewi
zja oskar:i:yciela P'"YWatnego. Zostala 
przyjęta, jako że odpowiadała „w a
r u n k o m f o r m a l n y m" i sprawę 
p„zejąl Sąd Wojewódzki w Katowi
cach. 

Kolejna rozprawa odbyla się 9 
cze„wca, Nie było w ogóle mowy o 
tym, czy wyrok Sądu Powiatowego 
w Katowicach jest słuszny, czy nie. 
Pan sędzia natomiast sugerował mi 
zamieszczenie sp„ostowania i prze
prosin w „Dzienniku · Zachodnim" 
( ••. ) Pan sędzia stwierdzi! auto„yta
tywnie, że zarzuty nie potwierdziły 
się, więc trzeba to jakoś rozwiązać. 
(Potem znalazłem w aktach sp„awy 
decyzję Sądu Powiatowego w Biel
sku z dnia 3 maja 1972 '"· o odr o
c ze n i u rozprawy p„zeciwko moje
mu oskarżycielowi, po11ieważ wynik
nęly jakieś skomplikowane zagadnie
nia prawno-podatkowe, wymagające 
konsultacji z Ministerstwem Finan
sów ..• ). 
Zmęczony i przerażony wizją dal

szego zasiadania na lawie oskarżo
nych, zgodzilem się na ugodę, w 
wyniku której mam obowiązek opu
blikować poniższy tekst: 

WYJASNIENIE W SPRAWIE 
dra TIBORA PETRYSA. 

W felietonie: „W pogom za kre
mem F-18. Historia pewnego hoch
sztaplera" ( ••• ) przedstawilem su
biektywnie - w oparciu o materialy 
dochodzeniowie Inspektoratu Kon
trolno-Rewizyjnego przy Prezy&lium 
W RN w Katowicach - przedsięwzię

cie ob. dr Tibora Petrysa, Publikacja 
ta mogla go przeto poniżyć w opinii 
publtcznej i spowodowa~ utratę zau
fania, W toku dalszych ustaleń sądo
wych i prokuratorskich sprawa za
stała umo„zona, dlatego też zarzuty. 
postawione w felietonie, należy u
znać za przedwczesne i w ostatecznej 
konsekwencji nieuzasadnione, a więe 

czyniące krzywdę ob. Ttborowi Pe
trysowt jako pracownikowi naukowe
mu. Dlatego przepraszam go i zarzu
ty odwo!uję". 

W ślad 7a Andrzejem Wrazidlo od
wołują zarzuty wobec Tibora Petry
sa Inne gazety, które oparły swoje 
publikacje na tekście z „Dziennika 
Zuchodniego" . Nawet „alfa I omega" 
w „Polityce" Informuje swoich czy
telników: „Dr· Tibor Petrys zwrócił 
się .także do na• o sp7"ostowanie, że 

' 

Z 11\Il\lYCH ŁAMÓW 
nie jest hochsztaplerem, co czy-
nimy przepraszając". 

Tak więc Tibor Petrys odzyskał 

twarz. W rok później, 25.VI.1973 r. 
przed Sądem Wojewódzkim w Kato
wicach rozstrzygnięta została ostate
cznie sprawa owych zarzutóVI. posta
wionych przez IKR Petrysowi. Sąd 
uznał, że zarzuty te pot w ie r d z i· 
ł y się i wymierzył oskarżonemu ka
rę 30 tys. zł grzywny. 

Dopisując to zakończenie do „spra
wy red. Wrazidły", nie chcę · bynaj-· 
mniej sugerować, że miał rację na
zywając Tibora Petrysa hochsztaple
rem. Dla mnie hochsztapler pasuje 
raczej do małego, tlość nędznego 
kombinatora, gdy tymczasem nasz 
bohater wykazuje niewątpliwą klasę 
we wszystkim, co robi. Na pytanie 
-.., kim jest Tibor Petrys? - nie po
dejmuję się odpowiedzieć. Mogę co 
najwyżej przytoczyć kilka cytatów z 
dokumentów, które posiadam, wnios
ki zostawiając czytelnikom. 

6.Xll.1971 r. T, Petrys do Prokura•. 
tury Powiatowej w Bielsku: 

.,Stanowisko Panów z IKR jest 
sprzeczne z duchem odnowy politycz
nej naszegd kraju, Musimy z naszego 
życia wyeliminować dawne praktyki 
psychologii i zmusić urzędy . do prze
strzegania socjalistycznej praworząd
ności". 

