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ogłoszeniu
zrodził się

stanu wojenu nas do:wcip.

Słyszeliście? Już niedługo
wydawać zezwolenia na
indywidualne \~tyjazdy za gra-

-

"'

-

nicę ...

- .„;ile pod ciwoma warur ·
kami. Ubiegać się o nie mC1~ą tylko emeryci w sędziwym
wieku i każdy musi przedRta·
'~ 1ć zgodę na· piśmie obydwo
l!<ł rodziców„.
1e . ąi.yl ten kawal nb1P
\\!;Z.V"l\l.ich kaw1<rni, a ia ·JU'i
m1,..\Pm
kiPszeni turystycznr
nas•portv dla siebie i żony I In
he7 adneJ protekc1i Emeryłe ' \\ orawd ie jr tem, ied1 ::i
P rl
•1eku pode ile '> n P
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Choć Kanada się słodko uśmiecha,
Australia mirażem kusi,

nie możemy wszyscy wyjechać
- kto·~ w tym kraju pozostać musi.
Na tej ziemi fars i tragedii,
co tak trudna jest do kochania,
coś winniśmy tym co polegli
w naszych zrywach; wzlotach, powstaniach.

państwo wywożą?

Dewizy - pokazuJę
za~ ~·iadczenie z banku rzeczy
osobiste i krysztalik
z „Pewe. ·u" w upominku dla znajonych. Chcę otworzyć walizę.
-

Jeśli ojce nie żyli na darmo,
nie frajersko walczyli o mowę,

- Nie
trzeba - celniczka
· powstn:ymu.ie
mnie uprzeJ·
mym ~estem. - To \\"1.ystko.

czy nam wolno swych mózgów karmą
paść beztrosko potęgi światowe?

państwo?

dprawa

pasa7.erbw

nie
m1ut zadl)WOleni Z tak l;)ezbolc tei operacji
podje:i'.dzamy
fu ~onetką na Nabrzeże
\\l:';;;(e1 sk e, gd~te stoi zacumowa.y •.. \\ 1eradow Zdrój' .

tr 1-a rlluze1

mż

dziesięć

Za wygodę, za pokój z wanną,
petne sklepy i piękne niebo
za banany, za mięso, za szampon,
rodz:ić dzieci Niemcom -i ·szwedom?

t)

cie 1„i \"1 ceJ. A'P
7.~<"d'" na piśmie me one ł
'i
\\'vrnz1ly ią.„ Polskie L1
• 1e OrPanicznC' w S1c1ec111ic•
:\Int.Pm.,: się taokrętować, iak
<11hie tPa;n ż~·czyliśmy. na 11'
elf'„ z frachtowców płynących
\\ nr1h~"7nn~·m rej<;ie do Rotterdamu i Antwerpii Kahina
zart?7.Prwowana. p;:ipu
zapt>wnione nri dzie;;icć dni pndró7y
i pn~toiu ~tatku
w pr>rtach
Pi„ć. ~7f'ŚĆ dób pływania , reszt" na zwiedrnnie.
;:i

Co

.

Emigrantom

wy. no i my. Frachtowce tego
typu co nasz mają tylko po
trzy 2-osobowe kabiny.

mają

„

MARCIN WOLSKI
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zkice o ojcu Kolbe
i Karolu Szy~anowsk1m
• Warzywa u1noczone ·
w refor ę
• Dwugłos o „Dolinie Issy"
• antastyka,
Kolumna Ajencyjna,
felietony

"

Na an,)cl~ .1 przełoi4' wam pD":i z
a wspomnienia się same uproszczą
-- trudno przecież żyć , w rezerwacie
by wyginąć z indiańską godności'!.

- Pa1'lstwo pozwnlą. grupa
operacyjna - przedstawia "Lę
pan • wszczyna ze mn·ą ro7:111owę , a jPgo towanyszka z:aJmuje S'ę żoną.

Tutaj chude brzózki i piachy
i mieszkanie za lat dwadzieścia,
złe prognozy, ponure strachy,
ot, po prostu same )nieszcięścia,

Gościa· zainteresowalR leżąca
nri kanapce teczka tekturowa,
w które 1 przechowt1 ję wsz,vstk ie dokumenty.

Nn to byc1.0! N'ie lak harch1
znnwu.„
Jes ;.., nią
sztorm
- 1\
t en? -- I\ .\'.JllłU,le pa·
r7Psln daią zn.;(; o sohie. a plyp1erowei;!o rubla z 1898 r.
nacr tą trasą statki handlnw
In łupinki, z którvmi niesamo- Mój talizman. To jakby
witP h::irre ontrafi wyprawi;ić · kawałek
sznura z wisielca
nie tylko Morzt? Półnncne. ale
Podpisany na banknocie kasi nasz noczciwy Bałtyk w~~:v
Jer. nazv.riskiem Brutus. zdes!.ko wtPdy sic wali
do!Mła
fraudo\vał ileś tam tysięcy ruwi;;1ące map:v przybiPraią pohli i powiesił się. Jako numi7.ycie równoległą do podłog'
zmat banknot nie przedstav.1ia
zupę tn:eba pić z kubków. br
i'1 dncj wartości.
talPn:> hiP mnżn<i utrzym;,ić w
ręku
Że nie wspomnę o 10- Mam nadzieję, że nie ro7.·
nyrh konsekwencjach
takiej
't'lnie się pan za !!ranicą Zf'
huśtawki Gdy prr.ed laty ma~''"Ym talizmanem. Czy wywozi
sn\vrem „Kuiawy" plynęli<imy
pan jakieś dzieło sztuki?
nr> ('lnrtów Afryki. żona dostal;:i „;:i Bisk::i iach takięa;o )-1pnfa
- Tak - wskazuję skrom-·
że do d;d:t kiPdy ogląda
nie leżący obok pierwszy ton::i
ekran10 kołv~ząl'.'y się
v.rfród
mik mego ,.Re('lortera
pr?.ed
fal statek, 0garniają ią rndło
konfesjonałem".
ŚC'i.

-

Mimo Io 7.a('lalilem się do te'
rajzy
Przedzierzgnę się
7
szc?.ura ladnwego w marynarza
z prawd7.iwego <darzenia. O
żadnPj w'łchcie . rnrzucaniu rumów. ·taniu .. na oku". oczywiście nil' ma mowy
Poprowadzc
dziennik
okrętowy.
Dzień po dniu będę c;ptsywal
S\VO.if'

wrażenia

Skoc7.yłem

le.

szc7f' do apteki po „Aviornai·inc" w czopkach Gdy . z;:iC7t11e
kiwać. włożę i<! !!dzie trzebR
i polecę du.zę Bogu.

PIERWSZY DZIEM,
PIĄTEK, 17 WRZESNI •

Uważa

kę?

- nasz
ullawiony.

to
gość

Jeśli

napisać.

J

Dalsza rozmowa toczy
~1ę
już w towarzyskiej atmos Cerze.
Na pożegnanie gość pyta:
1.a

Nie macie nam
tej wizyty?

państwo

złe

- Przeciwnie. Im częściej i
skrupulatniej będziecie to ro·
h1ć. tym mniej
prawdz1wyc-h
d7.ieł 5ztuki wywędruje r.a graicę. a do kraju nie przedostanie się nic, co by nam mogło
z aszkodzić.

Symp<1tyczna pani
Elżbieta
Hoczaj Waga z działu pasażer 
skiPgo PLO ma dla nas nieprzi}' jemną nowinę: m 's „SwiP·
radów Zrłrói" . który
weżm1f
na~ na pnkład . zawinie
tylko
do RottPrdamu. Za to wyo"łd
nie pn osiemset złotych tanie ,
od łebka.
Furgonetka PLO dl)wozi na<
do Urzędu Celnego w obrębiP
zamkniętego terenu portu. J<'sl
nas sześcioro: dwie
~am"ltn<
panie, małżeństwo z Warsza-

Południe.

Steward
na obiad.

zaprasza
Jedze111e
doskonałe Pochłaniam dwa talerze zupy. Steward komunikuje eodziny posiłków Sniadanie w porcie i w morzu
od
7.30 do 8, obiad w porcie 1213, w morzu 11.30-12.30, podwieczorek od 15 do 15.30, kolacja w porcie
17.-17.30. w
morzu 17 30-18. A jeśli ktoś z
państwa chce
'się dokarmić ,
rrosze bardzo, lodówka w me "ie do dyspozycji , czym chata
bngata„.
do mesy

a jeżeli 'ktoś na to ·czeka

kiedy wszyscy już stąd wyjadą?
Może Hoś już zaciera łapki,
kiedy innym serce się kr13je - :
„Załatwili się sami Polacy„."
Więc, gdy o mnie idzie - zosfr1jęl
F irt ('.!1owy "ie1~1 - p10, enk; z p r og r a1nu .• Xo to
p 1ze z Lorlzk1E' Stnwri rzy 1:;,zenie Tv. o r cow Kultu r , .

e~~ rk ''

zreau zn"

~n?go

1

JERZ

KW'IECIASKI

pan za sztujest wyraźnie

to nie sztuka. pr osz ę
5próbować samemu coś takiego
-

Ileż łatwiej jest patrzeć z daleka

gdy się pójdzie z owczą gromadą

Doprowadzamy do porządku
i siebie. Wychodzę na
Ruch w porcie niewielki. Nie ma owej krzątaniny, jaką oglądałem w ubiegłych latach. Ale marynarze mówią, że
już się ruszyło i idzie ku lepszemu.
kahinę
pokład.

Podw1e~zorek. Kolacja.

Go-

- dLina 19.40. Załadunek skoń ·
czony. Zabieramy do Rotterdamu cynk, pakuły
lniane i
płyty stolarskie.
Odcumowujemy.
Płyniemy
Grabowskim, Odrą
do Zafewu Szcze,..insk1°go. Kar ile..-: Pia5 ow•• •n1.
h.an<1łein
Mielińskim. Zostawiamy za sobą S\vinoujście i o 23.15 ~ta
tek wchodzi na Bałtyk A ja
na moją koję i już po chwili
zapadam , w glęboki sen.
Kanałem

SOBOTA, 18 WRZESHIA

DRUGI DZIEM,
O czwarte.i rano budzi mnie
huczenie
syreny
o.krętowei
Wyglądam przez bulaj
Gęsta
mgła, . na krok nic nie widać
Buu„ Bu„ 'Bu.„ Dla r<1daru to

żadna

przeszkoda , przy k11żde.J
pogodzie wykryje wszelkie o·
biekty w znacznym promieniu
ale może w pobliżu płynie .1akaś zbłąkana żagló\vka? Syrena raz po raz śle sygnały ostrzega wcze. Rezygnuję ze snu.
Po śniądaniu wchodzę na mostek nawigacyjny.
Przedstawiam się kapitanowi. Leszkowi Plewii\skiemu. którego mleko na morzu ściągnęło z koi
\ Chętnie z panem porozmawiam. ale później, jak si ę
pogoda poprawi.
Widzialność
zaledwie 200 m. nie mogę odej'ć na krok Tle leży? ka pitan zwraca się do marynarza
prz:v sterze, Kazimierza Jal'l.mika.
-

Dwieście

-

Tak

pięć! .

d z iew1ęćd1.iesi"ll

trzymać!

Zapisuję
jeszcze
Lecha Miłkowskiego,

nazwisk o
„trójki",
czyli trzeciego ofjcera. pełnią 
Cl"go normalną wachtę.
Spo l!lądarri na strzałkę
radaru,
obracaJąCq
się dokoła

('lndśw1et

!onego ekranika
i zev,;nętr znym tra-

18

NBfllw:!llrzy i młodzi
Kiedy byłem młocjy , irytowały mnie w najwyższym stopmu wypnw1edzi dorosłych na temat młodzieży. Miałem jednakowo do s yć
utys kiwan na „dzisiejszą młodzież" lub, dla odmiany , pokrzep1aiących zapewnień w rodzaju ,.wy . młodzi, przyszłością narodu"
a jako najgorsi wychowawcy zapisali się w mojej pamięci ci, co
•1 ieustannie oświadczali, ii szal~nie kochają młodzież.
Gdybym wierzył temu, co mi wmawiano, musiałbym uznać, że
albo każde następne pokolenie od pradziejów ludzkdSci. a już na
pewno od Piasta i Rzepichy jest coraz gorsze, albo, że dorosłym
tylko tak się wydaje. ale niepokoją się. iż przyszło&ć narodu bę
dzie 1v naszych rękach mniej świetlana. niż rzeczywistość, któr"I
~ am i stworzyli. Ale przecież dorośli zwykle nie brali tego pod
uwagc. iż ich następcy. zanim przejmą od nici:! ster życia, upodobnią się do swoict poprzedników (może nawet za bardzo).
My
znów młl)d z i. wierzyliśmy zawsze, że ~ię nigdy psychicznie i mo ralnie nie zestarzejemy i już dzięki temu będziemy od „starych"
lep>i.
·
' ie mam pojęcia. jaka jest dzis ieJ sza pobka młodzież , ale błąd
ehyba w tym, że u s iłuiemy zwykle porównywać młodzież danego
okresu z pokoleniem dorosłych. z którym ona współistnieje 1 oo
którego musi si-. przecież różnić cechami
właściwymi
młodemu wiekowi, a tymczasem młodzież je. t porówny\\'alna w pełnym zakresie jedynie z mlodzieżą gencracJi
poprzedniej, która minęła.
JPstem zre sz tą przekonany, ż„ z l'PJ;:UI~', która ma uz

TAK SĄDZĘ
WJMmt.z.wM&!#~'i'.1-llA!llimllll••••••••••••••••

1. Nie luhię
jubileuszy, ale...
·2. ·UmieC przewidzieć

.

·

skutki

Nie lub:ę jubileuszy, choć wiem, że są ·konieczne.
Ludzfo przecież muszą mieć satysfakcję ze swojej
pracy, musi się liczyć tradycja, bo ·nie możemy clił·
gle wszystkiego zaczynać od nowa. W naszym dzi1 siejszym działaniu musimy przecid nawiązywać do
przeszłości, choćbyśmy ją nawet krytycznie oceniali.
Odnoszę wszakże wrażenie, że namnożyliśmy różn~h świąt i dni
i teraz, kiedy przede wszystkim powinna się Uczyć praca i jej
konkretne, wYmierne wynikt, nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Obchodzimy więc skromnie - bo takie ~Il wYJDa.gania
czasów kryzysu - jakby chyłkiem różne dni i święta, które
kiedyś miały być formą społecznego uznania dla ludzi różnych
zawodów, a dziś trochę nam ciążą. Ale skoro już zostały ustanowfone, to trzeba poddać się świeżo ustanowionej tradycji. Być
może . li czasem i tę sferę naszego życia społecznego uporz1tdku· ·
jemy.
Mimo mojej niechęci do jubileuszy WYbrałem się 4o Konstantynowa Łódzkiego, gdzie 50-lecie pracy na Przedmieściu obcho. dzila Szkoła Podstawowa nr 2. Skromny był to jubileusz, ale
jakże wzruszający i potrzebny. Wzruszający dlatego, że zeszli,
się i zjechali ludzie, którzy tu kiedyś pracowali, aby wspomnieć czas i wysiłek tu pozostawiony. Wielu li nich już na emeryturze. Niektórzy odeszli z tej szkoły do Innej pracy, albo wyjechali daleko od Konstantynowa i Łodd. Przyjechali td jej
absolwenci, dziś niekiedy utytułowani naukowymi . dyplomami.
.Przyjechali, bo w tej szkole panowała zawsze atmosfera serdeczności, koleżeństwa i przyjaźni. A że tak jest niech świad
czy fakt, że choć szkoła pracuje w bardzo trudnych warunkach,
choć niektórzy dojeżdżają aż z l..odzi, a mimo wielu propozycji
wolą właśnie w tej szkole pracować i pracują w niej po 20,
15 lat.
Był to jubileusz potrzebny, gdyż unaocznił młodzieiy łradydę
tej szkoły. Być może pozwolił młodym zrozumieć, ie llJł ludzie,
którzy swoją pracę kochają, są do niej przywiązani i że to właś
nie oni tworzyli tradycję tej szkoły. Widomym tego przykładem

1

owacyjnie przyjęta dekoracja Mariana Paśnicklego KrzyOdrodzenia Polski (dopiero teraz?!),
na emeryturze, a przecież w szkole
znanego i nadal - mimo że emeryt - cieszącego się wielkim
szacunkiem, uznaniem i autorytetem. „Był surowl', ąle lubiany"
- mówili o nim· jego uczniowie, a dziś ich dzieci I wnukowie
patrzą na niego z podziwem i ciekawością. ,
U nas wiele uwagi przywiązuje się do tradycji uznanych szk6l
łrednich. Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstantynowie dowiodła,
ie trzeba · też wliele uwagi przywiązywać do tradycji i tego typu szk61. Tu przecież daje się podstawy wiedzy, saczątki wychowania. I to się powinno Uczyć;
Nowe związki zawodowe rodzą się w bólach. I nikt
chyba rozsądny nie przypuszczał, źe będzie inaczej.
Mam tu na myśli nie tylko zajścia ulłci.ne, jakie
miały miejsce w Gdańsku czy Krakowie. W Krako.
I wie zginął człowiek, co powiększa jeszcze tragiczny
.
wymiar tych zajść. Myślę jednak o bólach i zmaganiach, jakle mają miejsce w zakłada.eh pracy, gdzie jest właści
wa płaszczyzna do odbudowy • ruchu związkowego. Nie jest nią
przecież i być nie może ulica.
Nikt rozsądny, nikt, kto stara się myśleć realistycznie kto rozumie złożoność naszych czasów, nie będzie przecież pr·z ekonywał o zbyteczności zwią~ków zawodowych w naszych społeczno
-gospodarczych strukturach. Bez udziału związków zawodowych nie rozwliąże się wielu spraw, nie możną, skutecznie bronić inter.esów ludzi pracy. O oo więc toczy się walka? O kształt,
funkcje i charakter 1nowych związk6w zawodowych. O· to, czy
potrafimy nie powtórzyć błędów sprzed sierpnia 1980 roku i
błędów sprzed grudnia 1981 roku. O to również, czy do odbudowy ruchu związkowego wezmą się ludzie mający powszechne
zaufanie, szacunek i uznanie, których postępowa.nie będzie gwarantować' niezależność i samorządność przyszłego ruchu związko
wego. I to jest sprawa najtrudniejsza.
Gdyby nam nie przyszłu żyć i działać w kryzysie zaufania
sprawa byłaby znacznie prostsza. Ale tak przecież nie jest. Tworzy się ten ruch w atmosferze nieufności, rozczarowań, ·za:wiedziony_ch nadziei i niewygasłych emocji. A jest on - jakbyśmy
na to 'e patrzyli - częścią procesu budowania porozumienia
ludzi o różnych orientacjach I światopoglądach. Jesł płaszczyzną,
na której hasła o potrzebie porozumienia będl\ z dobrych intencji i pragnień przeobrażały się w konkretne postanowlenda, nabierały realnego kształtu. I o tym nie można zapomnieć, jak
równie! 1 o tym, ze ruch ten będzie musiał znaleźć swoje miejsce w procesie kształtowania się socjalistycznego społeczeństwa.
·
To wszystko musi decydowali o jego charakterze.
Wiem, jak bardzo różnie przyjęto grupy, które wystąpiły z inicjatywą odrodzenia ruchu zwifłzkowego. Wiem, ze nle do wszyst.kich, którzy się w · tych grupach znaleźli wszyscy mają I mieli
jednakowe zaufanie. To bardzo ważne, aby ludzie, kt6rzy podejmuj!\ się odbudowy ruchu związkowego umieli z tego wyciągnąć
właściwe wnioski. Musimy bowliem uczyć się trudneJ sztuki po·
rozumiewania, która zakłada między innymi r6wnleż l umiejęt
ność r"alnej oceny warunków działania ł umiejętność przewidy·
wania skutk6w łej działalności. Wiem, le to nie jest proste.
Ale uczyć się tego trzeba, eholiby w myśl parzekadła, ie na
nauk, nigdy nie jesł za późno.
była

żem Kawalerskim Orderu
człowieka od wielu już lat

Dni Literatury Białoruskiej

2

W żywych związkach pomiędzy pisarzami Po1S'ki i Białorusi
ważne miejsce zajmuje łódzkie środowisko literackie. Pisarze
łódzcy - Jan Huszcza, Igor Sikirycki, Tadeusz Chróścielewski i
inni od lat z powodzeniem prowadzą działalność przekładową i
pokrewnych i tradycyj"Qie
popularyzatorską służącą zbliżaniu
.
bliskich sobie literatur bratnich narodów.
Tradycyjne „Dni Literatury Białoruskiej" w Polsce mają w
tym roku szczególny charakter - zbiegają się ze stuleciem
dwóch klasyków literatury białoruskiej - Janki Kupały l Jakuba Kolasa.
Z okazji „Dni" Łód:t gościła w dn. 13-14 października br. delegację pisarzy białoruskich. Przewodniczył jej znany poeta, krytyk i tłumacz, przewodniczący Zarządu Związku Pisarzy Biało
rusi oraz bialoruskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej - Maksim Tank: W skład ·delegacji wchodził także prze-·
wodniczący Białoruskiego· Związku Towarzystw Przyjaźni i Łą
pisarze:
czności Kulturąlnej z Zagranicą Leonid Sarwiro oraz
Wiesław Adamczyk, Iwan Czigrinow, Adam Maldzis i Anatolij
Grieczannikow, a także radca Ambasady ZSRR w Polsce Aleks1
Kawko.
polityczno-administracyjnymi
Goście spotkali się z wład1Lami
miasta z członkiem Biura Politycznego i I sekretarzem KL
PZPR - Tadeuszem Czechowiczem i prezydentem m. Lodzi, .
Józefem Niewiaprzewodniczącym łódzkiego oddziału TPPR domskim. Maksim Tank otrzymał z ,rąk Tadeusza Czechowicza
medal wybity z okazji 550-lecia Lodzi. Delegacja pisarzy biało
ruskich wzięła udział w otwarciu wystawy „Literatura Białorus
ka w zbiorach Biblioteki Uniwersytecki'ej w Lodzi" oraz w spotkaniu z tłumaczami i wydawcami, ja'k:ie zorganizowało Wydawnictwo Łódzkie.
Ta s·z czególnie zasłużona dla popularyzacji literatury . białorus
kiej oficyna wydawnicza uczciła „Dni" edycją poezji Jakuba
Janki Kupały
Kołasa pt. „A tak śpiewa dutka miła". Utwpry
ukazały się nakładem „WŁ" w roku ubiegłym. W najbliższym
czasie wydawnictwo planuje dalsze ~siążki pisarzy białoruskich,
w tym m. in. antologię poezji.
. W trakcie spotkania w Wydawnictwie Łódzkłfu ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy przekład z . literatury białoruskiej dokonany w 38-leciu PRL. Jury, któremu przewodniczył doc.
Florian Nieuważny, przyznało dwie nagrody - Janowi Huszczy•
i Eugeniuszowi Kaba.teowi.
Og~oszono następny konkurs, na nie publikowany jeszcze przew
Roz,;;trzygnięcie
białoruskich.
kład dwóch wierszy poetów
kwiętniu przyszłego roku.
Pisarze białoruscy goszczący w Łodzi s·p otkali się z czytel:ntkami na licznych spotkaniach autorskich
/
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wykonawcze instancji, a
wyslu.członkowie KW tylko
dokonywanych
chiwali ocen'
Tymczasem
przez te organa.
autora - i trudno z tym zdaniem się nie zgadzać - „partia powinna ( •••j s a mod z i el·
wyciągać wnioski z odnie
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NIE ZE WZGLĘDU
NA STAN ZDROWIA.
ale ze względu na przekonanie
„o osobistej współodpowiedzial

ności za ujawnione zaniedbania'' Edmund Heza - I sekre-

tarz KW PZPR . w Toruniu poprosił o uwzględnienie jego rezygnacji z tęj funkcji. Komitet
Wojewódzki PZPR w Toruniu
przyjął tę rezygnację oraz wysekretarzem Zenona
brał I
Drami!tskiego. Ale obrady tego
KW
plenarnego posiedzenia
dyskusji. Dlaodbyły' się bez
czego tak się st~ło? _ - odpowiedzi na to pytanie szukał
Winiarski, (ipublicysta
Lech
„ŻYCIA PARTII" (nr 17 z 13
października 1982 r.).
W Toruńskiem najpierw odbyła się kompleksowa kontrola
Inspekcji Sił Zbrojnych, a następnie rekontrola, która ujawniła,· ;i:.e ; zalecenia · pokoFltr.{)lne
zrealizowane, że
nie zostały
właściwie nic się nie zmieniło
w wyniku pierwszej kontroli.
A ujawniono szereg różnych
zaniedbań, przerost biurokracji, nie liczenie się z potrzebami
i interesami ludzi. Po 4 mieod przeprowadzonej
siącach
kontroli, ujemnych zjawisk nie
tej kontroli
usunięto. Wyniki
- jak pisze Lech Winiarski nie stały się przedmiotem analizy WRN.

'

słoniętych
ści -·efo

przez wojsko słabo1forygowania własnej

działalności": Te wnioski z jednej strony pówinny służyć do
harmonogramów
budowania
i
działań doraźnych, jak tet to jest bardzo istotne - do doskonalenia !!iłylu i metod pracy.
Kilka miesięcy temu

KTT ZAPOWIEDZIAŁ,
%E NIE BĘDZIE
PISYWAŁ FELIETONOW
i jak do tej pory słow~ dotrzymał. Starał się on bowiem tak uważa - przez wiele lat
przekonywać czytelników i jego zdaniem - bez rezultatów. Ale nie przeszkadza ter
wcale, że Krzysztof T. Toeplitz,
od czasu do czasu udziela wywiadu lub sam zabiera głos w
obszerniejszym artykule. · Wipowiedać jednak ma coś do
dzenia i już rile może wytrzymać, wierząc mimo wszystko,
te jego poglądy jednak do kogoś dotrą i ktoś potraktuje je
poważnie. Tym razem udzielił
wywiadu Kazimierzowi Targoszowi z „P ANORAMY" (nr 32
10 października 1982 r.). 'Tytuł wywiadu: „Sp6r o racje".
W wyV}iadzie tym padło kilka interesUj\cych stwierdzeń,
warto
z którymi - myślę „Odgło
zapoznać Czytelników
sów".
„.„ jestem za tym - powiada K. T. Toeplitz - aby spte:..
rając się o różne racje i rozwiązania brać pod uwagę rea-

z

poglębi.ają kryzys
r11 przeżywamy".

,iaufan-i.a kt6·

K. T. Toeplitz uwata, te nadjest dziś wyjść z
kryzysu gospodarczego, zatrzydegradacji gospomać proces
Jego zdaniem
darczej kraju.
„najważniejszą i pierwszą wolnością człowieka musi być wolność od niedostatku., od nędzy,
gol pod
od degradujących
względem fizycznym i psychicznym warunków życia" 1 o tą
wolność trzeba usilnie walczyć.
A to zależy od naszych wysił- ·
ków, od naszej pracy. I dlatego
jest
„opozycją
jego zdaniem
(.„) każdy, kto poglębia proces
naszego upadku., kto mu.. sprzyja, zarówno wychodząc na ulicę, jak i . sabotując w jakikolwiek sposób ratowanie naszego
bytu ekonomicznego".
ważniejsze

POWRÓCIŁA
„LITERATURA"
ale jut jako miesięcznik. Nr 1
jest numerem październikowym.
i przynosi kilka interesujących
pozycji. Na )>odstawie tego jednego numęru trudno powiedzieć, jak się „LITERATURA"
numerze oczyukształtuje. W
wiście zwracają

uwagę

przęsie

wszystkim teksty Jerzego Putramenta, który - jak wiadomo - ostatnio wiele nie publikuje. Tym razem opublikował
felieton pt. „Wołomin", spóź
niony jednak o }dlka miesięcy.
Jerzy Putrąment przeżywa jesz
cze mundialowe emocje. Zreszjak sam przyznaje - fetą lieton ten pisany był w czerwcu 1982 roku: „Piszę to'wszystko rankiem 28 czerwca". I choć
Jerzy Putrament przeżywa jeszbardziej o zjawisko niż tylko o
mundialowe emocje, to przecież
ilustracje
oprzeć
można było
tego zjawiska na innych przydo poziomu
kładach. Awans
Wołomina nie występował tylko w telewizyjnych sprawoztianiach mundialowych.

w
listyczne uwarunkowania,
jakich się znajdujemy. Niebranie ich pod uwagę prowadzi z
„Dlaczego?' Przecież nikt radjednej strony do niebezpiecznym i Radzie takich poczynań
o felieton.
przyno1 „LITERATURY"
NrMniejsza
nie zakazywal. Przecież stan- · nego awanturnictwa polityczsi też fragmenrt VIII tomu „Pół
konsekwencje
którego
ne~.
wojenny nie ograniczyl upraw~
wieku". Opisywane wydarzemomą być nieobliczalne zarów(„.).
wladży.
organów
nień
nia dotyczą grudniowego przeno dla Polski, jak i dla świata,
brak włas
Więc może jednak
Jerzy Putrałomu 1970 roku.
z drugiej strony zaś jest źród
nej inicjatwy? A może „siły
ment uchodzi za człowieka dolem krótkiej pamięci u. tych,
przebicia"? Kwestie warte rówBył
poinformowanego.
brze
którzy dzisiaj skłonni są uwanież refleksji nie tylko w skahistorii. Był
żać, że wszystko, co przeżyliś • świadkiem wielu
li toruńskiej".
interesuje my, ju.ż minęło, że możemy o przecież członkiem KC PZPR.
Lech Winiarski
Widział i wiedział wiele. Jeśli
tym zapomnieć i zacząć znów
się pr!zede wszystkim tym, czy
to opisuje - to czytelnik ma
organizacja partyjna w Toru- urządzać się po dawnemu.. Móprawo wierzyć, że jest to doniu i jej instancje potrafiły wi si.ę, że obecną groźbą jest
kument. Nie wszystkie nazwis:polityczne3 analizy awanturnictwo, to prawda. Ale
dokonać
ka zostały ujawnione, ale· takie
moim zdaniem, taką samą groź
słabości występujących w pl'ato są już trudności przy pisabą jest owa krótka pamięć. lm
cy organizacji partyjnych. i jak
niu pamiętników czy wspomkrótkiej pawięcej objawów
potrafiły spożytkować jej wyprzeszłości,
nień z najbliższej
obecnie w
mięci obserwujemy
niki dla doskOIIlalenia swej k-i erowniczej funkcji. Wnioski z życiu społecznym, w działaniu której autorzy, uaestnicy, statyści i wid~owie żyją. Tu nie
aparatu wladzy, w propaganprzykładu też potoruńskiego
już
jeśli
można się mylić. A
dzie, tym więcej argumentów
winny mieć charakter ogólczegoś się nie wie i trudno jest
one, że zysku.je awanturnictwo. Tych
niejszy. A wskazują
dwóch zjawisk nie da się po . sprawdzić - to albo to trzeba
wynikami kontralt wojskowej
uczciwie przyznać, albo nie piprostu. od siebie odzietić i oba
zajmowały się wyłącznie orga-

zresztą

!>DGŁOSY~

sać. Nie można w sposób lek·
ceważący odnosić się do faktów, kt6re mają wymiar histo.
·ryczny. Oto przykład:

„Zniesiono

podwyżki

cen na

mięśo. Warszawa przyjęła ten
fakt dość spokojnie, jak w Ło·

dzi - nie wiadomo".
I kilka wierszy dalej:
„W parę dni później prezy,dium Związku, przebieg spokojny, w niektórych oddziasprawy lokalne.
jakieś
łach
(...) W Łodzi byly jakiej próby
strajków".
I to wszystko w odniesieniu

do lutego 1971 roiku. I to wszystko dokładnie nieprawda.
W Łodzi nie było żadnych
prób strajków. Cała Łódź stała, strajk objął niemal wszystkie fabryki przemysłu lekkiego. Do Łodzi przyjechała delegacja rządowo-partyjna z Pio_.
trem Jaroszewiczem i Janem
rozmowach z
Szydłakiem. Po
"robotnikar;ni, kiedy robotnicy
nie chcieli zgodzić 1ię na przerzniesienia
wanie strajku bez
cen na artykuły spożywcze,
Piotr Jaroszewicz pojechał ra:
rozmowy
no do Warszawy l wieczorem
trwały całą noc wystąpił w telewizji i odwołał
podwyżkę cen. Taka była kolejność.

Inna sprawa, że informacja
o łódzkich wydarzeniach z lutego 1971 roku była żadna i
być może jest to powodem, że
nawet ludzie dobrze poinformowani - zdawałoby się, a J.
.Putrament był wówczas człon
kiem KC partii - popełńiają
kardynalne błędy nieświado
mie fałszując histor,ię. Podobny błąd popełnił Kazimierz
Koźniewski w jednym z artykułów drukowanych w pierwszej pęłowie 1981 roku w „ży
przypisując
ciu Literackim",
zniesienia cen na
„zasłiJgę"
żywność„. stoczniowcom gdań
skim.
„Literatura" startuje, a

„ARGUMENTY"
MAJ A. 25 LAT

·---~--------·
Stąd wiele wspomnień, opowieści o przeszłości, cytatów. Na
szczególną uwagę zasługuje ar·
tykuł Andrzeja Wieluńskiego o
„Argumentów" (,,ARzęspOie
GUMENTY" nr 32 z 17 paź

dziernika 1982 r.). Pierwszym
naczelnym redaktorem „Argumentów" był Emil Wojnarowski, ąbecnym jest Wiesław Mysłek. „Po drodze" był też Sergiusz Kłaczkow, który po szefowaniu w „Głosie Robotniczym" „wyemigrował" do stoLista pracowników i
licy.
jest
też
współpracowników
długa. Warto ją poznać.
„Argumentom" życzymy na·
stępnych 25 lat!

LUCJAN BOGUSZ
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Foto: M. Zajdlir

Końkurs na przekład
poezji białoruskiej
Z okazji obchodzonych w Polsce Dni Literatury Białorus~iej
WydawniOO'Wo Łodzklie oraz ZL TPPR ogłaszają konkurs na
.
najlepszy przekład wierszy białoruskich.
W konkursie mogą wziąć udział, zarówno tłumacze zawodowi, ~ak i amat~rzy, z tym że prace ich będą rozpatrywa-n e i
oceniane odrębnie. Konkurs dla tłumaczy zawodowych ma charakter zamknięty. W ltonktir9ie otwartym mogą wziąć udział
wszyscy, którzy nadeślą pod adresem organizatorów nie publikowane dotąd przekłady dwóch dowolnie wybranych wierszy
białorook.ich powstałych po 1945 r.

Prace opatrzone godłem należy nadsyłać do dnia 31.I.1983 r.
pod adresem: Wydawnictwo Łódzk•ie' t.ódź, ul. Piotrkowska 171
z. dopiskiem na kopercie „Konkurs na przekład" (3 egz. prze- ·
ll:ładów, czytelnie przepisany egzemplarz oryginałów · wybranych wierszy oraz zalakowana koperta zawierająca godło. imi~, ·
nazwisko i adres tłumacza).
Rozstrzygnięeie konkur-su oraz wręczenie nagród nastąpd w
czasie Dni Przyjaźni w kwietniu 1983 r„ a nagrodzone prace
zostaną wydrukowane w antologi.i poezji białoruskiej or.zygotowywanej przez Wydawnictwo Łódzkie.

„Odgłosy"

za 15 zl

Prasa z ubiegłego tygodnia przyniosła wypowiedź
prezesa RSW „Prasa - Książka - Ruch" nt. zmian w
systemie kolportażu oraz obniżki! cen tygodników w
prenumeracie.
·Spieszymy donieść naszym Czytelnikom, że od 1 sty...
cznia 1983 r. „Odgłosy" w prenumeracie kosztować bę
dą 15 zł, (kwartalnie - 195 zł, p6łrocznie 390 zł, rocz- •
·
,
nie 780 ,zł)~
Placówki pocztowe przyjmują zgłoszenia na prenumeratę do 15 listopada br. Pośpieszcie się!

