W NUMERZE: Robotnicza dysk4sja •
.Co wiemy o otaczającej nas
przyrodzie? il Czy są· puste
mieszkania w Łodzi?• Ku czemu
zmierzają Chiny?'• Droga
· J. Piłsudskiego od n·aczelnika do
dyktatora • Co się dzi~je .na stacjach
benzynowych? •Wampir w Łodzi •
Miłość staropolska
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Na ogół sądzi się, że polski charakle:-- narndowy ukształtował
w dobie rozbiorów, szczególnie nasze wady. Osot>1ście nie podzielam te.i "Pinii Uważam, że decydujące znaczenie r111al trwal 795J okres Rzeczypospolite' szlachecjący ponad .300 lat (14,54
ki ) .Jest zastanawiające, jak już w tamtych czasąch narzekano
na pewne słabości. którP uporczywie powtarzaly się w kolejnych
pokoleniach i trwają do dziś.
Ale nie mamy, rzecz jasna, wyłącznic samych wad, lecz również wiele bardzo cennych zalet. od któr)'Ch wyliczenia rozpocznę.
Otóż jesteśmy narodem inteligentnym i szybko uczącym się. Przeprowadzone niedawno w USA pewne badania testowe wykazały,
że pod względęrń ilorazu inteligencji Polacy zajęli oierwsze miejsce, wyprzedzając Żydów. Mamy dużą wyobraźnię i zdolności do
improwizacji, wizjonerstwo i idealizm posunięte aż do „bujania
w obłokach". Cechuje nas zdolność do samorzutnego organizowania się w trudnych momentach historycznych. Jestesrny szczerzy,
otwarci i gościnni wobec obcych. Łatwo nawiązujemy kontakty
z innymi narodami Powszechnie znana jest nasza odwaga i zdolność dn wielkich heroicznych wyczynów na polach bitew (Samosierrfl, Monte Cassino) , Ale brak nam raczej odwagi cywilnej
Jakie mamy wady? Za podstawową' uważam słabość w o 1 i,
się
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PIOTR BOROWY

międ·zy
pośredniczyć
władzą a spolecze11stwem, al"
r6zne flecpz:jp
opiniować
też
jej
prze.kazywać
władzy,

tylko

Wslę,pem do wszelkiego porozumienia powinien być dialog, rozmow~. w wyniku której dochodzi do · wzajemnego
poznania stanowisk i poglądów
stron.
się
porozumiewających
Dialog powinien wykazać, w
~ak i ch sprawach istnieje zbież
ność stanowisk i poglądów, a
w jakich rozbieżność i czy w
ogóle porozumienie jest możli
we. Jeś1i wynik dialogu okaże
s i ę pozytywny, rokujący porozumienie, to w następstwie tego powinno się sformułować
pytani,a, .na które porozumiewające się strony chcą wspólnie poszukać odpowiedzi. Bez
takich pytań
sformułowania
w moih'l
cały wysiłek może -

przedstawicielom odczucia spolP.
przedstawiać
leczel1stwa,
problemy, które w społeczneJ
opinii wymagają takich a niP.
innych rozwiązań. Popierając
taką inicjatywę uważam jedjej J)-OWodzeme
nocześnie, że
pędzie w >porej mierze z::1leźało właśnie od trafności ,c;formułowanych •pytań i wspólnes:(o
- w wyniku szerokiej dyskuz.na lezienia najlepszych
sj·i następni!'!
odpowiedzi, . które
pomogłyby organom władzy w
trafnych
społecznie
podjęciu
decyzji.
V

LUCJUSZ WŁODKOWS·KI
Przysięgaliśmy

EDMUND LEWANDOWSKI

Wywalczyć cię

na Lipcowy Manifest
wolną, polską po Nysę.

lato i pod czołgami pachniał łubin,
Upojeni ziemią wolną jechaliśmy w nicli
na Lublin.
· Na zachód, na zachód szły uralskie czołgi,
Zdobywaliśmy Wisłę z chłopcami znad Wołgi,
Gwiazdy nad nami powschodziły rdzawe Biliśmy się g'ranatami o bezludną

•

Warszawę.
słowy

-

'

słabosć

c h ar a k t er u. Brak nam wytrwa-

łości i zdolności działania ńa dłuższy dystans, Szybko się zapala-

my i szybko gaśniemy. Zwracał na to uwagę, już w pierwszej połowie XVU wieku, Maciej Kazimierz Sarbiewski: „Umyst ma Ją
chlonnJJ na wszystko, co ich otacza, i w zdolnośc~uch potrzeb•iych do zdobJ1cia tJgól11ego wykształcenia nie u~tępu3q nikomtt .
Umysl.owość to jednak o ilelfpodatna na wplJJWY, o tyle malo wy1rwała, o ile posiarla.1qca wielkie możliwo.ści, o tyle nie lubiqca

wysilków. Sq jak. pioruny, które gdy raz ·iderzq. leżą tak jak
każdy innu krzemień Lepsi .iestekn'l.u v> pi.erwszym :opędzie, ni ż
w stałym dążeniu . Wiele rzeczy w nas natura rozpoczyna, lecz
.
·
niewiele tylko doprowadza rlo końca."

Podobnie twórca nas?Pgo hymnu narodowego, Józef Wybicki,

ubolewał w 17!17 roku: ,Nieszczęściem Polak jest tc;.k pr.ędki w
pr:;:yjęciu. jak w porzuceniu wszelkiego projektu. (.. ) Nieszczę
ściem Polak jak się łatwo zapala, tak łatwo przujmti3e cokolwiek
jego ogień w mom1>ncie .ożywia, a gdy znowu. prędko ostyga. w
nieszczęś~l.'u. nigdy sobie, ale zawsze komuś drugiemu zarz1ica ' Dtnę". Tel'14 sam ry5 oolskiego charakteru podkreślał też Maurycy

1\-Iochnacki i wielu innych . TPresa Tatarkiewiczowa, żona ~łynnegn uczonego. pisze w swoich wspomnieniach , ii
lud podlaski. i<tk wiekszość Pnlakow jest „hardzo zdolny, .~zybko się orientuje w tym , czego się od 11ieoo 1011n1 oga, ale zara :.em jest nieuiytrwaly i nie.doklad ny.

8

Po~em zdobyliśmy Gdynię, Wałcz,

Kolobrzeg,
Braliśmy na zawsze, stare, chrobre morze.
Pierścień twój zwycięski na dnie się już porlił,
Kiedyśmy wstali z wrzosów i z Odry runęliśmy
na Berlin!
Było

to

czterdziestego piątego rol<u.
Wpisz go bagnetami na wieczny pokój.
Skończyła się żołniersk~ i słowiańska wojna,
Ródź nam teraz poetów z Czar~olasu Jesteś wolna.

Tysiąc dziewięćset
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a·pytań

Było

Nasze
zalety i wady
czyli innymi

.

-.

'stotnyeh
" "'-.. -awaeh
się
·okazać
przekonaniu
„sztuką dla sztuki". czy dyskujak
sją dh dyskusji. A tych do tej pory - mieliśmy wiele,
na ogól bez prakty.c znego rezultatu. Dliś nie pora już na
takie dyskusje.
Ostatnio pojawia się coraz
więcej

inic~atyw

społecznych·,

które powinny mieć praktyczne, polytywne oddziaływanie
na rzeczywistość. Powstaje na
przykład przy prezydencie m.
Lodzi Obywatelski Klub Konsultacyjny .•Jest 'to oryginalna
łódzka inicjatywa. I być mo7c
ciało to przyjmie inną nazwę.
jako że ta nie wszystkim odpowiada, to sama inicjatywa
wydaje si<: być ~odrla uwag: i
poparcia. Można wiązać z nią
znaczne nadzieje, gdyż to obywatelskie -eiało pragnie n ie

W Urzędzie Miasta Lodzi powstaje RAPORT O STANIE
WOJEWÓDZGOSPODARKI
TW A MIEJSKIEGO LÓDZ·
KIEGO. Po wstępnych 1 uwagach zgłoszonych przez Egze·
KO'mitetu Łódzkiego
kutywę
PZPR RAPORT będzie uzupełniony i udostępniony opinii
publicznej Sądzę, że RAPOR'I'
- orientujący w stanie gospoda.rki województwa - s-tanowi
znakomitą okazję do sformułowania kilku pytań w istot·
nych sprawch. A są to ~prawy
niż tylk
m<1jące szersze odniesienie. C"hoć
łódzkie

posługiwać się będą

16ctzkimi realiami.
Na początek jP.cl11w;:111;
k ilka
11 .l k
ogólnych. RAPOR'r
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Uważam, że w każdym przyszłym rozwiąz.anLu są dwie zasadnicze sprawy. Po pierwsze, musi być pewien element kompromisu, jeżeli ma być usunięta wiekuista grożba . wisząca . 'nad
małą społecznością wysp. Po d·rngie, jesteśmy zob<>wiązani pomagać naszym rodakom i dbać o przestrzeganie prawa między
narodowego. Standardowe rozwiązanie w postaci „dekoloniza~ji"
- przyznania tej grupie Brytyjczyków niepodległości - jest
nierealistycme: 1800 osób nie może usamodzielnić się. Nie wybaczY'libyśmy sobie, gdybyśmy nie potrafili stanąć po stronie
tych ludzi i wykorzystać maksimum siły, jaką rnamy, aby doprowadzić do powrotu Wysp Falklandzkich i ich społeczności do
Wielkiej Brytanii.

/

rzegląd

prasy •

„SZTANDAiR MŁODYCH"
CO SIĘ KRYJE ZA FALKLANDZKIM
KQN,FUKTEM?
Prezentujemy Czytelnikom „Odgłosów" op1mę brytyjskiego
specjalisty, lorda Shackletona, syna wybitnego >badacza rejonów
Antarktyki, szefa ekspedycji, która w 1976 roku ucze·stniczyła
w opraco.waniu raportu o sytuacji gospodarczej Falklandów.
Artykuł lorda Shackletona ukazał się na łamach londyńskiego
tygodnika „The Observer". Brytyjski autor, oczywiście, broni
stanowiska rządu Wielki-ej Brytanii, ale prezentowane przez
niego fakty dają' wiele do myślenia, ukazują istotne przyczyny
stanowiska Brytyjczyków w konflikcie falklandzkim.
Wyspy Falk~andzkie leżą na tej samej szerokości geograficznej
na południ·u {51 st.) co Londyn na północy, w odległości około
300 mil morskich od wschodniego wybrzeża Ameryki Południo
wej i składają. się z dwóch dużych \\lysp oraz około 200 mniejszych wysepek - ogółem zajmują niemal taki sam obszar, jak
Walia. Jest tam wiele przystani i odnóg morskich, niek.tóre
z nich jlOŻna wyko-rzystać w potencjalnych planach rozwoju.
Klimat Falklandów jest chłodny, nie obserwuje się tu rozpię
tości w tempera·turze. Nie ma tu wcale bardw chłodnych zim.
Snieg może padać nawet latem, 'ale pokrywa jego jest cienka.
Nie ma tu w żadnym wypadku polarnego klimGtu. W panują
cych tu warunkach atmosferycznych, przy wietrze, słońcu, i czystym niebie prowadzona jest hodowla około 600 tys. owiec obecnie główne zajęcie na wyspach.
Natomiast na terytoriach prżynależnych do Falklandów sytuacja jest całkiem inna. Największe z nich, Południowa Georgia,
leży w odległości 700 mil na południowy wschód Qd Falklandów
t dzielą je od nich nie tylko wzburzone morze, lec-Ż. także warunki podobne jaR •na Antarktyce - zimny prąd morski, który
wpływa na odrębność klimatyczną. Faktycznie terytoria podległe
Falklandom obejmują rejon subantarktyczny, złożony z odręb
nych grup wysp jak Południowa Georgia, Shag, Clerk Rocks,
południowe wyspy Sandwich, które wraz z mniejszymi ' wysepkami rozciągają się w kierunku południowym blislro 60 stopnia
południowej szerokości geograficznej.

Południowa Georgia jest piękną wy<Jpą' z wysokim~ górami
i lodowcami schodzącymi do morz.a. Na lądzie jest niewiele istot
żywych poza reniferami, które sprowadllono tu ok<Jło 70-80 lat
temu. Jest za to ogromne bogactwo ptaków, zaś otaczające
wyspę morze bogate jest w plankton i kryla. Obliczono, że potencjalne połowy kryla mogą być równe całym połowom ryb
na świecie. Południowa Georgia była niegdyś terenem znacznego
osadnictwa wielorybników, po których pozostało kilka wymarłych miasteczek z nieużywanym sprzętem („.)
Wydaje

się,

iż

strategiczne znaczenie

Południowej

Georgii

i innych wysp· było d'o tej pory w znacznym stopniu niedoce-

nione zarówno w odpowiedzi na agresję argentyńską, jak i w
dyskusjach nad rozwiązaniem kryzysu. Znaczenie ich polega
przede wszystkim na tym, że obszar ten strzeże dostępu do tej
części Antarktydy, do której wysuwają roszczenia Wielka Brytania, Chile i Argentyna. Wartość tego obszaru nie jest jeszcze
możliwość
wykazały
całkowicie obliczona, natomiast badania
znacznych zapasów ropy naftowej. Ze swej strony uważam, że
upłynie jeszcze wiele czasu zanim będą one eksploatowane.
Natomiast, jeśli ten obs.zar powstanie w posiadaniu Argentyny, która zmierz.a do ustanowienia 200-milowej strefy go~podar
czej, wówczas wzrośnie w znacznym stopniu zagrożenie dla tych
wszystkich, którzy zamierzają lub będą próbowali w przyszłości
łowić ryby na tych wodach. Jak na ironię. Japończycy, Polacy,
Rosjanie i Niemcy łowią tu kryla, a także ryby, a nie Brytyjczycy, którzy włożyli tu wiele pracy na rzecz rozwoju.
Obszar ten, poz.a potencjalnie istotny~ :zinaczeniem ekonomicznym, ma bardziej bezpośrednie znaczenie polityczne, 60 stopień
objętego
szerokości geograficznej wytycz.a granicę terytorium
traktatem w sprawie Antarktyki z 1959 .r. ów trakfat, którego
znaczenie nie jest należycie doceniane, przez lata zapewnił pokój na obszarze, który nigdy nie został objęty „zimną wojną".
tych warunkach Wielka Brytania, USA, ZSRR, Francja i ine państwa, mające roszczenia do tego obszaru, postano·wiły
zg-0dnie uczestniczyć jedynie w pokojowej działalności nauko·ej na kontynencie An.traktydy; przedstawiciele ekip z tych
ństw odwiedzają się nawzajem w swoich bazach.

należy do lepiej redagowanych gazet codziennych, a jego piątko
wo-niedzielne wydanie zawiera zaw1tze dobrą publicystykę, interesująco redagowaną kolumnę sportową oraz kulturalną. Jest co
poczytać. W pierwszomajowym numerze „Sztandaru Młodych"
można znależć informacje o postanowieniach WoJskowej Rady
Ocalenia Narodowego, która „stwierdzając dalszy postęp w normalizacji życia społecznego" postanowiła wprowadzi~ po 2 maja
1982 roku dalsze „Łagodzenie bądź uchylanie niekt9rych rygorów
wynikających ze stanu wojennego". Postanowiono między innymi
zwolnić 800 osób spośród internowanych i urlopować 200. Zapowiedziano również zniesienie godziny milicyjnej oraz P.rzywrócenie po 10 maja 1'982 roku automatycznych polączeft łelefonicz
nych. Jednocześnie MSW przypomina, że „określone przepisy

wprowadzone 13 grudnia 1981 r. obowiązują nadal. Dotyczy to
także internowania oraz trybu doraźneao w postępowaniu karnym". Warfo o tym pamiętać, jako że w czasie obchodów pierw-

szomajowych mieliśmy w Warszawie i kilku . innych miastach,
a także w Łodzi, próby organizowania kontrmanifestacji pierwszomajowych. Tego typu demonstracje me słuzą am ruchowi
związkowemu, o którym się mówi przecież, że powinien• być pluralistyczny, ani stabilizacji i normalizacji zycia, ktora jest niezbędna. Mogą tylko przyczynić się do utrwalenia i pogłębienia
i tak już istniejących podziałów. •

„PRZEGLĄD TYGODNIOWY"
i niełatwą sytuacją prasy i 1=zasopism.
Reporterzy tego tygodnika: Michał Bołtryk, WłodzimLerz Krzyża
nowski, Joanna Osajda, Wojciech Surdyk i-Jan Tetter przeprowadzili rozmowy z czytelnikami, kioskarzami, dziennikarzami i
mię
prasoznawcą na temat sytuacji prasy. Oto, co powiedzieli dzy innymi zresztą - czytelnicy.
I wona Kamińska: - Dziennikarzom chcialabym powiedzieć jedzajął się skomplikowaną

panowie, piszcie mniej kwieciście, pelnicie określoną funksytuacja jes~ ·poważna, nie tokujcie jak u cioci na
·
imieninach."
„W gazetach powinno się tak pisać, żeby
Wiesław Wysocki: to było wiarygodne. Żeby ludzi przekonać, że to, o czym się
mówi - jest prawdą, nawet je§li prawda jest go„zlca."
Ewa Ziemska.: - „.„czytanie o sprawach oczywistych, które
dawno już znam, nie interesuje mnie."
Monika Stradecka: - „.. .ludzie często teraz przeglądają tygodniki czy miesięczniki, zanim zdecydują się na kv.pno. Patrzą ':<.to
i o czym pisze."
no -

cję społeczną,

Kioskarze natomiast powiedzieli:
Elżbieta Krzycholik, Warszawa: -

„Kiedy przed paroma mietylko dwa dzienniki niektórzy moi koleT
dzy, kioskarze, byli bardzo zadowoleni. P1·aca b11Ja prosta, zwrotów nie było."
Aurelia Ucinek, Warszawa: - „Za granicą pisma wvklada się
przed kioskiem, czy to u nas jest potrzebne? No, można by wystaw ć je w oknie, jest miejsce, le uważa się, że Jak ktoś chce
kupić to znajdzie co mu potrzeba."
się
Irena Michalska, Warszawa: - „„.czy czasopisma stały
mniej interesujące? Nie, przeciwnie, niektóre są znacznie lepsze
i ciekawsze niż wtedy, kiedy byly rozchwytywane, ale ludzie są
znużeni. J nie ma się co martwić tym, że prasa leiy, powinna
być do kupienia w każdej chwili."
Marek Skarżyt'J.ski, Warszawa - „Trzeba dzisiaj umieć handlować. Ja swoje gazety sprzedaję. Czasem trzeba coś doradzić
klientowi, czasem podsunąć, zainteresować.„
siącami ukazywały się

Dziennikarze:
Zdzisław Mol'awski, „Zycie Warszawy": - · „Jesteśmy i pozostaniemy pismem porozumienia. Walka polityczna, jaką gazeta prowadzi powinna polegać na wymianie poglądów, argumentów, a
nie inwektyw. Winny · konkurować racje. Stan wojenny, który z
natury rzeczy pociąga za sobą ograniczenia szeregu swobód oby·
watelskich, rzutuje też na psychikę ludzką. Niekiedy nasze, niektóre nawet najbardziej słuszne racje, dzisiaj trudniej trafiają do
przekonania czytelników, niż w przeszłości. To stawia przed zespołem redakcyjnym wyższe wymagania„. Najistotnie3szy, najważ
niejszy jest odźWięk u czytelników."
Romuald Wiśniewski, „Prawo i Zycie": - „Prasa nie jest slaba, prasa jest inna. Niektóre gazety są nawet wyraźnie lepsze, na
·
przykład „Argumenty'."

„Jan Kowalski", dziennikarz, który obecnie zajmuJe się owodnictwem: - „Choćbyście teraz robil1 naprawdę uczci.wą, rzetelną,
i choćbyście tam pisali
ludzie wam i tak nie uwierzą."

priebojową gazetę

samiuteńką prawdę,

1Ma.ja i dni następne
WJelkie pochody i manifestacje w dniu Swięta Pracy
odbyły się we wszy·stkich sto·
licach świata, Moskwie, Berlinie, Pradze, Budapesz,cie, Sofii,
Hanoi, Ułam Bator, Hawanie.
Waszyngtonie, Pary:iiu, Londynie, Rzymie, dziesiątkach i setkach innych mias·t.
Wielogodzinny ·pochód przeszedł ulicami Warszawy, z ulicy Królewskiej wkraczając na
F'lac Zwy'Cięstwa, a potem n<t
gdzie przy
Plac Teatralny,
Grobie Nieznanego Zolmierv.a
i pod pomnikiem warszawskiej
Nike złożono wieńce i wiązan
ki kwiatów.
Blisko 70 tysięcy łodzian mapod Pomnikiem
nifestowało
Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu, gdzie •przemówJenie wygłosił członek Biura ·Politycznego, I sekretarz KŁ PZPR,
Społecznego

przewodl!liózący

Komi·tebu Obchodów 1 Maja TADEUSZ CZECHOWICZ.
Manifestacje - choć skromniejsze niż w lafach poprzed·
nich - odbyły się w Piotrkowie Tryb„ Sieradzu, Skierniewicach, jak zresztą w całej
Polsce.
I sekretarz KC PZPR, prezes
Rady M~nistrów, przewodniOcaleczący Wojskowej Rady
WOJnia Narodowego gen.
CIECH JARUZELSKI mówił:
„Tegoroczne· święto obchodzimy skromnie. Kra; przeżywa
głębokie trudności. Życie ludzi
pracy jest nierotwe. Ale wła
śnie dlatego, odwołując się do
lat,
doświadczeń . minionych
myślą całą
powinniśmy objąć
Nie tylko jej
przebytą drogę.

odcinek.
kryzysem
znaczony
Historia Polski Ludowej dowodzi, że umiemy, że potrafimy
polfonać najgorsze nawet przeobecciwności. Czynimy to i
nie. Ocaliliśmy kraj przed zgubą. Odrodzimy go do rellwoju.
W trosce o nasz wspólny, jedyny dom - o Polskę, zwracam ~ię do Was wszystkich,
któ1'!'y uczestniczycie w dzisiejszych. wiecach i pochod11ch,
wiernie przy
którzy trwacie
czerwonych, robotniczych sztandarach.
czyn, każda
Niech każdy
myśl zmierza do tego, aby kraj
nasz jak najszybciej wydobyć
z kryzysu, zapewnić mu norspołeczno-gospodarczy
malny,
,
rytm.
Zwracam się do wszystkich
ludzi pracy, .do wszystkich Polek i Polaków. Wielu jeszcze
roztetlci, gorycz i
przeżywa
zwątpienie. Nie czyńmy jednak
tego barykad. Pragnę poz
ma takiego
nie
wtórzyć kraju, w którym węzyscy ze
wszystkimi zgadzaliby się we
wszystkim.
Nadrzędnym celem ;est Pol-

ska - jej dobro, jej przyszłość.
Dla każdego kto uznaje socjalistyczną drogę, pracuje rzetelnie dla kraju, jest mi~jsce we
wspólnym pochodzie".

pro5te słowa.
Te piękne,
skierowane naprawdę do wszystkich Polaków, nie do każde
go jednak niestety dotarły. W
WarszawJe, kilku innych mi2_sta·ch, Łodzi również - ria czę
ści Piotrk01Wskiej i placu Wolza pod·sze-ptami „Wolności nej Europy" i tnnych zachodnich radiostacji próbe>wano u•
rządzać „kontr-manifestacje" 1
wiece godzą{!e w poroz.umier1i'.!
narodowe, do którego choć :z:
trudem krok po kroku :zanierzamy. Odzew społec7ll1y był
skromny, choć z pewnością popłylllą teraz w eter wciąż nowe
i wdąż wyższe licz.by, popostawa
wściągliwa, rozsądna
władz pozwoliła jednak zapobiec większym incydent<Jm, pojednak cień smutku,
został
dla
trudnych
tak
w
że
kraj.u dniach nie potrafiliśmy
iść naprawdę razefu.
Majowej soboty
ejże 1
odbyły się w Łodzi liczne imprezy rozrywkowe
zorganizowane w ramach Swię
ta Czytelników „Głosu Robotniczego". Pogoda nie bardzo
co prawda dopisała, leoz. wykonawcy i czytelnicy gazety nie z.a wiedli.
Na5tęprtego dnia, w :n.iedzie.1
w Łodzi
lę zainaugurowano
Dni Kultury, Oświaty„ Książki
i Prasy. Swoje książki podpisywali: DOROTA CHRóSCIELEWSKA, TADEUSZ CHRÓ·
śCIELEWSKI, HENRYK HARTENBERG, WIESŁAW J AŻ
KARW ANDA
DZYŃSKI,
CZEWSKA, IGOR SIKIRYCKI
i grafik STEF AN DROBNER.
W dniu zamykania nume:r·u,
w poniedziałek 3 maja, rozpoczęło się dwudniowe posiedzePRL. Porządek:
Sejmu
nie
dzie.nny przewiduje: oświad
czenie Sejmu dotyczące realizacj~ uchwały sejmowej z dnia
26 lutego br. w sprawie porozumienia narodowego, informację o polityce rządu w dziedzinie nauki i kultury, oraz
sprawozdania Komisji Kultury
i Sztuki i Komisji Prac Ustawodawczych o rządowych pro·
jektach ustaw „O Nim:id<:>-wef
Radzie Kultury", „O Funduszu
Rozwoju KultuTy'' i „O urzę
dzie miJilistra Kultury i Sztuki".
Nieziwykie ważną dla środo·
wisk twórczych i całego życia
kulturalnego kraju sesję Sejomawiać
bę1.Liemy
mu PRL
obszernie w numerze następ
nym.
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Wystawa:
„W niewoli Wehrmachtu"
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nej ucieczce z ob-0z.u w Dossel.
Były przypadki dokonywania
na jeńcach zbrodniczych eksna tak" prezentuje wpierw ewentualne wszelkie „nie" i dopiero
pseudomedyczperymentów
mięci ~arodowej udOSJtępniona
Traktat zdemilitarywwał cały 'obszar, jakkolwiek nawet tu
pop~zez 'logiczną rzeczową polemikę z poglądami przeciwników
wynowa
zwiedzającym
jest
Używano również jeń
ny·ch.
Uitrzyi
Argentyńczycy niewiele zdziałali na polu naukowym
prowadzi czytelnika do odpowiedzi na „tak". Wykształcony czytel-,
ców jako ży.wej o5łO<lly obiek• stawa „W niewola Wehrmachmują w swych bazach personel wojskowy. Traktat w sprawie
nik oczekuje wewnętrznego dialogu autora, logic;,;nych racji, a nie
tu", pirzy.gofowana przez Mutów przemysłowych przed ataAntarktyki - będący istotnym przykładem międzynarodowego
.
.
łopatologii."
Jeńców
Ma!I'tyirofo.gii
ze.UJIU
lo•tnictwa 'llliainokiego.
kami
rozbrojenia i współpracy, znalazłby się w poważnym nie~zpie
po
prasy
sytuacJi
do
analogie
przypomina
Ponadto T. Kupis
Woje·Illilych w Laimbiinowicach
Wbrew postanowdeniom konczeństwie, gdyby Argentynie, któ.ra kpi ~obie z. pra~a. m1ęd~Y7
roku 1956 oraz zapomniane treści uchwały VI Zjazdu PZPR odwencji byli oni róWlll!ież wykoSpośród wielu milionów jeń
narodowego, udało się powiękiszyc terytorium, no.e mow1ąc o JeJ · noszące się do środków masowego
komunikowania,. gdzie po
rzystywani . do prac na rzecz
a.ntyhHkoalicji
państw
z
c&w
oszci'eniach do Antarktyki.
pierwsze przypominano, że wzrósł poziom wykształcema w spogospodarki niemieckiej, w tym
w
przebywających
lerO<WJSk.iej,
łeczeństwie a po drugie, że dziennikarze tez się muszą uczyć.
przemysłu zbrojeniowego. Wydulagach,
i
stalagach
oflagach,
Historia rywalfrzacji w roszczeniach do samych Falklandów
Wyrwan~ zdania z kontekstu dają jednostronnie ukazan~ sy- •
stawa stara się przypomnieć
blisko półmrno.nową rzeszę staie powinna znowu powtórzyć się. Prawdą jest, .że . Arg~.ntyna
tuację prasy, ale mają być zachętą do lektury „Prasy na hustawcierpienia tej niemałej grupy
jenieckie,
Obozy
Polacy.
nowili
suwała pretensje do wysp niemal w ciągu c~łeJ h1~toru. tego
ce" w „Przeglądzie Tygodniowym", choć jest to typowy przegląd
przez ,okupanta i
więzionych
mimo zewnęt=ych form przepaństwa. Prawdą jest także, iż Brytyjczycy, ~torzy p1e7ws1 odpoglądów „na temat", z którego nic nie wynika. Poza tym chyba,
oddać hołd tym spośród nich,
strzegania konwencji między
·ryli wyspy i wylądowali na nich, sprawowali skutecznie suweże w poglądach bardzo się różnimy i że potwierdzamy na ogół to,
którzy nie doczekali wolności.
narodowych dot. jeńców. porenną władzę tu przez 149 lat, aż d.o niedawna i. że z PW:ktu
co już wiemy. A wiemy, że sytuacja zn0w nas zaskoczyła, bo, Prezentuje ona poprzez zdję
ścisłym
..,
istocie
w
zostawały
decyduJący.
czynnik.
widzenia prawa międzynarodowego Jest to
wiem dyskutując od miesięcy o konieczności wzr-ostu cen. mogliś:
cia, dokumenty, listy, rysunki,
eksterm1związku z pol1ty1kq
my się domyśleć, iż gazety i czasopisma też będą musiały byc
est rzeczą znaczącą, że Argentyna zawsze odmawiał~ p~zek.a~
pamiątki wykonane przez jeń
rn
przez
prowadri:oną
nacj:i,
droższe. Aleśmy - się do tego nie przygotowali. I chcer.-.y stary mozania sprawy Międzynarodowemu Trybu.nałowi Spraw1edhwosc1
ców. pierwsze chv.ile pobytu
Rzeszę wobec podbi:tych na.rodel prasy wtłoczyć w nową sytuację, dPnerwując si.ę, że nic z. t~7
w Hadze tak jak to sugerowała Wielka Brytania.„
codzienne.
życie
~ obozach,
kzy'•
U
był
te.go
Wyrazem
dów.
g0 nie wychodzi. Otóż, proponuję przede wszystkimi zastanow1c
Względ•ny brak szybkiej reakcji ze strony brytyjskiej na mo11tace jeńców i ich wysiŁki na
terror
ęsto
z
c'
nich
w
ainy
w
my•
się, co powinno być stanem normalnym: natyc~miastowe znikakolejne rządy
żliwość inwazji mógł wynikać z ocen, których
rzecz rozwijania form różno
moralny i frzyczny, znęcanie
nie gazet i czasopism, czy pewien cykl s~rzedaiy, przy. pewnym
będącej
działalności,
brytyjskie' w niczym nie skorygowały, a mjanowicie, że "!Ys_py
rodnej
się nad Jeńcami, szykanowanie
I
stan.
drugi
ten.
iest
Normalny
zwrotów?
procencie
realnym
obroną przed załamaniem dualklandzkie oznaczają dla Wielkiej Brytanii !:lrenaż, i ze 1m
po•
odmawianie
głodzenie.
ich,
wydap,szc,cych.
redagujących,
do
świadomość tego musi dotrzeć
priidzej uwolnimy się od tego ciężaru, tym lepiej. Nie. ~est to
lekarskiej, stwarzanie chowym oraz podaje przykłady
mocy
jących, drukujących i sprzedających. Skutkiem ~ego i:.owinny b~ć
stosowanego wobec jeńców berawda. Pod względem finansowym Wyspy FalklandzK1e od
warunków bywyniszcza.jącyoh
odpowiednie wnioski sprawdzane w praktyce, J~k choćby to, _ze
stialstwa
wLelu lat były samowystarczalne. Podatki od zysków firm falokre·
końcowym
w
a
towania.
dziś już nie wystarczy wykładać czasopism w k10sku. ~le trz~oa
Prezentowane zbiory poclioklandzkich (zaangażowanych głównie w hodowli .owiec), wi:iłac~
sie wojny również ro.zstrzeli- .
zacząć je sprzedaw,ać. Handel w ogóle staje przed ko.m.ec.znosc1ą
dlą z obozów m. in. Lansdorf
ne przez lata do skarbu brytyjskiego, dwukrotnie przewyzszaJą
i• za· udział
ucieczki
za
waniezmiany stylu pracy, a handel gazetami i c~a~op~smam1 JUZ przed
Marienburg
(Łambinowice),
bla.ns sum. które przekazywali wyspiarzom na Falklandach
w ruchiu oporu. Ostatnia forczymś takim stanął. Co z tego wynika, to JUZ wiemy. Ale, co da<Malbork) Fort VIII Pozna1l.
'ako pomoc; nie ma więc mowy o jakichkolw.ie·~ .koszt~ch ponajpieni
stosowana
kacr,
ma
lej? Do tego dopiero dochodzimy.
Neubrandenburg, Sagan (Zaoszonych przez brytyjskiego podatnika . Zadz1wiaJ~ce, ze wywobec jeńców radri:ieckich. od
gań), Dęblin, Lublin, Stabław
BrytaWielka
Gdyby
lojalni
ogromnie
tak
aż
pozostali
spiarze
1943 r. objęła również inne
ki.
ia zrealizowała istotną część zaleceń raportu sporządzonego
giru.py narodowościowe. W 1943
r . ja•ko pierwsi padili ofiarą
przez moją ekipę w 1976 roku, byliby jeszcze bardziej zamoż- ·
LUCJAN BOGUSZ
oficero1w •ie polscy po nieudani( ...)
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Prasoznawca, prof. dr hab. Tadeusz Kupis: - „ ...czytelnik ma
dużo większe zaufanie do komentatora, który chcąc komentować
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'ttedaguje zespół: Dariusz Dorożyński, Eugeniusz Iwanicki, (z-ca ~ekretarza redakcji}, Teresa
Jeriykowska, .Jer•ty Kwleriński, Bogda. Madej, And_rzej Makowiecki, .Jerzy Pa~as~wirz (z-ra re:iaktora naczE'lnego). Igor Siklrycki rkier. działu hterack1e~?) ~farol J . StrYJsk1, Janus1. Szy'Lucjusz Włodkowski (remar'l~ki Glanr (grafik) Grażyna Szypowska (redaktor techmcrnyl,
daktor naczelr.y), Jolanta Wrońska, Mirosław Zajdler (fotoreporter).

W Muzeum .Ma.rtyrologii i
Walki na Rad~goszczu w ramach obchodów Miesiąca Pa-
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Tygodnik społeczno-kulturalny Odgłosy" al. A. Ml cklewlcza 11 kem 90-4aa t.odź Telefony: ~~ekretariat
redaktot naczelny 652 44,sekref'arz redakcji 680-99 pul;>Jlcyści 677 -70 Red<1k<:ja nie tt1mowlr>llych ręko
pisów nie zwraca zastrzega sobie rownież prawo dosk rotow Informacji o warunkach prenumeraty uCena prenume1 <Jf y roczne; 1040 zł.
dziela Ją oddziały RSW ,Prasa· Książka Ruch„ I urz E:dY pocztowe
Prenumerate ze zleceniem wysyłki za granicę przyJmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch" Centrala Kolpo1taTowa row11 28 konto NBP: XV odrltlał w Warszawie nr
żu Prasy I Wydawnictw 00-908 Warszawa , ul
1153 20104;; 139 Prenumerata ta· Jest droż.~za od prenumeraty kraJoweJ o 50 proc dla zlcce:ilod~':V"ów Indywidualnych 1 o JOO 'Proc dla zleca.1ących lnstytucj: I zakładów pracy Wydawca: Robotnicza Spólrł1Jel
nla Wydawnicza .,Prasa Książka-Ruch" Lódzk:le Wydawnictwo Prasowe. Adres: ul. Plotrlto.w"kó 9R k?d
90 • 1o:i Łódź. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW w Lodzi, ul. Armil Czerwonej 28. Nr 1nrlPks11 3~7fi2 .
7.am. 744. F-2.
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Kilka

pytań
\V

istotnych
sprawach
Dokończenie
~estrony 1
stanu
totografię
stainawi
sospodai:rlki wojewódzitiwa m iejla.ta
za
ł6dzkiego
sll'.Jiego
1976-1980 i• za rok 1981.
Jest to po prost.u zbiór, faktów, w oparoiu o które motna d~iero wyciągać wnioski,
budować prognozy i określać
kierun.k.i dztałainia. Dane zawarte w RAPORCIE określają
rozmiary niekorzystnych zjawisk, jakie zaszły w gospodarmiejskiego
ce wojewódz,twa
lód?Jlciego, a tym samym łódz
kie r02lllliary ogólnego kryzysu.
w całym pięcioleciu
Jeżeli
wartość sprzedaży
produlkcji i usług pnzemysłu
Łodzi i województwa wz·rosła
o 40,9 proc. (z 131,11 m'lid zł do
185,3 mld zł), to jednaJk do
(1976~1980)

zreaEzowilllilia założeń
zabrakl!o 14,7 mld zł. Dailsrz;y
spTZedanej
wartości
spadek
prodU\k<:ji i usług nastąipił w
1981 ro~u. bo o 13,4 proc. w
~tosunku d<> ~ziomu z 1980
roku. Sku11kl tego boleśnie odczuli klienci sklepów, gdyż
haindel znacz.nie mniej otrzymał towarów poszukiwanych
na rynku.
tniek«zys.tnych
Bioz.mi.ary
't~awisk gospodarczych charakteryzują też 1nne dane. Oto
oz as
nominalny
przeciętny
pracy jednego, statystycznego
rabotnika zmniejszy się o 4,9
procent. W 1980 roku wykor;:ystywany on był w 80,ll
w
proc„ a w 1981 roku 78.2 procent. Przestoje płatne
wzrosły o 68,3 proc., nieobeco
usprawiedliwiona
ność
21,7 proc„ a nieusprawiedliwiona - o 115,6 procent. Wydajność pracy zmniejszyła się
o 11,6 proc„ a średnie płace
wzrosły o 25,1 procent. Najniższe średnie płace zanotowanó w służbie zdrowia - 5 823
zł. W kul turze wynosiły one 6 111 zł. w oświacie - 6 214 ił,
w gospodarce komunalnej 7 579 zł. w rolnictwie - 7 673
zł. Najwyżs.ze były w budownictwie 7 827 zł.
Te dane nie są bez znaczenia przy szukaniu odpowiedzi
na kilka pyta1\ w 1stotnych
sprawach. Przeldźmy . jedna~k
do formuł-0wania tych pytan.

pełnego

leaniowvm.

Produkcja

przed-

stopsiębiorstw budo-wlanych
mowo malała i w województwie miejskim łódzkim spadła
w 198'0 roku o okolo 25 procent w porównaniu do poziomu z 1975 roku. Proces t~
1981 roku i
pogłębił się w
wykorzytego
wyniku
w
stanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw budowlapoziomu
do
spadało
nych
sprzed„. 10 lat.
Plan budownictwa miesi,ka·województwie
w
niowe~o
lata
za
łódzkim
miejskim
1976-1980 został wykonany w
82,2 procent. Oddano w tym
czasie 52,6 tysięcy mieszkRń.
Po uwzględnieniu wyburzeń i
· innych ubytków w rezuHacie
42,8 tysięcy mieszprzybyłQ
kat'l. Rok 1981 nie przynlói,ł
korzystnych zmlan, a jedynie
pogłębienie kryzysu. Było trochę lepiej niż w roku 1980,
kiedy WY'konaino plan w 47.1
procent, bow.iem w 1981 reku
wykona.no 72,8 procent planu,
a.le i tak nie miało to wpływu
na złą sytuację mieszkaniową
w Łodzi. Pod koniec 1980 roku na mieszkania spółdizielcze
oczekiwało 25 tY'sięcy członków
spółdzielni i 69 tysięcy kandydatów z pełnym Wikła.dem
miesvkainiowY'm.
RAPORT O ST ANIE GOSWOJEWÓDZTW A
PODARKI
ŁÓDZKIEGO
MIEJSKIEGO
tak określa przyczyny zlej sytuacji w budownictwie:
niekorzystnie
„Szczególnie
robót
r~tizacja
przebiegała
wykonywauzbrojeniowych,
nych. przez przedsiębiors~wa
inżynieryjne.

Powstały

opóź-

. nienia w wykonawstwie robót
uzb.rojeniowyclt powodując zaktócenia, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. („.)
Niekorzystne wyniki budownictwa wiążą się również i
· niedostatecznymi i nieregularpodstawodostawami
nymi
budomateriałów
wych.
niezadowalającym
wlanych.,
zahamowausprzętowieniem,
niami w realizacji odpowiednich zaplecz przedsiębiorstw.
Na niekorzystne wyniki bu.do'Wnictwa mialy· duży wpływ
organizacyjne,
zaniedbani11
marno- ·
powodowały
które
tra.wstwo materia.tów, kra.dzieże z placów budów, brak wy-

Wśród oczekującycfi na mieszwedług
kania są bowiem zarów,no ci, którym
nich -

samodzielne

niezbędne,
młode

tnleszkanie jest
jak na przykład

małżeństwa

gnleżq.żące

się przy rodzicach, jak też ci,

mieszkają w ba1rdzo
złych warunkach, ale również
i ci, którzy chcą sobie popra-

którzy

mieszkanioiwe,
warunki
wić
rhcą mieć większe mieszka111ia,

bo te, które po;;iadają są już .
dla nich niewystarcząją,ce. J%t
f o bez wątpienia zastrzeżenie
1stotpe i prawdziwe, ale niP··
zb__ęd a jest tu ścisła wiedza.
Bez ·tej wiedzy znalezienie odpowiedzi na pytanie: co robić?
- będżie niemożliwe.
jakie są rozPo drugie miary tak zwanych drugich i
trzecich mieszikafl? Ile tego
jest i w czyim posiadani•u W
~połecz•nY'ffi odczuciu jest to
zjawis.ko o z.nacznych ro~m iarach. Tu i ówdzie sły,srz:y się
wezwania do wy'Wla8'zozania z
takich mfeszikań oraz 0 kodokwaterowań do
niecvności
różinych , willi i ,,pałacylków".
Kboś pr:zypomniał nawet terzę
Frydery1ka Engelsa z jego pracy „W kwestii mies:l!k.amiowej"
z roku 1872, w której cz:intamy:
„Ponieważ nie jest naszym
zadaniem układanie systemów
titopijnych, jak ma być urzqdzone przyszŁe społeczeństwo,
bezużyteczną bytoby rzeczą tuta.j ~ię w to wdawać. Tyle jest
w tym jednak pewne, że już
dzisiaj po wielkich miastach
jest dość budynków mi~szkalnych, aby przy racjonalnym
ich, zużytkowaniu. zapobiec natych.miast wszetkiemu rzeczywistem-u „g!odowi mieszka1itowemu". Oczywiście może się
to dokonać tylko przez wywtaszczenie obecnych. wtafotcieli, ewentualnie przei zakwaterowanie w ich domach roZub
bezdomnych.
botników
nadmiernie stłoczonych w dotychczasowyclt swych mieszkaniach; a gdy tylko proletariat zdobędzie wladzę politycznakazany
taki,
środek
ną,
przez dobro pttblicz e, da się
11
znstosować tutaj równie lat·wą jak i inne wywlaszczenia
dokonywane
kwaterunki
i
przez dzisiejsze pa11,stwo."
Rodzi się jednak wąot•pliwość,

czy to samo pa11.stwo, które
swego czasu sprzyjało budostarczającej troski o sprzęt.
wie drugich i trzeckh mieszZaniedbania uwidaczniały się
kań oraz popierało budownicgosponiewłaściwej
także w
two indywidualne, może teraz
darce zasobami pracy, lekcedokonać - c-0 by się nie m6- ·
ważeniu dyscypliny i organizaaktu rewolucyjnego i
wiło cji pracy (w tym również orpozba.wić tych „dodabkowych
(lanizacji placów budów), bezci6br" ich właścicieli. z d'.!'tJtrosce w pospodarce materia~iej jed·nak strony posiadacz!!łami i sprzętem, nie wykorzymi dwóch mie1lz..kań nie są
stywaniu, możliwości postępu, i
proletarius;r.e, ludzie cięż;kiej
wprowadzaniu, innowacji."
pracy i nie najwyższych zarobków, a więc uwzględniając
Usun.ięcie splotu tych przyinteres klasowy, byłoby to poczyn nie będzie łatwe. Wymaciągnięcie ze wszech miar kogać to· będzie czasu. Pomocną
rzys1me. Dla rozwiainia tych
powinna się w tym okazać rewątpliwości i rozstrzygnięcia
forma gospodarua, ale i to
ej kwestii niezbędna jest z.narównież wymagać będzie czadanych,
dokładnych
jomość
su. A tymczasem ludzie chcą
dzięki niej można będzie bowarunki
sobie
poprawiać
wiem odpowiedżieć na pytamieszkaniowe, miodzi żenią się
nie: w jakim stopniu akt taki
samodziel111e
mieć
muszą
i
zla!!odzi przeżywane obecnie
mieszk.anie, na które dziś czetrudności mieszkaniowe? Nieka się około 10 lat, jak nie
zależ.nie jednak od tych rozw1ęce1 Co więc robić'!
ważal'l i sposobu załatwienia
W Uchwale IX Zjazdu PZPR
problemu drugiego mieszkania,
stwierdza się:
zdecydowainego
on
wymaga
stworzyt wartmki
„Należy
działania, gdyż świadomość tado aktywności i inicjatyw spo- • kiego
podważa
posiada•nia
lecznych, rozwoju, samorządnej
wszelkie zapewnienia, że w
stwospółdzielczości, a także
naszym kraju dąży slę do
sprawiedliwerzyć gwarancje
spełniania zR,ad sprawiedliwago, jawnego, kontrolowanego
ści spoleczinej.
I. KWEST11A
społecznie rozdziatu mieszkań,
Po trzecie _ niezbędine jest
MIESZKAN1IOWA
budowladziałek, materiałów
jakim
ozasu, w
określenie
- -- --- - ------.nych. Rząd powinien 1J.reg11lobudowlane
przedsiębiorstwa
wać przepisy prawne dotyczą
mogą powrócić do strunu, w
ce trybu, i zasad pomocy rzektórym wykorzystywane będą
czowej zaktaclów pracu clla
Kwestia ta od dawna budzi
ich pełne możliwośe<i produkbudownictwa indywidu.alneQO.
niepokój społecmy. Spo&ob jej
cyjne? A także, jakie są do
o
decyduje
rozwiązywania
tego niezbędm! ,varunki techDla zapewnienia samorzqdnlczne?
tym, czy w odczuciu spo!eczspótdzielni mieszkanioności
nym postępuje się w sposób
A więc odpowiedt na pytawych, lyonieczne jest, aby wysprawiedliwy, czy też preferu- . budowc\n.e przez nie mieszkani'.!: co robić w kwes'ti<i mieszje się ·le lub inne grupy spokaniowej? _ powinna zmienia przydzielane byty wyłącz
Celem polity·ki pab.łeczne.
rzać do sformułowania kilku.
nie ich członkom i w kolejnorozwiązyWaniu
w
st wowej
organa
przez
ustalonej
ści
przynajmmeJ wariantów popomieszkaniowej
kwestii
Zaspokojeniu,
samorządowe.
stępowania, poddania ich spowinno być zapewnienie każde.i
pozostatych potr+eb mieszkulecznej i fach~wej konsultarji ·
s a m od z i e 1 n e ~ o
przyrodzinie
służyć
nwwych powinno
1 . zas;igerowama . . ;vładz.y rozmieszkania. W takim duchu
wrócenie hiidownictw11 komuw1ąrnn na.ibardz1e1 RflT:n "'a: ·
w
też
się
wypowiedział
nalnego oraz budownictwa dla
n.;,c? przez spoleczet.'!ięcn t
Nadzwyczajny · zaldadow pracy.
IX
Uchwale
.s'\Jołec~ .. :btwU
tl ~~noszących
Zjazd PZPR.
Zjazd aprobuje rnic;atywę
na.)w1ększe korz;ysc1.
„Zjazd uznaje, że celem pospoteczno-ekonomic-nej
lityki
pmlstwa socjalistyczner;o jest
rodzinie
każdej
zapewnienie
mieszkania.
samodzielnego
Wymaga to rozwoju, budownicinframieszkaniowego,
twci
oraz
technicznej
struktury
modernizacji i poprawy wykorzystania istniejących. zasobów
Towarzyszyć
mi<>szkaniowyc/:i,.
temu powinno zorganizowanie
przestrzennego
środowiska
miast i wsi wraz 2 komttnikatelefoniczpub!iczną
c.ią

nq. (... )"

Aby ten postulat mógł być
budownictwo musi
spełniony
pracować bez wkł6ceń. A tak
przecież nie bvło. Narastaiący
kryzys drugiej połowy lat siew pierwszym
demdziesiątych
ograniczarzędzie powodował
nie rozdęte~o frontu inwe5tyc.v.inego. Odhijało się to ujemnie nR całym budownictwie, w
tym i na budownictwie miesz-