4.IX.1975 r. T. Petrys do Prokura
tury Generalnej: 

„Jestem wychowany w Polsce So-
:jalistyczne3 i także Polsce poświę-. 
cam calą swoją energię i zdolności 
pracy twórczej". 

„W mniemaniu moim - zgoc!nie .z 
polityką partii - obowiązani jesteś
my do manifestowania naszego sta
nowiska w sp7"awach ideologicznych, 
a nie wymigiwania się od sytuacji, 
gdzie trzeba dawać dowody Lojalno
ści i przywiązania do kierunków 
ideologii Partii". 

31.1.1975 r. KD PZPR do KW 
PZPR Politechniki Krakowskiej: W 
odpowiedzi na wlw pismo ( ..• ) doty
czące tow. Tibura Pet„ysa informu
jemy, że wymzemony uchwałą Dziel
nicowej Komis3t Kontroli Partyjnej z 
dnia. 4.Xl.1971 r, został wydalony z 
szeregów członków partii". 

12.Vl.1973 f T. Petrys do Sądu Wo
jewódzkiego w Katowicach: 

,„ ... zaliczam się do tej grupy nau
kowców, którzy dobrze przysłużyli 
się nauce polskiej zarówno w kraju 
jak i z~ granicą. Dałem Polsce . w 
moich pracach cenione i coraz • bar
dziej doceniane twórcze myśli tech-

. niczne. Twórczość moja obe3muje 
6 książek, 70 publikacji, 3 patenty, 
wykorzystywane w gospodarce naro
dowe3, 23 7"eferaty na Zjazdach ł 
Kongresach i wypeŁnia. moje życie 
całkowicie". 

Prof. M . Smtatowski - sekretarz 
naukowy Wydziału Chemii PAN, rok 
1970, „Polityka": 
„Miałem ongiś jedną z prac Petry

sa. Ujawniała ona nieprzeciętny tu
pet, ale zawierala malo konkretne; 
treści". 

29.V.1973 r. T. Petrys do prof. 
J. Groszkowskiego: 

„Nie bytem nigdy i nigdzie kara
ny, postępowałem w życiu moim 
zawsze zgodnie z zasadami etyki za
wodowej 1 spolecznej". 

Notatka . NIK 1975 r.: 
,.Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny 

w Krakowie a następnie w11dział fi-
nansowy prowadzi! postępowanie 
przeciw T. Petrysowi w sprawie 
przewozu do kraju 619 sztuk złotych 
monet, 4 aparatów okulistycznych 

0raz 0,12 ko zlotycli wyrobów. 1-·> 
Ostatecznie, po przewlekłym, bo 
przeszło 2-Letnim okresie postępowa

nia w tych sprawach wymierzony zo- . 
stal podatek w wysokości 317877 zł, 
Postępowanie karno-skarbowe zostało 
umorzone na zasadzie amnestii .z 
1974 roku". 

6.Xll.1979 r. T. Petrys do Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie: 

„Zona moja cale swoje oszczędno
ści po pięcioletniej (notatka NIK 
mówi o 2,5-letnim pobycie żony T. 
Petrysa w Austrii - H.N.} pracy ja· 
ko ~hirurg okulista przywwzła do 
kraju w postaci złota. Złoto to ocLila 
i sprzedała państwu polskiemu do 
Narodowego Ban.ku Polskiego". 

10.IV.1975 r. Ministe1'stwo Spra-
wiedliwości do Prokuratury Gene-
ralnej (odpowiedź na „zapytanie o 
karalność"): ,,Skazany przez Sąd Po
wiadowy w Bielsku na karę 30 tys. 
zt grzywny, data wydania wyroku 
prawomocnego 18.XII.1972 r. (? -
H.N.) 

18.X.1974 r. Ministerstwo Spra-
wiedliwości do CLPO (pracodawca 
T, Petrysa. Odpowiedź na ,,zapytanie 
o karalność"): 

„Nie notowany w rejestrze skaza
nych Ministerstwa Sprawiedliwości". 

10.IV.1975 r. „Notatka urzędowa" 
KD MO: 

„Nie jest notowany, ani też nie 
należy do osób podejrzanych milicyj
nie. Wymieniony prawdopodobnie 
posiada pewne znajomości w Urzę
dach Cent7"alnych. ale jakiego typu, 
.,,;e ust!tlono". 

