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w Łodzi
- Nie da słę ukryć, ie w minionej dekadzie
prestii ZSL mocno podupadł. Jakie były tego
przyczyny?
- Zapomniano, komu ZSL ma służyć. Przywódcy nie by1i przeci'Wllli socjaU2lIIlowi, ale bali
się chyba otrząsn'!ć J ząreaiowat
przeciwko
WY'IJaczeniom, żeby ich nie na~wano wrogami
socjalizmu. ZSL nie miało zde.cydowanego kierunku działarnia politycz.ne·go. Przestaliśmy się
liczyć jako partia
chłopSJka.
Powinniśmy
nie
tylko współpracować z. PZPR i SD. ale przede
wszystkim współdziałać i OO~Wiadać z.a SWO-

ludzie

ga$fają

ceJ
tapety
Ośrodek

Telewizyjny w Łodi.i, obchodzi w lipcu swoje 25-lecie. Obsłu
ga tematu jubileuszowego jest zaws ze d la dziennikarza sprawą przykrą i chętnie oddałby ją koledze.
Chyba, że jubileusz postawi się na
głowie czyli potraktuje jedynie jako '
pretekst. Nie będzie więc tym razem
próby obiektywnego spojrzema na
dorobek, zadumy nad przeszłością,
anegdot i opowieść! z myszką. Nie
będzie również mówienia o ws.z.ystkich·, o których z okazji jubileuszu
należałoby wspomnieć, od reżyserów
i operatorów poczynając, a na elektrykach kończąc - a zatem o tych
wszystkich bez których telewizja nie
mogłaby istnieć. Odłóżmy to na kolejne „lecie", na bardziej spokojne
czasy. Dziś telewizja to głównie
- dziennikarstwo - przekaz i interpretacja rzeczywistości. Znamy ich
twarze, oglądamy ich programy. Są
jednak zaws~ niedotykalni. za zimną ta flą szklanego ekranu . Przekroczmy ten próg. Co sądzą o swojej pracy? Jakie mają rozterki i marzenda?
Oddajmy im głos.

Osobowość telewizyjria
ANDRZEJ KROLIKOWSKI: Przede wszystkim dziennikarz musi mieć
c·oś do powiedzenia i to jest podstawa . Przegrywa więc ten kto tyJko
będzie się starał podobać. Na przykład pani Trena Dziedzic, która przytłaczała swoją osobowością r·ozmówDalszy ciąg na str. Ś

ją pracę.

Gdyby założenia polityk·i rolnej były
realizowane, nie byłoby tak źle. Moilna
było przeciwstawiać ~ię - błędom, ła·godizić konfHkty, ale n1estety przywódcy zapomnieli
o rolniku in<iywidualnym. Patrzyli biernie, ja.k
pt.iywlleję \lZYskują inne . seklo•.Y rolnictwa.
A po Sierpni·u wielu d·ziałaczy szczebla centralnego i woje·wódz.kiego stanęło na ubocz.u 1 cze·kało, co z. tego wyn:i•kinie.
w

pełni

- Wojewódzki Komitet ZSL w
na pochwały.

Łodzi

tez nle

zasłużył

Kryzys polityczny i społeczny w
jakim znalazł się nasz kraj, wykazał
nieskutecZJność tego typu organizacji.
jaką był i jest jeszcze dotychczas
Front Jedności Narodu. W istocie była to organizacja, która ograniczała
się do występowanfa z apelami, bądi
popierała apele innych o:rganizacji,
będących jej częścią składową. Nie
spełniała roli inicjatora społecznego
działania, przez co nie była autentycroym ruchem polityano-społecz
nym.
Taka koncepcja F·r ontu Jedności
Narodu była wynikiem tezy o niepoddważalnej
jedności
politycmo-społecznej narodu. Życie potwierd"Zilo,
jak dalece teza ta od.stawała od rzeczywistości.

O Froncie

Jedności

Narodu sporo

się mówi ostatnimi czasy, · choć zbyt
mało jeszcze, jeśli przyjąć, że orga-

-

Wiem, że aby istniała prawd-z.iwa partia
musi w niej panować jedność. Wła
dze nacze·l ne powinny być rozliczone. W.iem też,
że moim obowiąZlkiem jest s~użyć społeczeństwu.
A o tym, co było, wolałbym szybko zapomnieć.
Uczymy się na błędach, żeh~ i<:h. ~ej nie pochłopska,

wtarzać.

- Jak pa.n został preze!lem?
- Nie miałem pojęcia, że zostanę prezesem.
Plenwn zrobiło mi niespodziankę i mnie wybrało. Jestem na
trzy lata urlopowany ze

••

•

wrozeme
·z fusów
Inwestycja ta miała być kolejnym
dowodem na istnie.nie „drugiej Polski". Znalazła -się na jed.nej liście
z takimi gigantami jak „Huta Katowice" i „Port Północny". Jednocześ
nie miała stać się Eldorado dla tysięcy ludzi w mieście nie mającym
tego typu tradycji przemysłowych .
Była nadzieją dla krajowego budo wnic·t wa miesz.kaniowego. Słowem, poczęto giganta, a urodził się niedonoszony wcześniak. Żyje, to prawda,
ale czy o takie potomstwo nam chodzi?
Kiedy do Zd·uńskiej Woli przybywały różne komisje. kiedy postawiono na nogi Urząd i K<>mltet WojewódZlki, kiedy projektainci i parny-

Dzisiaj niełatwo zdobywa
pan na nie zasłużyć.

nie

RONT
udzi dobrej woli
Bogda Ma ej

poglądów,

wyr~

c'y
zacy3ne3.

różnic

światopoglądo

też przynal eżności

organi-

gratulowali sobie nawza·
jem udanego pomysłu i lokalizacj1
ni.kt nie przypuszczał, ż-e oto zeb rał ·
się tłum pod.ekscytowanych szamanów i rnzpoczęło się wróżenie z fusów.
Tak .muodziro się Przedsiębior
stwo Materiałów Izolacji Wodoszczelnej .,Izolacja".
W założeniu miał to być kombinat
składający się z dwóch zakładów: w
jednym - produkcja papy, w drugim - w)'dział tw-0rzyw hj'droizolacyjnych (lepik. kity, bHizoile, m.asy
uszczelniające dla bu<ioW\l'lictwa wielkop1ytowego). W sumie prod.ukcja
Zduńska-Wolskiej
„Izolacji" miała
dostarczyć krajowi aż 50 proc. wyżej wzmiankowanych wyrobów. Za
budową takiego giganta przemawiały
racje gospodarcZ10-ekonomiczne. Wychoozon·o ze słusz.nego założenia . że
przecież cały nasz przemysł mate~ia
łów izolacyjnych i wodoszczelnych
pamięta czasy nie tylko TI Rzeczypospolitej. ale częstokroć cara Mikołaja II, Żt> nie można tego dziś nazywać
przemy.słem,
a raczej p::-odukcją chałupniczą, i że jeszcze trochę, a stare maszyny zwycz.ajnie się
rozsypią. Alternatywa była taika: albo remont tego, czego nie warki reDalszy

ciąg
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zaufa.nie.

Bo ja wiem? Urodziłem się na wsi i nLgdy
kontaktu z. chłopami. Prze.z trzvdzieścl lat działałem w ZSL. Jako• dyxektor Ze~·
polu SZJkół Rolniczych w Bratoszewicach utr-zy.
mywałem Więź ze wsią poprzez moich ucz.niów.
Ponadto stale byłem w terenie, prowadząc sz.ko•
lenie i egzaminy kwalif~kacyjne d'la rol.rii•ków.,
Dalszy

niz.acja ta ma sza.nse standa się autentycZJnym frontem PQrowmienia
społe c znego. opierająceg.o się na fakcie . istnienia wielora.k kh postaw i

się

skaciłem

szik:oły.

słodawcy

EUGEN1USZ IWANJCKI

.-

Musiał

Jaki kształt należy nadać ruchowi
sp<HPcz,1Pm u, który oy wychodził z
analizy obecne.go układu sił społecz
nych, stwarzając tym samym moż
liwość współdziałania Judzi o róż
nych orientacjach politycZl!lych i
światopoglądowych? Z tym głównym

ciąg

na str. I

pytaniem zwróciliśmy się do człon·
ków Prezydium ŁÓDZKIEGO KOMITETU FRONTU JEDNOSCI NARODU.
I
W reda~kcyjnej dyskusji udZiał
wzięli: HENRYK KONARZEWSKI przewodniczący Dzielnicowego Komitetu
FJN
Łódź-Polesie,
JACEK
KRZEKOTOWSKI - przewodniczą
cy Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia „Pax". Wf_,ADYSf .AW RZYMSKI - sekretarz Łódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego,
EDMUND TULKO
wiceprezes
Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia
DziennikaTZy Polskich, JAN WAWRZYŃ'CZYK wkeor z ewodni cz ący
Łódzkie~o Komitetu Fr·ontu Jedno ś
-:i ·Narodu.
D;i.lszy

ciąg

na str. 6-7

Sprawa reformy naszego systemu polityczno-gospodarczego stanowi niezmiennie od kilku
miesięcy obiekt wielkiego zaciekawienia spo.łecznego. Znamienne jest, iż w jego epicen• trum znajdują się puede wszystkim procesy
zachodzące w górnych warstwach owego systemu. Należy uznać to jako normalną reakcję
społeczer1stwa, które zmuszone jest voleµs nolens płacić słoną cenę za szaleństwa poprzedniej ekipy rządzącej . Obecnie masy pracujące
patrzą władzy „na ręce", czyli innymi słowy
obserwują wnikliwie i z pewną dozą podejrżliwości
jej poczynania i rozstrzygnięcia.
Przedmiotem szczególnego uwrażliwienia spo- .
łec2mego jest sposób
funkcjonowania naczelnych organów administracji" państwowej. Krytyka zbiurokratyzowanych struktur władzy
państwowej stała się integralnym składnikiem
pyskusji o modelu gospodarki polskiej zasadzający111 się na fundamencie samddzielności
i demokracji gospodarczej. Owocem tej dyskusji jest postulat odbiurokratyzowania naszej
ekonomiki wyrażający się w potrzebie przebudowy i zdecydawanej (a nie zdawkowej) redukcji cet).tralnych ogniw gospodarczych, w
tym głównie ministerstw gałęziowych. ·
Jak przedstawiają się praktyczne.. działania
wychodzące naprzeciw tym słusznym propozycjom? Otóż, zapowiedzią konkretnych czynów
jest podjęta w początku lipca br. przez Sejm
decyzja dotycząca reorganizacji ministerstw

gałęziowych. Wzbudziła ona od razu wiele
mieszanych odczuć w opinii publicznej, oczekującej
bardziej radykalnego „rozprawienia

Dalszy

ciąg

na str. 5
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JERZY KATARASIŃSKI

KONIEC DYSKUSJI
(PO li NADZWYCZAJNYM ZJEZDZIE PZPR)
Zjaz.d właśnie się zakończył. Na
szczegółowe opisywanie
jego przebiegu jud: za późno, Czytelnik dowie-

dobra lek<:ja partyjnego działania i
partyjnej odpowiedzialności; nie raz
· lekcję tę dawali s·a mi delegaci dedział się o nim z prasy codziennej,
legatom. Nic więc zdrożnego w ' tym,
z radia i z telewizji, na podsumoże lek<:ja wyszła poza salę utajniowanie za wcześnie. Trudno jesz.cze,
nych obrad. Przeciwnie, autentyzm
tak na gorą~o. uporządkować zsyntych debat najlepiej świadczy o autetyzować natłok
tentyzmie zjazdu; gdybym nie miał oinformacji, zdarzeń, wrażeń, spostrzeżeń, trudno o
kazji zetknąć się z nim, me znałbym
wnikliwą analizę
prawdy o najważmiejszym wydarzewszystkich przyjęty<:h dokumentów,
zwłaszcza,
że
niu roku 1981, o jego temperaturze,
te najważniejsze
o pasji kryjącej się za nim, o naprzyniósł ostatni
d~ień, poniedziałek.
dziei wreszcie.
Zamiast tego
więc próba opisu, bardzo 6UbiekNic też dziwnego,
że wybiórczy
tywnego, różnej
wagi spostrzeżeń,
charakter
początkowych
relacji,
wra.żeń które być
może z czasem
zwłaszcza tele·.vizyjnych
ze zjazdu,
przyjdzie weryfikować.
a także enigmatyczne informacje o
Dla uczestników,
posiedzeniach zamkniętych, spotkazarówno tych,
ły się z natychmiastową
którzy zasiadali w fotelach deleganega.tywną
tów, jak i dla zaproszonych gości, a
reakcją społeczną. Wietrzono w tym,
także krążących po kuluarach
(od
słusz.nie, czy niesłusznie, relacjoczasu do cza~m
nowanie bowiem bezpośrednie tego
przepraszanych 1
rodzaju obrad nie jest sprawą pronich) dziennikarzy - a wszystkich
stą nawrót do starych, ' manipulazmordowanych,
mających za sobą
cyjnych praktyk, domagano się szybniejedną zarwaną
noc, pośpiesz.nie
kiej, możliwie najpełniejszej i moprzełykane posiłki
(nie takie z.nów
żliwie najprawdziwiej oddającej chagodne pozazdroszczenia,
jakby to
rakter i przebieg zjazdu, informacji
mogło ' wynikać z enuncjacji jakiegoś
prasowej, radiowej i telewizyjnej.
mądrali z hoteli warszawskich), spo. (Notabene dziennikarze
mieli na
re ubytki
portfelach (Warszawa
zje*dzie trudne życie; gdyby pracoto bardw ·drog ie miasto, co sięgniesz
wali wyłącznie metodami legalistyczdo portfela, to stówka, dwie, tny
nymi, czytelnicy i słuchacze dowielęcą). Zjazd ten, IX, Nadzwyczajny,
dzieliby się znacz.nie mniej). O ile
poz(lstanie przeżyciem, które pamię
wiem, obrady , także ich część zamtać będą do końca życia. Róż.ni
knięta, rejestrowane były w całości
zapewne z różny c h
powodów, Są
dla celów dokumentacyjnych.
Nie
jednak i powody ogólne.
wid z iałb y m w tym
nic zdrożnego,
gd yby po ich opracowaniu - co nic
znaczy zafałs zowaniu - przedstaw i ć;
Po pierwsze
te m a teriały publicznie. Prawda boli, ale i oczyszcza. Dowiedzielibyśmy
nic pod czas
tego zjazdu nie
s ię wtedy więcej o tym dlaczego, na
było od początk u do ko ńca wiadome
jakiej podstawie - i każdy mógłby
poza jednym - że musi zbudować
sobie wyrobić własny pogląd - renową konstrukcję , partii: taką, któzultaty tzw. komisji Grabskiego uzra by ur.uehom!ła
ową siłę . pl"Ze>' n.ano: za niewy1:ttarczające, jak· odpowodnią,
potrzebną
dla
wyjścia
wiadali na zadawane i.m w różnych
kraju z impasu i dla rozwoju.
Co . dniach obra.tl--pytania tew. tow. Czurusz sypał się porządek dnia, bo nie
biński,
Moczar,
Jabłoński i inni.
sposób było przewidzieć,
ile czasu
Tajemnic państwowych i partyjnych ·
potrwa dyskusja nad jakąś sprawą:
w tym nie ma. Tak sądzę.
P r zezorność, ostrożność,
a i nieufność kazały delegatom po kilkakroć
Po drugie
wracać do różnych kwestii; wyraź
nie było widać, że
są pod presją
- zjazd ten miał wszelkie cechy
wyborców Śledzących pilnie relacje
forum walczącego. Wynika to z teprasowe,
radiowe i teV!wizyjne, a
go, iż cała poprzedzająca go kampatakże sprawozdania płynące bezponia ta.kie miała te cechy i nie przyśrednio od delegacji
do instancj.i i
niosła
rozstrzygnięć;
przeciwnie,
ol'ganizacji partyjnych. Nie było to
starcie najostrzejsze nastąpiło piratak widoczne w transmisjach telewizyjnych przekazujących otwarte ob- ' •wie tu·ż .przed nim, podczas XI Plenum. Krajobraz poUtyczny zjazdu rady plenarne
tu przeważały
mowa nie tylko o samym gremium
głosy uprzednio przy.g otowane; wrzedelegatów ale i o otoczce zaproszonie nastę.powało
w bezpośrednich
nych i jakby mniej zaproszonych g(lstarciach dyskusyjnych i polemiczści (na pytania
zadawane
przez
nych podczas obrad zamkniętych, w
dziennikarzy, a dotyczące obecności
trakcie których dyskutowano m. in.
niektórych grup w kuluarach rzecznad sprawozdaniem
tzw. komisji
nik parsowy nie potrafił ud·zielić jeGrabskiego,
nad
kandydaturami,
dnoznacznej odpowiedzi)
był
zwłaszcza „centralnymi", do KC, a
bardzo szeroki.
Od reprezentantów
także nad kandydatami
d-0 władz
tzw. porozumień poziiomych po Kanajwyższych .
towickie Forum Party}ne. Od orienSkąd to wiem, skoro obrady były
tacji takich pism jak „Poutyka" po
zamknięte? z drobiaz.gowych relacji
orientację typu „Barwy",
„Rzeczydelegatów, a także
z przesłuchań
wistość". To bardzo
dobrze, że na
taśm
magnetofonowych przemycaokres zjazdu nie położono pokrywki
nych na salę. Także tymi taśmam;
na politycznym kotle - dzięki tezabezpiecz.ali się niektórzy delegaci
mu wyraźniej jest widać kto jakie
przed swymi wyborcami,
kiedy ci
poglądy reprezentuje i o co komu
będą o-d
nich żądać
namaca~nie,
chodzi. Mniej wyraź.nie, choć też go
czarno na białym, sprawozdania z
moina · było dostrzec (zwłaszcza w
tego, co robili i co się dz.iało podtrakcie obrad sobotni.eh) zarysował
czas z.jaz.du. Ze to naganne,
a co
się ten front podczas debat otwarnajmniej niekonwencjonalne? H~·:·
tych, wyraźniej już
w
debatach
Myślę, że przesadna
była
dbałosc,
zamkniętych, najwyra~niej zaś w kunieskuteczna rzesztą, o zachowywaluarach, gdzie krążyły różnego ronie tego rodzaju tajemnic. Nic by
dzaju ulotki, atakujące nie tyle posię zresztą też nie stało, gdyby w tych
glądy, co już po prostu osoby. Do
obradach mogli uczestniczyć również
osób atakowanych najczęściej fnie
dziennikarze. Partyjni dziennikarze.
tylko zresztą w kuluarach) należał
Dyśkusje były zdrowym, to gorącym,
Mieczysław F. Rakowski. Oto fragto zimnym prysz.nłcem,
prowadzą
cym do oczyszczenia tego, co brud- . ment ulotki jemu poświęconej:
ne do przyśpieszenia krwioobiegu, co
„Z
Oświadczenia
Katowickiego
jak wiadomo, korzystnie Qddziaływu Forum Partyjnego Iz dnia 9.07 1981
je na móz.g. Ataki „nie fair" spotydo Prezydium IX Nadzwyczajnego
kały się z natychmiastowymi riposZjazdu PZPR: ·Duże wątpliwości butami, skakano sobie do oczu, nie raz:
dzi w nas stanowisko szeregu tofala sympatii przechY.lała · się to w
warzyszy uczestniczących
również
jedną, to w drugą
stronę, ale ·w
dziś w aktywnej
działalności
parkońcu debaty
tyjnej i państwowej
prowadziły do rozna wysoklc)l
strzygnięć wypośrodkowanych,
tym
stanowiskach. Chodzi w tym wybardziej przekonywających, że wypadku o tow.
Mieczysława F. Rakowskiego, który jako członek KC
pracowywanyc-h nie na zasadzie rę
ponosi również odpowiedzialność za
al!zowania z góry założonego scenakierunek polityki
riusza, kreującego bohaterów i konrealizowanej w
poprzednim okresie. Dzięki niemu tę
flikty, lecz w ogniu &poa-ów. Była to
I

w

błędną politykę uzasadniano na ła
mach kierowanego
przez niego tygodnika
„Polityka".
Udzielał on
sprzecznych z ideologią naszej partii
wypowiedzi burżuazyjnej
prasie na
Zachodiie. Dla zamaskowania swego
rzeczywistego programu polityczne.go bardzo często zmienia swoje stanowisko polityczne.
W załączeniu tekst uzasadniający
wątpliwości towarzys;i;y
Katowickiego Forum".
Do ulotki dopięty wstał
odbity
na powielaczu artykuł · Rakowskiego
z ro.ku 1975, który, istotnie, jeśli czyta się go dziś, może wywołać wz·ruszenie ramion nad ówczesną naiwnością (?) publi-cysty. AtaK;ować jednak M,F.R. za linię „Polityki", której artykuł ten był, być może, taktycmym uzupełnieniem? Za „Politykę", która w os.tatnim dziesięciole
ciu, była jednym z bardzo nielicznych pism, którym udawało się pisać prawdę? Toż to czysta demagogia obliczona na posianie wyborczego zamętu. Mniej wybredne ulotki,
dotyczyły i innych
osób, niestety,
nie udało mi się ich (ulotek) zdobyć
na własność. Rezultatem
takiegoż
działania, jak sądzę, był też ten niefortunny fragment wystąpienia Albi:.
na Siwaka, w którym według mówcy „prezes dziennikarzy polskich, towarzysz Bratkowski, publicznie, podkreślam, określił nasz zjazd, a myślę,
że tu i o wasze uczucia chodzi:
3
proc. - to porządni członkowie na
tym zjeździe, 10 - to odnowiciele,
reszta · błoto". Komisja powołana na
skutek protestu
S. Bratkowskiego
(„nigdy, ani w mowie, ani w piśmie,
ani publicznie, ani prywatnie
nie
wyrażałem się pogardliwie o delegatach na zjazd"), ustaliła tylko to, że
taką informację
Jtrzy111ał to,\\'. Siwak od jakichS cite+ech dzięnnika
rzy. (Można · się domy~~.ć , jakiej o- .
rien tacji}. No' c6ż, można walczyć z
poglądami tow. Bratkowskiego, moż
na samego Bratkowskiego nie lubić
- każdy ma do tego prawo; nie mog:: s i ę jednak oprzeć przed sparafrazowaniem wypowiedzi tow. Siwaka zwróconej do tow. Kruni: Ganię
Was, towarzyszu Albinie, za uleganie demagogii, za to, że posługujecie
się informacjami płynącymi z wąt
pliwych źródeł. Prawda ma być prawdą dla każdego Polaka. Bez prawdy zagryziemy się nawzajem.
Demagogii, pomówień, wręcz oszczentw, krążyło po kuluarach wiele. Także po kuluarach dziennikarskich. otóż dowiedziałem się tam m.
in. że c a ł e środówisko dziennikarskie Łodzi WY?tą.piło w obronie red.
Samitowskiego, śląc mu bratersk!e
pozdrowienia, że ten i ów należy do
KSS „KOR" (bo nie podoba mu się
ZP „Grunwald" bądź pismo „Rzeczywistość"), że k!toś tam w Warszawie
z dziewczynkami, a ktoś z chłopca
mi. Jak z tego widać,
front walki
przebiega także w środowi sku ·dziennikarskim.
W sobotę
wieczorem
gruchnęła rzucona w brać dziennikarską plotka, że jeden z wysokich
warszawskich działaczy
partyjnych
za.bił właśnie samochodem
przechodzącą po pasach kobietę. Jak wiele
innych, plotka ta oka2!1ła się prowo:kacyjnym wymysłem.
Usiłowały więc pewne koła wyk<>rzystać zjazd
dla przeprowadzania niegodnych
tego
wydarzenia
działań
manipulacyjnych i prowokacyjnych. Aby uniknąć ich wpływu
na dalszy przebieg obrad, delegaci
zdecydowali, iż od niedzieli poczynając, dziennikarze nie będą mieli
prawa ws·tępu do
kuluarów Sali
K'rn~resowej. Tym razem decyzja ta
spoitlkala się ze zrozumieniem. Protestów nie było, wopec czytelnych
intencji i zrozumiałych
racji. Ci,
którym protest, w takiej
sytuacji,
byłby 111a rękę, :ma.leźli się w mniejszości.

Ot, zjazdowy
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Po trzecie

dobijali się o kon.sekwentne rozliczenie osób winnych kryzysu, nie dopuszczając • do ustępstw i niedomówień, bezpardonowo żądając wycią
gnięcia wszelkich możliwych konsekwencji, zgodnych z poczuciem sprawiedliwości społecznej.
Oni najostrzej atakowali wszelkie nieprawoś
ci" I nieprawidłowości także podczas
posiedzeń zespołów zjazdowych. Być
może taki stosunek robotniczej częś
ci delegatów na zjazd do zadań. jakie mają spełnić, zaważył na tym,
iż z kraju poczęły napływać niecierpliwe depesze z żądaniem o przyszłościowy program. Być może dlatego obrady
przedłużyły się ponad
zamierzony harmonogram.
Inaczej
jednak ten zjaz.d
przebiegać
nie
mógł. Doszli bowiem robotnicy, nie
podczas zjaz.du zresztą, a wcześniej,
dużo wcześniej, do słusznego wniosku, że nie można budować nowego
bez rozliczenia się ze starym, czego
nauc,zył ich chociażby rok 1956.

Zakończenie
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zjazdowych. Nie był ten zjazd odiwlowany od rzeczywistości, nikt tym
razem nie stawiał tamy
prawdzie,·
nikt tym razem nie podkolorowywał
świata. Delegaci wyjdą z autokarów
i znów staną w kolejkach po mięso,
kaszę, papierosy. Kiedy dotarłem do
parkingu, na którym
pozostawiłem
samochód, starszy człowiek w okienku spytał: - A daleko pan
był?
Za granicą?
- Nie, w Warszawie.
- Nie na zjeździe chyba?
- Na zjeździe.
- No i coście załatwili?
- Czy ja wiem? Mówić to można
dużo ..•
- Pewnie, gorzej z robotą. Ja łu,
panie, widzę budowę naprzeciwko.
Przychodzą na ósmą,
zaczynają, o
dziewiątej, kończą o drugiej. żeby
to jeszcze robili. Ale gdzie tam. l
do czwartej już się tylko snują. Pa·
nie, tak jest wszędzie, ludzie Jut się

obrad IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR
Foto: CAF

Nie mogło to pozostać bez wpły
wu na wyniki wyborów do Komitetu Centralnego. W nowym .KC Z!!lalazł się znacznie
większy procent
robotników i chłopów niż wśród ogółu delegatów. Wybrani zostali w
demokratycznych wyborach, imponując swą postawą, wypływającą z poczucia wartości i sHy.

Czy zjazd

mógł

przebiegać

sprawniej, szybciej? Teoretycznie na pewno tak. Praktycznie
- nie. Ponad 90 proc. delegatów uczestniczyło w takim z.gromadzeniu
po raz pierwszy. Wielu z nich n:e
ma doświadczen.ia
w dyskusyjnych
bojach, niekiedy
nie umie jeszcze
poprawnie
formułować
ripost i
wniosków, popełnia
niezręczności.
Kiedy jednak spytałem kolegę dziennika!!'za, wet,erana zjazdo~ego, co o
tym myśli, co myśli o delegatach,
odpowied,ź brzmiała prosto. Wiele z
poprzednich zjazdów mogło od strony . ich przebiegu, od strony formy
wystąpień delegatów, wyglądać
lepiej. Nie można jednak zapominać,
że w przypadku znakomitej większo
ści tamtych wystąpień, delegaci byli
tylko środkiem przekazu.. Tutaj w
znakomitej większości mówią to co
chcą i jak chcą oni sami i ich wyborcy - a nie instancje. Tamte zjazdy może były ładniejs11:e, ten natomiast jest lepszy, bo prawdziwszy.
Z pełną determLnacją
uczestnicy
zjazdu nie raz deklarowali,
iż nie
zaprzestaną obrad, dopókd cele tego
zgromadzenia nie zostaną zreaILzowane. Nie dostosowywa.no się więc
do harmonogramu, lecz
harmonogram przystosowano
do bieżą~~~h
konieczności. Zja i.d musiał załatwić
zbyt wiele, aby nożna
się było
krępować formalnymi,
sztywnymi
ograniczeniami.
Oby to samozaparcie, odwaga cywilna,' nieskrę·powanie, towarzyszyło
im w dalszej drodze.

był to zjazd
RzeczywiśC'ie

prawdziwie robotniczy.
robotmky i rolnky nadawali mu ton, tempera·turę i barwę, oni przesądzili o jego przebiegu
i wynikach. Oni przede w~zystkim

„„ ,

Rzeczywistość
Natrętne

gle

obrazy

pojawiały

się

rzeczywistości cią

w

wystąpieniach

robić oduczyli. Jak przyjdzie kiedy
wojsko, to wszysto kręci się jak fry·
ga. Ale na co dzień, gdzie tam„.
Pewnie, gadaniem wiele się nie
.zrobi, chyba że się wymyśli sposoby
na to, aby co dzień ·wszyscy kręcili
się w prący jak frygi. Klasa robotnicza poczuła swą siłę. Czy jednak
cała klasa robotnicza czuje odpowiedzialność za to, co się w kraju dzieje? Klasa robotnic.za, chłopstwo, administracja i wszyscy inni? Coś mi
na to nie wygląda.
Nie wszystkie
-n·iedobory da się .vytłumaczyć kryzysem gospodarczym. Istnieje także,
groź.nie się rozwija, kryzys odpowiedzialności. Odpowiedzialności za to,
co się samemu robi. Miliony ludzi
są w g.r uncie rzeczy bierne, całym
miil'ionom nie chce się palcem ruszyć, aby zacząć coś naprawiać. Postępuje proces wygaszania
energii
kierowanej na zewnątrz,
cała ona
kierowana jest do wewn.ątrz, ód siebie. Postępuje ten proces z miesią
ca na miesiąc, z tygodnia n9- tydzie!l,
z dnJa na dzień.
Pewno,
ma on
swoje głębokie przyczyny, a ma też
przyczyny łatwo ' zauważalne,
jak
choćby zmęczenie wywołane trudami życia, przechodzące w apatię, powodujące wybuchy wściekłości.
~Y zdołamy ten proces,
grożący
samounicestwieniem,
zahamować?
Zjazd dowiódł, że istnieją jeszcze, że
nie wygasły, siły motoryczne, żywią
ce się nadzieją i perspektywą. Rzecz
teraz
w
tym
aby
bezzwłocz
nie, bez siraty czasu, umieć spożyt
kować te siły tak,
aby wzbudziły
energetyczne echo. W przeciwnym
razie nie pomoże
nam
najsensowniejsza nawet reforma gospodarcza, nie pomogą kolejne kredyty, bo
nie potrafimy ich spożytkować.
Zjazd wybrał nowe
władze, jest
wśród nich wielu nowych ludzi. W
Komitec-ie Centralnym mamy 9 naszych reprezentantów,
jednego w
Biurze Polityczn.ym. Zwykło się z takich okazji składać gratulacje; c2y
jedna.k w tej sytuacji jest to stosowne? Czeka ' ich przede
wszystkim
ciężka · ha•r ówka. życzymy im więc
skromnie - siły i cierpliwośeri.
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Niemal w rok po sierpniowym proteście
klasy robotniczej, który zmienił perspektywę
widzenia spraw w naszym kraju, doczekaliś
my się wreszcie rządowego raportu o stanie
gospodarki. Mówienie o tym, że jest to dokument grubo spóźniony, wydaje się więc oczywistością. Niestety, za tą konstatacją, kryje się
także społeczny rachunek kosztów dodatkowych spowodowanych zwłoką w opracowaniu
dokumentu, którego poprzednią wersję nie
tylko obśmiali dziennikarze i wydrwiło społe
czeństwo, ale także odrzuciła Sejmowa Komir.ja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
Szkoda tylko ~ że frycowe za radosną twórczość
naszej biurokracji płacimy wszyscy pogarszającą się z dnia na dzień jakością życia.
Raport, który dotarł do naszych rąk w przededniu IX Nadzwyczajnego Zjazdu partiii, jest
dziełem kolektywnym; ale nie całkiem anonimowym. Firmuje je przewodniczący Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów Henryk Ki:liel. We wprowadzeniu do tego dokumentu
podkreśla się, że premier-generał powołał równolegle zespół opiniodawczy pracujący niezależnie od organów rządowych, złożony z wy. bitnych ekonomistów, którym przewodniczył
prof. Czesław Bobrowski. Ich opracowanie, a
także uwagi Wydziału I Nauk. Społecznych
Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem
prof.