•
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te lła
Społeczni>-Gospo
łę
powołał SeJm
darczlł
PRL uchwałą. z dnia

zaopinio\vanla. Najpierw PrtYpowołany d„
·
potem si;>rawa
posiedzetrafia na plenarne
'
uie Rady.
2fi marca 1982 roku.
wii;c
F unkc.lonuje ·
- Tak jest obecnie. Czy r
tego wynika, że jest potrzeba
już pół n k u. To du żo l"ZY ma„ I jest lllożliwość zmienienia
ło?
tego sposobu?
d rugie. N ~
to
- Raczej
- Z dotychczasowego krótnawet jeszcze w
pracujemy
kiego doświadczenia na~uwa
składzie. W .Radz:P
pełlilym
ją mi się już dwie uwagi. Ps
winno być 120 członków. Je<t
pierwsze - są takie projei<tY
w tej chwili 94. Reszta m:ejsc
PO\\'inny
dokumentów, które
rezerwowana jest dla przedbyć raczej konsultowane z fa:,ię
odradzających
staw:cieli
chowcami, W takich sprawa ~h
:z.wiazków zawodowych. Mer_,._
trudno o opinie ludzi zupdbyłe,
posiedzeń
torycznych
nie w tematyce niezorientoniewiele'.
raczej
jak dotąd,
wanvch. Od ra~u powiem, Żf
niezbędne
Ciągle zdobywamy
za taki przykład. uważam pro po•zukujen1y
d o świadczenie,
jekt ustawy o postępowa111u
· 11a jlepszego, zgodnego ze s.poPo
w sprawach nieletnich.
&abu funkcjonowania Rady.
są przygotowywan.-:
drug ie kompeten<'.)e
i
- Zad ania
w Sejmie' ~akie ustawy, któSt'łh•~ RotJ O~b·J~· r nr.niune.
~ię o szeroka
re a;i; proszą
d:v i jej ezł o nków ustalił Sejm
uwag, 3
konsultację. Wiele
PRL.
nawet pretensji, zgłosili człon
punktu
formalnego
- Z
adresel1'
pod
kowie Rady
widzen:a jest jasność, ale tak
marszałka Sejmu, o to, że nie
w ogóle to jest jesz.cze sporo
traf:ł na Radę projekt ustaw~
, nieporonniedopowiedzeń,
o związkach zawodowych. Był
mleii, eio;y jakby to je<zcze t•on konsultowany wcześnie.i !
j[rdlić.
związków.
prio;edstawicielami
to prawda. Ale n1e zaszkodzi. ...... Te Ht a esy?

P

nypomnfjmy,

~otowuje opinię
teg 0 zespół, a

Rozmowa z itYSZARDEM BALICKIM, członkiem
Rady Społeczno -GosP.odarczej

---iędzy
pn~kład to, ze dla
- M'a
Racfa
cz.i.onków
n;ektórych
!tanowi jakby forum dla zagrup i
łatwienia interesów
srodowii?k, które reprez:i;ntują
obecnosc troPojmują swoją
chę tak, ja.k: kiedyś członk·:>
wie władz wybrani w demnkratycznvch wyborach - „je;tem tu ·po to. aby bronić inczyli tych.
teresów swoich,
którzv mnie tu rekomendow L". Jako przykład może ;;!użyć fakt, że na p.e ·wsz;-m ~Xl
Hedz.eniu Rad.v jeden z człon~
·ów usiłował poprzez Radę zarobocze dla
łatwić koszule
~·.s oółpra cown;ków.

To może nie jc't. ilP - p.
edzą w
'11.'ie ktos i doda obaw a
co tam są. 'f~ lk".
part) kular) zs~ę. że w tych
mą.ch. mogl;bysmy zabrnąć d'.)rukąd.

Co

-

,dęe.

robić?

Jaka

przyj ąć po st awę?

Rozumiem. że powinnosRady jest p1:z;,informowac o
de wszystkim
odczuciach, nastrojach i op1społecznych w ogóle i
n;a ch
temat, w stona konkretny
sunku do konkretnej spraw;-.
Nie uważam za konieczne, a
nawet myślę, że jest to po~
tawa niewskazana, aby prób·Juporczywie przy okazji
wać
projekdyskusji nad jakimś
swoje zda-n'e.
tem forsować
poglą~t ety
własny jedyi;:e
-

eią

członków

admirustracJę
pouczać posł ow,
państ\vową o t~·m. jak powin-

sprawy rozwiąz~·
oewne
Naszym zadaniem jest
sondować opinie i rzetelnie 'J
nich informować, a nie rozszachów poli ·
):(rywać part:ę
tycznych z kimkolwiek.
odpowiedzial- A jed nak
no8ć istni eje ...
- P odejmowanie uchwał, to
rzecz Sejmu. zaś konkretnyrn
rządu. Co do odp.'ldziałań
ludzi:
wobec
wiedzial!1ości
wybieranv • prze7:
po$eł jest
i
wyborcow
grono swoich
przeu nimi odpowiada formalasza od J_cnie i poi i tycznie.
odpomejest
wiedzialność
~łównie w sen ie
dzialnością
m-0ral11ym. Na spotkan!ach ?ludźmi staram się uzyskać w
ni

wać.

miarę szeroką, repr~zentaty,~
opinię, pogląd. ich zdanie

ltla

e- konsultowanym

projekcie uodwrotnie. To
Nie
!lltawy.
zinaczv nie jest tak, że starnm
się pozyskać ich popai:cie _dla
~wojego zdania. Sor:d_uJę rov·n i eż nastroje, rzadz1eJ oczeJ:uję propozycji co do sposobow
. . k.onkretn~J
rozwiązania
Bardz:eJ obchodzić
sprawy.
mnie muszą opirue, nastroie.
odczucia. Od rozwiazań szcleg<iłowych ~ą specjaliści.

w
ja k to w:vglada
Przecież nie zbie11ra.k t~·ce?
r a ri" nuinii w ogóle i o wszystkim ?
- ()czyw:ście. choć słucha
jąc zdania na temat okreslony. ·tie sposób nie wysłuchać
poza tym, -:o
i .„,~z.v~tk'e•rn
1'1aią do po-wiedzema.
ludzie
· wierzac iP to trafi gdzieś d0
procedun
0hri;nie
władzv
wygląda tak, ~"'
konsuiLc:ii
Prez ·d'1ln1 <;e;mu przekazuJe
~am· projekt danej u,tawy d·~
-

A

.
opin.·_.

arzy
• m Odz'

skuteczna; 'kied:v zarówi10 zoorgan<i
do tego
spole·
i
administracji, jak
rea!.czeń.stwo bezwzględnie
zawarte w· nieJ
zować będą
posta:nowienia. Wyrażając taopokie przekonanie Rada
wiedziała się za uchwalemer.i
Poprzez Sejm tej usta wy.
opima
dobnie z pozytywną
spotkał się projekt ustawy "
sprawach
w
posfępo>vaniu
nieletn'ch. Przy czrm wyr
przekonanie, że
zihśmy nasze
~kuteczne efekty będzie mozna osiągnąć jedynie \\" wy:i:ku • prowadzenia przez ?an~dz:alaltwo systematycznej
Tak,1
nosc1 prnfilaktycznej.
ogranicza do midziałalność
psysadnienie
nimum potrzebę stosowania uw
chologiczne,
sta"·y.
każdej epoce mło
- A co z projektem usta- ~e
jest pod
dzież
W'\' o postępowaniu wobec oniejednym wzglę
~ó·b 11rhylajac~·rłt się o~. pra- dem potencjalnie wartosciowsza .. od. współ
l')·? Jak mi wiadomo, wsrod zaczesnych dorosłych. Bo czyż wyrozmaJącą cewiązane sa chą młodego wieku nie jest' świeżość i o~war
lóg roboti1iczych
duże nadzieje z tym dokumentosć wyobraźni, . wyczuleni~ na niespra.w1edl,item.
oo
gotowosć
wość na obłudę i zaklamame,
sądzę, czym;ęgo występowania w imię tego, co wydaje
- Nadzieje te, jak
po- się sruszne. Te cechy młodych wywołuJą w nas,
z pragnienia
\vyn ika ją
dorosłych, pewien rodzaj 'żalu za dawnymi porząrlku i sprawiedliwości. Ale
ze
problem sam w sob:e nie jest ry\vami młodości, a nasza niewiara w to,
świat mógłby iść ku lepszemu, skłania nas czę
sto do tłumienia w młodzieży tego, co jest w
Niemal każdy z rodziców
meJ najcenmeisze.
pragnąłby, żeby jego dziecko wyrosło na czło
wieka wartościowego pod każdym względem prawego,· altruistycznego, zdolnego do ofiar l
wyrzeczeń w imię wyższych celów, ale t~'ż. memal każdy wpaja w dziecko zasady m111e1 lub
zaczyna bowięcej od\vodzące od tego celu,
wiem w swGim oddziaływaniu wychowawczym

bowiązane

Doko1iczenie
.fltron)· 1

dawać· pierwszeństwo

lat-wy. Część ' członków Rady
spraw:e,
lobv mieć w tak:ej
te-go typu
uważa, że ustawy
jak· przyszłość ruchu z'\'iązk0- z różnvch względow - me
1~ego, jeszcze jedną opinię.
podejmować. Więk;
Chodzi m i o to, aby Rada • należy
cho~
srość członków Rady,
możliwa ć
posiadała · pewną
wypowiedziała się z.a konieczPrezydium
d~
zgłaszania
problt>nosc:ą uregulowania
Sejmu problemowej propozyuchylających ·,ę oo
ludzi
mu
pragnL!
które
:praw,
cji
pracy, sam projekt oceniła nepoddać konsultacji społecznej.
gatywnie. Jest to bowiem Rada ma: pełnić funkcję slu ·
przede
zdaniem naszym
ż.ebną w stosunku do Sejmu,
projekt <> rejestwszystk'm
ale rn e powmna to być jed ~ racji a nie postępowan:u won e rola u~lugowa o bardzo <>bec osób uchylających s;ę od
gramczonym zasięgu spraw I
pracy. Jego realizacja S<POWQ-.
problemów.
l
biurokracji
duJe wzrost
- M~ ślę, ie praktyka ~IJO
admmistracyjnyeh
kosztów
łrrzna i jej potrzeb~' na,jjepiej
przez mepotrzebne podejmuzder;\dują o kompetenc.ii Rawan ·e .szeregu działań, które
ol•az 1r.
jednak
I!ałem
.\h
gv. arancJi
dają
jednakże nie
opinie o t. ·eh
10h szec ró:i:ne
Prorozwiązania problem ..
kompetenc,iach. Z jednej stroJekt za\viera także szereg n !!niektórych
n~· są to ciągoty
Zesprecyzyjnych okresleń.
do zwekslowa nia Ra1h na p11zaproponował, ab;i
pól Rady
ucje swoistego poletka upraobowiązek pr;;.cy,
wprowadzić
~·iane·:o przez grupy interesu
wszystrealiwwany przede
glotakże
i nacisku. Ale były
kim drogą tworzenia organ'przemawiające za przeksy
glów:i1e
zacji pracy, w tym
Rady w swego · dla mężczyzn, dla osób, ktore
ształceniem
izbę parlarodzaju „niższą
od
uchylają s:ę notorycznie
mentu„.
koszt. społe
pracy, żyją na
czny. Proponowano takze, aoy
- Jestem w równym ~top
niu przeciwny jednym, jak i
konieczności
przypadku
w
stosowania sankcji zrezygn0drugim poglądom. W socjalizwać z kary grzywny a stosomie nie powinno być niższych
izb, demokra::J1
wać areszt.
i \Vyższych
dla tych
i
dla wybranych
doszliśmy do
W . k-0nkluzji
Społec.z110Rada
„niższych".
usta wy
v.·nio ·ku że ~rojekt
Gospodarcza nie może rywaoczekiwań ludzi
nie spelni
liz.ować z Sejmem o kompepracy, t'onieważ nie rozwiązu
to
Byłoby
tencje władzy.
problemu,
je newralgicznego
eprzeczne z Konstytu~ją PRL.
jakim jest spowodowanie bez.Nie może także czymć nac,:;względnego zatrudnienia ludll,
być
wladzę. Musi
ków na
którzy żyją na koszt sp.olerzetelna w opiniowaniu spra,v
Dlatego uznallsmy
cz.eństwa.
jednak b<i;c~:
Trzeba będzie
ze \(• zaproponowanym kształ
aby nie dopu~ci~
nej uwagi,
niewskazane ucie byloby
ziszczenia się marzen i
do
chwalić taką ustawę. Spowoniektórych przedstawiciągot
dowałoby to jedynie rozgorypaństwo
cieli . administracji
czenie i dalsze niezadowolen·e
·chętnie by w\wej. którzy
ludzi uczciwie pracujących.
dziel: w jej członkach grupę
- Surowa opinia.
zała'twiaczy".
„naiwnych
- Tak dlatego, że sprawa
prz:v
już jesteśmy
Skoro
jest waina i kontrowersyjn«.
uwaproblemach struktury,
tej sytuacji nie można pozw
żam że aby cokolwiek u nas
wolić sobie na byle jaką uzmi~ić na lepsze trzeba naj„odfajkowanie"
Na
stawę.
odpopierw i kal.dorazowo
problemu.
w i edzieć na pytanie: czy. soc- A posiedzenie najbliższe?
jest i być
jalizm w Polsce
prepoświęcone
Będzie
musi ze względu na tzw. ge0opinii o rządowym
zentacji
uwarunko\".ama,
pol;tyczne
projekc e planu trzyletniego i
czy też dlatego, że ob ·taie zci
ustawy o .nowym
projekcie
mm zdecydowana część polsprawie lokalowym. Znow doObaj
społeczeństwa.
kiego
kumentv bardzo wazne. · Dy,przekonani, że dlajesteśmy
kusja Żapowiada się i cieka~
akceptoustrói
to
tego. iż je.st
j burzliw;e. Już poprzedwie,:
Wychodząc
naród.
przez
wany
nio wymieniono -na te. tema~y
z takiego założenia myślę. Z"!
opinie. Na przykład \\ iększosr
należy zawsze i jedynie tw<>członków Rady jest przeciwn;:;
struktur:)· organ rzyć takie
sposobow i
administracyjnemu
zacji politycznej, które będą
wolnych
zała twiania sprawy
zgodne z zasa;dami systemu !
przeciw
sobót. Nie jesteśmy
społecznym.
interesem
pracy w wolne soboty. ale naktórr.i
- Jest to prawda,
leż~· ją najpienv dobrze zorkwestionować nie sposób. Air
ii;anizować. a potem wprowaposzukiwań
od
niezależnie
je.dnakz'-'
dzać sukcesyv;nle.
społecznego
najlepszych, ze
po uzyskaniu społeczneJ apt~
punktu widzenia najbardzie,i
pracownibaty, zgody załóg
pożytecznych
i
skutecznych
jest tn przec e7
czych. Ale
Ra~;' ,
form tunkcjonowania.
komplek$U
wycinek
tvlko
pracuJa.
to one przecież już
s'rrnw z.< '·art~-ch 1\· projek~1(·
Co można powiedzieć o ostat„ci 't'" j trzylat 1< „~
nim posiedzeniu.
- Przyjęliśmy trzy opin.e
ocenę <'Ogólnie pozytywną
o
ustawy
trzymał projekt
Rozmawiał:
alkoholizmoprzeciwdziałaniu
mvc>i?
wi. Zgłosil;śmy ~zereg
KAROL JÓZEF
i tę najważniejszą. że u~ta '';i
STRYJSKI
będi :e
spełni swoje funkc.le,
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przyszłej

pomyślności

dziecka pod względem materialnym i zawodowym, uczy je więc - słowem i przykładem
jak być miłym i układnym wobec
własnym tych, od których zależymy, .nie mówić pra'"'.d
tle widzianych przez: otoczenie, nie zdradzać s1~
z poglądami i upodobaniami nie mogącyJ?i liczyć na akceptację tych, od .których _będzie zależeć taka czy inna promocja i kariera życiowa
- poczynając od pierwszych lat szkolnych.~

0

bierze sobie te praktyczne
Czasem dziecko
wskazania zbyt skra)nie i dosłownie, popada w
cynizm i - jak to określamy - psuje się . My,
dorośli wychowawcy, nieskłonni do dopatrywania się winy u siebie, czujemy ~ię natychmiast
raźniej moralnie, kiedy możemy złożyć odpowiedzialność na otoczenie dziecka, na złe towarzystwo rówieśników, a także nierzadko na „zgubpolityki państwa.
ny" wpływ wychowawczy
Czy nie słuszniej byloby przyjąć , it. na wrażli
wą psychikę dzi'ecka najsilniej oddziałują uje
mne wpływy wychowawcze o~ób najbliższych
uczuciowo, nie zaś niepra\\'Osci „wielkie.! polityki", którą w młodym wieku poznaje się przecież najpierw przez pryzmat ocen i opinii osób
~tarszych, a dopiero później uzysku.ie sii: 7.dnlno<ć do qmodzielnego o. ądu tych jakże 7Jnżn
nych i trucl11:'"h problC'rr'Ów.

pewnoscią

'" y\.v1era
wielka polityka
wpływ ,\·y1.:11owa
na społeczenstwo
wczy, nierzadko ujemny, ale zwłasz_cla
w odniesieniu do najmłod ·zych me Jest
to wpływ bezposi'edni. Gdyby bowiem
w ten sposób oddziaływala, to publicz-

nie

głoszone,

a~cy:sluszne

przeważnie

~asła,

Polityka,
znajdowałyby pozytywny oddzwięk.
jak sądzę, oddziałuje pośredni?, przez system
wartości, wynikający z warunkow społeczno-po
litycznych. Ale - co chyba oczy~iste. - od_kierunku
działuje w pożądanym przez siebie
tylko ta polityka, której system wartosc1 zos~aie
To~ez _oprzez społeczeństwo zaakceptowany.
śmielę się wypowiedzieć tu paradoks, mem1le
1z pol1ty~a
dla niejednego ucha,
brzmiący
wlaśme
sprzed sierpnia 1980 roku . dlatego
wpływała ujemnie na postawy moralne, porneważ system wartości, który z sobą niosła, był
przez znaczną część społeczeństwa. chętnie akceptowany, i to głównie przez srodowiska o
dalekich od socjalizmu postawach. ·
Jakaż to więc była polityka społeczna? Taka,
która upatrywała pomyślność ogółu społeczei·1:
st\va w powodzeniu ma.terialnym jednostek i
Tych,
wąskich środowisk. Jakich srodow1sk?
przed którymi otworzono szansę łatv,,:ego bogacenia się, czerpania niezwykle wysoki~h _dochodów nie z pracy najemnej (praca wynikaJąca ze
stosunku pracy), a więc nie na stanowisku robotniczym czy bezpośrednio produkcyjnym lub
urzędniczym, nauczycielski~ czy n~ p~·io;ykład
w społecznej służbie zdrowia, lecz gło:v:iie z .takiej pracy, której wykonywani~ mozln~e Je. t
pod warunk1~m posiadama
niemal wyłącznie
środków produkcji lub znacz111eJszego wkładu
kapitału.

I

Przypomnijmy sobie, jak to w środkach m0:sowego przekazµ; zamiast dawnyc_h prz~dowrn
ków pracy, wyróżniano wówczas 1 st:iw1ar;10 za
wzór głównie tych, którzy własn~ srodk1 po.trafili jak najszybciej wielokrotnie pomnozyc.
Abstrahuję od ewentualnych ~or~yści _odnosz?·· ·
dzięki zwiększan'.u
nych przez społeczeństwo,
się ilości rynkowych produktó\~, bo n~ezalezme
pow1men być
od tego fakt zbijania majątku
zupełnie wystarczającą rekompen~atą za zyciową zapobiegliwość.

Roztaczany szeroko miraż tego rodzaj u „_ka riery" oddziaływał coraz silmej na wyob:azmę
również tej o~romnej więks.zości. ~p~łeczen,s~:va,
której sytuacja życi.owa_ un1emozl1w1ł<i; po3~c1e
tą samą drogą, rodziło się więc poc~uc1e. uposle~

zmudneJ
dzenia zniechęcenia do codz1enne3,
pracy,' która nie dawała, bo :ii~ 'n~ogla ?awać,
zwłaszcza młodym, ~zans wybicia się poz10mem
i stylem życia ponad ogół. W proteście robotn;czym z sierpnia 1980 roku słychać było wyraznie i głosy buntu przeciwko nierówności spolec·;mcj. ci jednak, którzy tym politycznie pokierowali, potrafili zręcznie ?dwrócić uwagę pracujących mas od podstawowego problemu spo:
IC'cznego, nie tylko bowiem nie zakwestionowali
11icnorm ali1ości przedsierpniowego rozwarstwi~~
111a społecznego, ale świadomie rozprzestrzenili
'C"o ideę w najszerszych kręgach pracowmczych
11·"' tvm wśród młodzieży pracującej, nie napo'yka°jąc na tej drodze przez szereg długich mie-

dęcy tadnego konsekwentnego ,prio;eciwdziałani:!
o motywacjach klasowych.

Wydaje mi. się, jestem nawet o tym przekonasystemu
ny, że odbudowanie socjalist!cz1teg?

wartości, upatruj ącego pomyslność ie~nostek w
awansie zbiorowym środowisk prac~, Jako g~w
nego gospodarza pai1stwa, stwarzaJ~C re~llsty
Jest JedJllll
czną perspektywę dla młodych,

drogą do odrodzenia moraln~g?. Bez spraw:e?liv-·ości społecznej

'
N

mow1ć

trudno

o moralnosci.

się

na ekonomii. a jako i:trzyz pracy ma1i: trudnosc1 ze
zrozumieniem, dlaczego mteres ek_onomiczny miałby być sprzeczny z interesem społecznym. (jak nier_az słyszę),
zamiast mu służyć, nie poJmUJę tez,
dlaczego człowiek p'racujący _na „cudzym;; (czy:
li wspólnym), a nie na „swou'.1 własnym musi
bezwzględnie partolić robotę i tylko rozglądać
. PodeJr~e
się, co by tu ukraść „z n ic~yje~o·: .
wam więc, że inną ekonomię piszą c1„ co wierzą, iż w zbiorowym, w.spólnym trudzie dla ogółu, a przez to i dla siebie sameg.o, ~ształ~uJe
się godność człowieka, a mną piszą c1„ kto~zy
wzrosli w przekonaniu, że „wrodzon_e. i odwi~
czne" cechy natury ludzkiej n3:jpełme1 ~o.zkwi
tają w procesie przywłaszczania wart?sci \".Y"
pracowyyvanej przez inn:y_c~. Zresztą, Jak ~via
domo, świat w tej kwestu Jest mocno podzielony i ktoś musi wziąć górę.
, ie znam

muJący się

Gdyby prawa ekonomii nie miały na uwadze
celów społecznych, byłyby tym samym am?r~l
ne. Owszem, prawa na uk ścisłych z _sameJ ich
istoty funkcjonują poza systemem PO JE:~ moralnych, ale ekonomia nie jest i:auk~ ś~is.łą, lecz
społeczn;a. Przede mną od~ryll to. mm i wolno
mi opowiadać się właśme po ich sfrome.
Co naphalem po to, by wywieść ze_ społecz
nych przesłanek pogląd, iż sprzecznosci i napię
cia pomiędzy starymi i mło?ymi m~ dadzą się
zamknąć jedynie w fizjologicz?ym i psychologicznym ujęciu różnic pokolemowyc~, ale w~e
le przemawia za tym, ze tylko. w me sprZ.YJ<i:jących w-.:unkach społeczno-pohtyc,znych p1~yJ·
mują one postać konfliktu po~olen,. któ~y Jest
niejako zastępczym r o zładowaniem inę me rozwią zanych problemów spo łecznych.
Antagonizm

pomiędzy

starymi i

młodymi,

mijając niegroźne przecież zadrażnienia

./

pona '~le

obyczajowyJU, głównie z braku wyrozun11~osc1
dorosłych dla cech wieku młodego, wyrazaJą
cych się odmiennie w fożnyc? epo~ach, . ten
więc antagonizm sprowadza si_ę do mespelmama
się aspiracji młodych w materialnym i zawodowym awansie i do obaw starszych o zdobyte
pozycje. Jeśli te aspiracje mł~dych . w stosunku
do realnych możliwości szybkiego i~h zaspokoienia są u nas od wielu lat wygorowane, . i
między innymi z wymienionych przyczyn, zawinionych przez politykę społeczną szeregu ostatnich lat, to nie wynika z tego wcale, że młodzi
1
utracili.. prawo do naslej specjalneJ uwagi
tro·k1.
Nie chodzi mi bynajmniej o Jakiekolwiek deprawujące przywileje, związane.~ zupełn:e. sztucznym wyodrębnianiem kati:goru „młodz1ezowo:
ludzi
sci", traktującym peh1olet111ch mło qych

przedmiotowo, jako obiekt kokieteryjnych p,pchlebstw, zwodniczych obietnic i pozorny~h uła
twien życiowych. Jest to model protekcJonalny
i zarazem o bezwładniający, wpuszczający rolo, dych w „maliny" zabawy i rozrywki, opóżm~
jący dojrzałosć społec zną, niestety skuteczme.
Gdybym byl mtody, poc.mlbym się dotknięty
takim traktowaniem mnie jak.o infantylnego boba. a,, któremu się kupuje kosztowne zabawki,
byle tylko nie brał na siebie dorosłych o b ~
prawa do wtrącama
wiązków i nie zyskiwał
~ię, w sprawy dorosłych, do czego zresztą formalnie upoważnia pełnoletniość.
w życiu 5połeczeńAle pełnoprawny udział
stwa to praca (od której zwalnia tylko nauka,
która też jest gracą) i możność otrzymywania
zapłaty zgodnie z wartością wykonywanej pracy, na miarę możliwości gospo.darki. Nie dziwi~
się nikomu z młodych, kto nie potrafi pogodzie
$ię z myślą, że pracując wydajniej i wytwarzając produkt jakościowo le pszy miałby otrzy_:my\'i(ać zapłatę nie wyższą, niż gorszy od niego
pracownik dł ugol etni. Sądzę, że zasada awansu
poziomego powinna bezwzględnie znieść bariery
ustanowione przez wiek i staż pracy. Z samego
faktu, że żyje się i pracuje dłużej nie powinny
jeszcze wynikać żadne przywileje w stosunku
do tych, których jedyną „winą" jest młodość.
W ·interesie całego społeczeństwa dobra praca
jednostek powinna im się opłacać.

'
T

ylko faktyczne zrównanie w prawach
obowiązkach, czemu . powirtz:a spr-z.yjać reforma gospodarcza, moze, moim
zdaniem, wyeliminować poczucie nieprzydatno ści i brak perspektyw życio
przez młodych.
ciowych odczuwany
iż tuż za murami
Pod warunkiem wszakże,
fabryki nie rozpleniają się fortuny tych,, którzy
ekonomicznymi
'działalnością nie uzasadnioną
koniecznościami, często raczej obrotnością niż
rzetelnym \V.ysiłkiem . uzyskują dochody przekraczające wielokrotnie pobory ministra rządu
PRL. nie mówiąc o wojewodzie. Pod warunkiem
także, iż nie będzie się tolerować, że nie pracując nigdzie można mieć się nieźle i kpić z
lych, co są „glupi", bo tyrają.

ii

Trudno się uwolnić . także od obaw, czy istniejące. dysproporcje nie stwarzają potencJ~lne
go niebezpieczństwa nacisków na pracowmków
administracji różJ,j,ego szczebla, a tym samyl?
nie rodzą niepożądanych podejrzeń, że urzędni
cy (a więc i urzędy!) zawsze chętniej ,,trzymaz tymi co mają więcej. W kapitalizmie jest
to wspólnota interesu finansowego.

ją"

Sądzę, że tematu: starzy i młodzi -

nie wol-

sporozpatrywać w oderwaniu od sytuacji
łecznej, od czasu i miejsca, gdzie z sobą współto
młodym
lub
starym
Być
istnieją.
meodlecz
hańba,
ani
zaszczyt,
ani
wracalna kolej rzeczy. Każdy więc powinien·
albo wiedzieć ,
pamiętać, kim już kiedyś był,
kim jeszcze kiedyś bęc;lzie. To ułatwia wzajeno

mne zrozumienie.
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' le duie było Romanowi Dmowskiemu przeiywać
w Odrodzonej
Polsce pierwszych dni
womo~ci. Choroba
i
czas rekonwalescen<:ji
- ale chyiba nie tylk.o - spowodowały, że przybył do Warszawy dopiero 15 maja 1920
roku.
Nie mógł, czy nie chciał, wystąpić do waliki o wład'Zę? Z
listów, które p()lzostawił, wynikałoby, że raczej to drugie. Był
realistą i wy>trawnym politykiem. Do s trze·gał nastr•o je rewolucyjne u progu niepodległości i trafnie oceniał, że jego
koncepcja pamtiwa nie znajdzie
szerokiego poparcia. „...Przez

N

pewjen, jeszcze nie wiem, jaki
jeszcze czas - pi•sał - lepiej
będzie, że rządy w kraju, nie
będą w na.szych rękach. Trzeba
się starać tylko, żeby byly ta·.
kie, ażebyśmy mogli je tolero.wać, a nawet p0pierać •• .'~.
Doceniał PiŁsudsldego, mają

cego poparcie także znaca:ą·cych
sił lewicy społecznej, uważane
go przez wielu za czł•owieka lewicy. Rozumiał, że w istnieją
cej sytuacj.i społecznej i mię
dzynarodowej w starciu o wła
dzę z Pi łsudsktm nie miałby
żadnych szans.
I była jeszcze jedna sprawa,
którą Roman Dmowski niewąt
pliwie rozumiał, chociaż się z ~
tym nie ujawn<iał. Społeczeń
stwo pamiętało także pewne'
ciemne karty z jego przeszłoś
ci - walkę z rewolucją w 1905
roku, negatywny stosunek do
bojkotu szkoły rosyjskiej, a
także działalność antysemiclką.
Przypomniał Dmowskiemu
to

wszystko wkrótce po jego powrocie do kraju Zygmunt Kisielewski na łamach PPS-QW·
ski ego „Robo-tnika".
.
Nie angażował się Dmowski
w żadną drz i ałalność państwo
wą. Będąc
posłem do Sejmu
U.stawo daw.czego
praktyc7IDie
nie brał udziału w jeg<> pracach. Powołany w skład Rady
Obrnny Państwa, wkrótce ją
o•puścił po starciu z Józefem
Piłsudskim, któremu, gdy zała- .
mała się ofensywa
kijowska,
wytknął szkodliwość jego politycznych kl()ncepcji.
w kręgach zwolenników
Dmowskiego sąd'Zono, że zdecyduje się kandydować na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tym b?.rdziej,
że Józef Piłsudski wydawał się
nie być zainteresowaIJ.'y kandydo wa n iem. Być może uważał, że
czas jego jeszcze nie nadszedł.
Był w tym okresie pod wpły
wem k sz tałtującej się na Zachodzie idei fa szystowskiej, nie
widział jednak dla niej w począ tku lat dwudzi estych miejsca w Polsce.
Zabójstwo prezydenta Ga•,
briela Narutowicza spowodowało , że
prawica polska, a w
niej
narodowa
demokracja,
z n a l a zła się w pontycznej izol acji i szanse DmoWlskiego na
poparcie
społeczne wyraźnie
z malały. Raz jeszcze, na ·krótk o, uwikłał się w ·aparat wła
dzy obejmując tekę ministra
w chjeno-pia:stowsk1m gabinecie Wincentego Witosa. Liczono, · że odrodzi się wytrawny
M2$iji
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dyplomata z Konferencji Poko-j·o wej w Paryżu, tymczasem
Dmowski n ie dokonał na swym
urzędzie niczego g.o dn ego uwagi, był zresztą ministrem zaledwie kilka tygodni.
Przez 12 lat, od 1922 do 1934
roku, Roman Dmowski miesu
kał na wsi w kupion ym niemałym zresztą wysiłkiem majątku Chludo-W10 pod P.omaniem. Tam właśni e napi.s ał I
zamieśdł w „Gazecie Warszaw skiej" cykl artykułów pt. „Jak
odbudow ać
,Po ls kę " .
Uzasadniając wybór takiego wła śnie
tematu pisał we ws tępie do
swego pierws.zego ar tykuł u, że

,„..zrozumienie

wypadków
i
które nas dopr owadziły do
ni epod!eg l c,ś ci,
bar dzo
małe w ciągu, pi ęc iu lat nasze go istnieni a państwowego zrobiły postępy .•.".
działań,

„•. ,,

., .

.

. ,
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szego obecnego państwa patrzylem na organizację pblityczną,

w istniejących dziś stronn-ictwach, jako na rzecz tymczasową,
przeżytek
stosunków
przedwojennych... Zycie coraz
jaskrawiej wykazywało, że rozbici e na mnóstwo stronni ctw
coraz
bardzi ej .- obezwladnia
nasz naród, hamuje organizację
i rozwój
państwa„. Bez wład
polityczmy społeczeństwa stawał się coraz większy. Tylko
przy podobnym bezwładzie możliwy
był
przewrót majowy,
osiągn·ięty nie tak wielkimi siłam i. Po zamachu
majowym

••

-
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•

„

,'

wszystkim
typem
organizaeji opartym na zasadach
hierarchii, dyscypLiny i odpowiedzialności osobistej iderownik6w ia każdy dział pracy .••".