Poselskiego PZPR donowelizacji prawa lokalowego i Wprowadze1oia do
niego zasady, :ie jedna rodzina
ma prawo tylko do jednego
mieszkania. („.)"
Klubu,

tyczącą

IX Zjazdu PZPR
Uchwała
sugeruje więc kierunki działa
nia, ale wymaga to czasu i
przede wszystkim normalnej
sprawnosci przedsiębiorstw budowlanych. Sytuacja wymaga
jednak radykalnych i doraź
nych rozwiązań, które byłyby
zgodne· z duchem Uchwały, a
jednocześnie przyspieszyły rozkwestii mieszkaniowiązanie
wej W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie zasRdnicze: co
trzeba sformułować
robić? . kilka pytań dodatkowych.
Po pierwsze - czy rzeczywiście liczba oczekującvch na
mieszl:anie jest t<1ka, jak to
Znawcy
statystyka?
podaje
twierdzą, że jest ona mniejsza.
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MŁODE

POKOLENIE
należałoby
które
w, tej kwestii są
w zasadzie pytaniami o przysocjalistycznej Polski.
szłość
W Uchwale IX Zjazdu PZPR
takie zdanie:
znaleźć
moż,na
„Walka o świadomość młodzie

Pytania,

sformułować

ży jest walką o socjalistyczną
W
społeczeństwa".
przyszlość

Uchwale

można

tej

przeczytać:

jeszcze

„ZjazC. stwierdza, że gl.ęboki
jaki przeżywa nasz
kryzus,
kraj, dotknął tv sposób szczegótny mtodq generację Potaków, J.l.Ilodzież traktuje go jako zagrożenie swej przyszłości.
W11nika stqd podsta1"owu obopartii sformułowania
wiązek
I

reainej perspektywy rozwoju
młodego pokolenia, stworze.nia
wa.ru.nków do jego pełnego
udziału w życiu, społecznym i
jest
Mlodziez
potitycznym.
szczególnie wrazliwa na roza
bieżności między stawem
czynem, na sprzeczności międz11 u.strojową szansą a swojq
rzeczywistą pozycją w życiu
kraju, na waru.nki startu, życiowego i zawodowego. Rozbieżności między rozbu.clzo11ymi
aspiracjami a możliwościami
ich spełnienia, rpz.dżwięk między głoszonymi programami a
praktyką doprowadzity do zachwiania wiary młodzieży w
intencje i linię polityczną par-

tii."
Znajamy ~ocjolog refero111ał
mi niedawno wyniki kolejnych badań przeprowadzonych
wśród studentów drugiego i
trzeciego roku studiów. Otóż
od trzech co najmniej lat
około 30 procent badanych deklaruje, że gdyby tyl•k o mogla
i wyjechał_?by n a stałe z
Polski, to osiadłaby w którymś
ka.pita,hsty.cmych,
krajów
z
gdyż w Polsce nie widzi dla
możliwości.
żadnY'Ch
siebie
Jest to zjawisko· bar1d1zo niepcikojące i niebezpieczne. Ale
jest faktem, a z faktami tr:zeba się liozyć.
Rozbu.diziiliśmy w niedalekiej
przeszłości tak z.wane naslro·j.e konsumpcyjne, pokaz.aliśmy
mŁodym, jak żyją ·irn1i, stawiając nawet tych innych za
wzór, do którego pow.Lnniśmy
?;mierzać, nie wyjaśniając przy
tym, że oi il11lli docho.dz4Ji do
tego rói.inyimi drogai;ni i w
7<naoonie dłuższym czasie niż
myśmy zamierrz;ali to osiąg1nąć.
Przyczyniło się to do po,wistaniebeiipiemmy·ch · mitów.
ni,a
Wiz.ja pnzyszbośeii nie pr:z.yslawała do rea•l1iów; caraz bardziej odrywała się od rzeci;ywistości,

nabierając

kształtów

Retkini i Widzewie-Wschodzie.
Jeśll chodzi o przedo•Z.Kola, to
nadal około 5 tysięcy dziec i w
wieku przedszkolnym nie znajduje -tam dla siebie miej sca.
kolejne pytanie: ' c1.y
.Stąd
wobec znanej ~ytuacji w budownictwie należy dążyć do
realizowa111a budowpełnego
nictwa towarzyszącego, czy leż
w pierwszym rzędzie realizować zadania, jak.ie sluJą prLed
m 1eslrrnniohud~wnictwem
wy111, a zadania dla bud'.}}' lllCtwa towarzyszącego odłoi'.yć na
czas późniejszy, kiedy rozwią
w znacznym str•p'1iu
że się
kwestię mieszkaniową? Odpo.viedź na to pytari-e~ mu;i !J, •'
bez wątpienia świadomym wy·
borem. I dla jej · udzielen i3. ,
dla jej sformułowania ~r~l.Ja
przedzapro§ić
be~wzg'Jędnie
stawicieli młodego po,!rnlenia,
nie tylko przedstawicieli organizacji mlotjiieżowych. .
Głos młodych musi się r zeczywiście licz:r ć w rozstrzyganiu istot.nych kwestii nasz.ej
musi bowiem
współczesności-.
z przeświadczenia o
wynikać
młodych za
odpowiedzialności
ich i naszą przyszłość. A to
wiąże się z zasadniczą kwestią,
jest polityka kadrowa.
jaką
Doświa,dczenia w tej dziedzii.nie
mamy dobre i złe. z tym, że
złe są bardziej widocme, . spowodowaly więcej sz!kód, bo
były czę&to prz.)'padkowe, wyz grupowych
nid;:ały bardziej
rzeczywistej
niż
interesów
oceny kwalifikacji. moralności
i politycznego zaangażow:n1ia
obsadLania
do
kandydatów
stanowisk. A więc
różnych
rodzi slę kolejne niełatwe pyzasr.d'łch
jakich
na
tanie:
opierać politykę kadrową, aby
można było młodym otworzyć
drogę do awamu zawodowegu?
w tej dzie:dzinie
Coś si ę już
~mienia, ale 1,miany te muszą
tyć poparte pow:;.zechnie zna-

kaniach (·,· tym ostata!o z udz ia1em naj wyższ; 1.. h rep1:ezent<mtow Cl-~ nnika pol 1t:v·cznego i
admintst rar:; jneg·J) d;·slwtowann wfaśnie nad - 11:;j'.)gól111iej
program· m i 1110:"
mówiąc clelern dz.i<1lalno:ici klttbu. z.godnie uznając, że fori1rnfowame
potrzeb i oczekiwa1'1 spoleciei1s twa (nie zaws1.e nav.·et ·uświadomi«n.'-ch) i wychodzenie
im 1rnprzel)1w oraz wspólne
z 11"lad1a111i r 0s ;uldwania rczw'ąz:.11:i w rl11chu ~p"awiedllwo
.ści społecznej, mol!ą przyczynie 5if.; cJ,) zlagridwnia niejedne.i d<"'legliwości ż.,-cia.
'n '"""~".vis\e, '·e można clJ.ieIić tylko to co jP.st do podziakomu najpierw. a
1u. A.fe może i 1viP,cej. dla wyrówna. nia skntków znaczinPgo rozwantwienia społeczne~o? Bo
wlaśnie. jaU stwierdzano. widLenie moralno-spoleczne problemów życia )ncże stanowić
antidotum na spot,vkany nieraz
tryb
f<>rmalno-biu-rokratyczny
p·Jdejmowanią decn.ii admmtsfracyjnych. Trzeba też ~zukać
sposobów przeciwstawiania &ię
nie!adowi społer'znemu, wywie·
rajace·mu, silnie pi'zez ludzi
odczuwany, ujemny wpływ na
od
niez.ależnie
j<1 kość życia,
niecl·osfatkli·w b.dnwyr'h.
Przekładając le ogólne roztrz;isa nia na języ~ praktyc·Z·
nych konkretów, podajemy tu
~prawy
przykłciciu
ty tulem
związane z przydziałem mieszjest znacznie
kaó, których
mniej niż potrzeb:i. Fysuie
potencjalna różnica
tu
się
płaszczyzna
i
ale
zdan,
współdziałania pomiędzy wla·
dzą, obowiązaną do praworzad. negQ, tj. zgodncgQ z ustalonymi i jawnymi przepisami, wydawania dec, z.ii lokalowych, a
• ciałem społecznym, które ~
winno dopominać się o korek~
tę sprawiedliwą społecznie, tj.
p ofrzeby najuwzględniającą
bardziej i najpilniej potrzebu-

ny:ni i. akceptowanymi za1.,1dRzgrabnej utopii. A kraj t)nmmi. które będą przestrzegane
czasem wchodził .coraz głębiej
·
w praktyce.
w kryzys.
Są to tylko niektóre pyhmi::1,
Teraz rodzą S1ię pytauiia ..Tak
.lako. że - zgodnie z tytulE'm
przywrócić młodemu pokoleniu
niniejszych rozwa7.afi.. - miało
poczucie rzeczywistośCi? .Jak
przekonać, że ich miejsce jest- ich być kilka. Myślę, że doty czą :;.praw rzeczywiście istottutaj, że przezwyciężanie kl'ynych i że wspólne szukanie
zysu również i od nich zaleodpowiedzi na nie może mieć
ży? Mbodzi nie żyją przecież
decydujące zmicze.nie dla prakświecie,
w · wyiz.oJ.!owanym
t~·ki.
wszelkie niedogodnofoi kryzysu
dotyczą ich tak samo, jak innych, a niewątpliwie nawet
LUCJUSZ
dotkliwiej, gdyż są na dorobku, gdy.i są niecier.pliwi. Jak
• •
WŁODKOWSKł
teraz bJędy
więc naprawić
niedalekiej przeszłości. aby nie
wyj!fądalo to na iabie~ taktyczny, na „kitpawanie" mtodzieży~
Kiedy pod konie<: 19~1 roku
dla zaktywizowania skupu bydla i trzody chlev:nej gferowano roLnikom atrakcyjne to·
wary, jak Jodówki, kolorowe
telewizory, radia, pralki, mło. dzl szozególnie gorąco protPstowa~i. argumentując, że rolnikom bardziej potrozebne są
maszyny rolnicze niż lndów•ki
ozy kolorowe telewizory. Te
pralkii i lodówki potrzebne ~ą
im, młodym, bo im się 8łusz.nie należą, bo mają dzieci i
są młodzi.
I tu rodzi się kolejne pytao charakter pa1\s.twa.
me Czy ma ono tylko i za wsze
dawać, ozy tworzyć takie wat/
runki, aby młodzi mogli dzięki swej .wydajnej pracy, zdolnościom i umiejętnościom „do
czegoś dochodzić"? A więc. żeby to nie był przywilej !l'lodości, tylko. aby pozycja mlodych zależała od ich pr::1cy i
umiejętności. Jestem za tym
drugim rozwiązaniem, ale „cz.umiem, że w warunkach k7usu państwo musi sprawowa(:
szczególną opiekę nad ml;dym
Za jeden z tak cennych dziś
pokoleniem, gdyż w ten sposób
przejawów autentycznej inicjawykazuje troskę o prLysacść
tywy społecznej trzeba uznać
i państwa i narodu. Nie może
zawiązanie się w Łodzi przed
to być jednak zasada n1 zawk·ilku tygodniami Obywatelskiesze obowiązująca. Zresztą i
go Klubu Koinsu)tacyjnego. Nie
~losowane dziś formy pomocy.
prz.)- padkiem przytaczamy tu
jak na przykład fundusz podosłowne określenie „za wiąz.a
mocy m!odym małżeństwom
nie się" (a nie powołanie), un·e jest doskonały, bowiem
żyte w komunikacie dla praczęsto młodzi za pożyczone od
sy przez to nowe ciało spolepaństwa pieniądze kupują nie
czne, dla z.aakcentow::1.ni8 <ato, ro im potrzebne, ale to, co
morzutnej J.nicjatywy grupy za• mogą• dostać. Zatem zamiast
łożycielskiej.
niezbędnej pralki przy małym
Nie od rzec1.y będz.1e też
dziecku wstawia się do pokoju
chyba wyjaśnić, iż - ~ akcepkolorowy telewizor, bo akurat
przyjęl<J
większQścl
tacją
był, a na pralkę potrzeba jeszsamookireślenie się )Xld nazwą
cze dość długo poczekać.
K!UJbu Konsultacyjnego, m. in
Poprawa sytuacji młodego
dla· wyrażnego od,róźnienia od
pokolenia wiąże się też z odpowo!ywa,nych przez pre:miera
powiedziiami na pytania dotyprzy urzędach wojewodów Spobudownictwa mieszkaczące
łecznych Rad Konsultacyjnych,
niowego i kwestii mieszkanioo zupełnie innym statusie 1
wej. Niech tu przykładem bę
chara klerze. Rad a b0wiem i est
a ściśle wojedzie Łódź ekspertów, którym
zespołem
łódzkie,
wództwo · miejskie
władza administracyjrna powiegdzie w latach 1976-1980 plan
rza czy też zleca fachowe otak zwanęgo budownictwa topracowanie ko·nkretnych prow
wykonano
warzyszącego
blemów. nasz klub natomiast
60,6 procent, w 1981 roku (który na mapie kraju jest zuw 32,9 procent. Co to jest bupełnym novum i dQ dziś bodaj
ddwnictwo towarzyszące? Są
unikatem) skupia ludzi ze śro
to· sklepy, pawilony usługowe,
dowiska nauki i kultury, k•t ó·
szkoły,
przedszkola,
żłobki,
rzy tu występują w roli nieprzychodnie lekarskie. W szkojako społeczników. dobrowolnie
licz.ba uczniów
średnia
łach
zrzeszonych w celach doradna jeden oddział wzro&la z
czo-k<>nsultacy.pn:vch, aby for26.9 do 28,4. W niektórych
adresem władz
mułować pod
szkołach lekcje kończą sie o
zadania o charakterze poleczgodzinie 19. Są szkoły bez s!ll
nym.
Szczególnie
gimnastycznych.
N~ dotyc~c.zas opbytych spottrudna jest sytuacja sz.kół na

•
zeczn1cy
spo-- .

leeznych
interesów

jąc.•.Th.

Wymie:nianie v,;szystkich poruszanych spr a w o charakterze
bYtowym i l\'Ychowawcz.o-mor2lnyrn przek;·aczałoby ramy
niniejsz<"j informacji, z w,Ypowied7.i ~z.łonków klubu wynika
przede ws7.ystkim to, iż swoją
rolę upatrują w tym, i.eby b3·ć
aute•ntyczn:-•m glosern 5urnie.nia
spolecznego, na tle zdecydowanym i nosn;·m, że.by był
przez wladze stale sły.sL.alny.
Zadanie klubu polegałoby też
niewątpliwie na poz~·skiwani11
opinii społecz.ei\stwa dla słusz
nych posunięć wladzy.
Nie ulega wątplh<,ośd - że
\ .obie me pr;.eZ;W)Tię:ione:w
j '"z..r.:.e kr ·7.ysu - ekonomi cze
nego, moralnego, politycznego,
kiedy każ.da idea, każdy trafny
p<1my,sł dobrze służy władzy, a
w , perspektywie i społecze11stwu. powinien być przez wła
dze lojalnie res.pektQwany, na1~·et jeśli przy~parza jej tmdti
i kło)Xltów. Kiedy z drugiej
strony, poczynania .w ładz adnun1stracy jnych, mimo ich najlepszych intenqi, mogą rozmijać się z oczekiwaniami spoocena
wówczas
łeczei1stwa,
przez
i;)'tuarji
wy tworzonej
niezaleimy i reprez.en ta tywny
zespół, może stanowić ważny i
umożliwiający
S) gnał,
pil n:.;
korektę decyzji, •w tym przynajmniej lakresie, w jak~m
była ona rezmltatem subiektywnego błędu. nie zaś obiektywn,Ych koniecZJności.
Brzmi to może dla naszych
nieufnych uszu abstrakc;::1 .inie.
dopóki me weźmie się pod ukonkretów · ·społecznego
wagę
Ż.)-cia. Bo z iloma jeszcze bolączkami mamy do czynienia,
z dziediiny czy to reglamentae
cjJ tow,arów, czy funkcionowania służb publicznych. czy wiepotrafi
każdy
mnych,
lu
sobie sam dopowiedzieć. Wi!lc
po to właśnie powstał i istmeje nasz łild·zki klub.
Obywatelski I'lub Konsultacyjny nie stanowi gremium zamkniętego przed dopływem now1ch członków, przeciwnie gotów jest z otwartymi ramionami przyjąć do swego .grona
każdei;:o prze rlsta widela srodopoczu'1.VISk twiJrczyl'11, który
wa się do ·obywa trlskiej P'Jwinnośc.i i czuje siP, na siłach
służyć ogólnej sprawie swoim
życiowym

doświadr·zeniem.

i pomocą. Nie wymieniamy tu na rnzie całego
nazwisk
wybitnych
szeregu
owego grona ludz;i dobrej wojak to · trafnie
li. którzy sformuk>wano - wypracowują
proj!ram
„w marszu" swój
działania na najbliższy okres.
na tyle tym pochłonięci. że nie
starczyło im czasu na wybćir
klubowych władz. Nie tak, jak
to nieraz bywa. że najpierw
jest prezes, wiceprezes i nawet
prezydium. tylko brak człon
ków i nie ma działalności.
Kto by więc pra~nął zgł-osić
swój akc.es, · ten chyba powinien jak najzwyczajniej skonta kt<>wać się z Obywatelskim
Klubom Konsultacyjnym za poprezydenta
średnictwem biura
miasta Łodzi.
swoją

J.K.

radą

•
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,
ostałem

zaprosrony do ZPB „Zwoltex" w Zduńskiej Woli przez tamtej-·
szy aktyw partyjny na C1yskusję oad
deklaracją ideowo-programową Komitetu Centralnego PZPR „O co walczymy, dokąd zmierzamr"· Propozycja
robotnicza
była tym bardziej nęcąca, że klasa
w najtrudniejszych
Zduńskiej Woli potrafiła
momentach naszych dzie1ów współczesnych
'tdać patriotyczmy i obywatelski egzamin.
W samym „Zwoltexie", poczynl'liąc od s!eronia 1980 r. gotowafo się jak w kotle nod którym
ułtzvmvwarno !'liei'1sta facv o~ień. D7.i~ fp~ · wi::idomo, kim byli ci nafa~ze l 1aka potrawe zamieru1li upitrasić. „Me -w pierwszych miPsiarar'I)
po zaiściach na Wybrzeilu ludzi oe:arnąl amok
'dez.orientacji. U1el!li mi.i także ·nl•P którzv członko
'Wle uar1iii. Zacze>to ()lrMawać 1P~1tyma1ciP. .Ta'ko
J'owćd zazwyczai nodawann faM, że kierownictwo nartli oszukało swoich szeree:owych C7.fonk6w. te robotnicy zostali okł;:imanl nr7ez ro 11tracill zau-f';:i'l'lie i. wia.re w oartiP . .Tako~ nikt n'e
potrafił odch:ielić ltid7.i snrawu iacvc11 onnnwi<>'d7.ialne funkcie partvine od samei ideoloP"ii. Uto>żsamianie tvch dwu sw<>w miało ~ię wk.r ót.ce
ok;:i„.ać brzemienne w skutki.
W lipcu 1980 r. ore:ani7.ar'ia oarty1n;:i w „Zwolfoxie" liczyła 1.098 c„lonków i kan"vdatń~~- „„_
tomiast w'grudniu Hl!ll lu~ tyll<:o Afi2. ;:i ci71ś Mfi.
Pvtam o ocene tepn faktu T •"k„ot~"?" tl"i\'[
P7.P'R. w Zc'lui'iskiej Woli - ZDZISŁAWA PAPROCKIEGO.
- Było to zfawisko powszechne, nasze miasto
nie sb.tnowil·o wyjątku.
- Cz:v_ odeszli 2: partii Judzie nam obcy?
.'- Tak bym tei;?o nłe określał. 0dPs7.lo soo1 o
1udzł uczcłwych. _ prawych, dobrych· fachowców.
:Ale w tamtym okresie nie umieliśmy ich zatrzv_mać. nie DO'traflliśmy ich nw.elko·nać. RM«tali sie'
fet i nami ludzie nam obcy. nrzyp,H'lkowi, i
kt6rymf narri było nie oo drodze. Teraz w
„Zwoltexłe" trwa dyskusja I td bardzo ożywio
na l!'lad dekla<ra<cfa ,.O ro walczymy. r.'ri:kad z1mienamy". Jest wiele słusznych wnfosk6w I nostulatćw, a takie sooro 'Zarzutów pod adresem au•
torów deklaracji.
- <"'.zv motna włied1złef 1'1.kie fo i;9 za1wnty'!'
;--- Usłyszymy je na dz!słejs7.ym 7:ebrantu.
.Jedziemy do „Zwo.ltexu". Zakład został usyo1
foowa.ny w bw. ..,nrze'myisl·o<WP1" cz.eśc'i ,.,,;„~t.a'.
:test to wielowydziałowy kombinat produku1ą•
cv przedze, tkanlnv surowe oraz wyroby i?otv\ve (frote I koce). Jak dotarł. drlE'ki wl.,.loletniei
ltm<:>wle ze Związkiem Radzieckim ! F•un11111".
nłe odczuwa się tu braku surowców. Z ZSRR
jest d<>starczan;:i hawelna {7.1!'.l"('lm'l.dwir.e <.:inasv wystarcza. aż do oołowv maja), natomiast z
Rumunii otrzymufo sie ani1anę.
Nadwvżki 'orzed7y ,.Zwoltex' snrzedaie innym
iakladom {Prudnik, Ozorków, Pabianice), zaś
wyiroby e:otmve lreC'7.niki frote i •] Mee) CZP~ri<l~Vo
wYSYła sie do krajów dru~ie~o obszaru płatni
czee:o. resz:te na notrzeby rV'n·1<11 kra low.,.<>:o. 7.
wyprndukowanych w
~otowych tlpnin frote,
„Zwoltexie" korz.vstaja także inne krajowe zakładv. produkuiąc z nich wyroby dlą krojów
k11nita'listycznvch.
Wa:bnym składnikiem produkowanych tu k<>·cy ohok anilany, są własne odoodki orndukcyjne Niestety, niP ma mo71iwości by :ie wykorzyst~ć. i<dyż w i.Zwoltex!e" brakuie r:>k do nracy.
W tel chwili n kład może- przyiąć 200 osób, ale
zri rok ten deficyt ie~zcze wzrośnie. gdyż 1ud7.ie
odchodzą · na wcześniejsze emerytury !już odeszło 500 osób. a 200 uczyini to la!Cla c.'zień). Sk:>tl
w1iac': ludzi? Załoe:a tu iestt .s.fominirowana (78%
to kobietyl, choć sa wydzi~ły, w których winno
sie zatrudniać meżczym, lecz skoro takowycl1
nie ma najcięższa praca spada na słabe kobiece
barki.
- Czyżby w Zduńskiej Woli bylp więcej
miejsc pracy niźli chętnych do ich zaięcia?
pytam dyrektora naczelne.go inż. STANISŁAWA
GLA7.ARA.
- Paradoks pplega na tym, że praktycznie
nie ma ludzi bez pracy, natomiast wystarc„.y
wyjść na ulice, bez względu na porę dnia, by
uirzeć setki młodych ludzi włóczących się bez
celu lub przesiad11jących w kawiarniach i re.:
stauracjach. A ieśli kogoś do mnie przysyła wydział zatrudnienia. to ten ktoś chce od razu
mieć zarobki mi•~rza z dwudziestoletnim stażem, a do tep.o ok::izuje się, że podPimowal orace we wsz.ystkich możliwych przed~iehiorstwal'h
soółdzielniach i zakładach i wszędzie było mu

Z

źle.

- Jakie więc są perspektywy?
Aktualnie zatrudniamy 3.286
- Niewesołe .
os.ób, w wic;kszości kobiety. Ale. jak już pow1~
działem, to nie wystarcza. Szukamy, namawia-

„Zwoltex" -
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my, a.g.i tujemy poprzez szikoły„. Gdyby nie t1.1W.
,.Staira gwaroia" nie wiem co by było. A są to
ludzie ambitni, zn-akomici fachowcy, sumienni
pracownicy, dobrzy organizatorzy pracy. Z ni~
którymi spotka się pan na zebraniu. Na nich
zawsze· liczymy i, jak dotąd, nie zawiedliśmy
się.

ze
jedr.ą
pomte!.IZCzerl!iu
clas1nym
przeznaczono na wystawę tego co stanowi
koce, ba~-wne
piękne
chlubę „Zw<>łtexu"„ tj.
ręczniki i tkaniny frote. Zal jedynie, że nie ma
tych rzeczy na naszym, jakże biednym, rynku.
Salka wypełnia się. Ludzie, po przeczytaniu
. deklara<:ji iic!eowo-progr.amo·wei „O ro walczymy,
dokąd zmierzamy\' chcą zgłosić pod jej adresem
swoje uwagi. Rozumieją, że jest to zaledwie
projekt i 'ich głosy mogą znaleźć swoje odbicie
w końcowej redakcji programu. Nikt nie neguje, że sama deklaracja jest dokumentem history~znym, że chodzi w niej o Polskę i o Polaków, że ten dokument nie dzieli społeczefl
stwa na ludzi prawych, patriotów i na przeciwników ustroju socjalistycznego. Z naciskiem natomia•m podkreśla się, że „kto nie jest przeciwko nam, ten może być z nami"; I tę szansę naobowiązki~m
leży wykorzystać. Podstawowym
moralnym i politycznym jest troska o ludzi.
,,Wypełnienie tego obowiązku sprawi, że spraW

ścian

wiedliwość

będzie

znaczyła

sprawiedliwość.

prawo będzie prawem równym dla wszystkkh,
a ludzie zaczną odczuwać, że partia jest im potrzebna".
tego fragmentu deklaracji
Nawiązując . d<>

małych dzieci. I:nna sprawa, to język, którym
się do nas mówi. Przecież jest to język zrozu„
miały ~chyba dla docentów, a nie dla robotników.

Tak jest w radio, tak jest w tv. A teraz czytam
i widzę to samo. Co z' niej zrozumie
robotnik, jeśli i nawet każde zawarte w · niej
zdanie jest ważne i słuszne?
W deklaracji nie ma, moim zdaniem, najwazniejSiZego: nie ma g1wairair.cji, że stan ~1przed
. grudnia 1980 więcej się nie powtórzy. Tą gwaNasie
rancją musi być swoboda wypowiedzi.
glosy muszą się rozlegać i głosy te muszą dotrzeć do towarzyszy stojących u samej góry Nie
wyjdziemy ~ kryzysu, o ile się , nie zrozumiemy .
Trzeba . wysłuchiwać także i tych, którzy me
mają racji i zamiast ich karać należy ich przekonać. Każdy członek partii winien mieć prawo
do wypowiedzi. nawet jeśli ta wypowiedź nie ~ę
d!zie się podobała, naiwe:t jeśli będz.ie cm-.a nieza słowa.
słuszu.a. Nie wiolno · pl"ześlaidtować
Aparat partyjny może być krytykowany, bo aparat s3.m nie jest jeszcz1e partią. Te:i. ktn
nie kocha istniejącego systemu, a pracuje ucz'wie winien mieć szacunek i uznanie ..Jest on
i;>rzecież dobrym obywatelem, więc nie wymagajmy od niego wiernopoddaflczych hołdów. Nie
działa przeciw nam, więc jest z nami.
deklarację

JERZY MATUSIAK -

mistrz:

W naszej partii jest za dużo propagandy,
a za mafo czynów. Mówi się o rozliczeniu prominentów, ale się nie rozlicza. Potrzel:me są

•

Budować

mosty

zabrał mistrz BOGUMIŁ KACZMAREK:
Moim zdaniem deklaracja została napisana
językiem mało komunikatywnym. Nie ma ona
także charakter.u klasowego. Jak więc przekonać robotników, których w całej partii zostało
zaledwie 42 procent? W takim dokumencie
winno być sformułowanie, że nie będzie więcej
wielkopańskiego stylu rządzenia, że partia bę
dzie słuchać głosów robotników. A jak pamię
tamy zręcznie wykorzystała to „Solidarność" odwołała się do robotników. A tu tymczasem na
ten temat ani słowa. Więc jakże to tak? Przynajmniej ja tego nie rozumiem. Ja chcę w1~
dzieć czy klasa robotnicza jest dla aparatu panstwowego, czy też odwrotnie?
głO!I

-

c-

BOGDAN SZEWCZYK -

mistrz:

Taka deklaracja, która jest przeciet dale·
kosiężnym programem, winna zaw,ierać konk;re'.ne żądania. Nic także w niej nie ma na temat
tych, którzy są winni, że w kraju j~st ~k a m~
inaczej. Czyżby zapomniano o i:'O~~czemu ludzt
odpowiedzialnych za naszą dzis1eJszą klęskę
gospodarczą i polityczne rozp.rężeni~? To przedę
wszystkim jako przestroga wmno się znaletć na
stronach deklaracji. Ludzie tylko czekają co z
tego wyruklnie. Inna spraiwa: dlaczego „gó.ra"
staira się nas przelror.ać, •że wiSzystko zło rodzd
się n'a „dole", a tam u nich je.s.t bezkoiil.flilkttowo
i bez pomyłek.
-

RYSZARD SZCZYGÓLSKI
wy, sekretarz 00.P:

prac.

umysło-

- Jeśli nie będzie zgody narodowej, to żadne
deklaracje niczego nie zmienią ~ni. nie ułoz'.l.
Trzeba budować mosty porozumienia, wznosić
je wszędzie, gdzie to jest możliwe. Mówimy o
błedach przeszłości, aie dlaczego dziś nie ma
szczerości? Dlaczego środki masowego przekazu
podają zbyt późno ważne dla .nas informacje?
Wiadomość o ucieczce naszych pilotów podano
po dwóch dniach od zaistnienia tego faktu. Są
społeczeństwa jak
dzę, że jest to traktowanie

Zofia Her~ podczas pracy

nam gwarancje,
kryzysu.

J

że

nie dojdzie do

RYSZoA.RD PIASECKI -

następnego

sekr. org. KZ:

- Sądzę towarzysze, że w obecnej sytuacji
nie jest łatwo opracować taką deklarację, a
szczególnie tak jak nam się ona marzy. Na
przykfad jest w niej mowa o sojuszu robotniczo-chłopskim. No, nie wiem, czy taki sojusz w
ogóle jest. Robotnik zarabia średnio 6 tys. zbtych, a dobry gospodarz wielekroć więcej, a badylarz - miliony! Więc jaki może być soiusz
a bogaczem? Myślę, że w
pomiędzy biedakiem
deklaracji ta sprawa także winna znaleźć odpowiednie potraktowanie. Bo czy to jest sojusz,
jeśli chłop przetrzymuje przez .zime ziemniaki,
a potem sprzedaje je oo 20 złotycJJ. za kilogram?
To ma być ten sojusz?
KAZIMIERZ CICHOSZ -

nastawiacz maszyn:

CzyitaJiśmy tę dekla.rację i niewiele z nie·j
zrozumieliśmy, bo jes,t napisana takim ·językiem,
że co słowo, to zagaotk.a. Nie doczytałem się w
niej czy będą jakieś rozmowy z tymi, którzy
odeszli z partii. Przecież odeszli dobrzy pracownicy, patrioci. · Czy natPTawtlę są to obcy nam ludzie? Czy nie trzeba z nimi porozmawiać?

-

EUGENIUSZ GROBELNY - prac. umysł„
delegat na IX Zjazd partii:
upadku.
- Partia dżwiga się z wielkiego
Właściwie proces teń rozpoczął się od IX Zjazdu. Ale zawsze padały pytania: co z tymi, którzy doprowadzili kraj do ruiny? Usunąć z pa;:tii to za mało. A w deklaracji na 'ten temat ani
do
ciągle
słowa. Ludzie u nas na zebraniach
tego wracają. Więc myślę, że partię stać na konNie można budować przykretną· odpowiedź.
szłości bez rozliczenia się z przeszłością. Inna,
nie mniej ważna sprawa: system działania samej parti.i. Nie może on być taki jak przed
sierpniem 80 roku. Przecież dziś wielu ludzi
jest tylko dlatego w partii, że piastują ,wysokie

,.ZwoLtex" -

stanowiska. To wla ś,i: i w i e jedyna nić, która ich
z nami w i a ż e . . -iP !""clf-Ż \ t:i:tż<? , nYi 'TI z.dar : ~ n.
powierzać funkcji ty m, któ rzy ki e dyś piastowali wysokie stanowi>ka, potem z nich odeszli, a
teraz ponownie w r aca ją. To 1').as bardzo boli. Nie
może także być dyskusji sterowanych, nan'J.::ama nam tematów. Wi a rygodno ~ ć winna iść v1
obu kierur.!kach: z gó,ry na dół i z ddu ck1
góry.
STANISŁAW

GLAZAR -

dyr. naczelny:

- Intryguie mnie sama nazwa tego dckumentu. Dlacz.ego „deklaracja"? Dlaczego k :ii:ciy
z nas ma sie od razu deklarować? Przecie-, j ak
tu siedzimy, nie musimy s ię deklarować, bo~
sobą spore staże partyjne,
wiem mamy
partią zro ś liśmy się na dobre i na złe. Deklaracja jest dla tych którzy zostali wybrar.i na sta•
dokume?lt
now1ska. Ale wówczas winien t.en
nazywać się „Deklaracja i gwarancje". Dokument· ten wnien być taki, jak by1 man:kst
1..c c :we
PKWN. Wi !liny w ni m b yć za·iv:: rt2
gwarancje, że nigdy już nie powtórzą się sprawy, jakie się zdarlyly w tym k raju.
Mamy uchwały IX Zjazdu , trzeba je realizana te.'l t"mc.t nie „ . . ,ie
wać. A w deklaracji
jest powiedziane. Dziś mam takie odczucie, że
to co było w przeszłości, jest bez znaczenia. A
przecież tak nie jest. Nie ma też tam ani słow::i,
, ~ ' :y sami mus im y być czyści moralnie i uczciwi do przesady. abyśmy mogli oceniać innyc h.
chocby Judzi bezpartyjnych.
Inna rzecz, to reforma gospodarcza. Jej wprowadzenie przedłuża się niebezpiecznie. Sprawa
samorządności załóg winna wejść jak !"ajszybReforn:ę
c1ej w życie Bez tego nie ruszymy.
całościowo. a nie J4
należy wdrażać od razu,
dozować. ·Wpierw dwa „S", potem dopiero to
•
trzecie „S".

za.

JÓZEF TOBISZ -

dyspozy·Lor:

- Myśmy nieraz na swoich zebraniach mó·wili b tym, jak członkowie partii mają dbać o
n:as~yny, o pracę, o kolegów. A potem okazał;>
się, .ze ty,ch na ,,górze" wcale to nie obchodzib.
No 1_ stało się Dziś dużo się mówi o odbudowywai:~u :zaufania do partii. I znów my mamy to
rob1c, my, to .znaczy c1 tu nd dole. A oo z tJ·mi,
C? doprow<i:dzili kraj do ru:.-.:·? Słyszy się
ciągle: partia, dla partii, z partią. ~ '·i.o to jest
ta partia? Przecież to my, i ci na „góne·' i !11y
. tu na„d~le". _A najbardziej boję s.1ę ject q · -.y·
deklaracia me pozostała jedynie zbiorem pięk.
nych słówek i n'ic ponac'to.
Tyle sama dyskusja. Zapewne przeniesie się
ona na sale produkcyjne. trafi do bi-ur administracji. Jest to pozytywny objaw. Najgorsze
było b y mih;;. enJ(' i ub•) j ..; tr ,, ~~
Na zakończenie chcę .przytoczyć parę zdań i;
wystąpienia T sekretarza Komitetu Miejskiego
PZPR w Zduńskiei Woli ZDZTSLAWA PAPROCKIEGO. który, "mimo młodego wieku, zdobył sobie wcale nie koni unktur.alną popularJuż sam tytuł deklaracji
ność. Powiedział: „O co walczymy, dokąd zmierzamy" wydobywa
cały sens i charakter czasu, w którym żyjemy
i działamy. Możemy powiedzieć, że jesteśmy na
P?czątku drogi socjalistycznej odnovVy. W tej
historycznej sytuacji Polsce, jej klasie robotniczej. potrzebna jest partia, która będzie w
stanie wyprowadzić kraj z kryzysu, uzyskać
uwiarygodnić
społeczną,
akceptację
szeroką
ideały socjalizmu, pru~ksz.tałcić )e w silQ m{lbilizu)ącą serca l umysły milionów.

na
stać się
Dziś mówimy, że partia musi
nowo kolektywnym organizatorem socjalistycznych przemian we wszystkich dziedzinach ży
parti.a
cia społecznego. Ale, towarzysze, nie
jako taka w ogóle, ale każde z jej ogniw. k'1ż
każda
da podstawowa organizacja partyjna,
To właśnie
oddziałowa organizacja p3rtyjna.
01 e winny być ośrodkami inicjującymi przemiany u siebie. To, one win.r.y stać się zbiorowym auto-rem postulatów kierowanych do instancji partyjnych i państwowych, natomiast
raz na zawsze musimy wrzucić stosowaną
przez lata metodę, że POP przypadała rola
I ta:kie
więcej.
„kornego pomocnika" . i nic
są nasze zadania na najbliższą przyszfo€ć.
Narada się skończyła, ale nie ustała ·dyskuniechętnie,
sja. Ludzie jakoś rozchodzili się
do
jakby na tej salce nie wszystko zostało
Dyskusja
wyjaśrione.
końca' powiedziane
trwać będzie dalej.

•

Łucja Pólgrabia obsluguje krosno

Foto: M. Zajd!er

„Smit"
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drug'm numerze „Odgł os6w" znala złem to, co lub i ę. a miapana
w y pow :edż
now:c•e sp : saną pr zez E. Iwanick iego
Zygmunta Fornalika pt. „Kraina mlekiem i miodem pł y nąca". Podzielam rozgoryczn'e i gryzącą ironię zawartą w
.
tytule, ale uważam, że polsk'.e krowy mogą się poczuć ob, 1_
rażone, albowiem co by nie rzec, to mimo wszystko mleka
mamy pod dostatkiem. Gor.iej, że to m'leko psuje się już
w chłopskich zagrodach ri: braku chłodziarek i najprostszych środ
ków czyszczących. Potem psuje się w transporcle. Do zaniedbanej
gnilnych, ŻP
mleczarni trafia mleko z taką za•wartością bakterii
czyli na grzebienie i
znacz,ną część trzeba przerobić na kazeinę,
guziki.
Natomiast o miodzie możemy jeszcze poczytać w powieściach historycznych pana Kraszewskiego, gdyż w teraźniejszości pszczoły zatruwa się skutecznie środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie. Byłby miód, ' gdyby nie było dewiz na zakup środków ochrony
roślin, ale wówczas nie byłoby też cllleba, mięsa i mleka, ponieważ
szkodn'.ki wrąbałyby w. co zasiane na paszę dra zwier ząt hodow lanych. Jednakże zamiast się śmiać z tej oklepanej kwadratury kola,
trzeba pomyśleć z rozwagą, jak ją przełamać.
· Generalnie zgadzam się z wywodami pana Forna·l ika. W szczegółach wychodzą mi rozbieżności, tym bardziej, że pan Fornali!< patrzy
na niektóre sprawy z persipektywy własnego podwórka. Ale gdybym ja był dyrektorem szkoły rolniczej, jej interesy także wysu·
wałbym na plan pierwszy.
Według głębokiego przelronania dyr. Fornalika „cale zło, która
dotknęło nasze ro•l nictwo, leży w błędnym kształceniu kadr". N \e
ulega wątpliwości, że przyszłość rolnictwa za.Jeży od światłych, wynam stw i erdzać
soko kwalifikowanych fachowców, ale nie wolono
żywnościowym zaważyło źle zorganizobeztrosko, że na kryzysie
wane szkolnictwo rolnicze, bo jest to n'.eprawda.
ma·
po
traktowane
Owszem, szkoły< • rolnicze są zaniedbane,
coszemu, młodzież nie ma ubrań roboczych, nie ma gdzie mieszkać,
n :e ma jak dojecha.ć na zajęcia. Nasuwa s ' e wniosek. że szkoly ro lnicze przydałyby się w każdej i<min:e. Ale skąd \'.- z iać budynk i?
Skąd kadry nauczycielskie i pomoce naukowe? Jak zapewn;ć WY·
fioki p;:;ziom na::~zania?

W

'RYSZARD BIN·K:OWSKI

Kraina wiecznej nadziei
Prawdą jest natomiast, te w szkołach rolniczych młodzież pow;n-na być kształcona wszechstronnie. Nie potrzeba nam w'.ęcej szk.Sł,
ale potrzeba za to szkól dużych, wyposażonych w warsztat"y, wszystkie masL.Yny środki ochrony roślin o·raz gospodarstwa, w których
będą kro.wy,' świnie, drób, konie, itd. Wąska specjalizacja i;iie popłaca. Tworzone na silę gospodarstwa specjalistyczne tez 111e wypaJ:ły. Postawiono chłopu wspaniałą ch1ewnię, zapew111ono dostawy
l)Jaszy, a teraz co? Teraz musimy być samowystarczalni .. Wyspecj_aiizowany hodowca trzody musi ~ać się plan_t;atorem, siewcą zb_oz,
paszę . dla ~Olch.
kukurydzy, zielonek, buraków, zeby . zapewm~
świń. To samo dotyczy drobiarzy. Jesli Eugeruusz Iwamck1 pisz~ o
pustych obiektach SKR i „SPR" (chodzi chyba. o. RSP - roI11:1c-:e
spółdzielnie produkcyjne), które mogłyby przeJąc szkoły rolmcze,
to warto się zastanowić, co zrobić z dziesiątkami pustych kur11: ~ .
ików. Ale to jest temat do odrębnej 'Publikacji.
rolnicy wszechstronnie wyOgólnie rzecz biorąc, potrzebni są
ikształceni, prowadzący gospodarstwa o~art_e na zdrow;ych podsta'1.Vach chłopskiej gospodarki, z uwzględmemem elementow wzaętych
):>y hodo_w~a
z tradycji. Trudno bowiem pogodzić się z faktem,
świ11 stał w kolejce do miejskiego sklepu po mleko, masło, Ja.Ja.
jest i:azawsze
specjalista
Ponadto.
rosołu.
do
kurczaki i pietruszkę
to, lacet _!ezy.
~rozony. Jeżeli z:mą szlag trafi plantaqę r7:epa_ku,
Ale gdy oprócz tego ma inne uprawy, kt·lka sw111 lub krow, to Jakoś
Wy\\·inie się z biedy,
Zło w naszym rolnictwie leży przede wszys<bk!m w błę_dnej pollhce rolnej. W tym że wielu z uczniów Zygmunta Fornalika trafiło
do zawodów pozaroiniczych. I nie tylko dlatego, że na wsi ni~ było
1111aszyn, na wozów, że p~odukcja była . nieopłacalna. Władzom. :i;i1e za·
lewo na młodych ludz.1ach, bo z1erruę zawsze mogla przeJąc SKR
lub RSP. Młodzi ludzie ze wsi byli bardziej potrzebni na gigantycznych budowach. żeby nie hyć gołosłownym, podam. prz.~klad_,
jak do prominenta, jednego z tych, co wskutek p0dmuchow historii
i odnowy w partii zlecieli ze świecznika, przyszedł chłop i pyta,
jak to jest. Ze swego gospodarstwa wyciąga miesięcznie' trzy ty·
siące a jego syn skończył zawodówkę rolniczą, uciek na Sląsk,
buctu'je Hutę Katowice i. zarabia osiem tys\ęcy na ~iesiąc. :Prom!13e
a1ent ów tak od'rzekł chłopu: „Dobry czl01WJeku. Tw61 syn
a1a budowie te pieniądze i one zaraz do nas wrócą. A gdybys ty
je dostał, żądałbyś maszyn, nawozów i b6gwico".
Zgadza się, panie Zygmuncie, że na wsi J><'.ls~iej jest jeszcze &poro
'Prawdziwej biedy. Jednakże ostatnie po<lwyzk1 cen na płody rolne
sprawiły, że nad wsią zgromad_zi!. się nawi~ in~lacyjny. ~yle, . że _są
to p:eniądze bez pokrycia. I JeslI przedluzy się czas n!emoznosci
ikupna za nie maszyn i materiałów budo"'.'lanych, . opadnie euforia
i może się zdarzyć, że ojcowie przestaną się starac o um1eszczeme
synów w szkole Zygmunta Fornalika.
Ale czy tych maszyn jest aż tak mało, czy nic nie drgnęło? Pan.
Fornalik wylicza, ile i czego nam brakuje. _W tym s~mym cza~ie
•wicedyrektor Biura Maszyn Central~ego Związku Ro11:11czych .Społ
111formuie na
dz1elni „Samopomoc Chło0pska", Stamsł~w Marczuk,
łamach prasy, iż składnice GS otrzymuJą o 25 proc .. Ursusów pona~
w1ęceJ
dwuskibowych,
pługów
ciągnikowych
ilość
plan zwiększoną
niż ~ u·b. roku kul~y\vatorów, bron, rozsiewaczy wapna, iip. Albo
gmil!-•
więc plan był zaniżony, albo maszyny nie dotarły ji;szc~~ do
albo też wicedyrektor się przechwala. Jestem zdama, IZ w okre31e
ikryzysu należy dać ludziom coś na pokrzepienie serc. Nie wolno
jednak dawać obietnic bez pokrycia, gdyż lep~za już jest gorzka
1prawda. Chłopi trzykrotnie zostali rozczaTowa111. Dlatego domagaią
wytycznych wobec rolnictwa NK ZSL 1
się szybszej realizacji
KC PZPR oraz porozumień rzeszowskich. Ale czy nękany z~wsząd
:rżad mógł nadążać ze spełnieniem tych postulatow? Słowa ie:ctnaK
dotrzymał, o czym świadczą podjęte przez SeJm ustawy, m. 111. o
.
. _.
' trwałości chło0pskiej gospodarki.
Mimo to chłop pozostaje nieufoy, gdyż doswrad~zen1e . nauczyło
go, że można łamać najlepsze ustawy. Ponadto, Jak twierdzą absolwenci szkoły rolniczej w Ostrowie, w urzc;dach nadal 111e traktuje się -chłopa jak producenta, lecz ja-k intruza. Ja bym dodał, że
tylko wtedy, gdy w pobliżu nie ma komisarza wojskowego. Ą w
ogóle, to chodzi o to, że we wład.zaoh terenowych są ludzi~, ktorz.v
iprzeklinają w duchu stan wojenny, aile są i tacy, co chętnie by się
do niego przyzwyczaHi, bo lepiej się czują, kiedy ktoś nimi k~m~n
deru.ie i bierze za nich odpowiedzialność. Są ~ei tacy, co chc1ellby
widzieć przy sobie komisarza, bo wówczas maią podkładkę dla naipierających zewsząd kumotrów, pociotków i, znajomków. „Nie · mogę wam niczego załatwić, kochani: Robię tylko to, co każą". A jP~L
cze inni chcieliby zrobić na stanie wojennym karierę, dopuszczaiąc
się do nadzwyczajnej gorliwości i cicbyc_h odwetów, od czego _zdecydowanie odcina się rząd generała WoJciecha Jaruzelskiego, 1 do
czego miejmy nadzieję, nie dopu_szczą jego. em~sariusze . w gn11111ach. ludzie o czystych rękach, meprzekupm, ktorzy zanuast budować wille i dacze, mieszkają w służbowych kwaterach.
Wydaje mi się, że _wsp?łau~orzy pu~likacji „~raina mlekiem.„"
rz:apomnieli o rzeczy n1ezm1er111e 1stootneJ. Otoz dz1s dla uzdrow1en1a
poli;kiego rolnictwa nie wystarczą sami dobr~y fachowcy ! spływ
ll<rodkÓW produkcji. Wsi potrzebne !ą odrodzeme . moralne, w'.arygod~
nosc, spokój i ład. Bo, wbrew pozorom, pracu.iąca rzetelnie w:es
jest podzielona.
Szefowie WZKiOR wyrażają wątpliwości, czy kółka rolnicze poradzą sobie z działalnością związkową i gospodarczą. Istniej~ce przed
grudniem dwa związki diieliły "'.-'ieś! ~oprowadzał)'. do wasn1. _zwła
szcza przy rozdziale sprzc;tu i z1em1. Teraz ch!o·pi martwią sio. ~o
s_ię nif'dobędzie, jak komisarze wrócą do koszar. Jeśli utrzyma
statek' środków produkcji, to w urzqdach gminnych okaz.ia . znowu
rz:acznie tworzyć złodzieja. Chło·pi chcieliby mieć swój jeden silny
związek, który by ich chronił przed deformacją słusznych decyzji
, il'L<\du lll'zez terenowe ogniwa ·administracji, handlu i obsługi roln ictwa.
i pepadanie z
AlE' czy skazani jesteśmy na żebraninę o chleb
jednej skrajności w drugą? Ostatnio mi~ister ~o.i_tecki oświadczył w
tys. ha od230
istn1e111e
ujawn1la
telewizji, że kontrola W<>iskowa
łogów. Nie wiadomo, do kogo należą. Ale gdyby k\lżdy hektar tej
ziemi dal tylko dwadzieścia kwintali zboża, zebrałoby się. prawie
. .
.
rpót mili.ona ton.
Nie można żyć bez nadziei w sercu. bez wiary w :WYJŚc1e ~ dna
i zmiany na lepsze. Nie jestcśmy jeszcze krainą mlek!em i n~1ode111
płynącą. Jesteśmy natomiast krajem wiecznej nadziei. By się ona
wreszcie spełniła. potrzebny jest nam wzajemny szacunek, rozsadek, dialog władzy ze spolecc1istwem, praca od podstaw, _a pr~ede
wszystkim .ul!oda społeczna, dająca motywację do tworzema dzieła,
iktóremu na imię Polska.
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iejsce człowieka w przyrodzie
Rozmowa z profesorem Adamem Urbankiem
Niedawno, wykładem pt. „Darwin w świetle współczesnych poglądów
ewolucjonizmu" wznowił działalność Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa
Przyrodników im. Kopernika. Wykład wygłosił prof. Adam Urbanek, specjalista
z zakresu paleontologii ewolucyjnej i biologii teoretycznej, sekretarz II Wydziału
Polskiej Akademii Nauk. Korzystając z pobytu \l\1 ybit11eg'o uczonego w Lodz.i,
poprosiliśmy go o krótką rozmowę.