HENRYK NAKBElSKI 
c.d.n. 
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S!ecb:ę w k!Jnde I cglądam w 
~ce serdę obrazków o tym, 
jak męczą się młode, pracujące 

r matki, odnoszące dzieci do żłob
ików. Jeszcze więcej t.a:kich o
brazków., widuję na co dzień, 
wokół siebie. Ten wy.rwany :r: 
najlepszego 5lllU maluch, ta 
w!ecmie zgondana matika pę
dząca o ciemnym zimowym po
lt'a:nku . ze swoją „ okutaną w 
ciuszki pociechą, te znane pow
s~hnde prawdy, że dzieciak 
przynosi · ze żłobka wszystkie 
choroby po kolei, ie niabywa 
tam różnych nerwic p0dobnych 
~ choroby sierocej, te stię mo
czy, mziiębia, zapófn!a. A jed
nocześnde ten chrondczny, od lat 
trwająey braik miejsc w żłob

kach, te wyścig.i protekcji i ła
pówek, 'ciasnota, złe wair-unld 
higieniczne. A jednocześnd.e.„ 

Siedzę w kdnde I słyszę ko
mentarz do k.ronHai o żloibkach: 
do każdego dziecka w żłobku 

państwo dopłaca trzy tysiące 

złotych miesięcznie. Słyszę - I 
mów, jak tyle razy w nas;zym 
przedziwnym tyci~, pog,rątam 

się w otchłaind nie-rozumienia. 
Trzy tysiące daje państwo . za 
to, ' żeby matka mogła praco
wać i zarobić . jeszcze c~y. 
Razem siedem tysięcy, plus 
wszystkie omówfoine wyżej kło
poty, klęski, choroby. Ozy na.:
prawdę zaiwsze warte · są tego 
wyniki pracy za-wodowej tej ko· 
bieoty? Toi dajmy jej - oczy
wdście, jeśli ona bllikie rozwią

zanie wybierze, a myślę, że wy
bierze · je większość kobiet -
oire żłobkowe trzy tysiące, 
niech siedqĄ w domu i wycho
wuje ·dzi.eciaka tak, jak to tyl
ko matka zrobić pot.rafli lleż 
zwalnda się lokali na Inne, nie- . 
zbędne cele, ile oszczędza zdro
wia~ Sliły, czasu, pien!ęd.zyl 

Ale czy można tak? Czy moż
na w ogóle pomyśleć cokolwiek, 
żeby natychmiast nie okazało 

się, że nie można nic? 

• • • 
W dodaitku do „życia Wirr

azawy" - „Życiu ł Nowoczes
ności" - Aleksander Wieczor
kow&k:i zgłosił propo.zycję po
wołanda Sztabu Akcjd Rolnej 
W-iosna 81". Wyszedł pl"Zy tym 
z załołenda, że od wdoseI11I1ych 
działań na roli zależą zhi<>ry 
j~ienne, a zatem trzeba w ł a ś
n i e t e r a z zmbić wszystko, 
teby jesień nile zaskoczyła n3s 
złymi zbi~. 

SłUIS.Zllle? N:ie tylko słus•zne, 

81le oczywiste. Można by najwy
żej dysikutować, czy propozycja 
Wieczorkowskiego jest właśinie 

najlepsza i czy nie staje na dro
dze innej, jeszcze lepszej. Je-

poprawy. Ich rodziców nde stać 
bowiem na kurpno masła czy 
mięsa. I dlatego akcją, którą 

już teraz należalCJ1by podjąć, ·jest 
pomoc dla rodzin żyjących w 
nędzy". 

Luka pod nogami się otwiera 
i wpadaim w dziurę nderozumie
nia. T e r a z należy martwić 

się o rodJJi.ny żyjące w nędzy, 

a kiedy - o zbiory jesienne? 
N~e term? Czy to są akcje 
wzajemnie s.i.ę wykluczające? 

Czy może nie mairtwić się o te 
z;biioiry w ogóle, bo ,,i tak dzie
ci nie odczułyby poprawy"? 
Jeśli nde zamartwimy Slię teraz, 
to później nLe ma po oo. Jeśli 

rodui.ce teraiz nie mają za co 

NIE ROZUMIEM! 
tel1 nawet ndie jest najlepsza, 
aile nie wyklucza in;nych jed
n<>ezeS111ych dzLałań, mających 

również na celu un:ikniięde 

złych zbiorów w jesieni - to 
chwytajmy ją czym prędzej, 

~ zbędnego gadania, chwytaj
my każdą szansę zwiększenia 

bazy żywoosc.!owej, każdą mo,ż

liwość postawienia czegoś 

wreszcie na przeraźliwie pu
stych sklepowych półkach! 