Utworzenie
przez Romana
Dmowskiego Obozu Wielkiej
Polski stanowiło zwrot w jego
metodach polityczn~ działa
nia - przyjął wybór na prezesa Wielkiej Rady
organu
kierowniczego obozu.
·
Co pr·oponował jako przywódca ruchu w miejsce zwalczanego sy·stemu parlamentarnego?
Odże!§Ilywał się oficjalnie od

-

Utyce Piłsudskiego, który raz
jeszcze ubiegł swego przeciwnika i dogadując się z lmnserwatystami przechwycił część
potencjalnych członków Obozu.
W 1928 roku doprowadzi!
Roman Dmowski do przek6ztał
cenia się Związku Ludowo-Narodowego w Stronnictwo Narodowe, sterując tę nową partię
jeszcze bardziej na
prawo i·
1 nie dopus~zając do współdzia
łania z: opozycją demokratyczną
przeciwk·o. dyktaturze Józefa
Piłsudskieg·o.
~ez
reszty Poświęcił się Dmowski
działal
ności w Stmnnictwie Narodo-
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Konkurent z prawicy

Książka Romana Dmowskiego stanowiła rozwinięcie sporu
o czas przeszły, jaki w~tępo
iwał od pierwszych dni niepooległości między endecją a obozem Józefa Pi:łsudskieg<>, sporu
widać bylo jut .wyraźnie, ie fa.szyizmu wfoskieg.o, twierdząc,
wym, gdy' władz.e państ·wowe
o t<0, czy Piłsudski, czy Dmowszersze koŁa narodu czują się
że w takiej pootaci jest u nas
zakazały
dalszej działa1ności
ski większe
dla odJ.1odzenia
jak oialo bez głowy, ie w kranie do przyjęcia, próbował jedC>bozu Wielkiej Polski. Z jego
Rlzeczypospol:itej po1ożyli zasłu
ju nie ma politycznego kierowtnaik: tworzyć coś, co _byłoby fainicjatywy do wpływów w
gL
•.. Nikt nie wiedział do
szyzmowd podobne, a do przyStronnictwie Narodowym doKiedy uka zała się ksi ążka. nictwa
czego dążą żyuńoly rządzące,
jęcia
w polskich wa•r unkach.
szli młodzi działacze, zwo-le;nniRomana
Dmowskiego,
obaj
mialo się nawet i ma się ciągle
„
...
W
państwie narodowym cy
bardziej radykalnego postę
antagoniści nie uczestniczyli w
wrażenie, że one same nie zda•
stiwierdzał musi istnieć zorpowania, w rez.ultacie czego usprawowaniu władzy. Dmowski
ją sobie sprawy z Hlów, ;a.
ganizowan11 71.aród ..•". Jego zortworzył się w Warszawie faszykonsekwentnie od początku,
kim mają służyć... Inicjatywa
~ani~wanie narodu było barzujący Obóz
Narodowo-RadyPiłsudsiki nie mogący pogoru,szenia z tego martwego pu.nlo•
dz-0 odległe od zasad demokrakalny, który uległ następnie
dzić się z brakiem UJznania dla
tu sama narzu,caŁa.-".
cji, natomi.asit bli:skie istocie
rozpadowi na dwiie części
jego formuły wład zy państwo
Obóz Wielkiej Mskt po.wo•
tdtalitarryzmu. W tej sprawie,
ABC i Falangę, stanowiącą
wej - od niedawna przebywaJ
4 grwd!ll!ia 1926 roklll na
jak 1 w wie'11\l innych stanął
slki-ajnie · prarw·i cowe skrzydło
w swej samotni w Sulejówiku: łano
zjeździe w PoZ111a111ilu. Jego pro·
Dmowski w
poło-wie dTogi.
1:1uchu nall."odowego.
Dwaj wybitni politycy, ludzie
gra1m tak oto przedstawił :RoChciał państwa zorganizowaneDokonaille
rozłamy
trzeba
dla sprawy niepodłegłośd wielman DmCJ1W1ski:
go talk, aby stanowiło alternaniewątpliw,ie zaipi.sać na ~onto
ce zasłużeni, w z.ads:ru wiej,„.. Mamy w Sefmiie &Zerea tywę - demokracji parlamentar- Romana' Dmows·kiego. Były one
skich dworków analiz-0wali synej, ale sprzeciwiał się faszyw znacŁnym stopniu następ
stronnictw poLitycznych, usihr
tuację i przygot owywali się da
stow·s kiej zasadzie w-0dzowstwa,
stwem jego - co jaik:że często
jqcych w dzisiejszyi:h warun·
walki o ~ zwycięstwo swych
własnych roo;wiązań nie proposię powtarzało niezdecydokach sprostać swemu zadaniu..
koMepcji. Niedaleka przyszłość
nując.
wania i niekonsekwencji. Naj- Nie naszą rolq jest paraliżo·
po-kazała,
że raz jeszcze Józef
pierw przek01I1ywał młodzież
wać ich
„Państwo narodowe" d~ałalność...
Lepiej
DmoPiłsudski
okazał
się skutecznarodową do formuły państwa
jest, ażeby atronnktwa, które
wskiego
wykluczało
zasadę
IIli.ejszy od swego kionk·urenta 1
totalita1:1nego, a na.stępriie, ofirówności jego obywateli, <;>dmazaliczamy do narodowych, po·
prawicy.
wiając pełni
praw - politycz- cjalnie przynajmniej, odrzucał
zostały to · dzisiejszej
ohwiU
Polityka Dmow•sJde·go - ofifaszyzm, bez żadnych wła,snyoh
ny·ch mniejsz.ościom nar·odotym czym sq i pracowa.ły na·
cjalnego niezaangażowa1nia się,
sugestii.
wym,
w
tym
szczególnie
atakodal
tak,
jak
ro
uważają
za
obejmowała
także ruch poli.,,..
najlepsze. Do nas należy, tvie
wanej mniejszości żydowskiej.
W 1931 roku wydał Roman
t~my, którego był duchowym
mieszając się w ich pracę, nie
Swoje państwo narodowe chciał
Dmowski swą kolejną książkę
przywód·cą.
Główny
ideo-log
wkraczając na sejmowy teren
przeciwstawić światu
zawład
„Swiat powojenny i Polska".
Związku
Ludowo-Narodowego,
działania, rozwinąć
niętemu przez mafię masońsko.:
pracę w
• Był Dmow·s ki w tej pracy
nie pełnił w nim żadnych kiekraju, skupiając ro.abite do-. ży<d·owską. To obsesyjne przekonsekwentnie
antyniemiecki.
ro'WIIliczych fU!l1kcji. Określano
tychczas siły narodowe to jekonanie było
tródłem wielu
Starał się
ukaz.ac niebeŻ.pie
go jako „prezesa honorowego",
fałszywych ocen, a w nasitęp
obóz słu.żącv jed•
cz.eństwQ ze strooy zbrojących
co z formalnego punktu widze- , den wieiki
nemu. wielkiemu, celowi, lączą•
stwie błędów polityczny-eh Ro- s.ię Niemiec, przestrzegał prz.ed
nia o niczym nie świadczyło.
cy dla tego celu,
wspólnego
m!llil.8. Dmowskiiego.
współdziałaniem
niem.ieckoWiooną 1926
roku wyjech a ł
wszystkim Polakom zaslu,gu,ją
po1skim, które - jak pisał Był Dmowski gorrącyn\ zwoRoman Dmowski d·o Rzymu i
„ ...da im przede wszystkim
cym na to miano. ludzi róż•
lenni:kiem wykorzy,s tania kato·
Paryża, aby zori ento-wać się w
nych
poglądami
pomorze i Śląsk potski i widzę
osobist11młe
1i-cyizmu dla rea1izaciji idei pań
sytuacj.i międrlynarodowej. Są
przekonaniami, wre.szcie poło•
już nowy
traktat polsko-niestwa narodowego, chociaż · z
dzić można,
że we Włoszech
żeniem 1polecznym i wynikają·
miecki, w którym Polska te
drugiej sh"O!l1y przeciwstawiał
chciał bliżej zapoznać się z in·
cymi z niego interesa,mi. Gdy sił: wykorzystywaniu Kościoła ziemie dobrowolnie
Niemcom
trygującą go i pozytywnie odtaki sany obóz stanie w kraju,
odstępuje ..•".
Geopolitycznym
do spraw polityki. W swoJeJ
bieraną
ideą faszystowską
I
dalsze trwanie dzisiejszego u·
położeniem Polski się kierując
pracy „Kościół, naród i pań·
państwem fas.zystoWllkim. Skró·
kladu stronnictw w Sejmie bę•
prezentował
Romal!l Dmowski
stwo'' pisał:
.
cił swój pobyt na wieść o dodZlie niemożliwe••• Postępowania
realizm w polityce
wobec
„Katolicyzm nie jest dodat·
koo.anym przez Piłsudskiego
narodu musi być konsekW8ntJe.iem do polskości, zabarwie· _ Zwią:zku Radzieckiego. Będąc
przewrocie. Raz jeszcze konkun e, u,jęte w pe-t.V'lte karby, podprzeciwnikiem
komucizmu
niem fej na pewien sposób, ale
rent okazał się szybszy, a modane dobrowolnej dyscyplinietwierdził
jednak, źe wbrew
tkwi w jej istocie, w znacznej
że po prostu bard7li.ej konsetak postępować może tylko na•
agitacji a<ntyrad'Zieckiej „ ...Somierze stanowi ;ej istotę. Usikwentny?
ród
należycie
przygotowany.
wiety wojny nie chcą •. .'', 1 że
łowanie oddzielenia u, nas ka·
Na przewrót majow y i jego
Oto dlaczego tworzymy szero„ .••ta wojna, czy przegrana, czy
tolicyzmu od polskości, oderwa·następstwa w przemianach poką organizację sil narodowych.
wygrana, dla Polski byłaby
nia narodu,
od religii i od
,litycmych zareagował Dmo·w ·
i dlaczego nazwaliśmy ją Oboklęską•.•".
Ko§ciofo, jest nłszczeniem saski utworzeniem w 1926 roku
zem Wielkiej Polski.„".
,,.•. Sowiecka Rosja - pi:sał mej istoty narodu, •••".
Obozu Wielkiej Polski. W wyjest Rosją, a więc trwałym,
Obóz WiP.likiej Po•l ski, wbTew
I dalej, dając wyraz swym
wiadzie udzielonym „Kurierowi
przewidywani·om Dmowskiego, 'nadto pier1pszorzędnym czynnitem;lencjom do twOTz.enia sy&teWarszawskiemu"
uzasadnia!
kiem. zewnętrznego położenia
nie znalazł spo-dziewanej szemu t'otalit;irneg·o, stwieTdzał,
swoją inkjatywę w sposób nanaszego państwa.
Jako taka
rokiej bazy społecrmej. Stało
że „... od innych obozów polistępujący:
·
„...oa: początku, istnienia na;; tycznych różnimy się przede się to m..in. dzięki zręcznej po- musi być ona jednym z glów1
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Anatomia rewolucji
· n e byłoby pytanie, czy opłaca się . robić
rew.o
„ N a1w·
k
d lucję.
Rewolucji nie robi się na czyjeś zamów!eme: ~ SP1o UJe o;n§l
wówczas, gdy inne drogi: są zablokowarfe. Prawdz1w~ ~ewolUCJO
nista nie wierzy we wszechpotęgę przemocy. (... ) Dz1eJe rev:olucji są więc historią dla dorosłych, a nie lekturą do po_d uszJk1. ~~
zawsze dyskursem o tragizmie i . o :iadziejach. na~zeJ lu~zkieJ
kondycji" - stwierdza. Jan Baszkiewicz w sweJ naJnows~eJ pr acy poświęconej dziejom rewolucji burżuazyjnych. Au~or Jest wybitnym polskim historykiem, wytrawnym znawc~ dz~~J~W Fral'l::
cji, spod jego pióra wyszło też wiele prac z h1s t om m~tytucp
ustrojowych i kult~ry średniow~ecza oraz poczytne
b1.ogr~fle
Robespierre'a i Dantona. Najnowsza książka ..J. . Baszkrew~cza
otwiera zapowiedzianą przez wydawcę, Spółdz1elruę Wydawmczą
„Czytelnik", serię „Wielkie problemy dziejów czŁowieka".
Rozważania swe rozpoczyna autor Od przedstaweinia h istorii
pojęcia rewolucji. W interesującym przeglą~zie_ uka zuje
jak
zmieniały się na przestrzeni wieków wyobrazema, sądy
i pojęcia na temat rewolucji, anajzuje tendencje i kie'.unki f!.l~zo~ii,
·s ocjologii i historiografii burzuazyjnej oraz mark s1stowsk1eJ, ich
·osiągnięcia. Zastanawia się nad kryteriami pod zi ału i cechami
wyróżniającymi takie zjawiska jak zamach stanu, pucz, rewolta
i rewolucja. Potcrcznie pojęci'a te używane są dość dowolnie, niejednokrotnie błędnie, żatem istotne stają się przypomnienia
i
stwierdzenia historyka, że „od rewolucji przewrót ró żni się brakiem istotnych przek&ztałceń w klasowej podstawie
systemu.
Pucz tub zamach stanu często tylko zmienia układy per sonalne:
tak jest za zwyczaj z przewrotami pałacowymi".
Aprobując marksistowską definicję rewolucji autor rozwija ją
i p ogłf;hi a wskazując, . że „zagadnienie władzy to centralny problem t ak rewolucji, jak i politycznego przewrotu. Jednak że w
rewo lu cji s ta wką nie jest jedynie zmiana ekipy r ząd zącej, naruszeni(' lub obalenie konstytucji. Prawdziwa rewolucja łączy
za dani ci pril itycz ne i socjalne". Poszukując -zaś odpowiedz,i
na
pytan ie jak od r ó.ż ni ć rewolucję od wielkiej, m as ow ej
, - wolty
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społecznej stwierdza w konkluzji: „$wiadomość i organizacja: to
chyba klucz do wyjaśnienia „bezpłodności rewolt" (... ) Te dwie
słabości odróżniają rewoltę od rewolucji, choćby i nieudanej".
Rozpatruje J. Baszkiewicz z różnych punktów widzenia sam
proces rewolucyjny i jego dialektykę, wyróżnia rytm
"".~wnę
trzny rewolucji, pojedyńczej i całego ich cyklu,_ rewolUCJi
~
jednym kraju i epok rewolucyjnych w skali m1ęd_zynaro~o\Ve~!
odwołując się w toku analizy do licznych przykładow z. ~~s~orn
rewolucji burżuazyjnych oraz do opinii wybitnych myśl1c1eli.
Autor przygotowując czytelnika do recepcji jego wywodów w
najważniejszej części pracy, daje w części 'drugiej faktdg'.aLiczne
kompendium rewolucji burżuazyjnych poczynają~ od .kra1ów eu-:
ropejskich (Niemcy, Niderlandy, Anglia, FrancJa i mne), daleJ
obu Ameryk i Dalekiego Wschodw Nie jest to kronikarski z~
pis wydarzeń w różnych rewolucjach, lecz uporządkowany _analityczny opis ułożony według cykli rewolucyjnych poszczegolnych
krajów w koleiności ich wchodzenia na drogę rewolucji burżuazyjnych.
,
W części trzeciej pracy J. Baszk.i ewicz- postanowił „położyć rewolucję burżi.iazyjną na stole sekcyjnym i zbadać bliżej jej anatomię". Jest to najobszerniejsza i zarazem zasadnicza część nowatorskiej metodologicznie książki, moim zdaniem
najbardziej
)nteresująca, a w wielu fragmentach pasjonująca.
'
Zastanawia się autor jak rodzą się rewolucje, biorąc pod · lupę
badacza ich różnorodne przyczyny. Bada różne aspekty i symptomy sytuacji rewolucyjnej, .kryzysu społecznego i politycznego,
problem świadomości rewolucyjnej stwierdzając w
konkluzji :
„Sytuacja rewolucyjna nie przekroczy progu rewolucji,
jeśli
wielkie siły społeczne nie zdobyły świadomości rewolucy~nej, a
więc go towości i zdolno ści do rewolucyjnych akcji maso':'ych".
Jednak i wtedy konieczny był detonator rewolucji, który to problem, niejako modelowy scenariusz momentu
rewoluc;yjnego,
również jest odtworzony w książce.
Kolejnym ogniV1Tem w procesie badania anatomii rewolucj.i jest
dla autora analiza jej sił motorycznych, problemu
wyjątkowo
skomplikowanego. Poszukuje J. Baszkiewicz odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest kierowanie rewolucją burżuazyjną, obserwuje aktywno ść rewolucyjnych K:las (burżuazji, chłopstwa, demokratycznego drobnomieszczaństwa, warstw plebejskich później
proletariatu, szlachty), wzajemne relacje . między tymi wielkimi siłamf społecznymi, problem hegemonii w rewolucji. Do szczególnie z a jmujących należą rozważania na temat roli sztabów politycznych, partii i przywódców w rewolucjach burżuazyjnych. Traf-

fit;
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nych przedmiotów naszej my·
śU politycznej; musimy rozumieć 3e 1 isto t ę, jej znac.zenie,
jej siłę , jej położenie, wreszcie
je3 politykę, taką, 3aka z tych
wszystkich warunków wynika.„".
.
Był Roman Dmowski w swej
ksi ążce
także
konsekwentnie
antyżydowski. 1 W
rozdziale
„Kwestia żydowska" pisał:

„ ... koniec

wojny . 1914-1/l
Zydom na;fiwietniejszy bodaj triumf, jaki odnieśli
kiedykolwiek w
ciągu całych
swoich dziejów...
Pozycja ich
pod koniec wojny i w Latach
powojennych w największych
państwach, zwłaszcza w .lnglii1
i Stanach Zjednoczonych, stala
·się tak silna, że do zajmowa·
nia w nich pierwszorzędnych
stanowisk nie mieli już
potrzeby deklarować s ię jako
Anglicy czy Amerykanie...''.
I kończąc, stwierdzał: „ ... W
chwili zakończeni.a wojny świa
towej wpływowi ~a ,.t~renie
międ zynarodowym
Zyazi zapewniali bez ceremonii, że ni•
doiju.szczą do tego ażeby Poiskd' byŁa państwem narodowym
i miała istotnie narądowe rzą
dy. Czy długo jeszcze będą mogli dawać takie zapewnienia.„".
W 1934 roku nękany kłopo
przyniósł

tami
finansowymi
sprzedał
Chludowo i zamieszkał w War·
szawie u swych przyjaciół rodziny Niklewicrzów. Tam też

rozpoczął pisać książkę mającą
stanowić
po·dsumowanie- jego
politycznego doTobku. Chciał w
niej zawrzeć analizę przemian
dokonujących się w powoje:Ftllej
Europie 1 na ~wiecie, a także
sformułować pewne cele przyszłościowe. Liczył na to że na-

pisze ją w kilka miesięcy, a
cztery lata
jakie mu jeszcze
pozostały, okazały się okresem
zbyt krótkim.
Reagował
Roman Dmowski
zawsze żywo na wydarzenia
międzynarodowe
i analizował
je pod kątem przydatności dla
swoich koncepcji. Dojście Adolfa · Hitlera do władzy przyjął
pozytywnie, ale szybko z:orientował się w rzeczywistych za·
miarach dy~tatora i przestrzegał przed
niebezpieczeństwem
grożącym
Polsce, co zresztą
było zgodne z jego tradycyjną
antyniert.iecką

polityką.

W 1938 roku wyjechał do
Drozdowa, majątku rodziny Niklewiczów i tam, po kilku miesiącach

postępującej

cho~oby,

2 stycznia 1939 roku zakonczył
życie. P~grzeb Romana Dmowskieg•o - pochowano g-o zgodnie z os:tabnią jeg.o wolą w
Warszawie na Bródnie, obok
grobów matki i braci - stał
się wielką manifestacją obozu
narodowego, ale zgromadził i
wielu przeciwników obiektywnie oceniających jego ńiemałe
zasług.i dla Poli>ki.
Rząd
sanacyjny
zachował
milczenie. Spadkobiercy mar•
szalka nie mo,gli, czy nie chcieli przełamać niechęci wobec
zawsze groźneg 0 konkurenta z
prawicy.

ZENON JANUSZ
MICHALSKI

tt&łSW
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ne jest stwie,r dzenie autora, że „~ywioł~we ~S<Ploz_je nie przekszta~ci
łyby się .w rewolucję, gdyby nie działania polltyczn~ch sztabo>y.
Ich rola w rozbudzaniu i orientowaniu świadomośc~ :ewolucyJnej jest ogromna", jest punktem wyjścia do rozwaza;i ~ad genezą i mechanizmami kształtowania się elit rewolucy3neJ kadry
przywódczej, kluczowej roli środowisk intel_igenckich w szta~ach
rewolucyjnych, analizy procesu powsta~ama system~ party3nego, tendencji i podziałów partyjnych, oblicza poszczegolnych nurtów, zwłaszcza radykalnego.
Autor poświęca wiele uwagi przyw~dcom, podkreśla, że ich
, rola jest ogromna. Są oni re"'.olucji potrzebni, bo lużne st.ruktury partyjne i właściwy burżuazji indywidualizi:n wymag~Ją leaderów zapewniających spójność orientacjom politycznym i rządo
wym ekipom. Przywódców potrzebują rówz;iież wielkie siły społeczne". Na kartach książki przewijają się zwięźle, lecz plastycznie i trafnie zarysowane sylwetki >'lcybitnych przywódców rewolucji burżuazyjnych jak Wilhelm Orański, Oliver
C.romwel.l,
George Washington La Fayette, Maksymilian Robespierre, Louis
Antoine Saint-Jmit.' Georges Danton, Giuseppe Garibaldi, Jose
Marti i innych. Znajdujemy ti..t także frapującą analizę mechanizmów, które pozwoliły ujawnić się zdumiewającym talentom politycznym.
Pokazuje autor reakcję klas panujących na wybuch rewolucji
- kapitulacja, poszukiwanie kompromisu i kontrrewolucja
złożoną dialektykę wzajemnych stosunków tych
postaw, rolę
przemocy rewolucyjnej, rozpatrując takie jej aspekty jak bierny
opór, strajk powszechny, powstanie zbrojne, walka partyzancka
i działania regularnej armii. Zastanawia się nad różnymi aspektami i formami rządu rewolucyjnego, podnosi sprawę niebezpieczeństw wynikających z biurokratyzacji systemu władzy rewolucyjnej podkreślając, że „szczególnie tragiczne powikłania przyniosła biurokratyzacja, a zatem i degenPracja terroru rewolucyjnego'', a problem ten 's zerzej omawia posługując się egzemplifikacją rewolucji francuskiej,
.
Na koniec Jan Baszkiewicz stawia pytanie, czy można lllówić
o kulturze politycznej rewolucji burżuazyjnej i daje odpowiedź
twierdzącą . W interesujących rozważaniach na
ten temat wydobywa
elementy
ciągłości
kultury
politycznej
przenoszone· do obyczajów rewolucyjnych.

PAWEŁ SAMUS
Jan

Ba~zkiewicz, Wolność, równość, własność.

żuazyjne,

Warszawa 1981, Czytelnik, ss. 278.

•
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NR 29 (1282) ROK XXV 22 PA%DZIERNIKA 1982 R.

W dmu, w którym SeJm uchwal.ł między
innymi „Ustawę o związkach zawodowych",
telewizja pokazała film Antoniego
Bohdziewicza ,,W;lczy bilet"'. Mógł to być
przypadek: wspomniany film prezentowano w
cyklu, którym od jakiegoś czasu TVP
przypomina dorobek tego reżysera. Nie
pamiętam ani recenzji z okazji premiery
(! p'ec 1964). ani też kontek. tu społeczno
pohtycznego, Jaki inspirował powstanie i
realizację filmu, historii robotnika,
zwolnionego z pracy za niewygodną dla
dyrekcji krytykę działalności fabryki. „Wilczy
bilet". typowY publicystyczny produkcyjniak,
~ względu na swój temat, mógł powstać
aa równo dziesięć lat później jak· i teraz,
acllkolwiek sloganowość dialogów, uproszczona
konstrukcja bohaterów i inne niedostatki
dramaturgiczne nadają obrazowi Bohdziewicz.a
patyną tak charakterystyczną dla pierwocin
rocrealizmu lat pięćdziesiątych.
Nie piszę tu recenzji, bo i po co. A .}.,spominam
odkurzoną w sobotni wieczór fabułę, tylko
dlatego, że w momencie, gdy sprawa związków ·
zawodowych stała się kluczowym tematem
dn'a, film ów skłania do pa.ru refleksji.
'J ednym z negatywnych bohaterów, postacią
kreśloną w:ylącznie czarnym konturem jes.t
przewodniczący Rady Zakładowej, który m;aat
uosabiać związkowa-robotnicze ideały,

1

prezentuje swoją postawą to wszystko zło, co
przez lata odkladałó się na pow.erzchni
ruchu zwiątkowego . .rai{ mówię-, nie .pamiętam
c-0 wówczas, to znaczy w połowie lat
sześcdziesiątych. skłoniło decydentów od
polityki kulturalnej, aby tak~ diagnozę - chd!
film me uogólnia swojego przesłania przecież negatywną, na temat roli zw 1ązkowc •1
w fabryce ptzPdstaw'ć. Wszelako ten film,
a i me t) tuly, zarówno nmowe jak i.
pov.ie~c ; owe. które podejmowały krytykę
działacza zw1qzko vego, mogą dziś świadczyc.
iż schorze 1ia ruchu związkowego
funkcjonował) \\' świadomośei tak ~·ladz.s,
re[le ·tująccj :>:e am11kr.rtycznie od czasu rlo
czasu, choć l)e, glęb;zych konseb ·encji, )ak
i pracobirit co\\ , któny musieli dob,jać s·ę
o swoje prnwa najczęśc' ej poza gabinetami
Rad Zakładowych. Przykładem kolejne kr~ 1.. "
społeczne w na. zym kraju, w ~tórych zwią1.;.; ,
zawodowe b :ernie. za parawanem władzy
Pi:!ństwowo-partyjaej, o<:zekiwaly na
roz,viązan:a Porozumienia s.erpniowe
dokcnały w takim obraz.ie radykalnego
wyłomu. Związk i zawodowe miały stać się
autentycznym reprezentantem dążeń, asp:rac.ii
ekonomiczny<:h i społecznych wielomilionowyrh
rzesz pracowniczych. Czym były w
rzeczywistosc1 i jak n.mi kierowano? Te
pytania je~zcze przez długi czas będą
przedmiotem roztrząsań polityków, socjologó1\,
ekonomistów i wreszc,e każdego z nas.
Teraz. w październiku 1982 roku - nie mam
pod ręką „Tygodnika Powszechnego". aby
bezbłędnie policzyć, który to już tydzień
kiedy Sejm
mmął od daty 13 grudnia przyjął „Ustawę o związkach zawodowych",
sytuacja ruchu związkowego, klarowna pod
względem prawnym (Ustawa w zasadzie
zawiera podstawowe koncepcje budowane po
sierpniu na fundamencie porozumień
szczecińsko-gdańsko-jastrzębsk i ch i
póiniej:;;zych nel(ocjacji) w praktyce będzie
nat~ kać się na rozmaite postawy.
1ówią jedni (idt>aliści to czy ironisci?J , że
~· socjalistycziliym państwie, które w
szczególny, wlaśn ; e socjalistyczny, sposób
winno zabezpi eczyć wszelkie prawa swoich
obywateli, w pańsh\·ie, w którym dom~nuje
epołeczna właśność środków produkcji,
zw' zki zawodowe są niepotrzebne. Inni
przeczytają w ustawie tyl1ko artykuł 52,
który posta;1awia że „rejestracje związków
zawodowych dokonane prz!'!d dniem wejści;i
w życie w;taw." tracą moc prawną", czyli
jak streści! obrildy Sejmu z tdaściwa sobie
dbałością o rzetelno~ć inf\c>rmacji „Głos
Ameryki" - przyjeto ustawę o likwidacji
NSZZ ,.Soli'darność" ..Jeszcze inni, przywykli
przez ostatnie miesiące do tego. że bez
obaw przechadza obok drzwi ze śladem po
szyldzie „Rada Zakładowa", sami zablorą ~i!'.
do wypełniania litery ustaw.v, mając w
pamięci dawne. CRZZ-owskie. spokojne cz;:i~ :.
Tak 'e rlomniemani3 można by kontynuować
przez nastęnne kilka akapitów . T~· lko po co?
Sądz i ć należy że ci w~zyscy, dla któr?ch
Z''t'iązki zawodowe są konieczną formą
demokracji. kolegialności. spolecznego
przyglądania się poczynaniom administracj i.
ochrony i obrony praw pracown'czych
i obywatelsikich. są formą przeciwdziałan i a
samowoli i urzędn i czej arogancji. że ci
w~iy·sc~· właś„ie zn:>idą

ramy dn
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Warzywa
umoczone w reformę
YSZ.ARD BINKOWSKI
Jeśli najtanszym źródłem energii c1eplne-j je6t
'' ęgiel brunatny i miał węglowy spalany \V
'' ielkich elektrociepłowniach, to ze względu na
czynnik społeczno-ekonomiczny najprościej posta wić koło elektrociepłown~ kilkanaście hektarów szklarni, podłączyć się 'i z głowy. Nie
trzeba budować kotłowni, nie zatruwa się spafrrnmi środowiska, nie trzeba kupować drogiego mazutu, a ludność miasta ma pod nosem
swieże ogórki i pomidory. Dzięki takiej kon cepcJi, na rogatkach Lodzi, w Janowie, wyrósł
p!ękny z.a.kład szklarni-0wy. I wszystko by grało, gdyby nie fakt, że po pierwsze to ten zakład do k,ońca jeszcze nie wyrósł, o czym potem, a po drugie - jak łupnęła zima stulecia,
to elektrociepłownia wysiadła i w szklarniach
ro. linki zaczęły, jak się to mówi, kopać w kalendarz. A potem albo woda była niedogrzana,
albo znowu wyskakiwała awaria, i ta·k dpokoła
Wojtek. Wreszcie się poprawiło, ciepło dostarczano. rytmicznie, aż na początku tego roku
; ę ucięło. To znaczy ciepło było, ale zreforlllO 'ane„.
Chodzi o to, że w globalnych kosztach produkcji szklarniowej koszty ciepła me powinny
przekraczać 40 proc„ je:Ui warzywa mają byl
<przedawcrne klientom po przystępnych cenach.
Wchodząc w reformę gospodarczą Pal'lstwowe
Gospodarstwa Ogrodnicze przed piętnastoma
miesiącami nie podniosły cen na swe produkty. Od nowego roku podniosły je średnio o
120 proc„ natomiast stawki za ciepło dostarczane do szklarni wzrosły kilkakrotnie. Pod
tym wziględem zresztą panuje catkowita a·1~ :·
chia, każdy doi z PGO, ile tylko może. Rckora
Polski padł w Ostrołęce. Otóż jeśli przed rok iem koszt ogrzewania 6 ha szklarni wynosił
za cały sezion średnio 8 mln zł, to dzisfaj skoczył w najlepszym wypadku trzykrotnie. Natomiast ·we wspomniańej Ostrołęce elektrociepło~-nia zażądała od PGO 118 mln zł!
Mózg staje, gdy s'ię zacznie myśleć, jak to
niektóre przedsiębiorstwa grają bezczelnie grubymi, chc.iiwymi palcami na strunach reformy.
" iestety, w podobnej sytuacji znałazł si.ę łódz
ki Janów, który stoi przed widmem deficytu.
Pracownicy wprawdzie oddelegowali swego dy- ·
rektora, Kazimierza Orzechowskiego, na sekretarza rolnego Komitetu Łódzkiego partii, ale
on im też nie pomoże. Jak reforma, to reforma, a najlepsze to trzecie „S", czyli samowola
rc•1owa.
Janów· \\Szedł w reformę gospodarczą w
trakcie budowy, z długami, a im dłużej ~i!!
buduje, tym koszty większe. Rolnictwo ma być
Jedno, ale gospodarstwa państwi:lwe płaciły do
1 Hpca br. wyższe stawki za energię elektryczną, niż odbiorcy indywidualni. To zniesiono,
_ale nadpłaty PGO nie 21wrócono. Pewnie dlatego, że jako pierwsze pracowały na zasadach
trzech „S", korzystając przez pół roku ze starych cen zaopatrzeniowych.
Dyrektor Lód~iego Kombinatu Państwowych
Gospodarstw Ogrodniczych, Andrzej Rzeźni
czak, stwierdza oględnie:

- Prowadziłem ro::mowy z elektrocieplowniq
pr::y ud:::iale wlad::, ale bez re:::ultatu. I ceny
::a ciepło są nieproporcjonalnie wygórowane w
stosunku do cen produl tu finalner10 w s_klar11i. A według ogrodników kos::t ogr~ewama nie
powinien prze}craczać 30 proc. warto.ki spr:edane.i produkcji. Tak twierdzą ogrodnicy w
całej Polsce, prywatni i państwowi.

-

To co dalej?

.Jak koń ciągnie tonę na 11•o::iie pr. P• Inia
i do1oż11 mu się ze dwa kwintale, będzir rią
nąć dalej. Ale jak się wladuje trzy tony, nie
rns.y„.
- Smutne porównanie. Ale poezją !1ie usunie
s i ę widma deficytu. Kto buduje Janów'!
Rzeźniczak patrzy na mnie ponuro, z . cieniem podejrzliwości w oczach. Myśli pewnie,
że jak zacznie wykładać ostro. co go boli, to
ze stołka go nie wykopią, najwyżej pójdzie na
emeryturę. Ale on ma ambicjq skoiiczyć z tym
cholernym Janowem. A jak taki pismak zapali
się. jak mu się pióro rozhu~ta swawolnie, tó
l\ykonawca •ię \\'ścieknie i t;iigdy niP ~km1cr.y
inwestycji. Pochr7.ąkuje przeto z po,,·agą 7.a1..1Ó1\ JllÓ\\' 1
troskany dy·e\d.q~ Rzez. :cz:il'
-

oględnie:

•

w .1nnow1 r. rr.ali::ujr.
T'r:ed.<!ęb1or~tll'O
WIJ}'Oll<l!L'Ca:
!}lÓw11y
Budown.ictwa Rolni.czego u: Łod:i. \\i p ierw-

Inwestycję szklarniou•q

iakn
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szym okresie roboty budowlane s.zty dość sprawnie. Kompletująca się załoga Ja1wu;a mtala
'nożliwość raz.począć produkcJę, tak , e na placu. budowy, w niedokoftczonych szk l arniach
rosły dorodne ogórki i pomidory. Budowa Janowa miala być :::akonc::ona kompletnw 1eswJeclnakze n:ali-ac;a drnuwgo
n1ą 1980 roku.
etapu budowy szklarni i zaplecza trwa nadal
t me widać rychłego kari.ca. w ty111 rol~Ll µr.y
spr::yiających warunkach postęp robót Jest bar d:o znikomy. Nie wybudowano dotąd :::bwr111 kow wodn11Ch, służących do podlewania roślin,
hotelu pracowniczego i stołowk1, wars:;tatów
napra.wcz11ch, plyt11 beionoWeJ 1w skladowm11e
torfu i nawo::.ów, ogrod:::e1i1a Qra z innw:lt olnektow. Taki stan utrudma pou:a.::nw prowad . ePrz eds1ębwn;t wo
produkcJ .
norma/ nej
1lle
Budownictwa Rol 1iic:ego :.mniast anga:ou:o<':
,ę1ę t~ budowę, sle rn westorowi aneksy pr _esu w nzeskoiic.:.onosr.
wajqce termin reali:acjt
po1wsimy
Po;a t rndnościamt gospo<larc:ym1
wysokie, kos:ty wynikające „e wzro ,·111 krJs. tów bticlowy. 'Taki stan me wJ)lywa mobzl1_11.
Jąco 11a pracę ofiarne; ;c.aloyi„.