•
Profesorze, jakie
- Panie
znaczenie ma wiedza przyrodnicza dla przeciętnego czlowie·
i-;a: urzędniczki, ekspetilerl ki,
jednym s!owem dla
szewca swojej
tcszystkich, którzy w
pracy zawodowej nie stykają
się z tymi _zagadnieniami?

- Moim zdaniem, człowiek,
który wie mało o przyrodzie
i o tym, co możma by nazwać
przyrody, . ryzykuje
filozofią
jedno - że wie mało o sobie
i sobie podobnych. Bo człowiek
jest przede wszystkim organizmem i bardzo duża oz.ę~ć z. tego, co dowiadujemy się o czło
\\·ieku w ogóle, płynie właśnie
z nauk biologicz.nych. Od 300
lat· co najmniej na ukil. te są
bardzo ważnym uzupełlilieniem
kultury humanLstyicznej. Podwz.upeŁnieniem. One
kreślam nie mogą jej zastąpić, ale niecz.lowieka,
świat
wątpliwie
który ma bardzo mgliste poję
cie o naukach przyrodniczych,
jest jalciś ułomny.
Oczyw.iśoie, wiedza ta m<Jże
być na różnym poziomie. Trudno wymagać, abyśmy w.s:z;yscy
orientowali się w ta1jnikach i

arkanach biologii tak, jak ludzie zarwodowo z tym zwią~a
ni - to nie jes•t ani mąź.loiwe,
ani nawet pOltll.'zebne. Natoprzybliżenie,
pewne
miast
pew.na świadomość o treści i
zakresie badań przyirodoniczych,
syntez. prz)"rodniczych jest ogromnie waż..na dla współczes
nego człowieka.
Często mówi ~le, te czlov."iekowi potrzebny jest sens w ży
ciu, zrozumienie s·wojego miejsca. Nie sądzę, aby z.roi.umienie miejS1ca człowieka w świe
cie było możliwe bez zrozumienia jego miejsca w pny1rodzie,
jego roli w przyrodzie, głębn
kich obustronnych z.wiązków
- między przyrodą a społe-czeń
stwem.

sprawę
się

nieco
mwet
pisanie podn:cznika. Nobilitowany -w pełnym teg;:; slow;;
powiuczony
znaczeniu
się
to
jak
nien pisać praoryginalne
mówi
ce naukawe. Pa.n pisze podzapytał kiedyś jeręczniki? den z moich ko'1egów, któremu
napisa·ny • przez
podarowałem
siebie podręcznik. - No, niestety, n1ie będę się mógł panu
odwdzięczyć, ja takich · rzeczy
nie pisuję„.
poularyzacji. Za
podejrzaną

uważa

- A więc 11nukou'i"c pisuzajmu.iący
jący podręczniki i
się ypowszechnianiem wiedzy,
u.ważany jest przez swoje śro
dowisko za
naukowca?

„gorszy"

rodzaj

- Może z.a takiego, który
potrafi przetwarzać tylko cudze myśli, bo nie potrafi tworzyć swoich koncepcji. •
widzt
Jak Pan Profesor
prześrodków masowego
kazu. - w tym i prasy - w ·
upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej. Czy jak dotqd speiniajq one swoje zada?'\,ia? Czego od tej strony ocuidwaliby
naukowcy?
-

rolę

Uzna•nia, 7.e sprawy nauki
·W równym stopniu
sensacyjne, j::tk polityczne, krymirn;lne, jak tematy gospodarcze. Prasa - zwłasz.cza 11a Zachodzie - często wręcz fascynuje się wydarzeniami naukowymi. Dla przyk:ła·du opowiem
o takim fakcie. Rnk ternu, n-

mogą być

gromną kontrowersję wywoła
ła i wzbudziła szeroką dyskusję w prasie. brytyjskiej (przy
czym chodzi mi o prasę p01pujedynie o spelarną, nie zaś
do
adresowaną
cja!istycz.ną,

wąs"kiego

odbiorców)
grona
nowa wystawa dinozaurów w
Muzeum Historii Naturalnej w
przede wszystkim
Londynie,
od
odbiegającą
swoją formą,
tradycyjnego wystawiennictwa
- Jak ocenia Pan tpoleczprzyrodniczego. Jednym to bartte zainteresowanie tą probledzo odpowiadało, innym nie,
jednocześnie przematyką, a
że znane im i od dawna og)ą
ciętny stopień wiedzy? Czy to,
dane okazy ustawione są weco wynosi u.czeń szkoly śred
dług nowej z.asady, zaopatrzoezy
niej jest wystarczające.
ne w jakieś urządzenia do zateż jest to zbyt mato?
dawa•nia pytań, itp. Mało tego
- ostro zareagował świat uczo- W Polsce ..topień wiedzy
nyich, twierdząc, że wystawa
upowuechnieprzycr-odrno~czej i
jest nJiedobra,. poniewa.ż wszynie tej wiedzy w społeczeń
stko ustawiono według jednej
sl wie są niedóstateozne. Niekoncepcji $ystema tyczn~i, postety, Polska wyróżnia się w
mijając iinne punkty widzenia.
tej dziedzinie niekorzystnie na
Jedni krzyczeli, że w Muzeum
tle innych społecZ:eństJw euroHistor1i Naturalnej zalągł sii::
pejskich, gdzie jest większe
marksizm, inni odpowd.adali, że>
zrozumienie dla roli przyrody
bzdura, żadnych marksistów
w życiu, większe zafascynowatu nie ma - t moż.e to szkonie tymi sprawami, gdzie si.koda.„ Uderz.a więc przede w·szyla lepiej służy sprawie zraz.ustkim ogromne odczucie waż
mienia prz)'rody i kontaktom
jakim była
ności tego faktu,
u
niż
człowieka z przyrodą,
wysta•w a, a utentycz,ne oddzianas. Moim :idaniem, wiedza o
lywa•nie społeczne, bo przecież
przyrodzie, jaką wynosimy ze
szkoły, jest zbyt książkowa. W · tak szerokie reperkusje jednoznacmie implikują, że 'setki i
Polsce brak jest też osobnej
tysiące ludzi oglądają każdego
grupy ludzi, odgrywającej dudnia tę wystawę. Zresztą, mu:
innych
żą rolę w niektórych
zeum ma ponad dwa miliony,
krajach - mianowicie amatoa w niektórych latach trzy mirów··prz.yrodn.ików. Są to poprzy
zwiedzających,
liony
tc;żne rzesze Judzi bardzo komczym BBC prowad?Ji specjalną
petentnych, bardzo oddanych
służbę: przeprowadza sondaże.
sprawie, którzy stanowią ten
pyta zwiedzając:rch o ocenę
aktualny pomost między zaekspozycji'.
wodowym światem uczon)"Ch
a społeczeństwem. Występuje
Kilika lat temu ntwarto tam
\\'ięc pełna gradacja od profilu
do nied<1wna
czyinną
naukowego, paprz.ez półnauko
biologii
wystawę
wspaniałą
wy, do profilu obywatela I
według
już
ujętą
człowieka,
tym
w
profana. U nas jest
standarnajnowocześniejS1zych
miejscu luka, szczelina. Oczydów, z pokazaniem n11.jnowmosty, aby
wiście, tworzy się
szych osiągnięć neurofizjologii
te kontakty rozwi•nąć i umocmodele mózgu,
i biofizyki nić. Ale nadal są one niepełne,
narzijdów zmyslodzialanie
a front kontaktów z.byt wąski.
wych. Zaprezentowano to na
zasadzie wciągnięcia widza do
- Co, wobec tego, robić, aby
czyl1l!1ego udzialu: sam może
ta sytuacja się zmienila? Czu
stawiać pytania _ lub także odlwrekty
jakiejś
wyniaga to
otrzymując
powiadać na nie,
programów szkolnych, innego,
odpowiedź
czy
wyjaśnienie,
lepszego przygotowania nau.jest słuszna. Widz jest aktywczycieli, czy może clzialania
nie wciąg<1ny do ·uczestnictwa
samych naukowców ze zwięk
naukokierunku pow procesle tworzenia
szoną energią w
wego, poznaje jego okruchy.
pnla1 .;zacji wied::y przyrodniSposób zwiedzania lej wy tac:::ej?
kn'k za
wy wprowadza go,
krokiem, ·w sam proces po- Wymaga to podJęcia dziauia wczy.
wielokierunkowych z obu
łań
stron. Jeśli idzie o środowisko
Przy wy jścm ja również zouczonych, to zapewne pokutuje pewien mit niepełnocenności stałem zapytany o wrażenia.

innymi:
Powiedziałem między
.wystawa jest bardzo interesująca, ale wątpię, czy w moim
kraji.:, przy ~tosunlc.; do ty,:h
spraw, mogłaby się talka wystawa', obrazująca m. bn. rozembrionalny człowieka,
wój
·sam proces po:rodu w sposób
lak wierny, drastyczny - odnazorgan~zowanie
być . Jej
duże
z.byt
potkałoby chyba
trudności do pokonania.
Profesorze, mówi
- Panie
Pan o trudnościach z populapr:yrodniczej.
ry:::acją tvied::y
Z c::ego wynika fakt, że clotyc:::ą one właśnie tej clziec1::i11y
nauki? Bo np. now~nki techniczne błyskawicznie docierajq
clo w miarę szerokich kręgów
spoleczeństwa. Czy to wynika
z faktu., że naukowcy. - technicy szybciej i szerzej wychodzą ze swymi osiqgnięciami clo
społeczcfistwa, czy też może z
zagadwiększej prakt uczności
nień t echnicznyc/1, a n<l1vet ektóruch popukonomicznych,
larność u nas ostatnio bard::o
wzrosla?

- Bardzo byłbym rad. gd yby nasi koledzy-techńicy wlaśnie byli bardz.iej aktywni, niż
przyirodnicy. Ale może
my rzeczywiście dochodzi tu i motyw praktyczny. Ja osobiście
struktusa polskiej
sądzc;, że
tradycji, polskiej kultury jest
jednostronnie przec·hylona. W~e
dy, gdy powstawały z.ręby no\\'oczesnego przyrodoznawstwa,
muzealnictwa
nowoczesnego
ni?
Polska
przyrodni·czego,
miRla okazji i~ 1i10iliwości (:Jo
stworzenia takich instytucji okre~y rozbiorowe, zaabsorbowanie sprawami narodowymi,
odciągało
kwestią wyzwole•nia
prężne i zdolne umysły od refleksji nad przyrodą, nie było
materialnych warunz.resz.tą
ków do podjęcia ta·kich prac.
•Wielu naszych wybitnych uczonych musiało emigrować i
dopiero na obczyźnie znajdopracy
wało swoje warsztaty
zinajdowali się
Tym samym
niejako poza zasięgiem oddzia~
ływania na własne ,społeczeii
kwestia,
ta
stwo. Myślę, 7.e
pewnego odkształcenia i jednaudoskonalenia
nocześnie
szych tradycji kulturowych ma
teraz, ogromne znacz.enie. Są
dzę, że nikt nie będzie przeczył
temu, iż kultu·ra przyrodnicza
jest nlezbęd11ym dopr łnieniem
światopoglądu

współczesnego

człowieka.

Jest l'nn sel-.:rrtor:Pm WyIl Nauk Biolooicznych
PAN. Naukowcy zrzeszeni w
tum Wudziale na pewno prncujq nad wieloma ważn11mi tematami. Które z nJ.ch uwoża
Pnn zn ~czególnie warte szerokiej popu.laruzacji, a jednodo U.WJc.ześnie nadające się
wszechnienia?
-

d:iolu

- Biologia jest w zasadzie
takim integralnym gmachem,
w którym trudno wybrać' jedno piętro i powiedzieć, że jest
ono najważniejsze, bo pozbawione swoich podstaw w ogóle nie może istnieć i jest też
mało zrozumiałe. Biologia ma
swoją wyjątkową spójność. Ale
do urny-•
powiedziałbym tak:
słów trafiać · będą w szczególwspółczesnej
zdobycze
ności
molekularnej, któ·re
biolo!!ii
najwięcej nam mówią o naturównie
że
rze życia. Sądzę,
wai.lne są zagadnieni;, biologii
środowiskowej, ekologii, pokafunkcjonowar.iie przyz.ujące
rody jako całości, dające nam
funkcjonuje ekopogląd, jak
nomika przyrody. To na pewno fascynuje umysł współczes
nego człnwiels:a i jest bardzo
bliskie zagadnicii ochrony śro
dowiska naturalnego. biosfery.
I wres~cie refleksja filozoficzna nad tym WJzystkim, co daje z kolei bioTogia ewolucyjna - to jest jakby przeniesienie tego, czym zajmujemy się
dzisiaj - w historię, projekcja w przeszłość. Ta jedność
i historii, to
współcz.esności
co maż.na hy nazwać uniformir.mem i aktualizmem - a•k -

tego, co przeszłe ł
znaczeniem dla przeszłości te·
go, co aktualne.

tualnością

do
- Nawiązując
pai'iskiego clzisiejszepo
clu. Jest setna rncznica
ci Darwina. Jnkie imprezy o
charakterze nnukowum, bądź
popnlaryzat.orskim Qclbędą s1ę
i
z tej okazji u nas granicami?

- Jest cały szereg imprez
naukowy·ch, konferencji, sympozjów -· różnie pomyślanych.
NiektórP retrospektywi~e, jak
gdyby historyczne, inne pn.
święcone raczej funkcji .darwtniz.mu na dziś. Np. już w Ji.
slopadzie ub. roku laka konferencja, zorganizowana przez.
Towarzystwo Fizykalnej i M;i Biologii, odbyła
tematycznej
uczestniczyli w
~it: w NRD,
nicj"naukowcy z wielu krajów,
t<ik wschodnich jak i zachodnich. U nas odbywają się konferencje środowiskowe
zane z sclnij rocznicą sm1erc1
Krakowie.
w
Darwina, np.
Nauk Biologicznych
Wydział
przesunął na jesień termin dużej sesji naukowej z czterema
poświęconymi gewykładami
nezie teorii Darwina, rece>pcji
.przede
jl'gn teorii w Polsce,
wszystkim pod kątem piśmien
nictwa po 1882 roku, jak to
pr;;si• - ... 1_
przełamało się ~·
i naukoi\1~~.
ogólnej
skiej
wreszcie omówieniu sylwebk1
Darwina jakn botanik;:i. Darwin był nie tylkn wielkim tenn•tykiem, lecz tak;i;e :; u torem
prac,
oryginaln.vch
&J".P.„re,gu
m. in. l:)(}t;rnicznych nad ruchami roślin, ich krzyżowym
z<ipylaniem. Wykazał tam niez.rmerną prostotę, a jednoczesnic pomysłowość - po prostu
wspólczcsne podejście. Z kolei
pokażemy także stan teorii ewolucyjnych na przełomie XIX
i XX wieku, gdy'ż powstanie
nauki o dziedziczności - paradoksalnie - zamiast przyśpie
s z yć i przyczynić się do :<:zybszegn postępu teorii ewolurji
i bioloi:iii ewolucyjnej, stało się
kontroprzyczyną ogromnych
wersji, wręcz nieporozumienia.
Bowiem 'przeciwstawiano empodo~iadczalną,
piryczną,
rnchunkiem
się
sługującą
prawdopodobie11st•wa i metodami ilościowymi naukę o dziedziczności spekutatywnym teoriof!l ewolucyjnym niejako wywyslonym na· użytek określo
nych filozofii. I trzeba było
20 . hit na to,. a by przezwyc.ię
zyc taki wlasme punkt widzenia i ocenić znaczenie odkryć
Mendla dla biologii. Ale jest to
typowe - rozwój nauki obfituje w takie paradoksalne sytuacje. Nie je~t to marsz ilo
ale
przodu, ani hlądzenie występują elementy jednego
·
drugiego.
- Czy dl'lloby Si'!, t CZI,/
taka· pofl•zeba,
ogóle istnieje
wykorzystać

tę

rocznicę

i

ws:ze_lkie związane z nią wydarzenia naukowe, aby zmienić
rozpowszechnion«
szeroko
stw_ierdzenie, że Darwin to jest
taki ktoś, ktn mówil, że c:ło
w1ek pochodzi od ma/.py,
3est bardzo śmieszne?

tego
- Sam
sytuacjach towarzyskich
w
kiedy pytają mnie, co ja o tyn-{
sądzę. I przecież jest to prawda. Darwin jest autorem takiego twierdzenia, tylko ani istot~ darwinizmu nie sprowadza
cały
się do teiio, ani jest to
Darwin. No cóż, nauka funkcjonuje w odbiorze współczes
nym w postaci takich stereotypów. Nie tylko nauka z.resz·
tą. Wiele innych spraw przeła
muje się społecznie w takiej
bardzo jednostronnej postaci.
Na to nie ma innego remetylko zwiększenie
dium, jak
st_npnia wiedzy. /\le t.o już jest
rne całkiem źle, kiedy ludzie
wiedzą choć tyle.

Rozmawiala:
TERESA

JERZYKOWSKA

~
• P ierwsze prace są wyD 0 k onczen
ie konane na piątkę, a po
paru latach
ze stron:v 1 nane byle jak". owykopoljuż

skiej tyirnczasow-ości i
n.a !lm-61Jki dY'stans z goryczą pisał
I~nacy WitJkiewJcz. W latach trzydziestych obsei::wował potęgowairrie się zacho"wań typowych dla c.z asów saskich. Przytacział
charakterystycme określenia , ·które również
często słyszymy obecnie: „odwalanie zajęć", „na
dzJ.ałani•u
Staini.sław

leb na szyję'', „na iapu capU:', „na olaboga",
„po łebkach" , „aby zbyć", „jakoś to będz ie".
Podaje on, że wszystko to pejz a żysta Jan Stanisławskii określał jednym słowem „jebaipiesizm".

mamy umysłowość teoretycznoa nie praktyczno-konkretną. Chętnie
dyskutujemy,
projektujemy
uchwalamy,
ale
leniwie
i
niechlujnie
wykonujemy.
Już
. Jan
Długosz,
pięćset
lat temu, narzekał na lud: „We wznoszeniu
Po drugie -

idealistyczną,

domostw mało staranny, przejtaje na nędznych,
chatach." A Maciej . Kazimierz Sarbiewski wytykał

rodakom

inflację słów

i niedost;;tek czynów.

„Gdyby tak zabrali się naprawdę do ro_b i enia
tego, o czym tylko przy stol~ przy okaz31 rozmawiają... pisał Ale Jak lubzą długo o
wszystkim mówić, tak powoli zabierają się do
czynu".
1
Interesujące i znamienne, że w Polsce przez

długi .czas jak zauważył W. Tatarkiewicz nie odróżniano pracy od zabawy. Praca była po
prostu zabawą. nie traktowano jej se-rio. W kul-

turze szlacheckiej nie pracę ceniono. lecz zabawę i .święta. I nadal jesteśmy - jah. to ?kreśl~,ł
Jan Szczepański - „narodem śv:iętuJącym .
Różnego rodzaju uroczystości i święta {prywatne panstwowe, kościelne) wypełniaJą nam znacz~ą część czasu. A podczas licznych świąt lubimy dobrze zjeść i dużo wypić. Mikołaj Rej,
w połowie XVI wieku, obserwował „zbytek ,

ców - imponował silą i niezgrabnością, a polski ledwie zaczęty począł się rozwalać. Pracujący bowiem straciwszy chęć do roboty, wymyślali dyrektorom."

styczi:ie i egalitarystyczne.
Anarchizm dobrze
wyraza powiedzenie: „Musi to nu Rusi, a w
Polsce jak kto chce!" A wyrazem egal.itar~zmu
dawniej było - Szlachcic na zagrudzie rowny
wojewodzie'', a dziś jest - „Wszyscy mamy ta-

Warto tu jeszcze przypomnieć pewien fragment powieści „Emancypantki'',
którą Prus
drukował w
odcinkach w latach 1891-1893.
Otóż ojciec Madzi uważa jej niezaradność ży
ciową za dowód, iż jest dobrą Polką. I tłui:ria
czy c.ó rce: „My, widzis~, PolaS'!i, zawsze robimy

kie same

żołądki".

Szkot Jan Barclay w 1613 roku zanoto"-:'ał ~
Polakach: „Naród to zrodzony do gwaltow i
swawoli, którą wolnością nazywaJq • Tyl.ko w
naszym kraju powstała tak absur~alna i t_ragiczna w skutkach doktryn.~,' ze panstwo naJleprojekta nie zgromadziwszy srodków, · a nawet
piej będzie „nierządem stac . W poło~1e XVIII
nie pytając: Czy w oyóle nasze środki wystarwieku jezuita Walerian Pęski WYJ~śmał_: „Przyczą? No i tak nam się też wiedzie w życiu."
• znajemy, że Polska nierząden; stoi, to 3est. niezwyczajnym u innych narodow tryb~m. nie po
Emil ZegadłQwicz pracował przed woji:ą w
cudzoziemsku nie po francusku, nze po nieMinisterstwie Sztuki i Kultury. Jak funkcJonomiecku etc„ ~le po naszemu, po p~lsku." Niewał ten wysoki urząd II Rzeczypospolitej? Zdaniem pisarza ministPrstwo było . „niespotyka- • stety niedługo j1.1ż miała stać. Znaiąc~ . dobrze
obyczaje i charakter szlachty. sarma~k1eJ, Hennym wspaniałym bałaganem". Zajmowało się
ryk Rzewuski doszedł do wmosku, ze w natuorga~.izowaniem dezorganizacji i dezorganizacją .
rze Polaków leży sprzeciwianie się władzy cenwszelkiej samoorganizacji „ze skutkiem przetralnej. Przy czym opozycja ta jest c~Iei;i ?aważnie dodatnim". W tym wielkim, superbiuromym w sobie, a nie środkiem do osi~gmęcia mkratycznym urzędzie tylko raz na kwartał trzenych celów, jak u innych narodow. Roman

POLSKI CBARAK'l ER NARODOWY

?. Polak<:ch:

pisał

w 1568 r. ówczesny nuncjusz papies.ki Juliusz Ruggieri do papieża Piusa V. Z k?le1 M~r
cin Kromer, w tym samym wieku, zamepokoJo.ny był nie tylko długimi ucztami i hulankami!
lecz ponadto zwyczajem pop~j~nia na"Yet. w dm
powszednie, co rodziło „prózmactwc t niedbalstwo."
W pewnym liście z 1867 r. Cyprian ~orwid
w złośliwy 1 ale i dość sympatyczny sposob skomentował „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza: ulubiony i słynny poemat narcdowy polski, ~ którym jedyną poważną i serio figurl!

jest kto? ..• Zyd . (Jankiel). Zresztą: awantur~ik1,
facecjoniści, gawędziarze, . pasibrzuchy, ktorzy
jedzą, piją, grzyby zbierają i czeka:;q., a~ F'rancuzi przyjdą zrobić im ojczyz~ę... Kobzet
w

-n:e-

tym arcytwcrze narodowym dw.ie: .Jedna tresa petersburska, druga -:- panit?nka pen~30narka, i wyrostek bez profilu wyrobionego. A
przecież

Soplicowo - jak pamiętamy z !ektury
utworu - to centrum 0Jczyzny! Tam się czło
wiek napije, .::adysze Ojczyzny!".

Jak pracujemy? Ciekawy felieton na te1~ temat napisał w 1887 r. Bolesła'."'. P~us . w ktorym
porównywał pracę przedstawicieli trzech na~o
dów: Niemców, Francuzów i Polaków. Kazda
grupa narodowa miała wzmeść odrębny. bud:l:'nek. Niemcy i Francuzi szybko wybrali s~l:ne
kierowników i przystąpili do dzieła Natomiast
Polacy pobili się i rozbiegli, gdyż wszy~cy. chceli być dyrektorami. Dopiero głód zmusił ich d~
pracy, ale wtedy budynki nie.mi~cki i fran~u~k1
posiadały już fundamenty. Polski. svst~m !mansowy wyróżniał się dwoma osobl1wc:ścia.m1:
nagrodzenie dyrektorów było dwukrotnie :v1ęk
sze i nic nie przeznaczono na oszczędności. „W
miesiąc później czytamy - gmach. bud~wa

:-v:-

ny przez Francuzów jaśniał pięknością. Niem-

wam się za~h~iało,

przecie to wojna". Zamiast wykazać choc1az dobrą wolę, od razu przyjmował postawę neg"tywną. I mówił: „Nie ma tak dobrze" albo „Bo
by każdy tak chcial". W ten sposób, według
Wal'lkowicza ·manifestuje się t:{wiącą w Po1akach „nieuc;ynność i wrogosć do dn.igiego czło
wieka".

Trzeba

2

przyznać, że wciąż jeszcze rodacy nasi
wzajemnie obmawiać I rzadko słyszy
my, aby dobrze mówiono o nieobecnych. Ja~ ~a
naród uchodzący w świecie za · bardzo ~elig.1~
ny obserwuje się straszliwy brak miłości bhz•
niego.
•

lubią się

Po piąte - polska religijno§ć ma charaktel'
emocjonalnp-obyczajowy, a nie re!le~
syjno-moralny. Bacf'~nia socjol?giczne wy~a~UJll
szokujący brak związku
między natęzemem
praktyk religijnych a moralnością życia co~zien
nego. Tak jak w innych dziedzinach. rówmet tu
pozory są ważniejsze niż rzeczy:"1stość. Melchior Wańkowicz sądził, że katohcyzm w Polsce „przybrał formę obyczajou:ego „foiktoru,
głównie

opilstwo sprośne, a ożralstwo. Albowiem, gdy
sobie tych tortów napieką, na.ęmażą... a po
ziem{ się jako bydle walają, lt!jąc sobie
w
gardło. A będzie drugi trzykroć z onym gai'dłem
za węglem, a jeszcze sobie dobrze gęby nie
utrze, a już wola: Nalej drugą! 0wa tylko b.lwują, aby pili, a piją zasię, aby znowu blWG:li .... A
jakież tu zdrowie ma być, mój miły bracie, Jaki rozum, jakie baczenie? Ano we łbie miesza
zawżdy, jako w browarze." Z tego samego okre-

„Z przyrodzenia powolni, lubią proznewanie i
pohulanki.„ Upijanie jest u nich chwalebn'lfn:
zwyczajem, niewątpliwym dowodem ~zcz,e_roscz,
dobrego wychowania; przeciwnie trzezwosc, poczytywana za r:ir'Ubiaństwo, bywa czasem znakiem skrytości charakteru i podstępności." Tak

powiadał zgryźliwie: „czegóż

O bezinteresownej zawiści Polaków pisał takHenryk Sienkiewicz. W po.wieści „Bez do~
matu", z 1891 roku, czytamy, że w sp?łeczen
stwie naszym panuje „czystD repubn_kans!<-!1 zazdrość''. Komediopisarzowi będą zazarościh napisania udal!lego utworu n.aiweł. oi, k.t&:z~ s~imi
zajmują się zupełnie czymś mnym (mzymei-,
lekarz, urzędnik, ajent).

już

su pochodzi też 'następująca opinia

Niemniej surowo oceniał nasze wzajemne stoslllnki Melchior Wańkowicz. Głos.il, że w Pol<sce
panuje „bezinteresowna zawiść" - tutaj nawet
szewc zazdrości kanonikowi, że został prałaten:.
Jest to choroba szczególnie grasująca u nas mby mucha tse-tse w kraju afrykańskim. Pisarz
wspomina, jak w czasie wojny ~r.~lik zawsze
próbował załatwić sprawę, natom1as. Polak _od-

że

Nasze zalety i wady
1

on zdania, że naród nasz składa si<; z „nadętych
a zasadniczym stosunkiem Polaka
do Polaka jest "wzajemna pogarda". W do~a~ku
każdy czuje się pokrzywdzony przez Io~ 1 Jest
przekonany, że zajmuje zbyt nisk~ poz.yCJę. Pre' tensje te z reguły są nieuzasadmonf' 1 v:ymka·
ją z bezkrytycznego sztucznego napuszania.
pyszałków"'

się domeną wstecznictwa dla~e~o,
ponieważ kontrreformacja zbyt łatwo z~ycięzy
ła i nie został zmuszony do dużego wysiłku du-

spiyciat, stal

•

ba było solidnie popracować, kiedy sporządzano
sprawozdanie i plan na kolejny kwartał. Jak

to

się

odbywało? „Szereg pozycji należało po
prostu wyssać z palca, inne nadmuchać i podszyć wiatrem, inne ubarwić na rumiano, hożo
i dziarsko; byle z życiem". Dowcipną satyrą na
pracę przedwojennych wyższych
urzędników

jest 'wiersz dla sepleniftcych Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Strasna zaba'', powstały w 1936 roku. Czytamy w nim, jak zabrał się
wysoki urzędnik do usuwania żaby „zaraz zadzwonię do Cesława, a Cesław niech zadzwoni
do Symona ... ". I tak dzwoniono przez trzy lata,
zanim w kol'!cu schwytano żabę, co zresztą uczczono zorganizowaniem specjalnej uroczy~tości
historycznej. A przybyła Wysoka Fi!}ura wygło
siła z tej okazji przemówienie. Poaobne przykłady można mnożyć. Wskazują one dob~tnie, że
to wcale nie dopiero w PGlsce LudoweJ zaczę
liśmy źle pracować i gospodarzyć. Witkacy pisał:

Za

granicą

uderza jedna rzecz: precyzy3ne

wyk~nanie według najkorzystniejszego plan~.

U nas często w różnych dziedzino.eh ma szę
wrażenie, że plan robił nieuk, a wykonyti?ał
niedołęga." Dlaczego tak się działo i nadal dzieje? Dlaczego na świecie „polnische Wirtsehaft"
od dawna pozostaje synonimem bałaganu, mar-

notrawstwa i nieudacznictwa? Nie może być to
sprawa ustrÓju, gdyż te same mankamenty, kt~
re występują obecnie spotykamy tez przed WOJną i jeszcze dawniej.
.
Odwiedzający Polskę

cudzieziemcy _zas~rnczei:t
licznymi przejawami niedbalstw~ 1 . mechlu}stwa. Uderzają ich opuszczone chce me dokonczone roboty, rozkopane ulice, z.d~was~owane
urządzenia; irytują częste przyp8:dK1 złeJ organizacji, braku dyscypliny i obowiązku. Po p~o
stu niewiele zmieniło się od połowy XVII wieku, kiedy Krzysztof Opaliński. ironizował: „Posą

lacy w niczym nie są porządni, tylk?
nieporządku: ten statecznie trzymaJą
się kochają".

Po trzecie -

mamy s!lne

~ sam~m
i w nim

skłonności

anarchl-

chowego.
Dmowski zaś sądził, że w polskim charakterze
narodowym podstawową rolę odgrywa „monstrualny liberalizm polityczny", co uwidacznia ·
się w postaci mnogości stronnictw .1 partii.
Nasz przesadny egalitaryzm prowadził często
do nieszanowani'.l i wręc~ nisz.czen~a ~edi:iosteft
wybitnych. Cyprian Norwid twieraził, ze Jestesmy jedynym w całej Europie narodem, który
tak źle traktuje osoby
wyróżniające się pod
względem intelektualnym czy moralnym. O każ
dym wielkim Polaku, jemu współczesnym, sły
szał od innych rodaków, że to „wariat" albo
„półgłówek". Podobnie Bolesław Prus narzekał
w 1891 roku, że „żaden z naszych wynalazcow
nie tylko nie doznawał popar_cia od swoich, ale
bardzo często spotykał się z lekceważeniem, jenie za1Piścią. Lada skrzypek węarowny, lada między1J.(lrodowy awanturnik literacki znajdował u nas przyjęcie, jakiego· nie powstydziliby się bohaterowie. Ale niejeden nawet ge~iat
ny człowiek, byle nasz, musiat ~olatać o uz~a
nie do drzwi cudzych albo umierał zapo1'1)'}iiany". Czy od XIX wieku nastimiły w
m zakre-

żeli

sie jakieś zmiany
wersują nas od

na lepsze? Niestety nadal .bulczasu do czasu d0rnes1e1;ia ~
niewiarygodnych
cierpien~ach wynalazco~ i
trudnościach stwarzanych Jednostkom gemalnym. Opowiada się przy tym ponury dowcip o
polskim piekiełku.
Po czwarte - cechuje nas arogancja, pycha,
malkontenctwo i nieżyczliwość. Obcy chwalili
naszą gościnność, ale też zarzuca~i nam niekiedy, że jesteśmy dumni i wyniośli.
W jednej z
cudzoziemiec

powieści

Piotra C::hoynowskiego
powiada o polskich kobietach:

Każda szwaczka pozuje na księżniczkę, każda
brzy(iula ma pretensję do hołdów, każda idi?tka pogardza calym światem. Daru3 pan, ale _Jes-teście trochę śmieszni".

W

języku

naszym istnieje zresztą dość znaczące ?kreś!eni~ - „paniusia". Skłonność do wywyzszama się, puszenia i poniżania innych oburzała Witkacego. Był

W naszej tradycji
politycznej i kulturowej
szczycimy się tolerancją I brakiem wojen religijnych. W XVI wieku nazywano Polskę „przytuliskiem heretyków". Między innymi daliśmy
schronienie - prześladowanym w całej Europie - Żydom. W zasadzie dzięki Polakom naród ten w ogóle przetrwał. Ciekawy pogląd na
przyczynx takiej tolerancji miał Zygmunt Krasiński. ,,Ze wojen u nas Teligijnych nie było, to
tytko dowód, że nikt w nic nie wierzy? mocno.
O to, w co Ludzie wierzą, biją się". Tego samego 'zdania był Michał Bobrzyński.
Twierdził

mianowicie, że tolerancja w XVI wieku nie wynikała bynajmniej „z przewagi zasad politycznych i humanitarnych nad Teligijnym uczuciem,
ale w ogóle z braku silnych, religijnych przekonań". Koncepcja Krasińskiego i Bobrzyl'!skiego '-'
znajduje potwierdzenie w skargach kaznodziejów na słabe przywiązanie szlachty do Kościora.
Dla przykładu książę Stanisław Lubomirski i jego dwaj konsyliarze tak źle się prowadzili„ że
martwiło to pobożnego króla Jana III Sob1es·kiego, a winnych trzeb.a było ukarać eksk~~u
niką. Dworzanom zarzucano, że „z cudzymi zonami psy paszą, a mężów ich pod w~rtq trzy-

. mają i onych do żon nie przypuszcza3ą".

W czwartej księdze „Pana Tadeusza" Adam
Mickiewicz ukazuje, w jak osobliwy sposób
spędzała szlachta święty siódmy dzień tygodnia:

z

„Po Tannej mszy
kaplicy, że była niedziela,
Zabawić się i wypić przyszli do Jankiela.
Przed każdym ;uż szumiała siwą wódką
czarka,
Ponad wszystkimi z butlą biegała szynkarka".
Trawestując znane powiedzenie można ująć
religijność znacznej części naszych rodaków następująco: to nic, że ma się diabla za skórą,
najważniejsze, iż modliło się pod figurą. Udział
w of<icja<hlych nabożeństwaeh i praktyki, zewnętrzne więcej znaczą niż dobre uczynki.
Osoby podejmujące problem naszych wad i sam się z tym liczę - narażają się na 'obelgi
i protesty oburzonych rodaków. Wańkowicz mawiał. że to różnego rodzaju „kundte" przeciwstawiają się obnażaniu słabości narodu, co dla

nich stanowi dowód braku patrioty7mu. Ja myślę., że wszyscy powinniśmy - a w szczególności politycy i wychowawcy - dobrze uświado
mić sobie nasze narodowe zalety i wady. Po to,
aby znaleźć skuteczne recepty - j~k . mówił
Kazimierz Dąbrowski - „na neutralizac3ę tych
naS'Zych wad, jak rubaszność, ordynarność, warcholstwo,, rozbijaciwo i snobizm, a równocześnie
popierać cechu tak organicznie zwią<ane z wyż

szym poziomem ro.zwoju, jak w-rażliwość, wizjonerstU?o i dążność do ideałów".

Jacy więc ostatecznie jesteśmy? Jak można
by ocenić nasz charakter narodowy? Sami w tej
kwestii wahamy się - zgodnie ze skirtotymną
naturą ed ·megalomanii do kompleksu niż
szości. Zwracali na to m.in. uwagę
Roman
Dmowski i Melchior Wańkowicz. Raz uważamy
się za pierwszy i wybrany naród, a kiedy indziej popadamy w skrajno~~ a~s ·lutnej . niewiary w siebie i własne mozllwosc1 W ogo~e o
narodach można powiedzieć to samo co o Jednostkach, że naprawdę nie są takie ?obre, ani
takie złe jak się wydaje. Naszą na 1większą sła
bością _: powtarzam - jest ljr:;ik silnej woli.
\ Być może podobną myśl chciała wvraz1ć pewna działaczka Szarych Szeregów. kiedy ostatniemu naczenikowi,
Leono,wi Mars7ałkowi, powiedziała na krótko przed Powc:taniem Warszawskim: „charakter namdo'Wy Polaków ma
wiele
tury".

wspaniałych

elementów, hrak mu struk-
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ustanowiony
jmując
z
kretem rządowym
1a 22 listopada 1918
ku urząd tymczasowego na01:elnika pai1stwa,
od pieJ:wszych
już
Piłsudsk~
dru dążył do urzeczywistmienia
Polski qlocarswej iidei stwowej
to
wymaga
że
Wiedział,
dzialat'l w sferze kształtowania
ustroju politycznego, silnej arm ii i najba~dziej korzystnego
obszaru pa11stwa, uznał jednak
za najpilniejsze „sprawy wojska i granic" i im oddał się
bez reszty.
Przemawiając w dniu 20. lupo uchwale
tego 1919 roku,
mu
powierzającej
sejmowej
władzę naczelnika państwa, po-

rn

,„ .. Stworzyliśmy

wiedział:
skę wolno,
sko tęskni

PolPol-

i niepodleglq.
óo ostatniego siowa„. do Polski istotnie zjednoczonej.„"
na
widzenia
Swój punkt
sprawę granic par1stwa Piłsud
ski przedstawiał następująco:
„„. Polska jest właściwie bez
granic, wszystko, co mo::emy
w tej mierze zdobyć na Zacho'dzie zaieży od Ententy i o ile
zechce ona mniej lub· więcej
scisnqć Niemcy. Na wschodzie
to inna sprawa, to sq drzwi,

MYŚL

Wybory 1919 roku przyniosły Chcemy, byś wierzył, że gorą swych decyzji: „... Polska w
owe czasy stola na brzegu niece chęci na$ze, byś nie zeprawicy. Konstyuniknionej i zupełnie widoczchciał być w tym kryzysie nietucja z dnia 17 marca 1921 ronej d!a mnie przepaści. Sejobecny, o«ieracajqc nie tylko
ku zniosła urząd. naezelnika
zwycięst».10

nas, wiernych Twoich żołnie
rzy, lecz i Polskę, ·nie są tylko

urząd

wprowadzając

państwa,

prezydenta. Wprawdzie cztery
stronnictwa polityc:z.ne: Polska
Partia Socjalistyczna, Wyzwolenie, Polskie Stronnictwo Ludowe i Narodowa Partia Robotnicza wysunQły kandydatuPiłsudskiego na
rę marszałka
na
jednakże
prezydenta, on
spotkani u z popieraj[\cymi gci

zwykłymi,

29 kwietnia 1926 roku Józ"f

udzie 'ł wywiadu dla
.,Nowego Kuriera Polskiego".
Mówił o kryzysie paflamentarnym, o zanhlrn podziału mię
dzy tym, co jest władzą wysądzącą.
władzą
konawc~ą a
Padło znamienne stwierdzenie:
„„. siła nie mo::-e Liczyć się z
tym, co się komu podoba, a co
Piłsudski

„.„

1ia3posłami, oświadczył:
częściej <:godnie z konslytucjq
musi mieć on (prezydent) do
ministrac~ynienia z panami
mi. Określone to jest w ten
sposób, że on sprawuje r:::qcly,

rzqrlzq :a.i ministrowie, prcy
c::ym 011 jest nieodpowied zialnym, odpowied:::ialnymi są zo.ś
o ni„. - i dalej mówił: - Na
mnie pros::ę n ie glosować. Proktnry
człowieko,
~:::ę wybrać
by mwl cię::-s::y chócl, lecz lekka rękę. Z ·bagien i tr:::ęsawisi\.
Czlotr::eba się wydobyu·rrć.
wiek o iekkim chodzie pr:echocl:::i je ::a s:ybko i nie PO·
mng'a pr::ez to innym. Natomiast lekka ręka jest potr::eb110. dla wprowarlzeni-a k.ompro-

nie podoba„."

12 maja 1926 roku, w:r~korzy
wzburzenie społec7.1ne
st ując
utworzeniem
spowodowane
r.ządu Chjeno-Piasta, · Piłsudski,
na czele wierinych mu oddziałów weijskowych, wkroczył do
Warszawy. 29 maja, pi"zemaprze<ls.tawicieli
do
whijąc
i;tronnictw s jmo.wych, stwierdził: ,.. .. Nie będę się wdawał
w dyskusję nad wypadkami
mnjowymi. Zclecydowaiem się
na nie sam, w zgodzie z wla~-

misn„."
Piłsudski

był

nie

uroczystościowymi

komplementami, lecz niesiemy
Ci, prócz wdzięcznych serc i
pewne - w zwycięstwach zaprawione szable ..."

człowie-

POLITYCZNA JóZ:EF.A

w 1qczmowładztwo bowiem
ności z calym szeregiem nadużyć stwarzalo sytuację w ro-

Polski,
dzaju czasów upadku.
to znaczy stowala ona otworem .dla każdego, kto chciałby
wejść.„"

oslaq1enie oWykorzystując
pozycji, Piłsudski podjął dziadalszego umocłania w celu
nienia dyktatury. W ósmym
wywiadzie dla Miedzińskiego ,
w dniu 26 listopada 1930 roku,

„„. Jako glównq
która stać musi nr1 ·
czele wszystkich innych, sto·
wiam nie co innego jak zmianę konstytucji.„"
oświadczył:
UJŚ pracę,

się otwierajq i zamykajq
zależy kto i jak. szeroko silą

które

je otworzy ... "
W lutym 1920 roku, przema-

Lublinie,
wiając w
wypowiedział słow a
ce

„...

jego

program

Piłsu d S1ki
okT e ślają

polityczny:
stoi
leży i

kiem ktlmpromisu, dążył do
sHnego pa11stwa. Silne państwo
- to silna władza wyikcmawoza. Był zodecytdowanym rzecznikiem systemu pozaparlament~rnego.
Urząd

prezydenta, ograini·ozo-

Przecl Polskq
ny uprawnieniami Sejmu, nie
wielkie pytanie: czy ma ·być
14 grudnia
mu.
odpowiadał
z
równorzędnym
po 1istwem
1922 roku przekazał swą wła
wielkimi potęgami świat~ czy
Państwa predzę Naczelnika
ma być pa1'istwem malyw, pozydentowi Gabrielowi Narutotrzebujqcym opieki mo::nych.
wiczowi.
N a to pytanie Polska jeszcze
Objął stanowisko szefa sztae(Jzan ie odpowiedziała. Ten
bu generalnego, licząc, że bę
min z sil swoich zdać jeszcze
d:z.ie mógł mieć wpływ na utym
pod
musi. Czek.a nas
ide·i silnego
rzeczywistnienie
wzgtędem wieik.i wysitek., ńa
ostra walpaństwa, jednakże
który my wszyscy, now oaesne
jaka rozgorzała
polityc:z.na,
ka
mu.simy,
się
zdobyć
pokolenie,
w kraju po zamordowaniu prejeżeli chcemy zabezpieczyć nazydenta Narut ~icza, spowostępnym pokoleniom łatwe żu
Piłsudski,
Józef
dowała, że
cie, je::11li chcemy obrócić tak
usupostanowił
zniechęcony,
daleko kolo historii, aby wielnąć się z zycia pul;>licznego.
ka R::eczpospolita Polska była
3 lipca Hl23 roku, w S;ill
na jwięks::a potęgą n ie tutka
u.·o;e1111q, tecz także k11Uuralnq • Malinowej Hr1telu „Bristol" w
na całyl')'I, Wsc1iodzie ..."
przemóWarsza.wie wygłosił

w połowie lutego
wywiadu korespondentowi „Ec ho de Paris", Pił
sudski na pylanie, jaka jest
polityka Pana Generała w stoBiałorusi i
sunku do Litwy,
„ .. PrzyUkrainy, oświadczył:
Udzielając

1920 roku

niesienie woLności Ludom z nami sąsiadujqcym będzie chlubą
mego życia, jako mę::a stanu
i :=olnier:a. Znam więzy historyczne, które je z nami lqczq,
wiem, ::e więzy te zacie.5nialy
srę 1tteraz po ro:biorze Pol11ki
uciśniotych
Oswobad:;ajqc
71ych, chcę tym samym zatrze,<
.
ostatnie ślady rozbioru ... "
W kwietniu 1920 roku Józef
Piłsudski

rozpoczął

ofensywę

na Kijów. Wyprawa, mimo
zdobycia Kijowa, nie powiodła
się. Ataman Semen Petlura okazał się słabym sojusznikiem,
a ludność ukrail'lska, mimo odezw Piłsudskiego, nie poparła
polskiej.
wkraczającej armii
zmiennym
Wojnę toczoną ze
szczęściem, zakończył pokoi w
wschodnie
Rydze, ustalający
granice Rzeczypospolitej. · Zała
mała się wtedy ostatecznie fePilderalistyczna koncepcja
sudsk iego, mająca doprowadzić
moćarstwa.
Polskę do pozycji
Polski Federalnej
Koncepcji
dal wyraz Piłsudski j u ż w 1895
roku, analizując stan państwa
rosyjskiego i wskazując na poPolski Ja\n.ebę odrodzenia
giellonów. W końcowej fazie
wojny. już jako szef państwa,
dążył do unii. z Litwą i podjął próbę współdziałania z Ukrait'lcami Przegrał politycznie
co osiągnął,
tę batalię, a to.
bylo ra czej sukcesem koncepcji inkorporaryjnej, autorstwa
jego politycznego a'ntc1gonisty
- Romana Ornowskiego.
Rozwój wydarzeń wewnęln.
nych także nie pne\::liegał po
Pisze
Piłsudskiego
myśli
Grzywprawdzie Konstanty
bowski, że „... gdzie i11dzie3
najczęfriej

przywódcy, którzy
doszli io wlad::y w .~pns6h rewolu.qnny„. pru>rlstnwiali mnsnm. d?iPki klńrnm doszlz dn
przewladzu, swój program
mw n nir• czekajo r na decyzję
wybranej rPpreiPntacji norookres duktatury Józefa
. d 1J
byl nddont('m
Pils1ulsk1ego„
decyzji w tej spravnP w ręce
w11bra11er10 przez
wuhorcńw i
nich spjnw . .", ale sąd7.ić- raPiłslldski. oddany bez reszty ~prawiP ;:irmii
i ii;r:.i nic. w kwP!'<ti::ich wewnę
trznych \\·ypu ś cil 'inicjatywę 1

CZF'.i

rąk.

należy ,

że

decyzję
uzasadniające
m. in.:
Mówił
ustąpienia.
,... Chcę tylko stwierdzić, że

wie·nie,

jest i że ma ono powagę
i znaczenie w Polsce. Chcialem
slwierdzić, że jeżeli PoLska w
vierwszym okresie zdobyła się
na naprawę R::ec::ypospnlitej,
to potem powoli ocl naprawy
clo starych 1wrow6w powrót
się :ac:::y11a i że wielkich WY:.
silków pracy trzeba, aby Polskę znowu 1ia drogę nalJraWy
skierować„. co do siebie, proodpoczys::ę o wielki, wielki
nek„." I wraca w tym samym
zabójstwa
przemówieniu do
Narutowic·za z inspiracji sił
prawicowych: „spełnili zbrodprzez pranię, Mord karany
jestem
panowie,
Moi
wo.
::olnierzem„„ Gdym sobie pomytych paślat na chwilę, że ja
11ów jako żołnierz bronić bę-·
zawahałem się w swoim
clę sumieniu. A gdym się raz zawahat, zdecydowalem, że żoł
nierzem być 11 ie. mogę. Podalqn się clo dymisji z wo1ska.
'l'o są, moi panowie, pr:yczyktórych
motywy, dla
nu i
opus:pm'istwowq
s!iiżbę
c:om ... "
Osiedlil si<; z rridliną w madworku w Sulejówku
łym
i poświQcil pracy pisarskiej.
Powslaly wtedy: „Moje pierwsze boje"; „O wartości żołnie
rza Le~ionów '. ,,Wspomnienie
GabriE'lu Narutowiczu" i
o
„nok 1920".
Pamiętając to, co powiedział
Józef Pilsucl,ki w 1922 roku w
mowie wileós·kiej, że
swej
„„.klo nie s:anuje i nie cem
swojej przeszlo.tjci, te11 nie jest
poclzien szacunku. teraźniejszo
do przyści. a ni ma prawa
s::lości...", sądzić moi.na, iż rozbłoto

0

przeszłość

pamiętując

inspiracji dla
łych 'działań.

szukał

przysz-

Odsunięt~ od bezpośredniego
panstwa,
wpływu na politykę
kolejne przesileobsPrwował

nia

gabinetowe.

ocenia l spo.-

sytm1cję
dojrzewała
myśl o przejęciu władzy. Umocnil Piłsudskieg0 w tym postahold
niewątpliwie
nowieniu
łeczno-gospnda rczą

kraju

i

powqli

oddany mu w Sulejówku w
dniu 15 listop:.łcla 1925 roku
przez około 1000 oficerów, w
imiPniu których nrzemaw1a1ąc
general Gustaw Orl1cz-Dresz.rr
d:iswj
„.„Gcly
stwierdził:
;:w1·acamy .01ę rln Cieb i P z.namu trik f P bólf' i trwogi dn domu wraz z nędz-q zaglqdaJqce.