Władysława

zostały

Markiewicza
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Ale raport nie odpowiada, niestety, na pytanie dlaczego mimo wprowadzonej reglamentacji, co równoznaczne jest przecież z wprowadzeniem innego, jakby lepszego pieniądza,
za który kupujemy część podstawowych towarów, zaopatrzenie w nie rynku wcale się nie
Wiele kartek pozostaje przecież
poprawiło.
czekami bez pokrycia, choć dotyczą minimum
biologicznego i niezaspokojenie potrzeb w
dziedzinie wyżywienia objętego systemem rozdzielnictwa nie da się wytłumaczyć samym nawisem inflacyjnym. Przyczyny tego zjawiska
można tylko dedukować z dalszych sformuło
wań raportu, który stwierdza, że od sierpnia
ub. r. występuje stały spadek produkcji prze, mysłowej, w tym produkcji przeznaczonej na
rynek. Autorzy dodają ostrożnie, że do tego
zjawiska przyczyniło się „w pewnej mierze"
skrócenie tygodniowego czasu pracy czyli wolne soboty wprowadzone z początkiem roku.
Raport podaje, że od lipca 1980 do maja
1981 t . produkcja przemysłowa obniżyła się o
ok. 130 mld, w tym przeznaczona bezpośrednio
na ryinek o 40 mld zł. _A jednocześnie docho-
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Po Sierpniu ub. r. dla każdego trzeźwo paobserwatora stało się jasne, że efekgospodarowania w kraju jest tyle, co
to bynajmniej nie tylko z powodu
strajków a spadkowi produkcji materialnej towarzyszy niepełne wykorzystanie potencjału
przemysłowego przy równoczesnym obniżeniu
pracy. Były to
się wydajności i dyscypliny
zj awislrn, których nie umiano dostrzec przed
robotniczym protestem, chociaż już w dyskusji
poprzedzającej VIII Zjazd. prawda, że wygaszonej bez wyciągnięcia właściwych wniosków,
konstatowano głęboką nierównowagę ekonomie ną między ilością pieniędzy w ręku ludności na rynku a podażą towarów i usług, w
bilansie handlowym i płatniczym, w zaopatrzeniu surowcowym, w rozdętych ponad
wszelkie' wyobrażenie inwestycjach, których
nie mogły uratować podejmowane rozpaczliwie
manewry gospodarcze, w budżecie państwa
poddawanym po znachorsku korekturom.
trzącego
tywność
żadna i

wszystkich odcieni, a za nimi
Ekonom i ści
autorzy raportu krzyczą od miesięcy o „luce
inflacyjnej", „nawisie inflacyjnym", itp„ którym towarzyszy gwałtowne znikanie wszelkich
dóbr i żywiołowy rozwój czarnego rynku. Raport ocenia niedobór podaży towarów i usług
w stosunku do b i eżących przychodów ludności
na 470 mld zł , co odpowiada czwartej części
przychodów pieni ężnych netto. Łącznie z zasobami gotówki, która wcześniej nie została
wydatkowana na rynku tworząc nawis inflacyjny, raport ocenia 11adwyżkę pieniędzy w
ręku ludności na 600-800 mld zł, co stanowi
rocznych przychodów.
trzecią część
przeszło
Nawis ten powięk s zył się gwałtownie w ciągu
ostatnich miesięcy w następstwie postrajkowych podwy ż ek płac. „Wałęsówka" i towarzyszące jej zwię k szone świadczenia socjalne rozłożyły r yneit i spowodowały koni eczno ś ć reglamentacji wielu artykułów.
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Niewydolność finansowa sprawiła, że w koń·
cu roku 1980 trzeba było podjąć decyzję o
przerwaniu realizacji ponad tys i ąca inwestycji,
w tym blisko pięćdziesięciu wielkićh, na miarę
„drugiej Polski". Nie oznacza to końca tych
ograniczeń , podkreśla raport, mimo strat gospodarczych jakie poniesiemy z tego tytułu.
Struktura inwestycji rozpoczętych jest bowiem
tego rodzaju, że miały produkować dobra inwestycyjne, których i tak nie można by było
wykorzystać ze względu na braki zaopatrzeniowe.

Słabościom przemysłu towarzyszyły karygodne błędy w polityce rolnej. Od roku- 1976, roku pamiętnej podwyżki cen artykułów spożyw
czych, która spowodowała sprzeciw robotników
Radomia, nastąpił regres dostaw podstawowych środków produkcji dla rolnictwa. Uko1974 roku politykę
ronował on trwającą od
niszczenia chłopa, głównie poprzez faktyczne
un i emożliwienie nabywania ziemi. Tym zjawiskom towarzyszyło obniżenie opłacalności hodowli i produkcji roślinnej wskutek wadliwej
polityki cen skupu. Podczas gdy _na wsi szerzyła się biurokracja we wszystkich ogniwach
władzy, brak perspektyw powodował gwałtow
ny odpływ młodzieży, co dodatkowo osłab i ało
i tak już ledwie dyszące rolnictwo. Dało to o
sobie mać gwałtownym spadkiem hodowli,
którą rekompensowano produkcją zwierzęcą w
gospodarstwach uspołecznionych nie licząc się
z jakimik~lwiek kosztami. W te działania zahasłem
angażowano ponad 500 mld zł pod
„Wszystko dla rolnictwa". Srodki te, na skutek nieracjonalnego wykorzystania, zostały w
poważny,m stopniu zmarnowane.

Wszystlkie te przeros•t y sprawiły, że załamała
równowaga finansowa państwa. W roku
1980, po :raz pierwszy od trzydziestu jeden lat,
się

Stagnacja w rolnictwie spowodowała kon i e c zność importu z.bóż i pasz na łączną kwotę 8,5 mld dolarów co odpowiada war t ości
trzeciej części krajowej produkcji zbóż w całej
dekadzie. środki te z o stały po prostu przejed zone.

dy ludności wzrosły o 140 mld zł. Mamy więc
do czynienia ze swoi stym rozw ieraniem si ę nożyc: towarów jest coraz mniej a p i eniędzy coraz więcej przy jednoczesnym pomniejszaniu
się zapasów w handlu w postępie arytmetycznym, co un i emoż liwia utrzyma nie c i ągłości
sprzedaży. Trudności na rynku pogłębi a wadliwa struktura cen.

„

Równie dramatyczna syt uacja występuje w
handlu zagranicznym i bilansie płatniczym
państwa. Nasze zadłużenie z kNjami kapitalistycznymi wynoszące w końcu ub. roku 23 mld
dolarów wzrosło na koniec kwietnia br. o dodatko'l'{Y miliard plus półtora miliarda w kred~h krótkotermino~ych. Poziom zadłużeni&
byl wyższ-r. trzy i pół raza od rocznego eksportu do krajów kapitalistycznych. Przypadające na rok bieżący raty kredytu i odsetki
przekroczyły

jednocześnie

wartość

całoroczne

go eksportu. I jakby tego nie wystarczyło niebezpiecznie skróciła się wymagalność tych
spłat. Raport nie ukrywa, że wszystkie nasze
wpływy dewizowe z eksportu służą obsłudze
zadłużenia. W tej sytuacji import na b ic.':·:r:-~
potrzeby gospodarcze, import, na który jena konieczność
steśmy skazani, ze względu
uzupełnienia części zamiennych do nowoczesnych maszyn i komponentów surowcowych do
nowoczesnych technologii, wymaga uzyskania
nowych kredytów na Zachodzie, które raport
ocenia w bieżącym roku na 3 mld dolarów
tylko dla podtrzymania produkcji na dotychczasowym poziomie. Dodajmy, że nasze zadłu
obecnie półtora
żenie na Wschodzie wynosi
miliona rubli transferowych. w sumie tej nie
- ma blisko pół miliarda dolarów, które otrzymaliśmy ostatnio od Związku Radzieckiego w
formie bezzwrotnej pomocy.
ten opis sytuac}i wystarczy do stwie.rże nasza gospodarka jest chora, a chodysproporcje w zaopatrzeniu
pogłębiają
robę
materiałowym przemysłu. Niedobór węgla szacowany na 12-15 mld ton odbija się niekoprodukcyjnych
możliwościach
na
rzystnie
wszystkich gałęzi pr z emysłu . Skrócenie czasu
pracy w górnictwie, stwierdza raport, spowodowało spadek wydobycia węgla o jedną pią
tą w porównaniu z analogicznym okresem roku ub i egłego. Ocenia się także, że wydobycie
to może być niżs ze o 40 mln ton niż w roku
Już

dzenia,

1979.

Temu spadkowi wydobycia węgla towarzyszy
ostry defi cyt produkcji energii elektrycznej.
Zła jakość o pału i wyeksploatowanie urządzeń
potencjału naszych
sprawiają, że piąta część
elektrowni jest nie wykorzystywana pogłęb i a
jąc deficyt energii. Podobne zjawiska obserwujemy w innych gałęziach przemysłu zwłaszcza
w przemyśle chemicznym. Swego czasu jakiś
urzędni·k beztrosko wykreślił z planu fabrykę
akumulatorów. Dziś płac i my za tę nieodpowiedzialną

decyzję

paskarską

cenę.

Piąta

część

taboru samochodowego stoi unieruchomiona na
skutek braku czę ś ci zamiennych, akumulatorów
i ogumienia. Nasz transport, który nie mógł
-sprostać potrzeb0m przewozowym, wciąż nie
może · się podnieść , gdyż do starych kłopotów
doł ączyły się teraz tr udnośc i paliwowe, o czym
zr e s ztą raport już nie wspomina.
Ale najw i ększe marnotrawstwo i naJwięcej
nonsensów towarzyszyło w minionej dekadzie
polityce inwestycyjnej. I w tej dziedzinie zapłaciliśmy koszty na jwiększe . W roku 1980
wartość zamrożonych w nie ukończonych budowach środków p i eniężnych zamknęła się kwotą
800 mld zł. Aby ukończyć te budo wy na le ża
łoby wydatkować dodatkowo jeszcze 1300 mld

wy stąpił

defi cyt

budżeto wy

w

wysokości

26 mld złotych . W plani e na rok 1981 założo 

n ~ deficyt 120 mld zł. Raport stwierdza, że
te n deficyt moż e si ę pog łęb i ć o czym ś w ia dczą
d oś w i adczen i a pierwszych mies i ęcy . W optyce
Sierpnia nasza gospodarka wc i ą ż w i ęc znajduje
się na krawę d zi katast rofy_ Dlatego tak istotne wyd a ją si ę pyta.nia o źród ła kryzysu i dr ogi vryjś c i a z katastrofy.

raportu pr zyczyny kryzysu, który
roku 1979, choć si ę g a korzeniami
roku 1974, s ą wielorakie i złożon e.

W świ etle
z aczą ł si ę w

Po stagnacj i lat sześćdz i e si ątych nowa dekada, z~i ązana ze zm i aną ekipy rządzącej, rozpo c zęła '!rlę - pod z.pakiem „strategii d~-ona micz
nego r ozwo ju". Rozruszni kiem m i ały by ć t aaraniczn e k redyty p ozw~ l a j ą c e na u n o wo c ze ś 
nienie gospodarki. Za k ład an o przy tym, ż e nastąpi a utoma tycznie wzrost eksportu do najkrajów kapitalistycznych,
wy żej roz w in i ętych
co umożliwi samospłatę długów. Strategia ta
m iała szanse powodzenia przy wzroście wydajnosc1 pracy i racjonalnym gospodarowaniu.
Tymczasem realizowano ją sposobami chałup
niczymi poprzez rozbuchanie inwestycji i nie
kontr-olowany wzrost zatrudnienia. Jednocześ
nie wzrastało uzależnienie od importu materiałowego i kooperacyjnego co przy niedostatku środków dewizowych doprowa dziło do swoistych pustostan ów. Znaczna część nowoczi;snego pr zemys łu była w i ęc od początku aie wykorzystana i pracowała .na pół pary. Mimo to
rozpoczynano kolejne inwestycje. Skutki tej
beztroski nie dały na siebie długo czekać . Już
w 1974 roku stało s·i ę jasne, że liczba zagrożeń
dla gospodarki prze wy ższa faktycznie ko.rzyści
.. 5t rategii dynamicznego rozwoju". Ale twórcy
tej koncepcji nie chcieli tego dostrzec. Negatywne zjawiska korygowano przy pomocy chaotycznych środków zaradczych od s uwając je w
czas ie. Fala powodziowa- w zb i erała i nie na dą
żano z sypaniem wałów , w których pojawiało ·
s i ę coraz wi ęcej szczelin.
dz i ałań

Przykładem

dora źnych

jest

choćby

węgloweg o . w którego rozbudowę zaanga żowano po nad 200 mld zł Jedwyjątkowo
nocześnie jednak rozbudowy wano
energochłonne p r-zemy sły, które zużyły z nad-

problem górnictwa

Zarazem uległ likw idacji drobny przemysł
k tóry charakteryzował się najlepszymi wynikami ekonomicżnymi i stanowił istotne źród
ł o prod ukcji rynkowej. Ruinie uległy młyny,
m asarnie, mleczarnie, cegielnie. Zlikwidowano
sp ółd z i elnie farmaceutyczne powiększając deficyt leków. Restrykcje dotknęły także rzemios ło . Wszystko. co małe. nie mi ało prawa do
is'n.ienia, bowiem nie było godne „drugiej Polski". Nie trzeba d od ąwać, że te tendencje likwi datorskie przyni osły straty które usiłowano
zró w noważyć impor tem m imo deficytu bilansu
handlowego. ,,Stopniowo - stw ierdza raport wzrastał udział zakupów kredytowych ta kże '"
źas poko j en i u b i eżą cy ch potneb produkcyjnych
i kon sumpcy jnych". Sytuacja pła tnicza P olski
stawała si ę w t ych \Yarunk<i ch coraz trud nie jsza, wz rasta ło oprocentowan ie i skracały s i ę
terminy spł at.
Odwołajmy

si ę

znów

dd

raportu,

który

stwierdza:
W roku 1976 po pokryciu zobo'Wiązań platni-na potf'Zeby importu powstało _tylko ok.
cz
64 p·toc. całości wpływów z eksportu towarów
i nSfitg, iV ro ku 1977 już tytko 44 proc.1 w roku 1978 ok olo 39 proc„ w roku 1979 około
23 p roc„ a w rok u 1980 zaledwi e 18 pr oc.

W porządku tych cyfr widać jak na dłoni
n arastanie sytuacji kryzysowej. Powstała swoista kwadratura koła. Przeinwestowanie spowodowało przerastające nasze siły zadłużenie,
a niewłaściwe wykorzystanie kredytów nie poefektów pozwalających na
osiągnąć
zwoliło
spłatę zadłużenia i obsługę rynku wewnętrzne
go. _Wzrost zadłużeni a ograniczał możliwości
importowe na potrzeby bieżące co rzutowało
na braki zaopatrzenia w surowce i materiały
nowoczesnego przemysłu. W ten sposób ulegały
zerwaniu więz i kooperacyjne prowadzące do
przerw w produkcji i spadku jej poziomu
ograniczając nasze mo ż liwości eksp ortowe. Kółeczko zamykało s i ę.

Raport stwierdza, że „strategia dynamicz·
nego rozwoju" przy n o si ła rezultaty zbliżo
ne do zamierzonych tylko w pie rwszych
trzech latach minionej dekady. Ale korzystny trend trwał krótko i w roku 1973
nastąpiło pierwsze tąpnięcie. Istn i ał a wsz akże
poprzez
równowagi
przywrócenia
szansa
zmn·iejszenia tempa wzrostu inwestycji. Niestety, n ie uczyniono tego realiz ując jedn ocz e śnie
w przysp ieszonym tempie program p od wyżek
p łac , które miał y s tanowić efekt propagandowy
trzydziestolecia PRL. W rok później było j uż
za późno, czego wyrazem był osławi o ny
manewr gospodarczy, który niczego nie załat
wił. Była _ to w istocie zabójcza dla kraju polityka odraczania kryzysu za wszell~ą cenę, co
spowodowało jego pogłębienie. Ceną tego odraczania był przede wszystkim spadek efektywności gospodaro wania.'

datkiem przyrost wydobycia węgla s tanowi ą- '
cego w naszych warunkach t wardą walutę pozbawiaj ąc nas efektów importowych. Takim
energo- i mater i ałochłonnym obiektem stał s i ę
symbol epoki gierkowskiej: huta Katowice,
stwierdza raport - b yla
Nieefektywność której pierwszy tylko etap po c hłonął 175 mld
rezultatem błędnego ksz tałtowania struk tur
burząc
planem
poza
zrealizowano
tę
Hutę
zł.
przemysłu, błędów w polityce rolnej, stosowatym samym chwiejną . równowagę gospodarczą
i a mechanizmu ekonomicznego, który forson
kraju wbrew ostrzeżeniom ekspertów krajo-Wal wzrost ilościowy produkcji przy nadmierwych i radzieckich. Nastawiona na produkcję
nym zużyciu energii i materiałów, hamowania
wyrobów cię żkich, których nadmiar na rynprocesów innowacyjnych, złej jakości produkkach światowych, pr z y czyniła s i ę ąo tego, że
cji. Aczkolwiek ilościowa ocena skali nieefekza tę nie. trafioną inwestycje płacimy wyjątk-0podobnie jak innych zjawisk matywności wo wysoki haracz. Mimo ogromnej huty mu- jest sprawą bardzo trudcznych
kroekonomi
kwawyroby
icy
sieliśmy spro w adz ać z zagran
ną, można stwierdzić, że w przypadku stosolifikowane po cenach czterokrotnie wyż s zych
wania w rzeczywistości, a ni e tylko werbalnie
niż uzyskane przez na-s w eksporcie.
ś ci
okazało s i ę takż e nasze zaangaprzemyśle samochodowym, słabo

Nie trafione
żowan i e

w

konkurencyjnym w stosunku do wysoko rozkrajów. Jeszcze wi ęcej krytyki
winiętych
wzbudziła decyzja produkcji telewizorów kolorowych przy kompletnym zaniedbaniu produkcji leków, artykułów chemii gospodarczej i
materiałów dla budownictwa mieszkaniowego.
Raport stwierdza:
W latach siedemdzi esiątych nie podjęto dziakoni ecznych dla stwprzenia branż przemy-

łań

· polityki nastawionej na poprawę efektywno
na pewno nie byloby tak gŁębokiego kryzysu.
Wymagało to jednak wejścia od dawna na drogę reform gospodarczych oraz reform spoleczno-instytucjonalnych, zapewniających rzeczywisty udzial społeczeństwa· w procesie podejmowania podstawowych decyzji rozwojowych.
Można by rzec: mądry Polak po szkodzie.
Ale raport zestawiając katalog popełn i onych
błędów ma na celu uprzytomnienie ich całemu
społecz eństwu, aby nie mogły się powt órzyć
·
w przyszłoś ci.
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slu wyspecjalizowanych w pr odukcji ek sportowej. W konsekw en cj i takiej polityki inwest ycyjnej struktura polski ego przemysłu w roku
1980 jest z punktu widzenia możliwo ści zaspokojenia potrzeb, wy k orzystani a surowców k rajowych oraz efe k tywno ści mniej korzystna ni ż
byla w roku 1970.

uwzględnione

Raport operuje skalą dziesięciu lat budowy
„drugiej Polski", chociaż podkreśla, że nie
wszystkie wynaturzenia gospodarcze można
.• ,}.~P~ ~a~ ną~ r,.aC.hurięlt._ .tri.i.D,taheJ '1~~Y- -',rl!zęba~,
pamiętać, że· Gii!!rek prz~mowal 1'\tierownictwo
w partii takze w' mometlcie głębót{ieko kry'zy:
su, kiedy na Wybrzeżu ledwie przebrzmi a ły
salwy oddane do robotników. Udało mu si ę
dość szybko wyprowadzić kraj z kryzysu społecznego, ale błędy gospodarcze leżące u podłoża grudniowego protestu nie tylko nie zostały naprawione, ale nawarstw~ane całymi latami i rugowane ze świadomości przy pomocy
propagandy sukcesu, spiętrzyły się wreszcie
powodu_jąc grubo groźniejszy w swoich skutkach krach. Jego pierwszym symptomem był
datujący się już od roku 1979 spadek dochodu
n~rodowego, którego nie mogły · powstrzymać
chaotyczne działania naprawcze mające odwlec
moment katastrofy. Były to w istocie wysiłki
bezowocne przypominające próbę gaszenia pożaru najdroższymi gatunkami szampana.

·-·

zł co odpowiada naszym pięcioletni m możliwo
ściollł. Najbardziej bolesne jest to, że wśród
tych kwot zamrożonych 60 mld stanowiło wartość zakupionych za ciężkie dewizy maszyn i
urządzeń ,' które stoją pod 2ołym niebem na
skutek opóźnień w robotach budowlano-montażowych.

w raporcie.

Miał on na celu ukazanie mechanizmów, które doprowadziły do śmiertelnej choroby naszej
gospodarki charakteryzującej się pustymi pół
kami sklepowymi, tasiemcowymi kolejkami i
niepewnością jutra w zaspokajaniu najelementarniejszych potrzeb ludzkich. Rozpoznanie
tych mechanizmów jest niezbędne nie tylko do
reanimacji, która, jak na razie, nie przyniosła
żadnych widocznych rezultatów, ale także do
zapobieżenia groźnemu zawałowi w przyszło
ści. Niestety, nie wydaje się, aby raport te
mechanizmy negliżował do końca, choć w zasadzie stara się mówić bez niedomówień. Jego
słabością jest to, że · autorzy nie uczestniczyli
w opisie faktów, z których wywodzą swoje
wnioski i refleksje ogólniejszej natury zawierzając w tym względzie , choć nie bezkrytycznie, wersji odrzuconej. Nic' też dziwnego, że
udzielając wielu odpowiedz.i na temat przyczyn
obecnego kryzysu, raport pozostawia wiele pytań nie rozstrzygniętych. I nie chodzi tu bynajmniej tylko o kwestie personalnej odpow i edzialności za błędy w polityce społeczno
-gospodarczej, które doprowadziły do wynatupo
stojącym
państwem
rzeń w kierowaniu
ekipy Gierka nad
rządach
dzie s ięcioletnich
skrajem przepaści.

~
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GOSPODARKA
Ciąg

dalszy ze str. 1
albo nowy zaikła<'l. Wybrano wariant drugi. Wówc?..as rozpoczęły się studia map. Jako podstawowy wairunek lokalizacji brano pod
uwagę to, aby do nowo projektowane~o zakładu byłD' możllwte najbliżej z najbardziej oddalonego krań
ca Polski (chodziło o dostawy surowca i odibiór produktów ~ot-Owych).
Wybór padł na Zduńską Wolę, tym
bardziej, że władze lokalne twierdziły, iż w taikim mieście, gdzie przeważa
włókno,
występuje
nadmiar
męskiej siły roboczej.
Tak oto, gdzieś w ,kwietniu 1975 r.
odbyło się uroczyste poczęcie kolejnego giganta. Wmurowano kamień
węgielny, wygłoszono mowy okoiicznościowe, wypito co w takich sytuacjach należy - i zaczęło się!
mootować,

Głos

*

*

•

ma dyrektor naczelny „Izolacji" mgr WALDEMAR ·ZMACZY:NSKI (energiczny, zdecydowany, ale
sprawiający wrażenie jaikby miał już
d·ość tej pracy, choć jest tu zaledwie
roik czasu): Jestem kolejnym dyrektorem, ale nie wtem jak długo wytrzymam. Zakład buduje się od
1975 r. i jest ciągle nic skończony.
Dotychczas nie oddano: warsztatu
mechanicznego w zakładzie papy,
magazynu technicznego, magazynu
paliw. Niby są ~ drobne elementy,
ale one decydują o pracy całego sa-

WROZENIE Z FUSÓW
kładu. Bo co I tego,
blok główny z ciągami

ze ukończono
produkcyjnymi, skoro nie oddano piątej linii!
Nie dokończono także bocznicy kolejowej. Zapewniano nas, ze ostatecznie wszystko to będzie nam Przekazane dwa lata temu, ale potem tych
terminów przybywało i dziś nie wiemy kiedy I co nam pokażą. Ale najważniejszą sprawą nie tylko zresztą dla „Izolacji" jest problem
zwyczajnej pary wodnej. U nas pro·
ces produkcyjny jest procesem cieplnym, bez tego nie moiemy nic robić.
Nadchodzą do nas dziesiątki ton asfaltu i tneba go ogrzać, to znaczy
1J1mlimy lńie.ć odpowiednią 'ilość i jakość \)ary wodnej, ~mperatutę, . ciś
nienie. W 'ZWiązku. z tym zaczętó
obok wznosić elektrociepłownię. Jednakże władze lokalne wychodząc
ze słusznego założenia - postanowiły, ie ciepło d"a samej tylko ,,Izolacji" to niewiele, trzeba aby otrzymywały „wszystkie
sąsiednie
zakłady przemysłowe, takie jak „Zwoltex". „Wola", „Fadom'', „l\1altex", mły
ny, Instytut Zwalczania Pryszczycy,
a także cała gospodarka komunalna
i część domów prywatnych. Przecież
rozumowano
można będzie
zlikwidować
dziesiątki
dymiących
kotłowni lokalnych, spalany węgiel
przeznaczyć na inne cele. W . sumie
poprawiłaby się infrastruktura mia-

sta, mniej

byłoby

zadymienia, mniej

pyłów. Zresztą rachunek ekonomiczny był dość prosty: ponieważ „Izo-

I<'oto: T. Misiak
Zakłady Przemysłu Meblarskiego w
Radomsku t-0 swego rodz.aju icombinat meblowy zatrudniająi:y 4.500
osób, w którym, prócz mebli, produJmje się także płyty wlórow·e, okleiny i desec7Jki sklejkowe, f:tyzy
meblarskie. Zakłady posiadają włas
ną elektroclet>łownię, która, prócz
pary technologicznej i ogrzewczej d~a
własnego uży1Jku, zaopatruje w nią
kitka większych zakładów przemysłowych oraz s7Jkól. Wytwarza
też
energ.ię elektryczną w il<>śc~ 7,5 ~e
gawata. uniezależ.niając się oo kraJowej mocy ener~etycznej.
Zakłady radomszczańskie produkują wszelkiego rodzaju krzesła i fotele. Ta1k -gładkie, wyplatane rafią.
jak i tapkerowane, komplety wypoczynkowe. fotele teatratne f kinowe.
wieszaki, meble dziecię-ce Itp Są też
największym w zjednoczeniu I lictą
cym się w resorcie eks-porterem na
rynki krajów Zachodu (33 proc.) i do
ZSRR (10 proc.).
- Jak kształtuje się -Opłacalność
eksportu na Wschód? - pytam za. stępcę dyrektora do spraw handlowych mgr inż. Stanisława Mazura.
- Handel ze Wschodem dla naszej firmy, jest opłacalny. W ogóle
wszystkie wyroby naszych zakładów
sprzedajemy dobrze. Najbardziej korzystnie kształtuje się eksport
do
FRN, Włoch, Austrii. Najmniej, chociaż to też eksll!lrł opłacalny do
Anglii.
Poszczególne hale produkcyjne rozrzucone na ogromnym terenie z wła
snymi bocznicami kolejowymi, ma7
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gazynami, składami. Wszystkie stanowiska pracy obsadzone, przed każ
dym pokaźna ilość półproduktów,
wózki sprawnie dow<>żą materiał nie dostrzegam nigdz.ie przerw w
-produkcji. Na dworze ogromne st.osy
leżalkującego drewna, wciąż dowozi
się nowe, przerw w dopływie elllergii
elektrj"Cznej nie będzie, wię-c„.?
- Problemy są duże I wielorakie
- jaikby zgaduje moje myśli dyrektor Mazur. - Na,idotkllwiej
dajE
nam się we znaki chemia. To jest
kleje, lakiery, pianka poliuretanowa, .
z którymi są i niestety będą coraz
wi{'.ksze problemy, o czym lojalnie
informują nas dostawcy. Chemia oparta jest bowiem na składnikach z
importu, na które brak dewiz.
- Za wasz towar otrzym·u jecie
przecież za granicą zapłatę w dewi?..ach.
·
- Gdybyśmy mieli możliwość dysponowania choćby 20-30 proc. zarobionych przez nas na eksporcie dewiz, to zabezpieczylibyśmy nie tylko
dla siebie. ale nawet dla kilku innych jeszcze fabryk mebli wszelkie
niezbędne środki na zakup części zamiennych. materiałów, ale również
bylibyśmy w stanie pokryć dewizo·
we potrzeby kooperantów, dotycząre
naszej produkcji. Niestety pusta kasa
w Banku Handlowym nie stwarza
możliwości dysponowania przez przedsiębiorstwo na imniejszym procentem
uzyskanych z eksportu dewiz.
Zamknąłem notes .Już wiem ·co da lej
usłyszę. Czytelnicy też znają to już na
pamięć od wielu miesięcy. Zawsze to

samo, wieczna niemożność. Następny
z kolei zdrowy organizm, bo przecież jesteście producentem przynoszącym ogromne dochody w dewizach dla kraju, Stkazany będzie na
paraliż postępowy i obaj będziemy
się bezskutecznie zastanawiać
kto
was tą chorobą zaraził i kt-0 będzie
w stanie znaleźć na t-0 lekarstwo.

lacja" potrzebuje zaledwie 15 proc.
ciepła z nowo wznoszonej EC, reszta,
85 proc. ogrzeje miasto. Czyli dla tutejszych władz, budowa „Izolacji", a
podarcza, która da zakładom autentyczną samodzielność, jest w stanie
rozwiązać podstawowe problemy, pozwoli obalić bariery hamujące produkcję. Następną sprawą (może
też
już żenujące ,jest mówienie o niej,
skoro przez tyle miesięcy niczego w
tej dziedzinie nie dało się zrobić)
jest problem części zamiennych i na-

wraz z nią EC było wielką nadzieJit
i szansą.
U nas wszystko jest piękne w fazie projektów. Nawet najbardziej
wytrawni działacze zapominają o
trudach na jakie aapotyka rf"alizacja
czegokolwiek. Jakoś tak łatwo przyjmuje się zatwierdzane plany, wierzy
się. ie skoro w dokumencie stoi, ie
rozruch czegoś nastąpi w określo
nym czasie, to Istotnie w tym cza'lie
maszyny pójdą w ruch i zacznie się
produkcja. Nikt nie chce pamiętać,
że później całe komisje pracu~ą nad
ustalaniem coraz to nowych terminów. Tak też się stało z „Izolacją"
I z EC. Niestety, my bez clePłll nie
możemy funkcjonować. W tym roku
często

staliśmy. Na dobrą sprawę
można byłoby ściągnąć z
przestarzałych fabryczek, ale co by

surowiec

to dało? Niewiele, gdyż nasz zakład
nie jest wykończony, nie mamy peł
nych możliwości, nie mamy ciepła."
EC spędza nam sen z oczu. Na ten
temat prowadziliśmy rozmowy z
Przedsiębiorstwem !':Jektrownl I Przemysłu „Energoblok" w Koninie, ze
ZJednoczęniem Budownictwa Energetycznego „Energobudowa" w Warszawie, z Ministerstwem Budownictwa i Materiałów ·Budowlanych, z
Ministerstwem Energetyki i Energii
Atomowej, z Komitetem Centralnym
PZPR, złożyliśmy interpelację w Sejmie. Nasi związkowcy ze swej strony
interweniowali w swoim ZG NSZZ
Pracowników Budownictwa i Spół
dzielczości
Mieszkaniowej. I
nic.
Wszyscy tylko przyrzekają, obiecują, pocieszają. Ale zamiast konkr~
nej pomocy otrzymujemy nowe harmonogramy, potem następne. Uważam, ie jest to wielkie kłamstwo,
brak odwagi by powiedzieć nam
prawdę. Znajdujemy się w jakimś
zaczarowanym kręgu, z którego niepodobna wyjść. Bo co z tego, że eo
•oku otrzymujemy ze swojego resoriu niezbędne limity finansowo-inwe·
st:ycyjne, skoro nie mo~ę tych limitów wykorzystać. W ub. r. nie wyk'lrzystałlśmy 90 mln zł, w tym za J
1tółrocze zużyliśmy zaledwie 20 mln.
Co dalej?