Ja my'lę! Bo przekiadają<.: sło1Aa A11d le A
Rzeź..'liczaka na ję_lyk konkrelow nalezj stwie1 dzić, ie Judzi w Janowie jasna krew zalewa.
Co tu bowiem mówić o wypracowaniu zysku
w obowiązujących prawach reformy gospodarczej, kiedy nie można rozwinąć w pełni produkcji. Do tego dochodzą ubytki 1 · straty, za
które nie ponoszą winy pracownicy. Gdyby
były zbiorniki, to by się w nocy napelnfaly
wodą i byłoby czym w dzie1'! podlewać rośliny.
A tak, trzaśnie pompa i · wody nie ma. Za konewkę i do hydrantu! Z braku hotelu Clę_sć
samotnej załogi zajmuje mieszkania rodzinne.
To znaczy, że jeden kawaler mieszka w :\1-2
lub M-3, w którym mogłaby mieszkać rodzina. A przez tę płytę składową, tzn. przez jej
brak, Janów bez przerwy nękają kontrolerzy
NIK. Bo . torf i nawozy walają się tu i tam,
pNez r-0k mar1mją się tony, wsiąkają w blolo.
l>'oza tym na miejscu można się przekonać, że
zamiast solidnego ogrodzenia, które Przedsię
biorstwo Budownictwa Rolniczego powinno było wznieść najpierw, stoi nędzna prowizorka.
Poharatana, pocięta. złodziejstwo grasuje po
nocach, obrabia szklarnie. I z tego załoga ma
wypracować zysk?
Ale tak szczerze mówiąc to w niektórych
zakładach PGO sarni pracownicy wyniosą pod
fartuchem wiązkę goździków, torebkę pomidrirów, rybkę ze stawu wyciągną, przerzut:ą prze/.
płot worek jabłuszek. A pow h mi 5obie \\·zajemnie patrzeć na ręce, bo co · bę_dzie z tym
zyskiem do podziału? Ten, co kradnie , nie
zbiednieje, a uczdwy będzie poszkodowany. To
co? Brak świadomości, nieznajomość praw reformy i bodźców motywacyJnych? W polu i w
szklarni nie widać tak jasno, ile się zarobllo,
jak np. przy akordzie w fabryce. W PGO ,
owszem, jest fundusz premiowy . al e jes<:c1,e
niezbyt doskonały. Pewnie dlatego, Ji:! k s1Q zrobi gorąco, kobiety siadają w cieniu żeby od -'
począć.

broni
- Mój Bo.tel Tego lata. na.si lnd:ie w
pie kto!

kobiet dyrEktor. s_k/arn1ach

Potem mówi z rezygnacją:
- W telewizji bierze się

średn i ą

pr·e:ylt

krajotl'ą

i

w gospodarstwa.eh państwowych wuchod : t zysk.
A w cieniu tej średniej wiele rnktadów borll-

ka ~ię z ogromnymi trudnościam i . U 11as w
gorszej sytuacji niż Janów .iest PGO W(d: ew.„
Chodzi o ten Widzew pod Pabianicami V1iy-

czuwam, że Andrzej Rleźniczak wolałby nie
mowić ze mną na ten temat. Otóż w Widzewie ,
w latach 1973-74, Bulgany zbudowa 1i wspaniały zakład szklarniowy o powierzchni 13 ,4 ha.
Zaraz potem dyrektor polrnzywal mi z dumą .
ten obiekt, przy czym ze szczeg6lr.ą satysfakcją
oprowadzał mnie po nowoc7.esnej kotłowni, z
mnóstv.„em różnych światełek. guzików na calC' i ścianie , w pełni zautomatyzowanej, która
w sezonie miala spalać 17 tys. ton mazutu.
Kra.i obwieszony był krzepiącymi ha -!ami ze
\\'Sżąd bila w oczy Ś\\'ietlan;i przyszlo~ć. dohrnbyl i potęga, któz \\'ięc ri1c pnzwolilh,v ~nb"'
,
na ,iaki~ ekstra obiekt?
Aliści po kilkunastu l;itach obraz n;i sz.ei pf'J lęgi nae.lc pnybladl i rc>sort rnl nictwa w ;:pzo nie 80/81 przydziel il rf,o \Y i ri ~ E' ' \ n ilE"d w e
i.912 ton mazutu za 16.615 tys. zl. Nastap 1 ło

op6źnie;i i e nasadzeń. ~padła powaZnie · produkCJa. r z takim bilansem Kidzew został w-puszczony w refo r mę gospodCJrczą.
ÓopÓki n iP 1.mie11ionn cen z::wpatrzeninwych ,
jeszcze jakoś szło Ale w bieżącym roku JCO!!•
podarczym 82 83 za n1azut trzeba płacić 111e
2,10 d lecz 9.10 zł za kg \V związku / tym
mazutu spali , się za 102 mln zł. Do tego d-0"zły podwyżki płar i innych świadczeń, wz:rosly ce n ~· •łom:v obornika, środków chemiczny c h. r1a wo1ów c'ę~ci zam ien •1 vch itd . Ilosć
T.atrudnionych nie uległa zmniejszeniu, gdyż
jest to po prostu n1emożlil"e. \V ~ytuac1 i gdy
cena mazutu skoczyła o 433 proc„ zaś ceny
warzyw z Wid zewa ~rednio tylko· o 90 pro<:·.
same koHty C'ierii,11 <;tanowią prawie 70 proc.
warto:ci c ałej produkcji. wskutek czego zarysowal się ujem'ly 1\·yn J, finansowy w wysokości
39 mln zł.
Nikt nie neguj e z2sad11osc1 wprowadzania
reformy gospoda rc1.e,i. Bez reformy nie wy idzie
wielu przedsię
się z kryzysu . Ale , jak \\i dać
biorstw<\111 utnid•1iają życie w reformie nie tylko zaszło~ci. ale także 1\·spólczesna, 1\'fęcz
ro zbójnicza polityka ceno1va T wydaje się, że
wszyscy próbują się r ato\\·ać Jedynie za pomocą windowania ce n.
Ale w przypadku PGO tak nie .iest. W Wid>:2w1e plano\v·any deficyt zamierza się obniżyć do 22 mln zł.' Produkcja oraz sprzedaż rozs<> dy pomidorów i ogórków powinny dać 5 mln
uprawiać na
się
zł. .Jeżeli warzywa będzie
podłożu słomianym. to nie trzeba parować ziem i. dzięki czemu zaoszczędzi się 3 mln zł na
paliwie. Ponadto istnieje nadzieja, że wiosna
będzie lekka. w· związku z czym zużyje się 11
l OOO .ton mniej mazutu za 9 mln zł. Tyle że
ostatniego życzenia nie zależy od
spełnienie
ludzi, lecz od Pana Boga.
Można by jeszcze podwyższyć ceny . warzyw
o 20 proc„ ale to w znikomym stopniu popra\Vi sytuację. Wobec tego pozostaje zwrócić się
n poręczenie do organu założycielskiego, aby
Bank Gospodarki Żywnościowej zechciał wesprzeć finansowo PGO Widzew.
W skali całego Kombinatu nie ma strat. jest
' zysk. Np. w PGO Gospodarz ledwie 1viążą koniec z koncern, li:oszty rozpoczętej przed reformą budowy stawów rybnych wzrosły pię
ciokrotnie. ale na szczęscie tę inwestycję finansuje pai1stwo pieniędzmi uzyskanymi z
ii:rzywien z.a zatrucia rzek. Nie można też. mon·ić o zdecydowanie złej gospodarce i nieudolności w 1 zakładach PGO. Srednie plony pomid0ra np. wynoszą tutaj 12 kg z ń1etra kwa d.rato.wego i choćby na glewie ~tanąl. więce.1
się nie urodli.
Re!orma wyzwala no\ve inicjatywy. Zbiór
plodow rolnych i owoców odbywa ·1ę teraz na
'lkord. Dobrym tego przykładem jest spraw-a
ce?uli w . jednym z zakładów . Onegdaj załoga
~bierala Ją przez miesiąc, za miesięczną pens.1ę .. PrlY, czym o~?liczna ludność zdążyła poC'1ąc siato;ę 1 ukrasć znaczną część cebuli. \V
t.vm roku załoga pracowała na akQrd zarab1a jąt: dziennie po 700 z!. Zebrano cebulę w ci::igu
t.ygod l!a. 1 to wszystką.
- Tam, (Jd te me wc/1()d.zi w grę kos:t ci11p/n, ;est :ysk - mówi Rzezmczak - Zakład

Rolny w Żeronllnie rl<lw zusl;;. Po11aclto mamy
tam gor.:el111ę, gd::.1e akurat robi się spirytus
~ jabłek„.

Z jabłkami \. zędzie len sap1 cyrk. Komb '·
:iat PGO me niaze ,·przedae tyle, lle by cbci!:ił.

Brak .knntrahe:1ta . . ·~ wystawie s :lepu pegeerow-;k1ego przy ul. Pobócnej w dniu ~2 wrzes i1a wid~ialem ładne jabłka po · 12 zł za kg.
traganie takie same 1rnsztO\\ały
Ob1k, na
25 i.I. Czy PGO nie mogą pohandlować na straga :1ac.h? Mogą. ale nie potańcują z cenami. jak
/1Je~1c1 1 ha:idel uspołeczniony, gdyż obowiązu
je 1cb cennik pa1istwowy.

Zeby sprzedać d:iesiqtki ton jabłek na
rynk,u, tr:eba by oderwać od produkcji więk
mówi dyrektor. - Zamierzamy
s::ośc ludzi ,1ednak rozs::er::yć sieć naszych sklepów firmowych 'Cylko, ±e jak na zlość proponuje s1~
nam. nawors ze lokale. Gduby np. wladze Pnbrnmc u~?stępnlły por:qdny lokal, mogliby.~mu
i1ruchom1c sezonową spr::edaż pomidorów z
Widzewa.

To jest ważne. W sklepach firmowych "arzy\\·a i owoce są śv.>ieże i tańsze niż w handlu uspołecznionym, nie mówiąc już o aje;itach.
Z chwilą wprowadzenia reformy niektóre
z~kł~dy P?częł~ się nosić z zamiarem wystą
p1em~ z Kombmatu. No bo z jakiej racji pracowac na czapę administracyjną i wspierać
.
laki deficytowy Widzew?
-: Za mój stołek pracownicy 111e plewą st" icrdza Andrzej Rzeżniczak. - Mamy nirfirmowych, która
w1elką mar::.ę w sklepach
pokry1ca kos:t11 aclminist.racji. Ponadto moru
rla/11 dorlatkowo 3600 tys. ;:I :11sk1L który pod:::1clono międ.:.y ws :: ystkie :::akłady . Gdybu Wid::ew byl po:a. Kombinatem, dziś nie mialby
pwnzęd~y na wypłatę .dla ::ałogi...

Ale Kombinat z kolei należy do Krajowego
Zrzeszenia Przedsiębiorstw Ogrodniczych. Oka zuje się. że płaci tylko 250 tys. zł rocznie Korzy~ci są znaczne, gdyż dzisiaj trudno zdobyć
na własną rękę środki chemiczne nasiona
urządzenia, itp. Ponadto zrzeszenie ~a wresz:
cie , ,zapewn i ć , za~ładom stały eksport i odpisy
<l.ew1:-o.we. O~oln1e rzecz biorąc eksport z przelicm 1k1em 80 zł za dolara nie wygląda intratmr, ale to tylko pozory Bo kiedy eksport trw11
cały :·ok, to . ceny eksportowe są wyższe od
:>rednich kraJowych. a poza tym kupione Z8
wysokow:i:dajne nasiona dają plony,
!?!'~nicą
klo'.e rekompensuJą e·w entualne straty.
- Dyrektorze, nie ma nakazów? ·
-

Nie ma.

-

1'o jak ustalacie profil pr-0dukcji?

- Każdy :::aklacl robi to samodzielnie w za,„.;no,kt od warunków i możliwości. .4.le jak
chod.zi o produkcję :::asadniczą, to usta.lamy
1cspo1nic. Nie możemy dopuścić, żeby rynek
:ostal zawalony np. samymi ogórkami, które
sq 11111bardzie.i oplacalne.
Żeby współdziałanie było sprawniejsze. żeby

wdrażać reformę, dyrekcja Kombmatu PGO wyqtąqiła o powołanie samorządu
pracowmczev:o. Każdy zakład utworzy własną
r~dr nr;icownic:z;:i. a ich przedstawiciele \\·eida
'" <khd samorndu Kombinatu.
e~1ere;icz·1iei
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1O października bieżącego roku cały świaf poznał
rowego świętego. Ale zanim w tym dniu w
obecności 150 tysięcy wiernych zgromadzonych
przed Bazyliką św. Piotra papież Jan Paweł li
wypowiec;!ział tradycyjną formułkę „Uznajemy
I ogłaszamy błogosławionego Maksymiliana Marlę
Kolbego świętym I wpisujemy Go w poczet
świętych oraz postanawiamy, łeby z pobołnołclł!
był czczony jako męczennik w całym Kościele
Powszechnym" - wielu ludzi było świadkami

niebywałego zjawiska. W sierpniu 1941 r. w
oświęcimskiej fa bryce śmierci ginie franciszkanin
z Niepokalanowa oddając swoje życie dla
ratowania życia innego człowieka. Wkrótce potem

rozpoczyna się kult tego niepozornego zakonnika,
z którego pozostała tylko garstka prochów w
krematoryjnym piecu. Dla milionów ludzi na
całym świecie ojciec Kolbe staje się symbolem
zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa
człowieczeństwa nad bestialstwem i zbrodnią.
ajmund Kolbe, późniejszy święty Maksymilian przyszedł
na świat 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli w rodzinie
'liezamożnych tkaczy. Zduiiska Wola była wówczas typowym miastem przemysłowym. Trudne warunki życia
robotniczych rodzin, gnieżdżących się w ciasnych domach wzniesionych jeszcze przez założyciela miasta Stefana Złotnickiego; spowodowały, że Kolbow1e - podobnie zresztą
jak wielu innych tkaczy, zaczęli się rozglądać za inną pracą.
Prawdopodobnie w końcu ubiegłego stulecia cała rodzina Kolbe wyjechała do Łodzi, następnie do pobliskich Pabianic. W
mieście tym zakładają wkrótce niewielki sklepik
z artykułami
kolonialnymi. W sklepiku Juliusza można nabyć brzytwę, można
się ogolić i pogawędzić. Właściciel chętnie rozm_awia o Polsce,
o walce z caratem i przyszłości swojej ojczyzny. Najbardziej wtajemniczonym wręcza tajne pisemko „Kiliński i Polak", za co w
każdej chwili może zostać aresztowany.

R
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przenieść drukarnię bliżej stolicy i rozwinąć działalność wydawniczą. Pomysł stworzenia nowego klasztoru-wydawnictwa w Teresinie wydał mu się najbardziej realn:y.
Realizacja zami~u Kolbego nie trwała długo. Gdy k~:ążę Jan
Drucki-Lubecki ofiarował odpowiedni teren na budowę klasztoru,
pośpiesznie przystąpiono do robót budowlanych. Jeszcze przed zimą wzniesiono baraki, w których umieszczono kaplicę, halę maszyn z zecernią i redakcją, kuchnię, jadalnię i sypialnię. W koń

cu listopada 1927 r. przeniesiono tu wydawnictwo liczące wówczas
· 20 pracowników. Nowe osiedle nazwano Niepokalanowem.

Nie minęły nawet dwa lata od założenia Niepokalanowa i kilka
miesięcy od utworzenia seminarium,
gdy o. Kolbe postanawia
tworzyć podobne placówki w innych rejonach świata. W lutym
1930 r. wraz z kilkoma braćmi wyjeżdża na Daleki Wschód, iamierzając osiedlić się w Chinach, Japonii, Indiach, a następnie
w Libanie. Misyjna działalność napotyka. jedqak na liczne prze-

szkody. Po niepowodzeniach w Szanghaju dociera zatem do Na·
gasaki, gdzie dopiero dzięki życzliwości japońskiego biskupa J. K
Hayasaka zakłada wydawnictwo. Mimo podupadającego zdrowia
w diecezjalnym seminarium wykłada fil9zofię.
O niespożytej energii o. Kolbego świadczy najlepiej fakt, iż już
po miesiącu pobytu w Nagasaki ukazuje się pierwszy numer
„Rycerza" w wersji japońskiej i w nakładzie 10 tys. egz. W 1936 r.
pismo osiąga już nakład sześciokrotnie większy.
W 1936 r. przełożeni odwołali o. Kolbego z Japonii i powierzyli
mu obowiązki gwardiana w Niepokalanowie.
Bardziej jednak
chodziło o ratowanie zdrowia brata Maksymiliana, dla którego
Japonia była terenem bardzo trudnym i wyczerpującym siły. Liczono także, iż Kolbe wprowadzi kolejne ulepszenia organizacyjne.
W latach trzydziestych Niepokalanów stał się już bardzo prę:l;
nym ośrodkiem życia religijnego i wydawniczym. Drukowano tu
sporo pism. O. Kolbe, baczny obserwator życia w kraju i zwolennik nowych technik w propagandzie, oprócz prasy zamierzał jeszcze wykorzystać radio. 8 grudnia 1938 r. po raz pierwszy przemówił w studio niepokalanowskiej krótkofalówki. Trwały także
przygotowania do uruchomienia włashego lotniska i do zakupu
samolotu dla utrzymywania łączności między centralnym domem
a filiami wydawnictwa.
Kolbe dostrzegał groźbę wojny. fJ kwietnia 1939 r. w imieniu
swoim i ponad 600 braci z Niepokalanowa przekazuje Rydzowi$migłemu 1200 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie armii polskiej.
Pieniądze pochodzą z oszczędności na :wżyciu cukru. Zbliża się
wojna. Na krótko przed tragicznym Wrześniem pisze do gwardiana japońskiego Niepokalanowa: „Nie wykluczone, że gdy list ten
dojdzie, coś może się już zdarzyć'!.
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W tej patriotycznej, polskiej rodzinie upływają pierwsze lata
:l;ycia Rajmunda, jednego z trzech synów. Początkowo kształcą go
rodzi'Ce, później edukację uzdolnionego chłopca przejmuje miejscowy aptekarz. W 1906 r. Rajmund zdaje
do drugiej klasy
Szkoły Handlowej, a rok później decyduje się na wyjazd do Lwowa. Ma już za sobą pierwsze nauki o franciszkańskiej idei, bowiem z wielkim zainteresowaniem słuchał kazań głoszonych w
Pabianicach przez o. Peregryna Haczelę, prowincjała lwowskiego,
prowadził jednocześnie ożywione dyskusje ze swoimi braćmi.
Pobyt w lwowskim seminarium nie jest bynajmniej spokojnym
okresem nauki i kontemplacji. Nie sprzyja temu sytuacja kraju.
Dziejowe burze zdają się nie omijać i samego Rajmunda. W którymś momencie pragnie. nawet wstąpić do rewolucyjnych organizacji i walczyć o wyzwolenie Polski. Ale oprócz patriotycznych
zrywów jest jeszcze jedna sprawa, pochłaniająca jego umysł i nie
bardzo jakoś przystająca do klasztornego życia. Kolbego interesuje technika, marzy o lotach kosmicznych człowieka. W ukresie
pobytu w Rzymie pisze na ten temat artykuł pt. „Etereoplan".
Po kilku latach pobytu w lwowskim seminarium przełożeni
wysyłają go na naukę do Rzymu. W stolicy katolicyzmu spędza
siedem lat. Uzyskuje doktorat z filozofii, kończy teologię. Po ukończeniu Uniwersytetu Gregoriańskiego
i Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury trafie> do krakowskiego seminarium. Wykłada tu historię Kościoła i filozofię.
Ale zanim nastąpi powrót do Polski brat Maksymilian :r.: sze~
cioma alumnami Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w
Rzymie w dniu 16 października 1917 r. zakłada organizację religijną pod nazwą Militia Immaculatae, w Polsce zwaną Rycerstwem Nie{>okalanej. Kieruje nią aż do śmierci.
W trakcie studiów Kolbe choruje na gruźlicę. Pobyt na leczeniu nie hamuje rozwoju jego organizacji. Po zatwierdzeniu jej
przez papieża przybywa uczniów. Rozlegają się też głosy domagające się szerszej informacji o idei rycerskiej franciszkanów. Kolbe ma już gotowy pomysł, ale długo się zastanawia nad sposobem jego realizacji. Wiele organizacji religijnych posiada własne
gazety - myśli oiciec Kolbe - ale nie są one dostępne dla przeciętnego Polaka. Trzeba zatem spowodować by trafiły do każdego
wiernego. Jak to zrobić? Trzeba po prostu wydawać tanią gazetę, w wielkim nakładzie . pisaną prostym i zrozurąiałym językiem.
Nie wszyscy wierzą w powodzenie jego akcji, ale Kolbe nie
zraża się brakiem pieniędzy, nie przeraża go olbrzymia inflacja.
Na początku 1922 r . wyda]e pierwszy numer miesięcznika „Rycerz Niepokalanej". Uboga szata graficzna i stosunkowo niewielki
nakład (5 tys. egzemplarzy) nie zniechęcają c~telników. wprost
przeciwnie. żywo redagowany „Rycerz" wzbudza nawet zainteresowanie.
Wydawać się mogło, iż u progu lat dwudziestych wydawnicze
zainteresowania Kolbego uzyskają kształt wymyślony przez ich
autora. Tak się jednak nie stało, bowiem choroba znów zmusza
go do długotrwałej kuracji. Zastępują go przy redagowaniu pisma
współbracia, ale Ę:olbe chce wszystkiego dopilnować osobiście.
Gdy drukarnia franciszkanów przenosi się do Grodna, o. Kolbe
ma iuż coraz więcei pomocników. Z okazji pięciolecia wydawnictwa otrzymuje podziękowania od papieża, biskupów polskich i
wielu wiernych. ri nstatni podkreślają, iż dzięki czytaniu „Rycerza Niepokalanej" sporo się nauczyli i nie popadli w wtórny analfabetyzm.
W 1926 r. o. Kolbe znów choruje i wyjeżdża do Zakopanego. W
redakcji zastępuje go rodzony brat, o. Alfons Kolbe.
Dyrektor
wydawnictwa ma teraz więcej czasu na prz"!myślenia. Postanawia
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ojna zahamowała rozkwit dzieła o. Kolbego. 5 września
wielu braci opuszcza Niepokalanów. Niewielka gromadka zakonników wraz z o. Kolbe
nie opuszcza murów
klasztoru. W końcu miesiąca wszyscy udają się na tułaczkę po niemieckich obozach. 8 grudnia udaje im się
powróćić
do Niepokalanowa,
ale nad klasztorem pojawiają się czarne chmury.
O. Kolbe mimo wojny nie chce przerywać działalności. Jeszcze
w grudniu władze niemieckie w Sochaczewie otrzymują jego
prośbę o pozwolenie wydawania „Rycerza". Zachował się jeden z
listów w tej sprawie skierowany do władz, w którym Kolbe pisał m.in.: „Co do miesięcznika RYCERZ NIEPOKALANEJ uważam, że przyczyni się do dobra ogólnego, a to z następujących powodów: 1. Ja i Pan za lat 100 czy 200 żyć już nie będziemy i
wtedy ustaną wszystkie sprawy choćby najpilniejsze i najważ
niejsze t pozostanie tylko jedna: czy i gdzie wtedy będziemy?„.
Wreszcie chcialbym zaznaczyć, że nie czuję nienawiści do nikogo
na. świecie". Pismo to nosi datę 16 lutego 1940 r. Jeden numer
„Rycerza" ukazał się drukiem. Było to wydarzenie niezwykłe nie
tylko dla garstki zakonników Niepokalanowa.
W klasztorze o. Kolbe dostrzegał nie tylko ośrodek życia religijnego. W trudnych dniach okupacji braciszkowie
naprawiali
maszyny i narzędzią okolicznych chłopów.
Budynki klasztorne
otwarto dla kilku tjsięcy wysiedleńców z Wielkopolski i Pomorza, wśród których byli zarówno Polacy jak i Żydzi.
Niemcy bacznie obserwowali działalność o. Kolbego. Wiedzieli,
ie jest znany, i że cieszy się szacunkiem. Próbowali więc wykorzystać jego nazwisko i namówić go do przyjęcia obywatelstwa
niemieckiego. Oczywiście o. Kolbe odmówił.
17 lutego 1941 r.
na teren klasztoru przybyli
gestapowcy.
O. Maksymilian dyktował właśnie nową książkę. Wraz z czterema. innymi mieszkańcami Niepokalanowa wywieziony został na
Pawiak. Spokojny, opanowany, wzbudzał szacunek, ale i niel_lawiść.
Tak zresztą będzie później, gdy przyjdzie mu żyć za drutami Oświęcimia.

Koniec maja 1941 r. O. Kolbe jest ju:I; w transporcie wię:!niów
do obozu zagłady. Gdy wkrótce staje się numerem 16670, odarty
z zakonnych szat, bezbronny i schorowany nie traci wiary w
z:wycięstwo. Spowiada więźniów, podesza i w chwilach załama
nia przynosi kojący spokój.
_Jest coś zadziwiającego w postępowaniu Kolbego w tych ostatnich miesiącach jego życia. Mimo bicia,
mimo ponadludzkiej
pracy zachowuje postawę godną człowiPka.
Dzieli się
swoją

Franciszek Gajowniczek z

żoną Heteną

skromną kromką chleba. Mimo tych wszystkich. ok;opieńst~, jakich nie szczędziła ludziom fabryka śmierci znaJdUJe w sob1~ ~~
le siły, by wygłosić szkic teologiczny dla grona swych na3bhzszych towarzyszy.
Któregoś dnia z bloku 14, tego samego w którym przebywa
o. Maksymilian, ucieka jeden z więźniów. Do więźniów zgromadzonych na apelplatzu przemawia zastępca Hessa, lagerfuhrer
Fritzsch, znany ze· swojej zbrodniczej działalności w obozie. Wybiera dziesięciu, którzy mają zginąć śmiercią głodową. Jes~ wśród
nich Franciszek Gajowniczek, dawny podoficer 36 pułku piechoty,
ojciec dwóch synów. Ofiara Fritzscha jest zrozpaczona. Wszystko
to obserwuje o. Kolbe. Prosi oprawcę o zgodę na zastąpienie nieznanego więźnia. „Bo on ma żonę i dzieci - wyjaśnia - a ja
jestem samotny".
·
- Swiadkowie tamtej sceny wspominają, iż hitlerowski oprawca
był zdziwiony. Takiej reakcji się nie spodziewał. W rozmowie z
Kolbe przeszedł nawet z formy „ty" na „pan'', co nie przeszkodziło mu jednak wypełnić swojego zbrodniczego postanowienia.
. O. Kolbe umieszczony został w bunkrze .głodowym . Żył jeszcze
przez pewien czas. 14 sierpnia otrzymał śmiertelny zastrzyk fenolu. Ciało jego spłonęło w krematoryjnym piecu.

ranciszek Gajowniczek mieszka dzi$
w małym domku
przy ul. Pstrowskiego w Brzegu. W pokoju na pierwszym piętrze znajduje się podobizna duchownego, pod
którą czasem zapalają się świeczki. Sędziwy gospodarz
patrzy wówczas na oblicze człowieka, który bezinteresownie oddał za niego swoje życie.
Franciszek Gajowniczek poznał doskonale tycie i działalność
o. Maksymiliana. Ten nieznany mu wcześnie człowiek stał się
niezwykle bliski zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Dla Gajp\\lniczka, więźnia nr 5659, ojciec Maksymilian to nie tylko oświę
cimska ofiara z nr 16670 na pasiaku, ale symbol człowieczeństwa.
Dla Gajowniczka o. Maksymilian stał się treścią źycia. Uczestniczył przed laty w beatyfikacji Kolbego, 10 października znalazł się wśród wiernych na placu przed Bazyliką św. Piotra.

F

maja 1948 r. rozpoczął się proces informacyjny w sprawie beatyfikacji o. Maksymiliana. Przez wiele lat zgromadzono kilkadziesiąt ksiąg dokumentów dotyczących
postaci o. Maksymiliana. Po burzliwych dyskusjach udało się w końcu całą sprawę doprowadzić do końca.
10
października. o. Kolbe rodem ze Zduńskiej Woli stał się
świętym.
•
W tym miejscu warto przypomnieć znamienną wizytę w naszym
kraju .delegacji zachodnioniemieckich biskupów
z czerwca br.
Ostatniego dnia wizyty w Polsce delegacja z kard. Józefem Hoffnerem odwiedziła Oświęcim, tu wspólnie z biskupami polskimi
nastąpiło podpisanie petycji do papieża. Czytamy w niej m.in.:

24

Ojcze Swięty, my biskupi polscy, wspólnie z biskupami niemieckfmi zwracamy się do Waszej Swiątobliwości z gorącą prośbą,
by Wasza Swiątobliwość 1'aczyl uznać i łaskawie podać do pu.bLicznej wiadomości, że bl. Maksymilian Kolbe poniósł śmierć mę
czeńską i stal się w pelnym tego słowa znaczeniu męczennikiem
wia1'y katolickiej.
(„.) Cala ideologia na1'odowego socjalizmu (hitleryzmu) była jaskrawym przechqieństwem etyki ~h1'ześcijańskiej. Przejawiało się
to szczególnie w miejscu totalnej zagłady wielu milionów ludzi,
gdzie z premedytacją la.mano wszelkie prawa Boskie i h"dzkie".

Na zakończenie
zmarłego
przed

przytoczmy jeszcze fragment
przemówienia
rokiem
Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,
prymasa Polski,' wygłoszonego w Bazylice Dwunastu Apostołów
w Rzymie w 1971 r.
„Wczoraj w obliczu ludów i na1'odów ojciec święty Pawel VI
podniósł ubogiego z prochów i pyłów krematoryjnych i z książę

tami „na lawie posadził" w Królestwie Bożym. Oddano Mu najwyższą cześć. Rozważmy, że mocarze, którzy zmagali się w tej
potwornej wojnie, poszli w niepamięć, albo przeszli do dziejów
z · najstraszliwszą, zaszarganą opinią. (.„) Dlatego możemy śmiało
pow iedzieć, że wojnę światową wygrał ojciec Maksymilian Maria
Kolbe.

:idzinne miasto Maksymiliana Kolbego. Tu w drewnianym domu przy ul. Browarnej (dziś nosi imię świętego)
przy~zedł na. _świat ?śp;ięcimski męczennik. Kilka ulic
daleJ w pobhzu kościoła powstaje Ośrodek Pamięci Maksymiliana Kolbego. W zrekonstruowanym domu o. Maksymiliana powstanie niezwykłe muzeum,
w którym
będzie można zobaczyć pamiątki po wielK:im zduńskowolaninie, a
także liczne dokumenty ukazujące męczeństwo Polaków podczas
ostatniej wojny Ksiądz Kazimierz Chłopecki, proboszcz i troskliwy administrator twierdzi, iż już niedługo obiekt .ten służyć bę
dzie społeczeństwu.
W rodzinnym mieście pamięć o o. Maksymilianie jest ciągle
żywa, jak. żywa jest w pamięci milionów ludzi na ziemi, którzy
przez kilkadziesiąt lat oczekiwali na moment kanonizacji. Znamienną refleksję zawierają słowa zduńskowolskiego poety Feliksa Rajczaka:
On swoim cialem prz1!ważył
Ziemię

I tych co na niej posiali
C iemność

B:1eh w ~ ośrodka

im. ojca Maksymiliana Kolbe w Zdunskie; Woli
Foto: E. Kudaj
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ający chlubne tradycje, sięgające jeszcze
Władysława
czasów

IV, ród Szymanowskich zamdesiliwał w
na UTymoszówće
krainie, a więc na terenach dla
_Poll'lkl ełlnicznie obcych, w slaJ:ym dworku szlacheckim, jakich wiele było rozsianych wówczas na tych terenach. Teresa Chylińska pisze, że „ ... ojciec naszego kompozy.tora, Stapodobnie jak jego
ni.'liaw
troskliwe pie'
_przodkowie lęgnowaŁ ojczyste tradycje kulturalne i szlacheckie obyczaje", że „z dumą podkre:siat nie=aLeżność Polaków od zaborcy".
I. Przemiany 5połeczne, jakie dokonały się w Rosji w
drugiej połowie XIX wieku,
s.zczególi:iie po ogłoszeniu ukazu o miesieniu pańszczyz..ny,
rodzina Szymanowskich n iewiele odczuła. Zasobny i bogaty dwór od dawna już nie korzystał z pańszczyiinianych form
pracy, co też nie pociągnęło
za sobą powstania konfliktów

ukrailiską
miejscową
między
ludnością a właścicielem dwo-

nie muskoro w
domu - pisze Teresa Chylii1ska - w salonie koło fortepia.nu królowały stale sprowadzane nuty F. Chopina, W. A.
Mozada, L. van Beethovellla. R.
Wagnera i R. Straussa. Za interesowanie niemieckimi twórcami szczególnie wzrosło po
podróży do Sz,wajcarii, kiedy
to jako 12-lelni chłopiec. zobaL:zył w Wiedniu „Lohengrina"
R. Wagnera. Do domu z tej
podróży przywiózł Szymanowski znów cały pl ik utworów
n iemieckich twórców, których
dzieła pilnie studi ował. I 'tak
nad kształtowaniem się jego
osobowości artystycznej zacią
żyli niemieccy romantycy.
Jak z powyższego wynika,
uprzedzenia narodowe odgr_owówczas młodego K.
dziły
Szymanowskiego od nowyctt
jakie rodziły się w
prądów,
w
dwudziestoleciu
ostatnim
Rosji i skierowały go ku muzyce zachodniej.
IL A jak kształtował s i ę
jego światopogląd od C'hwili
Głęboki
rozpoczęcia studiów?
patriotyzm kazał ojcu Szymawrażenie, ale
być ono trwałe,

wielkie

,:ało

ru. Może właśnie tym należy
pr::ynajmniej nie- · LUCJAN Cł~SLAK
wrogi stosunek tej spu!eczinoś
ci do Szymanowskich podczas
rewolucji 1917. r. Dom Szymanows~ich był więc jakby wyspą,_ oazą polskości wś.ród etniumie obcej ludności. W takim
zakcitku, 7. dala od rdzennej
Polski, upływały dziecięce lata
Karola. Zrozumiałe,
młodego
no'?>'skiego posłać Karola w
:i:e wychowywany w domu o
1901 r. na studia do Warsiatakich tradycjach kompozytor
wy. Nasza stolica - w poró.wmusiał mieć od dzieciństwa zananiu z Moskwą czy Petersburs.zczepioną przez rodziców m igiem - była raczej ubogą krełość do krąju ojczystego.
wną tych wielkich już metroOstatnie dwudziestolecie XIX
polii, gdzie k,witlo bujne życie
wieku, na który przypada dziemuzyczne i grupowali się wiel·
ciństwo Karola Szymanowskiecy artyści. Studia muzyczne w
go. przyinosi Rosji przemiany w
Warszawie pozbaiwiły Karola
każdej dziedzinie życia społeczkontaktu nie tylko z wielu
. nego, ekonomicznego, polityczówczesnymi twórczołowymi
nego, a także al"tystycznego. Recami rosyjskimi, ale także z
wolucyjny ruch postępowej inśrodowiskiem
rewolucyjnym
. teligencji lat 60-tych, słynne
studentów rosyjskich. Trudno
„rosyjskie oświecenie'', jego desię też dziwić, że nie ma żad
mokratyczna ideologia, której
nych Informacji o jakimkolwiek
wyrazicielami w muzyce była
jego udltale w ruchach rewo„Potęima Gromadka", znacznie
lucyjnych w 1905 r., które
osłabł ponadto nastąpił rozłam
przecież ogarnęły i nasi kraj
wśród na ogół zwartej dotychczas inteligencji. Ten rozłam
Wychowany w , zamkniętym
znalazł ·także odbicie w sztuwpływam1
przed rosyjskimi
wówczas dwa
Powstały
ce.
dworku tymoszowieckim, a w
nurty;
Warszawie pod opieką stryja
- moder.nistycz.ny - oparty
Marcina Szymanowskiego, Ka-.
na estetyce, jak ją dawmej orol poświęcił się całkowicie
kreśla.no „sztuki czystej", pueChomiński
Józef
muzyce.
ja wiącej się w eksperymen~twierdza. że dop iero wówczas
tatorstwie, no\vatorstwie, naw Warszawie - oddzialal
do kierunków ze. wiązujący
na niego modernizm rosyjski,
chodnich. Ten kierunek - jak
a własc1wie tylko Aleksander
twierdzi Zofia Lissa - wyrósł
Skriabin. W okresie swych
na podłożu „filozofii subiektystudiów u Zygmunta Noskowwizmu, agnostycyzmu, na podskiego podobno przesiadywał
lożu biernej postawy· społecz
całymi dniami nie tylko nad
ne3, ucieczce przed rozwiqzatwórczości Fryderyka
analizą
niem trudnych problemów spoChopina, ale i Aleksandra
lecznych, jakie w tym czasie
Skriabina, jako że ten moderstawiało życie przed inteligennista rosyjski wy snu wał dalsze
cją;
konsekwencje z muzyki · F.
na.wiązu
- realistyczny Chopina, czego polscy następcy
dawnych rosyjskich
jący do
naszego wielkiego mistrza nie
tradycji.
byli w stanie zrobić. J. ChoTa niespójność kierunków
mi1'1ski doszukuje się nawet awy·przejawiała się również
nalogii w postawach estetyczZ jednej
raź.nie w muzyce.
nych obu twórców. Stwierdza,
strony mamy do czynienia z
że wychowal!lie obu w cieplar„Potęż
k!ontynuacją tradycji
nianej flodzia:mej atmosferze i
r1ej Gromadki" i Piotra Czajuwielbieniu ze strony najbliż
kowskiego; a z drugiej poszukiszego otoczenia sprzyjało rozwanie nowych dróg, nawiązu
wojowi u nich egocentryzmu,
jące d·o tendencji, jakie zaznaco w konsekwencji doprowaczyły się na ·zachodzie, repredziło ich do wybujałego indyzentowane w Rosji przez AlekZainteresowania
widualizmu.
sandra Skriabina, Włodzimie
różnymi dziedzinami sztuk rza Riebikowa, Mikołaja Czeplastyczliteraturą, sztukami
repnina, a także jedynego donymi, a nawet filozofią, poMi- zwoliły na wczesne uformowadekafo~isty rosyjskiego kołaja Rosławca, a przed piernie się osobowości twórczej o.wszą wojną światową -:- [gora
bu kompozytorów. Postawa arStrawińskiego i Sergiusza Protystyczna Skriabina stała się
kofiewa.
też dla Szymanowskiegb droW jakiim stopniu ta sytuacja
gowskazem. Widział on swoje
politycz.na, społeczna, a przede
zadanie - jak i Skriabin - w
wszystkim artystyczna miała
ustawicznym doskonaleniu ję
wptvw na kształtowanie się ozyka muzycżnego i rozwiJaniu
bowości twórczej Karola Szyjego środków. W tym właśnie
manowskiego, który - jak już
przejawiała się jedna z najstosunkowo
wspominałem

istotniejszych cech os obowości
obu tych kompozyto r ów.
Muzyka służyła im zawsze
do wyrażania określonych ide :.
U Skriabina - wobec rozbicia
ideologicznego ówczesnej inteligencji, ulegającej mistycyzucieczmowi, pesymizmowi,
ce w świat sztuki, odrzumuksiso gół
na
cającej
tow.;; ką filozofię ma terialistyczwyrażała się w osoblaną wcj koncepcji filozofic2'lllej jego dzieł, która co prawda je'it .
Radzieckim
dziś w Związku
podważana, jako pochodząca od
osób trzecich. Bez względu
jednak ' na !o jak ocenilibyśmy
1wórczość Sk,ria_9ina od strony
ideologicznej, jedno nie ulega
wątpliwości: jest ona wyrazem
człowieka,
przeżyć
głębokich
wyraża jego dążenia, wzloty i
wewnętrzne konflikty, porusza
naj:stotniejszą stronę psychiki
ludzkiej, mianowicte nieugiętą
wolę· twórczą jako odpowiedź
artysty na przejawy ota<;zają
cego go świata, odtwarza w
l{enialny sposqb cały niepokój

ówczesnej epoki, wraz z jego
przeciw'eńst\\·ami spol"c znymi i ideologicznymi oraz
\\" alką,

mającej wkrótce
wojnie, o zbrojnych przygotowa:niach rodaków
przy boku Austrii do walki o
odzyskanie .niepodległości nie
dochodziły do świadomości Karola Szymanowskiego. W ciąg
łych podróżach pomiędzy Tymoszówką. Warszawą, sto,Jicami państw zachodnich. a nawet
Afryką, nie m!ał czasu na uprzeddział w jakichkolwiek
sięwzięciach politycznych. Swoją rolę widziat w dalszym cią
gu w tworzen iu muzyki.
Okres wojny spędzonej w
Tymoszówce, kiedy to komp ozytor navviązał kontakty z.e
światem muzycznym Petersburga i Moskwy, co przyniosło mu
wie·l e sukcesów, był dla na~ze
go · kompozytora jed•nocześnie okresem, kiedy poznawał społeczność rosyjską świata muzycznego (na zrozumienie pro_blemów społeczm.ych narodu rosyjskiego trzeba było jeszcze
poczekać). Urok muzyki I. Strawi!lskiego, a przede wszystkim
wrażenia wyniesione z podróż~· Cło Włoch i Af.ryki. burząc
dotychczasową koncepcję jego
muzyki, zabarwiły ją orientaGłosy

o

wy buchnąć

jego miejsce jes-t w PoJi;ce.
Przy czym me znalazłem w jego wypowiedziach ani słowa w
jakiej Polsce - socjalistycznej
czy burżuazyjno-demokratycz
nej. Z całą pewnością mog-:
stwierdzić, że gdyby tak,ie pytanie zadano wówczas Szymanowskiemu, odpowiedziałby, że
w „wolnej Polsce". I do takiej
przybył, by na swoim odcinku
wziąć udział w jej budowie.
Nie wiązał się jednak i: żad
nymi partiami poHtycznymi.
IV. W okresie budowy naszej państwowości od podst a w
nie byl 0 jeszcze miejsca dla
też Paweł
muzyki. Dlatego
po
Kochali.ski w 1920 roku,
licznej
koncercie o niezbyt
frekwencji, powiedział do kompozytora:
„Tuta; teraz nie sztuka Ludziom w głowie; u;szystko się
c/opiero od podstaw odbudou:uje, my jesteśmy trochę jak
luksusowy dodatek. Ludzie macopotrzeby
ją teraz inne
dzienne -o- p1·ostsz'e".