NR 5 (1 258) ROK XXV 9 MAJA 1982 R.

·.

swych

Ro-z.poczęła się walka Pilsudskiego z Sejnfern. Walka o silod
wykonawczą,
wład,zę
ną
woli Sejmu nieza,leżiną.
Kfody w lutym 1928 rolki\! posta;wiono ministra Czechowicza przed Trybunałem Stanl\l
za nadużycia wyboircze, Piłsud
ski stwierdzhl: ,„ .. jeżeli mial-

gabinetu,
bym by<" prezesem
to oświadczam publicznie, że
Trybunał Stanu nie ośmieli mi
się zebrać ani razu, gdyż takiej równi z jajdaczami ja. tobie nie życzę.„"
27 marca 1928 roku, prizema-

pre?.es
wia.iąc \'17 sejmie jako
Rady Mi.nisków, polecll policji usunąć siłą z sali sejmo·
wej i uwiętlć protes·tujących
poslów koml..lnisty.cm~h, a w
kwietni'U 1929 roku pisał, ie
„„. po rozmowie musowej dla

niego z panami postami ma on
wrażenie, że wyszedł z menazapelnionej zlośliwymt
żerii
małpami, załatwiającymi wszystkie swoje potrzeby publicznie i nie starającymi się wcale być podobnymi do ludzi".
31 październik.p. 1929 roku
miało miejsce najście
uzbrojonych
dziesięciu

k>ilkuoficerów na sejm. Marszałek Ignacy Da·szyński odmówił otwarcia sesji sejmowej. InterweoPiłs,udskiemu
niującemu

bagnetami,
świadczył: ,„ .. pod
izby
karabinami i szablami
ustawodawczej nie otworzę ... "

gabinet
Piłsudski, opus:z.ozając
Daszyńskiego, powiedział głoś
no: „to dureń„."
W takich warunkach politycznych, w czasie trwającego
gospodarwielkiego kryzysu
koalicji
do
doszło
czego,
s'tronnictw lewicowych i cen„Cent·roPowstały
trowych.
Jew" zwolał na dzień 29 czerkongres do
"'·ca 1930 roku
Krakowa, postulując konieczsystemu deność powrotu do
m(}kracji parlamenta,rnej.
25 sierpnia Józef Piłsudski
~tanął na czele rządu. W kilka
dni później rozwiązano sejm i
sena•i. G września. w wywiadzie udzielonym Miedzińskie
mu, stwierdził, że „„. nie za.mierza uznawać instytucji by1ych posłów i jakichkolwiek
ich uprawnień„."
10 września 1929 r. aresztowano i osadzono w twierdzy
br'zeskiej kilkunastu przywódopozycyjnych,
partii
ców
m. ~n. Wincentego Witosa, NorHenryka
Barlickiego,
berta
Popiela.
Liebermana, Karola
Sta•nislawa Dubois. Oficjalny
komunikat PAT-a zarzucał im
, przestępstwa ktyminalne i polityczne. Na procesie mówiono
o próbie obalenia·
już tylko
ustroju.
13 wrześni::i, w kolejnym wywiadzie dla Miedzińskieii;o. Pił
nrdski stwierdził: „„. panowie
poslowie upodnba !i sobie dość
rl:::iwn)/ sposób życia . dla obrony „praw wolno.ki" niemal
że siadnli rio ulicy, aby robić
11icczustości z immunitet a mi w
pyskarh .„"
I w jeszcze jed.n ym wywiadzie t Miedzińskim z 24 paź
przPdstadziernil~a l!lfO roku
oto uzasadnienie
'\Vll takie·

I

I
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kierunek tych zmian
srprecyzowal w grudniu 1930
roku, gdy w wywiadzie udzielonyl!Tl red. Tadeuszowi Swiecickiemu stwierdzi!, że „„. nie
może

nie
zatem konstytucja
dać Prezydentowi praiv bezpokaż
średnich w stosunku do
dego z m inistrów, tak sarno,
;;ak w stosunku do sejmu c:y
senatu„."

Józef
wieństwie

w przecipierwszego, po-

Piłs't1dski,

do

PIŁSUDSKIEGO

widzę
11ym sumieniem i nie
potrzeby z tego się tłumaczyć.
Waruri-kt talf. 1ię ul-Ożyły, że
moglem nie dopuścić War do
sali Zgromadzenia Narodowego, kpiąc z was w 1zystkich, ale
czynię próbę, czy można jeszcze w Polsce -rządzić bez bata„."

I·

Główny

3

.swej dzia-

wojennego okresu
ła.1ności,

skoncentrował

swą

na spra,wa.ch wewnęk1z
umacniania państwa i
nego
potri.zebne mu były poprawne
stosunki lL sąsiadami. W grudniu 1926 roku interweniował
osobiście w sporze · pol:;.ko-liprzez
tewskim, wniesionym
NaroLitwę na forum Ligi
dów. Po przewroj!ie majowym
działa11
jed~1ym z pieawszych
ministra spraw zagranicz.nych,
Augu·sta Zaleskiego, było zgło
szenie stronie radzieckiej propozycji podipisania paktu o nieagresji. Sugestia , strony polskiej, aby ZSRR podpisał jednocześnie umowy z państwami
kon>t:l'stanowiła
bałtyckimi,
Józefa Pilnuację zamierzeń
wdskiego co do roli Polski jakc hegemona państw wschodniej 1 środtkowej Europy.
Pclsko-radziecki pakt o nie;;grP.r.ji został podpisany w MoBn-ie 25 iipca 1932 roku .
SL;rzł się te7. Piłsudsk~ ulnżyć pomyślne stosu.nki z Niemcami, chodaż nie za każdą cenę . Gd)' w czerwcu 1932 roku
:r.a wm<,ła do Gdańska eskadira
b1 ytyjskich okrętów, wpłynął
też do portu w •celu powitania
kontrtorped-01wiec · „Wigości
cher", z rozkazem Józefa Pił
otwarcia ognia w
· sudskie~o
nieprzypadku prowokacji
miecikich.
W październiku 1932 roku
Iiiiemcy opuściły Ligę Narodów
i znalazły się w izolacji, a
wlt dy dyplomacja polska pod;ęla działania na rze.cz rozpozawarcie uc7ęcia rokowań o
h:ladu o nieagresji. 26 styc:z.nia
1934 roku ogłoszono deklarację
o wyrzeczeniu się siły we wzajemnych stos·unkach.
W we·wnętxznym życiu pa(1stwa proces brzeski zapocząt
kował nowy etarp ograniczania,
demokratycznych swobód i wolTrudno
obywatelskich.
nośoi
określić, na ile była to inicjatywa nękanego śmiertelną chorobą Ma·rszałka, a na He jego
w&pólpracow>ninajbliższych
ków, nie mogły to być jednak
przepwwadzane bez
sprawy
jego akceptacji.
Od 1932 roku poczynając,
kolejn'e ustawy i dekrety ograiniczaly samodzielność zgrcrstowan.ys,zeń, ogramadzeń i
Najwyż
niczały kompetencje
szego Trybunału Administracyjnego orzekającego o legalności aktów rządowych; zawieszaly niezależność sędziowską,
uwagę

władzom

podporządkowaly
państwowym rady

adwokackie.
Szczególny przejaw ograniczania demokracji stanowiło rozporządzenie prezydenta z czerutwo~zeniu
wca 1934 roku o
obozu w Berezie Kartuskiej.
- 26 stycznia 1935 roku, na
posiedzeniu Sejmu, niewielką
ilością ii;losów zatwierdzono noona
Została
wą konstytucję.
podpisana przez prezydenta i
ogłoszona w Dzienni.ku Ustaw
dnia 24 kwietnia 1935 roku.
dni pozmei K11kanaście
12 maia, od dluższego czasu
smiertelnie chory Józef Pił
sudski, z.marł, pozostawiając
Polskę niepodległą, ale nie moprzeciwnie, słabą
cai·stwo,wą ekonomicznie, rozdartą sprzecznościcimł społecznymi, zagrożoną niekorzystnym ro7.wojem
~ytuacji

Wśród ilnteresu•jących, a gtuntown!e dziś 1zaipomn1anych, prze<lsięwziięć prasoiwyc;h, poczesne miejsce zajmuje dodatek społeczno
-ekonom1cvny „Lódź'! dÓ warl:lzawskiego czasopi&ma „Zło-ty Róg.
Ilustroiwany tygodnik li•t eracki, a:rtystycz;ny i społec:z.ny". Tygodrnk tein uk,aizywał się w laitach 1912-1914 pod redakcją Feliksa
był'
perfod~cku
Kwaśniewskiego, zaś kierowUl!i>kiem lHerackiim
znany w przeszłości :k;omediopisarz Wacław Grubiński.

Zaipewrne z jego lo in<Spi1racji 39 .numex pisma z dnia 15 wrzer. poświęc0tny zost<ił niemal całkowide problema·tyce
da\Vlnej i ws,pólczesnej Lodzi. Naczelne miejsce w numerze zajął
artykuł Zenona Pli·ctkie-wicza „Łó<lź dawna", oparty na i.info.rmacjach zaiczerpn>iętych z dziełka Oskara Fiat-ta „Opis dawnej Łodzi"
(Wairszawa 1853). Flrócz Lego zinafazło się w tym samy1m numerze
sporo i·óżnej <»bjętości artykułów i not o łódzikiej oświacie, z-0.roVv'O•tności i dobrnczy1nn-0ści, teatrze i sztukach plastyc:z.nyich, czas-0piśmite<.runicbwie, a nawet o głośnej przez wii•e,le la1t cuikierini Ro...
s:z.kowskiego. Nie zahrnkło w tym pierwszym, poświęconym Ło
dzi, 111um~ze „Złotego Rogu" wiersza o Lodzi pióra Artura Glisczyńskiego (1869-1910), oikreślonego mi·anem „Berange.ra łó<l:z.kde
go". Wiersz tein, ro:z.poczyna.jący się od słów „Ponad po'la m a tki
ziemi", prz:'fpomniany został osta;tnio przez wydawców antologii
„Kwia,ty łódi.ki:e". Zwraca uwa.gę czyteLnika zapowiedź poświęce
n:a następnego •numeru „Złotego Rogu" Lodzi wspólczes·nej i roz.w Łądzń
powslecimiania go podczai; odbywającej się właśnie
wiei kiej wystawy pnemysło.wo-rzemieślnic 1.ej.
Zgodnie z za•pow<iedz.ią ko·lejny, 40 numer „Złotego Rogu" opublikował artykuł „Łó<lź dzisiejsza", również pióra 'Zenona Pietkiewicz.a, 01raz do,nqe·siie>nia o aktualnyim życiu miasta. Interesu'jąc-e są uwagi P.ietkiewic?.a na temat sybuacji w dziedziruie życia.
kultu-rahnego mia•sla: „Łódź jest i1stotnie miasteom mniej k•ultu.ralnym niż wszyst,kie in1ne, posiada wi·ele ujemnych czyinini,ków i
waru1n,ków żyda, aJe to .ntie powri1nno zra1żać tych, którzy by chcie'i pracować nad irozwoje.m kultury na tym ndewdzięc:z.nym i w
z,naczinej czc;ści ja1'l•wym gruncie. p,raca kuJtu.railna w tym mieśrie jest niesłychanie trudna, bo w ogóle trudne tam jest ws1pół
Dodajmy d<'l
życie cz.tcrnjęl.vc:z.nej i czleroplemiennej lud>ności.
lf'i(<> rozbieżiność, a nawet wrngość, a będziemy mieli obraz tych
P 1imn to
l\',1·jątk-0wo ciężki>ch warunków pracy kuJlu.ralnej.
1\-szyst.ko, Łódż powinna się s;tać dla >nas terenem ro.>,Jegłej, wyD0tąd tej p:·acy pritrwałej pracy ekonomicznej i spoleczJ11ej.
święca się slo!'unkowo niewielka liczba jedno ti>k, przPci;iżonych
obowiąvkami. Widzimy je wszędzie, na ka.i.dym polu. Chodzi o
to. ażeby tych jednoste·k było możUwie na,jwięcej".
Widocznie itnLc:jaty,wa redakcj1i „Złotego Rogu" spobkała ~·ię z
życzliwym przyjęciem publlc:z.ności literackej, b-0 już 29 wrzeŚ<n1ia 1912 ;r. w kolejnym numerze pisma reda1kcja zamieści1la o.gło
szenie następującej treści: „Kierowndctwo dodatku do „Zło,tego
Rogu" pt. „Łódź" powierzyliśmy p. Zenonowi P·~etkiewiczowi,
w:i-1bdtnemu ekonomiście i puh!>icyśde, którego :z.nana dłu;;:oletnia
praca nauko.wa i literacka, szereg d:z.ieł I roz.praw, pokaźmy pl-0>11
publicystycirny, gru1n:Lm1-ina z,najomość sfosunków prawnych. niezależność $•tanowiiska i sądu, rzadlka c:z.ujno.ść nad wszelkimi zja\1·iskami ż~· cia Maz potrzebami kraju - dają dost.atec:z.ną rę· •
kojmię, ie dział ten będzie .po'lltawiony na od,po,wiedniej wy5-0'kośnia 1912

Od naczelnika .do dyktatora
i
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1n1cJatywa
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międzynarodowej.

ZENOtJ JAN USZ
MICHALSKI /
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•

ści".

Zeno•n Pieikfowirz <1862-1932), którego obszemy ż~·dorys o•
pracowany przf»t W<W1dę Rwlmyżo z,najduje się w 26. tnmie Pol·
skiego Słownika Biogra.fitczmego, postępo·WY dz~e1nni,ka1r'z warsza·
wski, i.ntereSO'wał s·ię głównie problematyk,ą ekonomkziną i spo·
lecziną, Miskie mu były też sprawy oświaty i wychowania, w tych
właśnie latach działał na terenie nasze.go miasta ja,ko dyrekto'l"
Towarzys~wa Popierani,.. Pracy Społecroej i przedstawiciel „K·u.yiera Wa.rsza•wskie,go". Mies1zikał. przy ul. Inż;,.,nierskiej 1 i na ten
adres prosił .,insty.tucje łódzkie i osoby prywabnF> o rnadsyfanie
sprawowań, brroszur, wszelkich uiwag, notatek i głosów w sprawach dotyczącyth życia i potrzeb miasita".
W programie reda·kcyjnym, za.mieszczonym a1a C'zełP piNwsze•
~o dodatku (wszystkie zaopatrz.one były tytułem „Łódź". obramo„W
w~nym slyliwwan.)'m widokiem miasta), Pietkiewicz pisał:
dziale tym będziiemy notowali i oświetlali wszelkie z.jawi.ska i
potrzeby wszystkich wa•rstw i grU'P ludnołci lód:z.kiej. Będziemy
wskazywa.Ji wszelkie nicdomaga1ni.la. a gdy zajdzie potrzeba, nie
będz,iemy szczędzić krytyki su,rowej tym wsz:ys-tkim objawom 1
.na rozwój
czy;nnikom. które wipływają u.jemll'l'ie lu.b zabójcr.o
z~rowego żyda . Kry•tyka ta będz:ie prowadzona nie dla k1-ytyki,
111e dla chlo·sty, lecz dl.a współdziałania samQ.pomocy społecznej
w usuwa.nłu niedomagań".
W dągu króbko1rwałej PJ:{?.ystencj'i dodatku i niPwiele dłuższej
sam~go „~łoteii;o Rogu" Pi€t'kiew1icz sfarał się realizo,„·ać swoje
zamierzema. Irulere~o·wały go sprawy ekonomic:z.ne trudna svtuacja robotnit!>ów łó<lzkich, stan higieinicziny mieszkań i opieka
zdrowotna, szkolnictwo i sprawy kultury, tramwaje i telekomu1;u~acj~. Dostrzegał rozwarstwienie majątkowe wielonarodowosc1owei . społecz.111>0ści łódzkiej, nie krył trż swych sym,pati.i dla
proletariatu, choć zasadniazo niechętny był walce klasqwej. Pisał
art.1,kuly i notatki niemal wyłącz.nie sam, nie potrafiąc lub nie
chcąc powięks,zać grona w.>pób~racowiników niewielkieg-o. bo zaledwie dwustro<nico>we!!,o dndatku, co vres,z.tą zapewne pnvspie~z.vło ~ego k·res w 1913 ·r „ ki·e dy t0 w 46 num.erze „Złotego Rogu"
paiawlł się ostat1J1:i odcinek .,Łodzi''.
Na łamach „Złotego Rog,u" pojawiły . się 124 a•rt:Ykuły i noty
informacyjne o róż.,nych przejawa·ch życia społec:z.nego Łodzi. Nie
sposób w kirół•kiiej not_a.tce pr:zedstawić bogatej i wielostronnej
treści dodatkµ, wi>tma się ona stać przedmiotem <Jsohnej rozpra11.·y, s•zerzei prezeintującej poglądy redaktora. który w czasie naedługiego pobytu w Łodzi poh-afił szczególnie ostro dostrzec rażące nieprawLdłow<>ści tego miasta peł>nego kontra5tów. W jednej
z. notatek, zawairtych w d<>datku „Łódź" nieja.k•i Heron (może to
memany P'eudonim Piet.kiewicza?) pisał: „Kogo .losy wciąi:(nęły
do Łodzi, ten się staje .ie.i niewol>n·i>k iem. Wampir p.rzemysłu wysy,~a. m~n~ i ~uszę. Znika ją wsze·łkie poloty życia szerszego, top111e.1ą ideały 1 na widnokręgu życiowym 1XJzostaje sza.Ta troska.
Sia.rzy;r.na ta ro7.d·rabnia du.szę ni>S7.r7.:V więź społec:z.ną. poczurie
po.trzeb .d11c.howych i kultu·raln:vch" Przygnębiającą była ·łódzka
rzeczyw1stosć sprzed la't siedemdziesięciu.
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Wieś

z wycinanki

. dzk'1eJ.
s1era

Wyciinankę tę „mazur" z.wą. Jest gwiaul.oz.biorem,
Bo· gwiaul. czwórka rózgami rzęsiście z niej go['e Barwy maku, gawrona, modraszka i żółci,
Pod gwiaul.ą-trzy ogonki jak drabki. Gdy szczebel
Ostatnii takiej drabki naciśnie twój bucik,
Wd:ra.piesz się, dajęć słowo, żywcem na podniebie.
Po czY'll) poznać to miejsce, gdzie niebo opodal?
Po żydu WY15trzyg&nym, a żywym jak zając,
Po gaikaeh, wśród k.tórych żywa szemrze woda 1
Po słońcu, które wiSi jak pstro•katy paj-ąlt .
Ze słomek nad $trzechami, po paw:iµ stuokilrn
Og.ródków z lrocha·jvielem, po tym jak przez sienie
Ująwszy się za ręce „loki" i „kozokii"
W koralo-wych lejbikach v.it.:iąż wiodą ziernńeniec,
Po tym że chod~ z królem i c~mym „wL!ii.aTz.e",
Po kręceniu kućmid'!"ów ł kwieooniu marzeń.„.
Tam od ba'!"w ruie od['óżnisz trosk, łez od wiwatów
I koi żywą wodą bibułkowy dz.banek._
Wdrapiesz się tam„. aż nagle zatęsknisz za cieniem,
Obrócisz dTogowska·zy i gruehni·esz n.a :zii-ernię
Z gwiazdozbiorów czmmbaa'Wlnych, ze s.nów wystrzyganych,
Lecz wineit mów na podniebde wspiinasz snę zziajany KTaS1t110wieś, gdzJ.e włod0.1rz.ą spokój i poranek.

Na ma owanie
Sta-1slaWa lorpy
Niebo z akwamaryny, nie z łaciatej bieli,
Na nim procesj01n.alruie wleje s•ztainda.r zorzy.
Na jeźdźców z bzu bukietem mknących na wesele
Ko•rpa po tutejs?lemu modtI'e portki wrożył.
Babl-e szorce - lcrzyżówlcl z malw z pSt.rokatą zebrą.
Na koniach malowanych lśnią ugryjskie rzędy.
Gospodarz im do ko·ryt chlusnął laine srebro.
Z boku ogród gwiazdiziatl'ski - w zodiaki z lawendy.

Taką v.loskę w oleju Korpa nam ukaże
I żebyśmy Sierad:z:k!e mali najdokładniej,
Prosto w ·ramy obrain.i wiódł nas refektairzem.„
Ale pomylił drogę i z.aw16dl - w Arkadię.

Ballada
Kto pęd~ przez wieś, przez błoń, przez. smug?
To pewnie dz.iadek i chory wnuk.
Gnają na koniu prz.eż St4'ońsko, Ła.sk
Obok olszyny ubranej w btlacsk.
· - Dziadku, czy wid<Zii.sz? Kto to tam sit.of.
W czarnym cylhndrze, w tucperskim stroju?
Ze skrzyipiec czarne wytrząsa granie.„
- To cygan, W'IlUku, 1le przebra.niec.
Nie bój się, dziecię, zła ci nie zada.
To jest śród.pośde i to ballada.
Dziad1k,u, czy wkizlisz? Co to za ziwderz.a1k?
ma z kiija, grzywę z paździierza,
Ryczy jak wołek, ja,k boc<illlln klekcze„ ••
-:- To jest z.a kwra przebrany człeczek.
- Nie bój się dviecię, z.la ci nie zada.
To wLeś sieTadzka i to ballada.

-

Szyję

- Dziadku, czy widzlisz? Niedźwiedź snę biesi,
W baranim ruinie, w słomie, paczesi.„
Nie bój się, dziecię, z.la cl nie zada,
To zagubiony mi·t i ballada.
-:- Dziadku, czy wLdzisz, ja.k tam na łące
Na równe nog,i i;rywa się słońce?
W bi-egu zamachnie grzywą czerwoną
I ćmy na wschodzie od n1ego płoną.
- Nie bój sdę, dziecię, kto na koń si.lada,
Ternu zwid, jawa, rnro-k z.la ruie zada.
Koń to syn słflńca, a słońce - życie.
Złe ty-I.ko pełza i tylko skll'ycie.

notałnik

Konopnicka
am1;y;;

AAA

au;;:a.:w

Wiosną, gdy k.raj zi·elOIIlą wdziewa kamizelę
I do czapki wzgórz biał·e przy'PLna stokrocie,
A z łąk i pól nadbiegną fujarkowe trele,
Du.sre na poddębiclcim J;)!'zys!adają płocie
Niczym gąski nadbiegłe od lwowskich zagranic.„
I wtedy w dzikim parku w lrapelu-sz.u w kwiatach,
Z binoklami na sznurku wymgławia się pani.
Nie dziw się: dueh, gdy tęslmli, zszedłby na kraj świ,ata.
:Oziki pairk poddębiclci. Spójrz, kłębek mgły mię!Qki
Mgłą btnokli lustruje róże i lebiÓdy.„
Bo tu niegdyś zgubiła pieśń swojej lireńki
Przy kamieni.u, gdy poszła z dz.iiećrnl na jagody.
Po<ldębiice,

•
;

Ciebie

prZJJSC

kartką.

Uderzył w struny i pochyiając się lekko nad stołem, na któ-

notatnik,

zaśpiewał:

Dziś do ciebie Przyjść nie mogę,
idę w nocy mrok.„
Spiew~ł cicho. może nawet przesadnie cicho, ale każde słowo

Zaraz

w tym niewielkim pokoju z wolna wypełniającym
ł
kiem. brzmiało wyratnie I niezwykle naturalnie.
Zwróciłelm także uwagę na to, że ani razu nie
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słowa:

,,.„Ja

ży~ będę

Kolysala matka, kolysala syna
I śpiewała: lulaj-luli, synku luli.
- Zaśnie synek, zaśnie, zaszufn.iala trzcina,
Nie od kolysanki - od niemieckiej ku~i.
Kolysala matka, syna koly.~a/;a
.
I szeptała cicho: śpij jasny do rana.
- Zaśnie synek, zaśnie, wierzba zaszumiała,
Nie noc go ulaży, a niemiecki granat.
Kołysała syna, matka kolysala.
Nie umiała żadnej piosenki zanucić.„
Tylko trzcina z wierzbą cicho zaszumiała: .
- Nie wróci Jasieńko, :z wojenki nie wróci.

tódzk1

Naz~ał się Zy~l!nt G6rrl:iak, ale już w pierwszej klasie
ochrzC111J go '!Zyga i tak. juz pozostał na zawsze w pamięci
kolegów z Panstwowego G1nmaz3um illll. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie .
. Wysoki, ·szczupły, o jasnej C2lUprynie 1 stalowych oczach stał
się wkrótce ~ed:ną z najbar~z:iej populamych postaci w n~szym
szkolnym świecie. Zresztą me tylko w szkolnym bowiem natu'
ra obdarzyła go pięlmym, tenorowym głosem.
Z początku śpiewał w naszym chórze, ale już niebawem awansował do roli solisty. Kiedy podczas szkolnego njbożeństwa pły1_1ęła melodia „Ave Maryja" Schuberta, odnosiło się wrażenie że
Jego ?~os nie. ~a żadnyc.h ~ra·nic i z jakąś przedziwną łatwo'śdą
prz~biJa ~am1~e sklepienie, płynąe nieskończenie daleko.
Nic tez dziwnego, że sporo. ludzi przychodzUo do kościoła
Wizytek specjalnie po to, by posłuchać jego śpiewu.
Zyg.a_ był młodszy ode mnie o całe dwa lata i chociaż razem
cl_l~dz1llśrny. do ,za.moj.szczaka" i mies2lkaliśmy w tej samej dzielm~y zwaneJ. populamie ,,za tunelem", poznałem go bliżej dopiero
podczas wo3ny.
W 1940 rokJU Pr;zez: pewien cz.as pracowaliśmy na kolei przy
wyładu?ku "'.ę~la 1 doskonale pamiętam, że właśnie wtedy ukoń
~zył os1emnasc1e lat. ~ ~Y~ czasie miałem sporo okazji słuchać
~ego. głosu, tym bard~:eJ, ze repertuar miał niezwykle boga.ty
1 śpiewał bard~ chęb?.lle_ ni~ przerywając machania łopatą.
. Pewn~go dma, na 1rru~inach jednej z koleżanek, sprawił mi
mespod~1~ę. recytuj.ąc wiersz, który tuż przed wybuchem wojny za~1eśc1lem w międzyszkolnym plśrnie „W słońce". 1 chyba
wł~ś.m_e wt~y POZD:ał. d:zdevyczYrię. w której zakochał się beznadz1e3me. Miała na imię Alina. Wysoka, smukła o smagłej twarzy okoloneł spl9tami cięż;kich warlroozy, patrzyla na świat oczym~ pe~nymi zadumy. W jej niezwy~łej urodzie było ooś, co
omeśrnuelało pasze młodzieńcze serca.
W parę. miesięcy później, nawiązawszy kontakt z Ruchem Oporl!, opuśc:1łem dom i znalazłem się na Zamojszczyźnie. Przez
kilka ~rn namawiałem Zygę do wspólnego wyjazdu, ale nic z
teg~ rue wyszło. Po prostu miał już własne konkretne plany
związane z dalszym pobytem w Lublinie.
Sp?~ali~my się d?piero po paru latach. Któregoś dnia, po
przyJezdz1e do Lublina, wpadłem do kolejowei biblioteki, którą
przez całą okupację prowadziła moja matka Tarn właśńie spotkałem Zygę. Zwrócił matce wypożyczone książki i !llie biorąc
nowych, wyjaśnił, że musi wyjechać. Wyszliśmy z biblioteki razem.
W:~edział~m już od dawna o tym, że Zyga pracując w ekspedyCJI kole1owej wraz ze Sławkiem Jurgo, bierze czynny udZ:iał
w Ruc;hu. Oporu. Obaj 'i:iemal codziennie narażając życie, zajmowali się wysyłką brom w skrzynkach umies1lCzanych pod wagonami. Broń ta, przeważnie Z<dobycooa lub pochodząca z samolotowych zrzutów. wędrowała z partyzanckich oddziałów Zamajszczyzny, a nawet i z Podlasia okrężną drogą do Warszawy.
Na ulicy za.pytałem Zygę, czemU'" opuszcza Lublin.
- Muszę - wyjaśnił krótko - wiesz że kocham Alinę i moje
życie bez niej nie miałoby sensu. Ona jes~ łączniczką Armii
Krajowej i uważa, i.a dawno już powinienem być w lesie tak
samo jak jej brat.
- Powiedziałeś jej o tym, co robisz na kolei?
- Nie, przecież składałem przysięgę. Sądzę jednak, że się
domyśla, ale nit! mówimy o tym. Postanowiłem i decyzji pie
zmienię. Idę do lasu.
Nagle, zmieniając temat, zapytał:
- A co u debie? Podobno napisałeś kilka pa,rtyza111ckich piosenek?
- Coś tam napisałem.
- A może byś tak po starej znajomości skrobnął coś specjalnie dla mnie. Przyda mi się na leśne wieczory.
- Spróbuję, i tak spotkamy się w lesie.
- A co robisz w niedzielę? - zapytał niespodziewanfe. Będziesz jeszcze w Lublinie?
- Chyba będę. Wpadłem tu tylko po okulary, ale nie mogę
dostać odpowiednich szkieł.
- Wobec tego zajrzyj wiecZOTem do Aliny. Ja przyjdę się
pożegnać_ Może sobie nośpiewamy.
- O której?
- Koło piątej.
- Tak wcześnie?
- Widocznie tam w lesie iapomniałeś o policyjnej godzinie.
- Racja. Chyba przyjdę Cześć!
W niedzielę odwiedziłem Alinę. Spóźniłem się trochę i przyszedłem 9koło szóstej Ale Zygi jeszcze nie było. Moje nowe
okulary o przyćmionych soczewkach stały się głównym przedmiotetm zainteresowani<> zarówno Aliny jak i jej dwóch koleżanek. W chwili, gdy matka Aliny poczęstowała nas herbatą
z lipowego kwiatu, zjawił się Zyga. Odniosłem wrażenie 1 że jest
trochę podniecony. Przywitał się i od .razu sięgnął ręką po gi·
tarę zawieszoną na ścianie.
- Mam dla was niespodziankę - powiedział cichym głosem,
Wczoraj dostałem nową piowpatrując się w twarz Aliny. senk :. Tekctu me z.nam na pamięć, więc się będę podpierał
położył

ostatnie
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partyzanckim oddziale podporucznika Nerwy
Niedługo mu było dane walczyć z okupantem: W parę dni
po przysiędze, dokładnie 7 kwietnia w Wielki Piątek, oddział
Nerwy wpadł w okrążenie niemieckiej ekspedycji karnej, liczącej
ponad pięciuset ludzi. Na otwartej przestrzeni. między Pawii-nem
a Babinem, doszło do· dramatycznej walki. Poległo trzydziestu
chłopców. Jednym z nich był Zyga. trafiony kulą w czoło.
Tak więc nie zdążyłem napisać obiecanej piosenki specjalnie
dla Zygi, ale moja „Leśna kołysanka", która niebawem z Lubelszczyzny dotarła aż do lasów kieleckich, powstała z myślą IJ
nim i jemu jest poświęcona: .

1981

„Dziś., do

z tekstem. Kiedy

kłosach zbóż", matka Aliny, jakby pragnąc ukryć przed nami
łzę spływającą po twarzy. uniosła się z krzesła i bezszelestn.ie
wyszła z pokoju.
Nie pamiętam już co powiedziałem po wysłucllaniu tej pięk
nej piosenki. Wiem tylko, że było to moje ostatnie spotkanie
z Zygą, który dotrzymał słowa Alinie 1· niebawem znalazł !>ię w

w
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Na podręcznej półce w mojej b'.bliotece st?i.a obok sie~ie Jnformatory literackie: „P'.sarze Ziemi Kra~owsk:ei", „Lu.buskie., srodooraz
Pisarze Wlelkopolsln ', „Gdansk hterack1
wisko literackie"
„Polscy p'.sarze :,,...s'~ółcześni" Lesława M Ba~telsk:ego (trzy„ wydania) i trzytomowy „Słownik. wspólczes.nych pisarzy_ Po~sk1ch .. opraco.wany przez Instytut Badan L1tera<'k1cb Cieszę. się: ze d~:s m?gę
na tej półce pastawić k.olejną książkę - „Łódzkie sr~dow:sko ht~
przez Kraiową Age11cie
rack:e" Tadeusza Błażejewskiego wydaną
Wydawniczą ~Łodzi.

ani wydawcy
Niestety - radość moją mąci fakt. że ani autor,
ydanymi wcześnie.j publinie mieli chyba okazji zapoznać s:ę z
kacjami tego typu W każdym raz:e tak!e o<lnoszi:: wrażem1e. Wy-:starczyło bowiem dokładnie obejrzeć to co już wydano, aby i;strzec
sie błędów Stało sie jednak inaczej
niechlujstwa. ~a
Zacznijmy od drobiazgów czyli od Z\ ·yk/e!(o
tu p:sarzy - jedenas.cu
osiemdziesięciu c-ztere<>h prezentowanych
nich . są m: \i;i..
'PQzbaw\ono fotografii Niby drobiazg, a1e wśród
Stanisław Brucz. Zygmunt F.\ias, i\nt.oni Kasprow\cz ... N.:kt IlJl, ,me
wmówi, że nieosiągalne l;iyły d1a wydawcy te Cotograf1e. Częsc z
nich znajduje sie w archiwum „Odgłosów", a część można było u.
zyskać od rodzin. lub od samych autorów
N:e wspomnę iuż o niechlujstwie terhniczno-graf1cznym, o błc:dach
w przypisach, o pomyłce w nazwisku iednęgo z pisarzv „.
Są to jednak drobiazgi w porńwnnniu z samą koncepcja, a rac:zej
jej brakiem. Nie wiadomo bowiem iak:e aut<?r inform<i:tqra P~Y- .
jął kryteria doboru haseł Są w informatorze bio_gramy o:sarzy nieto bardzo dnbi-7.e. bo twórczość św!adczy o
żyjących od dawna Jei;t w:ęc Grzegorz
obecności w środowisku, a nie data ~mierci.
Timofiejew, jest Stanisław Brucz. jest Roman Łoboda„. Czemu wobec tego zapomniano o tak rdzennie lódzk!m p sarz• · jak Włady
na:eży do
sław Pawlak, które~ „Kamie>nica w!elk!ego miasta"
powieściowego kanonu łódzkiej lite>raturv?
p'sarzy, którzy
Podobnie rozchwiane 5ą kryteria w wypadku
do ~nny~:1
w'yjechal!
całe lata byli zwiazani z J'.,odzia. a poteIT'
nie ma Marka
miast. Jest więc sylwetka Lechf! BuclreckiC'~O
Wawrzkiewicza. choć Bud recki wyjechał z {',odzi prz<'d ćwierćw e..
ezem, a Wawrzk'.ewicz pare lat temu. Jest sylwetka Jana Koprowskiego - nie ma Jarosława Marka Rymk'.ewicza, choć obaj jedna,
ko byli związani z Łodzią.
informatora do
Żeby była jasność. Nie domagam się_ rozdecia
rozmiarów podręczn:ka historii literatury w Łodzi. Domagam >:e
po prostu konsekwencji i jasnych kryteriów doboru, których w tym
·
wypadku zabrakło.
Sprawa koleinę. to zawartość informacyjna haseł. Rzecz je&t dość
złożona, bowiem na ostateczny ich kształt m;eli decydujący wpływ
sami pisarze. Stąd wzięły się takie różnice w obiętości i 'rnwartości
informacyjnej haseł. Antoniemu Kasprow'czowi na przykbd oo12 linijek;
święcono 19 linijek tekstu; Alek8androwi Kamińskiemu Helenie Dunin - li linijek, a Kazimierzowi Błeszyńskiemu - 9 linijek.
obliczanie ilości lin:jPk
~~że się komuś wydawać niepoważne
poswtęconych danemu pisarzowi. ale przecież wymieniam tu twórców z dużym. bądź znaczącym dorobkiem. nie zasłu_gu j!l.cycb na lakoniczne wzmianki O Aleksandrze Kamińskiem nie wystarczy naby! autorem „Kamieni na szanier" ł pedago~iP.m - to
pisać, że
postać wielowymiarqwa, legendarna„. Prawie r.ałą książkę poświt;
cił tej oostaci Czesław Michalski („Wojna warszawsko-n!emiecka")
- a nawet owej pozycji nie odnotowano w przypisie. tylko banalny artvkul ik z „Odgłosów"
Kazimierz Błeszyński opublikował niewiele. ale aż się prosiła
jakaś zwiezła charaktervstvka P'l~Jądów f\!Qzof:crn vch te<.?:o myśli
silnvch zw'azków z
ciela, czy choćby informacja na temat ie.go
ruchem rewolucyjnym na początku w;ekt1
Antoniemu Kasprowiczow' i Helenie Dunin o<>Św'ęcono zdawkowe notki. choć' są to oostacie znacziwe którvch twórczość· iest już
wartością rnmknięta i można bv!o <;próbować ldefiniować .ia peln·ei
publikacji Pisar1<>
. Doskonale rozumiem trudna rolt;> autora
- prezentowali sw'">.iP
de facto współautorzy informatora
Jący sylwetki - mówiąc del'katnie - z du~a dbałościa' o szczep,ólv dote.i szansy nie m:eli
nieżyjący
Pisarze
twórC'znśC'i
własnej
tyczące
owych
wvrównania
- to oczywiste. Sądze iednak. że zadanie
szans należało do autora całości Tak >it;> ie<lnak nie stało.
~tą~ wziełv się dvsproporc_ie> oolPgaiące aa tym, ie> Iksowi ·wy.
m:enia sie drugorzędne nagro<jv - a niP7viq<'vch kw't11ie !.dawkubinra ;;;,ę
Stad
wą notka o nie>wielkil'i yvartośri ,nf„rmarvir.Pi
kompr~mituią<'E' paradoksv - iak na orzvkła<i ten , ŻE' oisarz. który
AK"
„żołn<eP
iako.
'est
'lkre~lanv
lat
R-11
miał
w czasie okupacji
- natomiast w no<'ie n Aleksantlrze Karn'ńsk m którv bvl człon
kiem kierownktwa Armii KraiowPj rP<laktnrem naczefnvm „Biu!e.
_tynu Informarvinego" szefem BTP ()kregu WarszawskiPgo AK i szefem Małego Sabotażu „ Wawer" - nie ma na ten temat nawet pół
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.Łódź jest ostatnim miastem spośród wi~ks1,vch środowisk literacW Krakowie
kich: które dotąd nie> miało rzPtelnego informfltora
Gdansku Katowicach P11znaniu 7iPln!'ei Górze nawet - publikacje
tak'e ukazałv sie prwd w; el u lat v
.w Uxlzi dn oodobn!'j rrnhlika<'F nrzvmiPrzano s1e od co najmniei
Kiedv ia wresz<'l!' wv<iano - okazało się, że góra
p1ętn~stu lat
urodziła mysz Szkoda że nie z<lP<·vrl„wann sit;> na koncepcje na'·
b1ograf!c·znvch '2
artvk11łów
prostszą: zebranie w iedna ksiażke
„odgłosowej" serii „Słownik. pisarzv V>ci7kiPh" ~ uzupełnienie o Parę
nowv<'h sylwete>k młodvch autorów - i wówczas mielibvśmv PU·
blikacje której ani środowisko, ani wydawca, ani autor nie musieliby się wstydzić.

na
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antologii, ni sztambuchów i imionników. Zresznie cieszą się one także zbytnim uznaniem u krytyków i zawodowych recezentów; nie znam takiego edytorskiego przykładu z ostatnich dziesięcioleci, który nie
zostałby oceni'<IDY pawściągliwie, już to za subiektywny
dobór autorów, już to za niejasne kryrteria _yvyboru
tekstów etc. A i sami autorzy, jeśli antologia honoruje żyją
cych mistrzów pióra, mają się czym frustrować: ten wydawniczy gatunek, chcąc nie chcąc, ustala zawsze jakąś hierarchię,
tworzy s~alę warto·ści i literackich preferencji. Ta, nienajlepsza
rzecz z innej
patrząc na
sława róznego rodzaju antol<J.gii strony - ma swoje źródła także w okazjonafno-roczn:c•iwym
charakterze tego typu wydawnictw, w ambicjach środowisk·o 
v.;ych i regionalnych. Często zatem owo „zbieranie kwiatów"
(takie jest właśnie tłumaczenie greckiego słowa „anthologia")
staje się zielarskim kłusownictwem bez większego, ·czytelniczego
. ·
pożytku.
Ja.kkolwiek i „Kwiaty łódzkie, Antologia poezji o Lodzi", przy gotowana przez Barbarę Stelmaszczyk-Świ·o·ntek i Ziemowita
Skibińskiego, musi się liczyć z podobnymi, jak wyżej, zastrzeże
niami, jej edycję należy beZ'lSprzecznie uznać za literacki ewenement. Starannie, graficznie (opracowanie Hanny Stańskiej) i wydawniczo przysposobkmy przez łódzką oficynę tom (przy tym
niedrogi, co warte podkreślenia, zwłaszcza teraz) jest najobszerniejszym - jak dotąd - wyborem poezji, której tematem i liryczną inspiracją stała się Łódź; zawiera 151 wierszy pięćdzie
sięciu dziewięciu autorów. Wierszom towarzyszy 11 grafik, według interesującej propozycji Michała Kuny, autorstwa K. Hillera, W. Strzemińskieg(!, L. Rózgi, J. Krawczyka, W. Śniadeckiego,
Z. Sikorskiego i W. Walkiewicza, a więc artystów złączonych
z ŁodlZ.ią wieloma więzami.
ie
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WojewódZlki Stowarzyszenia PAX w Łodzi i Instytut Wydawniczy PAX ogła
ogó1nopolski konkurs
szają'
poetycki na wiersze~ o tematyce religijnej i dowolnej.
W konkursie mogą wziąć uuzeszeini
dział z1l.równo poeci
jak też niezrzeszenii w związ
kach twórczych.
Utwory nigdzie dotychc~as
nie publikowane, pisane języ
kiem lirterae1krim, <llpa>trzone godłem, w pięciu ęgzemplarzach
wraz rz. k01pertą zawierającą
imię, nazwi~ko o.raz dokład!tly
adres autoca, należy nadsyłać
do dnia 1 czerwca 1982 roku
na adres: Oddział Wojewod:1Jld
Stowarzyszenia PAX, Łódź, ul.
:iłiotrkows<ka 49.
wierszy nadesłanych
jed1nego autora nie pow11ma przekraczać trzech.
nawręczenia
Uroczystość
gród i wyróiinień odbędzie się
w niedzielę, 4 l·Lpca 1982 roku
o godzinie 11 w lokalu Ód~
PAX
działu Stowaifzyszenia
w Łodiz;i.
Ilość

p~zez

Łódź jest miastem wyrosłym całkowicie na gruncie wielkocywili.zacyjnych XIX i XX wieku..
przemysłowych procesów
Miastem kształtowanym pr:rez sploty różnorakich konflikltów społecznych i politycznych, egzystencjalnym tyglem spraw wielkich
i . małych. „Ziemią obiecaną" i ogromnym 7lbiorowiskiem ludzi

•

naznaczonych nędzą i znojem; nuworyszem, dobijającym się
awansów i proletariuszem, walczącym o byt; „ogniem i popiołem"; miastem-Molochem i „miastem nadziei". Pisze o tym w
zracjonalizowanym i syntetycznym wstępie do antologii Barbara
Stelmaszczyk-Świontek.

Taki mit miasta funkcjonuje w literaturze od połowy XIX
wieku i służy rozmaitym ideologiom: od apologetycznych fascynacji do apokaliptycznego katastrofizmu. Podejmowała go na
różne sposoby awangarda, i ta społecznie zradykalizowana i ta
kreującą „nową estetykę". Z tych też powodów „regionalną" wydawać by się mogło - antofogię poezji o Łodzi należy przyjąć także jako poetycki obraz miasta w ogóle jako poznawczo
inspirującą egzemplifikację charakterystycznych dla dwndz.iestowiecznej literatury tendencji.
Łódź w poezji ma dwóch patronów dla których to miasto było
nie tylko mityzującą inspiracją dla lirycznych ~reacji ale rzecŻywistym i konkretnym miejscem na ziemi gdzie się urodzili,
zdobywali pierwsze doświadczenia i dokąd wracali: Juliana TuVłima i Mariana Piechala. Ich właśnie utwory otwierają antolow „prologu" poemat „Ogień i popiół", a w cz.ęści za~y
gię tułowanej „Kwiaty łódzkie" osiem fragmentów Tuw1mowsk1ch
„Kwiatów polskich". Dalej następują wiersze z.grupowane w n~.
stępujących działach, wyodrębnionych przez atlltorów antologn:
„Mit i legenda miasta", „Miasto wczoraj", „Piętno wo~nY. - Radogoszcz", „Miasto dzisiaj'', „Dzielnice", „W czoraj widziane po
latach", „Łódź robotnicza", „Lódź poetów - impresje li_ryczne"
i „Epilog". Wypisałem te klasyfikacyjne tytuły bez "'.'1ęks:z.ego
przekonanW., boć kryteria podziału tekstów w antologn n~ p~
szczególne grupy są nie e!<J końca jasne. Raz temat d~cyduJe, ze
dany wiersz je-st tu a nie tam, - raz czas powstania U/tworu,
w innym przypadku' - by tak rzec. - zawart~ść ideowa, jeszcze
w innym układ przestrzenno-urbanistyczny m1as~a, _który . stał
się głównym motywem liryku itp. Najprostszy 1 naJwłaśc1wszy
- moim zdaniem - byłby układ chronologiczny: czytelnik zorientowałby się zapewne sam co jest Łodzią „wczoraj", a co
„dzisiaj", a co jeszcze „wczoraj widziartym po lata?h.". A po~~
tym, co mogłoby stać się wartością niebagatel~ą tak1eJ antolo~u,
układ chronologiczny zaprezentowałby ewolucJę tematu łó?zk1e~
go w poe:z:fi, także przemiany samej poezji, jej .środków, ltrycznych formuł i konwencji. A jeśli już nawet komeczny był układ
tematyczny(?), to mnogość dz.ialów zaproponowan'.1 p'rzez„ autorów antolQgii zamiast ukazywać bogactwo poetyckich wiZJI rozbija to imponujące zwierciadło na kilka kawałków, które trzeba
· :r. trudem składać.
Nie mam zamiaru podważać reprezentatywnego przecież .. wyboru wierszy ó Lodzi, ani pocztu poetów, któr~y .w anto}ogu. się
znaleźli; z przekonaniem wierzę w kompetencJe. 1 kryty:znohteracką solidność autorów antologii, c~oć jede~ :v:;,rsz m~1e zastanowił. A mianowicie, w dziale „Miasto dz1s1a~ . z.amie~zczono
tekst Bohdana Drozdowskiego „O szesnastoletnie] ~karmmo·"".a
nej'' który znalazł się w antologii tylkc dlatego, iz V: .a~ug1m
wer~ie dookreśla .,miejsce akcji": „na rogu Piot~kows~1e.J 1 Tuwima", bowiem sama bohaterka „lirycznego felietonu . Jest postacią, która z równym powodzeniem. mogłaby oczekiwać na
rogu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich.
Mniejsza. Czytam przecież te wiersze, nie tylko jako recenzent
i nie tylko jako łodzianin (z zasied.zenia wprawdzie, al~ - łak
mi się zdaje - także z przekonania. które narasta o.a ćw1erćwie:
cza), czytam je jako odbiorca znajdujący satysfakcJę - rozmaite - w dobrej poezji, a jest to niepodważalna zasługa pomy~ło
dawców, autorów i wydawcy antologii. Także po~tów, w więk
szości tzw łódz.kich (choć to nic nie znaczy w obszarze tego, co
jest rzeczywistą wartością w poezji). którzy dzięki antologii
(10 tysięcy nakładu) dotrą do kręgów czytelniczych o spo·r ym
zasięgu. Z tego właśnie powodu mam wiele zastrzeżeń do „not
o autorach" zamykających antologię. Łódzkie środowisko zwłaszcza poetyckie - nie ma wielu okazji d-0 szerszej prezentacji wśród literackiej publiczności. Te noty właśnie mogłyby
stać się jedną z tych okazji Pomijam już to. że i'ch układ cał
kowicie dezorientuje czytPlnika (zestawiono je nie alfabetyczrne,
ale odpowiednio do miejsca w jakim zamieszcza się. utw?ry:
,pomieszano ze źródłami i objaśnieniami tekstów; a pomewaz dodatkowe zamieszanie - bloki 'l.vierszy pos1.czególnych autN~w
rozkawałkowano na działy, nazwiska poetów pojawiałą si~ k~l~
kak 1 otnie raz z biografią, ra1 bez), jeśli starczy mu c1erphwosc1
znajdzie ~zego szuka. l'lt<itniejszym ;est fakt, iż owe ~oty forNiektó.rych
mułowane są z pominięciem jakiejkolwiek zasady
honoruje się wybraną bibliografia publ ikacji , innym wym·en:a
się zasługi, funkcje społPcrno-politvc1.ne ora7. etaty, b_ez podania
jakiegokolwiek tytułu zbioru wierszy, lub c1egnkolw1ek ~o I'.o~
twierdzałoby, że ten oto , a ten autor .ie8t noetą Nie mówH\G JUZ
o jakichkolwiek pr<>porcj;ich w opisie bio- bibliograficz.nym
Jak na recenzję przv~tało, na koniec powinienem. autorom
antologii w złocie i czery.lieni oddać co autorskie 1 twórcze.
Robię to z tym większym przekommjem, że jest on~ .,.- tak .czy
inaczej (recenzent musi być krytyczny) - neczyw1sty~ osi ąg
nięciem edytorskim nie tylko w skali kultury naszego miasta.

cynizmu,

które

tak

czę>to

każą nam odnosić się z nieufdo poczyna1i naszych
nością
bliźnich, żeby pod po:ziorem wyświadczenia usługi nie wysta-

Szpitą.l

ze snów?