•

•

•

Właśnie, co dalej.? To pytanie przewija się nieustannie, powtarzają je
pracownicy z produkcji, którzy boją
się, że zakład może lada dzień sta-

nąć, a już na pewno zimą będą brać
przymusowe urlopy . Co dalej? pytają inżyaiierowie, dyrektorzy, budowniczowie EC.
Miały tu być produkowane wszystkie asortymenty pap. a także, wymienione na wstępie tworzywa hydro-izolacyjne. Zgodnie z założenia
mi projektowymi ze Zduńskiej Woli
co roiku miało odjeżdżać 100 mln
metrów kw. papy I .35 · tys. ton tworzyw ho\acyjnych. W {)raktyce wygląda to tak: w zeszłym roku wyprodukowano zaledwie 30 mln m.
kw, papy i własnym rnmptem zmo·ntowano aparaturę do produkcji dyspersyjnych mas asfaltowo-gumoWY'Ch (jest t-0 tworzywo z gatunku
pakryć bezpapowych, taka półpłyn
na masa, którą się rozkłada PrzY
renowacji dachów, a która otrzymała nazwę „B!tgum"). Tejże masy wyprodukowano, o Ironio! 80 ton tytułem próby. O przyczynach tego stanu
rzeczy wspominałem wyżej: bra_k
surowców i cie';>ła . Hala produkcyJna jest nie ogrzewa1na i przy temperaturach minusowych papa nie da·
je się zwijać. Taik jest zimą. Ale postoje są ta•kże latem: 7 dni w kwiet·
niu, 18 dni w czerwcu. A wszystlto
z braku asfaltu, którego w III kw
br.' „Izolacja" otrzyma o połowę
mniej nii wynoszą jej aktualne po.
trzeby. Asfalt jest pochodną dest~
lacji ropy naftowej, ale t>Iocka rafineria nie reaguje na monity, ma

- Wolał zapłacić niż zrobić?
- Musiał wykonać swój plan wyrobów gotowych. z których przede
wszystkim go rozliczano.
, - Rzeczywiście. Trud1no by było
wymyślić coś bardziej absurdalnego.
Przyjdzie pewnie i wam, z braku
części zami·e nnych, kupować teraz za
granicą kompletne wóziki.

Henryk Czarnecki

CO SKRZYPI,
MEBLACH?
W czcz-ej gadaninie będzie równać się
w dół, aż „przyjdzie walec I wszystko
wyrówna" jak mówi oorzekadło. Na
nieszczęście na coraz niż:ISzym poziomie, a do depresji już niezbyt daleko. A może się jednak mylę I dowiem się zaraz od pana, że nie jest
talk źle? Słucham, panie dyrektorze.
Czytelnikom też ;„stem przecież coś
winien: ch<'ieliby widzieć czy i na
czym będą jeść. spać, siedzieć.
- Jedynie radykalna reforma gos-

rzędzi.

W chwili obecnej sytuacja
jest katastrofalna. Pomimo jednak
alarmów i jednocześnie
obietnic
kompetentnych przedstawicieli naszej gospodarki, przynajmniej w naszej branźy, nie zauważyliśmy najmniejs?ej choćby poprawy. Oka.zu,i~
się, ze nie ma w Polsce siły, która
by potrafiła przeciąć problem z czę
ściami zamiennymi. Znam osobiście
sprawę, ze producent zapłacił 6 mifionów kar za ich niewykonanie i,..

-

Ano", ' przyjdzie,
Co z drewnem, podstawowym
przecież surowcem do produkcji mebli?
- W tej chwlll jest I w najbliż
szym okresie nie będzie go brakow~~

.

Dlaczego więc takie ogromne
trudności z nabyciem mebli, skoro
ponad 50 proc. waszej olbrzymiej
produkcji, bo za 1 miliard zł rocznie
dajecie na kraj?
-
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własne kłopoty.

w „Izolacji" nikt nie mówi
o planach. Podobnie jatk w Jatach
euforii budowalnej projektanci i decyd~nci, talk dziś dyrektorzy także
w~ózą z fus6w: jeśli będzie surowykonamy tyle a tyle jeśli
Wl&c illie - stoimy! .Przecież za I Półro
CLe wykonano z.aledwie 30 proc. tego, co mo.żina byłoby wykonać mając
surowiec i gotowy w całości zakład.
Dziś „Izolacja" zatrudnia 580 ludzj
i wszyscy wiedzą, że jest ich tu za
d?,ż<>, choć iPrzy „normalnej" produkdrugie
CJI trzeba byłoby zatrudnić
tyle.
Mimo tego, że sama „Iz.olacja" bo·
ryka się z trud,nościami, Zduńsika
Wola czerpie z faktu j.ej istniel)ia
.widoczne korzyści: zakład partycypował już w budowle cklmu kultury,
kolektora sanitarnego dla dwóch
ulic, oczyszczalni ścieków, wodocią
gu, stacji traf.o, sieci telefonicznej,
ujęcia wody, przebudowach ulic, budowie ciePłocią.gu, budowie bocznicy kolejowej, w perspektywie pomoc w rozbudowie sta·cjl PKP i budowa ilo.b:ka, a ponadt-0 dla miasta
przewacza się tr:z:y budynki na potrzeby słlWby zdrowia, a tak.że oddano dla mieszkańców Zduńskiej
Woli 330. mies7Jkań. W sumie jest. to
s-pora pomoc, bo wynosi prawie pół
miliarda .złotych.
Mimo to pytarue: co dalej? powrau. EC stała się w tej chwili problemem nr 1. Do Warszawy wędrują
;pisma - skargi, pisma - błagania,
w których zawarta jest prośba o
pr:iys.pieszenie zak-0ńczenia prac i
przyłączenia „Izolacji" d·o źródła
ciepła. 8 kwietnia br. dyrektor W.
Zmaczyński zwraca si~ do ministra
atomowej
energii
i
energetyki
Zbigniewa Bart<>siewicza z prośbą o
interwencję u generalnego wykonawcy jaikim jest wspomniane już
PBEiP ,,Energ-01blok" w Koninie,
przypominając, ie przecież minister
jeszcJ\e w tUtym złożył w Sejmie oficjalne zapewnienie, że w br. EC w
Zduńskiej Woli l'UllZY pełną parą. W
odpowiedzi dyrektor Deplld'tamentu
Inwestycji i Budownictwa int. Jan
Galka z tegoż mi~isteI'Stwa odp0wiada, że „przeprowadzona ocena sytuacji na bucklwie wykazała, że za.strzeżenia kierowane pod adiresem wykonawców o :z;agrażającym niewyikonaniu podjętych zob-Owiązań wobec
Sejmu PRL, dotyczących przekazania w br. do0 eksploatacji jednego
kotła OR-32 i jednego k-0tła WR-25,
jest nieuzasadnione". Dziesięć . dni
później „Izolacja" wysyła do wspomnianego departamentu pismo wyjaśniają,ce, w którym uparcie twierdzi,
że „trruchomdenie EC w roku 1981
nie jest jeszcze d-0 k-0ńca przesą
.doo·ne". W.ysyłąjąe . pa\fyŻsze ,0pię.rni
n:o się na wręcz entuzjastycz.nym do.kumencie jaki wcześniej nadszedł od
Zjednoczenia Budownictwa Energetycznego „Energobud-0wa" z Warszawy, \V którym dyrektor d.s. produkcji i.niż. Ryszard Chmielewski zapewnia ministra energetyki i energii
atomowej, że „kierowane pod adre.sem wyfkonawców zastrzeżenia co do
oPiesz.ałości ich dział.ań, :z:agrażają
cych niewykonaniu podjętych wobec
Sejmu PRL zobowiązań dotY:czącyc?
przekazania w br. do eksploatacJ1
1-.go kotla OR-32 i l-.g-0 kotła WR-25. są bezpodstawne. Dowodem tego,
j.est zamierzenie ' z.montowania w bir.
wszystkich 5 kotłów (tj. 3XOR-32 i
2XWR-25~ na c·o jeszcze pozwalają
warunki czasowe i zgromadzony na
budowie potencjał, a co determinowane je$t wyłącznie zrealizowaniem
dostaw przez inwestora".
Inwestorem, oczywiście jest „Izolacja".

SKI: Pracujemy na wydłużonym
dniu, także w dni wolne od pracy.
A mimo to nie możemy skończyć.
Zawsze coś nam przeszkadzało. Pn:e·
de wszystkim katastrofalne zaopatrzenie w materiały. Np. w czerwcu
staliśmy 3 tygodnie, bo brakowało
cementu. Podobnie było z materiała
mi ściennymi. Ostatnio udało mu się
załatwić 5 ton wapna, starczy na tyd~ień dla 40 murarzy. I tak jest w
kolko. Nigdy nie wiemy co będzie
jutro. A przecież w „Energobloku"
pracuje 128 ludzi! Aktualnie 40 osób
jest na warsztacie remontowym ·
„Izolacji'', bo che!\ oddać ten warsztat po 20 lipca. Właściwie więcej
rzeczy nie 'ma, niż są. Nie ma ga •
zów technicznych. Jeśli Ich nie otrzymam - stanie montaż konstrukcji
stalowych. Od '3. m-cy mamy kłopoty
z benzyną. Z tego powodu miałem
dwutygodniowy postój tra.nsportu.
Niestety, nie mogę odpuścić jakiejś
brygady, bo mi później już nie Wt'Ó·
ci. Więc niech ludde się wa.łkonią,
ale niech będą na budowie.
Obecnie w EC żadnego obiektu nie
wykonano w takim stopniu, by moż
na było go przekazać do rozruchu.
Natomiast prz1gotowano już. pod
montaż urządzeń i instalacji rozdzielnię główną na 15 kV, węzeł prze·
sypowy węgla, pompownię w6d deszczowych ł technologicmych, wodooczyszczalnię, rozd:zielnłe 6 kV I O,ł
kV, a budynek główny Jesł wykonany prawie w 80 procentach. Myślę,
że do końca sierpnia przekażemy
front robót dla podwykonawców,
głównie dla „Energomontażu'', który
musi wykM1ać instalacje technologiczne oraz montaż maszyn i urzą
dzeń. Ale i wówczas Zduńska Wola
nie otrzyma ciepła. Natomłast dwa
kotły, które oddam dla „Izolacji"
mogą by,ć wykorzystane przez miasto, bowiem staną się zb~dne %0 ton
pary i l 6 Gcal ciepb..
Złożyłem rezygnację, ale ml jeJ nie

Dziś

•
kierow.nhk
•

Mówi
„Energoblok"

•

budowy PBEiP
SZYMON GATKOW-

- Największe bra.ki występują w
tzw. meblach skrzyniowych (szafy,
regały), natomiast nasza produkcja to
przede wszystkim szkieletowe, a 1
tym nie jest chyba najgorzej.
- Widziałem tutaj, w wyl';tawowym salonie prezentującym waszą
lekkich,
kolekcję
pr~J.kcję, dużą
pięknych krzeseł I foteli giętych wyplatanych rafią, efektoWII'ly komplet
Gdzie
„Ja<lwiga".
wypoczynkowy
ro.o.i.n.a by to kupić, bo w sklepac h
m~blowych nigdy nie udało mi się
teg-0 oglądać.
- Komplet wypoczynkowy „Jadwiga" mógłby być przez naii produkowany w kilkakrotnie większych nościacb, gdyby nie fakt, że materiał
na pokrycie I mechanizm sprężynowy.
sprowadzany jest z Jugosławii l to
chyba wyjaśnia wszystko.
- A te piękine krzesełka z rafii?
- Krzesełka te w 95 proc. idą na
eksport.
- 0.d dłuższego czasu poszukuję
bezskutecznie taboretu do pianina z
regula.cją wysokości. Czy nie wie pan
dlaczego nigd-zie tego nie mogę ku.
pić?
- Niestety, tego typu taboretów
od wielu lat już nie robimy mimo
dużego zapotrzebowania Produkujemy coś- w tym rodzaju, z regulowanym siedziskiem, z tym, że.„ zni1w
muszę pana zmartwić, jest to Pro·
dukcja przeznaczona na eksport. ,
- Rozumiem.„ Jak widzi pan dyrektor przyszłość zakładu? Kiedy
nastą.pi poprawa w iwiększeniu Pro·
dukcjl? Jaik orientuję się z pana wy-

'

'

•

>

przyjęli.

1

•

•

•

Tyle kierownDk budowy, Jednak
samo prrekazan4e kotłów i ich rozruch nie spirawią cudu. N.awet gdyby oddarto wszystkie 5 kotłów, Zduń
SJka Wola nie sk-0rzysta ani z jednego kilograma pary. Bo miasto nj.e
jest przygotowane do przy~cia tego
dobrodziejstwa, choć kiedyś o nie zabiegało. Po prostu nie dokonano podłączeń, choć w szybkim tempie szpeci się ulice ohydnymi napowietrznymi rurami. Natomiast kiedy będą
podłączone domy i zakłady do EC,
nikt nie wie.
k a. Pozostaje wróKoło się zamy>
żenie z fusów.
„Izolacja", choć jest dzieckiem
niechlubnego okresu przerostów amqi,~yJnyc~ ,m.~ecież ~miała

stać

się

czterdziestotY•
szans~ dla
wieliką
sięcznego . młas~ Wybu.dow.ana pra-

wie z.a 3 miliardy złoty~h, dziś jest
czymś wstydliwym, gdyż jak więk
s:z<>ść budów-.gigallltów, nie s,pełnia
oczekiwań. -Kogo dziś za to winić?
Sądzę, że nie czas n.a szukanie ofia:r,
lecz należy z zaistniałego faktu wyciągnąć praktyczne wnioski. Budownictwo czeka na papę, prywatni wła
ściciele domów na próżno pytają o
nią w sic.lepach 1 magazynach, spół
d:delnie mieszkaniowe z całego kiraju
bezskutecznie poszukują leiPiku, k:itu
Dlatego
czy mas uszczelnj~jących.
też nie przemawiają do mnie argumenty dyrektora departamentu z
Ministerstwa Energetyki i Ener'gii
Atomowej, że na budowie EC w
Zduńskiej Woli wszystlko jest w porządku i termin oddania kotłów wstanie dotrzymany. Sądzę, że „Izolacji" potrzebna jest natychmiastowa
pomoc, że trzeba 2JI'Obić wszystko,
aby do reszty nie znis~zyć tego, co
;tui zostało tu zrobione.

Ciąg

w

Nieco historii
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GOSPODARKA
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działania funkcji
strategicznych, a także kształtowan\e warunków ekonomicznych gwarantujących zgodność
interesów przedsiębiorstw z interesem ogólnospołecznym. Koresponduje to z logiką będące
go in statu ·nascendi modelu gospodarczego, w
którym nakazy i limity zastąpione zostaną instrumentami i mechanizmami ekonomicznymi.
Utrzymanie tradycyjnych funkcji resortów byuniemożli
łoby szkodliwym anachronizmem
wiającym skomponowanie spójnego systemu
gospodarczego. Przykład zakończonej 'f iaskiem
reformy z początku lat 70 dowodzi, iż zmiany
w zasadach działania przedsiębiorstw, którym
nie towarzyszy istoina modyfikacja stylu funkcjonowania centrum planistycznego prowadzą
do powstawania irracjonalnego systemu, niesprawnego w sensie prakseologicznym i n'e
efektywnego ekonomicznie.
przyjęciu za podstawę ich

4

Dia oceny uchwalonych przez: Sejm żmian
w organizacji niektórych organów gospodarczych warto przypomnieć krótką historię ewolucji struktur ministerialnych w Polsce Ludowej. Historia ta w pełni potwierdza tezę o buj·
nym rozkwicie centralnej biurokracji gospodarczej, która stała się swoistym molochem
ludzką. inwencję i przedsiębior
nis;>:czącym
czość.

Początki rozwoju owej biurokracji byW nader skromne. W roku 1945 istniało '"tyił<o jedno ministerstwo w sferze przemysłu składające
iię z siedmiu departamentów ogólnoprzemysłowych i czternastu branżowych centralnych
zarządów, działahCych na prawach departamentów ministerstwa. Centralnym zarządom
podlegały zjednoczenia o strukturze branżowej
lub branżowo-terytorialnej.

Ale już w roku 1949 wydano ustawę będącą
zwiastunem rozrostu administracji gospodarczej. Na mocy tej ustawy rozwiązano urząd
ministra przemysłu i handlu oraz powołano
następujące ministerstwa: górnictwa, przemysłu ciężkiego, lekkiego, rolnego i spożywczego,
handlu wewnętrznego oraz zagranicznego. W
tym samym roku powołano do życia Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, a w 1950 r.
Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości.
Wkrótce potem w 1952 r. powstały kolejne nowotwory w postaci ministerstw: przemysłu
maszynowego, hutnictwa, drzewnego i papierniczego oraz materiałów budowlanych.

w
1U')

roku · 1956 wadliwą struki funkcjonowanie centralnych organów
gospodarczych uznano za przyczynę wielu niepowodzeń w realizacji planu 6-letniego. Dyskusje modelowe z lat _ 1956-1958 doprowadziły
do wykrystalizowania się podstawowych zało
żeń reformy gospodarczej, które zapowiadały
kurs na decentralizację 1 samorządność. Urzeczywistnienie tych zasal:l wymagało pewnego
demontażu centralnych organów i zmiany stylu ich działan i a. Reorganizacja tych or~anów
SlJowodowała, że z 38 minis tel'stw pozostało 25,
w tym 15 zaJmujących się administracją gospodarczą. Zlikwidowano również wiele :rnrzą
dów branżowych, które stanowiły część aparatu
ministerstw.
W

przełomowym

turę

-

Późniejsze lata udowodniły, że biurokracja
gospodarcza posiada tajemniczy dar gzybkiego
regenerowania swoich sił i możliwości. Okres
lat 60 i 70 był fazą „doskonalenia" struktur
organizai,:yjnych gospodarki, w którym to procesie zaznaczyła się szczególnie ekspansywność
centrainych urzędów prei.endujących do miana
wszechwładnych. W efekcie według stanu na
1980 r. w Polsce istniało 49 ministerstw i urzę
dów centralnych, z tego 25 reprezentujących
Niewiele krajów
gospodarczą.
adi:ninistrację
świata mogłoby się równać z nami w tej specyficznej dyscyplinie.

Charakterystycznym rysem epoki dynamicznego rozwoju biurokracji gospodarczej była
sw01sta zasada powoływania nowych urzędów
centr~lny~h oparta o dwie podstawowe przesłanki: Pierwsza polegała na .fałszywym przekonamu władzy, iż określony -problem ekonomiczny najlepiej rozwiąże się poprzez utworzenie nowego ministerstwa, urzędu czy komitetu.
Istota drugiej przesłanki sprowadzała się do
~>0trzeby zagwarantowania upadłym politykom
i faworytom tzw. ścisłego kierownictwa lukratywnych stanowisk. Fatalne skutki tego rodzaju polityki nie wymagają komentarza, gdyż są
dobrze znane opinii publicznej.

EUGENIUSZ IWAtN•l·OKI
powiedz.i zagranica trzyma w rę.ku
„zielone" czekając na wasze wyroby.
- Mimo dotkliwych braków mebli
na rynku i W2rastających z zagranicy zamówień planuje się w obecnym okresie zmniejszenie produkcji
o 10-12 proc., według wytycznych
Decyzje · te są
Komłsjf Planowania.
wynikiem drastycznych ograniczeń
środków dewizowych na import.
- Czy w związiku z sz.erpiko dys•
ikutowaną w kraju sprawą tzw. przesunięć pracowników do inny::h dzie;dzi.n gospodarki nie przewiidujecie
zwolnień w waszym zakładtle?
- Klejów mamy na dwa dni, O•
kreślonych grup la.klerów na tydzień,
często podrażamy koszty produkcji
stosując materiały zastępcze, aby nie
do przestojów I jeszcze
dopuścić
większych strat. Nie ma takiego pracownika w zakładzie, który by mógł
z całą pewnością powiedzieć czy jutro, pojutrze nie zatrzymamy maszyn
z braku wrowców. Ten stan niepewności demobilizuje ludzi. Intencji\ naszą jest nie stracić ani jednego pracownika, gdyż, jak zdążył się pan
zorientować zwiedzaJlłC nasz zakład,
produkcja naszych wyrobów wymaga
wysokiej fa'cbowoścl: zbyt długo lu·
dzie musieli si~ tutaj uczyć swojego
rzemiosła. Zamiast 12 proc. zmniej- .
szymy produkcję tylko o 3 proc.
Prze.idziemy, po prostu, na asortyment droższy, bardziej pracochłonny.
- I wyjdziecie na swoje. Ale rynek tych mebli otrzyma dużo mniej ...
- Za to może ci, co kuplą, będą
bardziej zadowoleni, bo przecież rynek poszukuje lepszego towaru.

dalszy ze str. 1

s!ę" z ministerstwami i autentyc:z:ne zaniepokojenie zwolenników kompleksowej i głębokiej
reformy gospodarczej.' Rzeczywista, a nie retuszowana modyfikacja resortów stanowi przecież bardzo ważki element reformy, decydują
cy w znacznej mierze o jej sukcesie.

-

•

'

'

Istota zmian

/

Zgi;>dnie z intencją rządu koncepcja nowego
podziału resoTtowego ·dostosowana została do
pięciu kompleksów gospodarczych obejmują
cych n0;stę.pujące . sfeTy: gospodaTkę Tolną i
pTo~ukc3ę zywności; wydobycie wszystkich kooraz wytwaTzanie energii; 1iutnictwo
~alin
i _Przemysl . :rzaszynowy; chemię i pTzemysł lek·
ki; budownictwo i przemysł materiałów budowlanych. W związku z tym utworzono cztery
no.we miniSteTstwa dziafowo-gu~ęziowe O'Taz podzielono dotychczasowe MtnisteTstwo Handlu
ZagTanicznego i Gospodarki Morskiej na dwa
u:zę~y.

Bilans strat i zysków ministerst w wy-

mkaJący z przeprowadzonej operacji jest następujący: powołano do życia sześć nowych
urzędów (nie licząc instytucji' ministra pełno
mocnika rządu ds. reformy gospodarczej), zlikwidowano natomiast dziesięć. Per saldo struk-

gospodarczych
organów
centralnych
tura
. uszczuplona została o cztery ogniwa.

'.l argument~c~i skony rządowej przedstawionej w SeJmie wynika wniosek, że nowe
twory r~sortowe nie oznaczają mechanicznej
korz;asacJi dotychczasowych urzędów. Reorganizac,Ja resortów służyć ma realizacji doniosłych
celow reformy gospodarczej oraz, co jest bardzo ist<Jtne, stanowi sprawdzian st-0sunku rządu
do reformy. Potwierdzeniem pozytywnej postawy rządu wobec urzeczywistnienia reformy
jest zapowiedź przewartościowania funkcji
pełnionych dotychczas przez resorty. Funkcje
te będą zharmonizowane z zasadami samodzielności i samorządności przedsiębiorstw. Generalnie rzecz ujmując przeistoczenie funkcji
resortów polegać będzie na rezygnacji z nakazowo-rozdzielczego kierowania gospodarką i

Uwagi sceptyczne
RozpatTując ustawę sejmową o reorganizacji
resortów należy zgłosić kilka wątptiwoki wyplywają.c:yc1t z troski o interes Tzeczywistej
reformy. PTZede wszystkim musi uderzyć fakt,
ze zabieg Tedukcji resortów okazał się .pociąg
nięciem zgoła połowicznym. Przypomnijmy, iż
w wielu projektach reformy gospodarczej zakładano poważne ograniczenie liczby ministerstw gałęziowych, w tym koncepcja SGPiS
zawiera propozycję pozostawienia tylko jednego takiego ministerstwa. Można przeto śiniało
jest jeszcze
stwi,erdzić, że skalpel rządowy
zbyt tępym narzędziem w stosunku do poodbiurokratyzowania
konsekwentnego
trzeb
gospodarki. Chciałoby sie wierzyć, że omawiana reorganizacja jest pierwszym, a nie ostatnim etapem na drodze do uproszczenia struktury resortów gospodarczych.·
Wielką niewiadomą jest sposób uksztaltowawewnętrznej struktury nowych resortów.
Bolesnym ciosem dla reformy byłoby utworze•
nie tych resortów jako tworów składających
departamentów,
się :t wielkich. branżowych
które reprezentowałyby dotychczasowe resorty.
A zatem wszystko pozostałoby po staremu,
zmianie uległyby tylko szyldy „nowych" resortów. Doprowadziłoby to do recydywy starych
struktur administracji centralnej. Przyjęcie

nia

takiej koncepcji organizacyjnej resortów porównać możTla do „konia trojańskiego" podarowane~<> ruchowi społecznemu na rzecz reformy ~ospodarczej.
okażą się płonne, jeśli

Przedstawione ohawy

w nowych ministerstwach istnieć będzie struk-

tura OP,arta o departamenty funkcjonalne peł
.konsekwentnie koncepc:yjno-i;trate?icrne
funkcje na swoim obszarze tizi;\łania W ten
sposób zapobiegnie się w pewnej mierze grnź
bie odnowienia starych układów, owych sła
wetnych „ lobby" resortowych preferujących
partykularne interesy własnej branży. Wykorzenienie' tych partykularyzm6w sprzęgniętych
częstokroć z inter.e~ami regionalnymi wymaga
zasadnic7.ego zwrotu w relacji minist&stwa ·.do
rządu. Chpdzi po prostu o to, aby ministerniące

~twa rr.prP.zinitowaty rząd wobec branż a nie
jak dotuchczas - brrtnźe wobec Tza<lu. Odw„6cenie dot11c1iczasot1Jei absu.rdalnej relacji zaQ1VO.Tant11.;ie p"lszanowanie i?ttcre.~ów oąólno
spolecznycli w 1ccmfrontacji z bran:towumi,
kt6ruch calkowitej eliminacji nie sposób osią
gnqć.

A propos partykularyzmów branżowych one w pełnej krasie podczas prac
komisji sejm-owych rozpatrujących rządowy
projekt reorganizacji ministerstw. Powstały
mianowicie wśród p()słów kontrowersje na temat usytuownnia lefoiclwa i przemysłu drzew·
nego, które to dziedziny, zgodnie z projektem
rządowym, włączono do tzw. kompleksu żyw
nościowego. Przeciw tej propozycji wystąpili

ujawniły się

posłowie
Leśnictwa

leśnicy

reprezentujący

· komisję

i Przemysłu Drzewnego. W rezultacie tych protestów sprawa kompleksu l~śno
-drzewnego będzie przedmiotem kolejnej sesji
Sejmu.
Ten epi:z:od z tycia Sejmu .posiada swoje zaplecze, które pozwala zorientować się w przyczynach osobliwego partykularyzmu sejmowego. Otóż, komisje sejmowe mają układ branżo
wy, są mniej czy bardziej wiernym odwzorowaniem struktury resortowo-dzic:tłowej gospodarki narodowej. Posłowie pracujący w tych
komisjach identyfikują się ze swoją branżą
do tego stopnia, iż nie potrafią w pełni dostrzec interesu ogólnospołecznego. Jeśli przy•
jąć, iż każda branża uzna swói interes za najważniejszy, to w takim układzie rzeczy gospodarka skazana jest na żywioł przetargów, licytacji i permanentnych protestów różnych
grup i grupek. Jeśli nie przełamiemy do koń
ca silnej presji interesów cząstkowych, której
, ulegają wszystkie instytucje naszego życia publicznego to grozi nam wcale nie wydumane
nielłezpieczeństwo tzw. „demokracji egoistycznej'' funkcjonującej zgodnie z porzekadłem
„każdy sobie rzepkę skrobie". Horyzont widzenia wielu instytucji życia , gospodarczego i
społecznego jest ciasny, gdy powinien być coraz szerszy i ogarniać swym zasięgieµl krąg
spraw wspólnych. wymagających zespolonego
nadrzędność
akceptujących
ludzi
wvsiłku
wspólnych wartości i zadań. Doskonałym udokumentowaniem wyłuszczonych tu wątpliwości
może być również kwestia realizacji ambitnego zamierzenia pt. „wszystko dla rolnictwa"
które nie wyszło w zasadzie po:z:a deklaracj~
i pobożne życzenia.
wynurzeń
nadzieję, że

Na zakof1czenie tych sceptycznych
należy wyrazić, oby nie złudną,
zapoczątkowana ustawą Sejmową

skromna redukcja centralnego aparatu gospodarczego bę
dzie w przyszłości kontynuowana i doprowadzi
do spełnienia ideału, którym byłoby jedno mi·
nisterstwo przemysłu.
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E. TULKO: - Proponuję, teby najpierw pomówić o tej złej tradycji, a ściślej, zająć się
przyczynami, które ją spowodowały. Otóż mamy w Konstytucji zapis o Froncie Jedności Narodu, ale jest on bardzo ogólny i nigdy · potem
nie zostały sprecyzowane ramowe, czy też statutowe formuły tego Frontu. Dlatego też FJN
był dotychczas traktowany instrumentalnie, Ja~
ko jeszcze jedna transmisja stanowiska partii
do s po ł eczeństwa .
M-0 że

J. KRZEKOTOWSKI: ki e:-o\vnktwa partii.

nie ty le partii.

W. RZYMSKI: - Potrzebę poszukiwania n-O•
wej formuły Frnntu w Lodzi dos trz eżono j uż
w J.istGpa.dzde ub. r-0ku. Wynikało t-0 ze ws zys tkich krytycznych opinii i niedostatków jego
dzi a łalności oraz z przepaści istniejącej pomię
dzy efektamtl pracy Frnntu a oczekiwaniami
Obiegowa opinia mówiła , że
społe.czeńistwa .
Front jest fasadą, stąd dyskusje ja.kie toc zyły
się i na posiedzeniach Prezydium FJN i w or ganizacjach polritycz~ych, a taki e w „Głasie
Robo tniczym" na początku tego0 roku.
Zła tra1iycja FJN wynika również z br aku
norm prawnych określających ramy jego0 pracy oraz opieranie jeg;o d ziałal noś c i o decy zje
polityc:z;ne nie tyle władz partyjnych, ile or.g anów wylko;nawc zy·ch tych władz.
ODGŁOSY: - W czym konkretnie
ło się ło Instrumentalne traktowanie

przejaw iaFJN?

I:. TULKO: - O tym łwiadcz.yły na przykład polecenia wydawane $ekiretarzowi FJN
przez Biuro Rady Narodowej, przez Wojewódzki "· Zespół Poselski, pr zez poszczególne wydziały KL PZPR, a nawet przez wydziały Urzędu
Mfasta.

J. WAWRZY:RCZYK: - Nie podzieliłbym podyu-ektor Biura Rady Na.rodowej kiepotwier ale
FJN,
p r acami
rował
instr uknim
kierowali
że
dzam,
torzy l ub sek retarze partii. Czasami nawet tak dalece, że kiedy miałem powadcić
jakąś konferencję, próbowano mi podsuwać gotowy tekst ·',,mojego" wystąpienia. Dyrygowanie ze strony instancji partyjnych był<> tak silne, że FJN faktycznie nie mógł wy kaz ać tych
inwencjd, na które go0 było nawet stać. B y ć
może przewodniczącym sił nie stawało, ż eby
się temu przeciwstawdć . Zresztą chyba takich
moŻIUwości nie był<>.
glądu, że

J. KRZEKOTOWSKI: -

przecież ludzie z no0minacji.
Jakie więc
ODGŁOSY: tym układzie FJN?

W lst<>cie byli t<>
funkcje

pełnll

w

E. TULKO: - Po pierwsze - służył do
współorganizowania wyborów we wstępnej fazie, a więc układano Usty wyoorcze, organizo-

wano spotka•n ia wyoorców z kandydatami na
:poa·łów czy radnych.

J. WA WRZYIQ'czyK: - Ale trzeba ~docłać, że
Usty wyborcze FJN otrzymywał już gotowe.
E. TULKO: -

Oczywiście.