Przyczyna niepowodzeń koncertu miała jednak glęb,sze podK. Szymanowski odczul
łoże .
to od raru. „Stwierd:::ilem po-

tłumaczyć

wcześnie zaczął

komponować?

Problemy polityczne i spoleczne w zasadzie aż do pierwszej wojny światowej nie znajdowały żadnego oddżwięku w
dworku Szymenowskich. a tym
samym i u Karola, gdyż ani
ideologia organizacji robotniczych. ani reakcyjna polityka
carsko-burżuazyjnych sfer
wobec patriotycznie nastawianego polskiego środowiska, jakie 5kupiało się w dworku
po prostu
Szymanowskich nie miały tu szans oddziały
wania Możliwe jedynie mogły
być .wpływy ówczesnej muzyki
rosyjskiej.
Kompozytor wspominał, że
jako kilkuletnie dziecko zobaw Elizawetgradzie (dziś
czył
Kirowograd) wystawioną przez
teatra1ny
o'bjazdowy zespól
Dargo„Ru~ałkę" Aleksandra
m.v~skiego. Do czasu wyjazdu
na . tudia do Warszawy (1901)
to właściwie w~zystkie kontakty z muzyką rosyjską (a
Wpraw\•.'ięc prawie żadne).
dzie - ~twierdzał kompozytor
opera ta zrobila na nim
-
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swoJ czas
powikłaniami. Skriabin w &ziuce widział moc oczyszczającą
prowadzącą człowi~ka do świa
Tego rodzaju
tła i praiwdy.
ideologia u~wiła swymi Jtorze-

niami w ówczesnej mozofli
idealistycznej.
Ta ideologia odblła się również w - Karola Szymanowskiego - jeszcze nawet w drugim
okresie twórczości - w powieści „Eiebos", ktbra, jak wiemy,
stała się punktem wyjścia dla
opery „Król Roger''. U obu
twórców zresztą widoczne są
wyraźne pokłady filozofii misSzymanowskiego
u
tycznej;
doszukać s i ę ich można w III
symfonii „Pieśń o nocy".
III. Jednak nie dość głęboko
mus.ala ona tkwić w psychice
K. Szymanow;:kiego, skoro w
póżniejszym okresie, a zwła:;;z
cza po 1920 roku, zacznie go
interesować społecwa rola kultury muzycznej i jej wychowawr.:.ze znaczenie, co się W,\' raliło w jego wielu a.rtykulach
na ten temat. K orzenie tvch
za nteresowan tkwią jednak w
mnym podłożtl.
Koncepcje nowa.tor~k~e muzyki Karola Szymanowskiego
- podobnie zresztą jak całej
nie spotka„Młodej Polski" ły się ze :zirozumiE!niem środo
wiska warszawskiego. Zasada
„dwóch wrogów" nie widziała
miejsca dla twórców, którzy
reprezentowali inny nurt, n1ż
kontynuacja tradycji monQuszkowskich. Ze wszechmiar szanowany Aleksanderr: Poliński,
nie odmawiając twórcom „Mło
dej Polski" talentu, stwie.rdzal
w 1907 roku, że „kompozytoznajdują się w sferze jakiegoś złego ducha, który ieh
twórczość deprawuje, stara się
wyzuć z ory'ginatności indywi-

rzv

dualnej i narodowej i przemienić w papugi naśladujące
Wagnera i
glosy
niezdarnie
Straussa".

Trudno dziwić się też, że takie przedsiębiorstwa jak polskie wydawnictwa czy warszawska filharm0il1ia nie kwapiły
się z popularyzacją dzieł komPolski".
„Młodej
pozytorów
'Najboleśniej odczuwał to Karol Szymanowski, co jed'Ilak nie
obranego już
zraziło go do
kierunku twórczości. Uz,nanie
'znalazł w ojczyźnie Wagnera i
Straussa. czego dowodem są
jego sukcesy w Wiedniu i Bertnie.

noun!lle to - powtedzia.ł wów·
Lzmem I starożytnością . Słu
czas kompozytor - . co przed
chacze rosyjscy z uznaniem
siedmiu laty zmusiło mnie już
przyjmowali twórczość K. Szyraz do opuszczenia Warszawy,
mainowskiego i uważali go za
mianowicie, iż pomiędzy mną a
jednego .1 wy\I'azicieli moderninie 1na
publicznością polską
zmu.
tadnego realneg 0 kontaktu, że
Tymc·zasem dla Karola Szyjestem im obcy, niezrozumiamanowskiego przys.zły złe czały ... Europejska atmosfera monajgorsze w 1917 roku.
sy;
jej sztuki jest wprost nie d-0
Parcelacja :dem Tymo.szówki i
połknięcia dla tutejszego proprzejęcie bu<lY'nków gospodarwtncjona!izmu. Zawadzam i:m.,
czych wra:z: z dwo:rkiem przez
bo kompromituję i demaskupa1istwo, postawiło Szymanowję„." Była to prawda i inaczej
sklich w trudnej sytuacji mabyć nie mogło. Uważano boterialnej. Ciągłe walki różnych
jak dawniej "\\ :em, że ugrupowań politycznych nie osztuka musi stać na straży
m inęły 1 EUzawetgradu, gdt1e
tożsamości narodu, a taką moSzymanowski schronił się wraz
gła być tylko sztuka narodowa.
z rodziną. Czy zrozumiał wówZakodowany w umysłach Pocza.s ·istotę przemian spolectlaków nurt narodowej muzyki
ny<:h, jakle zachodziły w Ropolskiej, upowszechniany przel
sji? Nie od razu. To, że opod:z:iesiątki lat w ogniu walki
wiedział S'ię po stronie czerwoz rusyfikacją i germanizacją,
nych, że był nawet komisatkwił jesicze tak głęboko, że
rzem ,.po diełam i:skustw" i
Szymanowski nie miał szan~ ,
miejscowego
współredaktorem
aby jego europejska sztu>ka
jeszcie
organu pTasowego
znalazła uznanie.
w'\Szystkiego nie tłumaczy. Był
przecie-z wychowany od d1.ieZn'echęcony kompozytor wyciń twa w duchu miłości ojraw
do
jechał na zachód
czyzny i wrogo nastawionv do
rji, Anglii, USA - i tam u·
rządów carsk:ch, a to wy"·tar- · znanie znalazł. Dla K. Szymaczyło, żeby stanąć po stronie
nowskiego był to jednak poło
przeciv,mików cara. Stopniowo
W Stanach
wiczny sukces.
jednak musiał zgłębić istotę
Zjednoczonych tęsknił do Polprzemian 11połecz111ych, od któski; n!e uległ namowom Parych był od urodzenia izolowła Kochańskiego, aby pozowany, zrozumieć ich sens, bo
stać na obczyźnie. Kompozytor
w 1924 roku, w odpowiedzi na
z.rozumiał, że m.imo wszy.stko
antyradziecką propagandę dojego miejsce jest w kraju.
tyczącą muzyki tego kraju, w
Zrozumiał też, że tylko on mow
zamieszczonym
artykule
że przynieść wolnej Polsce mu„Rzeczpo,spo~lt j", pisał, że „w
zykę godną jej miejsca w świe
Polsce stosunek do muzyki rocie ~ muzykę narodową.
syjskiej od dawien dawna mu„Niech będzie narodowa ~
mieć polityczne zabarwienie i że właśnie w tym wy·
padku niemożliwością było wymagać o'd nas sprawiedliwego i
bezwzględnego · obiektywizmu.
Dziś zasadniczo obojętnym winien być Polityczno-społeczny
stan narodu zdolnego wnieść
istotne wartości do ogólnoludzkiego skarbca kultury". Wido-•
siał

uważał za złe
władzy przez lud,

pnzeskoro
naród rosyjski - jego zdaniem
- i w tym ustroju społeczno-poHtycznym mógł 1.V-nieść nowe wartości do muzyki.
Zachodzi pytanie czy rewolucja znalazła jakieś odbicie w
twórczości K. Szymanowskil'!go? Żadne! A przynajmniej nie
znalazłem odpowiednich informacji. Szymanowski był Polaże
uważał,
kiem -patr : otą
cznie nie
jęcie

swej od-rębności
niech jedsądził wówczas nak dqży bez lęku tam, gdzi"
rasowej

przez nią wartości
wnoszone
stajq się już ogólnoludzkimi
lee~
niech będzie narodowa,
Niech
prowincjonalna.
nie
wszelkie prądy, rodzące się w
swobodnie
światowej,
sztuce
przepływają i przez naszą sztukę".

Ponowne zetknięcie się z muI. Srawińskiego oraz zainteresowanie folklorem góralskim było już wcześniej pierzyką

oznaką formującego s•ię
nowego światopoglądu artystyNadał
cznego kompozytora.
wszą

swej muzyce i nowoczesny, i
narodowy charakter. Zdobył
też sławę w całym świecie.
A w Polsce? Henryk Opień-

r>o wystawieni~ ~ 1-926
~ki
roku opery „Król Roger" pisał:

;.... dzielo to· zajmie niewa1'p!iwie ba•rdzo znaczące mie;sce; stanie się to jednak dopiero po upływie pewnego cza·
su, to jest wtedy, kiedy ewo•
Lucia gustów 1iaszej pubLiczn()co
ści postąpi na tyle. że bi:dz~
mogła zrozumieć piękność dzzela i istotną jego wartość oce.-

.
Szymanowsld,
Karol
świadomy swej roli, rozpoczął
walkę o tę ewolucję. Jedną z
dróg miało być oddziaływanie
poprzez prasę i unowocześnie
nie Konserwatorium Warszawskiego. Pisał więc ·wiele artykułów, w których określał wychowawcze znaczenie sztuki,
11ić00.

V.

unowocześnienia
Słowem
~lał się działaczem społecznym

konieczność

polskiej muzyki, itp.
'na niwie muzycz.nej.
„Czuję
OQromną

dziś wprost na sobze
odpowiedzialność, 3u i:

mojej kompo.:;ycj1.
-- pisał kompozytor

nie wobec
wyłącznie

do Zofii

Kochańskiej

ale

wobec całej mojej roli -' po•
wiedzmy społecznej„."
Sytuacja w kraju zdaiwałaby

zamierzesprzyjać
•ię nieco
niom kompozytora. W planach
na
rządowych przyszedł czas
reformę Konserwatorium Warszawskiego. Ministerstwo Wyznań i Oświe.cenia Public&11ego
przeprowadze·
z.a pro.n owało
nie jej KarO'!.owi SzymancH.,..
s:kiiemu, wir.ai: z objęciem przei
mego funkcji dyrektora. Rezy~tijąc .t analogici.nej funkcji
w Kairz-e, Szymanowski podjął
stę tego niezbyt przyjemnege
r.adania.
„Ministerstioo uiyto mn·i,e po
prostu jako miotiy do wymia·
tania całego tego zastarzałego
mówił Szymanowśmiecia" sk·i . Konserwatorium przeszło
jednak w ręce młodych, peł
nych zapału profesorów, odważnych, którzy wierzyli w idee

Karóla S2:ymainowskiego. Kompozytor zaś zaczął zaznajamiać
młodych potencjalnych twór·
ców sztuki muzycznej :i: nowoczesnymi europejskimi prąda·
mi. Posunięcia administracyjne
Szymanowskiego nie były jed·
nak populąrne wśród wieli!
~ta,rszych,

osobistości.

często

wpływowych

Przysporzył

sobie
tym wielu wrogów, którzy me
ominęli żacinej okazji do dyskredytowania go w oczach
władz i społeczeństwa, eksponując zwłaszcza ;;łabe strony
jego rządów ~~ Kcmserwato·
l'l Ulll.

& 1:0 tu dużo mowić, Karol
Szhnanowski bY.ł z.nakomitym
kompozytorem i nauczycielem„
ale słabym organizatorem. Zle
funkcjonowały zwłaszcza spra·
wy finansowe szkoły. Wycze.rpany nerwowo 1 nadweręż-o·
ny.m zdrowiem, po dwóch 111tach zrezygnował :z: dyrektorstwa, przekazując je w ręce
swojego !llłodego następcy Zbiginie•wa Drze.wleckieg 0 i tt·
an.i
dał się na kurację. Ale
Ministerstwo, ani Karol Szymanowski nie z.rezygnowali ze
swa.ich zamiarów. Mianowanie
kompozytora na pie.rwszego re-·
ktora Wyższej Szk-0ły Muzycz.nej oznoaczało kontynuację
rozpoczęit:t,;c ~"ó: raz; dzieła.
„N-iech wielkill 'imię Fryderyka Chopina... pozostanie tu.
jako jednoczące nas hasło na
st·raży prac naszych i trudów
które dziś oto podejmiemy spo~
lem dla dobra, najpiękniejsze
go rozwoju i chwaly Muzyki
Polskiej" - slubował K. Szy-

manowski.

mu. c1eNiedługo pn.yi.zło
szyć się nową uczelnią, nadamem doktoratu „honoris causa'' przez UJ i innymd zasz·
czytami. „Na każdym polu pracy społecznej· - mówił - ś-mia·
le idee reformatorskie wywo·

tują z matematyczną ścisłośc-1a

zo1·ganizowany opór
rutyny i tradycjonalszablonu". Przeciwnic,nego
pałali wprost nienaiwlścią d~
starannie

stęchłej

kompozytora. Pod ich wply .
wem nowy minister, Janu:::z
niekompetentny
Jędrzejewicz,
w sprawach sztuki, nie rozu
miejący ważkich interesów kultury, podjął decyzję likwidacr
WSM, a Karol Szyma!llowsk1
l maja 1932 roku podał się do
.
dymisji.
Nowoczesna pobka muzyka
narodowa Karola Szymanowskiego, uznana już w świecie
musiała stać się własnością'
całego narodu, ale wobec mo.tno zakorzenionych hadycji, i
partykularnych interesów mektórych jednostek nie było to
w ówczesnych czasach możli
we. Przebudowa mentalności
narodu w tym zakresie, po wielu dzies!ątkach lat niewoli, mobyc tylko zamierzeniem
gła
długofalowym i przeprowadzenie jej było ponad siły jednego Clłowieka, a nawet ponad
siły jednej generacji.
Potwierdziła tG h istor;a.

•
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- P ani se k re ~arka pro siła,
teby pan zaraz p r zysze d ł . Depeszę pr zynieśli. ..

Kronika

kulturalna

•

W miniony czwartek, w
Muzeum Historii Miasta

Siedzi smutny przy stole.
Xrystyna pakuje neseser .
- Z p rzyjaciół on jeden rrri
'.ylko pozo stał - mówi JeTzy.
- Inni gdzieś się r ozbiegli pG
zabrakło
św iec i e, na nowych
~uż czasu. Mnie. Im. Wszystkim... W pewnym wieku już
nas chyba nie stać na przyTo tak jak z poezją.
j aźń.
'T'worzy się ją przed dwudzies t ką. Potem to już tylko są
wiersze.
- Białą koszulę włożysz na
siebie, czy zapakować?
- Wszystko jedno„. Wies;z?
Do jego śmierci nie zdawa łem
sobie sprawy, że nie mam wła
ściwie przyjaciół. A tym masz?
A wszyscy ci ludzie, z k tórymi
widujemy się co d.d eń? Za·
miast przyjaciół są samochody,
telewizory. Co by było, gdyby
i telewizorów zabrakło?
- Jedziesz w tym szarym
garniturze?
- W brązowych spodniach.
Wfo:i:ę grnby sweter-.
- Chyba żartujesz. Na pogrzeb?
- Na pogrzeb, na padróż, na
mróz. W swetrze cieplej, wygodniej.
- Nie wypada.
- Pod kożuchem n ie widać.
- N o to pakuj s i ę sam, skoze
IIO wszy·s tko wiesz lepiej -

Łodzi odbyła się
wojewódzka uroczystość

z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Na uroczystości byli
obecni, poza nauczycielami
oczywiście, prezydent
Łodzi - Józef
Niewiadomski, sekretarz.
Konrad
KŁ PZPR Janic, członek WRON,
komisarz wojs)t'owy
województwa miejskieg-0
płk dypl.
łódzkiego Kazimierz Garbacik,
prezes WK ZSL - '
Jf..rzy Chojnacki,
przewodniczący ŁK SD
- Stanisław Żałobny
oraz kurator m. Łodzi Zygmunt Mikołajewicz.
W czasie uroczystości
zasłu:i:onym w działalnodci
oświatowo-wychowawczej

nauczycielom wręczono
odznaczenia i nagrody
państwowe i resortowe.
Medalami Edukacji
Narodowej odznaczono
21 osób. Krzyże
Kawalerskie Orderu
Odrodze~a Polski
otrzymało 35 osób.

jak sztywnych
kołnierzyków,
i
mankietów
garniturów,. idealnych proporcji i pięlmych kobiet. Im bliższe wszystko doskonałości tym
mniej ludzkie. A tu śniegu nasypało miękko , puszyście, przytulił Dorotę do siebie, oparła
głowę o jego ramię.
- Cieszył się, że na wakacje
przyjedzie do ciebie na wlieś.
Skręcili w boczną alejkę, pomiędzy groby i ciszę. Gdzieś
tu powinien być Kazik. Na uboczu. Zawsze był cichy i mały, nie lubił zajmować pierwszych rzędów, daleki od zgiieł
ku, hałasu. Tamtych krzykaczy
na gitarach tylko :zaakceptował,
bo wymyślił• ich Jerzy. I Je·
rzego, bo mieszał kawę w lewo. Dorota też lubiła ten sam
kierunek. Przeciwny do ruchu
w skazówek na innych zegarach.
Z dala od wydeptanych ścieżek.
Tutaj trafili też z innej strony,
po innych śladach, żywych odwiedzi ć tamteg·o jeszcze Kazika wciśniętego w swój kącik
w pokoju nauczycielskim, a nie
tego tu, poważneg<l, pod świe
żymi kwiatami rozmazującymi
teraz powoli swój kształt pod
odpychającej,

śniegiem.

•••

śnieg za oknem, puszysty, mię
kki, :zanurzyć się w nim tak aż
po szyje„. Gorąco.
Jerzy siedzi na podłodze, tyłem

telewizję

ogląda.

Stanęła

w drzwiach. W swetrze tylko.
Do ud jej sięga. Więcej otworów niż swetra. Więcej go nie
ma niż jest.
Jest, nie ma... Niczego już
nie ma. Obciąga go wstydliwie.
Stoi z raz.puszczonymi włosa·
mi. Boso. W ręku szczotka miotełka na długim kiju.
Przycupnął u jej stóp. Patrzy
do góry. świat jest wysoki i
p i ękny. Wysmukły. uoso. Obszedł ją na kolanach dookoła.
A może to on przyczaił się
w mie}scu, a tylko w głowie
wiruje? I świat razem z nią?
I ona z tym światem?
- Wybierzesz się ze mną na
narty? - spytała cicho spod

••••
Jeden bucik jeszcze na nodze, drugi gdzieś :zginął, utoną)
w śniegu, zabłąkał 1ię między
•
poziomkami.
i boso i w
Jednocześnie
szpilkach.
Boso ją kocha najbardziej.
W butach ją kocha najbardziej.
A noc jest zbyt krótka, by
wystarczyło na jedną i d'l'ugą
Dorotę.

I trzecią: to przecież cudow·
nie być znowu studentką. Szko·
da, że nie znał, nie widział jej
wtedy. To nic. Czapka jes2c:ze
jest dobra. Gdz,ieś tam powinna być jeszcze. Odnajdzie tam·

HENRYK CZARNECKI

Powroty
(fragment

•••••

powieści)

Za oknem ulica po dawnemu
Latarnia, ks·iężyc
znajoma.
ten czas razem z czapką. Jerzy
wros6w opadajlłcych wz'Clłuż raśnieg, który wiatr zdmuchuje z
będzie tam czekał na nią. To
mion.
dachów, z ulic, za garnitury u·
on wymyślił ten wieczór. Dla
wierające pod pachą, za koł
Ten sam głos. ta sama poeniego będzie studentką.
nierz nie pr:zyl.?gający miękko
zja, którą wymyślild s<>bie kieWłożyła czapkę, jeszcze barzłością zamknęła szafę .
do szy;i, rozdrobniony, :zma~ię
dyś razem z gazowymi !atar„
dziej na bakier, na tył głowy,
..,.. Co tu pakować. Dwa dni...
ty, przenikliwy. Jerzy akulił się
niami do malowanych uliczek,
na czoło ...
- Nie wykłócaj się ze mną
w sobie.
po których !miężye chod:zil też
naprzeciw łazienki
Usiadła
o głupstwa. Chcesz jechać w
boso.
jeszcze
!4ę
- Nie mogę
i czeka. Na podłodze. Z kolaswetT:ze jedź w swetrze, nie
przyzwyczaić do ciebie. Nigdy
- Nie zmarmiesz?
nami pod brodą. Ze studentką
moja sprawa. W modro domu,
nie wid7-iałam cię w gam:iituPotrząsnęła głową.
jeszcze nie było... Cieszy się.
w moim środ~rwlisku pogrzeb
r.ze.
- Włóż chociaż buty.
Jak wtedy, gdy pierwszy raz ją
był zaw5ze czymś uroczystym,
z półeczki letnie
Sięgnęła
Wyszła do przedpokoju, wy·
Może rano pobiegną
mówi poiryto·
odświętnym 111pi1ki, podaje Jerzemu, wycią- · wkładała.
ciągnęła z szafy gruby sweter,
na uniwersytet?
wana.
but.
jej
wkłada
Jerzy
stopę,
ga
rzuciła Jerzemu.
Stanął w drzwiach, trzyma w
- Więc chociaż uszanuj tę
Palce u nóg jej wtedy liczył.
- Na korytarzu szyba była
ręku pędzel do golenia, bez
chwilę i ...
Rozpoznał od razu.
wybita. Trzy godzliny pociąg
słowa pokazuje Dorocie.
iy
- Właśn ie. To tylko
Takie małe, nieporadne,
stał w polu dopóki nie przyje- -. - To pędzel' Marka.
chcesz s i ę tam wybrać jak na
ogromnie
ich
tak
i
głupiut~ie,
mówi Jerzy wkład&śąc
chał - Kto to jest Marek?
narty„. Włooek :zaczyna pracę
dużo, chyba aż dziesięć ...
sweter. - No to i trochę prze- Po prostu Marek - wzruw studium dla obcokrajowców
- Drugi kijek gdzieś mi się
marzłem.
szyła ramionami.
na un~wersytecie - mówi nagle
mów.i, jakby
złamał, nie ma :r'rzesiadła się na stół, popra·
·
cicho, łągodnie.
Zdejmuje krawat. wykłada
Ale
przepraszała go :za to. w1a paseczek przy bucie, czapkohrlerzyk.
- Matematyk.
to nic nie szkodzi, prawda?
ka studencka zsunęła się na
- No to co!? - żachnęła się.
- N o widzisz. Tera'Z zupełnie
Włożył drugi but, musnął utył głowy.
- Poloniści też tam pracują.
inaczej wyglądaS'L. Jak wtedy.
do
przywarł
palce,
jej
atami
Nie rozumiem dlaczego tylko
Spojrzał na rzuconą niedbale
- Zawsze miałam za mało
kaczeń·
Łąka,
chw:il~.
nich na
dla ciebie wszystko jest :zawna Krystyn11 za
marynarkę,
czasu żeby się nudzić. Hiszpań
oe,_
sze niemożliwe? Zapytaj Tamarynarką, krawatem, trzema
~k1, włoski, sto słówek dzien- Wiesz? Ja to pewnie nie
deusza, Włodka, _jak zał a tw:ill
godzinami gdzieś w polu i jen~e. TrzeJ;:>a coś w życiu robić,
Ale
nartach.
na
jeździć
umiem
to sobłe... Ktoś mo że przecież
l!Zcze dalej, daleko - za wszyme? - głos jej zabrzmiał nia tobą... A ty tak, w tej kozachorować, wyjechać za grastkimi usztywnionym! &prawajako. To nie jest już tamto
szulince?
nicę, przejść na emeryturę, bo
mi poukładanymi grzecznie
studenckie „nie" z charaktei-ysswetra.
mam
Nie
ja wiem zresztą co. Powinieneś
tycznym :zaśpiewem, przegię
jedne na drugich, coraz wyżej
- To ci pożyczę! - 112ybko
się koło tego zakrzątnąć, być z
ciem głowy, zmrużeniem oczu.
- jak mur. A Dorota tUŻ obok,
ściąga sweter przez głowę, stoi
kimś w kontakcie. Nadarza S>ię
nie odgrod:oona żadną konwen- Dopiero w Sylwestra c-0ś mi
już naga, bezbronna, podchona pogrzeb
właślllie okazja,
cją ni chłodem. Tylko rękę wysię nagle zaczęło nie zgadzać
dm do niego, odrzuca włosy„.
:zejdą się wszyscy. Ale ty narozumiesz?„. Maryla z chłopa~
ciągnąć.
poziomna
się
- Wybierzmy
nie _ - A ty! Jak ty wyglądasz?
wziąć
garnituru
wet
zapraszali do siebie
kiem
1.cl. No to co, że maj? Czasami · Władkom
chce.sz!... Dwanaście godzin tyakurat
zbywał
- wyciągnął do niej obie dło
przychodzi taka poziomkowa
godniom:>, żadnych konferencji,
.,przypadkowo" bilet na bal
nie.
ochota. I wtedy wszędzie ich
wywiadówek, kółek zainteresofarmaceutów. Na przyczepkę,
- Nie wiem..- No wid7lisz1
pełno. W uszach. Pod powieka·
wań i innych „michałków".
rozumiesz?
7JllOWU nic nie wiem. Jak wtemi. Na oPUszkach palców. Wy- Jesteś już tak znakomicie
dy - cicho apuściła głowę.
Siedzi jeszcze w studenckiej
rastają nawet na włosach. W
poinformowana?
wiatr ją gdzieś
c~apce, ale
- ·T o dobrze nie wiedzieć.
zadotknięciu
Przy
też.
maju
- Nie na tyle jednak, byt
zdmu<:hnął, bo nie czuje jej już
Wtedy wszystko dzieje się
mieniają si~ w coś nieskończe
musiał się wstydzić, że wszyna głowie. Szkoda: tak było
pierwszy raz.
nie małego. W sen o poziom·
stko za ciebie załatwiam.
wiosennie w tej bieli. Kawa
Spoważniała.
kach. W wiersz 'o poziomkach.
Podszedł do niej, wziął ją za
już zimna, obojętnie, w którą
- To nie tak, ale.„ - przerI wtedy trzeba wyjechać. Uciec
ramiona, odwrócił twairzą do
stronę ją mieszać, łyżeczka nie
wała nagle, znowu się uśmiech
na poziomki!. Uwierzyć w posiebie.
dźwięczy uderzając o szklannęła, przysunęła do niego. ziomki. świat jest jeszcze po- Słuchaj! ...
kę.
To ty jesteś gościem. Mówmy
Ziomkowy, gdy·rosną poziomki.
Patrzy na niego, prze<i nie- Zadzwoniłam do Marka.
o tobie.
go, daleko, daleka, już spokojTaki kolega 1 liceum. Przy- Chciałem uciec przed )ona w swojej niechęci, nieobecbą.
na.
- To nawet brzmi ładnie.
nagle: cokolwiek
Puśc.U ją
Od' nikogo nie ucieka się prze·
by powiedział i tak będą to
cież.
słowa bez echa, głućhy szereg
Opad się o kaloryfer, włożył
" I
dźwięków pozbawionych moż
ręce pod parapet. Jak kiedyś,
I
ności przebicia się poprzez obogdy był studentem i marzł bez
zazdrościł jej zawjętność I
i podgrzewał się
rękawiczek
sze tej wystudiowanej umiejęt
dyskretnie pod parapetem. Teności. I nienawidził za tę umieI
raz też jest studentem. Krystyjętność, gdy jemu jeszcze kii ..
I
na niepotrzebnie naliczyła mu
gdy ro.:ipoczęte zdanie
piało,
dodała swoje, ale tak nalat,
musiał wyrzucić z siebie do
prawdę„. Spojrzał na Dorotę ,
końca i zawsze w ty;m zdaniu
już ciepło od środka. Na zew;
'było o jeden gest za dużo , o
nątTZ tylkQ zimno z podróży,
jeden ton za wysoko, o trzy
"'· ,•'
jeszcze
nie zdążył
którego
•
niepotrzebnie.
'·
strzf snąć na schodach.
- Zar~z będzie gorąea herbata. A tymczasem„.
__ .- ..
Wyjęła z kredensu dwie buw
je
telki szampana, trzyma
rękach, podnosi wysoko, mruży
oczy.
- Poszłam po ser, sera nie

Złotym Krzyżem Zasługi

udekorowano 25 osób,
10 o~ób otrzymało
specjalne nagrody
ministra Oświaty 1
Wychowania, i 10 osób
nagrody kuratora
Oświaty i Wychowania.

W ubiegłym tygodniu w
.. '':ademii Medycznej
odbyła się uroczystość

jubileuszowa prof. dra
Eufemiusza Hermana.

Profesor świę)ował swoje
90 urodziny. Na
uroczystość związaną 1

tym jubileuszem przybyli:
sekretarz KŁ PZPR,
Konrad Janic i
wiceminister Zdrowia i
Opieki Społecznej prof. dr Stanisław
M!ekodaj.
Podczas uroczysto~c1
wiceminister S.
Mlekodaj udekorował prof.
E. Hermana Krzyżem
Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Ponadto otrzymał on z ,
rąk dyrektora Wydziału
Zdrowia i Opieki
Społecznej UMŁ Ryszarda Machnikows k ie z~.
,.Medal 550-lecia
Miasta Łodzi".

Warszawski Teatr
Wielki przygotował z
okazji Międzynarodowego
Roku Karola
Szymanowskiego
w~eczór muzyczno.-baletowy.
W programie „Mandragora''
- balet-pantomima, z
librettem Bolesławskiego
i Schillera, „Mity" oraz
„Harnasie", z librettem
Rytardów. Inscenizacja
i choreografia jest
dziełem Teresy Kujawy,
kierownictwo muzyczne
sprawuje Robert
Satanowski, a scenografię
przygotował Andrzej
Majewski. Pierwsza
prezentacja wieczoru
odbyła się 16 bm.

..

..

.

W Ambasadzie PRL w
Sofii odbyła się 14 bm.

polsko-bułgarskich

samoJadące od cmentarza
chody mijają Jerzego. Gdy do·
bił do bramy odjechały ostatnie. Rzucił okiem na pustą już

kontaktów kulturalnych
i popularyzacji dorobku
naszej kultury w
Bułgarii. Odznaki, które
wręczył ambasador
PRL w Ludowej
Republice Bułgarii Władysław Napieraj,
otrzymali: Tichomira
H aczwarowa muzykoląg, Dymitr
Ostoicz - pierwszy
zastępca przewodnicząceg o
Związku Bułgarskich

Plastyków oraz
Dymitr Dymitrow -

krytyk.