Już dawno żaden serial telewizyjny nie zyskał sobie u nas
tylu przysięgłych zwolenników,
nie stał się tematem tylu towarzyskich rozmów, jak właśme
ten, mimo iż jego fabuła dalel<"a
jest od sensacyjności i tylko z
lekka ociera się o elodramat.
Przeds.tawia on w gruncie rzeczy pasmo dni powszednich, utkane z. wydarzeń zwykłych,
dziejących się w środow"isku
ludzi ciężkiej i odpowiedzialnej
pracy, w ścianach jednego z
wielu szpitali. W dodatku serial pochodzi z kraju; który w
opinii
polskiej
potocznej
ani nie ma najwyższej marki w
dziedzinie sztuki, ani nie je~t
na tyle odległy i nieznany, zeby oddziaływać na naszą zbiorową wyobraźnię niezawodnymi urokami egzotyki.
Kto obejrzał trzynaście dotychczasowych odcinków, po
których zapowiedziano w niedalekiej przyszłości dalsze, ten
już zorientował się bez wątpie
nia, że chodzi o film TV produkcji czechosłowttckiej. Czym
więc ów„Szpital na peryferiach"
zawdzięcza u nas (i w innych
krajach) tak żywy oddźwięk?
Na czoło wszystkich jego zalet, jego siły oddziaływania wypowieatmosferę,
sunąłbym
działbym - klimat moralny. Bo
patrząc na te codzienne sprawy
z.rzucamy z siebie z ulgą swoją
codzienną skórę, w której, choć
do niej przywykliśmy, jest nam
jednak niezbyt wygodnie, odczuwamy, że jest jakby za ciasna i uwiera. Nadspodziewanie
ochoczo wyzbywamy się drwiny

wili nas do wiatru. nie wygryźli się naszym kosZJtem.
Wciąga nas w tym skromnym. filmie i wywołuje uczuciowe współbrzmienie to pełne
wzajemnej życzliwości i zrn ··
zumienia, prawdziwie koleżeń-
skie współżycie ludzkiego zespołu. Duch grupowej solidarnosc1 przeciwko nikomu nie
uzwróconej, przeciwnie
macnianej lojalnością wobec
tych, którym się wspólnie słu
ży. Brzmi to patetycznie w opisie, ale wygląda zwyczaj111.ie
i po ludzku w ·obrazie filmowym.
wysoki etos pracy,
No,
który tu przejawia się po prostu jako zawodowa rzetelność
obowiązko_wość. Ac1°1, więc d;
tego tę$n1my, tego pragniemy
silniej może niż korzyści ma~
terialnych? Bez odświętnyci1
deklamacji i nawoływań o „udoskonalanie stosunków mię
dzyludzkich".
same tam
Oczywiście, nie
anioły, ale też nie jednoznaczne potwory. Bo niskie intryganctwo Swacha trzeba też
kłaść na karb jego zawodowej
ograniczoności 1 a pyszałkowaty
i głupio mściwy Błażej jest
przy tym próżny jak dziecko
nie'co infantylny (co mol~
przytrafić się nawet tak z.deklarowanemu uwodzicielowi), a
czy bezwzględności hokeisty nie
~łumaczy, zrozumiała u idol0.,
ządza sławy i znaczenia.
Jeśli bohaterowie stają się
nam tak poufale bliscy, to chyba dlatego, że ich osobowość
pok_azana jest w rozwoju, z
o.demka na odcinek wzbogacają
się o nowe cechy, których zawierzymy w to lążki tkwiły w nich od początku, nie
smucznie „dopisane",
zostały
wymuszone przez wymagania
rozwoju akcji. Są to zresztą
ewolucje z reguły korzystne
(a więc
życiowo i . moralnie
jakże ryzykowne artystyc7JI1ie!)
jak powrót żony do zdradzone~
go męża, jak uwznioślenie głu
piutkiej „gołębicy" przez prawdziwą miłość, a nawet fakt.
że wykolejony nadużywaniem
alkoholu młody lekarz, dzięki
dydaktyce ojca znów
mądrej
.staje przy stole operacyjnym.
się
z.dawałoby
Ten przeidealizowany obraz życia
ma w filmie wszelkie cechy
ale - na ile
wiarygodności,
dlatego, że wielceśmy spragnieni wiary w drugich (jak dłu"o
wierzymy, że sami bylibyś~y
lepsi, gdyby nie okoliczności),
a na ile dzięki dobrej artystycznej robocie, przede wszystkim grze aktorskiej... MożP
jednak: to drugie także, to znaczy - pogłębi<Jne psychologiczne motywacje i dl.Iże wyczucie
sytuacyjprawdopodobieństwa
nego, dzięki czemu nawet wypowiedź starego ordynatora o p'.1winnościach lekarskiego zawodu wydaje się wolna od deklaratywności.

Zakres i sposób ujęcia problematyki i zas-tosowana konwencja gry mieszczą się w nurcie określanym swego czasu
(niekiedy niesłusznie pogardliwie) mianem „małego realizmu". No, i dobrze, bo trzeba
umieć podejść do tematu życia
wygórowabez
codziennęgo
przemycania
ambicji
nych
przy tej okazji recept na
zbawienie całej ludzkości, a
Zwykie
narodu.
conajmniej
warte
jest
też
życie
rozwagi, a jeśli
szacunku
jeszcze w jego artystycznym
obrazie znajdzie należne sobie
miejsce - jak tutaj - ciepły
humor i dowcipy, błyskotliwy
dialog, widz ofrzymuje co mu
trzeba, i to ' nie na zasadziP.
schlebiania jego niewybrednym
gustom.

Nie zdziwiłbym się, gdyby
ten {i.Im przyczynił się u nas
do zwiększenia zainteresowania
literaturą i sztuką czeską, zabez wątpienia na
sługującą
bliższe poznanie.

JERZY
KWl1 E·CIŃS' Kl

ży". Udało nam si~ ją naby~

w księgarni w Ki~lcach, gdzie
odbywamy kolejną trasę. Wszyją
zt>społu
scy członkowie
dla
przeczytali. Istna bomba
estradowców".
„wędrujących
Wypisz, wymaluj tr: same kło
poty, trudności.
- Jakiego zespofa jest pan
teraz kierownikiew ~
- Jacka Lecha. W sumie kil·
kanaśl!ie osób. Oprócz wiodące
go, popularnego w całym kraju
piosenkarza, wyst~puje 4-osobowy zespół woka!ny „Primo
voto", Elżbieta Jagiełło, 4-osobowy zespół muzyczny Marka
konferansjer JaLipińskiego,
nusz Pmewski i zespół techniczny.

„Akto••
rowie

Podróży"

czyli
z estradą
na trasie
„Co do panów artystów nie
żalili się oni wcaie na mtepo-

Macie powodzenie?

-

duże. Jace!~
- Wyjątkowo
publiczność,
Lech ma swoją
zwłaszcza lubi go Młodzież. Codziennie gramy w innej miejprzeważnie po dwa
scowości,
spektakle. Bilety po 150 zł., na
salach komplety. Duży czysty
zysk dla paiistwowef.o przedsię
biorstwa pt. „Estradn".

wspomme·ń
- Wróćmy do
150
pana po:tirzednika sprzed
. lat, co pan o nich t'ądzi?

- Gdyby żył obf·cnie miałby
Cobogatsze doświacii:zenia.
· aziennie tłuczemy się zdezelo- ·
po 'kilkawanym autokarem
w jedną
dziesiąt kilometrów
tam
stronę. - Gramy ws;ędzie
gdzie znajduje się sala, czasj:!m
i w salach gim!iastycznych
wystąpi,
szkół. Teatr tam nie
my musimy. I tak przez cały
rok. 10-14 dni w terenie, kilka
dni w domu i znć.w w trasę.
Nieła~we jest życie „Aktorów
w podróż~".
- No, ale i zarcbki nieporównywalne, nawet do znanych

bieranie tak gaży jak i stoło
wego, bo nie tylkc; regularnie
czasem
na czas, a!e i pr::ed
dawno wybrali, ale również na
tę niepewność gdzie $ię u.dać
mają, o czym ja, co chwila od
wszystkich zapytywrmy sam nic
nie wiedząc, nic im powiedzieć
dramatyczaktorów teatrów
nie mogłem. Ludzie nie na sa. nych.
mym tylko regularnym dopeł
- Tak to się wydaje, ale to
nieniu obowiązków szczęśliwość
niepełna prawda. Faktem jest,
swą budują, mają oni i inne
że aktorzy, piosenkarki i pio·swoje czucia i rozkJsze. Tak się
senkarze firmujący zespoły zau nas dzieje: ten wygrał na lorabiają oardzo dobrze. Pozostaterii .i tak by jak;> najprędzej
li, których jest w'ększość, to
wracać do odbierania pieniędzy,
przeważnie aktorzy posiadają
ten zazdrosny o młodszą żonę,
cy kategorię „A", którą przybez
ta wytrzymać nie może
znaje Ministerstwo Kultury i
dalej.
Amora i lak
swojego
Sztuki. Honorarium wynosi naWszystko to było więc bardzo
dal 700 zł za występ. Te stawki
naturalnym i naturalnie takie
się niezmienne od. 15 lat. Kiiew tej chwili, jako już przeszło,
dyś to były duże pt<:niądze, · dziś
zapomnianym zostało.''

Ludwik Osiński
Tak pisał
dyrektor teatru objazdowego w
Roku Pańskim 182J z Kalisza
do swego teścia WoJciecha Bogusławskiego właściciela owego
Woje iecha Boguteatru. Jeśli
sławskiego słusznie nazwano ojcem polskiego teatru, to młod
szego Osińskiego śmiało można
mianować ojcem polskiej estrady. Wykonywał io, czym dziś
zajmuje się kilkudziesięciooso
administracyjny
bowy aparat
instytucji noszącej nazwę Pań
Przedsiębiorstwo
stwowe
„Estrada ... " w m1e5sce kropek
wstawić

Białostock'i.

Łódzka,

Poznai1ska itd.
Objazdowy teatr Osińskiego
z. powodzeniem gra~ takie sztujair „Szlachcic
ki komediowe
„Nauka mężem".
staropolski",
zyskania
„Suplikant, sztuka
funkcji" i inne Na specjalne
życzenie i za odpowiednim honorarium spektakl mógł być ooprzedzony deklamacją lub kupletami ku czci Ja!; iegoś miej-:
Składa
scowego prominenta.
nek na szczęście dla polskiej
sceny jesz~ze wówczas nie znano.
- Co zmienilo się po 150
latach?

Z tym pytaniem zwróciliśmy
do p. Włodzimierza Hołówki
od 20 lat parającegc się estradą, a ściślej mówiąc kierownika i organizatora kolejno wielu
znanych zespołów. Jf-st ich obekilkadziesiąt.
w kraju
cnie
Wzdłuż i wszerz przemierzaią
całą Polskę związane umowami
z poszczeg0lnymi e~tradami.
- Co się zmieniio'? Niewiele
i to na gorsze! Ten cytat na
pochod7l z uroczej
początku
książeczki Stanish:wa Dąbrow
skiego pt. ;,Aktorowie w podrósię

to już nie jest bizres. Muzycy
estradowi, a przewa,żnie są to
dobrzy soliści, wy1•cfują się z
tras. Wolą pracę na tniejscu,
być z żoną. dziećmi i wypracować sobie prawo do emerytu. ry. A propos tego, c-;.y pan wie,
,że muzyk estradowy może iść
na emeryturę gdy ukończy 60
lat? Czy wyohraza pan sobie
gitarzystę
ponad 60-letniego
grającego „bit"?
- Ale wró~my r;c trasę. Czy
•Otrzymujecie też st.olowe o którym pisze

imć

pan

Osiński?

200 zł
na trasie
- Tak,
dziennie, ale co te.raz można
zjeść za te pieniądz€? Poza domem? Dobrze jeśl• gdzieś na
wsi uda się kupił'. kilka jajek.
były

to
Rzeczywiście, kiedyś
duże pieniądze, stcrrczały

nie tylko . na „stalowe" ale i na
legend krąży
na ten temat.

„Stołową", ·dużo

- Bywało wesołe;. Pamięt<lm
przed kilku, laty z~kończyliśmy
trasę- bodajże w Wyszkowie i
zgodnie z tradycją. odbył się tu
Kierowapożegnalny bankiet.
zr.anym zespołem w6·wczas
łem b.ardzo popularnym wśród
młodzieży. Tłukliś"'Y . dziennie
po trzy imprezy CMopcy zarabiali olbrzymie pieniądze, tym
bardziej, że i komponowali i pisali teksty. forsa była nie tylko za występy, ale dużo więk
sza z ZAiKS-u. Czołowy solista zespołu z czołov:ym kompozytorem w trakcie bankietu zeszli do ubikacji w podziemiach
wychodzili
Gdy
restauracji.
stamtąd, czołowy solista spojłzy
rzał na babcię klozetową,
mu się zakręciły w oczach i
rzekł:

babcia, siedzi tu
Biedna
dniami i wieczorami i
Złbt(iwkę, czaserrt
co dostaje?
dwa, masz tu babciu ode mnie
- mówiąc to \Vyciągnął z kieszeni dwa tysiące zł i wetknął
w rękę zdumione) kobiecie.
Na to żachnął się czołowy
kompozytor. - Stary, nie je··
110czekaj tu
elegancki,
steś
chwilę. nie wychociź !
minut.ach wróci.t
Po , kilku
uginając ~ię pod c1ęl.arem pudła
z telewizorem - 1 o dla babci
- rzekł stawiając telewizor u
jej stllp. - Na pe V\ no babci Sif:
tu nudzi, niech soł'ie przynajmniej telewizjr:; porn;ląda! Kupiłem go w sklepie ZURT naprzeciwko. za ~ntĆ'.\.· kę . Nie bę
dę obrażał kobiety pracującej
pieniGdzmi! - dodał z godno-

całymi

ścią

To były czasy, t~·asa podobnie jak przed 150 laty gdy nie
była
kończyła się b:.tnk;i>tem,
nieważna, a ohecnie?
Rzeczywiścii>. ·n te ddć, że nie
ma czym wypr:iwi">& tradycyjnych hank1etńw to ieszcze najtańsze telewizory S<! za 16 tys.
złotych!

Rozmawiał:

ADAM
Waclaw Kondek -

Litografia 1971
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kawy, powied:Małbym
awet - piękny plaobStalińskiego
kąt
iż w dniach
vieścił
9-21 kwietnia 1982 r.,
toruńskim Teatrze
\V
Lalki i Aktora „Baj Pomorski",
odbędzie się XVI Ogó1nopolski
Festiwal Tea·tru Jednego Aktora. Organiztorami imprezy
Min. Kultury
są: ZG ZSMP.
i Sz.tuki, Towarzystwo Kultury Teatralnej o.raz RSW „Prdl'tuch".
Książka ~a -

NIECO HISTORII
aktorskich w
imagań
gatunku
specyficznym
scenic:mym jakim jest monodram ·-· z.rodziła się w l!l66 roku, kiedy to, podczas Kongresu Kultury Polskiej we Wrocldea

ta-k

la wiu, młodzież.ov.'Y· klub ZMS
„Piwnica świdnicka" wysląpil
z inicjatywą i zorganizował OTeatru
gólnopolski Przegląd
Jednego Aktora. ,·
Impreza zyskała uz,nanie zarówno aktorów (dość licme
publiczności
z.głoszenia) jak i
licz.na frekwencja), a
(dość
chyba i także tzw. „wyższych
czynników", bo już w następ
nym roku zyskała rangę FEi
STIW ALU, a to, wiadomo,
splendor dla zwycięz,ców więk
szy (Festiwal poprzedzony jest
eliminacjami, któryeh poprzec.zwyżej) i
kę podnosi się coraz
nagrody wyższe, bo z każdym
rokiem przybywało chętnych '
organizatorów,
protektorów,
sponsorów, czy jak ich tam

gólnopolski Festiwal Teatrów
Jednego Aktora. Wykonawca
- Marek Wysocki z Teatru
Narodowego w Wa'l'sza\'vie.

REFLEKSJ,E OGÓLNE
MQWS

Raczej mino·ro·we. Raz jeszcze bowiem potwierdziła siq
stara prawda, iż monodram wyfnaga od aktora szczególnych
predyspozycji. z których wystarczy wymierne takie jak:
koncentracja, fenonajwyższa
dysryplinR
pamięć,
menalna
oniz to coś co
głów i gestu
powoduje, że •od pien\•szPgri
pierwszego
niemal słowa , f1d
kontaktu wzrokowego z widzem, rodzi się pomiędzy wykona wrą a widownią nić zroZllmienia i serdecznej hllsko~ci.

Ktoś

m'iże

powiedzieć,

że

wymienione cechy świadczyć
powinny o dobrym aktrirstwie
w ogóle i z tym można się
·w sytuacji.
zgodzić. Jednak
niemal godzinę
k' dy aktor
Jest sarn i tylko sam na scen ie, predyspozycje te muszą
zwielokrotnione. I tego
być
chyba brakło większości wyk0na wców w tegorocznym Festiwalu.
W pamięciowym opanowaniu
tekstu „sypnęli" się dosł ownie
mniejszym lub
wszyscy. W
większym stopniu, ale wszyscy.
Wystarczyło jedno czasem sło
wo wypo•wi€dz.iane niez.godme
z tekstem, a już widać było
przestrach w oczach aktora,
sekunoo c.jszy,
następowała
czasem trwało to jeszcze krónazwać.
cej, ale już rwała się więź wyNiezmiennie jednak wszys·tkonawcy z widownią, już pokim festiwalowym .. zmaganiom
wrawiało zażenowaniem, co
patronował i patronuje ZSMP.
wstyprzez
także
żliwszy widz opuszczał
Niezmiennie
Festidziesięć lat (1966-1975)
dliwie oczy, chowając wzrok
wf\l organizowano we Wrocław trzymanym na kola.nach programie, następnie aktor wracal
·
wiu.
do przerwanego tekstu, pov,;taW roku 1976 Ogólnopolski
}'estiwal Teatru Jednego Akzdanie z zapomnianym
rzał
tora (OFTJA) odbywa się w
słowem i akcja toczyła się daToruniu, aby pozostać tu do
lej.
chwili obecnej.
jakim rozrrzewnieniem
Z
Złośliwi wprawdzie twierdzą.
tyim miejscu
wspominam w
:i:e wrocławskim organizatorom
aktora amatora Wacława Tykonceptu i ochoty, a
brakło
wielu
zdobyw<:ę
mińskiego,
jei;zcze bardziej złośliwi uwaogólnopolskich nagród recytawszystkiemu winne
żają, ie
torskich. Tenże Tymii1ski rejest „rozdrobnienie dzielnicocytował kiedyś wiersze Jesiewe" czyli dokonany w 1975 ronina. I stało się! Tymiński zaku nowy podział administradalej1
pomniał co ma mówić
pomijając
ale
cyjny kraju,
Bez chwili namysłu, z tym saodnotowujemy tylko
plotki,
mym emocjonalnym napięciem
fakt historycz.ny, jak również
głosu, w tej samej pozie zasergród,
nadwiślański
i to, 7.e
kilka werwował słuchaczom
z.abytkami, Kopernii!!lynący
sów poezji Błoka i nim kto·kiem i piernikami (ale to także
kolwiek się zorientował, wrójuż historia) niezw)l'kle serdeczprzesz~dl
cił do Jesienina i...
nie z.a'jął się imprezą.
do centralnyich eliminacji w
konkursie recytatorskim. Proszę aktorów zawodowych, żeby
AKTUALIA
· nie obrażali się na mnie, bo
Tymit'lski to naprawdę 'klasa i
życzyć by wypadało wszystkim
XVI OFTJ A miał odbyć się
wykonawcom tak wspanialej
początkowo w grudniu ub. roumiejętności „haftowania" porku, potem w styczniu br„ nawanego tekstu.
stępnie w marcu, by wreszcie
Żałować wypada, że tym rat.rnaterializonwać się w kwietzem w szranki festiwalowego
niu.
turnieju nie dopuszczono żad
Akces zgłosiło 23 akto·r ów, a
nego aktora amato·ra. Ciekawa
wśród nich trzykrotna laureatby to była konfronta•cja !
ka torur'lskich festiwali - LiWróćmy jednak do sal teatZAMK OW.
dia
ru „Baj Pomorski". W mo1105 kwietnia odbył się w Wardramie im oszczędniejsza scekwalifikacyj~zawie · przegląd
nografia, im mniej rekwizyny i ostątecz.nie do festiwalotów tym 'bard'Ziej poz.wala to
wych zmagań przystąpiła dzieeksponować tekst i co najważ
·wiątka aktorów.
niejsze sylwetkę aktora. Cóż z
jedenastka
Miała być pełna
tego, skoro w tak komponow;:itak, jak \V drużynie piłkar
nych sceneriactt wielu wykoikiej. ale w ostatniej chwili
swój udział: Lidia
nawców gubiło się bezradnie.
odwołały
Rekwizyt. któ1y stanowić wiZamkow (rekonwalescencja po
nien podkreś~nie tekstu. jego
dwu zabiega-eh operacyjnych)
uzupełnienie. brać żywy udzi8 ł
oraz Maria Szczechówna z Luw spektaklu. stawał się w rę
blina, której obowiązki , w makach niektórych aktorów czymś
cierzystym teatrze uniemo·ż li
obcym, prawl'e przeszkadzają
wiły przyjazd do Torunia.
Dla łodzianina przedmiotem
cym. Niedostatki w wyko.rzyzadowolenia może być fakt, iż
slaniu przestrzeni i rekwi1.ytu
wśród dziewięciorga wykonawtym bardziej podkreślily nieców z.nalazło s-ię aż troje akliczne wyjątki, do których zaliczyć można Małgorzatę Włq
torów z. Łodzi: Grażyna Długo
Bielawskiedarską i, Huberta
lęc!I:~ . z Teatru Qniwarius oraz
go z Teatru im. J. KochanowLesllek Benke i Jerzy KorLeszka
Radomiu,
skiego w
sztyn, obaj z Teatru Powszechnego. Jako ciekawostkę można
Benke z łódzkiego Teatru Powśród
brak
wszechnego oraz Henryka Boupotraktować·
bodaj
v,~spomnianej dziewiątki
z Teatru Adekołowskiego
kwatnego w Warszawie.
jednego przedstawiciela Torunia. Bydgoszczy czy też GruPropozycje tekstów bardzo
ró7.norodne i· bardzo interesudziądza.
otwarcia FestiUroczystość
nith jak na
jące. Niektóre z
walu poprzedziła konferencja
Anciotkę"
rrzykład „Zabić
prasowa oraz spotkanie uczestdrzeja Bursy, czy też fragmenników z władzami miasta i
ty_ z Gorkie!!o. Błoka, Lenina ,
województwa w osobach wiceEinsteina ujęte wspólnym tytuprezydenta m. Toruni;i Rorrlaobronily
lem .,Repetycje"
na Czyżniewskiego. dyrf'ktora
równie
się same. Pozostałe Sztuk i
Kultury i
Wydziału
świetne. walczące z egoizmem.
GeUrzt~dn Wojr>wódzkiPgo z ;ihsurdem. o prawo do wł;:is
rarda Ostrowskiego, w s;imym
nych, subiektywnych ocen w
z.aś momf'ncie otwarcia impreżydu publicznym, podkreślają
zy wz.iął udział wicPw0jrwod;:i
ce konieczność <11truizmu w
torut'lsk:i I Karol S1.czyl'(iel. homiędzyludzkich.
st0sLrnkach
.norowy protektor F'flstiwalu.
shnowily kolejny ,Prf'tebt do
. Pit:1:wszy dzwonek. jurorzy i
reflrks.ii nad n;iszą rolą i pomiE'jsca.
r.ajmują
_ publicz.ność
sta wami w dzisiejszej rzeczyświatła na sali !!:=tsną, jPszcze
wistości.
skr1.ypia krzP~l;i, ie.szcze tu i
ówdzie ~lychać nerwow~· k;:iJUROTłZY
szel widza, polem cis1.ci. ·:::.ong
i... ,.Kwiaty Pol~kie" .Julian «
reżyser,
Marek Okopiński
Tuwima inaugurują XVI O-

10 OD~ŁOSY

Ja11 Siekiera - Mln!sterstwo
i Sztuki,
Wojciech Siemion - aktor,
Antoni Slociński - rei:yser,
TowarzyLech Ś!iwonik stwo Kultury Teatralnej,
oto piątka sprawiedliwych ospektakle. Oprócz
ceniająca:
tych podstawowych zadań, jurorzy w godzinach przedpołud
niowych uczestniczyli w kontemawerstatoriach, których
tem był właśnie monodram.
Wojciech Siemion wystąpił
także w jednej z imfl'rez towarzyszących, przedsla wiając poPr.zerwy-Tetez.ję Kazimierza
majera w recitalu zatytułowa
nym ,.Oj wy góry".
Regulamin dla Jury przcwidy11 ał co następuje: każdy z
,imnrów nal'(rarlza jPden spekt;ikl. rublicznir. masadniając
s1,·oj wy.bór, przy czym rez:ygĘultury

nacja z. przyznania nagrody
1.c. hrGui·;; ..i
I tak z.bli.żamy się do punktu
kulminacyjnego: do zwydęz
ców i pokonanych, do radości
i smutków, do okl;:isków i udo
przystępujemy
śmiechów,
odkrycia kart.
była

ZWYCIĘZCY

I POKONANI
oraz nagrodę
nagrodę
I
dziennikarzy zdobyiwa spektakl
pt. „Zabić ciotkę" wg Andrzeja Bursy w wykonaniu Cezarego Nowaka z Teatru Dramatycznego w Słupsku.
g!ooowało
spektaklem
Za
czterech jurorów, jedynie Maza najleps'Zy
rek Okopiński
spektakl uznał „Repetycje" w
Boukowykonaniu Henryka
lowskiego, który też zdobył
nagrodę:

publicz.ności,

ZG

„Prasa - Książka
RSW
Ruch" o'!'aZ nagrodę Festiwalu.
Bydgoszczy
m.
Prezydent
puchapięknym
uhonorował
rem Małogarzatę Włodarską za
prostotę i hu.manizm zaprezentowane w s.pektaklu pt. „Księ
ga dżungli" wg R. Kiplinga.
A łodzianie?
Dobrze zadebiutowała w Festiwąlu

Grażyna

Długołęcka.

Wojewoda toruński przynał jej
bowiem nagrodę za najlepszy
debiut w spektaklu zatytuło
wg
wanym, ,.Ofelia polska"
Wyspiaiiskiego.
Stanisława
GdibY nie monotonia w wyglaszaniu znakomitego przecież
tekstu to kto wie, kto wie?
Gorycz. poraźiki strawić musieli Jerzy Korsz.tyn oraz Leszek Benke.
JeżeLi by jednak s•ukces aktora liczyć wg siły i długośd
oklasków widowni to klnę się
na Melpomenę, że najserdeczoklaski
najdłużs'Ze
niejste i
miał Boukołowski i zaraz potem Benke. Jestem prżekona
ny, że gdyby Benke wystąpi!
przed Bo·ukołowskim to jemu
publicz.ność przyznałaby więk
Zmiana
głosów.
szość swoich
nastroju, ruchliwość, wrażl>i
wość 14-letniego chłopca kreo-

Ajar'a·
wanego w spektaklu
spontanicz„Trzeba kochać",
odświeżość
ność łobuziaka,
oto zbiór elementów,
czuć które dają dobre świadectwo
młodemu,
pr.zecież
aktorowi
dwa lata zaledwie pracujące
mu na s·cenie.
I jeszcze, o czym już wsporo·
111ałem,

umiejętność posługiwa

REFLEKSJE

łódzkich scena~cll

KO~COWE

l\Ta.

Wracam do Lodzi rozklekotanym pociągiem relacji Topiękny bezruń-Kutno. Jest
chmu.rny ranek. Z okna prze-

GWIAZDY MOSKl EWSKIEGO BALETU

dziejącą się
działu obserwuję
zieleniewiosnę, W miedzach
tu i ówdzie miejących zbóż
dzi się i p;yos.zini bażant królewski, słonko wygania z szuwa-

stawików
rów przy torowych
sl0nki i kaczki, gawron medytuje nad •przylepionym do
mokrej skiby plachciem gazety, jest cudo1n1ie, a mnie w
sercu h;idko. I tri z powoou
No, bo
Festiwalu. Dlaczego?
tak:
1. Większf1ŚĆ j1lrflrów przytekstom,
słuchiwała się raczej

mało zw.rarając
nę formalną. A

uwagi na stroi przy takiej
Wojciech Siemion
posta wie
że
stwierdził autorytatywnie,
zdobywca Grand Prix - Cez.ary
wprawdzie
pÓ.pełnił
Nowak
kilka błędów formalnych, ale
jest nową tiwar'zą, no a poza
tym jest także jego tzm. Siemiona uczniem.
W dalszym ciągu swego u;:asympatyczny Pan
sadnienia
Profesor za bardzo szczęśliwy
uważa dobór tekstu, twierdząc
iż siekana na kawałeczki ciotrewolucja".
przeciez
ka „to
Zgadzam się z Panem Siemionem niemal we wszystkim. Uważam jednak, że popełnił zasadnfozy, bo ideologi•czny błąd.
tępą piłą
Cię.ta scyzoryikiem i
dotka to„. kontrrewolucja i w
tym się różnimy.
Mam szacunek do Lecha Sliwonika, który przyznaje, że
za tekglosował zwłasz<:za
stem A. Bursy, stanov.;iącym
przejaw walki młodego pokolenia z absurdem naszych dni.
należy
Walcząc z absurdem
go poznać. Stąd uznanie dla
A. Bu:rsy. Jedynie Marek Okownikliwie i ws.zechpiński
stronnie obserwował pre~ento
wa~e spektakle. Oto fragmenty
wypowiedzi tego znakomitego
Boukoreżysera: "„. Henryk
Wielobarwne · aktorłowski...
nastrostwo.„ różnorodność
jów, tematyka ~ięgająca do korzeni naszej wspólczesności...
wkomponowanie w
miejętne
„Dwunastu ",
p;;emat Błoka
mlodzie1'lc;.zych tekstów Gorkiego oraz fragmentów wystąpień
Lenina i Einsteina.„ przemyślana reżyseria, umiejętne operawa.nie oszczędnym rekwizytem, oto przyczyny, dla który>ch głosuję za tym !pektaklem.„"
Tak więc r:=tz jeszcze (z · ednym wyjątkiem) potwierdzona
została różnica werdyktów profesjonalnych i publiczności.
Po raz drugi w krótkim <>tlłamach „Odstępie czasu na
pytanie:
głosów" pojawia się
czemu służy recenzja?!
2. Inne pytanie, jakie chciał
bym zadać, tylko nie· wiem dodotyczy wysokładnie komu,
kwalifikacyjkości poprzeczki
nej. Jeżeli wielu widzów zastanawia się nad tym, jak można
było „z taklm warsztatem" poFestiwalu
zwolić na ud.ział w
z Teatru
Jerzego Kuczery
Młodego Widza w Katowicach,
to pytanie staje się uzasadnione.
Dodać, wypada, iż iekst -Stapt. „Zgodnisława Bieniasza
nie z porządkiem" był jednak
tekstem ambitnym.
Festiwalu
3. Zakoflczenie
wypadło najżałośniej. Zabraklo
bohaterów, to jest
głównych
Cezarego Nowaka i Henryka

nia się rekwizytem. Przedstawiony widzom parasol był rzemłodP
czywiście przyjacielem
go chłopca, a rzucony na fotel
pl:=tszcz jednoznacznie koj;l_rzyl
martwego
bezwładem
się z
ciała starej opiekunki.
Trzeci z !ódz;kich reprezentantów Jerzy KorsztJ"n, niejaZahrakło też
Boukołowskicgo.
ko sam pomógł loso·wi w poniektórych fundatorów nagród.
rażce, jaka go spotkała w ToCo na to powiedzi<lłby Kamyruniu. Nadmierne rozlużnie\lie,
czek z „Przekroju"?
chyba jednak dekoncentracja,
Wiele tu padlo gorzkich udwie dość istotne i uchwytne
wag. Jednak subiektywne od„wsyw" tekstowe, jakaś betrazie nie
czucia w żadnym
głosu
barwność w brzmieni'u
Festiprzemawiają przeciwko
spwodowały, iż tekst· A. Mawalowi, bowiE'm więcej nawet
kowieckiego „Faul" st.racił na
jego niedostatków jest niczym
ogniu i zadziorności, a więc
łysiny
nam
wobec grożącej
cechach tak charakterystycznych
kulturalnej.
w twórczriści tego autora. PoZ dwudziestu trzech imprez
rozmiarów· rekwizyt,
t.ęż.nych
ogólnopolsltich ostało się, o ile
gra w piłkę noi:ną, nazywana
przez niektórych „trambambu- . dobrze policzylem. zaledwie osiem Utrzymanie choćby stanu
łą" nie pomógł Korsztynowi , a
posiadania jest niemal .,być,
właściwie Korsz,tyin nie pomógł
albo nie być" kultury w narekwizytowi, na którym mosE:ym życiu w ogóle.
!?ła rozegrać się pełna wrzawy
To prze>konacnie potwierdza
kibiców i zaciętości zawo<:lnikorytarzu pocią
śpiewana (w
kiedy
ków batalia piłkarsk<i,
E(ii) przez podpiteJ:(o zwolennipadają gole i ·faulowani
to
festiwalowych rozrywek
ka
przeciwnicy.'
piosenka:
Jestem glęboko przekonany.
„Slnńce 10 rińr::e. słońce w dole
7.e tak. doś1viadczony <iktor, ja•
Ja i tak to dziś chl'Omolę
kim jest Jeny ~onztyn, nieNiech sie rn/(I Polska waii
popu~dysiejszy „najbardziej
A mu rhc·<'mv f rsti1Poti''.
larny na Pomorzu„ miał podGdzie ja to już słyszałem?
czas występu swój „zly dzie1'1"
który przecież moi.e rriytr;:ifić
•ię kał.demu. Dorobek .Terzrii:o
ntepodw;17.alny
Kor~od."na .iest
jak 1 wiara w jego możliwo6ci
warsztatowe.

•

•
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Tuż przed Międzynarodowym Dniem Taiica pP.ybyła d::i Pol~ki
grupa znakomitych tancerzy radzieckich, artystów Teatru w;rlkie1rn Opery i Baletu w Mn~kwi<'~ oraz ~olislów l'lloskie'' s!de~o
Baletu Klasycznego i Teatru Muz~·czncgo im. Stanjsla w f.ii>go
i Niemirowicza-Danczrnki.
Po występach w Warszawie w dniach 24 i 23 k11·i 0 tn'a k:mcert
galo1\:.Y na S><:enie Teatru Wielkiego obejrzała JOl"nicż łrid;c!<a pubLczność, p rzy jmując gości doprawd,y. nie1.\\·ykle gorąc'l. Trudno
\\·ymierzać oklaski, podobali się absolutnie 11·szysc.v. choć, \\·art o
.pamiętać, iż w o,glądair.ym zC>spole zabrakfo wici u g·viia •r,' pie:·wNajb;irdz ej
szej wielkości i bezspornie ś1viatowe~o fo•·m:itu.
burzliwe owacje s potkały chyba Irene Prokoficwę i A ni:lrieja •
Kondrato1va po p nym wyrazu Adagio ze ,Spartalrn~a" CL.;1czaturiana, a zwła~zcz.a po bezbłędnym technicznfe Pas de depx
z „Giselle", młodz.iutką i śliczną Ni11ę Ananiaszwili po wykonanym wspólnie z Andriejem Lirpą Pas de deux z „Coppeli"
i baletowym obrazku „Młodość" do muzyki Andrieja _Pietniwa
(autora baletu „Stworzenie świ.ata" i wielu innych popul:unych
również w Polsce utworów), w.reszcie najprecyzyjniej bod;ij \"Ykonującą foette::; Galinę Krapiwinę wra.t z imponując,vni elc~rn:1c
kimi skokami Michaiłem Krapiwinem w Grand pas de deux
,
z ,.Don Ki.chota" Minkusa.
Oklaskiwani byli również Swietłana Ard~·cha,jc11a. i W<.> lerij
Anisimow za Adagio z „Jeziora łabędziego" i Walca op. 7 Chop!na w ukłiJdzie Fokina z „Sylfid'', Natalia Arf'11ipowa i Leonid
Nikonow za Pas de deux z „Esmeraldy" Cesara Pugni orRz duet
do muzyki Adama, Olg-a Pawłowa i Wiktor Kasackij za „Żródlo
Aretuzy" Szymanowskiego i Adagio Ąlbioninicgo, Ludmiła Buckowa. z.a Taniec cygański z muzyką ~ełobińskiego, Si<'rgiej Rad·
czenko za Wariacje Torreadora z „Carmen - Suity" Bizeta Szczed>riina, oraz za wykona:ny ·\\·s:pókJie z Eleną Radczenko
duet hiszpański Albeniza.
Słowem oklasków dla nikogo nie wbraklo, łódzka · publicznośa
odzwyczaiła s~ę chyba jednak nieco od tańca na praY1:dziwic wysokim poziomie, gdyż znacznie żywiej reago\vala na elementy
techniczne, niekiedy siło·we tylko, niż na momenty 1\·ymag2 jace
efektO\\·ne może,
pełni wyrazu i lirycznego wzruszenia, mniej
ale \\·cale dla tancerzy nie łatwiejsze.

„MIARKA ZA MłARKĘ" W TEATRZE N·OWYM
W niedzielę 25 kwietnia łódzki Teatr Nowy wystąpił z preSzekspira. która
mierą „Miarki za miarkę", gorzkiej komedii
prze.ci dwUJd.Z'.ie~tu sześci~ l_aty - w grudniu 1956 rolru -była pier.wprzez
szym spotkaniem Kazimierz.a Dejmka i pro\\'adzonego
niego zespołu z twórczością wielkiego dramaturga.
Spektakl wyreżyserowała Wanda Laskowska, scenografia Mar•
obsadzie m. in.: Zbig-niew Józefowicz - Książę,
ka Tomasik3:.
Eskalus
Janusz Kub1ck1 - Angelo, Sławomir Misiute\\il'z Krzysztof Kaczmarek - Klaudio, Bogusław Semotiuli - Lucio'
Stróż więzienia, Ryszard Stoirowski ·_:
Remigiusz Rogacki Pompej, Mirosława J\Iarchcluk - IzaLokieć, Adam Gwara bela.
Z przedstawiniem Teatr Nowy wyjechał na odbywające sią
(Jp)
właśnie Kaliskie Spotkania Teatralne.

V!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
Mi-:;dzynarodo\\e,go
Końco~ym akcentem łódzkich obchodów
Dnia '!'anca, odbywających się w Teatrze· Wielkim, i:l.vł Galo ·
Wieczor Baletowy w wykonaniu tancerzy polskich, solistów scen
operowych, z wyjątkiem bytomskiej. W pro1tramie \\',ecwru ~A
szl.Y. pewne zmiaJ?Y •. m.in. z powodu niedyspozycji E\\J H) CJchowskiei. która wspolme z Bogusławem Kac.::yńskim pełn.ła funkcje
prezentera.
Program otwierało „Zaproszenie do tańca" We'oera w choreografii ~azimierza Wrzoska, przedstawiające lekcję baletu.. Rola
nauczyciela przypadła Zbigniewowi Sobisowi, a jako adeptki tań
ca wystąpiły solistki TW Jolanta Andrószowska, Urs:.r.ula. Brogowska, Renata Dąbrowska, Elżbieta Klimek, Anna Kulik. Michalina
Korniluk, Danuta Lewczuk, Maria Piętka i :\Ialgor..:ata $witała.
Z kolei w „Intermezzu" do muzyki Mascagniego w choreografii
Ewy Wycichowskiej wystąpili Anna Fronrzek i Toma&z Luka z~· ń
ski - z Łodzi, następnie w „Swięcif' kwiatów w Genzano'' .do
muz. Helsteda i chor. Bournonvilla wy.stąpili Wioletta Sokołow
ska i Jerzy Piętka również z Łodzi.
J znów łódzcy soliści - Liliana Kowalska i Kazimierz Wrzosek
kt?rych oglądaliśmy w Atlagio z „Orfeusza" Mo11teve:·01ego z chor
Encha Waltera; następnie we fragmencie z „Córki żie strzeżo
~ej" wystą~ł Marek Stasiewicz z Gdańska, którego zobaczylismy
Jeszcze po prz~rw~e w Monologu Gika z. ,.Gajanc'' Cnaczaturiana,
w choreo grafu Gllena Gaust1ana. Solistką WariaCJi c\ urory ze
„Śpiącej królewny" Czajkowskiego (chor. Petipy) hyła Ewa Ou-czarek, a ·Wariacji Floriny z tegoż baletu G.rażyna Popławska obie z Łodzi.
taiic7.vli
„Narcyza" Szymanowskiego w chor. Teresy Kujawy
Ewa Zając i Franciszek Knapik z Wrocławia, taniec .'Lalki" choreografa Alberta Mendeza wykonali Kama Akuce1 ·1cz i Ll•kasz
Gruzie! z Warszawy. Adagio z „Medei" z muz. Jull;1~za Luriuka
i chor. T. Kuj,a wy tańczyli Anna Staszak i Emil Wesołowski z
·
Poznania.
· Na zakończenie obejrzeliśmy Grand pas cle deux z „Rajmondy"
Głazunowa, chor. Petipa, w opr. Bożeny Koc;ołko1 '~kie.i, w którym wystąpili soliści Teatru Wielkiego z Łodzi: Anna Frnnczek,
Jerzy Piętka, Ewa Owczarek, Grażyna Po11ła wska. Mali;-rir:i~ ta
Sladrsz, Wioletta Sokołowska. A11drze.i C.; hul&ki, Krzysztof Kulik,
Toma.sz Lukasz~·ński i Krzysztof Szymaniuk.

J. K.

Towarz3 stwo Kultury Teatralnej Oddział w Lodzi

'j

W3·dzial Kultury I Sztuki Urzędu Miasta Lodzi
ogłaszają

Konkurs na

pracę naukową

cl?tyczącą kultury teatralnej Lodzi i jej regionu.

l):onik>urs,_ o,glo~zony w tym roku DO raz pier~vszy z okazji
75-lecia działalności TKT, będzie miał charakter stały Pod U\,·agę brane będą prace magisterskie, doktorskie i inne o charakti;rze naukowym, dotyczące życia i kultury teatralnej ł',odzi i regionu w PrZ€szłości i w czasach współczesnych. Sąd knnkursowy, po~o~any przez organizatorów zbierać się będzie dla rozstrzygnięcia konkursu co dwa la ta, począwszy od roku 1982.
Prace konkursowe w maszynop isie nadsyłać muga 7.arówno
autorzy, jak i placówki naukowo-badawcze na adres Wojewóózkieg? Od?zrału Towarzystwa Kultury Teat~alnej, P0-101 Łódź, ul.
Mo.nru"zkr. 5. Ter:min nadsY,łania prac upływa w tym reku w
dniu 30 h~t?pada: Za na_jlepsze prace u~taJ;:i si~ dwie nagrody
w wysokosci 15 i 10 tysięcy złotych, oraz dwa wyróżnienia po
5

tysięcy złotych 'każde.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w, z.akre>ie rozdziału nagród i wyróżniei'I. Pierwsze ogłoszenie wyników konkurrn oraz decyzji jury nastąpi w Międzyharodo yym Dniu Teatru 27 marca 1933 roku.

•
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Wr

marcu 1982 r. w Ło
dzi przeprowadz-ono
akcję, zwaną pospo„!>oszukiwalicie
niem pustostanów".
w
Uczestniczyłem
n:eJ jako jeden z kilkuset kontrolerów. · W Urzędzie Dzielnicowym Łódź-Górna przydzielono mi adresy w rejonie Rokicia.
•.