Następną

rnlą

F.rootu była 01bsługa świąt państwowych, więc
organiw'wanie wieców, składanie wieńców, jednym słowem ceremoniabna obec.ność FJN wśród
innych organiza·cji.
I wreswie ~łówny cel istnienia Frontu w dotychczasowym k·ształcie, toO organizowanie czynów s.p<>łecznych oraz pomoc dla samorządów
mieszkańców.

Było to klasyczne wyręczanie organów adrnd.nistracji państwowej. które z racji urzędu

powi•nny t yrr: s amorzą do m pomagać. P u tr zucenie tych funkcji na FJN było o tyle wygoone, że stwarzał<> możliwość wtfoczenia wszelr
kich inicjatyw społecznych pod upaństwowi()ny
szyld, zgodnie z ko0ncepcją państwa wszechogar.niającego wszelkie dzfadziiny zycia.
Skąd
mieszkańców,

J. KRZEKOTOWSKI: -

wzięł y

sam-0rządy

się w ogóle
jako ogniwa

FJN przy całej wartości ich działan~ a? Stąd,
że F.TN był pieciątką prz.ystawianą do samorządu. Skorn czło0wiek r-0bił oo-rządek wokół
własneg<> domu, toO znaczyło że akcept uJe program !Xl'lityczny partii. Zgodnie zresztą z koncepcją FJN jako be~pośrednlej transmisji aparatu partyjnego, która miała temuż apa ratowi
stwarzać złudzenia soołecznego p-0parcia.

Jl!. TULKO: -

JAN

Była

jeszcze jedna fu.n1kcja

WAWRZYŃCZYK:

„Pod

względem merytorycznym FJN nie
bul M•tentycznq organizacją.„"

ODGŁOSY&

Fr<lllltu, jako organizacji, do której przycze•
piano inne, bo nie byłó ich gdzie podwi esi ć.
Tak było w przypadku Rady Kob1et czy całe go pionu społecznych kQmisji pojednawczych.

H. KONARZEWSKI: - W ka.żd ym razie ten
został zamknięty i tr zeba r·ozpo c z ąć na-

etap

stę pny.

wokół

S t ąd

się

nowego

H. KONARZEWSKI: - , Ja twierdzę, że te
.pozytywy- jednak były. Weźmy chodażby samorządy mieszkańc ów. NiewątpLiwie za samorządy odpowiedzialne były rady narodowe z
określonego terenu i odpowiedzialna była ad. mini.stracja. Ale rzecznikiem interesów tyc h
si:tm orz ądów był właśnie FJN. Zasłu.gą zresztą
FJN był<> w ogóle wprowadzenie samorząd
niości w miejscu z.amies:z,kania. Jak wyglądała
realizacja zasady samorządności to już zależało
od kiOl!lkretnych ludzi. Tam, gdzie działały zespoły ludzi zaangażowanych, właśdWlie pojmuj ą cych 1 idee samo:rządności, ich praca przynos.iła pożytek.

F~t. że w projekcie nowej ustawy o radach
9arodo0wych a.kcentuje się śdsłe powi ązanie
rad z samo0rządami mieszkańców i traktowanie
tychże, j.alko przedłużenia rady narod-0 w ej w
m iejscu zamieszkania, świad c zy o tym, że rol a
FJN w zakresie s am OTz ądów w ja'ki mś sto pn iu
w y·c·zerpała siię .

W. RZYMSKI: - Nieporozum1endem i błę
dem była likwidacja ter enowych ko0mitetów
FJN i niejako podwójne podpor ządkowanie samo r ządów mieszkańców radom nar-0dowym i
od powiednim komitetom FrO!lltu. Powodował-o
to, że głównym kierunkiem pracy samorząd ó w
i tu
była działailn<>ść ba1J"dziej gospodarcza w yniki są nawet dobre - natomiast na dalszy plan odsunięt<> d zi ała ni e na ~ury społecz 
ne j. a więc te, które są chara-kteryst yc z.ne d la
d zfała 1nośd Frontu.
Zgodzę się, że w
J. WAWRZYIQ'CZYK: k westii samorządności FJN ma pewne os iąg
nięcia, chociaż ni e s ą one tak wielkie, że by
moż na się było nimi chwali ć . D ziałacze FJ)f
na pewno0 napraco0wali się i w samo rząd8 c h
i podczas organizowania wyborów, ty1k<> ż e
FJN, jako instytucja a kceptował t-0, co zostało wc ześniej zatwierdzone przez inne organa. Pod wzg lędem meryto0rycznym FJN nie był
autentyczną organiza c ją, która podejmowałaby
s amo0dzielne decyzje.

Front był jedynym
J J. KRZEKOTOWSKI: !-0rum, gdzie obywatel mógł mówić do decydentów. Miał szansę publicznego posta wi enia
pytani&· d'O władzy. Czy - n.a te pytania otrzymywał satysfakcjonującą go od1>0wiedż, to ju ż
'
inna sprawa.
Działa c ze FJN wieJ. WAWRZY~CZYK:
loKromiP pcdnosil; na przykl ~ !1 -; p 13 wy o cn,0 .1~·
środ<>wiska. Likwidacja szkodliwego wydziału
,.Anilany" podtruwającego sąsiednie tereny to
w ja:lcimś sropniu zrealiwwanie postulatu FJN.

J. KRZEKOTOWSKI: - Żeby zako0ńczyć już
1rnzwaianie o mini·o nym etapie, podsumował
bym toO ta•k . Eklektyzm Frontu wynikał ze
ścierania się dwóch tendencji , Z jednej strony
bardzo słuszmej idei samorządności , która przy- ·
cią gnęła do FJN wielu ludzi chcących rzeczywiście działać i widząeych w tej samor z ądności
istotną wart<>ść, z drugiej strnny, z manipu lowania Frnntem, jako swoistą agendą propagandy. W efekcie F.ront dreptał w kółeczk<>.

E. TULKO: - POW'iem dobitniej. Była . t<>
klastyczna deformacja wynikająca z niewłaści
wego interpret-Owania przewodniej rnli partii.
Uważano, że jeśli we Froncie są członkowie
partii, to można nimi manipulować na zasadzie telefonicznego polecenia, nie uw l ględnia
jąc zu p ełnie zac;ady partnerstwa, jaka powinna
w tym Froncie dom i n-0wać. W y nik ało toO chyba z braku zaufania do członków partii oddelegowanych do pracy w FJN.

J. WAWRZYIQ"CZYK: - I również do0 Judzi
repr e ze ntujących Inne organizacje czy grupy
społeczne.

'
„FJN był doEDMUND TULKO:
tychczas traktowany instrumentalni e,
jako jeszcze jedna t.i·ansmisja stanowiska partii do spolec<:eństwa"

bierze ogóln<>polska dyskus ja
F r ontu Jedno ści Na-

.kszta łtu

W. RZYMSKI: - Trzeba powiedzieć, że w
L odzi nie czeka li śmy na żadne centralne wytyczne i łódzka propozycja nowej formuły
Frontu powstała w wyniku prac Zespołu Programowo-Organizacyjn ego0 o składzie personaln ym usankc jonowanym p rzez P rezydium ŁK
FJN.
Głów.nym motywem łódzki.eh propoz~ji jest
FJN jak o płaszczyzna po·rozum~ewania się i poro zumie nia społecznego p<lprzez konsultowanie
i za <:iięga ni e o ni nii społecznei o ;nic'iat vw?c !i
PZPR, ZSL i SD oraz or gani zacji młodzi e to
w yc h, a ta k.że o inicjatywach spo łec znych organiza.c ji i stowa rzysz eń .
Jeśli mówimy o potrzebie taODGŁOSY: kiej platfo.r my politycznej, to nie może ona
bez społecznej akceptacji. Jakie są
dzi ałać
szanse na tę akceptację?

że cał ~
M yślę
KRZEKOTOWSKI:
rok pokazu je dobitn ie, jak bardzo jest
nam brak ins tytucjona lnych mecha-ni zmów demokracji. Istnien ie tego rodzaju for um po lit ycznego umożliwiłoby stworzenie m echanfa mów gwa1J"an tujących porozumiewanie się róż 
nyc:h e;ru p s połecznyc h.
śv.;fa domie nie używam nazwy F ront J edno śc i Narodu, poniew a ż wraz z całym St'Owarzyszeniem „Pax" repreze ntuj ę tezę , że powi nien to b y ć F ront PoTozumie nia Narodowego.
I nie jest to tylko kwes tia werbalna. ale kwestia is to ty tej odnawia nej czy nowe j organ izacji.

J.

ubi e~ły

W momentach konfliktów
mediatorami byli pr ezydenci miast,
k sięża biskupi, ale nie · FJN , k t6ry z1rn<l nie ze
swoimi założeniami pow inien skupi ać wszystkie kręgi społeczne i w ich imi"enlu dąiyć do
pojednania zwaś nio1;1y cb ~rup. FJN nie znalazł
sie równiei w ro z ła dowy wan i u !ódzkich konflikt ów: strajku lltu<l enrkie;:;-o czy w s pone
mii:th y „S olidarnością" a dyre kcją Szpitala
MSW.
ODGŁOSY:

społec zn ych

w

ta.kim wym iaJ. KRZEKOTOWSKI: - B<l
rze nie w idzi " ło F rcntu ani spo! e czeń s two a ni
władza.

Można by powiedzieć, że FJN
ODGŁOSY: zbyt późno oc kn ął się z nabytej przez . lata
bezwoll t nie był gotów do podjęcia roli me1
d1Hor a.

W. RZYMSKI: - O c knął się m oże wc ze śn ie,
z tym. że efekty by ły jeszc:z,e małe. Wynikał o
to z róż nych oporów , na t ury nawe t poJrtycznej. ·przedstawic ie li kierownictwą FJN . Na poczynania Zes poł u Prngra mowo-Or ga nizacy jnego
patrzono z pewną podejrzliwością I nieufnością
Pi e rwszą próbq samootwarciii sIE; FJN w t..odzi był - po ws tały w wyniku burzliwej dyskusji - apel do stron w konflikcie studenckim.
E. TULKO: - Moim zdaniem Front nie był
jeszcze !l!Otów do mediacji. A z drugie j strony
nikt tego Frontu w mediacjach nie chci ał FJN
nie miał dwó ch podstawowych rzeczy b rak
m u byłio reprezen ta tywnośc i społecznej, b o oył
toO mimo wszystko Front z klucza i ni e cieszy)
się aut<>rytetem s połecznym. W tej sytuacji
podjęcie przez FJN r.<>li mediatora mogłc by
być uważane za p r óbę wyciszenia problemu.
T rzeba pr zecież pamiętać o niechlubnej r<>li ,
jaką FJN ode~ rał w lipcu ubie~łe~o roku w
Lubli n1.e i w ~i erpni u w Gdańsku . R oli, jaką
mu bez pytania o z~odę , zaocznie nar zucono.
J. KRZEKOTOWSKI: - Jeśli tera z mówimy
o ko n i e c zno0ści stworzenia nowego kształtu
Frontu, jeśli mówimy o potrzebie jego reµ1ezenta tywnośc i i społ ecz.nym popa rciu, t o bez
dwu element ów s kład •1 wy c h ter. nowy Fron t
rue ruszy. Koniecz,na jest tu obecnooć wszyst-

HENRYK KONAFZ EWSKl: „ ... bardzo ważne jęst, aby na czele wszystkich ogniw Front'u stanęli ludzie
o w_ysokiej moralności .••"

....

"',

•

•
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E

ro<lu.
- W tym co do tej pory panowie mówicie trudno będzi e doszukać się pozytywów w dotychczasowej działalności FJN.
ODGŁOSY:

10

~

•

Z DO

Zae:i;nijmy może od pytani",
aby przezwyclęiyć złą tr a-

należy uczynie,
dycję FJN?

eo

•

•

'

odłamów ruchu zawodowego i obecn·ość
K oś ci oła insty tucjonalnego. C hoć rozumiem, ż e
jedynie poś i dnie
Kościół może akceptow a ć
f.or~y swej obecności w ruchu politycznym.

kich

W. RZYMSKI: - Nowy kształt Frontu wym.aga z jednej strony innego niż dotychczas
p rogramu i celów działania, a z drugiej
szerokiej reprezentacji spolecznej.
Musimy być ko.n H. KONARZEWSKI: sek'wentni. Jeśli mówimy o świaoopoglą·dzie
~idealistycznym, to muszą być obecni ludzie
wszys tkic'h wy:z.nań, nie tylko katolicy.
Istota sprawy tkwi w tym, że FJN mll5i być
autentyc:z,nym rzecznik1em opinii społecznej.
jego ogniwach
Stąd niezbędna obecność w
przedstawicieli wszystkich gr up społe c znych i
ś rodowisk, st<>ją c ych na gruncie zasad ustroju
oocjali.stycznego.
J . KRZEKOTOWSKI: - Dość łatwo uogólniamy tezę, że Front powdnien być repre zentacją całego0 narodu. Trz.eba toO jasM powiedzi eć,
że reprezenta cj ą cał ego narodu nie jest i nie
mo ż e być. Po0 prostu dlatego, że będzie przedstawicielem tych sił, k tóre respektują nasze
pr yncypia ustroj.ow e.
Jeś li Front ma być w orzyszłclci gwarantem porozumień s połecznych, to znaczy, że
mó g łb y prze j ąć pewne pre rogatywy czy to Komisj i Nad zwyczajnej Sejmu na szczeblu o góln oool!i'ki:n czy Komisji Nadzwyczajnych Wojewódz•k ich Rad Narodo0wych na szczeblu lokalnym, to w tymże Froncie muszą być instytumech anizmy, k t ór e
cion a lnie zagwarantowane
próbom mandpulacji jego
zapobiegały
będ ą
opin ią . B yłoby to bardzo groźne dla poro0zumi e ń społecznyc h, któr e Front ma gwarantować. A gwarancja reali zacji po rozu mień to
najważnie jsze zadanie.
J. WAWRZY:N'CZYK: - Musi być wyraźnie
zagwarantowane partnerstwo między wszystki mi gr upami społecznymi d ziałając ymi we Froncie. Inac zej nie przekonamy d<> siebie ludz.i.
Ze wszą<l słyszy s ię has ło:
E. TULKO: h ·órzm y s-0jusz ludzi ro zs ądnych. S ą dzę , że
t ego sojuszu byłby
r epliką
i nstytu cjonalną
właśnie Fron t Porozumienia Narodo0wego.

J. KRZEKOTOWSKI: - Jest jeszcze jedna
ist otna sprawa, która ma decydujące zna czen ie d la· przyszłe go0 kształtu i działalności Frontu. W tej chwHi w FJN sprawuje funkcje sporo osób odsuniętych przez macierzyste organ·i zacje z funkcji, jakie tam pełnili. W nowym
Frond~ nie. mdże być takich sytuacji.
Podobnie myśl~, że P r ezydia Fr ontu, na róż
nych szczeblach, PoQwfnny w istocie przejąć
wie le funkcji Komisji WspółdZ.iałania Partii i
Stronnic tw Politycznych, co o0z.:naczaloby wyrażn e poszerzenie politycznej formuły r-ządze
nła w Polsce. T dalej : Prezydia FJN muszą być
wybter ane a nie nominowane, szczególnie dotyczy to funkcji przewodniczących i ich zastęp
ców. którzy winni być wybierani przez plena,
a nie tylko prezydia odpowiedniego szczebla,
W. RZYMSKI: - Zgadzam się, że prezydlia
FJN powinny być wybierane przez komitety,
natomiast mam zastrzeżenia co do przeję c ia
przez nie roli superkomisji współdziałania
PZPR. ZSL i SD. Zbyt przypominałoby to
BBWR z okresu międzywojennego , a chyba nie
:i to chodzi. Partie zajmują się działalll<> ści ą
polityczną, zgodnie ze swoimi statutami, natomiast FJN . jes·t ruchem społecznym i jako
taki n1e powinien wyręczać partLi politycznych
w ich działalności.
Padło Już stwierdzenie, że
ODGŁOSY: najwaznteJszym i najpilniejszym zada.niem
Ft"ontu jest rola gwaranta. umów '> pnł1>cznvch.
Jakie ,jeszcze działania powinien podjać FJN
albo być może Front Porozumienia Narodowego?

J. KR.ZEKOTOWSKJ: - We F r oncie powinny się w tej chwili rn zwinąć dwa kierunki
dz i ałartla. Jeden t-0 samoorganizo0wanie się

WŁADYSŁAW RZYMSKI: „Fron'
j est jeden, naród jest jeden".

7

„...

wraz
JACEK KRZEKOTOVJSKI:
całym Stowarzyszeniem PAX reprezentuję tezę, że powinien to byt
Front Porozumienia No.rodowego".
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to jest sprawa niezbędna. Drugi, to ni• czekana ukonstytuowa.nie .się nowego ~ztałtu
Frontu, po<lejmowanie w dyskusj problt>mów
merytorycznych. choćby miało być to jesz.cze
niedoskonałe. Dlaczego taką rolę przytpisuję
dyskusjom merytoryc7l!'lym? Bo tylko one mogą przyciągnąć do nas bardzo cletkawych 1udizi,
których ani organizacje mogą nie wytypo.wać,
ani my lch nie zawsze potrafimy wskazać.
Przytldadowo: juf teraz powlnni~my podjąć
dyskusję nad · k.ształtem nowej ordynacji wy.
borczej d.o Sejmu i rad narodowych.

.,_„

•

'

1,

Dalszy

ze str.

clą,g

•

~

~

~

,ł \

darstwa, ale

~

jąc

I równolegle powd'll41a ~ć
przez FJN dyskusja nad przyrad narod<>Wych I ustawą o
radach narodowych.
B. TULKO: -

ilę zainicjowana
szłym k.utałtem

Myślę,

te do czasu
_w yborów n<,wych rCJdnych, Front inusi nrzygotować program współpracy z radnymi. Nie mogą to być, jak do tej pory, sztampowe spotkania z mieszkańcami, które miały z '!,6ry ustalony temat. raczej rzadko kore&pondujący ze
tprawami aktualnie nurtującym! społeczeń
stwo. FJN powln(en spełniać w stosunku do
rad nairodowych zarówno roll) Inspiratora. jak
I w jaik!m~ sensie role sumienia radnych. Z
dotychczasowych ob~erwa.cji wynika
mołeh
nłeste-ty, te nie wszyscy radni są faktycznie zaangażowani i wła§ciwie rozumłeiący swoją misję. A ileż jest spraw lo'kalnych, terenowych,
które wymagają ułatwienia? Front powinien
ezuwU, aby były one przez radnych zglaszałl„ I przez admJnłstrację reilhow&ne.

B. KONARZEWSKI: -

J. W-AWRZYRCZVK: - t ia1ta Tola ll'róntu

~ote

UlpCblec wielu

konfl~tom

łeczeństwem, li władzą.

miedzy spo1ub rozład<JWywać Jron-

hfkty, 'e§li fu! powstały.

l'ozostaloby tylko tyczy~ so~DGŁOSY: ttie, aby Front jut w tym nnwym ksdałcie, zaczął 'IVJ'eszcłe działać. Choć być może te nowe
funkcje Frontu nie wszystkim beda odoowła
~ały. Motna zetknac słe z takim my§tenlem:
»o eo Rłormować FJN, skoro Jest to Jedyna
erpnlzacja polltyczno-snołecma, kt6ra ostała
ilę do teJ PM"1 bez wsłrzits6w I radykalnych
łnemlanf

J. DZEKOTOWSKlt - Fairt~m!e Wielu
Judzi tak myśli . Ale ja twierdzę, te Front już
d:dała na rz~z nowego kształtu. J~lf powstała grUJp& programowa, której przemyślenia
zyskuj- coraz w(ęb;ze kręgi słuchaC'ly, to jest
to ' poeząte'k działania pot~ające~o na grupowamu ludzi 'M>lkół nowej koncepcji tegot
Frontu.
W. RZTMSKI: - Ł6dzkle proipOzycje programowe FJN dla pewnej grupy lud"łll są wstrzą
sem ł to trzeba sobie wyra:Enłe powiedzieć.
Jedna. kże rowy prog·ram bez wstrząs6w uro(hił~ się nie mote.

B. KONARZEWSKI: -

Bardzó wafue jest,

aby na czele wszystkich ogniw Frontu stanęli

ludzie o wys-o~ej moralności. cieszący się autentycznym uznaniem społeczepstwa, Tylko ta·
cy ludzie są w- 1tanfe -ł>rzYcrf~~ąć · d<1 nas sze- .
r<>kie społec7l!'le #etn\a, tylko ta~y bę<lą mouprawianej
gli przeciwstawić !'ie dernae:oJ?li,
przez ekstremł-st6w rMne! maści.

ODGŁOSY: - Do tej pory m6wł1iśmy o FJN
w młe§cfe, a wszakte organłzac.ła ta miałaby
sporo do roboty· takie na wsi oodzielnnej obecnie młęd11Y dwa nowe związki zawodowe.

J. WAWRZVRCZYK: - J'a bym powiedział
WS'I skłóconej. TstófJnie, na wsJ
\vyra:fnłej dokonały się dute zmfany. Powstały dwa
zwią.Zki zawodowe. W wieksro§cl pnypadk6w
sa one skłócone. W pewnym stoonłu uaktyw".
niły się samorządy sp6łdz!elcze. Dlategó praca
gminnych kom1tetów FJN powinna s1El prze?e
1ntegrowan1u
na
koncentrować
wszY'St'kim
wszyst!kich nowych sił spcłe-c'!Uych onż oo·d ejmówaniu Inicjatyw społec7Jnych t gospndarczych. Boję się jednak. że będzie io trudne zadainrie; ponfowat do tej pory Front nie stan0wl
na wsi liczącej się organizacji.

E. TULK01 - Rolę Front\1 widzę tu nłe łyl
!!to jako orl!aniutora wS'Półpracy poszcr.ególnych :i:wiąz'k6w czy samorządów na wsi, ale
' takr!e jako t11 Instytucję. którii mogłaby ł t>O·
w(nna ła~odrlć sprzec'ZDOści między mła'!!tem
i wsią, mię-dzy k1a~ robOtnłczą. 'i chłoP&mł.
Kiedyś mówiło s·ię o so'uszu mła.sti ze wsl!l·
Teraz. na Skutek fata~nej sytuacji ~os1'(l(Jarcz~j
wzajemne pretensje rosną. Nie mjmuj21 się
tym w spoo6b dostatecmy a.ni partia in! ZSL.

J. WAWRZT',ęCZTI(! ~ t 'iłtateg45 witne
]est, aby n<:!Wy klształt il'r<>niu zrodzi~ się nie
tyl'ko ,., .miastach, ale ta1d:e na wsiach.
W. RZVMSKI: - Mim wątp'lłwoJcl ezy Wła
Jciwe jest jut w te~ chwltł dzfe1PTife P'!'ontn
nil wielskJ { mie3sld. ll'ronł 'e.!t jeden, nirćd
'est jeden. Wprawdzie s-polecŻe6stwo · '~ 'PO·
drlelOllle, ale nastawiinłe · się z góry na to, ~e
lnrne cele pbwinrny mieć komHety FJN na ~ł.
a fone w mle§c!e, nie 'est natszcZE:ś1fwne.
Gł6wnvm c;elem dzlałanła FrO'!\tu fest -.. "
stwonenf~
.~zym m'ówłlem jut wczemłej platformy porozumiewania się f J)Orozumfenła
społeczeństwa, bez i prlorł i!zie1enła go ni
grUf>Y ł warstwy. Tylko dzłałli:n!e w tym 'kierunku stwarza: sz.ansę konsolidacji Sl)Oleczeń
siwli wolk6ł · naJwariniejszycli spraw nat'Odu f

ski\

I co pan

-

zrobił?

- Udałem się do kierownika wydziału rolnictwa PRN i powiedziałem, co o tym myślę
A kierowni•k: „To wy. towarzyszu, jesteście
wrogiem! Kogo wy bronicie? Takich trzeba rozkułaczać!" A ja na to: „Wobec tego nie rozumiem, Po oo pan siedzi w tym urzE)dzle? Do tego wzorowego rolnika prowadził pan wycieczki
chłopów z Kieleckiego, żeby się chcieli tu osiedlić, a teraz go .pan niszczy?" Wynikła strasz·
na draka„.
I pewnie pana

-

zamknęli?

- Nie z.dążyli. Bo prosto stamtąd pojechałem
do WRN i napisałem w imieniu rolnLka odwołanie. P.o trzech dniach jadę do tamtęgo chłopa,
a w zagrodzie już spokój. Zboże w spiclirzu
odplombowano i gospodarstwo zostało ura towane. Gdyby wtedy nie tak „budowano" ~olnic
two, to może dzisiaj byłoby więcej żywności. '
- Być prezesem ZSL w województwie miejskim łódzkim to zaszczyt czy utrapienie?
- I jedno, i da:ugie. Wojewódatwo łódzkie w
obecnych graniicach to jest pa·r odia. Łódż została ogołocona nie tylko z teren6w rolnych, ale
z przechowalni i zakładów przetwórczych,
które zostały w nowycl'I województwach. Jedena§cie gmin nie wytywi miliona ludzi. żadna
wyuiaczana odgórnie tttrefa żywieniowa nie załatwi sprawy. bo przy obecnej strukturze każdy
wojewoda będz.!e ciągnął dla siebie. Dlatego koniecma jest zmiana granic. Poza tym w woj.
miejskim jest dużo drobnych gospodarstw, a nie
tria sprzętu do rozwinięcia w nich produkcji.
Oo ZSL należy 5 tys. osób. Jedna trzecia to
pracownicy umysłowi. mieszkający w miastach:
On! też mają swoje potrzeby. Reszta mieszka
na wsi. Ale wielu jest chłopo-robotników. Nie
wiadomo, jaka powinna być Ich przy.należność
organizacyjna.
p&iyskać

. - Nadarza się szansa, aby
I
ZSL.

Ich do

'

- Tak, to jest z.wiązane z nadwy:tką siły roboczej w niektórych z.aikładach pracy. Trzeba
rouna·wiać z chłopo-robotnikami. którzy mają poWY,~ej .f!J. l}{l. 1•. P.FlG~onyw~~„ Żf . P9"o/Jn~L ~Jąć. JJ..it
rolnictwem, Ale $3mo gadanie niczego nie da.
Trzeba tym ludziom pomóc w zakupie 'ziemi,
zdobyciu środków produikcji i kredytów.
-

Żeby poprawić sytuację

pozyskać sprzymierzeńców.

na wsi,
·

musicie

- Myśmy stracili wiele j.aJko pa;rtia poutyczna dlatego, :!e zajmowaliśmy się mnós~wem
drobnych spraw. Teraz ma.m y sprzymierzeń
ców. Są nimi związki zawodowe, zarówno „Sof kpłka rolnicze. One
lidarność Wiejska'',
będą nam pomagać w obronie rolnika, nie dopuszczą do krzywdy chłopskiej. Razem spra•
wirny, te sojusz robotniczo-chłopski nie będ~ie
tyłko na papierze.

'ak
to

było łatwe. CZK I OR
- Nie sądzę, żeby
zarejestrował się Jako związek, natomiast gmin•
ne organizacje kółkowe nie posiadają ·j eszcze
osobowości prawnej, Na tym tle rodza się konftlkty. Naczelnicy gmin narzekają, że dwa
związki rozbijają wieś.

P;roblem związików jest złożony, zalety to
od terenu. Są trudne wypadki, jest dyskusja,
kto wamie:}szy i co ma robić. My oba związki
traktujemy baird·z0 po.wa.żnie. Być może przyjdzie nam odgrywać rolę mediatora. Myślę jednak, te związki same się dogadają, stworzą komisje koordynacyjne I zaczną••• współpracować,
a nie zwalczać się wzajemnie. Ponad·t o wlerZE:,
te watne dec~e · zmierzające do poprawy wa?'W)lkćw życia na wsi będą zapadać na w~tnym
zeqranm w!ej&kim.

I onracowała: '

-

- Macie jeszcze Jednego sojusznika _;_ reaktywowany Związek Młodzieży Wiejskiej. Kiedyś była to kuźnia kadr clla ZSL.
..... Egzaminując młodych roln~ków po usach
kwalifLkacyjnych, pytałem, jakie mają organizacje młodzieżowe na wsi. Na dziesięc;iu jeden
mówił, że ZSMP. Poz.ostaij rzucatł bez . wa.b ania, :!e ZMW. Orga.n izacja nie l.stnijiła dla
władz, ale żyła w śwładomoocl młodzie:l:y. ZMW
jest organizacją samod2!elną, nie idzie na ilość,
ale na ja•kość. Nie musi być kuźnią kadr dla
nas. Będziemy popierać każdą dobrze pracują
cą organizację. Nie chcemy ltkwidować ZSMP.
Ale nie chcemy też, aby ZMW posądmno o rozblja-cbwo i rugowanie ZSMP. Obłe organizacje
pow1trmo cechować zdrowe współzawodnictwo.
-

04

chłop

nego ra1.iu do najlepszego rolnika we wsi, a tam
tragedia. Przyjechała „trójka" I zarekwirowała
wszystko zboże. A tu piękne, wielkie gospodarsflWO, konie, krowy, świnie do wyżywienia. To
mną wstrząsnęło. Bo na jakim my świecie ży
jemy?

.BOGDA MADEJ

.

pan przez te lata na

niedolę.

- Oj, tak! Ale osta.tnia dekada nie była najgors~. Najbardziej utkwiły mi w pamięci lata
inspektorem rolnym
pięćdziesiąte, gdy byłem
w województwie szczecińskim. Zachodzę pęw

państwa.

aystrusJę prowaClz1ła

Napatrzył się

rełlakcJl:

Powytsq rozmowę natety traktowa~ Jako wkład
pracy w dyskusję o problematyce F.JN zapoczątko_
PrHydl11m ŁK
wana w ł.odzł. Zgn.1„le 'Z d11•vzJa
FJN z 30 czerwca br. norac„wan11 nrzez · ZllSp61 Pro·
proi:nmnwe 111
1ramown-Ore:anl•acy.lny załnłenl~
knmltetacb
terenowych
dv•1sutnwan• w
ob~enle
Fro11tu f w 4rnrłowlsl<~r.t> . 'l"o•humnwanlem teJ dys_kuajl oraz najpnv·dnnndnbnl•l pn~unlęcbmi organl•
zacyJnyml uJmlo się plenum l..K. FJN vtanowane aa
koniec. sierpnia.
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•

•

młodych

ludzi na wsi?

zarabiał
rolni,k
młody
w przemyśle.
rówieśnik
Młodzi :r.ostaną na wsi, jak im się stworzy warunki produkcyjne i socjalne. Taki przykład:
w gmtnie Stryków na 95 podań jest 1edna ko~
paczka I trzy przetrząsacze do siana. Kosą to
można dzisiaj kosić tylko zbo:l:e. które wylęgnie.

- Do niedawna
o 30 proc. mniej ni:l:

Z braku maszyn zaharowana trzydziestoletnia
kobieta wiejska wygląda gorzej nit emerytka
z biura. Młodzi ludzie będą przejmować gospo·

muszą mleć

•

~

SPRAWY WSI

•

•

zagwarantowainy byt.

Niezmlemle watnym cz.ynnlkiem, gwaranw przyszłości wirost produkcji rolnej,
jest rozwój oświaty na wsi. Jak pali ocenia regminnych szkół
powołanie
formę oświaty i
zbiorczych?
-

tującym

- Dowożone do s~ół z.bio;rcz.ych dzieci przebywają poza domem od siódmej do szesnastej.
Nic dodać, nic ująć. Z tym. że dzieci stoją godz.inami na przystankach, a potem muszą jeszcze pomagać w gospodarstwach, W gmi-n!e Stryków dowóz dzieci pochłania rocznie pól miliona złotych. A s1.ikoły na wsiach stoją puste.
stoi
też
Piękny dom kultury w Niesułkowie
pusty. Brakuje wyposażenia . biblioteki, czytelni
i... obsady. Dzisiaj do wiejskiego domu kultury
nle wystarczy wstawić telewizor. żeby przyciągnąć ludzi, trzeba da<· c.-os atrakcyjnego, jak
w . mieście.

- W Holandii jest wysoki poziom rolnictwa,
bo niemal kaidy rolnik ma średnie wyksztal·
cenie.