•

prawie aleję cmentarną , skulił
się z zimna, postawił kołnierz;
nie chce dziś z nikim się spodaleka nadjeżdża
Z
tykać.
tramwaj. Przyśpieszył kroku.
śnieg znów się rozpadał, od
cmentarza ktoś biegnie środ
kiem jezdni, Jerzy daje znak
motorniczemu, żeby poczekał.
- Dorota!
Wziął ją za ramię, wracają
w milczeniu na cmentarz.
- Pamiętasz jak gratulował
ci wtedy tego zespołu?
śnieg ciepło zapada się pod
stopami. To dobrze. Skrzypią
cego nie lubi jak wykroch·
malonej pościeli nieskazitelnie

~

·

•

uroczystość wręczenia

odznaki „Zasłużony dla
Polskiej Kultury" Bułgarom, którzy
przyczynili się do rozwoju

było."

WystrzeUI korek.
- Zaraz będzie ci cieplej.
kuchni
Znowu nalała, w
gwiżdże czajnik, spiker mówi
o :zaspach, Qdwołanych pocią
gach. No to co? Ważne, że już
jest tutaj. Niczego już odwoływać nie trzeba, w gł<>wie się
kręci w lewo, nad głową śnieg,
wiosna - zaspy są tylko w
Cięż
jedną stronę: do domu.
kie, wysokie, JUZ nie widać
Krystyny, ręce Doroty, Dorota,
czajnik gwiżdże daleko w polu, Krystyna się wyśpi w domu spokojnie, twarzą do ścia
ny ...
Poszła do kuchni po herbatę. Nie ma wody, nie ma czajnika - _sczerniał na ogni u od
czekania tu na nich. Po co herba ta. Jest jeszcze szampan. I

szampana. Nie
wiem nawet czy było wtedy
coś między nami. Byłam pijana. Chciałam się upić.
- Rozumiem.
,.- Co tu do rozumienia ......:
wzruszyła znów ramionami.
To rzeczywistość. Dzień Po
dniu, na końcu nied-ziela„. A
ty jesteś sen. Kolorowy. Nie
trzeba przekładać snów na ję·
:zyk codzienny.
Odsuwa kawę, nalewa szampana, nacl~a czapkę mocno
na głowę.
- Za książki z kolorowymi
obrazki bez
obrazkami. Za
książek. Za "'>kładki!
Zapa,l a świecę, papierosa od
świecy, smużkę dymu wypuszcza na płomień - zamigotał
na wietrze.
- Za Kazika.
- Przestań!
- Nie miał pnecież n"to~
pr6cz nas. Dlaczego by nie
mógł mieć stypy?
Stanął za nią, bez słowa wyjął jej z ręki kielich, palcami
,
gasi płonący !mot św:iecy.
- Już nie ma pędzla. Ani
żyletek, maszynki, niczego. Jak
to dobrze, że jest w łazience
okienko.
ni6sł butelkę

łiy s

.J ,11wsz

Szymański-Glane

Wieczór. Snieg już pada spokojnie. Zerknął ukradkiem, czy
nie leży gdzieś pod stołem, pod
oknem, za wczoraj, przedwczoraj studencka czapka Doroty.
Cisza, biały obrus na stole
- wszystko trzeba kiedyś uprzątnąć, uporządkować, schoodłożyć do najgłębszej
wać,
szuflady, za podszewkę portfela: zima stulecia, nogi 'Doroty,
szampan - może znów mu się
kiedyś świat cudownie zwali
na głowę. Choćby dach tylko.
Prosto na obrus wykrochmalony.
Powiało śniegiem, od jeziora
zerwał się wiatr, drzwiami w
sieni łomocze. To dobrze. Najgorszy spokój, bezruch, ład i
Niech chociaż za
porządek.
oknem się dzieje, gdy w domu
już wszystko na swoim miejscu. Krystyna przerzuca kartki
książki, on próbuje pisać, udaje, że pisze.
następnej
Nie przerzuciła
kartki. Od kilku chwil już powinna. Podgląda go :zza węgla,
zaraz coś powie do niego, za·
pyta.
Cisza. Wiadomo: niedziela.
Nawet z pytaniem nie trzeba
się śpieszyć.

Teraz patrzy na niego. Czuje jej wzrok na plecach. Ciężki.
Pochylił się bardziej. zasłonił
- nie z.najdzie czapki pod stołem, nie przebije się przez zaspy, nie zajrzy przez okno, nie
przeczyta co mu tam najład
niejszego zapisało się w życio
rysie przez tydzień. Za te
wszystkie wieczory odwrócone
do ściany, chłody, małżeńskie
przeciągi.

-

miałbyś ochoty pojeź·
trochę ze mną na nar·

Nie

dzić

tach?
Obejrzał się: może to jednak
Dorota?
- W taką śnieżycę?
Pewnie w nocy śnił tamte,
ze złamanym kijkiem. Po ciemku widać najlepiej. To co w
dzień niewidoczne, ukryte. Odde?h można - P"dejrzeć, w sen
zaJr:zeć, tylkó... czy by jej się
chciało? Nie znosiła gdy bu'
dził ją w nocy.
pojechać
- Powinnam
mówi cicho. - To dziecko leży
w sąsiednim domu, gdzie ja
wtedy„.
Rzuciła książkę w kąt kanapy, zerwała się, podeszła do
szafy, wyjęła sweter, dr ugi
do
rzuciła Jerzemu. Podobny
tamtego, Doroty. Opuści! gło
wę.

Tamtego dziecka nie uda·
ale t-0.„ - zarzuciła lekarską torbę na ra·
Nie wiem . Zrobiłam
mię. D'aczego
wszystko co trzeba
jestem więc niespokojna?
A on obliczał czas przerzucan:ych kartek ks i ążki. Znów jej
me poznał .
. ?r.ze:z zaspy dobrze sfę teraz
Jedzie Na wprost przez jezioro. pod górkę zm1j0ma prze~inka w lesie droga od krzyza w lewo. Narty suną równo
sp'lkojnie, wiatr przvcichł W
ciemności rysują się olPcv Krystyny Zmęczone w tle drzew
smukJP i zgrabne na śniegu '.
Zawsze chce jechać pierwsza.
Nie boi się nocy, pf7e~tr7fmi.
Przeraża ia to. co za pieca mi.
odbił się
Samotność Pustka mocnieoi kiibmi
ło się uratować .

li
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:filmu nie
oję się, że Państwo tego
Podejrzewałem od
uznają „za swój".
początku, że wydawane w 50~tysięcz
nym nakładzie poetyckie tomiki, rozchodzące się w przeciągu godziny to mylące pozory. Tak naprawdę, nie

B

rzeczywiste czytelnicze zainteresowanie, a moda,
po prostu moda - w tym wypadku na Czesława
kierowała poczynaniaml kupujących.
Miłosza Teraz na efektownych półkach stoją wśród innych efektownych książek, pdydając blasku
efektownemu mieszkaniu. Jeszcze jeden ozdobnik, radujący snobistyczne oko gospodarza i jego gości. Klejnocik literacki - odkurzany a jakże, ale nie czytany!
Dlatego drodzy Państwo kieruję do Was m6j
prywatny apel: Zanim wybierzecie się do kina
na ,,Dolinę Issy" .Tadeusza Konwickiego, zajMiłosza,
rzyjcie najpierw do poezji Czesława
przeczytajcie jego „Dolinę Issy". Warto by było
także obejrzeć poprzednie filmy reżysera. Niestety są one nieuchwytne na naszych ekranach.
„Jak
Powstały dawno, tak dawno (ostatni daleko stąd, jak blisko" - dziesięć lat temu),
ie ledwo, ledwo się je pamięta.
Nie ulega przecież wątpliwości, te jut sam
na oficjalne
powrót Tadeusza Konwickiego
trochę
ścieżki polskiej kultury, podobnie jak
wcześniej Czesława Miłosza, jest wydarzeniem.
Powrót - na jak długo?
Tadeusz Konwicki: „Kinematografia nie wykazuje zapotrzebowania na moje filmy. Czuję
•ię, jak nieproszony gość, który wpycha się
do obcego towarzystwa. Również krytyka, nawet wtedy, kiedy mogła o mnie pisać, nie zauważała moich filmów. Traktowany jestem, jak
outsider. Takie ant;rbodźce nie zachęcają do
poważnego myślenia o filmie".

,A literatura? Wznowienia - „Kalendarza i
klepsydry" czy „Zwierzoczłekoupiora" nie wystarczają, w sytuacji, gdy część ostatnia dorobku autora „Sennika polskiego" pozostaje nieznana. Recenzje, choćby najl~ze nie zastąpią
bei;pośredniego obcowania 1 tymi książkami.
Nie wybiegajmy jednak zbytnio w przyszłość.
Fakt (kulturowy) pozostaje faktem. Na ekranach kin pojawił się premierowy polski film
- „Dolina Issy" Tadeusza Konwickiego na podstawie prozy Czesława Milosza.

~

.

.

tylko zapewnić Państwa, że sam pójLitwy,
jeszcze raz do kina przeżyć obraz
której nigdy nie zobaczę.
Mogę

STRZELECKI

•

PS. Zacytowana tu wypowiedź Tadeusza
Konwickiego pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z reżyserem w zeszłym roku, a zamieszczonego w numerze 39 „Filmu" pod tytułem:
„Wileńszczfzna moich snów".

•
ówi aif o Tadeuszu Konwickim, ie
jest pisarzem, który stanąl za kamerą,
aby uzyskać możliwość wcielenia w
filmowy ksztait własnych pomysłów
literackich. Jego ostatni film (notabeod
ne pierwszy od dziesięciu. lat czasu „Jak daleko stąd, jak blisko") oparty jest
autobiograficzną pojednakże o cudzy tekst wieść Czes?awa Milosza „Dolina Issy". Czekano
na ten film z zainteresowaniem: jaki rezultat
da zderzenie dwu indywidualności art11st11cinych - Konwickiego i Milosza?."

M

Okazalo się, ie w „Dolinie 11111" znalazl Konbliskich jego
wicki bardzo wiele elementów
wlasne; twórczości - tak filmowej jak i literackiej, zarówno 10 sferze formy jak i tNści.
Oglądając „Dolinę Issy" nie można oprnć łlt
z
wrażeniu, :ie film ten ma wiele wspólnego

poprzednimi filmami Konwickiego, a jednocześnie nie można zarzucić reżyserowi braku wierności wobec pierwowzoru literackiego. Konwicki
zawarl w filmie zdecydowaną większość materiału fabularnego powieści, a wymowa calo§ci
filmu jest zbztżona do wymowy utworu Milosza, choć oczywiście reżyser dokonał pewnego
wyboru i przesunięcia akcentów zgodnie ;s wła
snym. temperamentem.
.Również na płaszczyźnie formalne; udało lit
Konwickiemu. znaleźć adekwat'/1.y filmowy odPowiednik konstrukcji pawieśct, która (jak wiele
współczesnych utworów prozatorskich) nie posklada
siada tradycyjnie zbudowanej fabuly,
się natomiast z szeregu luźno z sobą pawiąza11.ych epizodów i dygresji. Film pasiada analomożna by nazwać ją epizody.
giczną budowę czną.

ten
Można się zastanowić: dlaczego właśnie
literacki utwór spróbowano przełożyć na język
tak
filmowych obrazów. Utwór refleksyjny i
bardzo osobisty. Odwołujący się do biografii i
literackiego rodowodu poety i„ reżysera prozaika Jedynym bowiem człowiekiem mającym mobył
xalne prawo dokonania ekranizacji (?)
• właśnie Konwicki. O pokolenie młQ.liizy od Miłosza wychowywał się wśród tych samych krajobrazów, ludzi - ich mowy śpiewnej, melo·
dyjnej, ich spraw wielkich i małych, dramatów
i radości.
Wileńszczyznę swoich snów utrwalH Konwicki w „Dziurze w niebie" - 'pąwieści jakże
podobnej do „Doliny Issy". Litwa widziaaa oczami Polaka Krywki, rówieśnika Tomaszka, ma
tę samą intensywną barwę tęsknoty za pagórkami leśnymi, zielonymi łąkami, polami malowanymi zbożem rozmaitym.

wojny
tuż, tuż przed wybuchem II
światowej stanowi tło „Kroniki wypadków miłosnych". Litwa pojawia się też w „Kompleksie
Wilno

po
~ikadziesiąt krótkich epizodów dopiero
pewnym czasie układa się w świadomości widza
w kilka przeplatających się z sobą wątków. Oprócz epizodów ukazujących świat i wydarzenia
powieści reżyser umieścił w filmie kilka fragkomentów będących swoistymi dygresjami,
We
mentarzem do pozostałych partii filmu.
fragmentach tych Konwicki wykorzystał mię
dzy Innymi wiersze Czesława Milosza.
Struktura formalna filmu jest więc stosunkowo złożona, a sposób narracji zbliżon11 do
(stosowal
wspólczesnej techniki powieściowej
g:J również Konwicki w swoich wcześniejszych
filmach) może nastręczać pewne trudności mniej
odbiorcy, ,
wyrobionemu.
filmowo i iite1'acko
zwlaszcza jeśli nie mial on możliwości uprzedniego przeczytania powieści.
w odbiorze filmu
Innym źródłem trudności
może być, szczególnie w pierwszych kilkunastu.
minutach, pewna teatralność inscenizacji, _deklamacyjny sposób gry aktorów. Koresponduje
to co prawda s recytowanymi wierszami Mi-

polskim".
Zniecierpliwiony czytelnik gotów się oburzyć:
„Zacznij pan wreszcie pisać o filmie!".

Uczyniłbym 'to z wielką przyjemnością, bo
jest tci wspaniały film, ale„. „Dolin, Issy" opowiedzieć się nie da. Trzeba jif zokoniecznie. Kino kreacyjne oddziału
baczyć je na widza obrazem, nastrojem.
uważam, że

Cóż z tego, że napiszę: w świadomie idealizowanej scenerii Litwy czasów dzieciństwa ro;:grywają0 się dziwne historie z pogranicza jawy I fantastyki, zawsze przecież dotyczące ludzi - ich czynów, namiętności. Ludzi, ktory\:h
Odeszli. Ulegli czasowi. Dziejojuż nie ma
wym wypadkom, które zmieniły świat nie do
poznania, a tych nielicznych, którzy ocalili pamięć przeszłości, skazały na ziemską, nie mają
cą końca, tułaczkę. Wkomponowanie w filmową
materię wierszy - Miłosza recytowanych
amerykanśpiewanych na tle nie nazwanego
skiego miasta uwyrażnia żal, gorycz, tęsknotę
za utraconym bezpowrotnie minionym - na
refleksyjnego
chwilę uchwyt:onym w tkance
wiersza, czy filmowego obrazu.

Słowa,

nie

tylko słowa. W tym wypadku
przekonywania.

słowa,

mają siły

Dlatego gwoli sprawozdawczej ścisłości odnoże muzykę do filmu skomponował ZygJerzego
munt Konieczny, zdjęcia są dziełem
Łukaszewicza, a 'wśród wykonawców pojawiają się nazwiska tak znanych aktorów. jak: Danuta Szaflarska, Anna Dymna, Edward Dziewoński czy Marek Walczewski.

tuję,
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dziej.1„
Dolina Issy - zakątek Litwy tuż przed zaI woj~y światowej i w pierwszym
okresie istnienia Republiki Litewskiej to kraj
lat dziecinnych Tomasza Surkonta - pierwszoplanowej postaci powieści. Nie można jednak
pawiedzieć, aby świat Doliny widziany byl oczyma dojrzewającego chłopca, choć elementy
ta1fiego widzenia również występują w utworze.
Wizja świata jest zbyt wieloplaszczyznowa, bogata, a jednocześnie towarzyszy jej silne paczucie nieuchronnego przemijania - poczucie, które może być udziałem jedynie dojrzalego czło
wieka, który wiele przeszedl.
kończeniem

dę

PAWEŁ

Jednakże to pterwszym momencie zetknię
specyficzną i rzadko spatykaną w filmie konwencją jest w jakie;§ mierze irytujące.
Stopniowo jednak zapamina się o tym, a poetycko widziany świat pachlania widza coraz bar-

losza,

cie z tak

zostalo w ftlmie
To poczucie przemijania
azczególnie zaakcentowane. Służy temu zderzez widokami
nie obrazu litewskiego zaścianka
Nowego Jorwspółczesnej wielkiej metropolii ku, które niczym refren kilkak1'otnie powracają
w filmie.
że człowiek,
urodził się i wychował w jednej rzeczyw rzeczywistości
wistości zmuszony jest żyć
krańcowo odmiennej, podczas gdy ta pierwsz«
sercu„.
i
istnieje już tylko w jego pamięci

Los niejednokrotnie powoduje,

'c.tóry

w
być
się
zdaje
Swiat doliny Issy
niż
jeszcze większym stopniu
filmie w
prze·
minionego świata
w powieści wizją
tywaną przez czlowieka, który na moment nawet nie może zapomnieć, że świat który wspomina byl od początku skazany na to, aby odejść
bezpowrotnie w przeszlość.

aą trzeźwo widziane
Prz11Czyną phemijania
dziejowe procesy spaleczne„. z drugiej jednak
strony nad światem doliny Issy unosi się zło
wieszcze fatum.

W filmie Konwickiego rzeczywistość naznaczona jest obsesyjnym piętnem śmierci, które
jest tym bardziej wymowne i wstrząsające, że
towarzyszy mu niezwykła, zmyslowa uroda świa

ta.

W todzi
wszystko
•
ucho z
'

rodzajów śmierci
Spośród t11ch wszystkich
najbardziej niepokojąca jest śmierć będąca dziezwlas I za,
łem ludzkim, wynikiem zabijania gdy człowiek zabija człowieka.
Problem zbrodni i jej impiikac;i, istotny w
w filmie wysuwa się jeszcze bardziej
to w dużej
Związane jest
na plan pierwszy.
mierze ze skupiającą na sobie uwagę, bardzo
ekspresyjną, sugestywną kreacją aktorską Marka Walczewskiego. Walczewski odtwarza pastać
leśnika Baltazara, który pa zabiciu nie spadziewającego się napaści człowieka stopniowo pad
cieżarem swoje; zbrodni papada w prowadzący
go do samounicestwienia oblęd.
powieści,

Innym wyekspanowanym przez reżysera motywem, związanym zresztą ściśle z paprzednimi,
tak
;est kwestia losu i przeznaczenia - losu
pojedynczego człowieka, jak losu krajów i narodów. Co sprawia, że jesteśmy tym, czym jesteśmy? ...
Przemijanie, śmierć, zbrodnia, zlo, grzech„. to krąg tematów, ku. którym filmowa „Dolina
Tssy" prowadzi co najmniej tak dobitnie jak powieść Czesława Milosza. Moglo się tak stać dlatego, że wszystkie tematy tego kręgu - sądząc
Po wcześniejszej twórczości Tadeusza Konwic- są od dawna bliskie reżyserowi „Do1ćiego
liny Issy".

•
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„Dolina lssy" Miłosza,

ekranizacja powieści Czesława
Tadeusz Konwicki, produk-

reżyseria:

cja polska. •

'
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Przeł<Jm XIX i XX wieku zapoczątkował w
Lodzi znaczny rozwój życia artystycznego. fabryczne miasto stało się obiektem zaint~eS<>
wania artystów i wirtuozów o sławie europP-jtu na krótko, po
skiej . Zazwyczaj wpadali
zakończeniu pobytu w Warszawie. Przeważ11ie
dawali jeden występ w Sali Koncertowej, bądź
w Teatrze Wielkim, następni e spędzali noc w ,
Grand ~otelu i rankiem udawali - się w dalszą
drogę.

Na estradzie Sali Koncertowej występowulo
wielu znakomitych pianistów, jak Aleksanjer
Michał<l·wski, Maria Wąsowska-Badowska, Józef
SiiwińSiki, Józef Hofman i inni. K<Jncertował tu
parokrotnie przy szczelnie wypełnionej sali
mistrz Ignacy PaderewskL Tu także rozpoczął
swą wielką karierę pianistycmą łodzianill Ar·
tur Rubinstein.
W te-j samej sali popisywali slę najsławniejsi
których
ówcześni skrzypkowie polscy i obcy,
nazwiska mówią same za siebie: Fritz Kreisler,
Pablo
Stanisław Barcewicz, Paweł K<Jchański,
Sarasate, Jan Kubelik, Bronisław Huberman I
wielu innych.
którzy w
Spośród wakomitych wokalistów,
Sali Koncertowej zbierali rzęsiste oklaski, tr ieba wymienić przede wszystkim najsłynniejszą

polską śpiewaczkę Marcelinę Sembrich-K<Jchań
ską,

Motyw śmierct w najróżniejszej Postaci pojawia się wielokrotnie„. śmierć naturalna, śmierć
samobójcza, śmierć zadawana człowiekowi przez
czlowieka, śmierć zadawana zwierzęciu„. wreszcie ostateczna śmierć upiora, wilkołaka spowodowana przebiciem serca nieboszczyka osinowym kalem„.

.

znakomitego basa Adama Didura i

jedną

z najlepszych' polskich śpiewaczek Janinę K<Jrolewicz-W ayd<Jwą.

Do Łodzi przyjewżali też na gościnne wystę
py znakomici aktorzy scen polskich: Bolesław
Stanisława
Leszczyński, Kazimierz Kamiński,
Przybyłk<J-Potocka i szereg
Wysocka, Maria
i!Ilnych.
Organizatoqy różnych imprez artystycznych
i rozrywkowych, a zdarzało się że i artyści, n.e
do swej pracy.
zawsze uczciwie podchodzili
prasy łódzkiej
Stąd też na łamach ówczesnej
pojawiały się ostre wypowiedzi przec1wk<J lekmiejscowej public:t.ceważącemu traktowaniu
n<Jści. „Przyjeżdżają tu impresaria spod ciemneJ
gwiazdy - pisał współpracown i k „Rozwoju" .Ma taki zaledwie na bilet do Lodzi i podejmu.
Przybywszy na
je się urządzenia jtoncertu._
na kredyt afisze, na
miejsce, każe drukować
zabiera co
kredyt daje ogłoszenie w gazecie,
wpłynęło du kasy i dalej w nogi mój drogi".
Zdarzały sl·ę w1ęc wypadki, ie, publ iczność Ją
żyła do sa i koncertowej po to, aby odejść od
drzWi zamkniętych.
Bywało też nie<:o inaczej. Na początku lutego 1908 roku prasa łódaka zapowiedziała ko11cert głośneg<J pianisty i kompozytora Enrico T'"'sellego. Artyście miała towarzyszyć małżonka,
była królowa saska, za.pewne w roli magne~u
przyciągającego snobistyczną publiczność. Konceri jednakże <Jdwołano, gdyż muzyk zadowolił
się sutym zadatkiem i zwyczajnie nawiał. „Tcselli C?;ęściej występował w ostatnim czasie w
roli aferzysty n l ż mistrza tonów" - stwierdzał
łódzki dziennikarz.
Lekceważąco odni<Jsła się do miejscowej publiczności teatralnej aktorka Helena Marcello,
goszcząca w Lodzi ze sw<Jim zespołem. Nieza·
widowni,
dowolona z niskiej frekwencji na
próbowała spektakl odwołać. Wobec stanowczego sprzeciwu publiczności przedstawienie do<:>zlo do skutku, ale z ponad godzinnym opóimeniem.
Nie lepiej potraktowała łodzian słynna tancerka amerykańska Isadora Duncan. W Łodzi
wystąpiła tyl•ko jeden raz. Przyjechała tu bez
swego akompaniatora. Wprawdzie w ostatmej
chwili znaleziono zastępcę, ale scenariusz wyPrzedstastępu tancerki musiał ulec zmianie.
wienie uważano za chybione. „Gdyby Dooc~n
tańczyła w balecie po jednym tańcu w ciągu
w Filharmo·nii
aktu, gdyby jeszcze tańczyła
przy olbrzymiej i znak<Jmitej orkiestrze, tamr.c
jej byłby usprawiedliwiony" - pisał jeden z
_
recenzentów.
Niestety, występ Isadory Ducan <Jdbył s.ię v1
Teatrze Wielkim przy fortepianie wsuniętym w
kulisy, przez które melodia uciekała i tonęła
w rozwieszonych sukiennych k<Jtarach Wymach :wanie rękami i nog·amj przez dwie godziny
było nużące i wyczerpujące widza, a z każdym
tańcem przybierał<J ba;rdziej monotonny chankter. Zmiany stanowiła tylko szata tancerki, to
szara, to złotawa, to czerwona. Publ'czność odnosiła wrażenie że tancerki w balecie są bardziej wygimnastykowane i każda z nich bez
co
trudu mogłaby wyk<Jnać ten sam taniec,
Duncan.
W tym wszystkim uderzające było to, że w
Warszawie artystka wypadła znakomicie. Chyba
więc mieli rację ci, którzy uważali, że zlekceważyła ona ł6dz.ką publiczność .
I wreszcie inny skandalik, za który znowu
zapłacili widzowie. Na łamach gazet ukazał się
.,Trupa japońska . 'tylko
następujący anons:
jedn<J przedstawienie trupy japońskiej Prawdziwe japońsk i e artystki gejsze - grają. tati.czą, śpiewają Dziesięć piękności z kraju Wschodzącego Słońca, które miały olbnymie powodzenie w Petersburgu i M<Jskw '. e".
Występ „trupy japońskiej" odbył się w Teatrre Wielkim. Publ i czność zachęc<Jna obiecują
tym anonsem przybyła tłumnie na przedstaw·enie. I cóż się okazało? Zapowiedziane widowisko wypełn:ły produkcje kiepskie~ kinematografu oraz popisy kilku dziewcząt w stroju Japońskim, 'które ani z artyzmem, ani z estetyką
nic w&pólnego nie miały.
PrzytoczOIIle tu przykłady lekceważącego stosunku niektórych impresa;riów do miejscowego
że utarte wśród ło
społeczeństwa dowodzą,
dzian powiedzonko „W Łodzi wszystko uchodzi". miało wtedy pełne uzasatlnienie.
WACŁAW
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tt początek, Jeśli Czytelnicy j)ozwolą, kt1ka
wyjasnien. Po pierwsze: dlaczego taki tytul skoro wcześnie} upierałem się przy trad11cyjnym dla moich felieto nów „CZYL1"7
Ot, po p1·ostu, pubUku;ąc parę tygodni temu „Spotkania z rockiem", gdzie w tytule
obylo się bez „CZYLI'', i widząc, że w
związku z tym „CZYLI" robi się niepotnebny $~Um, postanowi/em przynajmniej w nagłów
kach z niego zrezygnować. Co wcale nie znaczy, żt>
""' będę tego slówka użyu:al w tek.~cte. Po drugie:
f•1kt braleu „CZYLI"' w tytule zmieni może nieco
ehnrakter moich felietonów na mniej osobiste, o co
też b11ly liczne pretensje. Ale Czytelnicu rnzpoznn~ący moje mate1·ialy po lmieni1t I nazwisku, któr11mi
zn.1~sz e syqnu ię to, co pis:ę do „Odgłosów"'. pneko'1a)ą się. iż z !Ciasnego zdania b11najnrniej nie treZll!'.lnowalem t własnych iuciou·ych zdarzeri sie n1e
tcstydz11. Po tr:Pcie: nieprawdą jest co mnieis=um
<>Ąwtadczam, że tygodniowa przerwa tu me1 d<ialalnosc! publ!cystµcwei na łamach „Odplosów" =aistnialn
w U."1_11tik11 mstosowania wobec mnie ::e strony 1·eririkc}i embarga maiąceqo na cel11 pr<ekonanle mnie
rlo Zl"ezymiowania z „CZYLl". Przµczyna byla z11pelni&i inna. Miałem klopot11 z fzw. ,.w11robie11iem
g1ę", co bylo =wia:ane z moją ct:iałalnością na polu
1109rczo.foi literackiej (a co?). Po c:warte wreszcie:
ri, l<tó1'Z)J c:11ta.1q .·. Ocł!'.llosy"' l'egulnrnie zauważuli
z pewnością, :e l1oriaj ti·:y tygodnie temit sprowoko•colem Jerzeqo P. rio za;brania q/o.rn w sprawie d~ia
laln.ości t.worczej literocltich spo/ek autorskich piszą
rvch piosenki, na czym .Jerzy sie zna pl'aWie tak
dobrzP, jak na grze tv s:acl!11. Kolega Jerzy coś _ tum
•w ten temat napisał i to w t.itm samym numerze
tvgodnika, bowiem mial szanse p1·zec?ytać mój tekst
natychmiast po zlooeniu go przeze mnie w redakcji.
A prz.I; okazji posta·wil mnie przy tablicy zadając
ml niejako pracę domow11: ldlka tematów dotyczą
eucll piosenki. S mieszna sprawa. Jak tit nie wierzyć
w telepati11? w chwili, gdy w dru.karnt ttko1iczono
przygotowywanie numeru .,Od!'.llosów" ze wspomniazupełnie n1e.łwiadon. powien1Jm felietonem. ja przyniosłem do redakcji marzonych mi zada1i teria! d0f11cząc11 wuwiadu ze Zdzislawą Sośnicką zamieszczoneqo tu •• E2·pressie Ilu.•trowan:um", li matP·
r1nl t•m bt1t po<ijeci<'m jertneqo z s11qe1·owanych pn<'z
JPn'Pgo P. tematów. Zwykły, choć ucieszny, zbieg

N

t'kolicznośc!.

tamtą sprntvę konlynuowoc!. 1'iestradowych - podsta.wę do wutantiem autorom I kompozytorom w11ko11vporleza< t<7kieqo kon.certu utworów stani'1l'l
mou·lqe potoczni1i - r"rnmov:y (cZ11ll beriący listą tytt1lótu piosenek, skeczy, blac-

Ozfsinj cllclnlh)lm

1a.l<'m o
placenla
' wnn.ut'h
prnarnm
mnwka)

~·oncertach

Na

Pisałem do tej pory głównie o autorach ł kompotakie co nieco o w11_konaw~ytorach piosenek, byto· _
cach. Dzisiaj chcę zwrocie uwagę na ;eszcz.e 7ed:rz.e90
wspoltwórcę jesli n ie piosenki, to przy11.almnte1 1e1
ostatecznego kszta1tu. To aranżer. Od Jego umiejętjest on prze11oścl i zaanga.żowama wiele zależy zwrot
partytury u.tworu. Partytura twórcą
cież
niby obiegowy, a jednak nie każdy zna w petnt znaczenie tego slowa. Cytuję za ;,Malą 1Zncyklopedtti
fliuzyki": „Partytura, nota.cyjne zestawtent1Z nad sopani! wokalnych I instrumentalnych
bą wszystkich
utworu zespp!owego ... " i tak dale), dosyć uczenie.
petna ~fintcja zajęlab11 prawie ty_le miejsca, co dwie
t.rzecie iego felietonu.. Tak czy maczej, nfe da się
ukryć, że o.ranżac)a ma zwykle duży, CZY_ na~et decydujący wplyw na to, jak brzmieć będzie piosenl:a.
Ileż t o razy zdarzało się, że dobra aranżacia ratotL'ala prawie bezwartościowy kicz, i odwrotnie 11 laby aranż doslown,ie „kladl". najlepszą nawet prymkę. z tego też powodu amb1tnt tworcy sta·rmq się
odpowiednich aranżerow. Pót b1edy, jeśl'.
dobtemć
a jest.to sztuka bardzo trudna - potrafi
a·ranżować kompozytor, !'.lorzej, gdy tylko umie zapisać linię
melodyczną utwoni. Wtedy 1·o:glądać się trzeba Z<!
aranżerem. W większości se; to także kompozytorzy,
którzy traktują aranżację jako zajęcie uboc;i;ne <c.o
t1ie zawsze należy utożsamiac z cllatturą). Piotr Figiel, Ryszai·d Poznakowski,. Jam1sz Koman, W o jciech
to znane nazwiska kompozytorów z po'Trzciński wodzeniem a·ranżujących głównie swoje, choć nie
tyŁko, piosenki. Dobrze radzą sobie takie z 1'isaniem
a;ranżacJl na du.ie orkiestrowe składy 1·ówmez: Jaeek Ma.lin.owski, Andrzej Żylis, Juliusz Waclawskł (to
tJ>szystko łodzianie), Andrzej Marko, Marek Stefan·
kiewlcz, Jerzy Suchocki - zaliczani do mlode(!O pokolenia polskiej muzyki rozrywkowe}. Oczywiście. me
miejsce tuta), by •c11liczać toszystkich dobrze pbzą
cych partytu1·y, bo nie jest to podręcznik.

nad partyturą u.tworu aranżer wyjednorazowo: otrzymuje zryczattozgodnie
'Waną sumę stanowiącą honorarium, które z przepisami - waha się w granicach paru. tysięcy
piosenka zas tdzie w
tzlotych. I to :iuż wszystko sw1at. Dyskutowane se; od dłuższego czasu sprawy
ewentualnego p1·zy;;nania aranierom prawa do pobierania tantiem za opracowane przez siebie utwo·ry,
ale jak na razie nic z tego nie wynika. Obok autbra
i kompozytora clo kartotek z tytułami wprowadzony
zosta.!by jeszcze jeden „rodzic" piosenki. Poza aspektem autorstwa. u.tworu, przyznanie tantiem dla amnżera byłoby dodatkowym bod.icem finans.owym stanowiącym. zachętę do pracy. Jest to kwestia ze wszech
miar trudna i .~komplikowana: skąd wziąć pieniądze
dla al'Onżera, kto miatby się z nim tą forsą podziellci i w jak1m stosunku, co zrobic to przypadku
powstania kilku part.11t11r tego samego utworu? Jeśll
chodzi o mnie, to pr~y::nam ,,!ę. ze jak do te) por.v
•ie udało mi się wym.u:lłic niczeqo sensownego. Może
uda sie i1tnym; Ja nie mam 1eszc:e wlasnego zdania.
swoją

pracę

Jest

Sądzi? jednak. ze patrząc na spraw11 przez pryzmat
pienięd~y i tak dojdziemy do tego samego. Prawda
nte iest nowa. l tak. na1wa!niej~za i.est uczc1wosc
wobec wykonywanej pracy. Uczctwy 1 ambttny za1·aze1n aranżer nie tvypusci „knota"' nlezalei:'nie od
1.ego, czy dostaje za to kilka 'czy kilkanctście tys1ęcu.
Czy będzie to na zagraniczny festiwal czy tylko arjed{iakowo przykłada s111
chiwalnie do tasmoteki. Znam w nas:ej
nranźer·fachowiec do swojej 1·oboty
muzyce rozrywkowej co . najmniej k.Hkanasct~ osob,
k'tóre tale stawiają sprawę. 1 to wlasnie bttd21ć moze
optymizm. Nie tylko u autorótt', kompązytorow i tcykonawcow piosenek.

KRZYSZTOF DRZEWIECKI

1.0

Pan

Kiedy otrzymal
tratfu Łódzl,oie}?

-

17 stycznia 1981 roku.

-

BJJI

nominac,ię

1111

.•:~fa

E~

Pn11 vszc:ęsliu:ion)J?

- Bylem pełen nadziei, że z ~haw-bussinesu utla
kulturotwór·
mi ~ię zrobić in.·tytucję o profilu
czym, w szerokim zakresie. Pogłębiając rówmP7
<prawy związa11e ze zwróceniem uwagi na m!od. eh adeptów ntuki estradowej oraz chęcią stwoukazującylh
programów,
rzenia kilku różnych
wszechc;tronność form sztuki estradowej, ale nie• c;tetv„.J'?? Po póltorarocznej dzialalno'ci mu~zę rn
wiedzi<'ć. że nie wc;zv~tkie marzenia 11pełnily się.
jak to zresztą z m_arzeniami bywa.
T n11 pew110 żal bylo Panu stoleczka
tora

rednk·
od ro=ruwki 10 Łódzkim Ośrodku TpP?