Okaz)lje się jednak, że nic 
nigdy nie jest jednakowo oczy
wiste dla wszystkich. Na M'ty
kuł Wieczorkowskiego zareago
wał w „Literaturze" Krzysztof 
Czabański, który uważa że nie 
ma co martwić siłę teraz o zbio
ry jesienne, skoro już dziś po
nad tro;y miliony dzieci żyje w 
ubóstwie. „To z;naczy - pisze 
Czabański - że choćby nagle 
zapełniły się półki sklepowe, to 
i tak te dzieoi nie odczułyby 

kupić n:w;ła, to pewnie niależa
ł<>by pod.ruieść dochody tych ro
dziców kosztem dochodów in-/ 
nych grup społecznych. To na 
pewno trzeba robić. Ale, jak 
wiadomo, żeby dzieci0tm dać 

masło, trzeba mieć pieniądze i 
masło. Teraz i w jesieni. Teraz 
trzeba je kupić za dolairy. W 
jesieni może uda, się nam mieć 
własne, pod warunkiem, że te
r a z będziemy się, za przepro
szeniem, z portek wyciągać, a 
szansy nie przepuścimy. 

I ta dziura nderozumien:ia to 
właśnie to: nie rozumiem; jak 
można kwestionowac próbę ra
towania jednej z takich szans 
i odsuwać' ją nieco lekceważą
cym gestem na stronę, a zalecać 
skoncentrowanie się wyłącznie 

oo zupełnie innej sprawie, rów
nie zresztą ix:zywistej. 

ĆWIEK 

PORAźKI 
-I CO DALEJ? 

W natłoku różnych wydarzeń, spięć i konflik
tów sprawy sportu jakby straciły na swej. a
trakcyjności i zeszły na dalszy plan. Zresztą nie 
ma też specjalnie czym się zajmować, bo i na
si sportowcy nie osiągają takich wyników, żeby 
mogły one bul"'{ersować kibiców. Na przykład 
pięcioboiśc.i z nowym trenerem Zbigniewem 
Paceltem - poprzedni, wieloletni sz,koleniowiec. 
twórca sukcesów naszych pięcioboistów, Bole
sław Bogdan zrezygnował z pracy z kadrą -
na zawodach międzynarodowych zajęli dopie
ro trzecie miejsce. W kołach zbliżonych - jak 
to się często okireśla w notach dyplomatycznych 
- mówi się o tym, że między czołowym pię
cioboistą, Józefem Peciakiem, a byłym trene
rem stosun~i układały się n.ie najlepiej. To też 
mogło mieć wpływ na obniżenie poziomu te; 
dyscypliny sportu. Czy nowy trener - Zb~g
niew Pa.celt podoła trudnym obowiąZikom? 

Nasi hokeiści wrócili z Val Gardena niby to 
przegr.ani, choć można uważać, że jednak z su•k
cesami. Po pierw-.;ze - Wiesław Jobczyk został 
królem strzelców. Po drugie - Wiesław Job
czyk wszedł w skład wytypowanego przez spe
cjalistów zespołu gwiazd hokeja. Po trzecie -
zespół nasz zajął drugie miejS<:e w grupie B. 
Po czwarte - zespół nasz zdobył Puchar Fair 
Play. Ale z grupy nie wyszli - powiedzą za
raz pesymiści. Istotnie, nie wyszli. Nie będą 
więc grali w mistrzostwach grupy A. Dobrze 
to, czy źle? 

Patrząc na to od strony naszych ambicji -
źle. Ale warto też zastanowić się, czy nasi ho
keiści grają już na takim poziomie, że po rok11 
szkolenia mogliby dorównać poziomem gry 
zespołom mocno uplasowanym w grupie A, tait, 
aby mogli tam pozostać na stałe, albo przy
najmniej na dość długo. Mam co do tego po
ważne wątpliwości. I dlatego uważam, że nasi 
hokeiści nie przegrali. To, że pozostali w gru
pie B, że zajęli w tej grupie d.rugie miejsce, po
winno być bodźcem do dalszej pracy. W Val 
Gardena zbierali pochwały za swoją g.rę. Nie 
była ona jednak tak doskonała, aby można by
ło awansować. I to są fakty. Taka jest rzeczy
wistość. Nie ma więc po co rozdzierać szat. 

·Trzeba rzetelnie dalej pracować, aby następnym 
razem nie tylko pokusić się o awans do grup'\! 
A, ale te:i. f o to, aby tam pozostać na dłuże3. 