- A u nas technik-rolnik martwi się, gdzie
pójdzie do pracy. Myślę, że każdy obejmujący
gospodarstwo powLnien mieć dyplom technika.
Szkoły rolnicze powinny mieć własne gospodarstwa, o ~rokim profilu. Aby ucz.eń nauczył
się hodowli. w gospodarstwie muszą być konie,
krowy, świnie, drób. Kiedy WOPR przy szkole
rolnic:z.ej ho<iuje tylko krowy, to ucz.eń niewiele się nauczy. A gdy pójdzie na praktykę do
PGR i przez tydzień sprząta, a przez kolejne

Foto: Z. Nowak
JERzy CHOJNACKI: „Przestaliśmy się liczyć
k o partia ch?opska"
;a_

BYC BLI ,S KO
WSI
dni zbiera kamienie na polach, to cał
kiem straci serce do pracy w rolnictwie. Dlateg<. część absolwentów nie pracuje w swoim
zawodzie. np dziewczyny. na poczcie lub w
sklepach, Na szczęście ogromna większość absolwentów pochodzi ze wsi i obejmuje gospodarstwa po rodzicach. szczególnie chłopcy. Ale
oni najbardziej potrzebują pomocy, także ze
strony ZSL.
dziesięć

- Młody człowiek po dwutygodniowym kursie siada na kombajn i bez przerwy go psuje.
- System oświaty pozaszkolnej zdaje egz.amin wtedy, gdy kursant ma dłuższy sta-ż w rolnictwie. Jestem zdania, że rolnicy z dłuższym
stażem Jjo dwuzimowych lub rocznych kursach
mągą pO.p'rawtt' 'swO'je·-warsz.taty pracy :· Zwtasz.i. ~„,
cza, gdy zwróci się uwagę na problem chemizacji. Młodzi" rolnicy mogliby uczyć się zaoc:z.n1e
w Bratoszewicach, w systemie programu szkolnego. Niestety, są trudności z naborem · kandyda.tów. A pod bokiem otwiera się kursy Przy- ·
sposobienia Rolniczego,
- Bez węgla, bez energii nie ma produkcji
na wsi. Ale gorzej, gdy brakuje prostych narzędzi.

- Prawdziwy sojusz robótniczo-chłopskl bę
dzie wówczas , (dy wieś i miasto . wzajemnie się
poznają. Dlatego WK ZSL organizuje spotka.nia samorządów zakładowych i samorządów
wiejskich. Niech miasto wie, z czym się bory·
ka wieś, a wieś niech się dowie, czego chce od
niej miasto. I niech miasto powie, co może z.rojuż
dały
bić dla wsi. Łódzkie zakłady pracy
roc:z.nie §rodki produkcji dla rolnictwa za 30 mln
złotych. To będzie można zwiększyć.
- W związku z aktywizacją drobnej WY·
twórczości wiele wam mote pomóc Stronnictwo
Demokratyczne.
kontakt z SD. Odspotkanie, utworzyliśmy wspólną grupę roboczą. My przedstawiamy potrzeby wsi,
a rz.emieślnłcy swoje możliwości. Chodzi o to,
rzemleślnlc;ze
zakłady
żeby nowo powstające
zajęły się od ra-zu produkcją dla rolnictwa. Mołopaty, kosy,
gą to być najprostsze narzędzia:
widły, brony. ·
Właśnie nawiązaliśmy

-

byliśmy

- Takle nanędzla nie zastąpią ma.nyn. Rolnik powinien wlęc llczy6 na dobre usługi.
- Pan ma na myśli SKR. To przedsiębior
stwo dawno powlaino zmienić nazwę. Tylko
z Gminnym
drażni I nie ma nic wspólnego
Związkiem Kółek I Orga:.nlzacji Rolniczych. To
przedsiębiorstwo musi świadczyć usługi wyłącz
nie dla rolnictwa indywidualnego, I nie pcza ·
terenem gminy Oni zajmują się usługami, a
chłopi orodukcją. Tak to ma wyglądać. A . jak
je wyciągają
mają mało clągnik6w. to niech
od przedsiębiorstw pozarolniczych. którym kieciągniki. N"atodyś niesłusznie przydzielono
mlaet źle uprawiiane gr'U!l'lty ZGR muszą przejśf
w rę.ce chłopów.
- Panie prezesie, stera produkcJI nie może
wam przesłanła6 problemów socjalnych wsi.
- I nie przesłania. Niewątpliwie zasługą ZSL
jest dążende do zmiany ust.aiwy o rentach i emeryturach dla rolników.
-

Nowelizacja czy nowa ustawa?

-

Myślę,

te powinna to

być

nowa

ustawa.

Byłem na co dzień ł bE:dę z rolnikami. Wstyd
mi, gdy słyszę, jak chłopu ·. proponufe się eme-

ryturEl w wysoko§cJ 1.900 zł na dwie osoby.
jei;inej osoby
Prze~ież minimum socjalne dla
sięga trzech tysięcy.
-

wszys~kl-m

za

pracę.

I za

- Jakie jest stanowisko ZSL w4bec regula·
, " .• , ,
.cjl cen?
- Będziemy to jeszcze k<l'.nsul'tować. ~ Ale po~ · ··
wiem pan'u. ·co sam· o tym myślę: -Mlek<rH:hleb
powinny zdrożeć z chwilą ogłoszenia podwyżki
cen skupu na mleko I z.boże Podwyżka cen jest
konieczna. Należy ją przeprowadzić mądrze,
sprawiedliwie, po szerokiej konsultacji. żeby
nikogo nie skrzywdzić . Żeby niezadowolenie nie
było skierowane w stronę wsi. Ale rolnik też
nie może na tym stracić. Musi być odpowiednia
regulacja cen na ~rodkl produkcji.

· - W gminach znajdują się tabliczki z napisem „KG ZSL", ale nikt tam nie urzęduje.
- To· pra-w da. W gminach czasem trafia się
jeden etat d1a działacza ZSL. No cóż, bazą dla
naszej działalności są składki, a dotacje minimałne. WiE:c co tu mówić<> kadrach etatowych?
A ja-kie my mamy lokale? Warunki. w jakich
pracuje Komitet Miejski ZSL w Pabianicach,
urągają partid c!iłopskiej I władzom tego miasta.
A . na ulicy Karnlszewskiej stof pusty piękny
budynek po byłym .Urzl)dzle Gm!.ny, Nie pozwol~. aby nas·i d·z.iałacze pracowali w takich
warunkach. Jeżeli mamy być godnym reprenaprawie
zentantem wsi I partnerem władz
Rzeczypospolitej, to warunki naszej działalności
nie m()gą zależeć od ła·skl administracji, lecz
od stanowiska trzech partii so,us1.nlczych.

w

rzeń

Co zrobić, teby nie
w ZSL?

dopuścić

do wynatu-

- Właśnie to, co ju~ robimy. Jeździmy po
wsiach, odbywamy spotkania z prezydiami _ZSL
w terenie. Jedyną sza.nsą na w1.mocnlenie partii
chłopskiej jest §cfsła współpra.ca z wiejskimi
i gmlnnymł komitetami ZSL. Na nkh musimy
oprzeć swą działalność, to jest nasza siła. Musimy być blisko chłopskiej zagrody, rozmawiać
z chłopem i pomagać -mu w mła.rę możliwości.
1':lo słowne deklaracje nic nle zmienia. Chłop
musi poczuć wreszcie to .,zfolone światło". które 'ut tyle razy zapalało się f gasło.
,_ I to wam sprawi

satysfakcję?

- . Nie tylko to. Interesuje nas sprawa żyW
Wykorzystanie rezerw pozwoliłoby nam
nie tylko wyżywić na.ród, ale także zwiększyć
eksport.
noścL

-

Może pan podaó przykład takich rezerw?

- Około 1 mln ha ziemi jest w Polsce zaniedbane. Te grunty dają o 50 proc. niższe pło·
ny' niż ziemia dobrze uprawiana. Gdyby. zwięk:.
szyć plony zbóż tylko o 10 kwintali z hektara,
to mielibyśmy dodatkowo milion ton zbóż : Gdy-~
by zwiększyć nawożenie w gospodarce chłop
skiej t uzyskać tylko o 1 kwintal zbóz · więcej
z hekttira, nie musielibyśmy w ogóle lmportq;
wać z.boża. Będziemy o to walczyć. Jeteli wbaczy pan pełne półki sklepowe. to będziemy sobie mogli powiedizieć, te spełnlliśmy nasze za~
danie.

pracę?

Rozmawiał:

składkL

RYSZARD BINKOWSKI

Emerytura za gospodarstwo czy za
Prze.de

Dla mnie ważny jest wiek emerytalny chłopa.
Chłop pracuje niemal od dziecka. po 16 godzin,
bez niedziel , wolnych sobót, wczasów i urlo- ·
pów. Dwadzieścia lat jego pracy to tyle, co
czterdzieści lat pracy w mieście. Czy syn ma
mu ojciec.
aż
życia,
czekać do 45 rnku
przekaże gospodarstwo? Przecież ojciec mógłby
przejść na emeryturę w wieku 50 łat . Do czasu,
gdy państwo zacz.nie wypłacać świadczenia,
przejmujący
emeryturę mógłby mu zapewnić
gospodarstwo syn. Jest też sprawą ważną. aby
sta.rym ludziom be·z następców zapewnić pomoc i opiekę leka-rską na wsi. Bo oni nie potrafią żyć poza miejscem urodzenia.„
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MAtY EKRAN
Dalszy.

eiąc

ze str..

:t

bo autentyczne oso'bOIWooeł ja.k
np. Jerzy Urban, allbo przyców, zamiast ich eksponować.
głupy, które nie mają świado
Pozostawanie w cieniu to dumości co się z nimi dzieje ża zaleta. Ni'e wolno również
jaik większość ,;kobitek" z magrać, bo to jest natychmiast
gazynów rodzinnych, które mówyczuwalne - należy być nawią okrągłe zdania i są całe
turalnym. Rzemiosła
można / szczęśliwe. W telewizji zaczysię nam:zyć: obserwacji, logiczna się za każdym razem od
nego
myślenia,
poprawnego
początku. Kiedy zapalone z.omówienia, ale refleksji, tempestaje czeTwone świat.e!'ko, czuramentu, wrażliwości, wyobraję jak na• twarzy zastyga mi
zni, dociekUwości? Atakowany
gipsowa maska - kryzys. Już
:rozmówca mówi: „Ode mnie to
się
„wybiłaś".
ale
mUJSisz
nie zależy". Dziennikarz musi
„ wskcczyć". bo inaczej będ·zie
zapytać: ,,A od kog-0 to zalekoni·ec. Mijają minuty, a ja
ży?" „To zależy od pana X" ciągle myślę, że na początku
tamten odpowie. „A co pan
było coś żle i t o rzutnie n;\ cazrobił,
żeby
X o tym wiełą resztę prcgramu. Nie mcż
dział?" „. i.td. itd.
na przestać myśleć, że na moWIESŁAW MACHEJKO: Dla
je wejście na . wi ?j:; or:> r uje
mnie najważniejszą sprawą jest
mnóstwo ludzi i że nie moż
uzyskanie wiarygodności u wina zepsuć tego zbiornwego wydza. Nawiązanie z nim kontaksiłku.

ni~h wzorem do na~ladowania.
MICHAŁ

WALCZAK: Jak
!kh spotykam na kO'l'yta:rzu to
mówię: - „Cześć
reWQlucjoniś
ci!" Bo rzeczywiście w sposobie myślenia na peWITTc różnią
się
cd nas starych. Ciągle
więcej w nich emocj·I i dyskusji niż dckonań. Ale widocznie
takie to czasy. Telewizja jest
dość
brutalną
instytucją
i
przychodzący
de nas młody
człowiek musi się umieć sam
obronić. A może nawet tak powinno być? Prawdą jest, że
nasza firma hie ma działu
podnoszenia zaWQdowych umiejętności. Ale oni
nie bardzo
uznają jakiekolwiek autorytety.
JIIoim
zdaniem nie - j~st istotne, że wszyscy w tym tkwiliśmy, a1e istotne jest czy ktoś
z własnej inicjatywy i nadgorliwości
sforował
się
do

ty z zaistnieniem innej konwencjii. Byłem pracownikiem
Uniwersytetu Łódzikiego o
życiu miałem dość blade poję
cie. P.raca w telewizji daje
natomiast bezpośredni kontakt
z .życiem. Jednego dnia jestem
na wysypisku śmieci, drugiego
w za·kładzie psychiatTycznym,
a trzeciego na wielkiej bu<lcwie. To bardzc pociągający
sposób życia. lulbię tę pracę .
KRZYSZTOF
KRUBSKI:
Przebić się, to zrobić dobrą
rzecz o ważnej sprawie i to
kilka razy. Przebić się, to
przebić się d·o widza z wła~
nym zdaniem. Do ośrodka n1e
można
wejść przez okno potrzebna jest przepustka. Reportaż odrzucony, jest odrzucony raz na zawsze i nie
można go wysłać do innej gazety. Do tego svstemu trzeba

się

Z realizacji

reportażu

tu. Dziennikarz musi pamiętać,
jest jednym z tych, do któ-

że

mówi. Nie może więc
z wysokości cokołu, z
wysokości mów.nicy, a raczej z
miejsca w zatłoczo.nym tramwaju czy z kolejki po mleko.
JERZY BINDER: Przed kamerą w studio zawsze towarzyszy mi trema, tym bardziej,
że nigdy nie piszę swoich wystąpień, a mam jedynie tez)I
zarysowane w ki!iku punktach.
Czuję na sobie milicny par
oczu. Ta świadomość zobowią
zuje mnie do tego, żebym sta:rych

mówić

rał się mówić · prawdę. Jeżeli
coś robiłem, to zawsze wierząc ,
że talk należy. Na początku lat
siedemdziesiątych autentycznie
uwierzyłem w rmmach ekiPY
Gierka. Trwało to aż de 1974
roku. kiedy nastąpił kryzys

pali wcwo-energetyczny.
EDWARD MARCINIAK: Dziś
'osobowość to wiarygodność. To
komentarz do zdarzeń zgodny
z własnym sumieniem dziennikarskim, trafiający w o~iczu
cia społeczn~. W studio ~łów
nie liczy się refleks, umiejęt
ność
wybrnięcia z trudnych,
nie przewidzianych sytuacji · W
reportażu natomiast niezibędm
jest wrażliwość, refleksyjny
soosób patrzenia na rzeczywiŚWć.
MAREK MARKIEWICZ: To

nie musi być k.toś kogo ludzie
kochają, ale ktoś kto przycl.ą-:
ga uwagę, kt-0 przynajmnteJ
sprawia wrażenie autentyC'Z'Ilego w tym. co mówi. Widzowie
·łatwo

potrafią

odróżni~

kogoś

kto lubi swoją pracę od tego,
kto ją . po prostu wykonuje.
Ten więc jest osooowością kto
mówi do ludzi a nfo do kamery.
KRZYSZTOF KRUBSKI: Debry jest · ten, ktc mówi ~ard?-o
prosto albo bardzo p1ękn1e,
wszelkie średniactwo jest w
telewi-żji nie do zniesienia. Pow-0dzenie mają zatem raczej
z·i mni i opanowani, prze'gl'ywają natomiast !1;adatliwi, marudni i · pretensjonalni. W pracy
reportera niezbędny jest spryt,
refleks i szybkie działanie. W
telewizji -~zybkc się jedzie na
·miejsce zdarzeń, szybko dokumentuje temat, szybko rozmawia i szybko mo·ntuje materiał.
T.rzeba zadawać pytania nie
za krótkie i nie za długie. Bo
jak za krótkie, to nasz rozmówca odpo•w ie: ta.k albo nie,
a jak za długie to się zagub~
i odpowie: „mamy w naszeJ
fabryce 28 śrub o przekrcju
fi-8".
JADWIGA WILEŃSKA: W
telE!wizjj dob:rze wy.padają al-
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nąłlbym

dzisiaj
ściej

·reportaż,
który ma
postać karłowatą. C zę
wy.korzystywałbym
wó1

reporterski
transmisji.

do

bezpośredniej

WIESŁAW
MACHEJKO:
Musi nastąpić większe wykorzystanie ośrodków lokalnych
Obecnie ośrodki te dają w sumie 30 proc. programu, a sama Warszawa aż 70 proc. Drugi program do tej pory nie ma
żadnej sensownej koncepcji. T
tu widzę szansę. Przy więk
szej aut'Onomii mogli,byśmy do
WS'Półpracy
pozyskać
ludzi
znaczących (a w Łodzi takich
nie brak). stworzyć im moż
liwości stałego
zaistnienia w
u ~o --::«'mie. Podstawą jest jednak niezależność budżetowa i
autonomia programowa ośrr.d
ka. A rzeczy te ciągle istnieją
jedynie w sferze marzeń.

EDWARD
MARCINIAK:
dopasować albo odejść.
JERZY BINDER: J esi eleŁódzki
ośrodek
winien speł
ment zmęczenia w naszej praniać rolę kulturotwórczą, a do
cv. Wszystkie kolejne odnowy
tej pory nie spełnia tej roli.
i -upadki zniechęcają do podejTelewizja mo.głaby stać się tespotkań
(nie
mowania ambitniejszych przed- · renem
tylko
przed kamerami) ludzi kultusięwzięć. W miarę przybyw~
ry, sztuki, techniki. Powinn<J
nia doświadczeń stajemy się
to być miejsce „drożdżowe".
bardziej cstrożn!.
Niestety, wielu intelektuali·
stów wręcz omija gmach na
Kłopoty codzienności
Sienkiewicza.
MICHAŁ WALCZAK: WproWIESŁAW
MACHEJKO:
wadzenie 8 nieza.I e żnych zuDr'o ga de zrealizowania reporpełnie ośr.odków telewizyjnych
tażu
jest !a.godnie mówiąc
nie byłoby sensowne. Istnieją
cierniowa. Najp1t-nv dz 1 e f: i~~tk1
przecież obowiązki o!1;ólno'5pozabiegów żeby sk·i erowano tełeczne.
t·ntegraC"yjne, potrzeba
mat d·o produkcji. Później wywspólnej
idei
programowej
błagiwanie, żeby raczyli to w
Nie stoi to iednak w sprzeczWarszawie obejrzeć. Redakcja
ności z koniecznością zwięk
reportaży
w centrali miała
szenia
autonomii
ośrodków,
własny budżet i własnych praktóre v\Tinny w koń<:u pokau:ć
cowników. Każda realizacja w
co potrafią. A jeśli nawet nie
lokalnym ośrodku uszczupla
dźwignęłyby ci ężar11, nie spr oten
budżet.
Nic
więc
dziwnestały sytuacji to zawsze można
W. Machejki pt. „Trzecia·• o nocnej prucy włókniarek
:::(o,
że panuje tu wilcze prawo
wrócić do staresro modelu. DoFoto. T. Zarzycki
konkurencji i duża niechęć
tychczas cśrodki nie uczestniprzed towarem z zewnątrz,
czą w planowaniu programcprzodu. I w tej sprawie mam
najlepiej więc, żeby go w ogóO młodych
wym, są traktowane oo macodobrą
le n iP oą,l>id~ć w~zelkie "'.'ł szemu. ooprze;: optykę „waropinię
o ludziach, z
którymi współpracuję. Także .pewnlenia Warszawy np. Stuszawskich salonów". Z matedh Faktu. 7.P jr;> ~i. "n0 ohv~rte
i o młodych.
riałem trzeba się za każdym
WIESŁAW MACHEJKO: W
na
inicjatywy
1oK:a1ne
t<J
fi'ltrazem od nowa pn.ebijać przez
ubiegłych latach polityka kacia.
Przecież
komuś
tneba
mur obojetnoś~i. niechęci, przez
drowa naszej firmy była taka,
zabrać, żeby komuś dać. Taka
or'!A.nizacyjny bałagan centraO sobie
że przychod2ił tu li:to chciał ..
jest nil':~t.etv prawda.
li. Przepychanie do Warszawy
W związku z tym duży jest
ANDRZEJ KROLIKOWSKI:
reportaży jest oo prostu zwyprocent ludzi przypadikowych,
EDWARD MARCINIAK: W
Mó~łbym na ten temat napikłym skandalem.
bez autent1cznego przygotowatej
pracy wątpliwości
nie
S'lć k'Siążkę. Nic się nie zmienia zawodowego. Uważam, że
opuszczaią
człowieka
nigdy.
niło w stosunkach centrali z
dziennikarstwo telewizyjne poTrzeba je jednak pokonywać,
regionem. Decyzje . dotyczą c e
winnc być o.statnim etapem
żeby w ogóle móc wykonywać
Przed i po sierpn iu
spraw programowych i finanzawcdowej
kariery,
a
nie
ten zawód. Jeszcze na studiach,
sowych
oozostają w ręku Warpierwszym. Jeżeli ktoś chce
kiedy oglądałem telewizję to
WIESŁAW MACHEJKO: Nie
s1..awy. Jest to na dłuższą mewykonywać ten zawód, to najbyłem głęboko przekonany, że
pamiętam. aby stosowano rete n'.ie do strawienia. Tym barpierw musi umieć pisać czyli
ja to wszystko z.r<Jbiłbym inapresje
wobec
dziennikarza,
dziej, ż.e w cent·rali pamxje
przejść przez pracę w gazecie.
czej
inaczej, to z.naczy,
który odmówił wykonania , zabałagan. To rozdział zaoełnio
później przez
radio - gdzie
oczywiście, lepiej, bliżej życia,
dania, ze względu na jego wyny goryczą i żółcią. Tytuły
bliżej prawdy. Już późni·ej muniezmiernie istotne jest pokomowę.
Przeciwnie, pamiętam,
następnyc)l
te
braik
taśmy.
siałem
sobiP w końcu zadać
na.nie progu operowania sło
że niektórzy sami angażowali
Brak
benzvnv
i
środków transwem, umiejętność prowadzepytanie: z.ostać czy odejść„.
portu. Pomim·i 1;-ch kłopotów się w sprawy dwuznaczne i to
nia rozmcwy. Przychodząc po-, Jednak za.stałem, bo pomimo
pomimo zvczliwych ostrzeżeń
powstaje dokument.a1ny 1.aDis
tern do · telewizii powinien jewiszystkich
man'kamentów i
kolegów. Takie wpadlki w zate!?o co sie w Łodzi dzieje
szcze nauczyć się myślenia obniebezpieczeństw
telewizja t.o
wodowym życiorysie, niestety,
Jest to jedna'k metoda oartvniezwykle wciągają.ca namięt
razem. Jeżeli natomiast ktoś
się
zdarzają
i
wynikają
zancka. Często na prywatne
przychodzi bez przygotowania
ncść.
najczęściej nie ze złej woli,
ryzvlrJ') .•7.efa.
to często jest to czł-owiek sam
JADWIGA WILE~SKA: Kieale z braku doswiadczenia, z
JADWIGA
WILEJ.Q'SKA:
dla siebie stracony, bo nic nie
dy przyszłam do pracy w telechęci wykazania się źle poiGTrzeba mieć si1ny system nerumie. Jeżeli _ montażystka wywizji wydawało m1 się, że bę•
tym zdyscyplinowal!'l.iem, · dy.
wowy, 7eby działać w tej marzuci źle postawione przez
dę robiła felietony o wystaspozycyjnością. Ja otrzymałem
chinie. Nadwrażliwi ludzie nie
dzienni•k arza pytanie to on tylwach fińskiego szkła czy coś
rozkaz - ale jak ja go wyprzekraczają bram naszej firk·o stoł w kad:rze i trzyma
talk.lego le~ie,
łatwe
i
mv. Rozmawiam z bohaterPm
konam to w dUIŻym stopniu
mi'krofon. Można by go spoprzyJem·n e. Zobaczyłam jedzależy ode mnie.
Konieczna
reportażu trzy tY'<rodnie. Na
kojnie zastąpić statywem. Ale
nak, że z tej strony ekranu
jest tu własna inicjatywa, po
próbach jest znakomity. W
statyw nic nie kosztuje, a on
wszystko wygląda inaczej. Popr·o stu charak-ter. Trzeba pakcńcu przyieżMamy z kameratrzyma ten mikrofon za 5 tys.
jechałam
z e'klpą sfilmować mi i zupełny k1ops - facet
miętać, że ma się tyl!ko jedną
złotych. Niestety. młiodzi ludzie
a'kcję sadzenia drrzewek, ale n.a:
t,wa:rz i nie m<Ybna jej sprzemówl zdaniami z ple·r wszej
często
uwaza3ą,
że
zjedli
miejscu okazało się, że nie ma strcny „Trybuny Ludu". '/\
dać do złej S'Prawy. Najlcrówszystkie rozumy I lekceważą
ani ludzi ani sprzętu. Chcia- flfenerw-0wany PO kilk.aikr-0tcej na ekranie tel!'!wizyjnym
doświadczenia starszych ko1ełam s·ię jednak WY'kazać. Znażyją rewolwerowcy
Dziennin:vch przymiarkach: „CQ pani
gów.
lazły się więc d-ziooi z o'kólic-zode mnie chce, przedeż ja m6ka:rz musi mieć zawsze czas
JERZY
BINDER:
Młodzii
ny<t,h domów, malazły się równa: pięć minut refle'ksji - co
"Yie tak jak w telewizji!"
dziennikari'-e w naszym ośrod
nież łQPaty. Tema,t s1ę ukazał.
Głównym
m01m celem jest będtzie po emisji programu. Bo
ku
nie . mają,
praiktycznie
To było na począt1rn m-0jej
zaiwsze zrobić debrą rzecz
decydent może zawsze wyje:rzecz biorą.c, żadnej opieki pracy. Długo o tym myślałam.
przezwyciężają'c
brak taśmy,
chać n-a: placówkę zagraniczw sensie twórczvm. . Wśród
Dużym złem jest braik w nabraik czasu i złe humfuy elk:lną, ale dziennikarz pozosta'n ie.
starszych dziennikarzy są dwie szej firmie miejsca na ryzyiko, .py. Największą udręką jest
ANDRZEJ KROLIKOWSKI:
szkoły wpuścić na irłęooką
a 'Qf!z ryzyka nie powstają
jedna.k brak taśmy. Na ten
Zmalała ii!Ość dyrektyw i nawódę i ja'k nie uton1e to sam
rzeczy naprawdę wartościowe. sam report.ar! koledlzv w Wykazów. Na: pewno wiele osób
się nauczy. I druga, czelaidniW telewizji niebezpiecz·nie łat
twórni Filmów Dokumentaluważa:, że w minio-nym dlcrer.zegc przyucze·nia do zawodu.
wo jest zaT·obić pi·eniądze na'.
nyich dostają 3-4 r~zy wiecej. - sie tłamszono ich. ale nie
Ta pierwsza obowiązuje głów
rzeczach małych I niewarilnych, . Dwa lata temu w okresie zimy
prZYIP-Ominam sobie, aby pronie w prasie i tam ma swoje
:z,byt ezęsto kryterium oceny
stulecia byliśmy z e'kipa w
tffito'Wali i podnoszenie dzH tauzasadnienie. bo młody czło dziennikarza jest dyspozy.cyj- okolkac?i Płoctka. Zostaliśm:v
kich zarzutów jest nieuczciwe.
wiek chodząc. oo mieście z noncść a: nie orygina•J.ne myśle
-odcięci od świata. Odcinek 40
Na pewno teraz łatwiej jest
tesem mcże siP wykazać wła
nie. Nie mam poczucia, ~e je- kilometrów
ookonvwaliśmy
,powiedzieć „nie". Zmieniło się
sną. inwencją. W te11'Wizji sam
stem wychowywana. Najlep- dwa dnt Od'kópywał nas cią.~
z całą pewnością jedno; wzronicze!!o nie zrobi. Tu jes-t się
szym wychowywaniem jest , \I
ni:k . ~ąsieni·cowy, Można było
sła świadom'Ość. że jesteśmy
uzależni-onym od stu róinych
na~ nfrmn.esz'kadzaitlie.
zrobić cu.d-0wne
miecia, ale
cg']ądani i kontr-0!-0wani przez
cs6b. Onieka i wprowadzenie
MAREK
MARKIEWICZ:
nie mi~mmy ani · m·et'ra zii'Pasp0łeczeństwo. Po'W'Stanie „Sojest niez'bed,n e - a!P. w pralk„
Trudno jest mówić o tym, te
sowej taśmy.
lidarności" wpły;nęło na więk·
tyce nie istnieje. Mfodzi wyni.ISZ '!'OZWÓj W te1ewizji jest
sze Zldemokratyzowanie stosunróżniają się jakc !!!'upa. RakOillsekwentną drogi\, ponieważ
ków między1udzkkh w firmie.
Co
oym
zrooił?
zem rozmawiają, ro'bią •wspólwszy>stko odbywa się na zasaZałoga uzyskała: reorezentanta/
ne rer>nrterskie wyprawv w
i!zie przypadku. Był p-r~r·am
swoich intereS6w. Została rów·
teren. Wielu z nich jest ·barł na~le został zdjęty. Nie wiem
ANDRZEJ KROLIKOWSKI:
nież dokonana rewizia
możli
d?,o zd{'l1nych. Ale bywa rówdlaczego. Stąd poczucie d·użego
Uruchomiłbym
bloki orogra- wości dziennikarskich i spła
nież.
że
sa oowlerzchownł.
relatywizmu. Tc nie jest skar- mcwe, zajmujące s1ę sprawaszczenie .~truktur zan.ądzania.
orzechodza od iedne11:0 tematu
żenie, ale s·p ecvtika tej 1'I'acy.
mi ludzi żyjących w naszej Ale wszystko to odbyro się
de orucrie~o he7. crł~h~zei. ::inaTwaTz, k'tóra o~rała się w jed- aglomeracji.
Sclą~ałbym
do
bPz wię'kszvch sensnrji W tym
liw M<lże te wina: nas stanych sytuacja.e h rostaje zaszu- studia władze miasta na stałe
o~rnriku nie było nil.kogo przy·
rych, że nie stali~my się dla
fladko·wana:. Przychodzą kropokonfeTencje prasowe, r-0zwlwiezioneg·o w teczce.