Na pewno bylo

żal,

Ż'iCla

bo to 10 lat mojego

w Tv. Muszę jednak powiedzieć. że w czas'e. kie-

rl~· otrzymywalem propozycję objęcia funkcji dyrektora Estrady Lódzkiej. nie było w telewuji
7.b~-t wiele do zrobienia. wynikalo to z całkow :
centralę w Warszawi<
IN:(o zablokowania przez
twórczych i finansowv<'b
wszelkich możliwości
dla t<:>renow,•ch ośrodków. Dodać muszę, że m ~,
~7.efowie-przyjaciel„ z Tv byli zdania, że po\v!nienem przyjąć propozycję ze wzl(lędu na możli
wość praktvcznej integracji Estrady i TvP w Lodzi. Postanowiłem więc przeżyć następną m~itą
przygodę.

-

W jakim stanie przejąl Pan nou:ą p1acdwke?

- Nl~ chcę mówić o stanie artystycznym, gdył
nie. sądzę, aby to kogoś interesowało, powiem jedynie, że stosunki międzyludzkie w przedsiębior
•twi~ były dalekie od normalnych. Zapewne wynikalo t·o z tzw. ..are.rowej" atmosfecy, jak!\ z:robiono wokól tej instytucji, w prasie te-!.
-

koutów, monologów„. W za..adzie :r każdego publicznego występu powinna być taka 1·amowka sporzą
dzana i z reguly w· odniesie1i.tu do stale jeżdzących.
po Polsce programów estradowyc/1 nie może być speprogramy ramowe sq przesycialnych zastrzeżen la ne do ZAIKS-u (tutaj specjalna prosba do korekt/J
howiem ten sam błąd powtarza się 10 moich felietn·
nach od początku: ZAIKS TO NAZWA. KTÓRA SIĘ
ODMIENIA I PROSZĘ Ml SIE W'YRZUCAC Z TEK·
STU DEKLINil.CYJNYCH SUFIKSÓW. Z góry dzię
kuję). Co prau·da nie zawsze są to te utwory. ktore
rzeczuwiscitt z es .-aay •l11cllać, ale ouolnlll r.ecz b!o~
r·qc rozbie.11oscl nie są duie. Gqrzei ma stę rzecz w
imprez do~ć przypad·
przypadk.11 t?lt'. 1<kt.ada11ek kowych, zleconyclt, organ1zou:anycll nfe)ako dor11:zme,
okazjonalnie. 'l'ak •ię zazwyczaj składa, ze 1ezel•
Mmi wykonawcy nie •ą twórcami prezentowane!'.lo
p1·zez siebie repertuaru, „zapominaJą" o tym, Iz co.ł
tam autorowi czy lwmpozytorowf się naieży. Dztu.me
to, bo przecie~ podanie do ramówki tytułów w ni.ol~re~ionu
c:ym nie obciąża konta wykonawcy.
procent dla ZA.IKS-u jest au.tom.at11c2nte nahczanu od
1o:aode} zorqaniwu:anei ofic}alnte imprez~ es_tr_adowej.
JA zatem jest to tcylaczrl1e •prawa uc,c1wosc1.

Z<.l

U

Jakimi zttsadami staral się Pan

Kompr~mis

iesl
dobry
na

- T o to chodzi. P<'iki nie będzie takiego sv'tPmu stawek. kt<'irv pozw'>lilbv dyrektnrowi 11l'I
-kwalifikowan P •r:i1niPis1vrh cto sprze<iażv orowv7.<7.Pi stawki dla ,
E?ramńw (ti>n. dr'lżs1vrh\ w!(
kierownika i or!(anizatora, póty problt>m będne
t!'udnv do rozwiązania

c:el;rlia na ofe1·t11

ODGŁOS Y

•

-

W

wywiadzie dla „(;losu Robcnnlctego" ztfe„bet kfl·
Pan profil swojej placdtvki:

merc}i".

1\Un~lo

Jut

trochę

czasu

ł

eo -

vdalo

się?

udało się. Ale zrozumiałem, te mo·
wyjście poprzez · łączenie komercji z

Nie, nie

te istnieć
artystycznym poziomem. Przykladem jest najnowszy nasz program „Kaczuch show". na któty ju~
wpływają zamówienia z całej PolskL Poza tym
jak ogólny bilar:1~
istnieje jeszcze coś takiego
strat i zysków, w związku z tym można niektó·
re przedsięwzic;cia z założenia niekomercvjne utrzymywać. dotować itp. Takim przykladem mofo
przy Estrabyć działalność Teatru „Univarius"
dzie Łódzkiej.
:vaprav:dę
misów?

udaje

si~

Panu

un1k11~

kompro-

- Kompromis jest dobry na wszystko. Sz<>f,
który n-ie uznaje k·ompromisów, al'ł;lo nie umie się
przyznać do własnych błędów a!bo jest modelem
nie z tej epoki. Jak pan zauw.ażyl rAczej nie rozmawiamy w kontekście nieomyślnośc! szefa.
-

'1am.

Jakie>

f11ź przedstr111•ą11
ambitne propozueJe
Łódzka podczas Pana dyrektorskiej

E.~trada

kadencji?

takle, które miałv
że t11zeba tu
.. Dobry \\"i q;uż jako d.'·
rf'ktor Estrady Lódzkiej ze swoim zespołem. UJiri Korn
dzial wzięli: Helena Vondraczkowa,
Mec, Felicjan Andrzpjcz.ik.
Bert Belle. Bogusław
Orkiestra Gustawa
7.espól wokalnv „Bezinki".
Broma i inni. By! to pro~am tYPU „show life"
ilości widown:
7.realizowanv z udziałem dużei
aktvwnie u·rzestniczącej w wid.owisku. Oryginalnv
program przvgotowali~mv na Dzień Dzie~ka. fv.
tul .:TC!-Re-Fe-Re-Bum" B,·l on przykładem Pil·
\ve wlaściwnn
<zukiwań progrRmowvch idąc,·ch
kierunku Nie wspominam już wielu program.~w
ae:encyjnych. które sprowadzaliśmy przez PAGART
programfiw
Z
lub inne agencje artystyczne.
mnieiszego formatu. które dziala.ią na teren[e ca..Być kobietą" Alirii
lf'i Polski. wvmienilbym:
Majf'wskie.i. nowv pi-ogram .. Kabaretu Ssak". ..Cn
C'7arn" a co białe" z udziałem .Jacka Lecha i gm .
PY .. 'Primo Voto". a z innvch gatunków: monn dra-nv „Knn'ln'elka" Leszk a Benke :.F'a11l" Jprze!!o Korszh·n:i . . Nadlrnbaret TOK". ..Ofelie pnl<ka" Grażvnv m11golec-kiej czy ostatnio p»ngoh\\'an,· .. FarmazC)n" Marithza K'l.\"iatknwsldf'!(O.
-

Zapewne chodzi panu ,o

myślę,
widownie.
wielotysięczną
\\•ymienić ostatni program z cyklu
czór. tu Lódź", którv zrealizowałem

się

szereg poW repertuarze Estrady znajduje
np.
ZYe.i· nrzez11aczonych wylączn'e dla dzieci
„~potkan:a na sloncrznej polan'e" wg Brzechw~-.
bajka
prz~·gotowaniu
.. Czarodziejski zegar". w
muzvczna .. Czerwom· k'apturek" Jest ro\\ nif'1 w;mus calodÓ\v.isko przC'boiów ooeretrl:owYch
" vch „J a do Max ima mknę, clyii sąd nad operet-

-

O kim pan

-

Cl1ocby

myśli?

Sławomir

Ko11.·a11>1t-.</d 1 .J„rzy Kr!e-

- Odpowiem szczerze. Obaj w ·konawcy ;r.apro·
ponowali nam program oparty calkowi<'ie na wvw tei formiP nie
lącznvm ich udziale niest'ety
znalazł otl uznania zarówno mojego lak I 11111!• n
wsnóloracowników zaproszonych do ocenv '.l<iemnieJ iednak jako wykonawcy moga bvć zaw•ze
brani P-Od uwagę w różnorodnych pr.ogramach Es.trad~·: okolicznościowvch i 7-leconvch. Ale zgco<l.zi
się pan ze mną. że jako soliści s:wiazdami piosenki nigdy nie byli. Gdvbv znów mógl ;o:.ostać reaktywowany zespól .. Trubadurzv" w dawnym '>kła
dzie. a więc m. i'!). ze SłRwnmir~m Kowalew~kim.
podjątbym się organizacji progr<1mu recitalo\Vego
lego zespołu.

wszystko,

ale„.
Rozmowa z RYSZARDEM CZUBA·
CZYf.ISKtM; dyrektorem i kierowni·
klem artystycznym ESTRADY ŁODZ·
KIEJ.

Przecież u·ie Pan
moiliwe?

dyrpkfor•f', ż„

jpst to niP·

A szkoda„

-

Komu obecnie
·
impresariat?

u;szechstron

2apeu·11iac1e

nu

Jackowi Lechowi, .AńAlicji Majewskiej.
drzejowi Janeczce z i:rupą. „Pro Rock" czyli Gav·
dze. Bernardowi Sołtvsikowi ze spńlka i innr\1"
własnvrn programom o ktńrvch już mówilem. Ni "
vlko zapewniam1· impresar:at. ale i Pełn:v serw;s
reklamowy.
Zpspól „ Pro Roc/.;" i est odkryciem minionP.g"
rnlistka Gayga mnże walczuć n P"1Jrnn1
z Kora i Trojanowską. lch „ockowu show z pe1r•
nnimlndsze? widowni.
11oś<'ia będzie się podoba/
Kiedy u:ypuścicie Ich w estradnwu nhieg?
-

srznnu.

- Tuż po ich powro<'ie z zagranicznego tournee
odbedzie się wid'>wtsko promocyine na teren•e
Lodzi z udziałem jeszcze iednPgo ze~pnlu r'>C'k1>Dlil .?To
,,·ego. A późnit;j kon~Prty po kraju
Rock„ pr7.vgotowa!Hmv <zer,..g oieTbvt <"l.e$1<> •pn·
I ,-ka iw eh form reklamnwvC'h i tzw akcydenSÓ\'I",
t·zvli różnyrb pamiatPk dla e\\· fanńw.
li"
bie

1101c11

sposób EMracln Łódzka
nar11bek·z nowych talentó1c?

inki

ks:talci

so-

- Ten nowv nan bek po\ ·ini<'n i~tnleć i spolytym bar·
ka •ię. z opieka I mecenatf'm Estrady
dz.ej, że od ;o:.eszłego roku funkci·>nU.lf' Pan-tw>
Art•·•tów Estradowa Komis;a Kwalifikacv1na
Sztuki. któ\\"\"C'h przv l\!ini<\er"twie Kul!urv
r~ co ·nku bc;d:de 1'11:<'.aminn ~·;iła nmv'·'"h adPPtó"'
w różnych 1i?:ied7.:11ar h •ztuk> c>~trndnwe.i <;t ~d
kandvdatów
E.<tradv I\
rln takiego Pgzam11111
deptów Sztuki
tudmm
Estradowej orzv Teatrze .. Un'' ar us''. l"a pewno
btnieje laka konieczno5ć. ale ie.<t je•zrze 'zerPI!
uwarunkowań. które trzeba będzie ()rganiz.acyjn-E''
i finan<owo rozwiazać.

Ktoś taT<i jak Pan ma duże możliwości ..•

klarowal

r>stradn1ccnu: 1cnrs:n wskicJ.i Il
naz1i:isk. które„
rnanucl1
u Hronu Eslrodu LódzT.:iej?

mińsJ.:i.

kierowat od

- Mam możliwosć w sporej mierze wpłyv.ania
na oferty programowe innych instytucji artystycznych. mogąc je przyjąć lub nie, nie mówiąc już
o własnych programach. które całkowicie zalei'ą
od inwencji zespołu Estradv, realizującej je. Zr?•ztą w sferze programowej zna pan przykłady, ŻP
Estrad~· Lódzltiej
jednak sporo nowych pozycji
je t przykładem swojego rodzaju politykl prognmowej.

Pnn

Prr'.feru}t>

u• Lodzi mamy kilka

- In!'tytueja, która w roku realizuje pl"Zl'Cięt
nie 9 tysięcy imprez, bardzo rM.nych w kl)Oweneji od striptizu do teatru poeiz:ji, na pewno ma
istotne zadania do spełnienia.. Rzesu licząca <*..
1.5 mln widzów roeznie, mu5i ot'I'2:ymywa~ szeroki wachlarz' propozycji, z których wszystkie moim zdaniem - powinny posiadać jedną, zasad·
niczą cechę: mieścić się w granicach dobrego gu·
~tu ! smaku. Nie jest to latwe, ponieważ tzw. ry.
jeszcze wiele
nek estradowy oferuje niestety
tandetnego towaru, oczywiście jak pan zauważył sformułowania „rynek" i „towar" nie należą
do nomenklatury artystycznej, ale przecież pndstawow~·m zadaniem Estrady jest jednak ekonomika. Powstaje częsty dylemat: co robić, jeżeli
towar chodliwy jest po prostu zwykłym bublem.
Czy dyrektor i kierownik artystyczny ~razem,
może sobie pozwolić na oferowanie bubli tylkJ
dlatei:o, że wie, iż ludz'e i tak to kupią. I tu
rlochodzim:v dt> !'edna: nie da się od.rzucić w, z·~t.kiego oo złe, ale należy konsekwentnie ellmrnować skrajne przypacl.k:. Gdyby tak się d1:1.il 1
w życiu estradowym całej Po\s-\· . sa; zę, że ml1.'·
l!by~my do czynienia ze stałym po5tępem w dziedzinie sztuki estradowej. 1
-

współpracujących z nami wykonawt'6w. A może
ja zadam panu iedno 'JVta(\ie: - co by pan we>lal sprzedawać mają<' okrPślona ~tawkP u iede11
zCYrganizowanv pro!!i'am: „Kon'>ptelkę" z iedny!1'
aktorem czv k!lkunastoosobowy pro~ram o koszcie
wielokr'>tnie IV\'Ż'zvm?

- , Z kalkulacii w1111ika. ie .. Konor>ielke".'

początku?

estradzie
w partytórze

nagradzany

progu nowego !ezc>nu kulturalnPgo, od·
wiedzamy Estradę Lódzką, największe 1
najqardziej operatywne przedsiębiot"StW!l
rozrywkowe w naszym mieście.
W :-ozmowie z dyrektorem I kierownik.iem artystvcznym Estrady Lódzkiej, omawiamy problemy. nadzieje i plany tej jakż~
potrzebnej w obecnych, smutnych cza,ach in~ty
tucj!.

Foto:

Ja1rn~:

Kubik

A co robicie·
1ranymi kadrami?

:e starymi.

111±

v:ueksploato·

Artysta dopóki dobrze się czuje. ma pra w(!
powinnJ
\\'Yl.nacznik1em
swój zawód,
czy publiczność go akceptuje
być rozeznanie czy nie W branży sportowej istnieje takie pow,~
się z ringi• ...
dzenie o umiejętnym wycofaniu
i:eb.v nie zostać ciężko znnkautowanym W paru
paralelę zest11wi1' do
przypadkach można by tę
sztuki estradowej. Jeżeli zada mi pan pyt.anie w jakich, nie odpowiem.
-

Ostatnio zgłosił chęć współpracy z Estradą Krzys:itof Cwynar z ciekawym, kameralnym recize znanym zespołem c~·
talem. Pertraktujemy
eańskim .,Kriss Romano". J ak więc Pan widz \\·a!hlarz propozycji jest zróżnicowany i adrE'So\\ 3ny
do każdego widza ~· różnym wieku.
ką".

Przy okazji mogę zapowiedzieć, te 13 i 14 listopada wystąpi w Hali S:Portowej Teati „Syrena"
z Warszawy z widowiskiem rewi<>\Vym .. Festiwal
alóu
z.a .100 z.lotych", któ11y z racji dewaluacji
inflacji nazwaliśmy ,,Festiwalem za cenę urn)",\'ną". To jest właśnie typowy {>rzykład programll
z wyboru agencyjnego.

uprawiać

'!rozrytvl•a

to

iaba1i:a

czy

dziedzina

sztuki?

jest po to, żeby bawić, ale po ·
może na wet trudniej iest wy.1\11·
konać takie zadanie. jakie stawia sobie op
drzej Rosiewicz lub Da!ida niż zagrać głnwną
g;
\
.Jeden
Hamlecie'·.
rolę w przyslowio\n-m ..
l~·lko warunek tu i tam, o sukcesie decyduje talent.
Rozrywka

przez

sztukę.

Być

0

-

To dużo czy mało?

!Sądzę, że Estrada nigdy nie powinna :ia.mYzawsze otwarta na
repertuaru, wi11na być
wszelkie ciekawe oferty. Jako przedsiębiorstwo
estradowe powinna stwarzać warunki do powstawania własnych programów i wydaje mi się, ie
$ą tu je&cze duże możliwości. Inna sprawa. ta
problem - „jak: to sprzedać". ale tu .Już wkracui
zagadnienie manage ra po!Jrafiącego w sposób kulturalny, bez hochsztaplerstwa oferować i stosować
t.akie środki zachęty reklamowej, która przyniosła
by również sukcesy finansowe. Mając to na uwadze, od nowego sezonu, wszystkie nasze zespc»y
wkraczają do dzialalności z bogatym i myślę. te
gustownym serwisem reklamowym. Na opakowanie naszego towaru wydamy w tym roku ponad
d\\ a m]iony zło tych.

-

kać

Brawo! Ale nie wypali! Wam duży program
Niną Ui·bano w
.. Melodie, rytmy i piosenki" i
Andrzejczakiem
oraz li'elicjanem
roli głównej
Na
gośćmi.
zespolem ,.POLON" i zaproszonymi
man'!·
uwadze mam jego stronę orgamizacyjnq,
gerską, bo sam p r ogram bardzo mi się podobt!l.
się cieszę. że przypomniał mi pan t~
wiąże się bowiem z problemem, o ktc:>r,rrn mówilem wyżej. Sprawy eksploatacji wiążą
się z człowiekiem, który z calvm oddaniem pot1 afi sprzedawać to. co zostanie zreal'zowane. Takiego człowieka nie potrafiono zapewntć. na mv~li mam również siebie. ale w owym czasie bvłem
aby wvmóc na dziale
zbyt mało doświatlczony.

-

Bardzo

prawę,

odppwiedniego zapleC'Ol
eksploatac.\i stworzenie
ludzi nadajaC'ych się do organizacii i opieki nad
programami Niestetv. zdarzałv ~ie naradok•v. Żf
programv z E?wiazdami. mające warunki do dużPi
Mam nadzieję, że w tej
upadały
popularno~ci chwili do takiej <;ytuarii nie dojdzie.

Pan też {Jo ma. bo przecie± nie tyiko Pa11
wiele Pa" '
crdministruje. ale i tu;orzu. <nllmU
przebo.iów. tulkn że co1·11z mniPi słuchać piosenek
Czubacz11ńskiPgO.
Ryszarda
do tekstów

- Bo piszę je rzadziej z 'uwagi na obowiązki
•:z:efa. ale iedno jest pewne. że nigdy nie pokusil!>ym się o poddanie wiwisekcji tego co rol:>!e
jako autor tekstów piosenek. jest bo dla mT>le
sprawa zbyt osobista I chyba nie nadająca sie do
specjalnego r-0zgł"Su.
nadawania temu zajęciu
pln:~tajia
autor
PiOSl"!lki firmuja wyk-0nawcv.
incognito lub powinien pozostawać w cieniu.

-

J11/.;ie

je.~t

miejsce

rozryirki

w

obecnych

czasach?
rownież. że spotv'l!:a
Bardzo ważne, mysie
to z właściwą oce:1ą Departamentu Teatru i
Estrady Ministerstwa Kultury I Sztuki Dowodem
na to jest przygotowany przez ten departami'nł
materiał. z którego jasno wynika status estradnwego przedsiębiorstwa Estrada Łódzka znajduje
sie w tym materiale jako iedna z oięciu Estr11d
o zadaniach tworzenia własnego proe:ramu art:vtycznego l całei infra„trukturv tnv iapl"!C"za o
~tatu"i'° będ11
czvm mówi!iśmv F.Mradv o tvm
moglv otrzvmać dotacjr> nrzPdmiotowe na okr.-<\lonr działania pozalmmercyjne, ~ą to wiec pr<>-

, -

się

~nozy. obieC'ujące.

-

Ale

pozostanie

dylemat:

jakość

czy

ilość~

że
Byłbym megalomanem. gdvbvm uważa!
Jak.ość kosztem ilośC'i. ale to nie r.naczy że nie
,jakośf'i" "Y
należy rzvni<' '-V":>.ystkiego, abv tej
Io coraz więcej llliPstetv. iedno. jest pewnf Ż1"

rozrvwka równiPż podrożała i dlatego iei iak,<ć
11>·vmaga t~rrn większej odpowiedzialności niż daw1iej.

1\'ie udało się Estradzie l.ódzkief wlr~ymrtć I
>10.iimpresaryino-reklam01i:a
opieT.:q
bai·dziej utalent.ou:anego piosenkarza młodego pr,kolenia Felicjana Andrzejczaka?
-

otoczyć

- Andrzejczak byl związany ,~·Jaśnie z programem „Melodie. rytm' i piosenki" . b)-1 u nas 11-'
elac:e. :'lły~lę jPdnak, że sprawa nie jest stracona
gdyż. zaw.<?.e może on znalcżć miejsce w gron.e

Rozmawiał :

BOGDAN GADOMSKI

•
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to po prostu z

~

,

pośpiechu,

z niechlujstwa

braku wiedzy.
A czasem wystarczy tylko zajneć do encyklopedii, aby unieporozumień i aiby
niknąć
dodać dwa, trzy słowa, które
istotnie uzupełnią informację.

;I

JERZY MAGDZIARZ
(Pabianiec\

ole
jako?
wtorek, 5

,

teź często
być moźe z.„

ale

mnc10,

We

•

•

paźd2)iernik:a

1982" roku w którymś z dzienników radiowych - o ile pa-

wieozornych - usły
gen. Wojciech Jaspotkał się z prof.
ruzelsld
dr Dionizym Smoleńsk!im czł~nkiem rzeczywistym PAN,
wybitnym polskim ucZIQnym . i
„złożył mu serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z <>·
jego uiroikazji 80 rocznicy
dzin" W lnfoirmacji było wiekomplementów pod adrele
sem prof. Dionizego Smoleń
skiego, wiadomość o tym, że
dyplom i o&nakę
otrzymał
Nauczyciel PRL"
„Zasłużony
Ale w informacji tej nie bylo
ani słowa o tym, w jakiej to
dz iedzinie nauki prof. Dioni•
położył tak wielSmoleński
zasługi. Tak się bowif!m
kie
składa, że w naszej nauce byzasłużonych i ceruoło kilku
noszących tr
nych uczonych
samo nazwisko Słuchacz C?Y
czytelnik gazety nie musi ich
choć ich
21nać,
wszystkich
być
nazwiS'ka nie powinny
mu obce.
miętam
szałem,

że

Ponieważ byłem trochę
jęty, nie moglem sięgnąć

zazaraz do encyklopedii i sprawnauki
dziedziną
dzi(:, jaką
Smoleński s:ę
prof . Dionizy
zajmował. Zrobiłem to dopiero następnego dnia, dyspooując już gazetą, gdzie była ta
informacja PAP przedrukowawraz z uzupełnieniem,
na
którego radio nie podało. Z uzupełnienia

dow iedziałem

się,

\

•

l

I choo pokpiwa'Cie dalej, jama w trudkle to problemy
nych czasach beztroska „Planorama", jednakże popatrzcie bllżej na tę akurat kwestię. I on;i.,
ja'k rozmaite inne, pozwala właśnie wobec posępnych e'konomicznie i socjalnie chwil
- odetchnąć trochę inną auco
ponadczasową,
rą, aurą
stanowi zabieg łagodzący nataikzę
strój. Z te' przyczyny
się pisze o tysiącach innych,
może i błahych, ale kojących
duszę problemów, sami obok
rzecz o humorach
podajecie
pana Piechniczkar ditto o Kazimierzu Górskim, czy o panu Porębie. Tu zawracam ku
Szwadronowi wyjaśn>iając od
Tazu: nie ma przeciwstavweKobyliński
ladk
nia „luźny
contra naukowa grupa członków Srowarzyszenia Miłośników Dawnej Bxonli i Barwy".
Akurat je,s tem. jak tamtj padłużej,
nowie, i to o wiele
iniż oni. w tymże Stowarzyszeniu, tu jest więc l'ernis, startujemy z tego samego punktu,
Nie znam tych painow

OLiO-

biście, ale podejrzewam, że
1ą bardzo mlodzi, bo nie pao cz..}'m też nap.imiętają „P ANO RAaałem do tejże

Jaki
szwa-

dron
repre-

\

zento-

cyjny?

~e

uczestniiczyli
również: członek Biura Politycznego i sekretarz KC PZPR
- Józef Czy rek, prezes PAN
- prof. dr Aleksander Gieysztor, wicemarszałek Sejmu Gertych,
prof. dr Zbigniew
minister prof. dT Benem Miś
kiewicz oraz prof. dr Jan Kaczmarek. Ale o samym prof.
Dionizym SmoleńSkim więcd
niż w radio nie było.
w

-~

spotkaniu

Proszę Szanownych Odgłosów!

zasadniiczych
paru
MY" rzeczy. Ze na przykład załonaszego Stowarzyszeżyciel
jego
dziś
nia prz,ed wojną.
„patron", wielki klasyk bronioznawstwa Bronisław Gembarzewski wprowad21ił w rOC%ListopadOIW'enicę Powstania
go zmianę warty przed Belwederem w - jak powiadają
dziś moi polemiści - ,,operetkowych", bQ precyzyjnie hiswrycznych kostiumach. Do dziś
ten pomysł jest powtaTzany 1V
Szkołach Oficel'Skich, w każ
dy Dzień Podchorążego, choć
już nie tak dokładnie w sensie mundurowym (•Il błędy), ale
nadal nikt IJJie uważa WOJaków w dawnym stroju za owodew1loperetk~h. czy
wych przebierańc6\v, lec.:r. rta
wy.raz hołdu tradycjom.

•

,

f
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•
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tyle społeczeństw
do zmiany zdania?
Tymczasem 1saml, acz członszacowne~
naszego
kowie
na
dają Stowarzyszenia,
jak
tak samo zabytkowych,
moje a:kurat - czaprakach ii
Warszawskie,
Księstwo
la
współczesne siodełka„. sportowe (co juź im ktoś z oburzeniem wytknął), w siodłach zaś,
żeby było oryginalnii,e, sadzają dzisiejszą piechotę z Kampanii Reprezentacyjnej. Skutprojekt
kiem tego powstaje
jazdy
pierwszy w dziejach
kawalerzyśc i
światowej, aby
mieli krawaty! Poza arystokratyczną w foTmie, galopadą
za tzw. lisem, czy
myśliwską
jeroz'ieckimi,
zawodami
też
w
taka ' sytuacja się jeszcze
przydarzyła .
n ie
kawalerii
byłoby to pierwszy raz. No, ale
akcentów
~eśli wprowadzenie
Szwadronu
do
sportowych
być
ma
Reprezentacyjnego
zastosowanie u
iaiż
lepsze,
nas i tego, co stosowaliśmy i co
nadal kultywujemy 1 (w ów
- Dzień Podchorążego chociaiprak.tyka
by); lepsze też n'iź
konać
rządów

oddziałów,
dostojeństwa
imprezom mnóstwa państw socjalistycz.nych - to
także
cóź ja tu mogę poradzić. Wi-

najświetniejszych
przydających

doC'El1'ie, wraz z owymi państpozostaniemy po stronJie ,,operetkowych przebierańców", wspominając :r.ałożyc i EStowarzysz,ela i prezesów
nla Miłośników Dawnej Broni
i Barwy, kt6Tzy także podobnemu „wodewilowi" hołdowa
li.
wam~.

Co pozwoliitWSzy sobie szeroko, dla odwrócenia uwagi 1d
bieżącego.
d;n.ia
kłopotów
przedstawić, kreślę s!ą :r. ukło
nem
SZYMON KOBYLI:RSKJ
Wairszawa, ' ,paździem·iika 1982

li

/

Talk aamo przed kiilkunastu
laty kolejny prezes tegoż naszego Stowarzyszenia, ku wielnieprzebr<!.4
kiej satysfakcji
nych tłumów oraz neczywiś
mass.
c1e zafascynowanych
mediów (kraj.owych i s całe
go świiata), odtworzył w Dewygląd
Tysiąclecia
filadzie
naszych wojsk od MLesz.ka do
dziś, i znów niJ:Qt nie Wlidział
w tym żadnych 21gryw, a Jedynie wzruszającą panoramę
rodzimej historii.

wielu
PanoWi.ie, jak prred
laty z Czikunią, a ostatDJio z
- drobna
czymś tam innym
i z lekka podieżdżająca tenNo więc, skoro nasi prezedezinformacyjka
dencyjnością
si szli tą drogą, ośmieliłem slQ
zawitała (w bliskJie m1 temapójść i ja. Jednakże, gdy każna
związana)
ty i ze mną
czas lub . mundy określony
Wasze czcigodne łamy. A ,h
kawalerzysty 1 począ_t
dur
odruch wamam taki jakiś
k(>w ub. wieku był obciążony
za
łaips
runkowy: od razu
„EncySięgnąłem więc do
zawsze
innym skojarzeniem,
Podobno to
ma.szynę i piszę.
klopedH Powszechnej". Tam
j.akoś nie najuęcz,niejszym (tu
objaw maniacki, ale co zrob ić
znalazłem wiadomość, że prof.
imperializm Bonapartego, tu
nie umiem się pows,t rzymac'
w
Smoleński (ur.
Dionizy
K~ę
zawisłość od Wielk·i ego
wciąż mi się zdaje, źe czy~
chemikiem
jest
1902 roku)
cia etc.) - poszedłem tą drowyjaśnić, o
telmko.m należy
technologią
się
zajmującym
gą, jakiej użyli m.in. Francuoo istotnie idzie, aby nie poi
wybuchowych
materiałów
najświetniejszej
zi w swojej
wiadozostawali z mylnymi
teorią spalania. W 1949 roku
reprezentacyjne! .
jednostce
mościami zbyt długo.
wydał pracę „Balistyka w-awkronik
z
Wszyscy znamy
Tym razem idzie mi o drob„Teona
nętrzna", a w 1954 przeten
międzynarodowych
lekz
zatytułowany
tekścik,
ny
wyb~chowych".
materiałów
pyszny widok kJirasjerów Reka ironicznie „Bardzo Poważ
Gdyby więc w omawianej inpubHki, asystujących najdosny problem", jak to, cytuję:
formacji znalazło się określe
ludziom i chwitojniejszym
„od tygodni wałkuje „PANOnie: „wybitny polski chemr.k''
lom. A jeźdźcy oi nie są pow ·
RAMA" śląska. Idzie o repre- sprawa byłaby załatwiona
pułku
tórzeniem określonego
szwadron LWP."
zentacyjny
i nie zmuszałaby do poszukiz określonego roku, lecz (jak
rzeczywiście
to
koniki,
Te
wania w encyklopedii specjali w moim zamyśle) kirasjeramój konik od co najmniej
ności Jubilata.
mi „w ogóle", „jako takimi".
lat, ostatnio rzedziesięciu
ukatLać
pragnąłbym
Ja też
wprowadzeniu
czywiście, po
przy
je s te ś my
Skoro już
czapie z
naszego, w rogatej
rogatywek od nowa, szeroko
Smoleńs1kich, to p r agnę po ic•rabakitą, z amarantowymi
zwłaszcza
propagowany,
formować. że zmarły w 1909
tami, z polską szablą - „uła
pr zez po s ła Janusza PrzymaSmole11ski oy i
roku Tadeusz
ogóle", „kawalerzystę
na w
nowskiego z rodriny Pancerjednym z pierwszych polsk •~ h
jako takiego" Nie jest to więc
(pamiętacie te łódzki~
nych
egiptologów, zmarły w 1940 rokompilacja z różnych kawał
tłumy wokół czołgu RUDYi).
ku Jerzy Józef Smoleńsk1 o~ ł
ków, co najwyżej aluzje wzrogeografem, a zmarły w 1943 _W „Odgłosach" czytam co nassumie tworzące
w
kowe,
tępuje, nr 22 z 3-IX, co mi
Smoleński
Kazimderz
roku
nmvą, nieco uogólniającą wiWyoinków.
dostarczyło Biuro
z
9hemikiem,
był również
zję kawa:erzysty.
tym że zajmował się chemią
„„.Ostatnio, jakby traktuJac
jeden
węglowodanów i jako
los Reprezentacyjnego SzwaXIX
początek
A dlaczego
z pierwszych w Polsce twodronu za przesądzony (na „Tak",
świat
Cały
wieku? Pro.s,te.
Natosztucznymi
rzywami
przyp. SK) tygodnik PANOczyni to samo. I tu moi poler01ku
miast zmarły w 1926
przebieprzezywając
wchodzi w szczegoły.
miści,
RAMA
hisbył
Władsław Smoleński
takich
Szymon Kobyliński zaprojekoperetki
z
rańcami
przedstawicielem
torykiem,
mHndury,
nowe
akurat reprezentacyjnych wotował już
hisszkoły
„warszawskiej
szczegóły wyposażenia i uprzę
godności ojaków, ubliżają
tori i", zajmował się głównie
ży. W ostatnim numerze grup~
wych francuskich kirasjerów,
XVIII wiek ·1 .
historią Polski
Broni i
miłośników Dawnej
innym,
tudzież niezliczonym
ustosunkowała się do
Barwy
w historyczne mundury lub
Nie sądzę wszakże, aby inpropozycji Kobylińskiego, któaluzje do takowych, odzianym
tencją autora owej informacji
ra jest kompilacja róinych 1 elezd<ibywającym
Jednostkom,
PAP było skłonienie czytelnipabazie munduru
na
współczesność. Gwardia
mentów
ka czy słuchacza radia do pop ieska, całe wielkie formacje
nwolf'źera Księstwa \Varszawgłębienia swej wiedzy o polsskiego: Wersja historyczna jest
Dam i,
Brytanii,
Wielkiej
kich uczonych noszących na~
Włoch, Szwecj i, Argentyny, onle·i wykle kuszą.ca, ale dziś wywisko Smoleński Było to raGala raz Węgier, Bułgarii,
glądałaby„. operetkowo.
nadto
czej drobne acz istotne uchyGrecj i, Holandii, Portugalii i
owszem, ale Szwadron to iolbienie Takie uch ybienia
jeszcze wielu innych narodów
nierze!- a nie przebierańcy„. dość częste w na ~ zej prasie oto przy kłae1y
i pań s tw
Propozycja inawców Dawnej
różnych
przyczyn i ają się do
tych, którzy są przekonani, i ż
Broni jest rzeczowa: Szwadron
utyskiwań na stan informacj i,
czczą swoją pr zeszłość, a tymma być jednostka współczesne
jej niedokładność, a w konczasem kilku panów obwieszgo wojska, niech więc będzie
sekwencji do posądzeń o macza, że s ię tylko ośmi eszają!
tak, jak całe
umundurowane
nipulowanie. Mam prawo poCzy dadzą jednak radę przebierze · wojsko.„"
dejrzewać, że często
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czasy :! nigdy

to dawne

przypuszczałem, że w re ·
uczyni
Opacki
wanżu pan
mnie publicznie kryminalistą,
ba, dokładnie oceni mój cha-

n ie

rakter i opisze nawet cechy
Opacki
zewnętrzne. Cóż, pan
n'ie po raz pierwszy udowow zawodzie
dnił, że etyka
dziennikarskim jest najrnru.ej
cechą charakteru
przydatną
nie po ra7
Jaik słys.załem,
„czyniony"
pierwszy jestem
przez W. Opackiego na łamach
„Odgłosów"

złod21iejem,

ro~

bójnikiem czy bandytą, i nie
tylko ja, ale spore grono jego
byłych olsztyńskich znajomych.
Nie reagowałem, gdyż tygodn:ka łódzkiego nie czytałem, a
plotek nie dementuję. Obecnie
mi wycinek z
do.starcz01no
„Odg~osów".
iź :zostałem
Insynuowanie,
jako
aresztowany i skazany
kryminalista, nabiera też mnego charakteru. Jako etatowy
„REZOpisma
pracmvnik
przez
N ANS", wydawanego
Regionu NSZZ „SoliZarząd
darność" w Olsztynie, na rozmowach z pracownikami KW
spędziłem
MO w Olsztynie
trochę czasu. Aresztowany nie
byłem, choć areszt znaan :r. a'\1topsji. W środowisku literacOlsztyna
ko-dziennikarskim
trudno było ten fakt zata~ć. W
Opacki także chyba o tym wie
dział, a jeżeli nawet nie znał
moich losów po 13 grudnia ub.
r., to mógł się ich domyślić.
zostałem
że
Stąd insynuacja,
skazany jako kryminalista nawymowy - mbiera innej
strzeżenie, że nazwiska zostały zmienione, jest źadnym zastrzeżeniem. Uprawiam zawód,
w którym n ie mogę sobie pozwol1ić na beZJ)odstawne i wulgarne deprecjonowanie mojego
tym bardziej, że
nazwiska,
zamieszkała w
tylko rodz~na
Olsztynie identycznie się tytułuje . Artykułu W. Opackiego
traktować,
nie mogę inaczej
jak naruszenie godności osobistej. Przykro mi tylko, że tJ
redakcja „Odgłosów" stała sie
miejscem i została wykorzystana do naruszenia elementar ·
nych z,asad moralnych, etycznych i prawnych dzienndkarskiego zawodu.
Olsztyn, 24 IX. 82
JAN ROSLAN

odpowiedzi ze
P. S. Bralt
strony Redakcji co do losów
listu lub jego niewydrukowamlesięcmym
nie w terminie
za zignorowanie
będę uważał
sprawy i konieczność skorzyłamów prastania z innych
sowych.