2 maja . tego roku - to się tylko tak wydaje, 
że do tego czasu jesz.cze jest daleko - nas-za 
piłkarska reprezentacja gra z reprezentacją 

PO 
NRD. Jest to g,ra o aiwans do Hiszpan.ii na mi
strzostwa świata. Pytanie tylko, kto awansuje? 
Kto ten awans sobie wywalczy? Dla 1llll1ie spra
wa jest aż nadto jasna. Do Hiszpani.i pojadą 
piłkarze NRD. Nasi są bez szans. Pokazał to 
21resztą sprawdzian z piłkarzami Rumunii. Był 
to mecz żałosny. Ryszardowi Kuleszy nie udało 
się stworzyć narodowej reprezentacji na takim 
poziomie, aby mogła skutecmie rywalizować z 
piłkarzami tej klasy, co piłka-rze NRD. An to
n.iemu Piechniczkowi też to się od r51zu n le 
uda. Potrzeba na to czasu, potrzeba, aby pol
ska piŁka nożna wyszła z głębokiego kryzys',1, 
w jakim się od dość dawna znajduje. 

Antoni Piechniczek robił co mógł. Wprowa
dził debiutantów. Zorganizował przeszkolenie re
prezentantów. Ale skutki tego znamy. '!'.:-., że 
nasi piłkairze: przegrali nie jest najgorsze. Naj
gorsze jest to, że przegrali w sposób żałosny. 
Właśc-iwie trzeba się cieszyć, że Rumuni n.ie 
chcieli strzelać dalej i postanowili powstać przy 
wymku 0:2 a mogło być inaczej, · mogło byc 
jeszcze gorzej 

2 maja br. czeka nas mec-z eliminacyjny. W 
połowie kwietnfa nasi reprezentanci mieli spot
kać się w kontrolnym meczu z piłkarzami 
ZSRR, ale radziecka drużyna ma. swoje l<'opo
ty i do meczu nie dojdzie. Czy nasf reprezen
tanci zagrają z kimś innym? Wątpię. Pójdziemy 
więc do walki o punkty zupełnie nie przygo
towani. Skutek tego można już dziś przewi
dzieć. 

Mam więc w tej sp.rawie pewną propozycję. 
Wiadomo, w jak ciężkim położeniu gospodar
czym jest nasz kraj. Wiadomo, jakie przeżywa
my konflikty. trudności, jakie mamy kłopoty. 
Czy więc w tej sytuacji, nie byłoby rozsądniej 

wycofać się z eliminacji dających prawo grl'.. 
w Hiszpanii. czy nie byłoby to nie tylko wyj
ście z honorem, ale również dające możliwosć 
zbudr,wania zespołu takiego, jaki mógłby w 
przyszłych eliminacjach do mistrzostw Europy, 
czy do mistrzostw świata, stawić czoło najlep
szym? Taki zespół już mieliśmy. I są chyba 
szanse. aby zbudować taki zespół ponownie. 

BOGDA MADEJ 

PS Pisałam poprzednio o porozumieniu mię
dzy LZPB im. Obrońców Pokoju, ·a KS Włók
niarz. Otrzymałam późn.iej telefon od dyrekcji 
„Obrońców" z prośbą o sprostowanie, że fabry
ka oddelegowała do prac w klubie nie 22, a 15 
pracowników. Oddelegowano ich dla utrzymy
wania porządku I konserwacji obiektów spor
towych, które zresztą są własnością ŁZPB im. 
Obrońców Pokoju. Co niniejszym czynię, doda
jąc od siebie, że w sumie nie o to chodzi, ile 
ludzt będzie dbało o urządzenia sportowe, ale o 
·to, że można dojść do porozumienia m i"dz;y 
klubem sportowym, a zakładem pracy. 

B. M. 

Dawno, dawno. temu, to znaczy 
fdzieś na pr-zełomie sierpnia i wrześ
nia ubiegłego roku (od tamtych dni 
wydaje się, że każdego miesiąca mi
jają całe epoki). gdy po wakacyjnej 
przerwie wróciłem na gościnne stro
ny „Odgłosów" zbulwersował mnie 
tytuł telewizyjnej r~cenzji, którą 
wówczas, w jednym z dzienników o
publikował pewien stały krytyk pol
skiej tv. W kraju clrarpatycznie wrza
ło, w telewiz}i groźnie grzn,iiało, pa
dały . per-sony, kompromitowała się 

propaganda sukcesu, a f:tw recenzent 
opisuje jakieś prog,ra-m<>we ramotki 
pod wdzięCZl!lym tytułem ,;Smaczna 

„Zaćmienie Słońca w konserwie'' 
(żadne aluzje: wszystkie tytuły to au
·tentykJ z piątkowego numeru „Ex
pressu· Wieczornego" (27. III.). 