MICHAŁ

WALCZAK:
Na
czy coś się u nas
zmieniło autorytatywnie mogą
odpowiedzieć tylko telewidzowie. Wszystko inne będzie jedynie deklaracją. W mcim su·
biektywnym przekonaniu jednak dziennikarz telewizyjny
częściowo
przynajmniej przestał być dworskim
celebrantem, atrapą trzymającą jedy·
nie mikr.of-On. Sie!'lpień PrzY·

pytanie

niósł nadzieję, że może wrócić

znów do

łask

' Kischowsati ide-

ał „szalejącego reoorter~", klóry może dotknąć każdego tematu, pójść tropem każdej

sprawy.

do jej ostatecznego
Nie U'k rywam, że
odrr><lzenie
rangi
reportera
miejs'kiel!o z kamerą jest moją ideą fix. Wraca do łask w
naszym zawodzie wiedza, rzetelność i fachowcść a to
rokuje nadzieje. Zresztą o tych
zas.adach mówiło się w ośrod
ku od dawna. Może po trosze
dz\~ki temu ominęły nas wielkie burze. ja ciągle jestem na
stołku
naczelnego redaktora,
choć sam już cz.asami mam
tego w:szytkiego dcsyć, Sier:.
pień to jeszcze jedno doświad.
czenie, przekonałem się; ż.e
ws.półpracuje z ludźmi. na których w cież'kich chwilach mogę Uczyć. Tu nie chodzi tylkt>
o dziennikarzy, ale także o te
d 7.i esiątki
anonimcwych
dla
wi d?ów oratowników telewizK którzy już od kil:kunastu
lat zwiarani ~ą z firmą i autt>.nt:vicznie telewizję kochają.
Ta myśl pomaga mi w chwilach chandry i wątoliwości.
JADWIGA
WILE~SKA:
Tam, gdzie było najgorzej
zmiany nastąpiły najszybciej.
Dlatego w telewizyjnej „Solidarności" jest o wiele więcej
dz'.ennikarzy ni·ż w orasie.
EDWARD
MARCINIAK:
Kiedyś na karierze dziennikarskiej ważyło nieprawidłowe
wymienienie funkcji które„oś
7. sekretarzy. Dziś już tak nie
jest. Zni·knęło wiele tematów
tabu, jak choćby: narkomania,
służba zdrowia, warunki pracy
itd.
Powstanie „Soiidarności"
wróciło wielu ludziom wiarę.
Stali się bardziej odważni,
bard7iej bezkomprnm:scwi.
KRZYSZTOF
KRUBSKI:
Zmiana polega na tym, że
kiedyś odmówienie wykonania
zadania pcwodowało u niektóryc h szefów wściekłość, a
dziś wprowadza ich jedynie w
asluoienie.
MAREK
MARKIEWICZ:
Przyg<1towywałem
program o
obyczaju dworskim. Był w
nim prezentowany wiersz Krasickie!(o: ,.Lud orosty a szczery jak z łu'pin łuszczy człeka
z dobrej maniery, Gdzie nie
;pyta, kto zrobił, lecz o co
rzecz chodzi. Wszystko zwie po
imieniu. Pj.otr ukradł, więc
Piotr złodziej„."
w tym
momencie słysu; głos z reży
se=ki: „Panie Mareczku, może
jednak wstawimy Jan a nie
Pictr? „. Sfera za.kazów cenzury nie była aż tak szeroka
jakby się wydawało. Niszczą
ce spustoszenie siała natomiast
samocenzura. Obawa, że zostaniemy posądzeni o złe intencje, a na to już pracował
cały
system. Teraz sytuacja
ja•k gdy•b y się nieco popraWiła.
Na szefów jest wywierana
większa presja zespołu co
już samo w sobie powoduie
większy
marirines
swobody.
Ciągle jednak brakuje rzetelny.eh kryterów oceny dzienni·
karza. Ciągle jeszcze najwyż
szą nagrodą. jest bra;k nagany.
Czyli jak zaczyna się otrzymywać nagrody, ·to jest to pierwszy dzwonek cstrze,gawczy, że
jest niedobrze.
JERZY BINDER: Zmieniło
się bardzo niewiele i to na
bardzo krót'k·o. W tej chwili
nastąpił już powrót do szarej
przeciętności. Proe:ram telewizyjny jest manipulowany. Odwilż czuć był.o przez dwa może
trzy miesiace
jedern
szersry oddech. Nie godz·o.n o
się wtedy na zmiany tekstu,
szanując prawa autora. Żró
deł tegc zła upatruję w nadmiernej
centralizacji
naszej
firmy. Kiedyś ośrodki lokalne
aż

wyjaśnienia.

miały

swoją

indywidualną

twarz, swoje oblicze, swoje
plansze i swoich spi'kerów.
Dziś nasze programy są emitowane z Warszawy. Jesteśmy
ubezwłasnowolnieni.
Decyzje
jakie podjął Szczepański, Gierek i Łukaszewicz obowiązują
nadal. Powstanie ,Solidarnoś
ci" nie ma większe!1;o wpływu
na prce:ramowy kształt telewizji. To jest ~azeta. którą cglą
da codziennie 15 mcrlionów ludzi w związ~u z tym zmiany
będą zachodziły ba·rdzo powof.

Do druku przygotował:

MAREK MILLER
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FILM
Krótko mówiąc: grad pytań. Ostre strzelanie, w · myśl zwodniczego przeświadczenia, iż:
nas tu, chłopaków ze Szkoły Filmowej, żaden
2lwapniały frajerek zaskoczyć nie potrafi.

„Sam jestem trocht
ROMAN POLAlVSKI:
Hntymentalny, nie wstydzę lię wzruszeń prottuch ludzi"
111ioobecność wielkich pisarzy rząd dusz
się w ręce reżyserom. Niestety. Można
by tu zresztą zastosować liczbę pojedyńczą: Wajda, bo poza tym wielkich reżyserów także brak.
Wajda załatwia polską klasykę oraz polską historię najnowszą, nie unikając również w swoim
natchnionym kinie walczącej publicystyki. Dzię
ki te.m u ludzie biją mu brawo przy otwartej
kurtynie. Miłoszowi też bij11, ale Miłosz mieszka PGZa krajem, będąc raczej ambasadorem
polskiej kultury niż wieszczem.

Pytania były rótne. Dotyczyły między innymi
szkoły, do której wrócił nie bez wzruszenia
po dwudziestu paru latach. W tym względzie
wrażenia PolańskJego nie odbiegają raczej od
powszechnych stereotypów. Szk-0łę zazwyczaj
opuszczamy bez żalu, potem jednak, w miarę
· upływu lat; zaczynamy ją idealizować. Nie dlatego, że takich wspaniałych mieliśmy profesorów i że tak bardzo lubiliśmy grzebać · się
w podr~cznikach, raczej dlatego, że jest to
uświadomiona lub nie uświadom\ona tęsknota za
młodością. Zródła naszych sympatii są zresztą dosyć enigmatyczne: można tęsknić za atmosierą klasy, za twarzami kolegów, którzy stali
się w międzyczasie zu.pełnie innymi ludźmi i
dzisiaj patrzymy na nich z uctuciem zażeno
wania, za schodami, po których zjeżdżaliśmy
na krzesłach I ta niewytworna, niewygodna
rozrywka sprawiała nam większą przyjemność
niż późniejsze szaleństwa w najsławniejszych
lunaparkach. Polańsk.i mówi, że lata spędzone
w szkole zalicza dzisiaj do najszczęśliwszych
w życiu. I na tym w zasadzie zamyka się cała
kwestia. Przynajmniej dla niego. Dla nas naton1iast wynika stl\d morxk - ba.;1alny i >łi<!zy
wisty: niewaźine, że podbiłeś świat i że stoją
przed tobą otworem wszystkie drzwi, nieważ
ne _pieniądze, rozgłos, kobiety l baseny wypeł
nione błękitną wodą. Chryste Panie! Streszczam teraz piosenkę Tadeusza Woź,niakowskie-

Do pewnego czasu mistrz odpowiadał na pytania .spokojn.ie, potem któryś z chł-0pców zdołał go jednak wyprowadzić z równowagi:
- Pan, Panie Polański, przestał -robić filmy
dlq ambitne; widowni, takie choćby jak swego czasu „Lokator" czy „ Wstręt". Pan spuścił
z tonu. Pan stal się sentymentalny, komercjalny i coś tam jeszcze. Pańska twórczość z~hwy
ca na pewno sprzątaczki i praczki.
Odpowledź

brzmiała:

- Nie widzę w tym nic złego. Skąd ta pogarda dla sprzątaczek i praczek? Sam jestem
trochę sentymentalnt1, nie wstydzę się wzruszeń prostych ludzi. ·
- Nie · sądzi pan jednak, że to jest łatwiej
sze, niż wzruszyć ludzi myślących? W pana
najnowszej tw6rczofoi można wprawdzie znaleźć sceny niebanalne, odwolujące się do intelektu czlowieka, jednakże' ogólne wrażenie wią
że się raczej ze strychem filmowym, tak jakby pan wzorował się na literaturze dziewię
tnastego wieku. Na przyklad „Tess". Uważa part,
że jest to dobry film?

- •A pan

uważa, że zły?

-:_ PtNViedzm,;„.
-

Wiięc

-

Teraz

zrób pan lepszu.

zaczyna

się tak nie kręci sypać przykładami

mówi student
prawdziwie no-

Pod

dostał

o Romanie Polańskim, który odw tym samym czasie, co Miłosz,
to ja doprawdy nie wiem, czy jest on dobrze
widziany czy źle, aczkolwiek: sława jego rozciąga się po krańce świata. Polański przyjechał w ciszy i wyjechał w ciszy, nie li~ąc
paru ułomnych migawek w telewizj.i i paru
byle jakich W2llllia.nek w prasie. Acha, był
również list redaktora Ku.r a, skierowany do
tygodnika „Rzeczywistość''.. Czytamy tam mię
dzy tnnymi. iż: Jeżelt chodzł o sprawę reżu
Jeżeli mowa
wiedził Polskę

sera filmoweQo, Romana Polańskiego, której
osnową byla zbrodnia (?), polega;qca na podstępn11m zwabieniu trzynastoletnłej dziewczynki t ie; zgwałceniu po uprzednim odurzeniu
narkotykami, pozostaję i dzisia; przu naganne; ocenie tego odraża;qcego moralnie ł karugodnie czynu.".
~olaflskiemu

'WPMWdzie nikt winy nie udo-

wodnił, wręcz przeciwnie, w najpoważniejszej
prasie światowej zaopiniowano, że była to wred-

na prowokacja, okazuje się jednak (nie po raz
pierwszy) iż Kur wie lepiej:

30 czerwea Polański itrzyjechal de Wzi na
spotkanie ze studentami szkolY filmowej. Wiadomość o tym przekazał mi telegraficznie przyjaciel reżysera, Andr,zej Kostenko, oraz, telefonicznie związana z uczelnią Maria Kornatowska. W prasie oczywiście anonsów nie było,
nie sądzę jednak, aby łódzkie liberalne gazety
przyłączyły się do powszechnej zmowy milczenia, ot, po pr-0stu, nie z<>stały w porę powiadamione o fakcie.
'Dobra!
Punktualnie o dwunastej Kostenko przywiózł
Polańskiego do Szkoły, wysiedli z auta, z gło
śników gruchnęła powitalna muzyka, a oni szli,
jeden za drugim, przez słoneczny dziedziniec

niby dwaj bohaterowie westernu. Było to wzruszające. Kwiaty Pocałunek piegowatej studentki. Kostenko powiedział mi, że przekazał Polańskiemu „Powrót Wabiszczurka" z dedykacją,
ale jeśli chcę z mistrzem rozmawiać, to lepiej
w Warszawie, bo: to i owo, tak I siak.

Spotkanie zostało zainscenizowane w małej
salce, dużo fleszów i fotoreporterów, kamery,
dwóch dziennikarzy, jakiś chłopczyk w paradnym kostiumie rozwalony w złoconym fotelu
niby akt Modiglianiego. Stary profesor orzekł,
że wohec tłoku l niezmiernego zainteresowania,
imprezę należy przenieść do większego pomieszczenia, ·na co przedstawiciel studentów wrzaNie
snął:
Pertrakta·c je trwały długo i niewiele chyba
aby doszło do strajku. Profesor swoje. student swoje, przy czym ten pierwszy miał
rację a ten drugi był uparty, nie na tyle jednak, u•>Y przekonać ludzi. którzy poszli w koń
cu za głosem rozsądku I zmienili lokal
brakowało,

Polański usiadł na krześle, a sfora naprzeciw
niego . Polański ogolony, w granatowej koszuli
i białE>.i eleganckiej marynarce. sfora natomiast.
jakby chciała mu ubliżyć, w płaszczach, w brodach. z tyJ?odniowym zarostem . Polafaki był
uprzejmy. Sfora mrukliwa albo agresywna. Kilku ~nojków przyjęło miny znudzone. kilku boleściwe. niby cierpiący na hemoroidy urzęd
nicy; ten żuł gumę, tamten palił. jeszcze inny
próbował ściągnąć na siebie uwagę towarzystwa, podrażniony, iż nie jemu, wszakżE' ge. n~alnemu) dostała ~ię pierwsza rola w koncer-

cie.

MAKOWIECKł

Na

Na t<>

luzie!

Polański:

-

Ja ;estem na luzie. A wy'!

-

My

-

No

też!

to

zaczynamy.

I zaczęło się coś bardziej w stylu konferencji prasowej - una rueda de prensa, que dicen los Espanoles - niż w charakterze seminarium, W· czasie którego uwielbiany i powszechnie podziwiany reżyser udziela adeptom
sztuki filmowej nauk i pouczeń:

.

ZDEJMUJE

MARYNARKĘ
go ,Młodym być" - staTy 1Zmonces, do któ.reg~ nigdy nie miałem serca, zahaczam także
jednym skrzydłem o Mickiewicza a drugim o
Krasickiego: „Litwo, Ojczyzno moja ... "
Wstał

-

gość

Czego 1ię pan 1D szkole ftlmowe:J nie

na-

uczył?

Polański

na to,

że

pytanie jest

nierozsądne:

- Równie dobrze mógłby pan zapytać, ile
chleba w życiu nie z;adlem, tht książek nie
przeczytalem_, t tak dale~. Filmy krótkometra·
.żowe. kręctl.em. Ju,z na trzecim roku studiów~
natomiast opitszcz:ajqc uczetnię bylem w peł.ni
przygotowany do robienia dlugiego metrażu;
wkrótce przecież powstal „Nóż w wodzie". który podobnie jak „Dwaj ludzie z szafą" zdobyl uznanie międzynarodowe; k1'1Jtyki torując
mi drogę do światowego kina. Jednym słowem,
szkola byla potrzebna - nau.cz11lem się w niej,
jeśli chodzi o warsztat, wszystkiego tego, co
1
powinien umieć mlodu rP.żyser.
-

woczesnego kina i prawdziwie nowoczesnych
Jednym słowem, uczy gościa jak się

reżyserów.
lt'ręci.

Polański

narkę.

pyta:

i

Co pan sądzi o polskim filmie?

Pada nazwisko Andrzeja Wajdy. Niektóre jego
filmy są świetne, niektóre porywające. Aby
nakręcić kilka lat temu ,pzłowieka . z marmu- ,
ru". do tego potrzebny był nie tylko talent,
ale równ.ież szalona odwaga. Zrozumiałe, że
studenci mają w tym wypadku odmienne zdanie: Wajda to klasyk, oni zachwycaią sie raczej awangardą, szpicą sztuki filmowej, którą
tworzą dzisiaj młodzi i gniewni reżyserzy żadnych sentymentów, żadnych wzruszeń, forma ważniejsza od treści, fajerwerki warsztatowe, coś w rodzaju kinowej antypowieści, w
której naczelną ambicją twórcy jest, aby nikt
go nie zrozumiał i aby przypadkiem ktoś nie
zasiadł na widowni. Polańskiemu obrzvdły jednak nudne i kameralne . filmy. Cieszą go dłu
gie kolejki przed kasami i milionowa publiczwidział wiele wspanianość. Co do formy łych, szokują-cych i mądrych filmów, które mianienadzwyły ewidentne braki warsztatowe czajnych aktorów, błędy kompozycyjne, dłuży
zny. skróty - a mimo to potrafiły oodbić
umysły I serca. A więc, jednak. treść! Zrozumiał to już dawno, właśnie tu, kiedy któregoś
dnia spotkał się z Cybulskim. Cybulski przyszedł z walizką albo z teczką. W teczce były
kasety Powiedział: mam bardzo interesujące
filmy, powinniśmy je koniecznie zobaczyć. Do wyświetlenia ich potrzebny był proiektor.
Szkolny operator nie chciał ~o poży<"zyć, 11stą
pił dopiero po wypiciu dwóch litrów wódki.
Filmy okazały się pornografią. Patrząc na nie
Polański zrozumiał raz na zawsze, że jed.nak
·
najważniejsza iest treść.

-

O! Ol

zrywa

się

'

z

ściąga

krzesła

Zdenerwował

z zadowoleniem studenci,
dzie świetna zabawa.

się!
że to

-

mary-

pokrzykują
bę

niby zaraz

Ale nie ma zabawy. Mistrz wprawdzie zaczyna mówić głośniej, ekspansywniej, zacina się
raz i drugi, gestykuluje, ale to mu tylko przydaje uroku. Stojąca za mną aktorka (dziew<:zyny zawsze są mądrzejsze) mówi - Boże, jct1ci
t.nne też patrzą na niego oczami
m?ody1 wiernych psów. To, co dzieje się w warstw·~
słownej, nie ma · dla nich żadnt'!go · znaćzenia:.
Dla Polańskiego jednak ma znaczenie - nie
kryje się za podwójną gardą sfawy. żadnych
tam pokerowych min czy pobłażliwych uśmie
chów, a·ni śladu wy.niosłości, trochę najwyżej
zniecierpliwienia.
Strzela precyzyjnie:
- Panowie, takich spotkań to ja mialem setki. I zawsze to samo: studenci wiedzą lepiej,
co dobre i niedobre, nowoczesne i nienowoczesne Zawsze. clo znudzenia, te same ataki t
zarzuty. Sprawa pokoleń.„ Za dziesięć-dwadzie
ścia lat będzie to samo.„

W domyśle znaczy to, że kiedyś tam, wcześ
niej czy później, któremuś z nich, zapatrzonych w awangardę. także się powiedLie - bę
dzie robił doskonałe filmy, ale moda w mię
dzyczasie ulegnie zmianie i studenci wezmą go
pod obcas.
ilościowy a nie
jakościowy. Przybywają nowe arcydzieła (rzadko) nie eliminując starych. To, że fascynujE>my
się dzisiaj Beckettem czy Jonescc nie zmienia
faktu, że cały czas pozostaje wielki B;,1!z11k, że
z nabożeństwem czytamy Petrarkę, a jeszcze
wcześniej: Sofoklesa i Arystofanesa. ·

W sztuce jest raczej

postęp

Pozostaje

więc

tylko

powiedzieć

o „Amedeuszu". sztuce, o

którą

tano i · którą wyreżyserował w
się teatrze na Woli.
Dlaczego? Dlaczego pa.n to

parę

także

słów

go py-

rozpadającym

zrobił?

I

Polański odkrywa się. Mówi, że„. myślał }uź
o tej sz.tuce od paru lat. D!acze~o akurat Amadeusz? Ano, czuje sie duchowo spokrewniony
z Mozartem. Jest chyba także podobnej konstrukcji fizycznej - niewysoki, nerwowy. Reżyserować i grać Mozarta to tak, jakby opowiadać o sobie. Wielka to dla niego sprawa,
w której, jak nie trudno się domyślić, pienią
dze nie mają żadnego znaczenia, liczy si~ tylko satysfakcja artystyczna. Dla tej satysfakcji
właśnie zdecydował się przyjeżdżać co parę
dni do Warszawy, krążyć między Francją i Polską w czasach nabrzmiałych od społecznego
niepokoju. W sklepach pustki, a jak nie pustki,
to wielkie kolejki przed nimi, trudno dobrze
zjeść, dobrze wypić i doorze zahulać, .a przecież czuje się cholernie szczęśliwy. Już dawno
nie czuł się tak balrdzo szczęśliwy. Co za wspaniała atmosfera w teatrze! Z początku aktorzy, jak to aktorzy, darli się między sobą o
role, choć do niego od razu . byli nastawieni
życzliwie. Potem pogodzili się z tym, że jest
tylko jedna, główna rola i że nie wszyscy moP,ą
ją zagrać. Powiedział im: nie myślcie o tym,
jak długo' kto jest n a scenie, to nieważne,
epizody liczą się tak samo. Liczy się również
to, najbardziej, że wspólnie, wseyscy razem,
pracujemy nad tą sztuką, że jest to nasza
wspólna przygoda, i że kiedyś będzie to nasze
wspólne wspomnienie.

Nigdy nie przypuszczałem, te Polański ma
w sobie tak dużo pięknego, niekłamanego ciepła,
aczkolwiek jako chłopak wzruszyłem się, kiedy
dw;cij ludzie z szafą wraca'li do morza troskli' wie omijając babki z -piasku, które stawiał na
plaży jakiś brzdąc. Polański spotkał się ze studentami. ale jeśli ktoś w tym towarzystwie b:vł
młody, to właśnie ten wspaniały, bez mała nięć
dziesięcioletnl facet, który kiedyś tam dał sobie słowo, że życie nie będzie jefdziło na nim
okrakiem. Wracając do kraju, czy raczej: odwiedzając go po latach. Polański "me wdał się
w politykę, tl-ie puszczał jadu,' nie jątrzył. aczkohylek stale podkreślał, iż jest Polakiem.
Portret, jaki nnkreślilo mu kilka bien dziennikarskich za granicą, taltże nieraz powielany
w kraju, rozpada się, kiedy obejrzy się jego
filmy albo kiedy się go posłucha.
t właśnie dlatego można mleć fal do naszych twardogłowych redaktorów izolujących go
pontonami ciszy. Panowie, o-co-tu-taj cho-dzi?!
Komu wy chcecie się podlizać, a komu zrobić na złość? W każdym cywilizowanym kraju na ~wiecie; dobrze t<> czy niedobrze. na
takich gości ja!t Polański „polują zgraje żur
nalistów i wielbicieli. U nas w recenzji z „Amadeusza". którą pomieśęił „Express Wieczorny";
nie wymieniono nawet jego nazwiska. N'atomiast „Trybuna Ludu" sukcP.s sztuki przypisa. ła

Lomnickit~mu,

tylko raz,

że _ ak~or

PotańskiE>go

wspominając

z niego .drobr.y,

amatorŚki.

Kiedy w początkach lipca byłem w Warszawie, Polański wyjeżdżał akurat do Paryża. Nie
szybko wróci. Nie sądzę. aby był rozczarowany. To, co ma do powiedzenia artysta, odkła.:
dać się powinno w ludzkich sercach, przeznaczeniem małodusznych gazet jest kosz na śmie
ci.

Nieznany w Polsce fllm „Człowiek-słoń" zachwyca go mimo wszystkich niedostatków formalnych .
Jeden ze st\lde-ntów

jak sobie wyobrażają spotkanie, a jeden szczawik odpowiedział:
Polański spytał,

-

POL A"'S KI

ANDRZEJ

Argument był niepodważalny i wystarczająco
sllny, aby Polański wygrał ze szkołą mecz na
stu szachownicach. I na tym w gruncie rzeczy motna by historię skończyć. Wszystkich,
zadanych pytań przytaczać nie warto, jako że
większość odznaczała się wstrząsającą bezczelnością albo zniewalającą głupotą, czemu trudno się dziwić - proces dojrzewania odbywa
się w bólach i powoli. Pozostaje nadzieja, że
wyobrazni, aby docenić
ci, którym zabrakło
fakt, iż mają okazję rozmawiać twarzą w twarz
z człowiekiem, który jutro może jeść Qbiad
z prezydentem, a pojutrze z samym przeświet
nym następcą tronu, że ci, którym tej wyobratni zabrakło, zreflektują się wcześniej czy póź
niej, bo n.ie to w końcu było ważne, co oni
Polańskiemu mają do powiedzenia (choćby w
cz,tere<:h obcych językach), a odwrotnie.

wiedział, że rliE' wie,
można · się zachwycić.

widział ten
jak czymś

obraz i potak słabym

Polański:

- Może pan
jącym stopniu
zrozumieć?

po prostu nie zna w wystarczaangielskiego, aby go w

pelni

Student:
- Wszystko zroztimialem, ponieważ byl bardzo dobry przeklad na francuski.

W ten sposób audytorium dowiedziało się
nie tylko, że student zna doskonale dwa ję
zyki obce, ale również, że wrócił niedawno z
zagranicy.
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LITERATURA
k musiał trochę ostrzej naBędę jedna1
kazać babie, aby w niedzielę ra.no wię
cej zajmowała się dzieciakiem. Małe to
jeszcze, za miesiąc rok dopiero skończy,
to i n-ie ma jeszcze co wymagać, żeby
wszystko akuratnie rozumiało. Wiadomo,

arte berg

za rok czy półtora będzie już mo:'..na
pasem zdrowo przyrżnąć i spokój i ciszę
nakazać, ale teraz? Zabawianie jeszcze
•tylko, od czasu do czasu najwyżej, jak
już nerwów nie stanie, klapsa ręką przyłożyć. Niech tam zresztą Maryśka robi
co chce i jak chce, byle bym tylko spokój miał w niedzielę rano i mógł się
choć w jeden dzień trochę lepiej wyspać.
Wierzyć się aż nie chce, że jeszcze dwa,
trzy lata temu, póki się jeszcze nie oże
niłem, to dopiero w niedzielę raniutko
trochę
potem
ściągałem,
domu
do
zdrzemnąć się, ale niedługo, żeby jeszcze przed południem wyszykować motor
potem .zjeść obiad, ubrać się, wyjść na
wieś, posiedzieć trochę w gospodzie, no
a potem to już tylko gdzieś i:a zabawę.
Bywało, że jak w poniedziałek wypadła
pierwsza zmiana, to ledwie tylko przebrać się · zdążyło i już trzeba było gnać
do autobusu. A teraz?
Dzisiaj niby niedziela; spałem do dziesiątej, teraz pójdę zajrzeć do Mietka, nawet nie będą się ubierał odświętnie, o
tej porze ujdzie jeszcze po codziennemu,
gdzieś o pierwszej wrócę do domu na
obiad, a potem spać, nie odsypiać zmę
czenia, ale pospać parę godzin normalnie. Przed wieczorem wstanę, znów obrządek i albo pooglądam trochę telewizję, albo mów pójdę od razu spać. W
muponiedziałek mam trzecią zmianę,
jak
żeby
szę wstać jak najwcześniel,
najwięcej w polu zrobić.
Mietka spotkałem za stodołą, w sadzie,
właśnie przygotowywał się do golenia
dziadka. Zapaliliśmy i usiedliśmy.
- Co, gazetę kupiłeś? - spojrzał na
mnie Mietek.
że

Wrzesień wybuchnął złotym liściem _

Wtedy pocisk przerwał świt
I niebo runęło na bruk
I pęknięta ziemia zachłysnęła
I miasta legły w· ruinach
I gri>by wdeptano w piasek
A w zapleśniałych chatach

się' krwią

Umarłe kołyski wyznaczały drogę

\\i' krajobraz

dymiący

1 nie zginęła
Na polach wyschły 'kłosy zhoza
Zwiądł kwiat czerwonego maku
Hłęblej pochylały · się wierzby nad mrokliwą wodą
,\ w głuche południe (zamulor>e gęstą krwi;U
Słońce odchodziło w ciszę człowieczej rozpaczy
I drogę do Domu znaczyły gro!Jy - jak wyzwa.nii'

Czas wydarty wrogQm

trwał

:Nocą, szli lud:de przez kraj
P~zerzucalf mosty, przynoąJli bunt
Zapalali pochudnie - jak gwiazdę
A czerwone jego światło otwierało bramy
(Tak jak się otwlcr:i. Wielkie Wyzwolenie)
I kroplami nadziei zapełniali ocio:y - czuwające

I

stała się

Rzecz J,udzka
Oto wicher siłą gniewu
Przesze1tł przei. zblllałą, Ojczyrnę
I piorun uderzył w krz.yżacka dzicz
Oto żelaznv potok otworzył drogę na.
Na wi;chi1d i 'l:J.chód - :łi do ;rranicy

północ I południ!!
Nicskońc,;oności

Wolny Czysty 1 Sprawiedliwy
miasto wysżło mi naprzeciw l ulica nie ocalała.
owoc w którym wllgfl(ó i o~leń
ziemia clęika od chleba i dojrzała śliwa
sztandar odbudowanego Ooinu
hymn nowego Nieba
pęki białych róż zakwitły w ogrodal'h

1 wybuchnat· Ozieri I
I
1
.J
i
J

Kraju mój
Slowem gOl'ącym rzeźbię Twój obraz
Klęski i stawani'a się ·
~tokrotnym echem M a n i f e 11 t 11
Otwieram niebo
Pieśni.ą dźwi~czą.cą w bardonie. powracam w ratlo
l·i piee
W Wsłorię żywych i umarłych
W historię Nlepodleglyc:h
I wiem - wszystkie drogi l ścieżki prowadzą
no Ciebie - jak miłość w sto barw ubrana
lfraju mój - nieudęty jak spiż spiętrzony
Nad głową
Niech będzie blogosła\\-iony każdy kłos zboża
Dzwoniący w dłoniach człowfllka
'Każda wierzba szumiąr.a nad rzeką pełną gwiazd
I iiemla w ktńrej 11trumień hela
I darno rozkwitające o róźow~·m świcie
Niech będzit- bJogosbwfona P·'-mięć
Wrysowana w pejzaż nitszyr!l Dni
Niech będzie bło(osławlona
Czerwień i Biel
Spływające z kolorowych okien
W głąb naszych serc
W Swlęto Lipcowe.

'- •

· 1~

c ' ~
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ce.
· J?rzydeptał

.o ·

Byłam wolna i obojętne mi
Moi przyjaciele nie szczędzili
mi uwag gdy tuż po wyjśdu było dokąd pójdę. Dokądkol
wiek skierowałabym kroki, na
z dworca przyzostałam nieco
cokolwiek podniosłabym oczy,
manipulując przy zamku tor..,
by .. Tak się parszywie zaciął, zaw~ze na coś się natknę, co
przyhamuje dalsze kroki, co
że ani rusz nie mogłam otwoprzygwoździ wzrok. Wystarczy
rzyć. Uwięziony bilet kupiony
przezornie w wagonie u kie- teraz na przykład przejść park,
rownika pociągu był już do- żeby znaleźć się przed gmastatecznym powodem do zde- chem Akademii Sztuk Pięk
ni'!rwowania. Tak, bilet upraw- nych. Z pobieżnych obserwacji
nic się tu nie zmieniło, żadnej
·niał nas do korzystania z taksówki bez kolejki. Przyjaciele nowej rzeźby. Nadal przycią
io:niecierpli wieni przedłu~jącą gają wzrok reliefy, sprzed prawie pół wieku, z motywami
odszukali
nieobecnością
się
mnie, zabrali to.rbę z rąk usi- . z „Dziadów·•. Kute w różowym
granicie wołyńskim stanowiły ·
łując z kolei ją otworzyć. Udaskładową l'zęść pomnika „Pielło się to nawet dość szybko.
Przy czym wysłuchałam jesz- grzyma", który nigdy nie zatrzymał się w mieście swojej
cze dodatkowo: - Masz wybitne zdolnośc; do techniki. Z młodości „górnej · l durnej".
tobą to tak jak ze ślepym
Teraz wzbudzają one ·we
wysilił się nawet flegkraść mnie mie~zane uczucie: podzimatyczny Arwidas.
wu dla talentu twórcy i jedzażenowania z ponocześnie
Wszystkie ich uwagi puszwodu grupy tępaków. Wygrali
czałam mimo uszu, bo jakie
to miało znaczenie wobec ot- „z petardą" wgnietli czyjeś uprzede mną
się
niesienie artystyczne, ciężką
wierającego
pracę kilku lat, stłamsili tamiasta, jego bram jak: Ostra,
lent uznawany przęz tej miary
św. Jura, Białych Słupów ze
świętym Jackiem czarnym jak
artystów co Rodin, Picasso.
i niepogód,
Wprawdzie świat air tystyczny
żużel od pogód
od obro111y
chrypł
wileński
wobec skarbów gromadzonych
przez wiekj i strzeżonych przez swego kolegi, to jednak było
za mało, żeby przeciwsfawić
te bramy.
idei falangistów. Musiał
się
Byłam zadowolona, że moi
przegrać nieśmiały, zapejsiony
przyjaciele okazali się bardziej
chłopak z małego miasteczka
prozaiczni aniżeli przypuszczamazowieckiego, podążający z
łam i po przybyciu na miejsce
Starego Testame.n tu
księgami
woleli wypocząć zamiast ze
na codzienne nauki do swlch
mną biec na miasto. - Umówinauczycieli. Mt1siał przeg~ać i
liśmy się, że za trzy godziny pojako potomek rabinów i cadywrócę i wtedy· zaprowadzę ich
ków i jako już profesor.
do użkandine leżącej na per~
Zobaczyłam go po raz pierferiach -miasta, ale za to czę
wszy na ulicy. Był przygodstującej swych gości najprawnym świadkiem pewnego zbadziwszym litewskim kindziuwnego epizodu. którego i ja
kiem, że palce lizać. i ognistą
byłam również świadkiem a to
braszką, po której pragnienia
dzięki wszędobylskiej koleżan
nie można ugasić nawet beczce.
ką wody. Może dlatego na podPrzybiegła z poczekalni na
wórzu, pod chwiejną iwą stoi
zawsze wiadro chłodnej wody górę rozgorzała wewnętrznie i
jak zwykle ro1czochrona. Szena cembrowinie studni. a do
na ucho siedzącej
pnęła mi
studziennego daszku uwiąza
nych jest na łańcuszkach kil- grzecznie w ławce i czekającej
na lekcję śpiewu: - Chcesz
ka metafowych kubków.