-

a

W latach międzywojennych
południową granicę Ł-odzi wyznaczała kolej obwodO'Wa. Tuż

lewej stronie,
inne miasto Ruda Pabianicka, a po prawej
- gminy Rokicie Stare i Mar..-sin. Jeszcze do d1.1isiaj mies,zkańcy tamtych okolic wyruszając chociażby do Ronda Titomiasta.
do
wa mówią: idę
Zres.ztą „chodzenie do miasta"
ma długą tradycję. Tramwaj
podmiejski ,(tylko takie wówcza,g kursowały ulicą Pabianic20 gros.zy.
aż
ką} kosztował
Strefa miejska, o połowę tań
sza, zaczynała się przy kolei.
Lata powojenne w niewielpo

za· torami,

rozciągało

się

'

dalej: - Po co on przyszedł do
mnie z pa.n em? Po co szpieguje? Czy chce wiedzieć, jak ja
mieszkam? Czy czego nie wk:rywam?
Przerwałem ten nawał pytai'i.
poradzi?
nie było
wyjaśnieniem, że to
- Nie, proszę pa.ni. Jestem
żadne szpiegowanie, ale zalecetylkio społeczmym kontrolerem.
nie Urzędu Dzielnicowego, kV•
ry polecił gospodarzom wprc·
wadzać kontrolerów. do poszczególnych lokali. Moje wywoZnowu ulica Reymonta. Tym
dy stropiły niec.o starusz,ka, ale
razem przeprowadzam rozmo- ·nie całkiem, bowiem po chwitrzech
wę z przedsta wi,cielami
li gwałtownie wyirzucił z siepokoleń: babcią, córką i wnubie;
pokoik, w nim,
czką. Maleńki
- Proszę pana! A nasz gotrzy wersalki. szafa, stół i nie
spodarz to ma dwa mieszkarda!
ma gdz;ie się ruszyć.
JC'dno.na górze, pan tam był a
- Nie·ch nam ' pan powie,
drugie na dole. On mówi, że
czy jest jakaś szansa, byśmy
to służbówka, że trzyma ta111
mieszkanie? Widostały inne
swoje papiery, ale to nieprawdzi pa.n, ja•k tu się gnieździmy.
d<> . To drugie mies.2'lkanłe
b tu niedaleko jeden facet ze
p0kój z kuchnią. Po co takim
sobie mieszkanie.
wsi kupił
ludziom drugie miesZlkanie?
Prz~eżdża tu tylko w soboty
Rzeczywiście.
Sprawdziłem.
: nie11ziele, a tak to cały czas
Staruszek mówił prawdę. Zroodpojest na wsi. I gdzie tu sprabiłem więc w ankiede
znalazł
może
wiedliwość? A
wiednj zapis. Wolne mieszkapan już jakieś pus,t e mieSiznia są na wagę złota. Ale czukanie? Może nam pan powiedwóch powoję niesmak. Z
dzieć?
dów: oszustwa i denuncjacji.
A swoją drogą - jak oni muosobom
mogę
- Nie. Nie
~7a się ni 0 n-:- Tvi t:J71Pć ..
postronnym zdradz~ ć r e wlt:•-

Ratować

budownietwo
jednorodzinne

przynieść,
komórki
z
wodę ze studni. Przydałyby mi
się bloki. Ja j•uż byil:am w Urzędzie, kaze.li mi na.pisać podanie. Może pan mi jes.Zicze co

ba

1

Perspektywa otr.zymarria wła.snegoo miesiz!kania od momentu zapiwnia się do spółdzie1ni
mieszkaniowej oscylować już zaczyna w giranicach 15 lat. Powoduje to, że część młodych ludzi, mając w perspe~tywie otrzyma.nie mieszikania w latach kiedy mogą sobie zaśpiewać
„czterdzieści la.t mi.nęlo". zwraca się w klel'unku budownictwa jednorodzinnego. Jes.t to tym
ba!'dz,iej zrozumiałe, że z różnych trybun i publikacji głoszione jest hasło rOOWO<ju te,j foirmy
budowniobwa.
żeby jednak budować ciom, trzeba (oprócz -zapału oczywiście} dysponować jeszcze terenem,
pienięd=i o.raz możliwością ku.pna lub wyprod1.11lmwainia samemu materiałów bud•owla1IJ.ych:
To jest niezbędne minimum.
I oo dzieje s•ię dailej? Dalej mu.si ' sjpotlkać się
najmniej 10 osób i doprowadziić do zarożenia
spółdzielczego zrzeszenia pomocy w budownictwie jednorocizi•nnym. Najczęściej są to osoby
z jednego przedsiębiocstwa lub instytucji.
Po przebiciu się pr.zez szereg baIDier fQ.rmalno-praiwnyoh następu.je rejestra::ja xrrzeszen:ia w
sądzie.·

' Opisywanie tych bairier

Uwag·n·e a,
zmieniły

obraz
któbyłego przedmieścia, na
mi przeprowarym przys,zło
Boczine ulice
dzać ko·ntrolę.
żyw
wyglądają niekiedy jak
cem wyjęte z dz:iewiętnasto
wieczinej powieści. Ulice o nieco pretensjonalnych naciwach:
Reduta,
Pokładowa, Przystań,
nie mają twardej nawierzchni
W porze wiosennej króluje tu
wszech w ładnie błoto. Po obu
stronach •ulic przycupnęły niewielkie, przeważnie parterowe
drewniaki, choć otynlmwane.
Przeplatają się ze zbudowanymi przeważnie po wojnie jeddomkami prenopiętrowymi
tendującymi do miana will.
W zimowych, wysokich butach (aby nie utonąć w bło
cie), z plildem ankiet pod pana wpół
chą, przemierzałem
wiejskie, na wpół miejskie uliczki. Dzwoniłem do różnych
drzwi, wyciągałem ankiety, zapytania. Lokatorzy,
dawałem
spotyka
wśród których często
rodziny wiel-Opokoleniowe
się
(rzadkość w naszym zurbanizowanym &połeczeńst'wie), zaskoczeni, ale i ucieszeni wizytą
często wy„kogoś z Urzędu"
ciąga.li mnie na rozmowy, które niewiele miały wspólnego
z tematem przeprowadzanej
ankiety.
kim stopniu

przep.rowadzilem
Pierwszą
przy ulicy Reymonta 17, u gospodarzy domu, w ich mieszkaniu na piętrze.
- Proszę pana! Niech pan
spojrzy tu, do tej wnęki Cała
Próbujemy &uzgniła!
ściana
szyć grze}nikiem elektrycznym,
ale to nic nie daje. Bo, pr0szę
pana, krokwie na dachu cał
kiem już zgniły, dach je&t poclz.iurawiony i woda leje się
dziurami. Miski, wiadra podstawia.my. Latem to można jeszcze wytrzymać. Ale na wiosnę, jak śnieg topnieje, to jeWidzi
den wielki wodospad,
pan, meble wyniesione. Bo i
legary po<l pOdłogą już do niczego. Zgniły czy spróchniały,
me wiem. Ale to może się zaWyremontować trzeba.
walić.
dzielnicy,
Meldowałem już na
ale nic to nie dało. My już
starzy. nie możemy tak ciągle
A
sprawy
chcdzić koło tej
może pan jest z tej komisji. co
po domach chodzi i protokoiy
pisze?
- Nie, proszę pana. Ja iestem społecznym kontrolerem,
przeprowadzam spis mJes7kań
i badam stan zasiedlenia Nic
w tej sprawie pomóc nie mo-

gę.

Na

dziłem
zastać

„

MMM

Nie wszyscy mieg,zkańcy Rokicia poszukują mieszkań. Niektórzy, żyją wystarczająco wygodnie, by nie kłopotać się o
remont czy zamianę. Przeważ
nie są to właściciele domów
nowych, budowanych z rOIZlllachem, a la willa.
W pierwnej, którą ~ odwieprowadzi
właściciel
dziłem,
mnie przez cztery olbrzymie
(łąoznie ponad 80 metrów kwadratowych) pokoje, w których
nie widać żywej duszy. Kto
więc tu mieszka?
- Ano, na parterze rriiesż~
kam ja, a na piętrze ·córka.
•
- Niezamężna?
1- Tak.
- A ile zajmuje pokoi?
- Pięt.
- Powierzchnia?
- Taka sama.
- Nie próbował pan wz1ąc
sobie jakiegoś lokatora?
_:.. Miałem kiedyś lokatora.
Jak jeszcze żyła żona. MieszPotem się wykał na górze.
prowadził. I. wie pan, co z;robi ł? Sprzedał moje mieszkanie innym ludziom. Moj e mieszkanie! Na szczęście
dowiedziałem się w porę i odłobuz!
kręciłem sprawę. Taki
Od tej pory nikogo ni przyjmowałem. Jak syn wróci (miemieście
szka w innym
przyp. S. J.) to będzie miał gotowe mieszkanie.
- A teraz pan tak prawie
sam?
- Tak.

P'.zeodwiedzona
Dr~a
meco
była
willa
ze mme
skromniejsza. parterowa. Ale
trzy zamieszkujące ją osoby
nie zajmowały całości. Zaintrygowało mnie to.
- Co się mieści w tamtej
części?
pewnemu
- . Wynajęliśmy
krawcowi na pracownię.

„,.

A

Niestety, nie był to >koniec
mocnych wrażeń. W kilka dni
domek,
odwdedziłem
później
kt0ry zajmowały dwię rodziny.
Podczas pobytu w piel!"Wszym
mieszkaniu, właściciele, widać
poczuwszy do mnie sympatię,
wtajemniczać mnie w
poczęli
sprawy domu:
- Tu obok mieszka.ją jedni
tacy. co mają dorosłego syna.
mieszka, ale
1 on już tu nie
je.;zcze jest zameldowany. Ale
;m się dawno już wyprowadził,
brJ się rozwiódł i teTaz mieszka u... ta·kiiej jednej. Ale oni
tego panu nie powiedzą. Nie
wymełdować.
stąd
go
chcą
Tylko niech pan nie da się
przestrzegają
nabrać, kiedy zbieram się do wyjścia.
Rozmawiam z sąsiadami i
cały czas gnębi mnie myśl, jak
tu rndać owo pytanie, na które pcnoć nie usłyszę prawdziwej odpowiedzi. Na wszelki
wypadek wyjaśniam memu infor-natorowi, że Urząd sprawprawdziwość indzc.ć będzie
fnmiacj1. Może w ten sposób
zmuszę rozmówcę do rzetelnej
odpowiedzi. Ale on grzeCZJnie
że
acz stanowczo zapewnia,
wszystkie dane są prawdziwe,
co potwierdza swym podpisem.
Nie mam więc podstaw, by są
0S1Zukany.
zostałem
że
dzić,
Zegnam się i wychodzę.
Znowu czuję niesmalk, i. w
głowie kłębią mi się pytania.
Po co, dlaczego 1ud7.de prowawojny? Czemu udzą takie
I ozy
życie?
trudniają sobie
naprawdę nie oszuka,no mnie?
A jeśli tak? Ale moja rola już
skończona. Skomplefowane a1IJ.kiety oddaję następnego dnia
w Urzędzie Dzielnioowym.
Rezultaty kont>roli:
Skontrolowamo 43 lokale.
Znaleziono 1 lokal niezasie. dlony.
Nie skonitrolowano 2 lokali
ze względu na nieobecność lokatorów,.
Uwag nie ma.

STEFAN
JÓŹWIAK

te-

•

pi.sać.
Wracając

do kwestii terenu należy powie.dzieć,
ziemi pod budQlwnictwo jednorodzinne, będącej w posiadaniu prywatnych
wła-ścioieli jest operacją wieloletnią i rrz.aidko siię
zdarza, żeby dane władze pr!eprowadziły ją
sprawnie. Na ogół jest tak, że ()lkreślone ZIT.eszenie dostaje fokalizację tam gdllie rośnie żyto,
a wła,ścicieJ. ziemi mówi, że może ją i sprzeda,
ale po lcilka,kmtnie wyższej cenie niż' otnzyimałby
od państwa. Nie tir.zeba nawet dodawać, że
takie tereny są nieuzbrojone i problem ten
najC'Lęściej spada na zrzesrenie.
. Dla robrarzowania sprawy podam, że zrzeszenie istniejące w Lodzi przy Fabryce Trnnsforma torów i Aparatu'ry Trakcyjnej „Elta" którego
jestem członkiem, otrzymało 50 d.ziałek budowla,nych dla zabud<>Wy z,wartej, z cze.go 26 dzia.'..
lek wywłaszoZJ()Ilych (co jest wielloością wyją.t
kowo dużą} oraz 24 działki stanowią.ce prywatną wła&ność. Teren ten (chodzi o obs.zaor Rojna
- Południe), jak oświaóczają władze miasta
ma być w prizyszłości (ale kiedy?) całrkQIW'icie
uzbrojony, oo też jest zjawiskiem wysoce korzys,tnym i niemalże wyjątkowym. TyLko, że
czyinniki, które doprowadziły do tych korzystnych bądź co bądź zjawisk ma.ją s1WOje podstawy w z.jawiSlkach kompromitujących budownictwo jednorodzinne realizowam.e plI'flez spół,
dZlielctL<>ść mieszkaniową.
Północ
Otóż na terenie zwanym Rojna (50 metrów od Rojnej - Południe}, od szeregu
lat reahZJOWana jest budowa domków jednoir·odzinnych.
Spółdzielintia mies2lka.niowa pr.zyjmując zaipisy
na te domki o,ki.reślała ich lroszt na 900 tys. zł.
Część osób, członków spółdzielni otrzymało już
przydaiiały, ale cena wm-osła do ponad 2 milionów zł., oczywiście w stanie surowym. Należy
zaz,na.czyć, . że budowano te domy pr.zed po<icen zaioparbrzeniowyich. Pods.tawowyim
wyilką
materiałem budowlanym była wieLka płyta, co
S>~QIWało, że domiki te określone są mianem
b~nowych klatek.
Nachodzą w tym miejscu człowieka pytania:
dla kogo przeznaczone jest takie budownictwo?
Kogo stać na wyda.nie ponad 2 milionów za
betonowy segiment w stanie siurowym, na.wet
jeżeli spłata r~żona jest w latach?
Nawet na tego typu domki chętnych był.o
wi.elu, ale praeciei ze społecz.nego pWllktu widzenia nie tak powinno wyglą<iać budow:nictwo
jed1IJ.0Jrodzin.ne. Z pewnością tak samo sądziły
władze miasta, gdyż d,aleko wcześniej przeznaCZ01ne tereny pod spółdrZJielcze domki jOO.norodzLnn~ przekazane wstały dla powstających jak
gl'zyby po deszczu spółdzielczych zrzeszeń pomocy w budownictwie jednorodzinnym. Ta1k
więc około 400 działek częściowo wykupionych,
częściowo prywatnych zostało roz<lz.ielonych na
poszczególne zrzeszenia.
Nie m!lliej isfotną k'WeS1tlią jaik pozy.s kanie
terenu pod budowę, jest zgromadzenie dostatecznej ilości środków pieniężnych w celu wyże wywłas.zicza1r1ie

- Będę musiał tam wejść.
Kiedy go zastanę?
- Niestety . nie wiemy. Od
pewnego cwsu pracownia jest
zamknięta. Podobno nie ma z
czego szyć.
ochotę dać
Wychodzę. Mam
r;dpowiedni komentarz w ankiecie. ale nie ma w meJ m1eJsca na tego typu wypowiedzi.

bietę.

powie,
pan
- !'i 1ech md
gdzia iść, żeby zamienić m1eszkame·t Chciałabym na stdrość
bloK<"w.
przeprowadzić się do
Wystarczyłoby mi takie nif'!duTu, jak pan
Żl' m1f'szkanie.
widzi, są dwa duże pokoje i
)rnchnia T podwórko jest. dzieUlica
biegać
ci mpgą sobie
bocz,na, powiPtrze
spokhjna,
czyste. Proszę , może pan zapali? Idealne mieszkanie dla rodziny z małymi dziećmi. A ja
sama od czasu, kiedy mąż usobie
mogę
marł, chora, nie
dać rady. Bo to i węg.ie! trze-

pytać

moją

zdumioną
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KRZYSZTOF JĘDRZEJCZAK

gorączkowym

1
szeptem
- Panie. a dlaczego gospodarz mnii:> szpieguje? - tu zła
pał oddech i nie z,waiż:ając na

minę

ciąg 1ął

do poiy,oz.tk1i banlkowej. S\prla:wa wYnad wyrnz ciekruwie. Jeszoze ja1kieś pół
roku temu, mOiŻe trochę więcej, mOOfia było
brać ki.redyty na następujący-eh warunlkaih, do
325 tys. zł na 4,5 proc. riooznie i powyżej 325
tys. zł do 500 tys. zł na 6,6 proc. rocznie. Jedoocześnie dosyć gro,śno s,ię mówJro, że kiredyity
ma.ją ulec zmianie. Rosła nadi:ieja preylSlzłyoh
budawniczych na to, że wielilrość porżyoerz.ek
i niskie oprocentowanie po!ZIWolą raźm:iefj rus.zyć
budow.ndct·w o jednorodzinne do prrzooJU. No
i wresz,cie Ulkazal!o się Zaa.-rząd!zenie Prezesa Na· .
roóowego Ba.n:kiu PoJs,kdego z dlllia 14 stycmia,
1982 r. (~iło'l' Polski Nr 6 z 12 luitego 1982 r.)
mówi~e. · że wyook'Ość odsetek d1la . osób reałi
zujących budownictwo w zabud<Jwie vwairitej
(w ramach spóŁdzielozych zrzeszeń budo.wy domów jednorodlzinnych) biocących kiredyt w kiwo~ie do 325 tys. zł ustala się na 7,5 proc. w stosunku rocznym Tak, tak to nie pomyŁka. Opirocentowa•nie zostało podwyższone. Jeżel1 natomiast kire\lyt pr,z ekracza mwotę 325 tys. zł
oprocei+towanie W)".nosi aż 9,6 proc. w SJtos,llll'lllru
rocznym.
Na.tiomia&t kiredyt na finans.oWlall1ie budowy
domów jednorodzinnych realiwwanych w zabudowie zwarlej przez spółd.Zlielnie budowlanomiesz;kaniowe wynooi 1 proc. Wygląda na to',
że należy pomagać tym (mam tu na myśli
budowlano-mieszka•ni'O'We), kitó.rzy .
spółdzie1nie
budują ciługio, drogo, mal"notrawią maiteriał nie
potrafią pr;z.eciwdziałać bałaganowi na bud6wie. - · Natomiast z,rzeszeniom, gdz,ie ludzie sami dla
siebie pracują i gdzie nie ma prawa zman10wać się choćby jeden -worek cementu czy jedna
pod,wy~ się o.prQcenitowanie od kirecegła dytów. Gdzie tu logi,k a, jaik można z jednej
strony grosić pochwały budownictwa je<in.o-rodzinr.egio, a z drugiej, poprzez aikty pra1w.ne,
zniechęcać d·o
robić z,upełnie coś iilll1ego bu<lowainia.
Proszę tylklo poliCtZyć, jeżeli ktoś ma chwilę
czasu, ile będzie musiał płacić miesięcznie cz.ło
ne.t prayrkłac:lowego z,rrzeSiZenia z Elity, jeżeli
pożyczy z banku 650 tys. zł z terminem spłaty
30 lat. Przecież saane odsetki od kiredytu znacznie przekroczą wartość samego ki.redyitiu.
Można co prawda dyskutować czy to musd
być 650 tys. zł, ale biorąc pod uwagę aikitualne
ceny. materiałów budówlanycfl lepiej óimuchać
na zimne.
Dochodząc do klwes·ti-i materiałów budowla.nych można stwierd·zrić na dobrą sprawę tyJlko
to, że są bardzo drogie i trudno je nabyć. Spora ilość zrizoozeń czyni więc starania, aby produkować pustaik:i lub naiwet cegłę we wła;;nym
zakresie.
Przede wszyl9tjJcirm są to zr,zeszenia pr,zy du·
źych zakładaoh pracy, lct6re pooiatlają odpowiednie warrunki do tego typu działalności. za.
kłady pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisa:ni, mogą udzielać swoim pracownikom, bud ującym domki jednorodzinne, znacznej pomocy.
Głównie chodzi o udositępnienie środków transportu, maszyn budowlanych. sprzętu budQlwlano~montażowego, oczywiś9ie· oólpłatnie, a1bo po
lrosztach własnych, udzielanie pożyczek w ramach zakładowego funduszu mieszkaniowego,
o};).sługę inwestorską. Ta•k jest przynajmniej w
teorii. O praktyce na razie trudno mówić, gdyż
cała s.prawa dopiero rusza. ale że wyłoinią się
tzw. trudności obiektywne to już teratL mori.na
glą-cia

Na kogo lub na co mogą liczyć więc liudtle,
w pierwszej kolejności młodzi (jak już pisałem,
w Elcie zrzeszenie powstało ?. inicjatywy orga- .
nizacji ZSMP), pragnący budować domki. Na
to na
swój zapał, osobisty wkład pracy pewno. Na organizację młod1Lleżową z pew=ś
cią też, aJe z dotychc:resowego jej óllliała.nia
w tym temacie nie można wysnuć zbyt optymistycznych wnios•ków. chociaż nie moilna odmówić jednocześnie dużego' zaangaoowaniia lu·
dziom. którzy z ramienia ZSMP zajmują się
problematyką mieszkaniową Czy są oni jednak
w stanie spowodować ch-0ciażby obniżenie stopnia oprocentowania kredytów? Mogą orosić, 't>Ositulować, wnio5Jrować otrzymywać róż.ne obietnice ale czy 5ą w stanie doprowadzić do tegio,
że 1 ukażą się konkiretne, nowe, życiowe alk•ty
prawne w tej sprawie.
Co więc robić dalej? Czekać na mies~kanie
15 lat?
Chyba na to przyjdz,ie chociaż w Łodrzi. jakby na przekór w5zystkim trudnościom, je.óno
z zrzeszeń przyjęł<l na7.we OPTY, jak ła·two
się domyśleć. skrót od optymistów.

wypełnione anPrzeliczając
w kierunkJ<l
kiety. swdlf'm
trc1mwaju, gdy nagle usłysza
pros:r.e pana!
łem niP~łtJśne: proszę oana' Co sił w no.~..tch
dreptał ku mnie nieznany jak mi się zdawało - staruszek w którym po chwili nie
bez zd7iWiPni;i rrizpMnałPm lokatora ied nPgo Zf' skontrolowanych niPdflwn-0 domów.
Gdy staruszek się wysap:;~,
palta, i
złapał mnif' za guzik

począł

działek.
W;racaijąc

pl'Zewidzieć.

ulicę Pokładową 51 chokilka ra1.y Nlf' mogłem

w domu wszystkich lokatorów. Ale za drugim razem
zastałem sta,rszą samotną ko-

.

tów kontroli. A jeśli chodzi o
szanse otrzymania mieszkan;a,
to._ same panie ro·zumieją ...
tylko spoZresztą, ja jestem
łecznym ...
odzyRozumieją. Znienacka
wa się wnuczka:
- A czy pan wie, że nigdy
w· żyoiu nie miałam własnego
kąta do zabawy?

mogłoby sta.no1wić

ilość

miejs.ca pO!t!rzebna na
opi.s zajęłaby wszysrtikie szpalty prasQIWe. Zresztą w nadawaonym w niedzrielę programie telewizyj.nym ,,Jutro poniiedziałek", od szeregu
ty~odni OIIIla.wiaony jest ten problem i kawy zai.ntereSOWia.ny mógł się już pNeloonać ja1k „sprawnie" us.t aiwiona jest machina urzędnicza mająca · na celu (w .swoim za.łOiŻeniu} pomagać w
rozwoju budQIWlnictma jednorodzinnego. Nie to
W1Szaikże stanQWli meritum sprawy o kJtóreJ. chcę

mrut sam w sobie, a

budowania domku, pl'zynajmnieJ w s.tanie surowym. Wzrost cen materiałów budowlanych
jest bardzo duży. Dla prozykładu podam, że
cena 1 tony cementu WZir<lsła z 1000 zł dJo
3.300 zł, a 1 Cfgła klos.ztuje j.uż w girainicach
10 zł. Wylicz.ając kosztorys óomku ·po nowyoh
cenach można stwierdzić, że zamllmięcie stanu
surnwegio w milionie zro,t ych prizy znaczinym
wkładzie własnej pracy będ,zie spo~ym suikcesem. Skąd zatem wziąć ten milioOil?
Z pewnością trzeba dysponować pewnym,
zasobem gotówkowym, powiedrLmy
własnym
200 tys. zł (aż 200 tys. zł!), załóż.my dalej, że
przedsiębiorstwo, w którym jest .się zatrud)n~
nyim udzieli pożyczikli w · wysokości 150'" tyi: '. :il. ·„)
Po.zostaje więc pozycżyć ·w · b~nkiu ·650-·tyC zł:' .
P.rzyjmuję cały O'laS zaboienie, że bud'OWać się
powinny w piel'wszej lrolejności osoby młode,
' najbardziej potrzebujące mies2'Jkań. W El.cie za
podstawowe krytel'ium, kwalifilkujące do otrzymania óziałki budowlanej przyjęto wiiek jed- 1
nego ze współmałoonków poniżej 35 roku życia.
Innym kry'tertum był staż pracy, minimum 3 lata oraz d<Jtychczasowe wairunki mie&zlkaniowe.
Należy dodać w tym miejscu, że 2'Jmeszenie
w Elcie działa z inicjatywy i pod pat.iromat~
organizacji ZSMP. Wszyscy chęt'Il!i d<J budowy.
spełniający te waorunki, mają zapewnione otrrzy.
manie działek, a co więcej, kryteria należało
ro.zszerzyć, aby w}rllrorizys.tać pNydzielloną i.aośli

Stare domki tkaczy w Zduńskiej Woli. A jak dziś będą wyglądały domki
jednorodzinne?
Foto: M. ZajdLer

•

pracownik Elty, członek budowlanego zrzeszen!;;.
domków jednorodzinnych tego przedsiębiorstwa. Nad
zrzeszeniem sprawuje patronat zakładowa orgańiza- ,
cja ZSMP,
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Jeśli

~nasz

granice

w1asnych

moilhvości,

u~1kniesz upokoneń, a jeśli wiesz gdzie się za-

tp;ymać, unikniesz niebezpiecz~ństw". •Jronfucjański aforyzm. Jednakże Ch~nom

grosi
n1_e
zawsze udawało się uniknąć upokorzen, Ale winę za to ponosi maoiilm, a nie sam. naród._ ąbr~z
chińsikiej społeczności zawsze bowiem :ózinilł ~1ę
od modelu, jaki narzucała oficjalna ideolo~1~,
jak i ró'Lnił się od standardowych wyobrazen
.
opinii świata o życiu w Państwie Srocilka.
Ta dwoistość w rozWQju' społeczeńS'twa Chun,
kltóra z jednej strony wynikała z zasa~ konfucja1nizmu . uznającego za prawdziwe cele czło
wieka czerpanie radoki ze szczęścia w r'Odz1nie, a z drugiej strony ziwiązana z mao.1zmei;n
~y,magającym bez~anicznej wiary w w1elkosć
! mądrość przewodnic1ącego oraz podporzą<lko
"Na!'lie ~wych prywatnych ambicji i dążeń zal:ożeniPm p::1inującej „religii", przyi!1iosła temu
wiiellciemu narodowi olbrzymie straty.

Chiny Zlewa i prawa

CO DALEJ?

HENRYK SROCZYŃSKI

Chińczycy są cierpliwi i potrafią nie spie~zyć się. Dzisiejsze tempo rozwoju świata wydaje się im nie do przyjęcia. Mimo to, chc~c

ogromne opóźnienia, ulegli poku~ie
szybkiego uprzemysławiania kraju. W 1~78 .~·
zatwierdzono dziesięcioletni plan rr.odermzaCJ 1 ,
który m.in. zakładał podwojenie produkc~i st.ali
i · wydobycia węgla ora:i: budowę 120 •• ielk1ch
obiektów przemysłowych. Z pomocą państw kapitalistycznych Chiny zamierzały stać się vt
końcu tego wieku potęgą gospodarczą.

odrobić

SPUŚCIZNA.

Zwłaszcza olbrzymie są straty w sfe.rze mo~
ralnej. Około 600 milionów mieszkańców Chin
liczy sobie poniżej 25 lat - to p01kolenie nie
zostało nauczone niczego poza stekiem forn1Ulek z czerwonej książecz•ki .(więk~ość chłopców
i dziewcząt nie miała możliiwości nauk'i w
szkole). Zaś ludzie starsi, którzy ulegli pirześlaoowa1niom są dziś załamani •i zniechęceni.
ł..ąc2llla liczba prześladowanych, jak podał „Żen
min Żyppao'', wyniosła Olkoło 100 milionów osób;
w samym Pekinie, gdzie koncentuje się kadra,
śledztwu poddano 90 proc. działaczy na kie!!"owniczych stanowiskach pańsitwowych i partyjnych.

Maoizim nie rozwiązał do kańca żadnego problemu, jak: i żadna jego teoria nie została w
pełni wpi"owadzo.na w życie Po obiecujących
począ~kach republiki, na co głównie złoiyło się
wprowadzenie ęospodarki planowej oraz zwrócenie !;ZCzególnej uwagi na roLnict·WQ, g,r upa
Ma.o Tse-tunga zdołała n~·rzuc,ić temu ogromnie zacofanemu krajowi utopijne koncepcje.
Były to lata osławionego „wie~kiego skoku'',
a następnie rewolucji kulturalnej; coraz wyraź
niej oó>chodzono od wzorców socjalis•t ycznych
i coraz brutalniejsze stosowano n:etody.
Chiny, tak głęboko bkWi.iące jes'Zcze w przeszłości, praktycznie zahamowały roz""1j swej gospodarki w okresie chaosu politycznego lat 1966
-1967. Jednocześnie ogromnie opóźniono badal'lia naukQwe - zagraniczni naukowcy odwiedzający chfńskie instytuty badawcze stwierdza·
ją, że opracowują one metody i technologie zną
ne· na Zachodzie od 40 lat.
Mao Tse-tunga stało s~ę OCZY'Wiste,
jest rewizja czy unoWQcześnienie
oficjalnych teorii. Ten k,rytyczny stosuneik do
ideowo-politycżnej spuściz,ny po „wiel!tim przewodniczącym" mu.siał też wywołać spory i ta<rcia wewnętrzne. Dylema't jarki na,rastał wśróci'
polityków obejmow~ł zwłaszcza kwes.bie: w i.a:
kiej formie kontynuować maoiz,m - lewaokie3
czy prawicowej oraz - ozy w ogóle trakt".lwać go, w obliczu przyszłych potneb Chin, jako podstawę roz'\~:oju kraju i narodu.

Po śmierci
że niezbędna

DEMAOIZACJA

W czasie pogrzebu Mao (w 1976 r.) jego naHua Kuo-feng mó-wił: „Naród chiński
lrocha przewodniczącego, ufa mu i czoi go całym sercem". Ale już w oztery laita póź.n4ej
sekretarz generalny KC KPCh, Hu Jao..:pang
powiedział: „Błędy popełnione prz~ M;iło praysporzyły nieszczęść partii chińskiej i na1·odowi".
stępca,

Proces odbrąza'\vfanfa pira:eW'Odiniczącego Mao,
ozyli obalania mitu, gdbywa się baa-dro "':"oln?,
z różnym nasileniem w różnych okresach 1 rózny.ch kierunkach, oraz - z oczywis,t ymi opo-

rami.
W pierwszym etapie, który został zapoczą<tiko
wany wysw1ięciem zarzutów pod ad•r esem „bandy czworga" i który został zam!Qnięty na XI
Zjeździe KPCh (sierpień 1977 r.) obowiązywała
zmociyfikowana, ale nadal lewacka forma maoizmu; patronował temu etapowi przewodniczący
Hua Kuo-feng. Modyfikując maoizm. próbowano uczynić odpowiedzialnymi za błędy głównie
sam przewodpanią Ciang Cing i Lin Piao ni~zący miał być ofiarą ich machinacji
Drugi etap demaoir.i:aoji rozpoczyna się wraz
z rehabilitacją ·Teng Siao-pi•nga i jego po•wrotem <maj 1978 r.) d<> życia politycz,nego. Nalp1erw w gazetkach wyklejanych na m\lll'ach -:tadżypao - a następnie w prasie przelewa s1ę
fala krytyki maoizmu: porównuje się władtze
Mao z panowaniem ostatnich carów, a nawet
z faszystowską dyktaturą. Po raz pierwszy też
kulturalnej jako
zaczęto mówić o rewolucji
o katastrofie narodowej; w ocenie k'l'Y~Y'kó~
rewolucja ta sprowadziła k,raj na krawęd~ W<;''l:
ny domo·wej i cofnęła Chiny o co naJmniei
o·i.iesięć lat. Sk1romną rekompensatę dla społe
czeńo;twa stanowiły później organizowane pm.:
cesy studentów. którzy w czasie te.i _rewo~UCJl
- zachęcani przez !.\.tao Tse-tunga 1 ie,go zonę
- st-osowali terror.
Choć

Teng Siao-ping

będzie

lansował

swą

sławetną tezę, według której l'vfao· r.111ał w 70

proc. rację i w 30 oroc nie miał raci1. kryty~e
zostanie poddany właściwie cały dorobek myslowy .,wielkiego przeWQdniczącego"„ „Prak~yk~
jes't wyłącznym kryterium prawdy · - p0Jaw1
się nowe hasło . Praktyka wymagała nawiąza
nia szerszej współpracy z Zachodem . odr.zucona
więc · zostanie jedna z ood,taw<iwych tez Mao
- teza o zaostrzającej się walce klasowej w
budownictwie s<>c.ializmu.
Nigdy jedna'k następcy Mao nie zciecyduj~ się
na wymazanie imifmia .w1elk1el!O przew?dmczą
~go" W zamyśle- nawet t:--ch, którzy 1dą n~J
;;'~Jej w rewaloryzacji Myśli Mao ~se-tunga. !~~
•o honor [ wizerunek został obroniony. WydaJe
że sam Mao był w tym wzelędziP przezorny
.,.,. jest faktem . ie w wielu zas(łrlni<'lvch nawet
kwestiach zajmował krańC'OW<J r67.nf' 'tan"w;sk<J,
eo dziś p<izwala os<ibom zn.a.iącym iego r>1".aC1!
r.naleźć argumenty na po·parcie każdego twierdzenia.

;ie

12

ODGŁOSY

ją z preferencji, zaś wielodzietność spotyka .si~
z różnynu sakcjam1. Głównym problemem Je~t
tego t;ioctelu na wsi,
jednak przeforsowanie
gdzie żyje 800 milionów ludnosc1 t gdzie przesądy są najsilniejsze.

LlęERALIZA;..;:;C.;;;.JA;..;;. _____,__ _-,

dzieli się przede
Kto dziś wraca z Pekmu,
wszystkim obrazem zliberalizo:v.anych Chin.. Do
przeszłości należy sylwetka Chmczyka ob~w1ąz
kowo ubranego w szaroniebieską lub zieloną
.
.
bluzę i niezgrabne spodnie.
z nowego klimatu zaczęła wyciągać korzysci
r.właszcza młodzież. Objawia się to zaró~o w
modzie, jak i w powrocie do nie~krępowama w
niegdyś tradycyjnym postępowaniu. Ale _co r;a?nastąpiło otwarcie w dz1edz1me
ważniejsze kultury istnieje też większa swoboda w prezentowani~ na łamach pism różnych poglądów.
Niedawno w marcu, zainicjowane. kampani~
pod nazwą:' „Miesiąc Wysokiej Socjalisty~zn~J
Etyki Moralnej", której celem jest J?Oprawieme
stosunków międzyludzkich, szczególnie zaś krz~
wienie tradycyjnych cech chińskich jak uprzeJżyczliwość i szacunek dla .
mość, grzeczność,
osób starszych o·raz pomoc ci:oryn:i 1 słabym. W
rzeczywistości kampania ta Jest. Jednym z elementów wielkiego programu, iaki przyjmu~e
chińskie dla wyrwama
obecne kierownictwo
społeczel'lstwa z apatii i biern?ści ~powodowa
n~j destrukcyjną polityką mao1sto"*ką.

Dla dzieła postępu kraju - głosi oficjalna te.
za - konieczne jest zerwanie. okowów. duchowych, kierowanie się . r?zsądkiem a me tył.ko
tym, co napisano w ks1ązkach czy dukum.entach •
lub też ~lepe wykonywabie pol~ceti ~w1erzch
ników. Uwzględniając zaś nastroJe 3ak1e w_ywołuje fakt, że partia ujawnia b~~dy. (~kłama to
niektórych, zdaniem !?rasy . c~insk1eJ, d? po. wątpiewania w wyższosć SOCJallzmu!-_ .osob1stości
z kierownictwa chińskiego przy romych oka*
ziach wielekroć podkreśla~y, . 7.e podstawov.:ą
przyczyną niekorzystnyc~ zJaw1s~ w ~połec7.en:
stwie jest niezrozum1eme tego, ze proces wy

zwalania myśli musi być nieodłącznie .z?'ią~~n;y
z socjalizmem. Włafaie pr:zy~ład rehab1hta~Ji
zdaniem chińskich przywodcow - wskazuie, że
tylko ustrój socjalistyczny może zapewnić masom' prawa, których nie może ·zagwarantować
kapitalizm.

KRYZYS DEMOGRAFICZNY

Kiedy w latach pięćdziesiątych znany..cn1.r'lski
ekonomista, profesor Uniwersytetu Pe.km~k1eg?•
Ma Cin-czu głosił konieczność kontroli urodzen,
został usunięty ze stanowiska rektora i .popadł
go dopiero w
Zrehabilitowano
· w niełaskę.
1979 r., gdy miał 98 lat.
To nie przypadek że dopiero po śmierci Mao
Tse-tunga uzmysłov'.riono sobie j.akim hamulcem
dla rozwoju gospodarczego Chm iest przyrost
demograficzny. Względna stabil_izacja poziom.u
w ~ao1stowsk1ch C~1wyżywienia osiągnięta
nach a z drugiej strony wiara w tezę o meuchrbnności światowego kQnfliktu, niejako odbierały argumenty na rzecz ograniczania J?rzyrostu naturalnego. Nie priorytety ekonomiczne
i nie obawy o kryzys demograficzny był)'. w?wdominował czynmk i~e
czas najważniejsze
ologiczny.
Dzisiejsze Chiny liczą, według róinych ocen,
od 970 do 1.100 milionów ludriości. Według też
bardzo ostrożnych szacunków; terripo przyrostu
ludności wynosi około 12 milionów rocznie, to
jest mniej więcej tyle, ile wynosi liczba mieszkańców Australii lub Holandii.
W tej sytuacji w .o statnich latach zdeQ'dowan0 się w Chinach na drastyczne środki kontroli urodzeń. Za modelową uznaje się teraz rodzinę z jednym dzieckiem; te rodziny korzysta-

modernizacji kraju
W celu przyspieszenia
otwarto drzwi dla zachodnich i japońskich biznesmenów. Wkrótce jednak nadszedł moment
brakowało gwarancji na pokryotrzeźwienia cie ogromnych kosztów inwestycji. Z dnia na
dzień anulowano zawarte :r: japońskimi firmami
kontrakty (o wartości paru miliardów dolarów).
odkładając ambitne plany na bok.
Chiny realizuj11 jut :r:mienione priorytety go1podarcze. Uwzględniając faktyczne możliwości,
szczególny nacisk kładzie się na rozwój rolnistwa i przemysłu lekkiego. Ma to zapewnić
więcej miejsc pracy, przyczynić si~ do poprawy, ,
zaopatrzenia rynku i poprawy poziomu życia.

Ml DZV SUPERMOCA·RSTWAMI

Chińczycy twierdzą o sobie, że samotność ich
państwa jest w dużej mierze rezultatem braku
ducha awanturniczości. Lin Ju-tang napisał:
,,Chińczycy są najgorszymi żołniPrzami, gdyż są•
zbyt inteligentni by być wojownikami. .Nie lubią walczyć, gdyż są ludźmi n.ajbardziej wyra• .

cho_wanymi i zapatrzonymi w samych siebie".

W r~czywistości Chińczycy, któny · wynaleilł
proch i pierwsi tworzyli rakiety, nie mieli nigdy zawodowych wojowników i nie stworzyli
przemysłu środków mordowania. Dopiero polityka maoistowska zepchnęła kraj na drogę a•
wanturnictwa międzynarodowego.
Amerykanie, którzy dziesięć lat temu l'()ZJ'O•
dialog z Chinami, niewątpliwie stawiall
sobie trzy. cele: zamierzali wykorzystać wrogość
maoistów do ZSRR, uwolnić swoich sojuszników w Azji od niebezpieczeństw związanych z
chińskim ekspansjonizmem i otworzyć ogromny
rynek zbytu dla swoich towarów.
częli

.Jeśli chodzi o możliwość wykorzystania przez
Stany Zjednoczone „karty chińskiej" przeciwko
ZSRR, to wydaje ~ię, że ani nie był to mocny
atut dla USA, ani też Pekin nie zdradzał chęci
uczestniczenia w tej grze. Podobnie z obydwu
$tron można dopatrywać się i·ezerwy w n.:»vi'!l.ywaniu blitszej współpracy: Chińczycy zapewne nie chcą krępować sobie rąk da1eko' idącymi
powiązaniami z USA, zaś ten ostatni kraj ma
obawy co do przyszłej polityki Pe~inu. Obeci;ie
obserwuje się wyraźne ochłodzenie stosunkow
chińsko-amerykańskich na tle dostaw. bron! dla
Tajwanu (Chiny twierdzą, źe transakCJe woJSkosuwerenność ich
we z Tajwanem naruszają
państwa i stanowią ingerencje w sprawy wewnętrzne). To ochłodzenie musi rac1.e.i się tylko
pogłębić. Zawiedli się również Amerykanie w
swoich nadziejach na korzyści ze współpracy
gospodarczej z Chinami - roczne obr.oty ~
handlu z tym. krajem ledwo przekracza3ą 5 miliardów dolarów, podczas gdy wartość amerykańskiego eksportu na Tajwan wynosi 13 mi·
liardów dolarów.

W związku z oziębieniem się stosunków chiń
sko-amerykańskich i niedawnym' wystąpieniem

zawiera 1ą
Leonida Breżniewa w Taszkiencie
cym wyraźne próby zbliżenia w kierunku Pekinu, w prasie zachodniej poświęca się teraz spo.ro miejsc?\ kwestii ewentualnych rozmów nuę
jest
Podkreślany
dzy Moskwą a Pekinem.
zwłaszcza fakt, że następcy Mao zaprzestali stosowania wobec ZSRR zarzutu „rewizjonizmu",
pozostając przy zarzucie przeciwko „hegemonizmowi" oraz fakt że L. Breżniew mocno podkreślał istnienie ~ocjalistycznego ustroju w Chifadziecko-cl~ińskie
nach (poprzednio stosunki
„pokoJowego
mieściły się w ramach zasady
współistnienia'', co nie odnosiło ~ię do państw
socjalistycznych). Praktycznie rzecz biorąc wygasł jeden z przedmiotów sporu powstałego 1111~
dzy obydwoma krajami w początku lat szercdziesiątych.

Propozycje L. Breżniewa wznowienia rokogranicznych oraz szerzej zakroJonyc~1 negocjacji na temat stosunków radz1eclrn-chm~,k.ch
bez jakichkolwiek warunków wstępnych, zostaprze~
ły tym razem szybko skomentowane
czynniki oficjalne w Pekinie - acz odpowiedz
była wymijajaca. to jednak dawała do zrn~umit;
'.lia, że strona chińska nie wyklucza mozliwosc!,
iż prędzej czy później dojdzi.e d? pewnego zbliżenia między obydwoma kraiam1.
wań

Przyszłość chińskiej polityki wciąż jest niepewna: nieustannie, a w ostatnim okresie szczególnie, trwa w Pekinie rywalizacia o władzę.
Eksperci wyodrębniają trzy trakcie próbujące
narzucić odmienne modele rozwoju Chin: fTakC:ia Ten Sia - pinga o orientacji prawicowej, fr<'lkcja związana z rewolucją kulturalną ·- lewacta, i frakcja skupiająca działaczy op(}wfadaJą- .
:ych się za chińskim socjalizmem z początku lat·
za3ad
pięćdziesiątych. Powrót do naukowych
socjalizmu wydafe się - wobec niepowodzeń
skrajnych koncepcji - tendencją zdobY..wającą
coraz więcej zwolenników. Zwycięstwo tej frakcji miałoby wielkie znaczenie dla globillnycb
stosunków w świecie.

•
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1' u nkcj onują

pr a kt~'cz- ·
nie w każ dym w iększyrn m ias teczku. N a
'
brak klientów raczej nie narz e kają, ba, wielu kor nie usta- ·
wia się w dłµgich kolejka ch,
byle tylko zostać przyjętym.
jedne tylDziałają różn i e ko w wyznaczonyc_h godzinach,
a„ne, - przez całą dobę na
okrągło. Obok st a ry ch, p~d di
s zczo nych coraz wi ęcej przynowych, wytwor nych, .
bywa
eleganckich, bardziej wszechstronnych, kuszących nieznamymi dotąd usługami. Z tymi
ostatnimi różnie zresztą bydysponowCJ.ć
wa: choć klient
musi sporą gotówką rzadko
kiedy odjeżdża w pełni usatysfakcjonowany. A dzieje się tak
za sprawą naszego
głównie
wroga publicznego numer j eden: reglamentacji, która dotknęła już praktycznie n iemal
wszystkich d Z!iedzi.n naszego ży
cia.
Na słacje benzynowe - bo
o nich tu mowa - smu,t ne rozdzielnictwo wkroczyło zresztą
stosunkowo późno. Do tych
„jadalnych" karteczek, kuponów, ,,M'ycinanelk:'' llldążyJd si ę
już wszyscy przyzwyczaić. gdy
jesieinti.ą ubiegłego roku z paliwkiem zaczęło być coraz bardziej „cienko", a dziś każdy
kierowca czule hołubić musi
jeszcze jeden papierek - odcinek ubezpieczenia komunikacyjnego PZU. Gdyby _go-odzgubił, to pozostapukać ją, mu uroki lromunikacji .Publicznej„.
Paliwa jest mało. O tym
doskonale.
wszyscy
wiedzą
Skończył się dola•rowy import,
zbiornikowce ·z bmderą Libii
przestały zawijać do naszych
portów. Dzielić trzeba skromniej acz aprawiedliwie, czyli
jak się zwykło mawiać „każ
demu według jego potrzeb".
MLnimalnych, oczywiście.
Obowiązujące aktualnie zasady są proste: trzy tankowania w mies~ącu według numerów rejestracyjnych, czyli od
30 do 45 litrów ętyliny, kto
posiada specjalne zezwolenie to jeszcze trochę więcej, szczę
śliwi posiadacze pojazdów wyposawnych w sdlni~i wysokobez ograniczeń, czyli
prężne „do oporu". Koniec, . kropka.
Wszystko wyliczone, odnotowane w specjalnych arkuszach,
rubrykach, ostemplowane w
papierach kierowcy. Koniec z
machlojkami, kombinacjami, tu
nie może
.żaden litr pal!iwa
zniknąć, czyli trafić do klienta
inną drogą. Nie uśmiechaj się
w tym miejscu ironicznie drogi
Czytelniku, wiem, wiem, . przecież „nie z nami takie numery".
Nar-odek nasz, jak iaden inny
potrafi wybrnąć z każdej, trudnej sytuacj:i, jesteśmy wprost
urodzeni do wyszukiwania „furtek" w przepisach, wprowadzan ia w /życie karkołomnych pomysłów, chytrych przedsięwzięć,
nie brakuje nam przedsiębior
czości ani sprytu. A że w tym
przypadku efektem naszej przebiegłości mają być dodatkowe
litry paliwa do naszych ukochanych wehikułów, których
posiadanie tak nobilituje, więc
nie szczędzimy sił, by pracowników stacji benzynowwych
przechytrzyć, mniej lub ba.rmetodami
oficjalnymi
dziej
zdobyć trochę więcej niż inni
.etyliny. Poza tym powszechne
jest od wielu lat przekonanie,
ze ajent ma możliwości „zaosz.czędzenia" benzyny i trzeba
go tylko zręcznie namówić do
współpracy, Jak ·się to odbywa
na co dzień? Ano zajrzyjmy do
jednej z czynnych przez . całą
Centrali Prodobę placówek
duktów Naftowych„.

Jl!