Wiele audycji z ubiegłego tygodnia 
rozpoczynano od wyjaśnień: „Wpraw
dzie jesteście Państwo zainteresowa
ni innymi, ważniejszymi dla kraju 
problemami, jednak.„" - i tu nastę
powała właściwa zapowiedź progra
mu. Podobnie postąpili prezenterzy 
niedzielnej „Anteny", Gmawiają.: 
przyszły tydzień w tv: „Choć bę
dziecie Państwo oczekiwać przede 

leży spokój społec:z.ny w Polsce. Bez 
środków masowego przekazu z praw
dziwego zdarzenia nie moilna w tym 
kraju racjonalnie rządzić". I daleJ. 
„Członkowie rady wyrazili zdecy
dowany protest wobec nagminnego 
manipulowania informacjami na te
mat wydarzeń w Bydgoszczy, stwier
dzając, iż taki stan zaostrzył i nadal ' 
zaostrza kryzys" (z tekstu publikowa
nego w „Głosie Robotniczym" z dnia 
28/29 marca pod tytułem „Posiedze
nie Rady • SDP. Odpowiedzialnosć 
środków masowego przekazu"). W 

szawy". Telew!zia - ponieważ jest 
to taki mocny środek przekaz.u 
wydaje mi się, jakby się wlokła w 
ogonie" (s. 4). W recenzji Ewy Ba
naszkiewkz (także „Antena" nr fi) 
znamienna sugestia: „Panowie, czy 
nie lepiej użyć kamery i magnetofo
nu wprost i zacytować najważniejsze 
fragmenty? Sztuka dobrego spra
wozdania telewizyjnego to trafny wy-
bór, a nie złe streszczenie". · 

Od siebie dodam, że w ciągu dni, 
które ostatnio minęły, oba sobotme 
(28 marca) wieczorne dzienniki TvP 
mogły satysfakcjonować. Nie będc: 
się wdawał w szczegóły. Trudno re
cenzować informacje. Słuszrriie powie
dział redaktor Wunderlich, że od te
go, jakie to są informacje, zależy o
cena telewizyjnych programów. Nie 
będę się ')'dawał w szczegóły rów
nież dlatego, iż słowa te piszę w nie
dzielne pr.zedpołudnie dnia 29 ma.rea 
w czwartek 2 kwietnia, gdy ukażą 
się „Odgłosy" mój tekst może okazać 
się zadrukowanym skrawkiem parpie
ru. Czas jest nieubłagany. · 

uwadze. Pokazano przecież „An.tygo
ne" w inscenizacji Jerzego Gruzy (nte. 
przepadam za uwspółcześnianiem i 
ekstrawagancją w stosunku do dzieł 
które są wielkie właśnie w swojei 
hieratycznej i spatynowanej starożyt
ności), „Pana Verdoux" Ch. Chaplina, 
przypomniano klasyczny film Rene 
Claira „Pod dachami Paryża". Miłoś
nicy kina mieli jeszcze program o 
Robercie Flaherty'm. Pomijam „Brze
zinę" Andrzeja Wajdy. Jesz.ieze jej 
dwie, trzy projekcje, a przestaniemy 
patrzeć w telewizor. 

~ kolacja". Wstrząsnęło mną naiwnym 
to tak, że nie omieszkałem w swoim SMACZNA KOLACJA 

wszystkim programów informacyj
nych omówimy propozycje filmowe i 
teatralne". 

I ja mógłbym postąpić tak samo. 