ODGŁOSY

Tak. Poczytam, może jakiś western
. I
w telewizji dają. ·
- Niepotrzebnie kupowale§. Moja matka na pamięć wie, co przez caly tydzień
każdego wieczoru dają. Ogląda wszystko
co leci, aż do końca programu. Film to
film, teatr to teatr, sport, polityka to ...
Ej, dziadek! Co wam matka mówila? że
macie przyzwyczajać się palić papierosy
w tej dlugiej lufce z trzciny!
- Kied11 w trzcinowej lufce to jakieś
gorzkawe, Mieciu ...
- Gorzkawe.„ Pamiętacie, co Kryśka
m6wila? że najlepiej byloby, gdybyście
palili fajkę własnej roboty, jak najbardziej niezdarnie zrobioną.
- Nie chcę fajki! Wolę już skręty .•.
- Skręty? - spojrzałem na Mietka.
- To Kryśka... Chciała, żeby dziadek
dal się namówić na fajkę, albo na skrę
ty. Ale jakie skręty! Bibulka cieniutka,
amerykańska, tytoń też amerykański. Ale
dziadek jak stary, tak uparty. Dopięly
w końcu z matką tylko tyle, że d::iadek
będzie palil papieroiy' w trzcinowej luf·
-

-

nidopałek

i

wstał.

No, dziadku zaczynamy.

gębę.

Otwórzcie

I

Dziadek otworzył szeroko gębę i Mietek, jak zawsze, zaczął drzeć watę i
wpychać ją dziadkowi pod policzki. Kiedy poli~zki będą już jak małe dynie

obejrzeć

cyrk za darmo?
Pewnie że chcialabym.
Wyszczerzyła zęby w radosnym uśmiechu.
- Zbieraj się prędzej! Wiejemy!
-

Przysiadła

tylko po to,

się na ławce,
żeby mnie z

ale
niej

zepchnąć.

z lekcji chociażby
„Zwiać
była to lekcja śpiewu?" Miałam opory. Wyrozumiała profesorka jak dotąd uwzględnia
ła

kaidy prawie powód, i naj-

wygładzą się i Mietkowi bę
golić.
- Nie mówiłem ci chyba jeszcze nasz dziadek idzi e
odezwał się Mietek -

zmarszczki
dzie lepiej
do miasta.

- ??
- , A tak. Matka zresztą też. Na gospodarce zostaję ja z Hanką i ojciec. Widzisz, Kryśka urodziła dziecko i matka
jedzie pomóc jej w odchowaniu.
- No, a dziadek? Po co on tam, do
miasta?
- Jak Kryśka urodziła dziecko, to teraz 3uz nie dziadek, ale pradziad~k.
Wiesz przecież, że nasza Kryśka wyuczyla się za inżyniera i za mąż wydala się

Andrzaj

Łuczeńczyk

Co?

odezwał

na
Spojrzałem
wpół do pierwszej,
łem się.

ro przyjedzie. Ja · również się
odparła z niewybieram -

spokojem profesor.
Prawdopodobnie to jakiś

zmąconym

wywołał

nową

falę

i komentarzy.
Z góry, od strony Domu
Akademika szedł wysoki męż
czyzna opierając się na lasce
raczej dla fasonu aniżeli z po.
trzeby.
Lilka przestała nagle interesować ·się zawodnikami i całą
skierowala na
uwagę
swoją
zbliżającego

się

mężczyznę

o

śniadej cerze, · czarnych, pała
jących oczach. Po chwili już
pytała sekundantów zagradzaDlając im z kolei drogę: czego święty Jan Chrzciciel?

Byl modeiem do popiersię

nadchodzące

mu. Po chwili znów usłyszałam
jej napastliwy głos: - Żle ten
ktoś wyhrął. Swięty Jan Chrzciciel był kudłaty i zdziczały.
Nic a nic głowa z półmiska
Herodiady nie podobna do
jego.
Przestań już wreszcie plą
się nam pod nogami, widzisz przecież że jesteśmy zaofuknął Lilkę jeden z
jęci sekundantów. drugi dodał wiesz mala, za pięć lat możesz
do mojej pracowni,
przyjść
może 11,awet będziesz modelem

inny cyrk. Mama mówiła, ale
ratowała syzapomnialam tuację kłamstwem

Lilka.

- Z rodzicami idziecie'!
- Ależ naturalnie, z rodzicami i babcią.

prawdziwie

brzmiał tak
jakby mówiła z

położeniem

palców na Ewan-

Głos

koleżanki

gelii.
- Tylko uzupełnijcie
i tekst nowej piosenki.

solfeż

Uwierzyła, wiadomo że uwierzy, a nam się udało i tylko
za pół kłamstwa.

ża

się

Panowie

Obrót

święty Jan Chrzci.ciel!
zmienić bieguny!
zawodników o kąt

do portretu Herodiady.
promieniała, a ja z komogłam jej sobie wyobrazić tańczącej nawet z odrąbaną głową kury na półmi

. Lilka
lei ąie

„Swięty

Jan Chrzcicie1"
nie opodal raczzawodników. Na jego twarzy ocienionej rondem
kapelusza oprócz zaskoczenia
malowała się dezaprobata.

sku.

zatrzymał
kujących

się

- Panowie studenci. v anowie studenci - ogranie: y ' się

jedynie do tych słów pr7.ebiewzrokiem po wygarbaconych plecach, wypiętych pośladkach pod pasiastymi piża
mami.
Natychmiast z wyjaśnieniem
pośpieszył jeden z sekundantów: - Panie profesorze, to
jest gra o bardzo wysoką
gając

stawkę.

i

jui
Było
pożegna

- Wyszedłem na drogę i wolno
szedłem do domu. Za tydzień, w
dzielę, Mietek przyjdzie do mnie.

-

wana: - A może powiesz. ŻP
nie cyrk, co?
Nie przeczyłam, ale naprawdę nie pamiętam czy mnie ten
uliczr:y epizod wtedy· podniecał
i bawił jak koleżankę. Lilka
po chwili przeskoczyła kredogranicę rzucając mi: wą
Lecę do sekundantów!
Nie bardzo orientowałam się
z sypiących dokoła żartów
grubszych i cieńszych dlaczego
ci dwaj raczkowali, dawali za
za darmo przedstawienie przechodniom. Zmiętoszona przez
coraz większy tłum posuwałam
się wraz z nim do przodu pod
górę. Prawdopodobnie i dalej
nic konk~etnego nie dow_iedziałabym się gdyby nie głośne ostrzeżenie jednego z sekundantów: - Uwaga panowie! Zbli-

wstałem

wolony z tego, że rozłączy się' z babą.
- Nie jest on jeszcze taki stary, a f
ona też je.~zcze do rzeczy. Matka będzie
przecież od czasu do czasu przyjeżdżać
po walówki, to i przy okazji ..•

tać

Zaryzykowałam zmuszona kuksanciem Lilki: - Chciałybyś
my pójść do cyrku - rozt?_oczęłam gdy tylko profesor zasiadła przy fortepianie.
- Cyrk Staniewskich dopie-

budzik.

- Pozdrów ode mnie swoją mamę Mietka, cała w
matka
powiedziała
uśmitchach.
Mietek wyszedł za mną na dwór i odprowadził mnie do furtki.
powiedziałem
- CQ .~ mi się zdaje - że twój stary nie jest bardzo zado-

odpowiedział.

szniej. Posuwali się równo
wzdłuż kresy kredowej przepaławiającej chodnik.
Lilka szepnęła cała podmino-

Pamiętam,

- Tatusiu, a opowiedz nam, jak to
sam 5eden zmusiłeś cekaemem do odwrotu caly pulk ..•

świętego Jana.
Ucichła na krótko, dokładnie

częściej wyssar y z palca, nieobecności na swoich lekc;:jach,
Dotąd jednak żadna z dziewcząt nie wykręcała się cyrkiem.

-

zamrugała oczami, ale zaraz też udało si~
do dziadka,
podeszła
uśmiechnąć,
poklepała go po ramieniu i powiedziała:

A byl? - zapytałem.
Kryśka chce, żeby_ byl.

og a

dziadek.

jej

w tej niewoli nie widzigl. .•
odezwał się dziadek
- A · pewnie - dużo widzialem. Oj, dużo... Rosły tam
tylko albo winogrona, albo herbata. Ty
nawet nie próbowałeś winogron, a jak
pachną pola z herbatą ...
- N o i widzisz - rozłożył ręce Mietek. - W kólko to samo. Dziadku, przecie ż Kryśka mówila, że nic wam nie
mogla paclinieć, bo byliście w niewo!.i i
t11Zko tęskniliście za wolnością. Ale nic,
dotrze was Kryśka, dotrze. A z drugą
wojną jak stoicie? Przypomnieliście już
sobie, że byiiście i '!.\I partyzantce i na
froncie? ·

sia

się

ja1t okrążyli nas pod ...
- Ojciec! - krzyknęła matka i rozejrzała się, jakby czymś przestraszona i

swoją
- Przestawiliście już trochę
zapytał Mietek i
pamięć, dziadku? Bo widzisz - powieuśmiechnął się. dziadek pamięta co indział do mnie nego, a Kryśka chce, żeby wspomina? co
innego. Na przykład: dziadka wzięli na
pierwszą wojnę, zaraz potem trafi? do
niewbli i ciągle wspomina, czego to on

przyglądając

o

-

-

z trzciny.

półpe łl y
śmiech i.:

Kawy czy herbaty?
Napijesz się kawy, czy herbaty?

- Stefan ..• Jak ty wszystko ..• U ciebie
to zawsze tylko seks.
- Chwalilaś sobie ten seks, chwalilaś ... mrukną? ojciec, ziewną? i poczęsto
wał nas papierosami. Do izby wszedl
dziadek, rozejrzal się i usiadl na lawce
pod piecem, ale matka popatrzyła na
niego i dziadek wstal i usiadl na krześle; matka Mietka znów popatrzyła na
niego i dziadek ostrożnie rozsiadl się na
krześle niby w jakimś fotelu i rękami
staral się objąć kolana.
- Znów się gdzieś biją - powiedział
ojciec. - Tylko nie doslyszalem kto i
gdzie.
- Na wojnie najgorsze jest okrażP.nie

Usiedliśmy z Mietkiem pod drzewem i
zapaliliśmy. Dziadek chciał włożyć papierosa w kościaną cygarniczkę, ale Mietek powiedział tylko przeciągle: „dziadku ... " i dziadek, mrucząc coś, wyciągnął
trzydziestocentymetrową
pazuchy
zza

Poleciałyśmy.

-

zmęczonym głosem.

Wyrzućcie watę.

U zbiegu ulic Małej Pohulanki i Zawalnej zbity tłumek
postępujący jezdnią i chodnikiem w górę ulicy w kierun~u
Domu Akademika. Z trudem
przecisnęłyśmy się do środka.
Po chwili Lilka zanosiła się
na widok dwóch
gdaczącym
młodych mężczyzn idących kocim chodem pod górę. Obaj
w batorówkach mimG że byli
w piżamach, ale chyba tylko
po to, aby było jeszcze śmie-

-

ka, oglądając palce u nóg.
Matka chciała się roześmiać, ale zaraz
ściągnęła usta, przymknęła oczy i prawie
takim bardzo, bardzo
jakimś
jęknęła

za inżyniera, a. właśnie ostatnio w
m i astach, między inżynierami, dokto~ami
i innymi tam, takie pradziadld staly się
bardzo modne. N o, dziadku, sko11.czone.

Dziadek nie

Proszę

Nie ..• Nic nie chcę. Gorąco .••
Stasiu, wiadoOglądałeś wczoraj,
Mueller
piłkarz
mości sportowe? Ten
jest maly, niezgrabny, ma krzywe nogi,
a slynny jest na calym świecie i nawet
pokazują go w telewizji. Co ty na to?
-Hm.„
- Jak sam maly, to musial dobrze w
agon urosnąć - powiedział ojciec Miet-

też

-

-

-

CO TYDZIEŃ
WNIEDZIELE
może lufkę

odezwała
wskazała mi

Stasia, witam -

-'- Witam
się matka.
krzesło. -

Siwińska

Marla

Razem chodziliśmy z Mietkiem do
razem kupowaliśmy sobie motory, razem jeździliśmy do dziewczyn, nie
tylko jednego roku, ale i jednego miesiąca ożeniliśmy się, razem dojeżdżali'Ś
my do tej samej fabryki, to i odwiedzaliśmy się każdej niedzieli, raz ja chodziłem do niego, raz on przychodził do
mnie.
Weszliśmy do domu. Matka Mietka gotowała obiad, a ojciec leżał w ubraniu
na kozetce, ręce założył pod głowę i
patrzył gdzieś za okno.
I'
powiedziałem
- Dzień dobry
przywitałem się z ojcem. Ten lLiadł,
ziewnął i przeciągnął się.
szkoły,

ponie-

Zawodnik m13a3ący w tym
momencie profesora \\ y .:rzyczał na ile to było możliwe
Oto homo sapiens,
głośno: slowo honoru, panie profesorze!

studenta
słowa
Skwitował
kilkakrotnym kiwnięciem gło
wy. Oparty na lasce, obojętny
na przepychanie się gapiów,
na ich uwagi pod adresem zawodników śledził przez jakiś
czas z uwagą posuwających
się zawodników. Zdążyli już w
„bieguzmienić
międzyczasie
ny". Takiego też zapamiętałam.
Wracałyśmy do domu. Lilka
bo-wiem
niepoc!eszona,
byłii
zakład wygrał br-y lszy zawodnik. Rozstałyśmy s ię po drugiej stronie ulicy naprzeciwko
tego miejsca, gdzie teraz stałam przypatrując się samotnie
reliefom i z nasuwającymi się
coraz natrętniej myślami: „Czy
wtedy, pod klasycznie sklepionym ·czołem profesora, gdy tak
stał oparty na lasce, rodziła się
nowa koncepcja człowieka w
marmurze, glinie, granicie wołriiskim, c1.łowieka z .,wietrzbiegunami, być może
1 y-ni"
j :i kaś bezkształtna jeszgze bryła, bohogłaz, ciążący całą masą ku coraz to nowym „biegunom". albo może już nowy
swój poryw -pławił w starym
upokorzeniu. którego miał po
gardło jak mówili wilnianie.
Na reliefach kołyszą się
drobne cienie ·listne. Przebiewracają podobnie jak
gają i
Jan
„Swięty
myśli:
moje
Chriciciel, Lilka, Pielgrzym,
homo sapiens, bohogłaz" . .Cienie teraz są drobniejsze. bar- ·
dziej zwarte, o wyrazistszych
konturach. Spoglądam w niebo.
To sprawa słońca. Prawdopodobnie południe ·chociaż mogę
się mylić, przez tyle lat oglą
dam inne południa, nie wileń
skie. Sięgam po zegarek na
dno torby. A jednak nie omyliłam się, mimo że tak t cicho
nadeszło w zaklętym milczeniu
dzwonów. Jest pięć po dwunastej.
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zeszłoroczne wydarzenia
w Gdańsku są już przeszłością, nie
stanowią jednak jeszcze historii. Tą
będą dopiero dla przyszłych pokoleń. Dla nas wszystkich, dla naszego pokolenia, wydarzenia gdań
skie są wielką nauką, nie o tym
c-0 grozi, gdy się nie dostrzega i nie

respektuje . obiektywnych potrzeb
a przede wszystkim
klasy robotniczej, ale jak to społeczeństwo, ta klasa robotnicza, potrafi walczyć o swoje prawa, o to,
oo jej się rzeczywiście należy.
Czyżby jeszcze jeden slogan spod
-znaku taniego przemówienia ok<>licuiościowego, w którym patos miesza się z truizmami i taniochą sformułowań? Tylko że zawsze tak jest,
gdy się mówi lub pisze o rzeczach
wielkich i' ważnych, a w swych
treściach tak wymownych, iż milcze. nie jest najlepszą formą wyrażenia
tej wielkości. Lecz jest to ten swoisty rodzaj milczenia, którego z zasapy nie znają ani politycy ani
dziennikarze. I trudno się dziwić.
Ostatecznie ci pierwsi są odpowiedzialni bardziej nie za rzeczy małe;
ale te wielkie, które jakże często
przerastają ich pragmatyczną wyobrażnię, a co z tym się wiąże zdolności otwartego działania Dziennikarze natomiast
obarczeni zostali
obowiązkiem
dawania Swladectwa
prawdzie poprzez pisanie Żle, dobrze, subiektywnie, bez dania racji, ważne jednak aby zawsze przemawiały · fakty, jako że one się . liczą w ostatecznym rqzrachunku, one
właśnie składają się na lekcję historii, która jak wiemy, bardziej
informuje aniżeli uczy. Bo gdyby
tak było, to o ile mniej szaleństw
popełniałaby ludzkość, ale też raz
ustanowiony ład i porządek trwałyby wiecznie.
Wróćmy jednak do Gdańska, do
połowy lata zeszłego roku, kiedy
to właśnie w mieście tym „ ... czuło
się oddech historii" Tak w każdym
razie w miesiąc później odnotują to
·dwaj dziennikarze Wojciecq Gieł
żyński i Lech Stefański naoczni
świadkowie
osiemnastu dni tamtych wydarzeń. Oczywi~cie wielkich dla nas, uzbrojonych w perspektywę czasu, ogląd tego wszystkiego co stanowi konsekwencję
tych blisko trzech tygodni zmagań
dwóch wielkich żywiołów: społe
czeństwa i władzy . Zmagań, które
w każdej cpwili groziły pożogą, rozlewem krwi walką nie o władzę
ale o racje. Kiedy już podpisano
porozumienie i zakończony został
jeden z najdłuższych i największych
stra·jków W' poW'ójennych 'dtiejad\
Pol~ki (do końca nazwany ?O· imieniu), zaczęliśmy mowrć 6 zwycię
stwie rozsądku, o umiejętności prowadzenia dialogu, o możności i potrzebie rozwiązywania wszelkich
kryzysów i konfliktów na drodze
negocjacji politycznych a nie siłowo, ba nawet z marszu. A przecież
to ostatnie radzili niektórzy
znajdujący słę- zresztą po obu stronach wmiesiqnej wówczas barykady.
'
Pamiętamy,
ty·ch „barykad" w
powojennych naszych dziejach było
przedtem cztery: . 1956, 1968, 1970,
1976. Wszystkie one zostały skrupulatnie wypisane na pomnikach Wybrzeża i Poznania. Wszystkie one
symbolizowały rozlaną krew, unaoczniają też, iż ludzie sprawujący
władzę z braku nie racji lecz argumentów, uciekali się do argumentu ostatecznego, jakim od ponad
dwustu lat jest broń palna. W
Gdańsku zwyciężył rozsądek, zwyciężyły argumenty obu stron. Dlatego może właśnie w tym mieście
roku 1970 tym razem nie było ani
społeczeństwa,
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zwycięzców ani zwydężonych. Stało się to co określono mianem odnowy. Tak więc do naszego współ
czesnego słownika politycznego róż
norakich przedziwnych haseł-pojęć
przybył<> . kolejne, na którego peł
ną definicję jeszcze poczekamy.
O Gdańsku pisano wiele, bardzo

wiele, co prawda nie wszystko bezpośrednio w trakcie samych wydarzeń, lecz później, kiedy już znane były konsekwencje tamtych dni.
Poddano rekonstruk~jJ kalendarium,
w pośpięchu kręcono filmy dokumentalne w oparciu o jakżP bogaty materiał faktograficzny. Jako że
w drugiej . połowie naszego stulec.ia wszystko jest do uchwycenia,
odnotowania na gorąco, utrwalenia
w zapisie na taśmie magne<tofonowej czy filmowej. Wszędobylski
czy przypadkowy reporter nagrywa
przypadkowo najbardziej tajne .rozmowy, nakręca setki metrów taśmy
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później bo chciano pokazać społe
czeństwu jak rodzi się nowa jedność, nawa jakość, nowe tre5ci.

Wszystko w oparciu o wielogodzinne dialog.i przerywane na konsultacje i uzgodnienia z jednej strony z ogółem strajkujących, z drugiej z Partią. Te konsultacje i uzgodnienia na zewnątrz, mimo prerogatyw obu układających się stron,
przedłużały dialog, zaostrzały sytu- '
ację w kraju. I to oo wydawało
się być
problemem lokalhym, w
każdym razie w ciągu pierwszych
trzech dni, stało · się sprawą ogólnonarodową. I kiedy 31 sierpnia w
sali obrad Stoczni Gdańskiej, już
po podpisaniu umów przez obie
wysokie układające się strony, odśpiewywano hymn narodowy - . co
skwapliwie pokazywały kamery telewizji - to hymn ten już nie
śpiewano w imieniu społeczeństwa,
jako że całe społeczeństwo wpatrzo-
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stnikiem, co tworzyło klirr1at tych
faktów, a czego nie uchwycił żaden
zapis taśmy magnetofonowej . czy
też kamery filmowej. Wmontować
w scenariusz i to koniecznie, opowiedzieć włąsnymi słowami, na pewno. ' Tylko że mowu, czy to nie
za bardzo zsubiektywizuje ten historyczny
materiał?
Ostatecznie
Giełżyńskiemu łatwo jest pisać o
wydarzeniach w Iranie, gdzie fakty
są tak okrutne, że dla złagodzenia
scenariusza wołają o rozładowującą
plotkę, o wtręt na temat pogody
czy czasowego złego samopoczucia
reportera. Tutaj w Gdańsku, wszelkie tego rodzaju wtręty jedynie osłabiałyby tekst, ba, mogłyby nawet
sugerować, iż autorzy pragną coś
px:zemilczeć, zbyć dygresją. A przecież ani Giełżyński. ani Stefański,
nie chcą być o to posądzeni. Jak
również nie chcą być w swojej
książce anonimowi. Chcą pisać o

TADEUSZ J. ŻÓŁCIŃSKI

W Gdańsku ezulo się oddech historii
z zamachu na głowy państwa (jak
choćby ostatnio w przypadku Reagana czy Jana Pawła Il), fotografuje mordercę w momencie, gdy ten
strzela do niego. jak to miało miejs~
ce ze szwedzkim reporterem w
czasie puczu wojskowego w Chile
w 1973 roku. Na pozór martwa kamera utrwala wszystko co znajdzie
się w polu jej obiektywu. Tu już
nie trzeba inwencji reportera, to
nie on szuka rozpaczliwie tematu,
lecz sam temat daje mu wielką
szansę trafienia na pierwsze stro..:
ny dzienników.
II
Giełżyński i Stefański znaleźli sią
w tamte pamiętne dni przypadkowo w Gdańsku. Nie zapominajmy,
że -była to pora urlopów. wakacji.
Reporterski instynkt czy doświad
czenie kazało im od początku towarzyszyć tym wydarzeniom? Może
jedno i drugie. Bo przecież w atmosferze już coś wisiało , już było
po Lublinie, już się coś szeptało
wbrew oficjalnym zaprzeczeniom i
nieustannej, nachalnej „propaj!an.dzie sukcesów". Owszem oficjalni~
mówiło się o jakichś przestojach,
ale plan wciąż był wykonywany
z nadwyżką.
Tylko że szepty t<> plotka, propaganda sukcesów to kłamstwa.
Gdzie więc była prawda? Bo przecież gdyby nie było tej prawdy, nie
byłoby Gdańska, a później Elbląga,
Szczecina, Wrocławia, Lodzi, resi:ty Polskt Byfóby loltalne idarze:
nie, ·1 kt~:i::e . po li~idacf wpisano
by na - hstę ptzesto36w, poddano by
zafałszowaniu, przykrojono do kolejnego etapu pr9pagandy sukcesów, tak jak to miało miejsce dawniej. r jakże trudno byłoby to
odkłamać, uwiarogodnić. Bo jeśli
przed Gdańskiem , tym z 1970 roku
jak i z 1980 był Czerwiec 56, to
dziś per ćwierć . wreku wciąż trudI!O jest obiektywnie zrekonstruować
właśnie tamte wydarzenia . Może za
dużo świadków, a może po prostu
' za dużo sprzecznych ze sobą oficjalnych ocen I relacji, do których
przez te całe ćwierć wieku mozolnie dopasowywano fakty
Na szczęście Gdańsk Sierpnia 80
roku ominął ten los. Wszystko tu
jest jednoznacme, dokładnie opisane, obfotografowane, utrwalone
na taśmie magnetofonowej i filmowej. Od początku prowadzono
pełną dokumentację, . skrupulatnie
spisywano kronikę, dzień po dniu,
godzina po godzinie. Robiono to po
obu stronach barykady. ' Najpierw,
bo sobie wzajemnie nie wierzono,

TEATR
Spektakl, którym pragnę zai·nteresowa~ Czytelnika, w chwili gdy tekst ten doń dotrze, bę
dzie należał już do przeszłości. Sądzę jednak,
ie przedsięwzięcie, o którym za chwilę, zasłu-

GRAŻYNA KOMPEL

TEATRALNY PRECEDENS
W KATOWICACH
guje nie tylko na uwagę, ale może stać się
początkiem zmian w naszym, inercyjnym na
ogół, życiu teatralnym.
Zdarzenie miaf.o miejsce w Katowicach (8-14
lipca) i nostlo tytul „Tragedia Tomantyczna".
Warte jest odnotowania z kilku co najmniej
powodów: ze względu na dramaty, które posl.użyly za materię widowiska („Dziady" I „Kordian"), ze względu na miejsce wystawienia (Wojewódzkie PrzedsiębiOTstwo WidowiskotQO-SpoTtowe, popularnie zwane „Spodkiem"). ze wzalędu
na szczególnie dobraną ekipę realizatorów
(ogólnopolska obsada), ze względu na interesujący debiut reżysersl<i (studenci Wydziału Radi a i Telewizji Uniwersytetu .<;tąskiego) i wreszcie - ze względu na mecenat (Zarząd Regionalny NSZZ ,,Solidarność" w Katowicach).

Pojawienie się sztandarowych dramatów polskiego romantyzmu na scenie zawsze wiązało
się z różnorodnymi
oczekiwaniami widowni.
Oba dzieła, wydrukowane w I połowie ubieg-

ł~o

wieku;

zostały

ne w telewizory śpiewało tę pieśń,
której przywrócono teraz w Sierpniu jej dawne t.rPści znaczeniowe.
Inna sprawa, że z tej ogromnej
dokumentacji prowadzonej na gorąco, w prasie r.ndziennej ukazała
się tego zaledwie drobna część. A
jednak ówczesny uważny czytelnik
miał świadomość nie tylko wagi samych wydarzeń, ale również świa
domość klimatu zdarzeń oraz tego
ad hoc kreowanego pełnego wewnętrznych sprzecmości fabularnych
scenariusza.
Zabrakło jednak pMniej papieru
na książki, które by to pomieściły.
Stąd do dziś, po z góry dwunastu
miesiącach, na palcach jednej rę
ki można policzyć oficjalne publikacje książkowe dotyczące Gdań
ska. Znowu najważniejszy
aneks
do historii ma szanse być przekazywany poprze1 opowie<\c1 świad
ków, wyolbrzymione i przekoloryzowane relacje )powiadane pokąt
nie z dawaniem najświętszego sło
wa honoru, a nie przem.iwiać oficjalnym drukiem na gorąco prowadzonej przez dziesiątki osób do tego upoważnionych kroniki.
Ale tym ważniejszą staje się publikacja Giełżyńs'.dego i <;tefańskie
go „Gdańsk Sierpień 80'', która
ukazała się w nakładzie stu tysię
cy egzemplarzy w Wydawnictwie
Książki i Wiedzy.
III
Gdy się1 pisze o sprawach wie~
kich, gdy· się rria "świadomość ic,'l
his~oryczn~ści, a g~:y jf!s~zę. . dQda;~- .
kowo wie się, iż przez przypadek
jest się swojego rodzaju monopolistą na tekst, jakże wówczas łat
wo popaść w patos, w mitologizację. Ale równocześnie trudno jest
się zdecydować na rodzaj scenariusza, nie wiadomo od czego zacząć.
Fakty mówią za siebie. Wystarczy
je tylko przytaczać; odpowiednio
ułożyć, wypunktować. Tylko że to
już interpretacja, w której jakże
łatwo zafałszować prawdę.
A co zrobić z plotką, która

tam
w Gdańsku w te gorące dni też
była faktem i to często grożącą jakże
tragicznymi konsekwencjami.
Właśnie wówczas plotka była czę
ścią faktu, czasami go zastępowa
ła, . decydowała o scenariuszu
wydarzeń. Teraz, nawet z ułamkowej
perspektywy czasu, plotki nie da
się pominąć · jeśli chce się pisać
wszystko o f~ktach. Trzeba ją nie
tylko oonotować, pokazać, ale I
wmontować w całość scenariusza.
A oo zrobić z tym wszystkim
czego było się świadkiem i ucze-

napisane dla tea.tru przy-

szłości. kh autorzy mieli świadomość nieprzystawalności własnych utworów do znanych im

warunków technicznych budynków teatralnych.
Chronol<>gicznle późniejszy ,,Kordian" doczekał
się pierwszego wystawienia (1899) w Krakowie
w 65 .lat po ogłoszeniu drukiem, „Dziady" zaś
musiały poczekać jeszcze dwa lata i prapremierową inscenizację wszystkich części złączonych
w jedną całość (1901) zawdzięczają Wyspiań
skiemu.
Przypominam te fakty, by uzmysłowić Czytelnikowi, że sceniczne dzieje obu narodowych
arcydramatów rozpoczęły S:i~ w naszym, dwudziestym wieku. Dzieje te były skomplikowane,
jak skomplikowana była historia Polaków. Niewiele moż;na by wskazać okresów, gdy po
„Dziady" i „Kordiana" sięgano zupelnie swobodnie, bez ograniczeń.
Przy próbie spojrzenia na teatralne dzieje
najbardziej znaczących dramatów Mickiewicza
i Słowackiego nie sposób pominąć faktu że
nigdy dotąd nie były one prezentowane łącz
nie w jednym spektaklu w ciągu jednego wieczoru. Tak więc i z tego względu katowickie
przedstawienie można określić mianem swoistego ewenementu, tym bardziej, że prezentowane tam „Dziady" i „Kordian" nie stanowiły preypadkowego zlepku
dwu dramatów,
lecz zostały pomyślane t, co ważniejsze, odczytane jako jeden konsekwentny spektakl. Tym
bardziej to zdumiewa i zasługuje na uznanie,
że autorami Inscenizacji i reżyserii są dwaj
bardzo młodzi, debiutujący twórcy: Adam GessI Mirosław Kin („Dztady").
Scenografię zaprojektował ATtuT TUTa!ski, kostiumy - RyszaTd Jasiew\cz, muzykę skomponowal Czeslaw Niemen. zaś choTeografię opT<l-

leT („KoTdian")

cowali Marta Bochenek i Wojciech. Misiura.
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faiktach, ale 1 o sobie, o swoich stanach emocjonalnych z tamtych gorących dni Zresztą w tamte sierpniowe dni, każdy z nas mówił o
Gdańsku, ale również I o sobie, co
o tym myśli, jak to czuje
Stąd już we wstępie autor~y nie
bez racji konstatują: „Rzeczą historyka będzie ocenić, rzeczą reportera jest zapisać to, co . wydarzyło
się ·w sierpniu 1980 roku na Wybrzeżu". Systematycznie dzień po
dniu. Spisać cały scenariusz w najważniejszych punktach. Trudno jest
jednak na gorąco stwierdzić co
właśnie
w tamtych dniach było
najważniejsze, co zadecydowało o
takim a nie innym charakterze przebiegu zdarzeń. Bo kto wie jak by
się potoczyły wypadki, gdyby nie
wpadka dziennikarza, który być może nawet w dobrej wierze podał
informację, o fakcie, iż postępują
ce strajki w różnych zakładach pracy na terenie Polski były spowodo wane niezrozumieniem przyczyn
strajku w Gdańsku. I to w momencie, gdy była szansa, aby po
trzech dniach Gdańsk skapitulował.
Również można
sobie postawić
pytanie co by się stało gdyby zamiast wicepremiera Pyki do Gdań
ska na czele komisji ' rząjowej zjechał od razu Mieczysław Jagielski?
W ogóle casus Pyki jest świadect
wem jak jednostka potrafi zniszc~yć truq tysięcy ludzi. Pyka w
Gdańsku zawierzył swojej inteliganeji i iStanowisku. Zabrakło mu
jednak instynktu. I mimo całego
swego krasomówstwa nie potraf~ł
jak się okazuje rozmawiać z robotnikami. Po prostu chwycił się starej, ogranej metody - obiecywania. A tu już potrzebne były konkrety . .Niestety r-ozmowy, które prowadził z przedstawicielami komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej
na terenie gmachu władz wojewódz- ·
kich, nie zostały ani nagrane, ani
utrwalone na taśmie filmowej. Były tylko zapamiętane pr?:ez uczestników tej rozmowy, Pylta silił się
na dowcip, obiecywał, bagatelizował. Wierzył w siebie, wierzył że
nagle staje się mężem opatrznościo
wym, że w ten z pozoru ty1ko jakże tani sposób przechodzi do historii. Tylko że nie zawsze do historii przechodzi się z tytułu sprawowanej władzy'. Czasami właśnie ta
władza wyrzuca poza burtę historii,
Wicepremier Pyka, z zawodu profesor - jak . będzie podawał już
później w oficjalnych dokumentach
do historii przeszedł ale w dro-

Przedstawienia nie prezentowano w budynku
teatralnym, lecz, jak już wspomniałam, w hall
widowiskowo-sportowej. Jest
to
ogromny
gmach z amtiteatralną widownią, otaczającą
dużych rozmiarów a!t'enę, obliczony na 8 tys.
osób.
Architektura owego obiektu przywodzi na
myśl
d.7Jiewiętnastowieczny
cyrk olimpijski
braci Franconich, a · więc miejsce, które zdaniem Mickiewicza, jako jedyne nadawało się
wówczas, a.by „wprowadzić na scenę dzieła bohaterskie i masy ludu tak dzisiaj przeważne
w żydu społecznym". Moi.na zatem uznać, że
wybór obiektu nie był w najmniejszym stopniu
dziełem przypadku, lecz
podyktowany został
względami artystycznymi. Dla takiego bowiem
teatru Mickiewicz pisał swój monumentalny,
słowiański dramat i pragnął dlań rozległej przestrze'!1d.
Katowick.i „Spodek'• okazał się zatem miejscem właściwym, bo pojemnym. Siły dramatu
romantycznego tkwią w zderzeniu z· widzem,
odbiorcą, współuczestnikiem. Im zatem liczniejsza ta grupa, tym większa moc słowa poety,
tym większe napięcie.
Pr.zeciętna widownia teatralna w Polsce liczy
około 500 miejsc, 8 tys. stanow~ zatem szesna•
stokrotne jej pomnożenie. Siedmiokrotne zagranie „;rragedi! romantycznej" w śląskiej hali
dało szansę obejrzenia jej 56 tysiącom widzów,
r.o w porównaniu z ·możliwościami teatru oznacza 112 spektakli. Liczba .to imponująca , jeśli
zważyć, że lllie działała tu komórka iwana organizacją widowni I że w celu
zapełnienia
miejsc nie bazowano na wycieczkach tudzież
młodzieży szkolnej, Ustrzeżono się
też
przed
przykrym i irytującym obyczajem, polegającym
na niemożności kupienia biletu w kasie, pod·
czas gdy w ś11odku rol· się od pustych krzeseł.
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bnym i nie najciekawszym przypi- .
sku.
Kto wie zresztą, czy w tamte gorące dni nie wierzył, że właśnie
Warszawa, że centrala, że decydenci, dadzą się równie łatwo przekonać jak robotnicy o słuszności postulatów strajkujących zawartych
w słynnych 21 punktach? Tylko że
decydenci wówczas też jeszcze nie
dojrzeli. Wierzyli r.azbyt mocno, że
uda się im jakoś wywinąć z . tej
całej nieprzyjemnej dla nich sprawy. Jeszcze wierzyli w niezachwiany społeczny autorytet pierwszego.
Zresztą on sam w to wierzył. Przecież od początku wydarzeń · był w
cieniu, był nieobecny W)1 poczywając na Krymie. Kiedy wrócił, było
już ' za póź.no. Może gdyby spróbo'."
wał od razu pojechać do Gdańska,
do tych samych przecież ludzi, któ- ·
rzy w 1971 roku solennie obiecywali „pomożemy", sprawa przybrałaby inny obrót. Nie pojechał, był
ponadto. Wolał przemówić w telewizji, użyć groźby. Nie poczuwał
się do żadnej cannosy. Ale nie miał
też już żadnych argumentów. Przegrał, musiał przegrać.