Łagodnym

łukiem

klisty i dw oma susa m i, dopada
do żółtego „malucha ", którego
zamiast do baku
właściciel
zakoitczony „pistolewetk nął
tem" wąż dystrybutora gdzieś
do wnętqa pojazdu. - Przetłumaczyłem panu przed
cież
nie
chwilą, że' do kanistrów
wolno? - Ale mi s ię „dycha"
nie zmieściła .. . - - odcina s i ę
uczynku.
złapany na gorącym
- To już nie moja wina, p rodo okienka, kolega
i:".ę iść
zwróci panu pieniądze.
No miał pan klasyczny
przypadek, praktycznie co drugi „m~luch" ma za siedzeniem
bańkę czy kanister i
jakąś
chce mnie przechytrzyć. I czasem mu się uda: wleje ten lifr
czy dwa i co mu zrobię? Nic,
podobnie jal;\: nie mam żadnej
riposty w sytuacji, gdy „chytrus" przeleje po.nad swoją reglamentacyjną miarę. Teoretycznie kolega w kiosku może
coś dostnzec i zapobiec takti ej
·„aikcj•i ", aJe w pra~tyce nie
jest w stanie na bież ąco śle
dzić poczynań klienJtów, gdy
przerwy musi sprawdzać .
bez
stempel:Ci, daty zakupu paliwa,
notować każdy samochód itd.
A tam też przedeż .każdy ma

„kto z pamów na s tępny" I
blaJJJkJ et, stempe l, p ionów
sanin a, k asa ...
A pr z eciętnie boda j co piąty
klie.nt ma propozycję: - Kierowniku, lecę do Wrocławia,
Nie!
przelać?
trochę
można
(zd ziwione spojrzenie: dlaczego
nie'!) - Jak mi się nie zmieści, to wleję do kanistra, do bra'.?. Proszę pana, nie wolno,
rad zę nie próbow a ć . .. „Szefie,
„dychę"
bąd f. pan człow ie k za „połówkę"? No co,. riie? To
dołożę jeszcze „Carmeny"; ale
jesteście cholery chytrusy, zunie do życia... Nawet
pełnie
właścic i ele specjalnych zezwoleń, które miały być wydawane tylko w wypadkach niezbędnych, a widziałem numery
20 tysięcy z samej
powyżej
Łodzi , też próbują zdobyć te
cenne, dodatkowe litry poza
przyznanym im limitem. - Ja
mam jeszcze 10 litrów w' kwietniu, ale wejdzie mi 30, co pan
/ na to? - Nic - cdpowiada
spokojnie stacyjnik- lej pan uważnie . te dziesięć... Przez szybę widzę, ie i Ba.gińsikli ma
sporo propozycji; charakterystyczne szepty do uchą'., klasy-

tent" z motorowerem, próby
go. Wraca r ozstr,zęsi ony Solecnalewania w kanistry, p r óby
k i: - Nie n a m oje ner wy.
ustaloną
t a k ie widoki, kobieta już pr zy- . pr.zelewania p:}nad
k r yta pr z eście radłem, dzieciaka
m i arę. ,
zdaie się z połamanymi nogaA
mi wiozą do szpitala - zapala _..,,.S**f*riiri'*
ner wowo papierosa.
zezOsobny rozdział to
nasz „stan , wolenia. Jest ich bardzo dużo
się
Powiększa
liczebny"; zjawia się ajenti bardzo różnych. Jedne opieko ordynator Jacek Ma.11nów>siki
wają na_20 litrów jednorazowo,
i jego kolega ze zmiany Wło
ale są i klienci uprawnieni do
d zimierz Jagodziński. Przejeż- · pobierania 300 litrów w każ
d ża li ~ przypadk i em , ale my śl ę ,
dym mi esiącu. Jeśli je;;t „maże wiedz.ieJi o mojej dzisiej szej
luch", bo trochę nas śmies.zy,
w izycie w ich kró lestwe. Jest
bo 10 litrów na każdy dzień to
nareszcie w i ęcej czasu ·na rozw dzisiejszych czasach lekka
mowę.
się KhZdarzają
przesada.
- Reglamentacja paliwa jest
zezkilka
f'!nci posiadający
tak samo jak i rozdzielnictwo
sam0jeden
na
woleń
jnnych towarów niedopracowaciekawostka.
(też
chów
na . . Przykłady? Możemy pana
prawda?), a chyba na · zmianie
zasypać. Choćby takie motoroJanusza zjawił się facet z zewery: n'igdzie im nie stempluzwole.niern... in blanco! Częste
jemy ile kupili paliwa, przeto przypadki, że zezwolenia · są
c i ętnie nabywają po 10 litrów.
zweryfikowane jedynie w cechu
objechać
tyl>k.o
Wystarczy
rzemiosł, zamiast w Urzędzie
30 stacji w poblti skJej Ł odizi i
Miasta lub naszej dyrekcji, a
możina •nieźle za1robi ć ...
w ogóle ten papierek to też
klie:nta,
Oczy_wiście, dla
doskonal!\ pole do popisu dla
któremu nie pozwolę się oszuspryciarzy ...
jestem ostatni :i;łodziej,
kać
- Wyłapujemy na bieżąco i
chuligan, kombinator - w doinne pomysły, nie na tyle jeddatku nieżyczliwy. Taka jest
nak na szczęście rozpowszechniestety; obiegowa opinia o
nione, by o nich dz-iś wspomi-
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Czyste, przytulne • wnętrze
pawilonu kusi ciepłem bijącym ·
ż elektrycznego pieca. ..:_ Prozapra- .
szę, niech pan siada sza pośpiesznie pochylop.y nad
Ain.drzej · Solecki,
pa;pierami
porozmawiamy, tylko
zaraz
trochę kolejka się zmniejszy ...
Wśród regałów z doniczkami
kwiatów - telewizor. Właśnie
„leci" ·mecź Sląsk-Widzew, jednak poganiany nerwowymi uwagami klientów ajent nie ma
czasu nawet oliwrócić głowy. Boniek, mija
stroną
„Lewą
Szarka, długi przerzut do Smolarka, pole karne, uwaga!... ekscytuje się sprawozdawca,
nagły ryk na trybunach. Jest? - rzuca · znad stempli i
Eee,
Solecki.
k:Wiiatków
poprzeczka - kwituj'!! przewie~
sz.ony niemal przez okienko
w ciemnej
człowiek
młody
Zaraz, zaraz, mło
kurtce. „numer" nie
ten
dzieńcze,
przejdzie. - denerwuje się ajent - poprzeczka, poprzeczką,
ale to jest dowód wpłaty z
pierwszego półrocza, o, z nieprzer obionym numezręcznie
rem raty. Ale zgubił pana
stempel poczty; dziękuję, nie
mamy o czym rozmawiać ucina dyskusję i pokraśniałym
ze złości i wstydu kli entem,
a w moją stronę: - Takich
przypadków będzie pan miał
cały notes, to · codzienność ...
Za nami pierwsza bramka
(nie jest dobrze, proszę pań
stwa...), dla Sląska niestety,
ale ja ooserw'uję jednostajną,
do Zlnudzenia
monotonną. aż
Podejrzliwe opracę ajenta.
glądanie odcinka PZU, ewentualnie zezwolenia, wpisywanie
danych .do specjalnego arkusza,.
stempel, pieniądze do kasy,
wydać resztę, jeszcze rzut oka
na podjazid, cza:sem bieg na zaplecze po puszkę oleju czy innego specyfiku (dobrze, jeśli
jest), jaikąś część do „malucha"
oikienka
są ... ) i diQ
(jeśli

czna mowa gestów, wreszcie na
poruch głowy gardliwe machnięcie ręką. Bez-

przeczący

tę
o.dtwonzyć
błędi!lie m~żina
krótką, jędrną dysputę ze smutnym dla klienta finałem.

Z zapalotnymj światłiami podostro pod kiosk jakaś
„Skoda". Nie gasząc silnika wyskakuje zdenerwowany wyraź'
nie kierowca: - Macie tu telefon? Trzeba wezwać pogotow ie, przy Sienikiewiicza faceit
trzasnął „F1iatem" :na pasach
Rokobietę z dzie0k!iem... mam, zastąp · mnie! - myiczy
w głąb pomi,eszczeń ajoot i diQ
kierownicy „Skody": - c;zeikaj
pa;n, pdjadę z wami, tu n~eda
lelw jest kami saria>t milicji.
jeżdża

Swoje stanowisko na zapleczu, g;dzie mag,aizyinowaihe są
wszelkie sma•r y, oleje alkcesor ia, autoikosme<l;yki, itp. samochodowe drobiazgi· opus.zc.rz a
śpiesz.nie Roi:nan Jezierski. Te,raz on występuje w roLi tłu
macza:
Nie, nie, niech mnie pan
wolno kupić dwie
wysłucha przydziałowe „porcje", ale tylko do przodu, z WYPr.zedzeniem, niestety, za 14 kwietnia
panu przepada. - Ale w gabroni się jezecie pisali szcze 'klient. - No, sam pan
widzi - zwraca się do mnie
nie tak dawno w
ajent inna
też
polec i ała
„Głosie"
wzmianka, że PZU popiera żą
dania klientów, aby stemplować pobrane racje na tegorocŹ
nym odcinku .ubezpieczenia. No
i od razu mamy masę kłótni z
kierowcami, bo „w gazecie pisali", czyli święte, a wszystko
można interpretować na swoją
Z tym pobieraniem
korzyść.
dwóch pol!cji to też jest nie~ły
raz wolno brać zabałagan w następnym
dawkę,
ległą
miesiącu nie i taka kołomyjka.
przelatuje
uti.cą
Przyległą
na syginale mhllicyjny radri.owóz, gdzieś w odda:li sły
wizgot spieszą
chać jękliwy
cego się pogotowia ratunkowe- .

naszym zawodzie. A klient nasz. pan. Kulturalny, grzeczny,
uczciwy, I zdarzają się tacy,
ale jakby ich mniej ostatnio.
O, .Proszę, niech pan zerknie
przez szybę: odjechał' na bok
· tym „Rometem" i leje nie do
baku tylko w jakąś przytroczoną do kierownicy bańkę ...
- Tak, koledzy i znajomi są
i:trapieniem. Przypomni sobie
taki po latach, że ma kumpla
pracującego w CPN. Ile' potem
pretensji, wyrzutów, niesnasków, jakby sobie jeden z drugim nie zdawali sptawy, że nie
mogę inu sprzedać ani litra
mówiąc
więcej. Przecież ja taki
mogę ·za
najpro_ściej „numer" wylecieć z ,pracy ...
- Są przypadki sporadyczne,
oczywiście, nie można być bezdusznym, twardogłowym, bez
krzty wyobraźni. Tylko że lata
pracy nau,czyły na.s rac:z,ej bezbłędnie odróżnić cwaniaka od
człowieka ·autentycznie potrzebującego 2-3 litró'<łj paliwa, by
na przykład dojechać z dzieckiem do szpitala. Są to sytuacje
sporadyczne, w których trzeba
po prostu komuś pomóc, choć
każdy z nas wie, że może mi eć
za taką historię sporo nieprzy-

nać.

Po co

bawić się

w instruk-

taż ...

Mecz się skończył, wszyscy
zadowoleni, Widzew w dobrym
stylu pokonał jednak Śląsk 2:1,
a przed dystrybutorami kolejka
fo
rośnie w szybkim tempie pewnie wracający ze stadionu
kibice. Któryś z rzędu pyta o
olej, ten lepszy, Selectol-Specjal. Niestety, odpowiedź Jest
wciąż ta sama: nie ma, nie wiemy kiedy będzie. Poszukujących
oleju można by w tygodniu liczyć w tysiące, a oni dostają
tym czasie 25
przeciętnie w
litrów tego rarytasu. Jest „zwykły'', ale to niewielu zaidowala.
Kolejka oczekujących . przed ok ienkiem z zazdrością zerka
na najbardziej oddalone dystrybutory z olejem napędo
wym. Właśnie podjechał starszy
pan „Golfem" i tankuje do oporu. -:- Szczęściru-ze, te „ die~
sle"- ~ mruczy któryś z właś~
cicieli „maluchów".

Klient jest ptzy tym bardzo
nerwowy i byle „drobiazg" g-o
drażni: a to psioczy, że wspomnianego oleju nie ma, nde dziaprzy
umie&zczony
ła zega>r
jemności.
kompres orze, kilka dystrybu- To jasne, wszystkie najtorów je.st wyłączonyich (wiebardziej nawet spr ytne pomya przed
dla•czego),
my już
sły i „patenty" zmotoryzowawyłączyć sil„pompą" trzeba
dość
nych · rozszyfrowujemy
nik (to obowią,zek, ale też akuszybko. By nie było niedomómulat9rnwy głód je&t wyraźny),
bo wielu zapala swe wehikuły
wień, możemy zaraz podać te
na „pych"). Jeśli mu . jeszcze
typowe. Proszę bardzo. Wariant
odmówić paliwa i nie pozwolić
numer 1 to przeróbka dowodu
„dr-obnych" paru
wlać tych
wpłaty, najczęstsze przewinie~ .
litrów więcej - zmienia się bły
nie i stosunko\YO łatwe <lo wykrycia. Są i warianty 1 bardziej . skawicmie w ty·g rysa, klnące
go jak przysłowiowy·· szewc,
wyrafinowane, jak choćby . znaczęsto argesywnego złośliwca.
joma na · poczcie, która na
Najspokojniejszy klient to
kwi>tku przybije datownik z
nie przelewają,
„państwo wi";
ubiegłego roku. To był przyp3nie próbują tankować w kanisdek, ale pamiętasz Włodek, tatry (może robią· to w Lnnym
kiego też załapaliśmy Samochód
miejscu, ale t,o ich sprawa),
najmiał · lekko uszkodzony zwykle obs łużą się sami, odpierw przyjechał on, zatankopaliwowe kwitiki i po
dadzą
wał, parę godzin później żona,
kłopocie
drugi, z
zjawiła się po raz
za też
Nie wykłócają się
drugim kwitkiem. Stałe pozycje
mieszkali w kraju cudwziemto: podstawianie innego samocy, .,ci z numerami rejestracyj·
chodu, wspomniany już „pa-

zjeżdżamy

z dwupasmowej arterii na szeasfaltowe podjazdy. Z
dystrybutorów usytuow_anych na czterech „wysepkach" porozumiewawczo mru„
d'O nas . rzędy cyferek.
gają
Ruch jak w „ulu": samochody w dwóch rzędach, klienci biegają nerwovro do „kiosku" i z . powrotem, z boku jeszcze motoćykle I „państwowi".
Stacja została uruchomiąna patemu, a że zinalałat
rę
zła się praktycznie w szczerym
polu, więc wiatr hula niem i ło
siernie i regulujący .,ruchem"
Janusz Bagif1ski jest przeWie pan,
marznięty na k(Jśi; . m:mo że działają tylko trzy
dystrvbutory - na „napęd'' i
obie etyliny, cza~em c i ężko
nam opanować sytuację, a i
oczy .trzeba m i eć .,na plecach".
Praktycznie - mimo, że nie jest
to stacja samnobsługow a i
do nazobowiązani je s tf~śmy
lewania klient0m - wielu z
n ich pragnie ~arnemu wyknnać
tę prostą w końcu czynnnść.
Zgadzamy się , skraca slę wtE>dy
czas oczekiwania w kolej re· ale
- co tu ukrywać - większość
kierowców tylko czeka na taMoment.„ ajent
ką gratkę. zostawia na chwilę „mieszadło", prz·e zna czone dla motocy-

rokie,

ośmiu

(·
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n yrt1i' wczy.nającymi się liteira •
mi IWA, 1Z, ILD. Z prostej
przyczyITTy: • j:jozostaje po ich
wizytach ślad wyłą c,znie w dokurpen tach sbcji , czy to znów ·
tald probl~m · „obsko•c'zyć" kril•
ka z nich? ... '
,,- Kocha1ni ,,ipomóżde ... .c złowiek w kusym paletku ma
wyraźnie pr zerażoną m inę. St o ję dwa skrzyż owania dalej,
ale już nie m a m w baku ani
ki:·o pli, a dziś moje tanko,w a··
mi prosu:
nie, nie każcie,
pchać , ;Wołgi" ... No dobra, do•
sfa·nie pan za 100 złotych w
500 motych
mi•ei;zalni.k plus
kaucji za „bańkę". Facet jest
uszozęśliwio~, z „kanką" pol!
' p a chą

odjeżdża

taksówką w

rejon swego przymuso,wego postoju, a· ajent kw~tuje to krót·
ko: - No widzis'z pan, a fc:rmal.nie rze.cz biorąc powir.ienem mu p olecić wyłącznie holowanie przez p om oc drogo,wą
życiowe
przecież ·
Ale to są
przypadki i w takii·oh jak ten
praktytku,jemy opisane· (jack widzę ... ) rozwiązanie. Ale zadecyma dziś
dował faklt , że gość
„swój" d1zień na k1upno etyli.
ny.
Cieszą się, że prawdopodobnie
od maja będą mieli , .,.ieco
mniej papierkowej robo.t y. Dotychczas każdego dnia wypeł
niali minimum dziewięć różnej
wreszformularzy,
„maści"
na powpadł
ktoś
cie
mysł, że wszystkie dane mogą się zr:oieścić na... jednym
Największym utrapien1em jest
jednak wpisywanie · każdego z
prywatnych odbiorców na specjalny arkusz, a przedtem kontrola -dat, stempli, zgodności
numerów iejestracyjn~ch z dokumentami. Czy wszystkie ·dyrekcje ' POPN „CPN" w kraju
są tak dokładne i precyzyjne'!
Paliwo jest dr·ogie. Ale nie
dla wszystkich. Są klienci kupujący specjalne talony w „Ot bisie", gdzie jeden litr kosztuje
70 centów USA. Na.t omiast słu
chając przez parę godzin rozlicznych propozycji rzucanych w
okienko dyskretnym szeptem
odnosi się wrażenie, że dla wielu zmotoryzowanych i 60 zło
tych za litr „żółtej" nie byłoby
Natomia>t
ceną . wyg'órowaną.
gama propozycji - ogromna, no
mGże jeszcze w sklepach. mię
snych zdarzają się pod<ibne. Od
części zamiennych do samochodów, poprzez ciuchy, materiały
budowlane, sk.rzynki mandarynek po... dziewczyny, które w
sytuacjach podbramkowych nie
na szaie
się rt:ucić
waltają
swych wdzięków.. Srednio 1015 klientów proponuje drobną
rekompensatę w postaci wódeczki; wina, ale zdarzają się i
specjaliści oferujący „wymianę
choćbv
Był
bezgotówkową".

dentysta, sugerujący za benzypomoc, wymianę pełnego
„garnituru" ząbków każdemu z
ajentów. Gratis!
nową

Kończę krótką wizytę
w
benzynowej,
~ji

w sta.której
oprócz wymie!lli-onych p:racuje
jeszcze kilku, dziś nieobecnych,
ajentów. Do n iedawna, ściślej
- w ubiegłym roku, do ek'ipy
tajemrU.-czy
zaliczał· s'ię taikże
„pan Jurek", bodaj . tuż przed
obroną doktoratu, który wpadał tu dwa-trzy ra.zy w tygodniu. posprżątał, herbatę zaparzył, talerze .pozmywał, uszkodzo.ne rad io naprawił. Taka
Ajenci • za tę
„z:łota rączka".
wszechstronną pomoc poj koniec mies·iąca urządzali „uzu1tkę" po kilkaset złotych i wszyscy byli · za,dowoleni. Trzeba
jednak było z. usług „pana
CPN
z,rezygnować:
Jurka"
:kio.sku
w
zmilitary:Z10wooo;
ni~ powinien ni'l'"t obcy pirze.:.
„zmyjuż
s'ię
(też
by':'l'ać
wam" ... ) a rozl>iczne kontrole
jakby się nasiliły. Ale na pynietioszłemu
dlaczego
tan ie
doktorantowi opłaeało s.ię dorabiać za te 2 tysiące złotych
w stacj~ - odpow;iedz ~obie
sarn drogi Czytelniku ...
Czy można w lt.ilku słowach
określ 1ć ideał stacyjnika? Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach . bezwarunkowo musi to
być człowiek: niepijący, ·bezdz ietny (karton czekolad z importu jednak kusi...), milioner
lub z bogatym wujkiem za
granicą . z (równie ważne) kamiehnym sercem, a najlepiej
- głuchy jak p,ień. I podobno
gdz i eś w kraju jeden taki pra-'
cuje ...
PS , Z przyczy111 od · autora
n ieza leżnvch pe'rs·onaJ.is wystę
pujących w tym tekście osób
zostały zmienione ..Jest to ie<lnak jedyny szczegół rzeczywiści e zmyślooy . · cała reszta to „samo życie", autentyczny
splot ludzkich doznań, P'r agn 4eń , odczuć. z odrobiną cwaniactwa morie. Zgadzam się
zresztą z fn<limi rozmówcam~,
że nazwi s ka i lokaliz::icia stacji benzvnowej n.ie ~;i nrezhęd
ne. Bn czyż takiego rep0rtażu
nie moŻ:na by na.p is ać po wizycie bodaj w k a ż d e j placów'..
ce CPN?,.•
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;oizywam &tę Krzysr:tof So1tysiak i urotłi1łerl'l się 28 lutego 1962 roku w Ło
dzi.„". Tak rozpoczął w dniu 17 wrzesnia 1980 roku o godz. 22 swoje
' ·
pierwsze po are~zlowaniu, zeznanie
przed HenI",Ykiem G?:ossmanem, oficerem Komendy Wojewodzk;ej MO w Lodzi. Potem w szczegółach opisał d21ień, po dniu o~tat
ni miesiąc swojego życia.
Krzysztof Sołtysiak w ostatnim mie~i;:icu
przed aresztowani.em dokonał wielokrotnych
makabrycz.nych morderstw. Dokonał także in11.vch przestępstw, które j,ednak w klóry{l1s
t11iejscu świadomo~ci społecznej giną, pr.;1;;i·tlo. cz:Gne ,cl:~ti_a_ręrn:'.k2gqiąrn. ząqc:,,isJw,_
Z -Krzysztofem Soły&iakiem r9zm<iwiałem w
Areszcie Śledczym kilkanaś<?ie dni po areszto- •
waniu. Ubrany byl w sweter, dżinsy. Charakterystyczna broda, długie baki. Ale i tak wyglądał na chłopca mającego najwyżej 15-16
lat. Mialem przed sobą mordercę, wielokrotnego, pow~zechnie nazwanego wampirem, a nie
można było powstrzymać się przed tym. żeby
do niego mówić po prostu: Krzysiu. Nic dziwiłem się, kiedy d.') niego tak mówili oficerowie prowadzący sledztwo. Byłem na filr.oi"
Berzoi:a „Nosferatu-wampir". O :iim znany
krytyk napisal zdanie, które jakoś mi wtedy
sżczególnie pasowało, a o którym sobie przypomniałem w póltora roku później. obserwując
Krzysz.tofa Sołtysiaka na ~ali sądowej: „u,ampir, at6w1111 bohater jest w sumie trapic:mym
• c~towiekiem, poszttkującvm uczt!Ć, od których
roztaczane przez niego zło 11kutecznie go odd;zieLa".

W ~owniku

sl.ereg zbrodni „zwylde nie w celach rabunko-

lecz na skutek różnego rodzaju schopsychicznych, których glówną przyczyną
zaburzenia seksualne". Wampiry zaś jest

wych,
rzeń

są

to rodzi.na nietoperzy, do której należą gatunki żywią\::e się , wyłącz.nie krwią ssaków - występują one tylko w Ameryce Południowej i
Srodkowej.
Najsłym11i~jsa:J'lll do tej pory wampirem był
Vlad Tepes, popularnie zwany Drakulą, urodzi>ny w Singhisoara w 1430 roku, w księ
jednej z: wielu krain
stwie Siedmiogrodu dzisiejszej Rumunii. Ludzi kaa:ał wbijać na
pal. Nie oszczędzał przede wsżystkim swoich
t'lajbliższyc_h. Drakula był żądny krwi, dlatego
naizwano go takż.e wampirem.
Tony Mą.sters w swojej 500-stronicowej
kl'iążce „Historia naturalna wampirów" wymienia 406 przyczyn opuszczania przez nieboszczyków grobu dla celów krwiożerczych.
„Najczęst~i goicie (cytuję za Mieczysławem
Ziemskim) to samobójcy, obłożeni kościelną
klątwą, zamordowani skrytobójczo i nie poniemszczeni, pochowani „nieprawidŁowo" -

zgodnie z obowiązującymi obyczajami i ZWl{czajami, poczęci lttb wydani na świat w czast~
wielkich; świąt kościelnych, wyklęci, przez rodzicqw, parający się magią, krzywoprzysiężcy„.
11osz~zegp~ne narod.y miaty również swoje ambicje\" U?ampirologiczne i .swoich narodowych
wampirow".
Masters pis.z.e także o wampirze pol~kim,
,,·yjątkowo

pilnym i pracowitym.
lat powojennych zostało ludziom w pam\ę
er kilku wampirów. Przypomnijmy: Rachubiń
ski z połowy lat pięćdziesiątych miał na koncie trzy ofiary. Najpierw zadawał kobietom
licz,ne . ciosy, potem podrzynał gardło. Modzelęwski z Gałkówka - siedem zabójstw w cią
gu 15 lat - dusił swe ofiary i słuchał ich ję
ków. Zdzisław Marchwicki ze Śląska zadawał
swym ofiarom rozlegle obrażenia. Uderzał od
2 do 4 razy. Rozprawa Marchwickięgo i jego
kompanów trwała 125 dni procesowyi;h, a c1~
neła się przez 11 miesięcy - do 15 grudma
1975 r .• kied,y wydano wyrok. Został . on uz:iariy winnym zabójstwa piętnastu kobiet~ ~s1ło_
wania zabójstwa· czterech. Do5tał karę sm1erc1.
Na tę karę skazano również jego brata - Jana. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w moc:i:-·
Rada Pa(lstwa nie skorzystała z prawa łaski.
Wyrok wykonano. O sprawie Mar~hwickiego
Ja"t'lU~z: Kitla'W<1. ·; na~ręcil długometrazowy film
„Ann:t ·L wampit''.'~ który _jest opowieś<::ią o poszukiwa,niach i ścigani·u „wampira Zagłębia",
któreg.,o ujęto w 2 Jata p~ ?St'.3-tnim morderstwie, w wyniku ogmmneJ i zmudneJ pra_cy
Marchw1ck1m .
Po
informacyjno-a.nautycznej.
dłuższy czas było cicho. W końcu la_t s1ede1.n- ·
dziesiątych aresztowano · Wies.lawą Ciszewskiego z Baranowa w województwie. suwalskim,
podejrzanego o 4 morderstwa kobiet (p1?ale'.I1
o tym w .,P.-awie i Życiu" z 6 kwietnia
1980 r.). W końci,i 1980 roku aresztowano .Juliusza K„ kierowcę samochodu ciężarov-tego.
który we wrześniu i październiku 1980 r. dokonał 2 makabrycz.nych morderstw na tle se_ksualnym: jednego w Międzyrzeczu Pj!dlaskim
na studentce VI roku wydziału lekars~ego lubelskiej AM. drugiego w Białej Podlaskiej :-na 14-letniej dziewczynce. W celu ustalenia
tożsamości kierowcy sprawdzono w województwie bialskopodlaskim: 1047 kierowców' c;amochodów ciężarowych marki „Star", 270 marki „.Jelcz". 41 - marki .,Skoda" W całym
kraju sprawdzono 300 tys. samochodów ...

'z

W sierpniu i wrz€śniu Łodzią w~trzą.sneła
~eria potwornych morderstw i. gwałto~. Ofia-

rami były kobiety i małe dziewczynki. Ogl~
clziny miejsc ·zbrodni wskazywały na to, ze
.
sprawcą był ten sam czlowie~.
Po Łodzi zaczeło kursowac zJow1cszc7.e sło
wo „wampir". powodujące paraliż i strach.
W dniu 1 Wfle~nia Hl80 roku Ko1ncnda
Dzielnicowa MO f,ódi-Bałuty uzyskała w godŻinach rannych informację o dokonaniu napadu na I I-letnią Ae:nieszkę P. Stwierdmno,
i.e sprawca zaatakował. a polem dokonał gw;ił
tu w terenie nie zabudowanym, w odległości
około 200 m od ulicy 11 listopada „Teren ten
poroś~ięty . 1P.st drzP.wnmi i krzemami i z mvaniewinie('ka gi na jeoo kon finu.ra<'je doczn11 jest ocl strony :zah1U1owań r>rzy ul.
11 listopruln", B<idłni;i lek;irski<> >twierdziły u
Na podst<nvie
ofiary m. in wstrząs nińzgu.
zeznań Ac;nie<7ki P ora1 innyc-h f)sób ustalono. że pndczas orzechodzenia torów kolejmvvch
·zauważvł;i hie~n::\"P!!n za nia mężrzvznc. k1óry
\vkrótce złap;il ią z::i •zyię i 7.acząl ciągnąć w
strone kri;ików. . Nn nrn.~h11 nnnnrlrtięf Pj, :.e
spóźni sie rln szkol11, sprawca 'insiW 11cis1' 11a
szyję, zaś dlonia drugie; ręki ::acisnql jej usta.
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tych zbrodni może być Krzysztof Sołtysiak,
który w międzyczasie nie zgłosił się do Zakład u Poprawczeg<> w Laskowcu. Wkrótce w
prasie i telewizji ukazały ~ię listy gończe.
które nie dały jednak oczekiwanego rezultatu„.
_Miasto było zbulwersowane i wzburzone. Te
f>lementy nie sprzyjają prowadzeniu ślf'dztwa.
Milicji trudniej jest robić swoje, gdy na tak
ogromne miasto pada przerażenie. Szarzało,
a mia~to wyglądało już opustosz;i.le. Gdz.ieniegdzie tylko prze~eżdżało auto. Mówiono o
wampirze. To słowo powodowało u ludzi zanik
myśleinia, wprost parali>.. Tak jak w opowit'ści
o wampirze: „Poszedł. Wiatr rozwiewa! mu poły plaszczo, deszcz zacina! ostro. Ciemno bylo

czął ją dusić,. straciła przytomność„.". Agnieszka P. opisując rysopis sprawcy podała, że był

l'.J miody mężczyzna lat 22-23, szczupły, o
\\ ło~ach cLemnych. krótko podciętych. Miał on
wąskie wąsiki. których k011ce opadały w kierunku kącików ust. Przy spodniach miał szeroki pasek
Ten wypadf>k skojarzono z zabójstwem, które miało ri1iejsce 6 sierpnia w Zgierzu oraz:
jee:o usiłowaniem - 16 sierpnia w Łodzi. Janina M. zamieszkała w Zgierzu, łat 49, wracała ze zmiany popołudniowej z Zakładów
„Zeta" w Zgierz\;,
Odzieżowego
Przemy5łu
gdzie pracowała w charakterze szwa<:zki. Około godziny 22 na ulicy Kasprowicza w odległ )Ści 200 metrów od miejsca zamiesz.kania ·zastałą zaa~kowana przez nieznanego mężczyznę,
który „w zamiarze pozbawienia jej życia ści
sw•I

rąkami

okrutnie. Kiedy zbliży! się do bramy, pocz11i
na twarzy mokrą i zimną rękę. Otrzą.mq! s-ię ze
wstrętem i strachem. Ustysza! wtedy jnkby
szloch dziecka, jakby jęk żałości. Niezrażony
otworzy! skrzypiące wrota i maszerował daLe].
OdnalazŁ za.puszczony grób i zdjq! z niego szeleszczący upiornie wieniec. Wycia.gną! nóż. Po
ra;z drngi odczuł nn twarzy śLiski dotuk jakby
zimnej ręki. Unió.•Ł wtedy w pórę nóż i 1vbil
po z care3 silu w zmurszatq lawkę. Z uśmie
chem odwagi odwróci! się w stronę wyj.ścin.
Zrobi! krok i naple po(':::11l, że kto.5 tr;11mn po
za połę plaszcza. Zesztywniał ze strochv.
Upad!. Naja.zutrz kompani ori kieliszka znaleźli
go martwego n.a cmenta.rzu, leżqcl'go pr !./ ław-

nastą

za par<llo, w wyniku czego

piła foiierć przez ucltiszenie, nnstępnie znś zabroi z ręki zeQorek i in11e wartościo1re przer1rninfy", jak zfotą obrączkę, . jeden zloty kolczy,1', torbę z -tworzywa sztucznf>go. dowód osobi;ty i zakładową przepustkę. Meiczyzna przecią1i;nął jej ciało na odległość 30 metTów w

kierunku jej miejs<'a zamie"zkamia.
.Katarzyna L„ lat 9, pTZebywając pod
:. •

wyrazów obcych pi-sze, że wamludowych ozmacza duch
podań

według
l!lmarłeg-0 czł-0wieka żywiący się krwią ludzką.
Czyli po prostu: nieżyjący człowiek wychodzi
w nocy z grobu, by napadać na ludzi żywych
i wysysać z nich krew. O wampirze mówi się
także jako o człowieku popełniającym cały

pi-r

pl'zyjęcia tezy --' wersji owtioweJ, ±e sprawc11

Po ehwiH obiema rękami tdąt gtowę dziewczynki. i odepch11n! jq, upadla na ziemię. Do·
szcdl do leżqcej dziewczynki, 1ikląk! obok niej,
a 11astęp11ie ponownie od tylu oburqcz ujai
jej p!o1vę i trzykrotnie uderzy! nią o ziemię.
D>iewczynka naclal wzywaia pomocy, wobec
r-ego rękami zaciskając jej szyję, sprawca po-

'
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ce'"'.
9 wrze~nia 1980 'r. n ge>dz. Z w
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Zycie na Stoku
okrutne zbrodnie, zaś biegli psychiatrzy
uznali jego pełną . poczytalność
umysłową. Uwzględniając te okoliczności
Sąd Wojewódzki w Łodzi skazał
Krzysztofa Sołt'ysiaka na karę śmierci, ,
oraz pozbawienie praw publicznych·na
zawsze. Wyrok może być zaskarżony do
Sądu Najwyższego. ·
W cyklu reportaży autor kreśli sylwetkę ·
„wampira" oraz przedsta'"''ia przebieg
śledztwa prowadzonego w tej
wstrząsającej sprawie.

20 kwietnia bm. przed Sądem
Wojewódzkim w Ł-Odzi zakończyi się
proces Krzysztofa Sołtysiaka, który
dzięki sadyzmowi i okrucieństwu z
jakimi atakował swoje młode ofiary,
dzieci również, zyskał w opinii
publicznej miano „wampira". Sąd prócz młodego wieku oskarżonego, nie
znalazł żadnych okoliczności
łagodzących. W ostatnim słowie

oskarżony nie chciał bądź nie umiał
powiedzieć dlaczego popełniał tak

I

z gnipką dzieci w łódzkim lesie łagieWll1icklm
na spacerze odłączyła się od niej. 'Sprawca

. •;t~ zamiarze pozbawienia życia Katarzyny L.
scisnq! r.ękq. jej gardło, powali! na ziemię, ·
jednak skutku, nie osiągnqt". Dziecko zaczęło
krzyczeć i bandyta zbiegł. Na jej ciele lekarz
stwierdził liczne obrażenia i zadrapania.
(Trzy miesiące później śledztwo w sprawie

1ych dwóch zbrodni umorzono „wobec braku,
dowodów popeŁnienia
Krzysztofa SoUysiakn").

tychże

zbrodni

przez

1980 r. Andrzej O. i .Jad-Wiga J.
idąc ulicą Scaleniową dostrzegli na drodt.e śla
dy krwi, a następnie po' przeciwnej stronie
. ul,icy w rosnących tam krzakach - zwłoki
kobiety pozbawione jakiejkolwiek odzieży. „W
6

września

pobLiżu zwłok

ujawaiono i zabezpieczono buty
ofiary oraz pręt żelazny dŁugości 46 cm owinięty w .kawaŁek ·czerwonego materiału, _;e §Ladami przypominającymi krew". Lekarz stw~er
dził, że „przyczyną zgonu były uderzenia zadane tępokrawędzistym narzędziem w okolicę
czoŁa i potylicy („.) Sprawca zadał ofierze szereg ciosów w głowę: dwa w okolicy czołowej,
trzy zaś w okolicy potylicznej, a ponadto ranę
kłutq w okolicy jnrzmowoskroniowej prawej„.".

Ustalono: ofiara - Elżbieta W„ lat 25, zatrudniona w PZU była wieczorem w teatrze. Po
spektaklu dojechała samochodem z kolegą i
koleżanką do zbiegu ulic Al. Politechniki i
Obywatelskiej, gdzie prawdopQclobnie wsiadła
do tramwaju. Tego dnia właśnie przed godziną 21 w okolicach ulicy Scaleniowej widziany
był młody szczupły mężczyzna . Stanisław Ch.
oczekując na przyjazd tramwaju przed godziną 21 wszedł pod zadaszenie przystanku trai:nwajowego przy "zbiegu ulic Rudzkiej i Scaleniowej Zastał tam siedzącego na ławce mło
dego mężczyznę w wieku 19-20 lat, szczuplej
budowy ciała, o ciemnych włosach. Męzcz;-·t1H
cen posiadał n'l sobie ciemną kurtkę do parn,
zrobioną z dzianiny. Po upływie 2 minut od
wejścia pod zadaszenie, Stanisław Ch. dostrzegł
dwie kobiety biegnące ulicą Rudzką w kiierunku zada~zonego przystanku. Na widok tych
kobiet mlody tm;żczyzna podniósł się z ławki
i począł biec w kierunku krzaków przy ul.·
Scaleniowej. Jedna z tych kobiet zaczęła krzyczeć: „jak jesleś moim synem to i tak zamelcl uję na milicji'', Druga kobieta - starsza, rozmawiając ze Stanisławem Ch. powiedziała mu,
ie mężczyzna, który uciekł ma lat 19 i korzystał z urlopu udzielonego przez Zaklad Poi1Tawciy.„ Wkrótce ustalono, że kobietami byly
Genowefa M. oraz Czesława Sołtysiak - matka Krzysztofa Sołtysiaka.
Obie kobiety zeznały, że Krzysztofa Sołtysia
ka rtostr'zegły siedzącego na ławce przystanku
MPK przy ul. F'amej Genowefa M. dodała.
że Krzysztof Sołtysiak trzymał .w ręce jakiś
przedmiot, długości około 40-50 cm, podobny
do łomu lub kija, owinięty w ciemną szmatę.
Te wszystkie informacje dały podstawę do

da MO w Zgierzu została powiadomonia przez
Graźynę F. o zaginięciu 8-letmiej cór·ki Anet~
M. Nadmieniła, że córka wyszła z domu
8 września Qkoło godziny 11, by zdążyć do
szkoły na godzinę 12. W szkole jej nie było
na noc też nie powróciła do domu. 9 wrześni~
w godzinach rannych Stanisław F. wspólnie
córki
poszukiwać
zaczął
Grażyną
żoną
i:
wzd~u.ż jej codziennej drogi do szkoły. „Po
we1sciu w glqb lasku F. dostrzeg! stertę wchych . i zielonych pałęzi. Po dojściu do niej
zauwazyl. ze spoci gatęzz wystaje różowy s11•eterek ornz ludzka ręka. Po odrzuceniu gałęzi
zobaczył ciało córki, a obok niej tornister
szkolny i części garderoby". Stwierdzono po-

Aneta M. :ziostała zaatakowana na
a na,stępnie sprawca przeniósł jej óało
la-sku, gdzie zwłoki przykrył gałęzia
mi. Zdaniem biegłego obrażenia czaszkowo"'\ffiózgowe były za.dane ze znaczną silą narzę
dziem -tępym, o niez.byt dużej powierzchni 11p.
metalową kulą. Nacięc.ia powłok brzucha powstały od działania ostrego napędzia ...
Ustalono także, że 'Anetę M. widział ostatni
raz Ignacy J„ który także do-strzegł, że za
dziewczynką biegnie młody mężczyuna, szczuplej budowy ciała o cfemnych wąsikach. Są
dząc, że jest to ojciec dziewczynki, Ignacy J.
tem,

że

ścieżce,
w głąb

„nie zwraca! dalszej uwagi na jego zachowanie i iida! się w przeciwnym kierunku, na teren swojej dziatki"„.

1980 r. dyżurny Komendy MiejMO w Zgierzu został powiadomiony o
znalezieniu na drodze wiodącej przez las w
miejscowości Lućmierz Las nieprzytomnej kobiety z licz.nymi obrażeniami ciała. Ustalono,
ż e kobietą tą jest 18-letnia Beata J„ która dwa
dni wcześniej nie wróciła do domu. „ W c:asie
żelaznq
oględzin ujawniono i zabezpieczono
kulę o toarlze okola 1,5 kg, wt11żonq w rlwie
10

września

~kiej

męskie

skarpetki. Na skarpetkach tych ujawniono slady przypominajqce Z Wyglądu k1'eW„.
Rozlegtość i charakter obrażefi. przemawiajq za
tym, że narzędziem mopla być ::elazna kula,
ujawniona i zabezpieczona na miejscu zdarzenia.
UstnLono także, że przecl godziną 16 w restauracji „Leśny Dwór" usytuowanej hiż obok
drogi wiodącej do ·lasu i w bliskiej odleglości
od przystanku tramwajowego, na którym wyprzebywał mężc::yzna o posiadła Beata J. dohnym wyglądzie do Krzysztofa Sollysiaka.
17 września 1980 r. o godztnie 17 .4!i Komenda Dzielnicowa MO Łudź-Górna została teLefonic:11ic powiadomiona, :e posz11kiwany listem
gończym Krzysztof Sołtysiak stoi na skrzyżo
waniu ulicy Dqbrowsk1ego i Kilińsldcgo w Ło
d;;i. Przy zatrzymanym w wyniku przeszukania m. in. ujawniono i zabezpieczono biżuterię,
kopertę od zegarka, zegarek i bony towarowe
wa.rtości 37 ceRtów".
Przesłuchnv

w

charakterze

podejrzanego

przyznał się do :iab6jstwa Elwiety W. ! A.ne..r
ty M. oraz do usiłowania zabójstwa Agnieszki P. i Beaty J. Przyznał się takźe do gwał
tów„.

·Zaniedbywać się w nauce zaczął od czwartej

kla~y szkoły
przychodził

podst8wowej. Przez kilka dni nie
w ogóle do sz.koł.v, okradając w
tym c7.asie samochody i kio<ki. Włam;ił si~
tak7,e do szkoły kradnąc wiertarkę. aparnl foloJ?;raficz.ny oraz 500 zł z torby jectnej z n;iuczycielek. W październiku J!)7.'i roku napcidł na

8-letnią diiewczynkę. „Dzi.~ioj tj. rl111a 2 wrześ
ni'! 1975 r. w miejscowości Gospnrlarz - na-

pisał w swoim raporciP st. ~'eri. Kazimierz
Majda z posterunku MO w R.zt;owie - 1c1qca
polną dropq Ap1iie.~zka K. be-. i:nrinych powodów zostata wciągnięta to krzaki prze". ni„.-11a•

nego chłopca, który zawiqznl jej ręre clo ty~u
.~znurkiem, przewróciŁ na ziemię, a nas ~pnie
wtożył jej szmntę w 1ista." Z cpres.ii dz;iew-

czy!1k<; urn.tował jadący motocy!·:lPm Boed<in Drab z Pai1stwol'l·egn Z<iklfldu n~rod·
niczego w Gospodarzu. „Gdy si<; Bnpcl'tn
zntrzymnł,

.zar·ql
tr:>11
c-l1lopicc
to
Dogoni! 1oięc teqo eh/open i rn-"m z
dziewczynkq doprowadzi! nn do brnrrr. Chłop
cem okaza.! się Krzysztof Snltysi!tk, który 111e
potrafi! wyjafoić dlaczego powiązał rr;ce s::nvrkiem i włożył szmatę w usta Agnfrs;:ce K.
Sołtysiak powiedzia! tyLko, że muswto mu coś

Drall

11cieknć.

odbić".

Po tym napadzie .na wniosek s-z:koły Sąd Rejonowy w Lodzi ogranicz:d władzę rodziciel~ką
nad Krzysztofem Sołtysiakiem przez nadzór
kuratora nad ~posobem wykonywania wla·dzy
rodzicielskiej.
pisze w
„Wielokrotnie pedagoa szkoLny opinii ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Lodzi - prowa.dzit rozmowy z
m_atką, która meldowala o każdej ucieczce, i z
oicem oraz iiczniem. Z rozmów z uczniem
i.. matką wynikaŁ_o jednoznacznie, że postawa

o.1ca wobec syna jest niewłaściwa. Nagminne
napc;ny, _spóźnianie, wybieranie lekcji, ucieczki
z ostatnich lekcji, nieodpowiednie zachowanie
nq lekcjach, a szczególnie podczas przerw,
kontak! z_„nieletnimi z nieformalnych arnp np.
a1towcamt . Sys.tematyczna kontrola pedagoga,

wychowaw.cy i nauczycie1i, rozmowy z uczniem i jego .mabką, nie spowodowały poprawy
w zach?waruu. Zastępca dyrektora do spraw
p~dagog1cznych także doda: „Krzysztof Sołty
sz.ak należaŁ do grona uczniów zdoln11ch, ale
nresl(stem_at_ycznych w pracy, Leniwy, bierny na
lekc3ach, nie odrabia! prnc domowych, nie nosił potrzeb'.lych poTIWCl{ naukowych i podręcz111kow. OsiqgaŁ dostateczne wyniki w nauce.
Bardzo . !ad nie rysowaŁ. Za.mknięty w sob ze,
milczeniem reapowat na pfJchwal11 i 11.1va17i".

Na początku Hl77 roku Solty~iaka zbadano w
Diagnostycznym dla ~icletnich w
Ośrodku
lgnacewie. „Ocena popetnionych wykroczeń:
napi5ano w opi.rl'ff psycholo-

bezkry_tyczny -

~1cz..neJ. --:-- ChŁopiec nie czuje się winny, 11il'.
~~a.Je so_bie .spra_wy z rangi popełnionych czu-

now. Wte, ze me wolno kraść, ponieważ „za
to kar~.q". Z ~omu 11;ie kradnie, ponieu;aż „nie
ma co „. Poziom wiedzy podstawowej dobry.
:Zna obowiązujące normy moralne i spotecznę.
Potrafi p!anowa~ i przewiclywnć skutki swojoi dobrej
postępc;wania. . Spostrzea?_wczy
~n
ab·
li ()ncentrac11 uu•ap1. Zdolnosc mµ.<lr111n
sti:akqoneao_ - analityczno-sy11 Ptycznepo ;o"R
totrltowa. Nietetni jest typem introwertywnym
z wys~kct k_omponentą neurotyczną. Zamkni~ty
w sobie, nieufny, zachowuje się z rezerwcr.
Mato przystępny, nietowarzuski, skłonny do
sfonów lękowych i depresyjnych. Wysoki. wynik '!.!-' skali N świadczy o niezrównoważonej
emoc3onalności wyrażającej się w nadmiernej
J?Obudlzwości, wzmożonej drażliwości. Trudno
grupie. Nie;;goclny.
.1~st mu współdziałać w
n~ezyczliwy,. nie ma przyjaciół i nie zabiega o
n~ch. Upar.cie obstaje przy określonym sposobie postępowania lub myślenia. Nie .iest typem
domina(ywnym, aLe też me jP 0 t sk!o111111 do
silniejszych.
jednostek
v;plywom
u.Legan1a
Uczuciowość

chlodnn".
Nigdy nie miał przyja<::1ól. - Nigdy nie zauważyłem -; powie Bo,gusław W. uro~zony w
1962 r., z.naJący Sołtysiaka od lat 10 - by
K!~ysztof miał jakiekolwiek skłonnośc.i do czyi:iow agre~ywnych. Zawsze był spokojny i okresl1łbym,. ze w _stosunku do dziewcząt był niesm1ały 1 tak Jakby one go nie intereso\ 'ały.
Przypominam sobie, że tylko raz w 1979 r.
Krzysztof opowiadał mi, że mial sto,unek
1
płci·owy z jtłltąś dziewczyną (mieszk<1J1 {~ Warszawy), z którą przyjechał z Zakładu Popraw.
czego do Lodz.i.
Jacek W. urodzony w t963 r.: - Krzysztofa
Sołtys_iaka z~am od około 10 lat. Choclzilismy
do ~eJ ~~meJ szkoły podstawowPj, chociaż nie
do iedneJ klasy (.„) Krzysztof Sołtysia.k zawsze
cichy. &pokojny o sobie nic me mów11. Mógł
bym go określić jako skryfeg0 (... ) Stnsunek
do _dziewcząt określiłbym u Sołtysiak~ i;iko
oboiętny tzn. dziewczyny bliżej go me interesowały.
Wyr~kiem

do
zostaje sk;erowany
Nieletnich w Wieluniu. Nie
i;prawiał kłopotów wychowawczyl'h. h_vł chłop
cem opanowanym i 5pokojnym ,.f'rzeja ww cec1111 tieamat11ka - nanisano w opinii. - Wobrc·
m~rsoneln i kadry pedapoa1.czne1 zachow11 je s1°
~oprawnie i jest miie vstosunkn•onn)J. Ch.etnie

Schroniska

i

sądu

dla

poprawnie

wykonnje

Poclcza.~ pohytn 11J orupie

t"-•ZPlk1e

pnler:enia.

me stwnrza

żarlnych

konfliktów rtni syt1wcji wyma11a,iącuch intr>rwencji wychowawcy. Wobec kolegów J<"St rnr7pj
ohojętny' i nie zauwnża się, by mini jakieś bliicz1?sto
s:::e przyjaźnie. Nie jest samotnikiem przebywa w gronie wychowanków. Nie potrnfi
pr::ystosować się do gr11m1 i nie widać, aby
przejawia/ cechy pr::11wńrlcze Nie storn się hyć
na c::eLe prnp11. unika raczr.j niektńq1cli wycho1mmków clha?ąr- n s1voja opini<'. W11cho11•a.11ek jest .<1mvn11 i prawdomówny. Potrafi przuz-nać sie -do popelnioneoo czunv w obt'cno.foi
entej prupy. W czasie zajęć świetlicowych specjalnych zainteresowań nie przejawia. L11hi
prnce normnlne i w pracy tej w11k11.zuje się
du:n cierpliwością ornz zamiłowaniem. Na
orupie niP bul jeszcze knra.ny i nie przeja1vio
żadnurh tendendi. rlo Mmouszkorlzeft. W c::hsie
s1op17n nohytu nieletni 'iest llC•miem ktnsu VII.
W kla.•11fiknc.ii zn r okrPs otr~11mnf nnj1en•ze
drunim okresi" :nH11•nża
oce1111 11' kln.<;iP
sie r>Ptvne zminn11 w zacho1raniu oraz brak
postępów w na11c,f".

,;v

„Nosferatu -

wampir" reż. Werner Herzog

cdn
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ważnych

możliwo:lci.

ale

ko-

niecznością" I w gruncie rzec:zv

Pozy-

ty-

wizm!?
Tego ranka, oczekujący na
stłoczeni
pasażerowie,
„efkę"
w gromadkę, ukrywali się jeden za drugim przed podmuchami zimnego wiatru. Stali
milczący I znudzeni rozpamię
Nagle ów
tując noone mary.
przystankowy monument porannych ro:z,koszy komunikacyjnych został brutalnie z.dekomponowany przez rześkiego
aluzyjnym w.ą
mężczyznę z
sem Podbiegł do któregoś z
gromadki I zak:rzyknał: „Cześć
stary! Kopę lat! Co tam u ciebie?". Zagadnięty odpowiedział
widocznie iakimś niewyraźnym
gestem, bo oto następne pytana emigracji wenie· ,.Co
wnętrznej!?". Znów ja kiś llest.
co? Czynnie popie,.No to
ran:i ?". Przysta.nkowicze wysuzza postawionych
nęll uszy
„Stary" zajękli;vie
kołnierzy
złożył oarę syfab Zrozumiałem
wiesz. po
coś w rodzaj•u: „No
prostu pracuję .... " W tym moautopodjechał
mencie
diaprzerwał
bus.
log, a rozciekawieni pasażero
w
się
tłoczyć
wie zaczęli
drzwiach. Okazuje się - myślałem sobie rozkładając „Rzeże nawet przyczpospolitą" stanek jest teraz miejscem Wt!·
ryfikacii I wyborów.
pracuWłaśnie: „po orostu
„pracoHasło „praca"
ję„"
wać" tak często pojawia się w
perswanaę,\ówkach iiazet, w
zjach rozmaitych publicznych
wystąpień. ii ni<: zaskakujące
go że oto tu l ówdzie, cŻyta- '
my .,praca organici.na" .. praca
u podstaw" z wvraźnvm odwoidei
łaniem do okre~l<>nvch
K1f'dV orze·nvtałem informacje
o nowei in\c\itvWle publicystycznej. czyli o zamiane .;;vdawanfa „Przeglądu Tygodnfonie
ten
wego" choć tytuł
brz.mlał dla mnie oboo lprofesja obliguje mnie do tego) sądziłem raczej że ta zbieżność
wynika 1 braku orvE!inalnego
ciąitu ostatnich
pomys?u· w
wydawano (zadziesięcioleci
.-mykano też) tyle czasopism i
gazet, iż zaproponować tytuł,
który nie byłby obciażony tadną przeszłością. iest niezwykle
trudno Sięgnięto zatem a~ w
wiek dzlewietnasty I oto mamy
Ale
Tvgod·niowy"
„Przegląd
nie. Okazuje się, co potwierdzają tymczasem deklara.cje redaktorów że zarówno tytuł iak
świadomościowe
kontE'k~ty
i
przezeń orzywołvwane są pubdyrektywą z wy- \
licystyczną
boru.
No dobrze, pozytywizm. Ale
co to znac:i;y? Jak można przypuszczać pomysłodawcy takiego nawr<>tu do hl~toril (myśl~
tu nie tylkć 0 nowym „Przew
Tvgodnlowym")
glądz.ie
Intencjach dvdaktyki
swotch
spoterz.nej, aktualnef dla oolskiPgo „tu I teraz" biorą ood
uwage to co za oozvtvwne uchodzi w oow~?.Prhinei świadomo§ci a zatem to co .realne.
i
pewne
~ri~łe
p">żvtPrzne.
kon<;tr11ktvwne or;eciwo;tawionp temu co negatywne. urojone iałowe. chwiejne. mgliste
1 de~trnKrvinE"'.