. „Odgłosowym" tekście · coś na ten te
mat · poironizować. Jakże się wów
cza·s myliłem! Wspomniany krytyk, 
oo dzisiaj dopiero _ potrafię w pełni 
docenić, był dziennikarzem głęboko 
dośwfadczonym i doskonale więd,ział 
co robi. Wprawdzie to nie Grzegorz, 
a :. Henryk szedł do Kanossy, mtmo to 
chcę, posypawszy głowę popiołem, u
dać . się w tę niewdzięc~ą dla bonom 
wędrówkę i błagać o wybaezenie. 
Niechaj właśnie tytuł dzLsiejszego fe
lietonu będzie zadośćuczynjen-łem mo
ich przeprosin. Cytuję go z pok<M'ą, 
jakkolwiek mógłbym znaleźć coś bar
dziej na czasie: „Małpy w r()li pie· 
lęgniarek", „Krab-gigant~. albo „In
wazja komarów w Banglades.ru", lub 

Czyli „SmacMa kolacja". Me nie 
:nogę pominąć tego co oglądali wszy
scy każdego dnia w ciągu ostatniej 
dekady. Aby nie popaść w herezję 
parę cytatów (już drukowanych) . 
„Prezes SDP stwierdził, że należy 
(.„) spowodować prawidłowe funk
cfonowanie środków masowego prze
ka:tu. Od tego w dużym stopniu za-

tymże samym numerze łódzkiego 
dziennika przekazano kilka rezolucj i 
orga•nizacji partyjnych. Członkowie 
partii pabianickiej „Polfy" ogłaszali: 

„Nie możemy się zgodzić z dezinfor-. 
macją w środkach masowego przeka
zu". „Antena", organ tygodniowy 
PRiTV cytuje opinie korespondentów 
zagranicznych o Polsce (nr 5).. Oto 
jedna z nich: „Prasa polska zmienił.:t 
się ogromnie. Są ośr.odki, gd:z.ie jest 
nawet wyjątkowo dobra. Z prasy 
centralnej wymieniłbym „Życie Wa:r-

Wątki, które podjąłem, wydały mi 
się dzisiaj najważniejsze. Oglądałem 
wprawdzie nie tylko .,Dzienn.iki", ale 
wobec spraw, które się obecnie w 
naszym. kraju dramatycznie powikła
ły, wszystko co nie jest informacją, 
wiadomością na którą się czeka, fak
tem, obra·zem rzeczywistości, umyka 

Jeśli już o kinie telewizyjnym mo
wa: coś mi się wydaje (potwierdziła 
to w niedzielnej „Antenie" Elżbieta 
Fąfrowicz), że wchodzimy w okrns 
Wielkiej Powtórki. Czy będzie czym 
zapełnić program? Zresztą po kilku
nastu projekcjach tegorocznych „Kon
frontacji" mam dosyć kina (nawet je
śli ono obsypane jest licznymi „Osca
rami". „Cezarami" i „Dawidami") na 
paręnaście miesięcy. Podobnie zre. 
sztą jak sportu: lanie w Bukareszcie, 
przegraina hokeistów z Włochami (też 
lanie!) no i najgorsze - porażka Wi
dzewa w Gdyni! Panowie - sporto
wi decydenci - odwiedźcie Bońka, p6 
ki czas. Dobrze byłoby wygrać z 
NRD i na te mistrzostwa świata po
jechać. 

GRZEGORZ GAZDA 

PO TR .I FLETY 
Dobrze jest znać roSOiru1:ka (Gulo gulo). Przy

jaźniić się z rosomaldem, przestawać z rosoma
.kiem, jadać z rosomakiem z jednej miski, dużo 
o rosomaku pisać, rosomaka chwalić„. Rosomak 
(Gulo gulo), najokazalszy w rodzinie kun -
jak pisze Brehm w ,,Życdu zwierząt", ., ... na lu
dzi napada ·tytko .wtedy, gdy ich nie może w 
ża,den sposób unikn'ąć". Rzecz w tym, że unik
nąć ludzj nie może, a zatem na nich napada. 
Kiedy przed la,ty uciekły z olsztyńskiego . zoo 
dwa rosomaki, · ogłos:r.ono stan alarmowy: 
„Zwierz nieduży - rozmiar.ów niewielkiego psa 
- ba.rdzo' niebezpieczny". Alarm ogłoszono i 
nigdy nde odwołano. Nie ogłoswno także, jall:i 
był cel ucieczki, czy ktoś . posłużył się rosoma
kami? Czy ktoś je ftnansował„. Wiele było prze
lriilczeń. Naukową 1wiedzę zastąpiły mity, plotki 
ł · oszczerstwa. Opowiadano, że miano rosomak 
pochodzd od słów „,rosa" l ,,maik". Otóż - gło-

sz,CJ1no - „rosa", bowi,em ros:omak jest władny 
oprysk·iwać pewną przestrzeń lepką rosą do 
której się lepią jego ofiary„. Głoszono „mak" -
bowiem rosomak umie usypiać ofiary makiem. 
Tak uśpionych i oblepionych rosomak załatwia 
bardzo szybko - dobrze jest znać l!Qoomaka 

potem objawiono zńudzenie, potem zdenerwo
wanie, potem strach, a · potem pocz~to się ze 
mną przyjaźnić, przestawać, jadać ze mną z 
jednej miski, dużo o mnie pisać, poczęto mnie 
chwalić„. Ten i ów brał mnie na stronę i mówił 
szeptem, że <>n też, i owszem, ogromnie ceni 