Teraz już wypadki rozstrzygały
poza nim. Jeszcze się nie mógł
zdecydować na rezygnację, tym bardziej że strajkujących nie interesowały
zmiany personalne tam na
górze. Oni jednoznacznie żądali podpisania 21 punktów. Od tego uza. leżniali przerwanie strajku, przystąpienie do pracy Pamiętali swoje przegrane z poprzednich lat. Teraz chcieli mieć absolutnie jednoznacfne gwarancje. I nie chodziło
tu już o doraźną poprawę warunków pracy, spraw bytowych. Stawka była o wiele wyższą - chodziło o przyszłość, aby już nigdy wię
cej nie musieli w sposób drastyczny dopominać się o swoje prawa,
o to co im się należy.
Ale tak jak ońi musieli sami do
tego dojrzeć, tak też musiała do jrzeć i druga strona. Inaczej nie byłoby odnowy po obu st• onach barykady. J jak słusznie stwierdza
prof. Włady sław Markiewicz w oosłow i u
do tej książki: „Niełatwo
przyjdzie partii odzwyczaić się od
wygodnych nomenklaturowych fórm
sprawowania kierownictwa politycznego w pa11.stwie socjalistycznym l
przyswoić sobie w zamian perswazyjne działania w masac..h. Ale i
społeczeństwo,
w którego oczach
partia straciła swą wiarygodność,
nie bez oporów będzie musiało na
nowo oswoić się z myślą, że bez
partii nie mo ż e istnieć rozumnie
urzadzone pań s two".
IV
'
Wydarzenia Gdański'e • rozgrywały · si~
dokładrtie · na ~· ptzestr-zeni
się

osi~rnn~st,u „ ~qi. , ..O~ każd}.'~·,iz,.. tych

dn\ „ i:n,ą~;ię,. „ )'.'1 , ,n~pis,a~ 2M.zielną
przeprowadza3ąc szczegółową analizę .· pojedynczych potknięć obu stron, które w sumie
złożyły się na całościowy sceną.riusz
wydarzeń. Giełżyński
i Stefański
zrelacjonowali to na dwustu stronach książki. Streszczali się, wpisywali tylko to ~o- najważniejsze.
Oczywiście w ich odczuciu. Podawali fakty, rzadko uciekali się do ich
interpretowania. Tutaj świadomie
rezygnowali ze swojego dziennikarskiego przywileju. A może bali s ię,
że obraz zostanie zniekształcony, że
znowu zagubiona zostanie istota problemu, który jeśli nie chcemy, aby
się powtórzył, to musi być odnotowany w całej swojej j;iskrawości.
Jako że nie sam problem nas kompromituje, ale to wszystko co wokół niego narastało, co spowodowało zaistnienie tych osiemnastu dni.
monogral'1ę,

Wojciech
Gdańsk,

Gleltyńskl,
Sierpień

80.

Lech

Stefański:

Posłowie

Włady.

sław

Markiewicz . Kslązka i Wiedza, warszawa 1981 r. 1. 22ł.

widowiskiem
zawdzięczać
wyborowi dramatów (jak doprogramu, ostatni raz grano
na Śląsku ,,Kordiana" w 1958 r. zaś „Dziad;iz"
- w 1961 r.) i udziałowi stołecznych artystów
(ro.in .. Olbrychski, Bilewski, Pyrkosz, Jędrusik,
Cham.lee), ale w równej mierze patronatowi
„Solidarności", która nie tylko przedsięwzięcie
sfinansowała, ale także wydatnie przyczyniła
się do szerokiego rozpropagowania wśród robotniczych załóg powstającego (notabene w rekordowo szybkim tempie) przedstawienia. Ponadto spowodowała, · że kilkunastu jej członków
podjęł<> się bezinteresownej pomocy przy pracach organizacyjno-technicznych,
Na kilka dinl przed premierą miasto zaczęło
żyć tym widowiskiem. Na ulicach pojawiły się
barwne plakaty, mury oblepiono wydrukowanymi na. jasnym, kiepskim papierze krótkimi
anonsami z naizwiskami wykonawców, zaś na
frontonie hali powiewały flagi : biało-czerwona,
biało-żółta, biało-niebieska V biała z napisem
„Solidarność" oraz rozpościerały slę duże plansze z tytułem spektaklu, U wejścia widzowie
napotykali ustawione specjalnie na tę okazję
rusztowanie z zamontowarrym dwugłowym oTłem w koronie i zatkniętą polską flagą naro_,,
dową. ów nieco pretensjonalny, jak na mój
gust, efekt bez wątpienia wzmagał zaciekawienie. Wszyscy podążający do „Spodka" zadawali
pyta.n~e: jakaż. będzie ta romantyczna tragedia?
Zajmującej miejsca publiczności towarzyszyła
muzyka dyskretnie imitująca dżwięk bijących
dzwonów, Nad sceną, u kopuły, przymocowane
były chorągwie. Od strony głównego wejścfa
dla aktorów ustawi<l'llo ołtarz w formie tryptyku.
Naprzeciwko
umieszczono wielki tron.
Zaionteresowanie

należy nie tylko
wiaduję się z
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doganianl.e
wiadomo,
Jak
n!ljbogatszych i najlepiej zorganizowanych krajów świata
zaczęliśmy od kategorycznego
żądania wolnych sobót. W lutym bieżącego roku, kiedy
walka o wolne soboty, prowadzona przy łopocie flag narodowych, przybrała najo s trzejszą
i dla mnie osobiście
· formę
kosmicznego
była przykładem
w ielk ich celów z
poplątan i a
ab s urdalną drogą do ich osią
jeden z kolegów w
gnięcia,
mojej instytucji powiedział na
dobrze
się
zebraniu: · „My
przyjrzyjmy tym, którzy jutro
(tzn. w sobotę) przyjdą do
pracy". Ten kolega jest o
wiele młodszy i silniejszy ode
m ni e, ale do pracy zgłosiłe_m
się mimo to. żeby się wewnę trznie n ie wstydzić wobec
świata, od którego w dodatku
oczekujemy pomocy.
Węgrzy mają od dawna dwie
wolne soboty. Obecnie postanowili wprowadzic trzecią . Ale
postanowili dziś - z terminem
realizacji w 1983 roku. Trzy
Iata na zorganizowanie spra-.
wy! My ciachnęliśmy od razu,
głębo
znajdując się na dnie
kiej organizacyjnej zapaści i
mając tak strasznie dużo do
z.robienia. Teraz mamy co tyze zdobynieszczęście
dzień
ciem chleba na trzy dni, nie
mówiąc o tym, że ten z trudem wreszcie zdobyty chleb w
razie upału śmierdzi już następnego dnia i fermentuje.
Nie mówcie, że trzeba było
ten felieton napisać w lutym,
bo to by była odwaga. Napiwtedy to samo, ale
sałem
przede mną zdążył identycznie
opublikoartykuł
pomyślany
wać w „Odgłosach" Wilczkow-

ski. Nie · było sensu iłublowa~
tylko po to, żeby zamanifestować swoje zdanie.
Znam wiele osób, które bardzo się angażowały emocjonalnie w tę sprawę i teraz, jakby
ochłonąwszy, próbują · uzasadwolne soboty tym, że
niać
przecież i tak nie ma surowców, materiałów, części itd.,
po co więc tworzyć fikcję zatrudnienia. Nie ma niczego, to
prawda. ':l'ylko że fikcja pozostała , bo przecież nikt n ie powiedział: nie ma co robić, więc

Specjalista od spraw Swieckich Usług Cmentarnych w
zaniechania poOpolu żąda
ża z produkcją z powodu skrógrzebów w soboty: grabarze
conego czasu pracy. Ledwie o
muszą jechać na weekend. Nie
tym oczywiście napomknął, z
daj Boże umrzeć latem w
przyczyny jak wyżej.
czwartek lub piątek.
O węglu i wydobyciu suW łódzkim domu towarorowców to już wszyscy wiedeszcz
wym „Magda" ulL wny
te właśnie
dzą. Oczywiście zalał magazyny w piwnicach.
branże zasługują na skrócony
Wezwana straż ogniowa zoczas pracy, tam się pracuje
stała w połowie akcji wypronajciężej . Tam trzeba by skonszona, bo magazynier kończył
centrować wysiłek najtęższych
odpowiedniego
dla
mózgów
pracę i musiał iść do domu.
Co z tego, że wszystko zalane?
zorganizowania pracy, zamiast
Fajerant!
W soboty nie dostarcza się
mleka. Czy k t oś pomyślał o
tym, że co p i ątek trzeba by
mieć pod ręką podwójną ilość
konwi, butelek, skrzyń? Skąd
ma się nagle wziąć cały drurozpraszać ten wysiłek na bezgi garnitur niezbędnego sprzę
nadziejną walkę ze wszystkim
tu? ' Z drugiej strony ten sam
na raz. Mniej węgla, to mniej
roznosiciel nie może i nie chce
cementu, a więc mniej miesiroznieść nagle co piątek dwa
A także mniej prądu,
kań.
razy tyle litrów po tych saskutkiem czego na przykład
mych piętrach. To jest naoglądaliśmy wyrzucane łopata
prawdę mordercza praca i mami do dołu tysiące martwych
cie wynik: nie ma chętnych do
kurcząt. Nłe były podgrzewane
roznoszenia mleka. I nie bę
przez parę godzin, musiały zgidzie roznoszone w ogóle, a za
nąć. Paręset osób postoi bezto pojedziemy na wekend.
skutecznie w kolejkach z kartPojedziemy? Nie, nie pojekami na drób.
dziemy. Bo z autobusów miejAle świętować chcą wszyscy.
skich jeździ w sobotę co trzePol„Uzdrowisk
Dyrektor
ci, a . niektóre linie nie kursują
lec~pia
projekt
lansuje
skich"
w . ogóle. .Swięto. I . nie · dostasobotami„.
z
sanatoryjnego
niemy żadnych listów, depesz,
wolnymi od kuracji! („Ti'y'!>-una
gazet, czego nie spofkacfo „poza
Ludu" z 6.XII. ub. r.}. Zamiast
naszym krajem nigdzie na
zabięgów kuracjusze mają w
świecie. Jeszcze tylko urodzić
soboty uprawiać ścieżki , zdr9.się można w niedzi1'!lę i w, soa · - personel ".· odpocznie. . botę: Może dlatego tylu tych
wi~,
pą-.'
razu
od
'
...
należałobY,
Czyli
urodzonych w' niedziel.El' wi,dziwiedzieć: kuracja -sanatoryjna
'
my wokół n'.' 5?
będzie trwała Zl;J. ·· te same pie._
niądze o 4 dni k.r-Ocej, nie mówiąc o jakichś chyba skutkach
dla zdrowia.

pasy

wszystkiego

jeszcze

na

parę miesięcy, tylko nie nadą

SOBOTY WOLNE a·o KURACJI
skróćmy czas pfacy i odpowiednio obniżmy płace. A, co to
to nie! Bo to nie nasza w.ina,
że nic nie ma„. Czy ktoś z
ludzi
myślących
normalnie
moze sobie wyobrazić szewca,
który będzie płacił czeladnikowi miesiącami pełną płacę nie
dając mu nic do roboty, b'J
nie ma skóry? On przecież po
prostu zwolni . tego czeladnika
z pracy!
Ale i tak najważniejsze jest
to, że materiałów, surowców i
wielu rzeczy brakuje właśnie
dlatego, że ich producenci
świętują. Dyrektor fabryki : zapałek wymienił wiele przyczyn
niedoboru zapałek na rynku, ale
dodał nieśmiało i tę, że przepracuje się o 15 proc.
cież
czasu mniej, 15 procent to
bardzo dużo . A dyrektor led-,
wie tę przyczynę napomknął,
bo wie, na jaki opór od razu
się naraża.

Dyrektor fabryki papierosów
w Radomiu mówił, że ma za-

....

b:ZC: MS

KRONIKARSKIE PASJE
TUSZYŃSKIEGO

tego
obchodzono wiosną
Skromnie i bez "'ielkiego szum:i
roku stulecie pracy sportowej. J,1bilat wprawdzie był dostoj•
ny, ale cz11sy nie sprzyjają radosnemu świętowaniu. Sądzę jednak, że dziennikarze sportowi mają - jak nigdy - powód do
a to dzięki Bogdanowi Tuszyńskiemu
prawdziwej satysfakcji,
i jego książce, wydanej właśnie na okazję stulecia prasy sportowej - „Prasa i sport". Wydawnictwo „Sport i Turystyka" nie
spóźniło się tym razem z publikacją, jeśli wnosić pretensje, źe
książka dopiero teraz dotarła do księgarni, to ich adresatem
jest Składnica Księgarska, regularnie opóźniająca transport rów„
r.ież w okresie, kiedy o kryzysie gospodarczym jeszcze się nie
'
mówiło.
„Prasę i sport" można traktować, jako samodzielną publikacj ę,
można również, jako kapit'łlne uzutJełnienie wydane] w 1975 roJ;u
książki Tuszyńskiego „Sprintem przez prasę sportową". W pierwszej, pionierskiej zresztą, pracy znany radiowiec, dyrygent studia
„S-13", przedstawił historię dzieLnikarstwa sportowego od roku
1881 do czasów dzisiejszych. W drugiej - historię prasy, sylwetpokazanP są poorzez
ki najbardziej zasłużonych dziennikarzy,
sportowej, poprzez wspom•1ieńi a
wielką ilość cytatów z prasy
nestorów sportowego dziennikarstwa, poprzez bogaty i atrakcyjny
materiał ikonograficzny, sam w sobie stanowiący pierwszorzędny
materiał źródłowy.

utrzymujące .
„Lwowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół"
od lat czternastu szkołę gimnastyczną dla młodzieży, postanowiło na ostatnim Walnym Zgromadzeniu swoich członków, rozpocząć w roku bieżącym wydawnictwo czasopisma, poświęconego
wyłącznie rozpowszechnianiu wiadomości, odnoszących się głów
nie do teoryi gimnastyki, tj. umiejętnego zapatrywania się na
znaczenie i wpływ systematycznie wykonywanych ćwiczeń cielesnych na rozwój sił fizycznych i zdrowia. Jakkolwiek bowiem
nauka gimnastyki doczekała się, że i u nas zaczęto ją w ostatna
nich czasach do szkół wprowadzać, uznanie to jednak nie
zbyt silnej widać jeszcze ugruntowało się podstawie, jeśli nie
np.
jak
ale
obowiązkowy,
przedmiot
za
dotąd
ją
wszędzie uznano
w szkołach średnich, zostawiono uczenie się jej dowolnemu uznaniu rodziców i ućzniów". Tak oto rozpoczynał się odredakcyjny
artykuł wstępny „Przewodnika Gimnastycznego", organu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" we Lwowie. Pierwszy numer
pisma ukazał się 1 kwietnia 1881 r. we Lwowie i od tej to
daty liczy się historię prasy sportowej w Polsce. Cytat z reprodukowanej w książce Tuszyńskiego tytułowej strony „Przewod~ka Gimnastycznego", w7brałam nie bez powodu, Wychowanie
fizyczne w szkołach jest wprawdzie obowiązkowe, ale sami wieżeby
my, jak wygląda rzeczywistość. Studenci domagają się,
zajęcia fizyczne były dobrowolne, o kulturze fizycznej ludzi dojrzałych lepiej nie mówić. Takich skojarzeń przeszłości z dniem
dzisiejszym książka Tuszyńskiego dostarcza wiele.
Sądzę, że autora przedstawiać nikomu nie trzeba, nie od rzeczy jednak będzie wspomnieć, że jego sportowe i dziennikarskie
pasje związane są z Łodzią. Jako uczeń XI Państwowego Gimnazjum i Liceum w Łodzi z zapałem grał w piłkę nożną. I j uż
wówczas przemyśliwał o dziennikarstwie sportowym. Już wówczas pisywał o sporcie w „Kurierze Popularnym" i „Dzienniku
Łódz kim". Potem były studia dziennikarskie, orara w „Przeglad::ie
Sportowym" i radiowy debiut w 1953 roku. W· roku 1974 Tuszyński obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską
o początkach prasy sportowej w Polsce Ludowej.
Zachęcając do uważnej lektury „Prasy i sportu" powiem jeszcze, że książka ta poza historią sportowego dziennikarstwa pols~iego, a i polskiego sportu, bo są to sprawy, których rozdzielić
me sposób, zawiera mnóstwo anegdot i ciekawostek, zawsze przez
czytelników mile widzianych. Niech więc mi wybaczy redaktor
Lachowicz, że na zakończenie zdradzę za Tuszyńskim zabawną

niedyskrecję,

jaką

popełnił

przedstawiaj ąc

zasłużonych

łódzkich

dziennikarzy sportowych. Pisze Tnszyńsk,i: „Władysław Lachowicz, jeden z najbardziej bły skotliwych i najlepszych popularyjako jeden z pierwszych
zato~ów kultury fizycznej w Łodzi,
wspołpracował z „Przeglądem Sportowym" w latach 1945-1946.
„Sportowca
Współpracownik katowickiego „Sportu", łódzkiego
(1946-1948),
Ilustrowanego", pracownik „Kuriera Popularnego"
„Dziennika ~Qdzkiego" (19!19-1952), pd 1,952, aż do przejścia na
emecyturę w"' łódzkinr ',;Głosfę Robotniczym". Tó właśnie on wsła
wił się obszernym v.; 31wiądem z bi_egaczem Widułą, kt6rego spotkał w · ~atowicach. Długodystansowiec z Częstochowy opowiadał
mu o biegu, który odbył się w Leningradzie na 12-torowej bi eż
ni, gdzie odniósł sen'sacyjne zwycięstwo. Otrzymał za nie medal,
ze szczerego złota, który mu właśnie zaginął. PUWF (Państwo
wy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskower;o powstał w roku 1927, w kilka miesięcy po przewrocie maJowym - przyp. B. M.) zaapelował do wszystkich kibiców w
kraju, aby szukali medalu i przekazali go władzom sportowym.
A tymczasem„. wszystko to. co Widuła przekazał dziennikarzo":'i, było wyssane z palca. Tego jeszcze nie było„. i to w czołowce „Przeglądu Sportowego". Ale Lachowicz przeszedł do hiże był jednym'
. storii prasy sportowej". Dodam dla jasności ,
z dziennikarskich r.auczycieli Bogdana Tuszyńskiego.

ObaHmy sami, czy wzywamy pomocy?!

Rys. Walerian Domańs k i

BOGDA MADEJ

TEATR
BilewskA). Lud ten, prawdziwy i dosłowny bo•. hater zbiorowy, będzie obecny do końca „Tragedii romantycznej" . .Tego siła lkwi w potężnej
Okalającą arenę przestrzeń, oddzielającą zaramasie ludzkiej (realizatorzy za nngaż0wali Zespół
zem wykonawców od widzów, ukształtowano na
Pieśni i Tańca Politechniki Sląsk i ej, Ochotniwzór cmentar!l:yska czy też pola .po zakończo
czy Hufiec Pracy z Piotrowic, Pantomimę Uninej bitwie. Leżały tam poszarpane sztandary,
wersytetu Śląskiego, balet Opery Śląskiej i stuwyłaniały się groby oraz gołe krzyże różnych
dentów Akademii Medycznej), jegc słabość zaś
rozmiarów. Poniewierały się poniszczone sprzę
- w nieumiejętności czy też niemożności wyty, rupiecie, żelastwo, nagie manekiny. Słowem
powiedzenia swych krzywd i pragnień . Jedy- oglą<laHśmy obraz pogor~liska.
nym jego przewodnikiem, przedstawicielem,
ł)fobr ońcą jest Guślarz. · To on będzie ,odprawoPo wyciszeniu bicia dzwonów i w ygaszeniu
wał dziady" w różnych etapach historii naroświateł wchodzi Daniel Olbrychski (Konrad).
du - podczas kolejnych fragm en tów spektakoklaski na powitanie aktora.
Zrywają się
lu. Aktor stworzył z tej postaci ja k gdyby w ieiSwiadczą o wdzięczności śląskiiej widow;ni, któkiego, prawdziwego trybuna lu dowego. To znara czuje się usatysfa kcjonowana faktem, że bę
- komita rola Bilewskiego!
dzie jej dane obcowa ć z prawdziwą sztuką . Są
to brawa na kredyt, który - jak się pó:źmi ej
„Ojców dzieje" rozpoczyna Konrad Prologiem.
zostanie spłacony z nawi~ką.
okaż e P odczas jego wygłaszania Olbrychski przytwierOlbrychskii rozpoczyna: „ Bez serc, bez dUdzony jest do pozi-0mo ułożoneg.o , wielkiego
krzyża, obracającego się dookoła osi, niby gigantyczny .k.ierat. Przerwie mu to wspominanie gromada, .k.tóra zechce przywołać za sprawą Guślarza duchy lekkie. Zaraz potem nastę
puje scena więzienna z przejmująco wygłoszo
nym przez Jerzego Króla opowiadaniem So- ·
bolewskiego. I znowu pojawia się na pierwszym planie Konrad, który intonuje .- tym razem wyśpiewaną - pieśń walki „Tak zemsta,
zemsta, zemsta na wroga". Pieśń t:i, począt
ch<t".„ MickiewicŻowska „Oda do młodości" jest
kowo cicha i słaba , zaczyna rozbrzmiewa<: z
jakby swoistym mottem przedstawienia. Z jej
się
wreszcie
aż
siłą,
większą
coraz
ducha narodził się przedeż te.n spektakl, spekwypo wi edz i eć
mógł
aktor
by
urywa,
takl nie mieszczący się w żadnych planach,
najp iękniejsze strofy polskiej poezji, Malą i
zobowiązaniach, nie objęty wymaganą sprawoWielką Improwizacj ę . Następnie biegną po sozdawcrością. Przy fragmencie „jednością silni"
bie kolejno sceny : egzorcyzmy, Widzenie Księ
znowu rozlegają się oklaski, które będą zresztą
dza Piotra, Sen Senatora, Salon Warszawski,
częstQ wchodzić aktorom w słowa i świadczyć
Bal u Senatora (przy dźwiękach „Poloneza"
tym samym o silnym związku publicwoś ci ze
Ogińskiego) i ostatnie spotkanie Konrada z Księ
sceną . ów żywy, jednolity i. dodajmy, niedzem Piotrem, kiedy to „ ka ż dy w swoją strozwykle kulturalny odbiór raz jeszcze potwiernę" musi podążać. „Dziady" Mirosława Kina
wymyśloną
brednią
dził ba nalną prawdę, że
zamyka „Ustęp", wypowieaziany przez Olbrychprzez hochszta,ple:rów jest teatr dla „wybraskiego, któremu towarzyszy smętne zawodzenych".
nie ludu maszerującego ze sztanda·r ami w dło
Po pi ęknym wypowiedzeniu strof Mickiewicza
n iach.
na scenę wkracza lud, ukryty dotad pośród
Przed blisko trzydziestu laty wytrawny znawzgliszczy, prowadzony przez Guślarza (Bogusz

Dalszy

ciąg

ze str. 11

TEA.JHALNY PRECEDENS
WKATOWICACH

ca te atru, p r of. Bohdan Korzeniewski wypoznamienne słowa: „Dziady są d owodem olbrzymiej siły i olbrzymiego zdrowia. Nie
ty lko pisarza, ale całego narodu, który szuka wolnośd" . Można je w pełni odn i e ść równ i eż i do katowickiego przedstawienia.
W przeciwieństwie do wiernych · tekstowi,
chociaż nie wolnych od skrótów „Dziadów'', literacka tkanka „Kordiana" została do ś ć znacznie przez inscenizatora przekształcona i uzupełn i ona inn ymi utworami Słowackiego. Reż y
ser powaiJnie zr edukował postaci wy st ę pu jąc e
w dra macie, za chowuj ą c jednakże wi ę k s zo ść w ypowiadanych przez n ie kwestii. Gessler włą c zył
także na uży tek spektaklu boha terów przez siebie ustanowionych, m.in. Matkę Boską (Justpna
w i e dział

Kreczmar'owa ); P olski ego PapiP.ża (Stani sław 'f>jiwiński), Madonnę (Oksana .Szyjan) oraz wspólnych n iejako dla obu czę ś ci „Tragedii" - Gu ś larza, Guślarkę (Maria Tr uskolawska), Widmo
(Witold Pyrkosz, grai w „Dziadach" Senatora)
czy Poetę (Roch Siemianowski, Tomasz ze sceny
w ięziennej).

Wszelkie powaiJne ingerencje w tekst dJ"amaturga budzą zawsze zastrze żenia . Wyja śnij
my zatem od razu, że zabiegi, jakich dokonał
Gessler są uzasadnione, poni ewa ż . w niczym
n ie naruszają myśli i idei poety, a słu ż ą jedynie klarowności spektaklu.
Katowi cki „Kordian" ze znakomitym, na jlepszym, jakiego dotąd widzi ałam, ty tułowy m bohaterem w wykonaniu Krzysztofa C hamca, rozpoczyna się dźwiękiem pieśni „Oto dziś d zień
krw i i chwaly" i wbiegnięciem „ludzi róż nego
stanu". którzy będą przyglądać si ę koronacji
Cara, a gdy już uroczystość dobiegnie końca ,
na scenie zjaw i się Kordian i rozpocznie swój
pierwszy monolog I aktu. Potem rozmawia kolejno z Laurą (Kalina Jędrusik), Violettą (Han-

Po słowa ch „Oto Polska - działaj teraz„. !" odn ajdujemy · Kordiana w Szpitalu Wariatów, a
następnie przenosimy się wraz z nim do p odziemi Katedry św. Jana, gct'zie zawiązu je s i ę
spisek. Racjom głównego bohatera i jego mło
dych protagonistów przeciwstawione zostają racje Prezesa (kolejna świetna rola Jerzego No-

waka). Wewnętr znej dojrzałości debiutującego
reżysera zawdzięczamy czytelne ukazanie owego politycznego sta rcia i zajęcie zdecydowan ie
nonko1;1f6r~istycznej postawy

w tym sporze.
Utw1erd w ny w k onieczno ści podjęc ia czyn u
K ord ian kroczy przed sypia l nię władcy, by go
zgł a d zić . Nieprzejednany Car (rewelacyjny W irgi.iiusz Gryń) poleca ro z strzel ać Kord iana. W
tym miejscu jako dramaty czna przeciwwaga p ojawi a s i ę w otoczen iu wielkiej ludzkiej gromady P olski Pa pi e ż , który stanowi także siln ą
opoz yc j ę w stosunku do wcześn i ej s zej r-0zmowy Kord iana prowadzonej w Watykanie.
Końcową sekwencj ą spektaklu jest br awurowo zagrana scena między Konstantym (Józef
Nalberczak) a Carem. Finałowy tekst Kordiana - Chamca pochodzi spoza dramatu i Ż M'
liwie wypowiedziany prze z aktora silnie brzmi
w katowickim „Spodku" :
O! nieszczęśliw a! o! uci emi ezona
O j czyzno moja - raz jeszcze ku tobi e
O tw o rzę moje krzyżowe ramiona,
W sz a kże spok ojny, bo wiem, że masz

w sobi e

Slońce żyw o ta

Po zrelac jonowani u katowickiego spektakl u

na leży odpowiedzieć na pytanie, które musi si ę
p ojawić: czy było to przedstawieme WYbitne? Myślę, że n ie . M imo, że obrodziło kilkoma n a j- wyższej miary kreacjami aktotskimi, posiadało
k onsekwentnie przeprowadzoną myśl i wielka,

Scena ta zostanie bardzo interę s ująco rozwiązana. Dzięki umiejętnemu operowaniu ś w i a
tłem odnosiło się wrażenie, że zgodnie z wy-

chłonną widownię, mimo że było
utrzymane na wysokim, profesjonalnym poziomie. Ale i nie było wolne od usterek techniczny{:h (operowanie światłem oraz apara t urą
n agłaśnia jącą, synchronizacja). Miało natomiast
jeden n iezaprzeczal.ny. podstawowy dla sztuki
wal or - było ze w szech miar uczciwe.

powiadanym przez aktora tekstem, Kordi an rzezamknięty jest w kryształowej kuli.

GRAŻYNA KOMPE~

n a Baliń ska), Pap i eżem (znakomity Jan Prochyra) i wreszcie do s ięga szczytu Mont B lanc.

czywi ś cie

wspaniałą,
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