„Pozvtvwizm _ olsze Jerzy
SzaC'ki _ ~przedwial s.ie filozofii mogącej orowadzić iuz
to d-0 7.a•toju czv ~ko~tnienia
ju7 to do dezore:m;zaC'ii o;połerznel I anarchii Tna<'7.ei mówiaC' <:Ot'Joln!?icrnv rY>zvt vwizm
X'''X wiE>ku ondPlmowal be?.nrnhlPmapośrE>r:!nio aktnlllna
t:vke krvzv~n <:DOłPl'/OP!!O <z.ukala<' takiel wlPdzv która P<>mo!!łaby w iego orzezwyciężeniu"
Rzeczywiście. soołeczny oragmatvzm postawy zraci<inallzowane de!'y7.je 1 gruntu orzedzl:iłania naklernwamv~lane
nP nie tvłko na tPraźniPj~zo~ć
alf' ' na onv~zln~(' te bliższa
i te rfa1<7Cl he1 Pmorjnrrnlne'
i lotl'l lnei nPeacii lbad:Z bPzco
krvt v~.,,nej lłnolng!i) tęgo
mamv iui T.a <Ohą ~a dla p<>]skiegn tu I teraz" nie iakimś
wyborem spośród wielu równo-

jest to
di;ugorzędną
sprawą
czy owa konieczność nazwiemy
pozytywizmem. czy też innym
przy.sposo9
hasłem pośpiesznie
b1onym.
Rzeczywiście trafia w sedno
wspomnianej wyżej
potrzeb
mądry
sPQłecznej
dydaktyki
serial o „Najdłuższej wÓjnie
i nie
nowoczesnej Europy"
jego
wysiłków
trzeoa wcale
bohaterów nazywać 'pozytywistycznym!.. aby rozumieć w peł
ni ich racje.
W powszechnej świadomości.
warunkowanej naszą historią,
przezwykło się pozytywizm
ciwstawiać romaintyzmowi. natemu drugiemu rangę
dając
narodowej
ponadhistorycznej.
cechy charakteru Polaków. Polak. zatem romantyk, „rozumny szałem" natura nastawiona
zbuntoindywidualistycznie.
wana i rogata etc. etc. ·
Publicystyka nastawiona na

r3\'SC lub ' niekorzy'ć Dccy::luje
o wyniku zapasó·w Więc zniwelowano różnice 5zans i kogucia waga nie walczy z najcięższą. a piórkowa ze średnią.
Czy analogicznie nie powinno
w innych dyscyplinach.
być
Na przykład w koszykówce i
siatkówce podział na ·kategorie
według wzrostu. w pływan1u·
w
płuc.
pojemności
według
według
brydżu sportowym grubości

podkładek

tłuszczo

na

rozmówców doliczyli się wr:;cz
kilkunastu wariantów zdoby· ia
tak potrzebnego przeciętnemu
organizmowi alkoholu. Wszyscy zaś bez mała podkreślali
jedną rzecz charakterystyczną,
która. przyznaję, niezbyt mocno została we wspomnianej
zaakcentowana:
publikacji
Faktem jest bowiem, że reglazmuszają
mentacyjne kartki
do kupowa1nia alkohtrlu (bo mi
przepadnie!„.) czyli do picia,
ewentualnie (nie oszukujmy się,
kochani...) odsprzedaży z zyskiem. Przed wprowadzeni~m
wódeczki, każdy
przydziałów

siedzeniu?
kategoryzacja nie
Ponieważ
wszędzie będzie możliwa, a takilość,
dowolną
nie rozwiąze sprawy do
że
mógł kupić
ale też nie każdy to czynił, okońca, pozostaje liczyć jeszcze
abstynentów
wielu
becnie
na patologię. No tak. Patołogi
wpadło „w nałóg" realizowania
cznie duża pojemność płuc da
talonów. Jedni
nieszczęsnych
w pływaniu ogromną przewage
zapasy (uwaga na
gromadzą
zawodnikowi· wobec rywal! o kontrole antyspekulacyjne~), a
przedsiębiorcze staruszki, emeidentyczny>ch ' talentach, umieryci i renciści ze sprzed<iży
i ambicjach. A
jętnościach
przydziałowych butelek i „nuprzecież liczy się tylko WY111ik,
merków" na papierosy, uciułać
rentę. Co
czyli rekord, obojętne jaką
mogą często drrugą
perswazję
społeczno-polityczną
przy dzisiejszych cenach nikoosiągnięty drogą. Zastosowa.nie
lubuje się w porównaniach, i
historycznych metaforach; ponaukowych metod biologicz:ne- go dziwić nie powinno.z Tym
góry
niemniej pI"lepraszam
wołuje rozmaite spektakularne
osobnika te kilka osób, którym obcy jest
ukształtowania
go
wzorce i układy odniesień. a
takowy proceder„.
może się lepiej opłacić nii treto „dtruga Polska". ,nowa JaE!'I'ata - . to uzupełinienie, a
nowanie i dosko,nalenie jego
ponia" i ro tam jeszcze. Nie
„sta- ,
więc gwoli alkoholowej
wiem, czy żeby coś od począt
Może pójdą w
umiejętności.
odnotujmy . jeszcze
tystyki"
ku do końca właściwie zaplaruch przeszczepy. Może Jm-zydwa, jakże okazuje się, popunować I porządnie w~konać żówki l racjonalny dobór partlarne, warianty ząopatrywania
jak to dzieje się w wielu ktlasię w trunki. Pierwszy (w sunerów jak w hodowli koni wyjach - należy zaczynać cd emie chyba już siódmy.„) jest
tykietki. Nie potrafię zatem
i fasoli. Może tą
ścigowych
swoist,ego szantażu,
efektem
odpowiedzieć czy w Polsce rodrogą wyhoduje się osobnl:ka
wymuszaJJJia alkoholowej opła
ku 1982 wystarczy być pozyo potężnej prawej ręce, którą
ty przez wielu pr~edstawicieli
.
ty~istą.
na pewno rzuci oszczepem 1 szeroko rozumianej sfery uIdę Piotrkowską ! natykam
sług. Nie· ra'Iliąc niczyich zasię na zaproszenie jakiegoś nakulą dalej niż normalny czło
ambicji
i
wodowych uczuć
der pomysłowe.go handlowca:
wiek, Bo co to właściwie jest:
co najstwierdzić trzeba, że
niepełno
rajtuz
„Kiermasz
normalny ~złowiek? Czy mołe
mniej zakrapiany poczęsłunek
sprawnych - czynny w godz.
dobrze jest widziany przez wyw czymkolrekordzLs,tą
być
powie jak
10 - 18". Kto mi
konawców róż·nego rodzaju remam się zachować wobec tawiek?
w domu
montów i napraw
jako rokiej informacji · Jakćś ml się w tym wszysi- · klienta w myśl zasady: „chcesz
mantyk c'zy jako pozytywista?
kim zatraca radość zabawy, japostaw „pół
mieć tapetę ką powinien być sport, gaśnie
basa". I każdy z nas serwować
bez.intez
satysfakcja
prosta
może w tej mierze przykłada~
GRZEGORZ GAZDA
współzawodnictwa.
resownego
mi. Osobiście znam klasy·czny
zostaje przeraźliwie powa:ime
w końcu przypadek jednej pawypracowywanie, preparowanie
ni, .której woda z pęknietej
rekordu w „odpowiednio wyrmy zalewała mieszkanie, ekiposażonych laboratoriach" Ma·pa remontowa zjawiła się jak
luczko, a zostanie tylko piłka
zwykle szybk-0, a oswobadzai.ąc
nożna. gdzie wciąż umiejętno
pechowca z kamizelki ratunści osobi.ste i zespołowe górudość
już
kowej (wody było
ją nad innymi,· choćby i niesporą„.) zażądała najpierw „pozbędnymi warunkami. Ale w
łówkę".
· piłce nożnej nie ma rekordów.
w
Reglamentacyjne uroki
No i dobrze. Do czego nam
końcu
powiązaniu z dużą w
one potrzebne„ poza wpisem do 'ilością województw też pozwasłynnej księgi rekordów Guilają wykorzystać do maksimum
nessa?
nasz narodowy spryt i przedkwietniu na
siębiorczość. W
„numerek" przysługiwały nam
WŁODZIMIERZ
dwie butelki. Ale w wielu wo. KRZEMIŃSK1
jewództwach pospieszono się i
pierwszych
w
wydawano
(ĆWIEK)
dniach miesiąca po jednej. By
ni<kt nie był _ str tny (sprawiedliwie dzielić - przede wszystkim!) w takim na przykład
było
mo:ima
piotrko·wskiem
przyjść do sklepu jeszcze raz,
}:f'rsonel na środku kartki wywych

Lewym
okiem

B

dziurkę,
efekto·wną
konywał
stmepel i
przybijał tam swój
sprzedawał brakującą do ogólnokrajowej normy butelczynę.
Dobrze .poinformowani łodzia
nie i mieszkańcy innych ościen
nych województw (przyjaciół
mamy wszędzie) natychmiast

„Nauka i sport musiały się
spotkać. Zanosiło się na to od
chwili. gdy pewien biegacz odwierlziJ lekarza, Ten go zbadał
i osłupiał Pacjent żył choć me
powinien: serce miał jak dwa
normalne, puls nierówny czterdzieści uderzeń na minu·
tę".
Tak pisał Marek Jóźwi•k w
„Trybunie Ludu" z 14 kwietnia No l wygraj tu wyścig_ z
·
b'
iegaczem. ktory po przebiegma dopiero
nięciu kilometra
takie tętno. jak ty śpiąc po
obiedzie. Jakaż tu równość
szans. 0 której tyle mówili
naiwni Ideologowie sportu?
W pogoni za rekordem

się-

gnięto po oręż nauki. „Instytut
sportu zadeklarował usługi naukowe" - pisze Jóźwik. „Powstaną odpowiednio wyposażone laboratoria. Przewiduje się
usługi ~andardowe i profilowane według potrzeb konkretnych dyscyplin.'' Jeśli dobrze
naukowcy będą
ro.zumiem drobiazgowo badali przydatność

osobników do poi>zczególnycłl
dyscyplin spo~towych Ktoś z
normalnym sercem niech nie
zawraca !!łowy trenerowi od
skoczków
Na
lekkoatletyki.
warto trenować tylko młodzieńców o potrójnym stawie
skokowym, W konkurencjach
kobiecych oczywiście należy z
punktu odrzucać' 5tUPMcent<lwe
kobiety - one nie mają szans.
Szkolir tylko osohniczki hvbrydv<"zne. dla którvch damskie
normy będą łatwe do osiągnięprzekroczenia.
cia
i
umieietnośc!
Już dawno
walory moralne przestały być
najważniejszym warunkiem sukcesu w ~porcie. Można mieć
znakomity refleks. wielką orecyzie strzelania do kosza z każdel P<>zycji - i tak nie będzie
sie mieć żadnych szans na boisku kos7.vkówki. jeśll się nie
·ma tvch głupich dwóch metrów
W7.rostu To ~amo w •;iatków·
ce .:rvlko boks i zapaśnictwo
wvriągnęły komekwentne wnioski ood?.ieliłv zawodników na
kategorie według wagi rlała.
jest czynnikiem
ciała
Ciężar
obiektywnym. a ·działa na ko-
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do

ata

ałko

holowego

ontreda su
Człowiek n·aturę rńa ułomną
się, że nawet dysponie
wyobraźnią
sporą
nując
sti1nie przewidzieć
w
jest

i okazuje

wszystkich sytuacji, jakie przyZP sobą reglamentacyjny
„cyrk". Toteż materiał pt. „Altrwa"
koholowy kontrPdans
posiada! - bo wytknęli mi to.
trzeba. z wyrozuprzyznać
Czytelnicy, liczne
miałością tematyczne luki. Niektórzy z
niósł

organiizowali specjalne, „karne" ekspedycje w piotrkowskie, gd7lie bez trudności nabywali na swoje kairtki również
po jednej butelce (już trzeciej
w sumie). Prawda, że proste?
Mężczyzna, który w telefonicznej rozmowie piejąc pochwalne peany na część reglamentacyjnych możliwości, opowiadał
mi tę historię, zwrócił też nieszcześmiało uwagę na inny
tej „zabawy". Personel
gół
sklepu poza dziurkowaniem i
stemplowaniem nie odn.otowuje u siebie żadnych danych dotyczących kilenta, Teo·r etyczin:r
11ie
to
więc (chyba nikt na
wpadł ... ) może „wyprowadzić"
ze swej placówki nawet kilka
kontenerów wódeczki„.
wcale
jesteśmy
Narodem
sprytnym, by nie powiedzieć
wytrenowanym w „slalomach
gigantach" i „komb~nacjd". A
na poparcie tej w sumie nawet niezbyt wstydliwej tezy jeszcze jeden przykład. który
świąteczne
na
względu
ze
„przeciwwskazania" nie znalazł się w zasadniczym materiale. otóż jak wspominałem
tam spora grupa rodaków cał
kiem prostymi metodami zaopatrywała się bezpośrednio w
jednej
„Polmosie". W trakcie
z kontroli u łódzkiego producenta natrafiono na zamówienie złożone przez dział zaopatrzenia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów•Rogowiec, zaktóry
kład robót górniczych,
zakupił w swoim czasie! (jako
Jedną tylko partię) 840 butelf~k
~pirytusu. Ustalono. że jes+ 1, n
- p.rzyna imniej oficjalnie rn~zbędny dla „celów odun;iprzy
jąco-dP.zynfekcyjnych
ekshumacji zwłok".„ I od 16
listopada 1981 do 19 lutego 1982
taką ilośt')'Pobrano dla 12 pracowników, zajmujących się tak
na
specjali~tycznymi pracami
terenie kopalni Co więcej
istnieje rały .,rytuał oicia'" za
0,25
jednego nieboszczyka litra spirytusu „na głowę", nie

jak„. 0,75 I.
jednak
dziennie. Dalej - 50 proc alkoholu wydaje siet w postaci
roztworu w „cela•ch odur1eni-0wych". w momencie przystą
pienia do ekshumacji. pozostapo 1.ałą iloś~. już „czystą" kończeniu akcjd. Zapotrzebowanie ekipy było bardzo duże:
w trakcie kontroli znalazło się
jeszcze jedno. kolejne zamówienie na· 610 buteleczek spirytusu. MateTiały w tej sprado Prokuratury
wie trafiły
Wojewódzkiej w Piotrkowie,
ale jak w tej chwili rad.z.ą sobie
w Bełchatowie?.„
I to by było na tyle; bardzo
„strzemiennego".
pros.zę -

więcej

DARIUSZ
DOROŻYŃSKI

I

Klęska

metody

Parki' SOna
W pierwszym numerze wznowio.nych „Odgłosów" na tejże
samej piętnastej stronie zamieściliśmy

te-kśdk

zatytułowany

„Poszukujemy sekretarki (mektórym
todą Parkinsona)", w
w}·bitnego
po.radą
zgodnie z
angiels.kiego specjalisty ·ukryacz obszernie
liśmy krótki inserat tyskomentowany czący poszukiwanej przez nas
sekretarki. W zgodzie z .uczciwością nie obiecywaliśmy przesadnie wygórowanego wynagrodzenia - nasz pracodawca
placi bowiem niechętnie i marzresztą
dziennikarzom
nie.
wspominaliśmy też
również 9 niezbędnej niestety umiejęt
maszynie,
na
ności pisania
w zamian • oferując wszelako
sympatyczne I barwne· towarzystwo, tudzież dogodne chyba
16.15 z
9 pracy
godziny
wolnymi sobotami.
Zgod.n ie z Instrukcją podobwinno zwabić
ne ogłoszenie
niezbyt wiele kandydatek, moale za to
żliwie jedną tylko,
zgłosił
właściwą. Niestety nie
by znaczyło. fe
się nikt. co
bądz nieprzystowalbłędna na do naszych warunków przez .
poleca.na
jest metoda
Parkinsona, ewentualnie nas.ze
ogłoszenie zostało zredagowane
niezbyt precyzyjnie.
Innym trybem prowadzone
były co prawda. poważne negocjacj.e, również bez powosłowa
Na
wszakże.
dzenia
materialna"
,;odpowiedzialność
kandydatki dostawały gęsiej
placu,
ustępowały
skórki i
tymczasem owa odpowiedzialacz pozostaje w zgoność dzie z rzeczywistością - jest
jedną

wielką becziką

śmiechu;

Rzeczami, których „Odgłosy"
n i f!I m a j ą (a nie mają podziałają
rządnego archiwum,
przymagnetofonów,
cych
zwoitych maszyn do pisania,
słowem niczego, co przeciętne
mu człowiekowi kojarzy się ze
słowem „redakcja") dałoby &ię
wypełnić spory dom towarowy,
natomiast posiadane przez nas
dobra można wynieść w byle
walizce i to wyłącznie z szansa sprzedania ich PT KolekWartość
Staroci.
cjonerom
prawdziwie realną stanowią co
najwyżej rozprowadzane przez
f1rme kartki. no i wiszący w
jednym z pomieszczeń obraz
malarza.
łódzkiego
czołowego
dużego
dzieło jest jednak tak
formatu. że w żaden sposób
rhe da się go nied·bale schować
pod marynarkę ....
Panów
Tak zniechęciwszy
lrożdy z nich może
Złodziei sprawdzjć naszą niezachwianą
Arsena
wiarygodność wzorem

Lupina odwiedziwszy redakcję
w przebraniu początkującego
pięćdz.iesiątke
poety ood
wraC'amy do Pań Sekretarek.
nas,
nie kochacie
Czemuż

pytamy? Jakim
dziewczyny,
cudem w milionowym niemal'ma1e-źc
że mieście nie moilna
nikogo, kto umiałby podmeść
telefon, powiedzieć „Odgłof-y,
na nasłucham", przełączyć
razie potrzeby
czelnego, w
przepisać coś na maszynie, n<>
1 załatwić parę bynajmniej nieskomplikewanych czynności adOczywiście
ministracyjny<:h? !
do redakcji przychodzą niekiedy dziwacy i nudziarze, ko.goś .
gwaM posz.iukać,
trzeba na
kogoś innego -jak to się mówi - wydzwonić, ale przynajmniej coś się dzieje1 a atmosfera nie nastraja· do ziewania.
jednak
Więc może · ktoś się
ostatecznej
namyśli, zanim w
determinacji nie zbjerzemy całego zespołu, aby po niezawod•
nej wyliczance „EntUczek, pentliczek, czerwony guziczek, na
kogo wypadnie, na tego . bęc!"
wylansować na sekretarkę jachoćby nakiegoś żurnalistę,
wet i z brodą. Bardziej interesujący byłby jednak przypadek odwrotny: oto angażujemy
niewinne dziewczę z· włoskami
blond i niebieski.mi oczętami,
a dziewczę okazuje się być
w spódnicy,
Hemingway'em
przepisuje roś tam na maszy.
nie w wolnych chwilach, przepisuje, a potem rzuca nam na
biurko najświetniejszą ' prozę
wprawiającą w osłU1Pienie Łódź ·
i okolicę. Gwarancji wprawdzie nie ma, ale jest szansa,
jest okazja, zapotrzebowanie na
. Hemingway'a - bądź· na sekretarkę, bądź na jedno i drugie
- · mamy bowie.m wprost ogromne i jeżeli. Właściwa Oooba z szansy tej nie skorzys-ta,
przez
żało.wała
będzie potem
całe życie.

Kl~ska metody Parkdnsona w

sprawiklas~cznej postaci
ła, iż •koniec końców w mi!Iliony czwaTtek w łódzkiej prasie
codziennej ukazały się spore
jej

ogłoszenia wieszczące, · iż Łódz

kie Wydawnictwo Prasowe zatrudni księgową, referenta oraz
tygodnika spo•
sekretarkę do
lecz.no-kulturalnego „Odgłosy".
zwane poWyszło z tego tak
mieszanie z poplątaniem, gdyż
mimo prośby o zgłaszanie się
w dziale kadr kandydatki - w
tym kandydatki na księgową,
której jako żywo nie potrzebujemy - twardo dzwoniły do
nie-·
sprawiając
„Odgłosów",
kiedy sympatyczne wrażenie iż
mylą pismo z czymś zupełnie
zawsze oubrze
innym i nie
właściwie mają
wiedzą, gdzie
zamiar pracować. Tak czy owa•k kłopoty z brak.iem kandy:.
datek zamieniły się w kłopoty
z ich nadmiarem, trzeba teraz
wybrać

osobę

właściwą,

jeże

li - co nie jest takie pewne ta własciwa osoba w ogóle
się

zdecydowała

zgłosić.

„nasz
wprawdzie nie do Hawany, a po prostu do Warszawy, około godz.i·
ny 7.30 zaopatrzył się szczęśli
„Ruchu" na
wie w kiosku
Dworcu Kaliskim w gazety co~
nie tak
jeszcze
dzienne dawno regularnie spóiniane nie dostał jednak do lektury
w pociągu żad ny eh tygod-,
ników, w tym równie~ ,,Odgłodajmy na to
sów", . które
tam wręczyć.
chciał komuś
było także w
„Odgłosów" nie
Warszawa
kiosku na dworcu
Centralna vis a vis kas, ani
też w innych starannie przeszukanych kioskach w centrum
stolicy. I choć nie twierdzi.my
bynajmniej, że Wanzawa nic
tylko czeka na nasz tygodnik
musimy jeszcze w
- wiele
nim zmienić i ulepszyć .,..- jakilkaset
kaś skromna próbka,
numerów, powi!Ilna chyba do
stolicy docierać.
Wszysuko to sprawia, że je·ste&,rny umiarkowanY'nld optymistami Pa•rkinoon myląc się
w jednym, wcale nie mylił si,ę
w drugim. większeść jego praw
i prawd tyczący>ch działania
administracji poz.ostaje niestety
w mocy, zaś załatwianie spraw
pozornie prostych bynajmniej
rzeczą prostą się nie okazuje.„
czwartek
tenże
człowiek" udając się
W

całe życie.
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ezy popularno(„.) W literaturze naukowej
1'!.aukb-wej sl)<)tyka się sumaryczne charaktery1tyki mil-ości staropol~kiej. Spr a "''Y te są nader
&łożone, wiążą się zarówno z rozmaitymi ry'tmami kultury jak i ambiwalencją natury ludzkiej, stąd też generalizowanie prowadz,i czasem
do nadmiernych upros7..czeń, nawet niepprozuPrzede wszystkim naleiy przypómnieć.
mień.
w okreże w omawianym· o.kresie, ściślej !ach, funkcjonowało kilka modelów kultury,
Publikujemy dziś fragmenty ostatniego rozdziału ,CECHY I WARTOzachopropagujących czy tolerujących różne
MIŁOśCJ STAROPOLSKIEJ" z książki ZBIG IEWA KUCHOWICZA.
ŚCI
wania. Mieliśmy do czynienia z. kulturą szlachecką, ludową. Inne jeszcze wzory obowiązy. Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Łódzkiego.
111;ały wśród mairnaterii czy intelektualno-arty&t~·cznej elity. Mówiąc o wyróżnikarh staropolNie chciałbym jednak upraszcz:ić obrazu.
Równocześnie wręcz pogłębiała się hipokryskich myśli się \v zasadzie o modelu szlachecRozmaite czynniki, tak wpływ zachodniej kulzja: podwójna moralność, rozgrzeszająca siebie
kim, :,ardio, atrakcyjnym, „polerowanym", odz cielesnych ciągot szlac.hta tłumi wszelkie przetury renesansowej, jak silne jeszcze oddziały
działywującym także na kulturę ludową. Niejawy pozam,ałżeóskich miłości wśród poddanych.
wanie. ludowej, 'rpływają na desakralizację
nrniej trzeba pamiętać, że według te,iio wzoru
W dalszym ciągu utrzymuje siQ podwójną skarozmaitych tabu i powodują, że np. w sztuspołeczeń
postęi"Owała _~ylko mniej~za część
jedną dla mężczyzn, dr11gą dla kolę ocen kach pięknych obserwujemy występowanie mostwa, że „staro,polszcz.yz.na" to nie tylko tr adybiet. Pozamałżel'lskie stosunki seksualne niezatywów• erotycznych, że nie tylko mówiony
eje sarmackie, lecz także plebejskie, to rówjawne,
mężńej szlachcianki, jeżeli stały się
lecz i drukowany język charakteryzuje się'.
tak mało z.badane „subkultury", jakie
nież
szczególnie przez zajście w ciążę, pociągały za
delikatnie mówiąc, „jędrnością", posługuje sło
stworzył świat przestępczy, ludzi marginesu,
,sobą niesławę, także konsekwencje majątkowe.
wami śmiałymi. Są to zjawiska wiążące się z
itd. Rola i trwałość modelu szlacheckiego poW przypadku samowolnego wyjścia za mąż pocałą europejską kulturą renesansową.
'V<lduje, że ja także skoncentruję się nad zia. zbawiano ją prawa do dziedziczenia. Postępo
wzotym
w
właśnie
występującymi
wiskami
Niektórzy uczeni sądzą, że problematyka erowanie takie nie miało oparcia w polskim prarze.
tyczna podejmowana w druku, czę.sto, jak wiewie pisanym, lecz stosowano je zw:rczajowo. W
szlachecka należy
miłość
Charakteryzując
my, drastyczna, nie uważana była za coś wulopmii autora „Liber chamorum" wydanie szlach·
brać pod uwagę przemiany zachodzące na przegarnego czy nieestetycznego: inna była wrażli
cianki za nieszlachcica dowodziło JeJ z1ego prostrzeni omawianych wieków, należy roz.rćrżniać
wość na słowo, inne konwencje powodowały, że
wadzenia się przed ślubem. Na podstawie, różtu trzy okresy: Odrodzenie, Barok, Oświece
w twórczości spotyka się atmosferę pewnej re. nych materiałpw można wnioskować, że rodzina
nesansowej swobody, u nas zresztą niewspoł
nie. W każdej z tych epok sprawom miłości
skompromitowanej panily najczęściej nie uciepewOwo
Zachodzie.
na
niż
mniejszej
miernie
ró7,ne aury
towarzyszyły odmienne klimaty,
kała się do stosowania v,robec niej jawnych
odnie
ne eksponowan,ie erotyki na zewnątrz
wywierające piętno nie tylko na zachowaniu
się zatuszować skandal,
sankcji, lecz starała
zwierdedlało jednak faktycznego stanu rzeczy
się ludzi, lecz na przedstawieniu spraw Ero·sa
za mąż, choćby za
wydając ją najszybciej
i obyczaje miłosne szlacheckie doby Odrodzew literaturze, sztukach pięknych, publicystyce,
człowieka niższego urodzenia, Stosunek 9o ·konia były na ogół surowsze, bardziej bogobojne,
biet w dobie Baroku jest nieco łagoaniejszy niż
nauce. Ale przecież w każdej z tych epok tez
niżby to wynikało np. z erotyków Kochanoww poprzednim okresie, niemniej jeclnak utrzyobserwować możemy silne zróżnicowanie poskiego.
muje sit: atmosferę, która pozamałżeńskie uczustaw, działań. Różnym językiem mówili o micie i związki traktuje jako wykroczenie. DyOdrodzenia, jak Krzycki,
rości tacy pisarze
Barok to, jak wiadomo, domena kontrreforskryminowanie panien popełniając) eh „grzech
Kochanowski, Rej, Paprocki, ~Jonowie.
macji, toczącej zaciętą walke z erotyzmPm, mioso!:>iste, stacielesny" powodowało tragedie
W potocznej opinii panuje przekonanie o rałością zmysłową. Taką samą. walkę toczył zreszczanie się na przysłowiowe dno. '\'alerian Nedosnym i zmysłowym nastroju czasów Odrosię .zwycięską
tą i protestantyzm. Prowadzi
kanda Trepka informuje, że pewien plebejusz
dzenia, który sprzyjał szeroko pojętej miłości.
kampanię z motywami erotycznymi w sztukach
·pojął „Tokarską niejaką, która gdy mieszkała
pięknych, literaturze. Dosłownie pali się, niszPogląd taki głoszą wybitni specjaliści. Andrzej
dostała bela
u stryja swego pod Kaliązem,
czy utwory uznawane za „nieobyczajne'', dziaWyczański twierdzi, iż na·stąpiła wtedy liberadziecka i uciekła od wstydu precz. Tułała się
łające podniecająco. Wzrasta społeczna wrażli
lizacja obyczajów, erotyzm stał się normalną
zaś po miasteczkach za skortyzankę najmując
wość na drastyczność słowa drukowanego, ofiodgrywają
cięścią życia, „miłość i miłostka
tolerowano, w większym
się". Równocześnie
cjalnego. W konsekwencji różnych uwarunkoniemałą rolę( ... ). Zjawisko to w pewnej miestopniu niż w czasach Odrodzenia, romanse
wań polski język literacki już w XVII w. zorze świadczy (...) o wpływach starożytnego czy
szlacheianeczkami,
władców, czy wielmoży ze
stał mocno „oczyszczony", Sprawę tę podnosił
obcego, np. włoskiego modelu życia, świadczy
czy paniami ze znacznych rodzin, b aktując to
ro.in. pastor Adam Gdacjusz, zwc1ennik uży
jednak przede wszystkim o tym, że starano
nieraz jako drogę do kariery, wzbtgacenia ich
wania w kazaniach wyrazów i zwrotów z mosię bardziej osiągnąć pełnię przeżyć". Wiadomężów, powinowatych.
hipokryzji w tym
wy potocznej, przeciwnik
mo, że z tego okresu pochodzą ubolewania moMiłość barokowa to jednak nie tylko sam erowzględzie. w życiu bowiem bywało inaczej. Paralistów, m. in. Modrzewskiego, Mrowińskiego,
jak
częściej,
okresie
tym
w
tyzm,
stor powołuje się nawet na autorytet Biblii poWołana biadających nad zepsuciem obyczajów,
kwiaty
przysłowiowe ·
zakwitają
wiemy,
wiadając, że można spotkać tam takie słowa,
tolerowahtem cudzołóstwa, itd.
mali;eńC'
się
słyszy
Częściej
miłości.
jak np. „pępek'', które gorszyło ówczesnych
A przecież zdania i w tej materii .lą P?dziestwach powodowanych porywami serca. Miłość
obłudników. Pisał ro.in. „Łacinnikom i Niemlone. Zajmujący się pre>blematyk49 mił<isną
nie stanowi już, jak w czasach Barbary Radzicom nie mamy za złe, kiedy w skryptach swych
Bertold Merwi11 zwraca uwagę, iż inaczej miatego słówka meretrix, Hure, zażywają, lecz Powiłłówny, jakiegoś szczególniejszego dziwu dla
ła się rzecz. w literaturze, inaczej w życiu, któlak wnet by się tym słówkiem (kurwa) gorszył
panów braci. Stosunek do tego uczt..cia, choć w
re „jest surowe, szare, bezwzględne: Życie zna
dalszym ciągu podejrzliwy, staje się jednak bari obrażał, gdyby go kto bądź na kazaniu, bądź
małżeństwo, rodzinę, legitymizm. Na tym pow skryptach zażywał. I tak Polacy chcą coś
dziej liberalny, bezpośredni. Znajdu3e to odbicie
dłożu nie wykwita owoc zakazany. Nie wyrawięcej nad insze nacyje ·w mowie swojej być".
w liczniejszej, bardziej poufnej, równocześnie
sta kwiat miłości". Rygoryzm w życiu obyczatym
nieprzystojności
Według śląskiego kaznodziei
piękniejszej korespondencji milosnej. W
jowyrn ówczesnej szlachty dostrzega osta~nio
czasie poczyna kochać się w innym stylu, wię
zaczęto doszukiwać się nawet w słowie „miło
szereg badaczy, m. in. Bohdan Baranowski
wać", poczęto oskarżać cytujących Biblię księ
cej uwzględniać uczucia, afekty kobiet, które
Claude Bockvis. Jerzy Ziomek krytycznie oceży, że „polityki (grzeczności) nie umieją i fraubardzo zresztą powoli, poczynają się emancyponia jednostronne ujęcia i słusznie podkreśla
,,·ać. Polski Barok jeszcze uwznio!llił, udo~kona
cymer słowy obrażają i gorszą"
wy~tępowanie w tym okresie dawnych ?oglaOficjalne przyjęcie tej rygorystycznej post~
lił. modi;! miłości malże1iskiej, w którym kob1e··; dów średni<>wiecza, które towarzyszyły te3 epo_ta_ to dożywqtni przyjaciel, formalnie i faktycz'"'Y i11.e oznaczało rzeczywist~·ch przemian. Spra1
wy eksu "pociągały. „Plugawie", „wszetecznie''
nie najbliższy towarzysz życia (. ..)
.
.
ce przez cały jej żywot (.„).
Dalszą liberalizację postaw i działa1\ przyniorozmawiano w gronie męskim, nie wyłączając
Należy przypomnieć, że silnemu ograr,iczemu
sło Oświecenie, aczkolwiek nie można twierdzić,
apartamentów wiellrnpal'lskich, gorliwie przepioby~
początkowo rzeczywiście dość liberalnej
iż w tym czasie runął dawny modei. Prowincja
sywano nieprzyzwoitości, tępione w druku. Znaczajowości sprzyjała obawa przed ch_oro·i;iami
mienne, iż w tym czasie poszerza się czarny rybowie_m bardzo powoli, z oporami przyjmowała
wenerycznymi, w tym zwłaszcza cechu3ące3 s'.ę
nek pornografii, dominującej przede wszystkim
nowości obyczajowe, kultywując sarmackie tranaówczas wielką zjadliwością, niemanej wczesw szlacheckiej fraszce, lubującej się w przeddycje. Niemniej zachodzące przemiany społecz
niej kiły. Tysiące ludzi nosiło odrażające zna~i
liberalizacja postaw
ne, przewrót umysłowy,
stawianiu spraw dotyczą.cych miłosci płciowej.
tej choroby, stawało się kalekami, przedwczesspowodowały także zmiany w dziedzinie miło
Trzeba także pamiętać, że Barok przynosi ze
nie marło. To samo zjawisko występowało
ści. Jak wiemy, „Monitor" i postępo·.va publicysobą szerszą niż: poprzednio znajomość erotyczoczywiście w całej Europie. Lęk przed chorobą
styka występują zdecydowanie przeciw prunej literatury antycznej, m.in. Owidiusza, jak
gallicką zatruwał rad'ość i urok . gie7 i gierek
derii i hipokryzji, jaką często otaczano te sprarównież zachodniej. Chodzi nie tylko o miłość
miłos.itych, prowadzonych z paniami swo~~
wy w przeszłości, domagają się w tej dzidzinie
cielesną, lecz w szerszym wymiarze, m.in. na_I>Oz_amałzen
uprawianie
obyczajów,
niejszych
równych praw dla kobiety, lansu3ą małżel'lstwo
miętną, duchową. Motyw miłości podejmują też
skich amorów niesie ryzyko, zagrozem~ chor<:>z wyboru. Lirycy tej doby opiewają przeżycia
w naszej poezji poeci wysokiego lotu, sprawy
bowe powoduje, że aprobuje się zwiększe~ie
miłosne, wielbią uczucia, ich twórczość wzbudza
Erosa stają się, mimo formalnych zakazów, chyrygorów. Rygory te propaguje, wrogi wszell~1m
zainteresowanie, cieszy się aprobatą, nobilituje
ba ćzęściej dyskutowane, rozważane . niźli w
pozamałżeńskim miłościon:i, ~uch. r4:fo.rmacy3ny
miłość w opinii konserwatystów. Oddziaływują
okresie poprzednim. W Baroku wyjątkowo moci kontrreformacyjny. Naciski rellgi3ne wzmactu także wpływy zachodnie: liberalizację pono ukazuje się ambiwalencja natt:ry ludzkiej
.
niają uznawane społecznie związkL
staw i zwyczajów pogłębiło przybycie fali emipowodująca, że przerzuca się od ascetyzmu do
Znamienne są mowy Orzec:howskiego przeciw
grantów francuskich, którzy wprowc.dzali w narozwiązłości: ludzie grzeszą, pokutują i znów
małżeństwu Zygmunta Augusta z Barbarą. W.Y:
szych dworach swoje mody i obyczaje, pogłę
1trzeszą; walczą z pokusami ciała, lQkają się
·stępuje w nlch nagana, nie~hęć. do wsz,elk;ei
biali romansowość, burzyli niera~ tradycyjne
czyśćca, piekła, równocześnie jednak łaki1ą mimiłości, szezególnie zmysłowe3. Pisząc. o. za wie-,
łości, tak w duchowym, jak zmysłowym poię
poglądy.
raniu małżeństw pośród szlachty, am słowem
W konsPkwi>ncji miłość przestaje być sprawą
ciu. Miłości towarzyszy nhsesja „gr zechu'', obtajoną, nie kryją się z nią zarówno prowincjunie wspomina, by decydowała o nj~h miłość,
'''arowują się różnymi zakazami, rownocześme
sze jak najznaczniejsi wśród społecrności szlawskazuje zaś na rozwagQ, ucz~1"'.'o~c, przyp<1pociąga ich ona, fascynuje („.)
mina, iż wybierając żonę i;zuka się 3e3 ,.z dobrych
i uczciwych rod,z iców r.rodzoną, wstydliwą,
dobrymi obyczajami zaleconą, uczciwie i szlachetnie wykształconą". O uczuciach wys.ublimowanych Orzechowski milczy, zmysłowo~ć tra~
tuje jako zjawisko skandalicu:e, P?wiada;, ze
takiej, tj. „chutliwej" żony „po3ąć me chciałby
. nawet niższego stanu człowiek, jeżeli jego obyczajem jest męstwo i uczciwość serca i pra~
nień''. Mniemam, że opinia ta charakteryzu3e
poglądy !la oma_wiane sprawy,
przeważające
Przypomnę, jak mało listów miłosnych pochodzi z tych czasów. Jeśli się na wet zac~o'.-'lał?',
to pisane są w tonie poważnym, powsciągll
wym. Nie aprobuje się miłoste~ wladcó"'.'· Na3ak w
łożnice królewskie czy ich męzow1e przypadku Kościeleckiego - są l?neważnie rodzi nni'e i towarzysko bojkotowani( ...)
Słyszymy oczywiście także o miłościach _ser;
ca o amorycznej atmosferze pewnych w111iarn,
do mów kręgów nawet. Swobodnie brzmią erotyki J~na Kochanowskiego. Wydaje się jednak, że sprzyjający miłości i miłostkom klimat występował przede wszystkim na w1elki.c~
dworach w kręgach artystycznych, bardzie3
podległy~h wpływom zachodnim, postępu_jącym
i tworzącym wedle tamtejszych ~onwenc31. Pośród sz.erokich kół szlachty przeważa niechęć
do wszelkich miłości pozamałżeńskich. Wystę 
puje oczywiście hipokryzja, mężczyźni_, w tym
wyższe duchowieństwo, niby gorszą się Wenerą, po cichu jednak oddają się owym i;>oku-..,.m. Kontakty te, jak również frywolną llt~ra
iurę traktuje się tylko jako epizod, urozmaicenie, rozładowanie napięć. We fraszce przykla~kuje się niewiastom zmysłowym, swawo~ny~,
wszystko wskazuje jednak, iż w rzeczywistosci, np. u swych żon i córek, takie techy uwa:i.ano za karygodne. Nasze Odrodzenie w istocie
uznaje - nie Erosa wyzwolonego, jaki pano::\lał wówczas w wielu kręgach społecznych Italii czy Francji, lecz „Wenus w:stydliwą", ~r:(
malzenjącą swe ciało, pat1t1jącą jedynie w
Rys, Maja Berezowska
skich lożnicac:h.
1
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ełtecłlteł. Odbłde toyeh przemian., tego nowego
miłosnej,
stylu dostrzegamy w korespondencji
która w sposób bardiiej !zczery, l:iezpośred1:ii,
l'!owocze1ny ukazuje życie wewnętrzne, zaangażowanie uczuciowe ówczesnych ludzi. Szczególne zmiany następują w korespondencji, także w'
k<1biecym, które w bardziej
pamiętnikarstwie
otwarty sposób przedstawiają te s,iJrawy (. .. )
największe efeidy
Liberalizacja obyczajowa
wielkop<u1sk'ch,.
osiągnęła w I środowiskach
dworskich, wielkomiejskich, które kultywu 'ąc
miłość w stylu Rokoka, często ulegają śnli<i.'P.
mu erotyzmowi. Podziela się t?m opint". iż
„rozkosz płodzi się kochaniem". W tych kr;::gach powstaje też nowa, mniej krępow?.n'ł <"''"1erotyczna. '.l.mieni.1 si~
zuralnością literatura
charakter „czarnego rynku' pornografii. o:- ~k
kontynuowania sprośności sarmackich, p0 iaw1::.ilansu .i>ce
przeważają, utwory
ją się, ściślej
swa wolność w nowym, bardziej fin ezy ,nym stylu (.„)
Przemiany wieku Oświecenia niusły rozmaite
konsekwencje. Prócz wymienionych pozytywów,
należy zwrócić uwagę, że w wielu kręgach p'.lzwoliły na wprowadzenie nadmiernego erotyzmu, traktowania miłości jako przy&ody, wesołej zabawy nie wymagającej uczuc10wego zaangażowania. Oświecenie zaatakowało ~·am model
małżel'lstwa jako związku nierozerwalnego, spowypływającą z CJktu woli.
jonego miłością
owo trudne do
Wprowadziło m.in. rozwody jednoznacznej oceny zjawisko będące z jednej ·
strony chorobą cywilizacji, z drugię.ł zaś niejednokrotnie ratunkiem od sytuacji tragicznyr.h.
do
Niemniej. liberalizacje postaw prowadziły
lekceważenia dawnej stateczności, wierncści, .d o
obniżenia rangi pięknych, wielkich uczuć, które
z.astępowała donżuaneria, błyskot!1wość, często
zwykły cynizm.
. U schyłku XVIII w. w kulturze szlacheckiej
przestały powoli funkcjonować pewne zakazy,

miłość przestaje nosić piętno grzechu. Co prawda w dalszym ciągu wielu traktuje ją jako chorobę, lecz już mniej grożną, nie· zagrażającą
części
społecznym. W umysłowości
Pormom
szlachty, zwłaszcza światlejszej, miłość zaczyna
jako dziedzina wymaga.iąca
być traktowana
ogólnej kultury, większej znajomo5ci psychirl:i
kobiety i upodobań. Jest rzeczą pewną, że męż
czyźni schyłku omawianego wieirn c;ęściej i silniej ulegają miłości i częściej poddają się pod
wpływy kochanych kobiet, niźli ich ojcowie czy
dżiadowie z czasów saskich. Swiat staropolski
- schodził z areny dziejów nie wyklinając ani pocora;r, więcej
tępiając miłości, lecz przeciwnie ceniąc jej rolę, znaczenie w życiu jednostek
1
,
i społeczeństwa („.)
Potocznie wyo~ażamy sobie d~wnych Polaków zbyt pomni~wo, jakby nie mieli chęci ni
czasu na miłość. („.)
Chciałbym podkreślić, że nawet i „miłość po
sarmacku'.' przekazano nam w postaci okaleczo·nej. Przecież pod wieloma względarr:i, co wydaje się zaskakujące, jesteśmy bardzie} pruderyjni
niż ludzie omawianych czasów. Pisałem, że cechowali się skrępowanym stosunkiem do erotyki, nie negowali jednak roli popedu seksualnego, uważali za oczywiste, iż miłość duchowa łą
c;r,y się z cielesną. Uprawianie ostatniej, przede wszystkim w związkach mc.łżPJ'iskich, uważali za rzecz naturalną, potęgującą rado~ć ży
cia. Nie krępowali się np. propagować informacji, jak wzmóc, zintensyfiko·wać doznania. Przecież zamieszczenie tych spostrzc.:i:Ań ; .rocpptur
w naszej prasi.e uznane zostanie przez li.czne
koła jeszcze d,zi.ś, za rzecz n1emoralną! W pewnych bowiem, oczywiście nie wsz:,stkich, ~pra
wach seks4, nasi przodkowie byli bardziej tolerancyjni, także ... lepiej zorientowani, niż rzekomo „wyzwolone" pokolenia ery atomowe)''.
Nie w pełni wykorzystaliśmy także tradycje
miłości sarmackiej w sensie d'jchcwym. W naszych latach, cierpiących na dotkliwą chorobę
cywilizacji - .rozwody, warto chyba przypomieć trwałość .i serdeczność dawr:ych związ
ków małżeńskich. Ludzie staropolscy nie znali
seksualnego wyrafinowania, posiadali jednak na
ogół wysoką kulturę współżycia, mogą zaimponować troskliwością, serciecznością, umiejętno
ścią wybaczania, dystansowania się od gwałtów,
mściwości. Przyznam sic:, iż wzdrygam się, gdy

na filmach zachodnich „zdradzeni" czy lekcewa:
żeni mężowie brutalnie policzkują żony i zachowują , się,· jakby stanowiły one ich własność.
O nie! Takich zachowań nie aprobowano w
Sarmacji! (.„)
Miłość staropolska nie jest zamarłym, muzealnym światem, ro.in. ze względu na trwałosć
szerszych tradycji jej dotyczących na długie
trwanie pewnych zjawisk. Jeśli do dziś WHUszamy się erotykami, przeżyciami miłosnymi bohaterów stworzonych przez Mickiewicza, Ze·
romskiego, Leśmiana, Grochowiaka, jeśli pojęcie
miłości posiada w naszej kulturze, jak zresztą
w życiu wewnętrznym chyba każdego człowie
ka, tak wysoką rangę, takie znaczenie, to nie
stanowi to efektu przemian wieku pary i elektryczności czy ery atomowej. Poiska kultura
miłosna, bez mględu na dyskusyjność jej niektórych aspektów, wyrosła na glebie przeżyć i
dorobku całych pokoleń. Podwaliny pod nią
kładli za~ nasi przodkowie. Bez Kvchanowskiego i Karpińskiego nie byłoby poe1yckich miłości Mickiewicza; Morsztyn i twórcy barokowi
oddziaływali na młodopolskich i najnowszych,
staropolski erotyk ludowy, staropoiskie historie
mił.osne inspirują współczesnych nam artystów
i uczonych. Jest coś znamiennego w fakcie, że
do dziś trwa w pamięci społeczneJ wielka mi~
lo~ć Barbary i "króla Augusta czy zauroczenie
miłosne bohatera spod Wiednia; stojąca na przestaropolskiego i nowoczes1 •ego świata,
łomie
miłość Marii Walewskiej do wielkiego Korsykanina. Jest znamienne, że te wlaśnie miłości są
u nas najbardziej zna·ne, że właśnie one przeszły do legendy narodowej. Słusznie powiada
się, jak. już pisałem. iż nie byliśmy nacją kochanków, lecz bohaterów. że sprawy publicme
przedkładaliśmy nad intymne. Nie znaczy to
jednak. iż zdystansowaliśmy się od miłości, mimo wszystkich ograniczeó uznaliśmy je nie z::t
rel. ale przecież jer:lnak podstGwowy element
życia. Ten pogląd podzieliły następne pokolenia,
w I.egcndach kultywując pamięć nie tylko samych bohaterów, ale piękna i ·wielkości ich
uczuć. Istnienie tej więzi społeczne) wydaje się
tedy bezsporne. Dziś, kiedy Judzi cechuje więk
sza naturalność, kiedy uznanie zctcbyla t~kże
miło~ć fizyczna, zespolona z uczuciami wysublimowanymi. więź ta powinna byĆ' ieszczr. sil·
nie.isza. bardziej znacząca niż pn:eo kilkud;;iesi~ciu czy stu Iaty . Winniśmy sohie chyba zdawać sprawE; z tc,e;o dziedzictwa, ciągłości kulturowej, więzów krwi.
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