GULO GULO, CZYLI ROSOMAK 
(Gulo gulo), przyjaźnić się z rosomakiem, prze
stawać z rosomakiem, jadać z ro!fomakliem z 
jednej mis·kli., dużo o rosomaku pisać, rosomaka 
chwalić„. 

Kiedy pierwszy raz wypowiedziałem swoje 
credo w kwestii! rosomaików, wyśmiano mnie, 

i lubi kuny, a zwłaszcza najokazalsze z n:ich 
(Gulo gulo). \Dyskretnie, ciągle szeptem, afir
mowa!!W rosomaka, zastanawiano się, kiedy 
mianowicie napada na ludzii. Był człowiek, któ
ry wołał : „Na ludzi, tak, ale na jakicn ludzi! 
Na ludzi godnych pogardy i kary.„ Co do mnie, 

wcale nie lękam się stanąć Olko w oko z roso
ma-kiem, bo..yiem zwierz tak godny, tak okazały, 
mus.i być sprawiedliwy, widzi moją cnotę". ln
ny, o'garnięty szałem, krzyczał: „Nic małodusz
nego! Nadszedł czas próby - dawajcie tu tego 
całego rosomaka, z nim przynajmniej nie będę 
się nudził.„" „Gdy znasz rosomaka, nie lękaj się 
raka" ... O czym pan pisze wier.sze?" - „Oczy
wiście, o rosomaku". „Tylko dureń i pokraka 
nde uwielbia rosomaka" . Obok przyrodniczych 
publikacji o rosomaku istnieją tajne księgi o 
rosomaku. Istnieje Rosomakowstwo, Rosoma
czyzna. „.„ chwyta przeciwnika ostrymi pazu
raim.i i ,wyszaf'Puje mu ciało zębami, tak, że 
ofi.a,ra ginie od ran". D<>brze jest znać rosoma
ka (Gulo gulo). 

BERNARD SZTAJNERT 

Tnodnlk spolecanu~kulłaraln~ „Odrłoa,-; al. A. Mickiewicza 11; kod 90-438 łAdt. Telefony: sekretariat I redaktor aaezeta:r 652 ·44, sekretan redakcji 680-99, publlcy§cl 677·'10. Redakcja ale zam6-' 
wl11ny1•h reknplsńw nie irwraea. 1astnera sobie rl'lwnłeł prawo do skriltllw lnrurmarJe o warunkarh prenumerat)' udziela.Ją oddziały RSW . Prasa-K!ląłka-Rurh~ I onedy pordowe. Cena prPnu
m~rab rorzneJ - 1511 11 Prenumerate .:e dereniem wysyłki sa granice przyjmuje RSW „Prasa - Ki.la1ka--- Rur.h" Centrala Kolporta7u Prasy I Wydawnlrtw OO 958 Wari1zawa, ul Towarowa 28. konto 
~BP "" ndcł lał w Waruawle ar 11!13 . :!0!045 13!1 prenumerata ta Jest drołsza od prPnumPrat„ kra.łowej n SR% dla derenlodawrł>'" lndvwidualnyrh I o 100010 dla zler.aJących fnstytucjł I t:akładów 
1trae1 Wydawca: Rohntnlnza Spłtłtłrlrfnia Wydawnłr.za "Prasa-Książka-Ruch" Lodzkłe \Vydawnidwo Prasowe. Adres: ul. Piotrkowska 96: kod 90-103 Łódź. Druk :Prasowe Zakłady Graficzne R!!iW w 

ł.odzl, al; Armil Czerwonej U. Nr Indeksu 36762. Zam. 665. K-2. · 


	Odglosy1981nr14s01
	Odglosy1981nr14s02
	Odglosy1981nr14s03
	Odglosy1981nr14s04
	Odglosy1981nr14s05
	Odglosy1981nr14s06
	Odglosy1981nr14s07
	Odglosy1981nr14s08
	Odglosy1981nr14s09
	Odglosy1981nr14s10
	Odglosy1981nr14s11
	Odglosy1981nr14s12