J.R.

Skok

***

W pierWl!lzej chwili chciałem
redaktora naczelnego o
przerwy w celu
kilka dni
się z Toba,
skontaktowania
postawienia kilku „ytań. M.m.
te;:-o, czy istotnie ten lisi naBo w pierwszej
pisałeś Ty.
chwili nie mogłem uwierzyć,
tekst przyjąć w
ie mogłeś
do siebie i ocenić, ie
ogóle
chciałem zrobić „tak celowo".
Ale ton pisma .iesł dość kategoryczny.
prosić

W jednym z wrześniowy~h
„Odgłoisów" ukazał
numerów
aię reportaż Wacława Opackiego pt. „SlroJc". Jako, ie rozważanie metod napisania tego
reportażu bard21iej nadaje się
n.a analizę w sali sądowej (na
co przyjdzie czas), niź na poleproszę o 7.amikę praisową,
mieszczenie niniejszego wyja~
nienia.
BOhaterem reportażu W. 0wymienionym bHpackiiego,
sko 20 razy jest ROSŁAN, a
JANECZjego wspólnikiem
KO. Oprócz tego wymienione
zostały dwa nazwiska: prok•1ratora i milicjanta. Pod arty.
był dopiseik, że „nazkułem
wiska oostały zmie'IlliOllle". Tylko czyje nazwiska pan Opacki
zmienił? „Bohaterem napadu'
osobnika noszącego
uczynił
a nazwiskr
godność,
moją
„wspólni.ka" jest ta'kże szeToko
znane w Olsztynie-i nie tylko
Akcja „opowiastki" dzieje si ę
olsztyńsk ;m
w województwie
- więc zabawa według pana
Opackiego - przednia. O pr~y
padkowoś«i czy zbieżności niezawinionej mowy być nie mo
że, poniewaź pan Opacki mnie
oraz Janeczkę zna osobiście od
lat kilku, tj. od czasu jego pobytu w Olsztynie.
dziennikarW środowiisku
skim jego „metody pracy" by efekty
ł y szeroko znaije zrtajomo śc i td
Cóż,
także.
trudno teraz się wyprzeć, gdyi'
są na to nawet dowody p is ane. Przedstawiłem sylwetkę
W. Opackiego w „Itd", ostro
polemizowałem z jednym z Jego artykułów w „Studencie' '.

Przede wszystkim w pierwpotem
szej chwili zabolały,
uogólnien,ia,
jakby zdziwiły
ktore nie są niczym innym nii
tym, co .mnie ,zarzucasz. Nie
miejsce I czas na to, żeby publicznie atakować. Po co to
robić, zwłaszcza wtedy, gdy i"
przynajdotychczas
stniało
mniej mjędzy nami zrozumienie.
Więc najpierw
istniejące
Jeśli

•

/:-'

'

przepraszam,
zastrzeżenia

nazwisk w sprawie
zmiany
istotnie nie mającej nic wspól.nego z Tobą - nie pomogło.
Jeszcze raz przepraszam, I nie
tylko Ciebie, lecz i pozostałe
osoby, które noszą takie na:i;wiska, które użyłem w tekście.
I jeśli uważają, że mogło to
w środowisku kowywołać
nieuczciwe i niementarze
przychylne. Dobór nazwisk je.;t
Często zmienia
przypadkowy.
trudno byłoby
się nazwiska,
zawsze operować „Kowalskimi", „Nowakami", „Iksami". I
przez
ł
tak
to
byłoby
Ciebie przyjęte, gdyby nie nazwisko aątora widniejące na dole reporta~u.
Nie :zamierzam wyprze6 się
znajomośpl. Ba, nigdy nie mia-

w zamyśle.! Ba
chciałbym cenić Jlł

Iem tego
ceniłem

i

nadal.
Wielu ludzi uwałało nas
plus jeszcze jedną, dwie osoróżnią·
by - za przyjaciół,
cych się wprawdzie charakterem, ale mających jednakowe
cele, zmierŹających do nich ró·
żnymi droJami: niestety i Jednocześnie dobrze. Znamy się
od dość dawna - prawdopo·
od 1976 r„ gdy pod
dobnie
Twoim okiem (zawsze tak publicznie mówiłem) lub później
razem, szlifowaliśmy dzienniolsztyńskie
karskim piórem
bruki. Dość dobrze poznałem,
lnform;;..ejom
to takie dzięki
od Ciebie, ol•
pochodzącym
realia. I cl. co Je
sztyńsk~e
znają i znają Nas, nie mog11,
tak samo odczytać włączenia
zmienionych nazwisk - ow ·
szem, może nie tak często spotykanych - w tekst reportażu.

:te mogłem
Twoich losów po
Może tu kilka
13 grudnia.
słów. Nigdy lub prawie nigdy
nie dyskutowaliśmy wspólnie
na tematy polityczne. Nie wypoglądów,
mienialiśmy swoich
znaliś·
chociaż je doskonale
my. Nie przeszkadzało nam to
· nigdy, gdy było nam Siebie po
prostu brak - spotykać się i
pracy, wymówić o swojej
doświadczenia, Tym
mieniać
grudnia mo- ·
bardziej po 13
głem, zgadzam się z Tobą, domyślać się Twoich losów. Po 13
grudnia próbowałem zasięgną~
Okazało
informacji o Tobie.
tezę,

Stawiasz

domyślać się

się, że pomyliłem się. Normal ~

Jesteś I działasz, czytalJI
centralnych.
w pismach
Dlatego dziwię się, ie pozosta·
tezie „mo1łem się
jesz przy
domyla(' Twoich losów". Twoje losy są po prostu inne. To
tam drogę
znaczy, że jaką.A
rozsądku i
kompromisu
chociaż nie wiem czy tak Inni
Twoi koledzy oceniają, chociat
taką
wiem, że nie chciałbyś
postawę nazwali uległością lub
inaczej - wybrałeś.
jeszcze
żadne okresy ostatnich lat C'ly
historii nie
miesięcy naszef
zmieniły mojego stosunku do
Ciebłe. Nigdy dotychczas, miprzeciwstawmo zajmowania
nych pozycji politycznych, ale
myślę. że
chcących Dobra nie ustawaliśmy we wzajem~
do człowieka.
nym szacunku
Szkoda, że tak szybko próbujesz wszystko wrzucać do jednego worka.

nie

Cię

W

okresie

posierpniowym

spotkaliśmy się dokładnie ras
- z udziałem wspólnego znaJomego. Wiesz dobrze, że Jeśli chodzi o „metody'', to Two:

)a p0stawa budziła zaniepokojenie - delikatnie l1l.mując a przede wszystkim wprowa~
w kłopoty, nie
dzała ludzi
Np. wielokrotnie
tylko mnie.
nie wywiązywałeś się z um6•
wionych terminów wspólnych
przedslęwzię6 (czasami przesuzaszywałeś o rok terminy,
wałeś się gdzieś na kilka mienikomu et
sięcy, wyjeżdżałeś
tym nie mówiąc).

Znuz mój stosunek do wie•
lu spraw, które rozgrywały się
w okresie posierpniowym w
Olsztynie. Publicznie zabiera·
za oo obrywałem
łem głos,
niezasłużone cięgi. Przyklaski~
wałeś wtedy . mojej postawie. I
wiesz dobrze, źe nigdy nie byłem skłonny lekkomyślnie zro-

co by zaszkodziło
bić coś,
!lrobU
sprawie, pomyślności,
coś, co by zaszkodziło przyjajeśli zrobili
którzy
ciołom,
wtedy rezygnowałem 7
źle stanowiska. W
zajmowania
wielu przypadkach wiesz dobrze, że chodziło o Ciebie.
Wiesz doskonale o tym, loledzy szczególnie, te użyte w
tekście nazwisko, które Ty nosisz nie ma żadne:ro związku
tym bardziej "
z Tobą, ani
Twoją działalnością w okresie
między Sierpniem a Grudniem
ani tym bardziej Twoim 9bc(chciałbym
statusem
cnym
wiedzie6 właśnie od Ciebie jakim?).
Stało się. Przepraszam. Także redaktora naczelnego, który
zebrał niezasłużone i niezawi-

nione

ci~gł.

Przydało się
doświadczenie:

jeszcze Jedno
jak bardzo i
Zmiau
jak nagle w okresie
zmienia &ię natura człowieka.
WACLA W OPACKI
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•I
gławą ciężką jak kowadło
i suchym językiem. Z trudem otworzył
oczy 1 popatrzył mętnie na sufit.
Przez ,długą chwilę leżał nieruchom o.
Przenikliw y , wibruJący dźwięk budzibudził się

z

lecz jego echo wciąż
pod czasz.ką, przyprawiając go niemalże o torsje.
Uniósł się z posłarna. W głowie zaszumiało
mu jak w czajniku pełnym gotującej się wody.
Z cichym westchnie niem opuścił nogi na zimną
podłogę i przecierając pięściami powieki usiadł '
na tapczanie Ziewnął szeroko, l'Oz.glądając się
po skotłowanej pościeli. Dopiero teraz zauważył,
że miał na sobie zn:i.iętoszone, wieczorow e ubranie.
pomyslał przyciskając dłon do
_r_ Cho4?ra zbolałego czoła. ..:.. Chyba wczoraJ się dobrze
znowu. Nieprzyje mny
Ziewnął
bawiłem
chłód ,Plastyku pod stopami przywracał mu nie
co sw1adomość. - Gdzie ja wczoraJ oyłem? Za.raz.„ Aha, u
usiłował sobie przypomleć. Anthoneg o... Ale kac.
Na kale.'ldarz u przy dr.zwiach jarzyła się . data: 14 lipca, piątek. Podniósł się ociężale i powlókł do łazienki. Rozwiązał krawat, ściągnął
marynarkę' i koszulę, rzucił to wszystko pod
wannę i odkręcił niebieski kurek nad umywalką. Odczekał chwilę i zamknąwszy oczy
lodowatej wody.
głowę w strumień
wsadził
wyOtworzył usta i chwytał ją chciwie w
schnięte gardło. Pomogło. $ciągnął :i: siebie
resztę ubrania i uruchomił prysznic.
W jakiś czas później, już odświerony, wyszedł z łazienki trąc ciało s-zorstkim ręcznikiem
i skierował się ku szafie, 'szukając w niej świe
żej bielimy. Po drodze ściągnął . ze stołu syfon
z niedopitą wodą sodową "i wlał w siebie całą
jego zawartość. Pomimo tego gardło nadal pozostało suche i spiec:wne.
ubrawszy sitt
powtórzył,
- Ależ kac wreszcie. Usiadł 1 usiłował sobie przypomnieć,
co się z nim d2li.ało poprzedni ego dnia. Wszystko było strasmie niewyraźne, zamglone . Pamiętał jakieś twarze, znajome i nieznajom e, ale
za nic nie mógł sobie przypomnieć, z kim i o
czym rozmawiał. Stosunkow o najlepiej przypominał sobie jakąś blondyneczkę, z którą spędził
prawie cały wieczór. Potem chyba ją odprowadzał. Miał ją zabrać do domu„. Ale eo dalej?
Napełnił szklankę musującym sokiem i uniósł
ją do ust. Wytężył umysł, marszcząc brwi. Ale
pamięć podsuwała mu uporczyw ie tylko jaki§
koszmar ze 'StLU. Srodek ciemnej ulicy, pędzące
światła samochod u, ryk klaksonu i wysoki kobiecy krzyk. Ból...
jeszcze

~a umilkł iuż,
bębniło Fredowi

Otrząsnął się.

- Tak czy o\vak ciekawe, jak mi a1ą udał
wrócić do domu - pomyślał. - I gd~ie się podziała ta mała.
Głos-. doszedł go mienacka , wpół sł<>wR. Był
to jego własny głos, mówiący coś spokojme ,
monotonn ie, niemalże jak automat. W pierwszej
chwili wydało mu się, że ito słyszy, ale ten głos
nie docierał do Jego uszu, lecz: jakby tkwił
.
wewnątrz mózgu.
,.... niego. Kwestię tę badam w dalszym cią
gu'' - mówił głos - „i ostatecz.ne ustalenia
postram się przekazać jak najszybcie j."
- A niech to„. - pomyślał zdziwiony Fred.
Szklanka z niędopitym sokiem wyślimęła mu
się z rąk i rozbiła o podłogę.
„Kwestia 3498. Uzupełnienie do popriz:ednJ.ch
informacj i" - płynął głęboko w jego umyśle
wartki potok słów - „Firma Metzelt produkuje
charakteryzujące się pódwojoną ilością maksymalną informacj i na wejściu podstawo wym i
powiększonym współczynnikiem przepływu danych w systemach procesoro wych komputer y
~ystemu 1\Ietzelt NF-328 od grudnia ubiegłego
roku w ilości około stu sztuk dziemiie. Maszyny te znajdują !}ajprzeróżniejsze za!;tosowa nia,
dla potrzeb
także i w astronaut yce, jednak lotów kosmiczny ch opracowy wany jest aktualnie nowy model, będący udoskonaloną wersją
typu NF-328. Zdaniem jednego z jego projektantów, ani on, ani w ogóle żadna ?li.emska
maszyna cyfrowa nie jest w $tanie osiągnąć
poziomu samodzielności, o jaki pytacie„."
- Może to telepatia? - pomyślał. - Ale to
jest mój własny głos.
Zauważył, że rozumuje jakby dwupozio mowo:
na wierzchu kłębiły się gorączkowo jego myśli,
a pod nimi plynął niewzrusz enie potok słów.
„Kwestia 3499. Ciąg dalszy poprzedni ch lnformacjj. Ostatnie sondaże agencji APR w pół
nocnych i południowych rejonach kraju wykaparrtii konserwa tywznaczną przewagę
zują
nych, zwłaszcza Chadecji. Zdaniem Llonella
Anthona, przewodniczącego miejscow ego oddziału Chadecji i burmistrz a Harei paJI"tie· lewicowe nie mają na północy wiiększych szans,
mogą natomiast liczyć na więcej niż SO proc
głosów na !tłabiej rozwiniętym południu. Natomiast kwestia. kto będzie z ramienia Chadecii kandydował do fotela prezydenc kiego pozostaje nadal otwarta. najprawd opodobni ej jednak · wittanie rozstrzygnięta w najbliższym tygodniu."
Słowa te ~tały się nieco cichsze, niż na początku. Momenta mi cichły nawet do tego stopnia, że Fredowi trudno było je wozumieć, po
czym znów stawały się głośniejsze. Powoli zaczął do nich przywykać, jak do monotonn ego
terkotani a aparatu projekcyj nego w kinie.
- Do diabła z tym - pomyślał, idąc do
kuchni. - Później się nad tym zastanow~Ę.
Przechodząc przez przedpokó j ?auważył ph
tkwiących w skrzynce pocztowe j gazet. spośrod
ktc'r ych wyzierała gruba,; kob:·Clwa okładka
m1es1ęczn.ka. astronomi cznego.
- Po co ja to zamówiłem? - zastanawiał
!if., rzucając gazety na kuchenny s~ół i podpaZdaje się, że miałem coś pisać
lając r;az. o a:itronomii... nie pamiętam.
z pojemnik a bochenek
wyjął
ręką
Lewą
chleba, położył na stole i wziąwszy w pra -.Ąia
nM zaczął go kroić na kromki.
„Kwestia 3501. W dalszym ciągu brak ml
na ten temat fachowyc h informacj i, uważam
je jednak za możliwe do zdobycia. W tym celu wybieram się jutro do Meresco. na spotkanie z jednym z najwybit.' liejszych · fachClwców w tej dzieda:inie, profesore m Gluchtem ,
kt6ry.„"
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nagle ześliznął się po s-kór.z:e wczorajszego chleba i z dużą silą uderzył Freda we
wskazuJący palec lewej ręki, rozcinając go głę
boko. Fred zasyczał przez zęby, podnosząc zranioną dłoń do gory. Oglądając głęboką ranę
pobiegł do łazienk i , pogrzebał chwilę na półce
i wylał na ranę śr.odek dezynfekujący. Zapiekło.
Zbliżył palec do oczu i zgiął go tak, by brzegi
rany się rozstąpiły, chcąc zobaczyć na jaką
Noż

głębokość sięga rozcięcie.
To, co miał pod skórą

i cienką wa.rs~wą
przekrwio nej, gąbczastej substancji , nie było
ludzkim ciałem. Nadcięta nożem pląlanina Cieniutkich drucików o ż6łtoczer"1011ej barwie
miedzi odsłaniała częściowo Jakieś białe. walcowate elementy, zetknięte ze sooą i:toii.cami.
Wróc•I do kuchni. Obtarł ost~1e n·)Ża o koszulę i delikatnie wsunął je głęboko w ranę,
rozgarniając białe walce. Zaiskl'zyło. Poczuł w
dłoni przyjemn e ciepło. Pomiędzy łańcuchami
połączonych ze sobą wa1ców zalśniła jakaś jasnożółta powierzch nia.

A.MDRZEJ H

DA.MK

Spod lady
czyli: co ostatnio
było w księgarniach

wczoraj ze Steyensem , po co miałem dziś jecha4 ·na Mont Cralton, po co wypytywałem
Matea:a o budowę komputer ów?
Przypomniał sobie, że tego właśnie dotyczyła
kwestia 3498. Podniósł się z tapczan~ i zaczął
nerwowo chodzić po pokoju, nie zwracając uwagi na coraz większe z:męczenie.
- A jeśli nie tylko ręka, ale całe' moje ciało
Jest sztuczne? Jeśli jestem robotem, mający.ro
zbierać i.n.formacje I przekazywać je ltomuś?
„„.nego. Kwestię tę badam w dalszym ·iągu
l ostateczne ustalenia postaram się przed~tawił
jak najszybci ej" - ten głos \ł mózgu był ieszcze cichszy, płynął jakby pod dwoma poprr.ednimi.
„A niech to" - gdzieś bardzo dale~n. . 3
granicy słyszalności z.łowił dalekie echo odizlo
su tłukącego się s~ła.
- Ile równoległych zapisów będz · e roz ·
brzmie-.vało w moim mózgu za kilka godzin? :....

>'r

Ze zdziwieni a V.'}'tt'\Vał go dzwonek t.elefonu.
Odłożył nóż i starając się nie myślrć o niczym
podszedł do aparatu.
- Cześć - rozległ się w podniesio nej słu
ehawce schrypnięty głos Steyensa. - Już myślałem, że jeszcze rue wytrzeźwiałeś. Zbieraj
,ę, za chwilę będę u ciebie i jedziemy.
- Dokąd?
- Zapomniałeś? Przecież umawialiśmy 1l~
wcz-oraj, że mam cię zawieźć na Mont Cralton, bo twój wóz jest w naprawie. Chyba już
jesteśmy spóźnieni.

- A, tak.„ Przypomi nam sobie. P.rzePX'uzam,
ale byłem wczoraj trochę nie w forro4le.
- Nfa tłumacz się - zarechotał w Bluchawce
.Steyens...... Nie musisz. Masz eięźk:iego kam, eo?
Ja też. No dobra, to jadę.
- Zaczekaj. Nie mogę dzisiaj.
- Oszalałeś? Godzinę zawracał&S mi g:tow,,
żl'I to takle ważne!
- Tak,' ale„. Sytuacja tię powrinie mi.iem'ła.
Przykro mi.
· - Stało s,ię coś wa:bnego?
- Tak. Nic groźnego . rtie mogę a u rui
v.:y Jawić szczegółów.
- No dobra, to do zobaczen,l a wieitz:ocem.
. A, jaik el się wczoraj udało z tą małą.
- Nie bardzo. Zwiała ml.
„Co jest, moim zdaniem, wystarczającym potwierdzen iem waszej tezy" - nasilił się głos
pod czaszką, spychając wszystko !!!lne na dalszy plan.
- I nie dała cl adresu?
- Nie - to był prawie jęk. - Wcale się nie dziwię, zamiast się ni3, Z'fl1ąć pół wiec.zeru wypytywałeś Mezera o komputery. Ta Annie ... ona ma telefon AP 92-887,
adresu nie pamiętam.
- Dobrze, dziękuję. To na raz:ie.
Odłożył słuchaw'kę i spojrzał na swó1 pa1ec.
Brzegi rany przycisnęły się do siebie jak dwa
magnesy, rozdzielon e tylko w;:iską !lmużką crerwienl. Nie dały się rozerwać.
„Koniec raportu 1327" - ośw.i.adczył Głos i
zamilkł. Fred podświadomie sku.pil ~ałą swą
uwagę na wsłuchiwaniu się, czy nie odezwie
się z.nowu. Po chwili, gdy był już prawie pewien, że to nie nastąpi„ usłyszał nagle:
„Cholera„ . chyba wczoraj się dobrze bawi~
lem".
To była jego pierwsza myśl tego dnia, pamiętał dobrze.
„Gdżie ja wczoraj bylem? Zaraz „ t\.ha, \I
Anthoneg o.„ Ale kac".
Zorientował się, że czuje przeraźliwe zimno w
stopach, jakby stał boso na plastyku podłogi,
chociaż miał już ria nogach grube skarpety i
pantofle. W jego oczach nakładały się dwa
obi'azy: bardziej wyrazisty , tego, co m'ał przed
sobą. Drug.i, słabszy , był jakby echem t >~go, co
widział zaraz po przebudze niu: Zapalił papierosa i usiadl na tapczanie. Czuł dziwną sła
bość rozlewającą się po mięśniach.
- Przeżywam wszystko dwukrotn ie - myJakby wszystko. co przewija się przez
ślał. mój mózg, wracało do niego po jak·imś czasie.
A ten głos z ran~··· Wygląda, jakbym w nocy,
w czasie snu składał komuś raport z całego
dnia.
Poczuł na glowie strumiei1 lodowatej wody,
aż sięgnął dlomą ku suchym włosom.
- Moja ręka jest sztuczna. Może uległem jak i emuś wypadkow i i zastąpiono ją protezą? Ale
dlaczego nic nie pamiętam? W ogóle nie pamiętam mnóstv.-a rzeczy . .Jestem dzien. 1 K"ar7~'11,
ale. co ja w ogóle w tym zawodzie robie~
dwóch
sklecić nawet
Przecież nie umiałbym
rozmawiać
mogłem
słów reportażu. O czym

przeraził się.

„„.a.ntbw ani on, ani w ogóle fadna ziemska
·maszyna cyfrowa nie jest ". s.tanie osiągnąć poziomu samodzielności..."
,.Może to telepatia? Ale to jest mój własny
Nagle poc.11uł :1 przerażeniem, że uginają się
pod nim nogi. Osunął się na podłog~. dysząc
ciężko. Przed oczyma wirowały mu barwne pła
ty.
- Słabnę - uświadomił sobie.
Przy jego głowie rozległ się dzwonek WycUłgnął rękę do góry i ściągnął słuchav;kę r
- Do diabła, Fred - krzyknął ze ~ł•.(chawki
L<mdson. - Gdzie ty się podziewaJ z? .M1ałes
być przed godziną!
- ~J.e mogę przyjechać.„ Skąd dzw Jnisz? ·
- Jak to, skąd? Z obserwato rium. oczywiśeie. Wreszcie jestem gdzie6 p.meJ tobą Słuchaj,
to jest prawdziw a bomba! To odbija fale, nawet nie tylko elektroma gnetyczae . ale w og•)le
wszystkie możliwe rod?:a ie fal. Właśrue się lastanawiają, x czego to Jest zbudowm" !.
- Co?
- Jak to co?! Ten obłok. Jest właśn e najbliżej Układu Słonecznego. Podobno największe
r2diostacj e odbierają od pewnego czasu swoje
z kilkudziesięcion-iinutowym
własne programy
opoźn.ieniem. Straciłeś bombowy temat!
- Landson." Słuchaj.„ Ten obłok, patrząc na
ndego z Ziemi.„ Co on w tej chwili zasłania?
- Chwilę, zapytam. Cll.{ba W~±a i kawałek
wokół niego.
- A kiedy on to odsłoni?
- Astronom owie mówią, ie m:iicj więcej za
stoai:inę. Al~ ...
\
Fred odłożył słuchawkę
„Brak kontakŁ11, brak kontaktu' ' - zawodi1ł
mu w mózgu powracający sygnał. - „Dopływ
energii odcięty. Brak kontaktu ..."
'labł coraz bardzieJ. Leżał na podłodze, dysząc c1ęLko. Zrozumiał wszystko. Prz.eo paroma
aty miał cięzki wypadek, \\1edy Jeszcze n
pewno był człowiekiem z krwi l kosc1. 1 loz""
jego
zginął wtedy, a Oni tylko skopiowa li
ciało i wyposazy h Je w okaleczoną, kontrolowaną psychikę, samodzielną na tyle, by mogła
zbierać dla n~ch informacj e, lecz niezdolną do
buntu. Poruszył się z trudem. Energia konc·zyła
się. Wiedział, że Om muszą być gdzieś w po.
bliilu, może nawet już jechali po ńieg·l.
Uciec cenę
~ Muszę uciec, za wszelką
myślał rozpaczliw ie, lecz wiedział, że mogłby
wykonać co najwyżej kuka kroków.
„Ta Annie"' Ona ma. ~ele:fon A.P-92-887„."
Uniósł się i: trudem i zaczął wy>kręcać ten
właśnie numer.
- Merle ona - myślał. :- Prawie mnie nie
. .
:mna. Ale powinna mi pomóc...
- Słucham? - ror.legł 1i1t w słuchawce rrzą
c7 głos staTej kobiety.
- Halo? Chcę mówić z Annie.
- Aninie? - głos kobtety załamał siE: płaAnnie nie żyje.„ Wczoraj przejecha l
~m ją samochód .„
Srodek ciemnej ulicy, pędzące światła samochodu, ryk klaksonu i wyroki, kobiecy krzyk„.
- Proszę pani! - krzyczał, zużywaJąc na to
resztki skumulow anej w ciele energii. - Czy
ona była sama? Nie było z nJ.ą kogoś jeszcze?!
- Nie, tylko ona. Ten kierowca uciekł„. Zna.
.
leźli ją potem.
osunął się
Odłożył słuchawkę na w1dełk1
oiężko na podłogę.
Nie pozwolą mi umrzeć. Nie wypuszczą mnie
1 rąk, jestem zbyt cenny. Muszę zniszczyć swoje ciało, zanlm oni odzy&kają nade mną k~n
trolę. Spalić, spalić cały dom.„
Z największym trudem pełznął do kuchni.
Energia kończyła się, zdrętwiałe mięSn.ie odrGawiały mu posłuszeństwa. Je&z.cze wyciągnął rę
kę przed siebie, najwyższym wysiłkiem woli
wpił rozcapierz one palce w dywan. I tak znie·
ruchomiał, zapadając się powoli w c1emno~ć
„A niech to.„" - zadźwięczał cichutko głos
na samym dnie jego gasnącej świadomosc:.
Obudził się późno. Stanowcu i za p.Jźn'J Za to
po raz pierws-zy od dłuższ"'go C"!;asu bez kaca.
Spojrzał przelotnie na kalendar..:, na który:n
jarzyła się data: 15 lipca, sobota. Wyskoczył z
łóżka i pobiegł do łazienki.
- Takie całod2li.enne włóczenie si" pJ lesie
myilał przy goteż ma swoje dobre strony leniu. - W życiu się tak dobr::e nie c„ułem.
Tylko, że nie stać mnie, żeby cz~ś::Jej tracić na ~
odpoczyn ek cały dzień. Landson spnątnał m i
reportaż sprzed nosa„. · No, nic, dzis jadę do
:.VIeresco, odbiję _sobie.
ręce

przyglądał

się

przęz
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SOŁEGO DIABŁA".

widełek.

Wycierając
małej rance

'

„ENKLA WA, NEOMA1. Marcin Wolski
.
TRlARCH AT, SWINKA ".
Wydawni ctwo Literackie , nakład 20.000 egz.
Książkowa wersja znanych nam z „trójki"
Na dobrym poziomie, trzyma w
opowiadań.
napięciu i, co chyba najważniejsze, napisane po
polsku, a nie po polskiemu , jak często to się
zdarza.
2. J. G. Ballard „°(\'YSPA".
Czytelnik , nakład 20 OOO egz.
Choć to nie fantastyk a, ale autor inakomit y
znany przede wszystkim z SF, stąd wspominać o niej nie należy. Przeczytać radzimy, powinna być jeszcze w biblioteka ch publiczny ch.
3. Kornel Makuszyński „PRZY JA CIEL WE-

głos".

Sonda

•

Wydawni ctwo Literackie , nakład 100.000 eg~
(tylko!!!)
Książka wydana po raz pierwszy od 1930 ro·
ku. Baśń. Chwalić nie będziemy, bo nie mam
sądzić Makuszyńskiego. Proponuje my wydawcy
natychmi ast drugie wydanie.
4. „SPOTKA NIA W PRZESTW ORZACH -1"
Antologia młodych.
KA W, nakład 100.000 egz.
Pozycja słabiutka i bardzo nierówna , czyli są
rzeczy przeciętne, słabe i bardzo złe. Szersze
omówieni e w jednym z najbliższych numerów .
5. Janusz Zajdel „OGON DIABŁA".
KAW, .seria „r. dżdżownicą", nakład 100.000
•
egz.
pisarza.
Fatalna książka dobrego skądinąd
Recenzja za tydzień.
6 Stanisław Lem „WIZJA LOKALN A"
Wydawni ctwo Literackie , nakład 50 OOO egz.
REWELA CJA! Omówien ie będziemy w stanie
napisać, po powtórnY m przeczyta niu pozycji.

SFA.N-CLUB
WA.RSZA.WA

ki
AITDBZEJA BIEDRZYCKIEGO

Kosmostwo

Rącznik

poplątaniec.

:itanutium ccn.tontuLium.

chwilę

na palcu, śladowi po wczcrajsz eJ
ucieczce z miasta, który zadał sobie ·przy nieostrożnym otwierani u puszki konservv.
WARSZA W A, lipiec 1981

•

Rabuś wypukły.
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W kręgu .fantastyki
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Er!i ostroi.inie wyniósł dziewczynę
Sewan stał
li:I ganek Centralnej.
1iemal w zenic·ie i dopiero teraz
:rli zauważył jalk było gorąco.
Domiki znajdowały się około trzystu met.rów od głównego wejśccra i żeby skróoić sobie drogę, Erli przeszedł na p~zełaj
przez trawę. Znajoma, ziemska trawa miękko
szeleściła pod nogami. Gałęzie· drzew czepi~ły
się twarzy i ubrania. Ich dotyk byl zad~iwia
jąco miękki i delikatny. Erli przyłapał s~ę na
tym, że nie myśli o katastrofie, która s'.ę tu
zdarzyła, że zapomniał o Ley, zaipa:mmał o
wszystkim i że troszc.zy się t)'.lko o J~dno żeby niez· ręc2lnym ruchem nie z.mącić snl\1
.
dz,iewczyiny.
Ocknął aię z zamyślenia i od .razu zrobiło mu
się gorzej. Czas! Ile czasu prz~zło od momentu gdy wylądowali na Pustelniku 7 Około trzydzlestu minut a jeszcze nic nie wiadomo. Co
z Ley? Co się &tało ze wszystkimi! Cała nadzieja w Evde i w tym, że w sztabie ekspedycji Zillajdą jakieś zapisy„. POWli.nni coś znaleźć.
Popatrzył uwlłWie na twairz Evy. Co ona tu
przeżyła?

mi się wydawało.
Jumma tam nie
było. W miejscach, gdzie siedzieli zobac,zyłam
dwa ~ielety i strzępy spalonej odzieży ..• Eva zak.ryła rękami twar,z i pokiręcdła głową.
- To coś strasznego.
Sven przysiadł na brzeżku tapczanu i odcią
enął ręce driewczyny od zapłakmych oczu.
- Co było dalej?
· - Przest['aszyłam się. Nie mogłam sobie wytł!Umaczyć, co się stało. I to właśnie było najgorv;e. Wywołałam wszystkie bazy naraz. Nikt
nie odpowieduiał. Cała aparatura była popsuta.
Wybie~łru:1 z kopuły zatrzaskuj~<: drzwi. Może
uda s.ię ich wywołać z central•! łączności zePrzecież
myślałam z nadzieją. wnętrznej ona dubluje łączność pulpitu. Ale tam też nikt
nie odpowiedział. I wtedy sobie wyobraziłam,
że z09tałam sama jedna na całej planecie. Nie
wiedziałam, co się stało że wszystkimi, co sta. nie się ze mną teraz, za moment, za minutę.
Zostałam sama. To było przerażające. Zmusiłam się, by pójść do S'ZJtabu. Tuzeba było doprowa~ić do pOI'IZądku materiały. Przecież wy
mieliście przylecieć na Pu&teln·i ka! Musiałam
ja~oś ułatwić wam zadanie. Chociaż w czymś
pomóc. Ale okazało się, że pamięć komputeTa
jest czysta - żadnej informacji. Zupełnie jalk:- •
by umyślnie ktoś ją starł. Taśmy z apa['at6w
rejestrujących mikinęły. Wszystko tam z!lll'dzewiało, połamaro się, popsuło. Nie został ża.den
dokument, na podstawie którego można by było
sądzić, co działo się na bazach w ostatnich gowięcej niż dwie minuty, tak
Weszłam do sztabu. Em-y i

- Henry! Uspokój się! Weź się w garść!
- Wybacz Henry ;- powiedział Erli. - Polecisz do Ozy. Z pewnością zaraz tak · zadecydujemy. Teraz pójdziemy do Centralnej i tam
wszystko postanowimy„.
Henry opanował się wreszcie, wstał i wszyscy czterej skierowali się do Centralnej.
- O jakiej huśtawce mówił Stakowski? Nie wiesz przypadkiem,
spytał Erli Svena. ,
co miał na myśli?
- Nic mi nie przychodzi do głowy.
- Do tej 'pory o czymś takim nie wspomi-

.1

nał?

-

Niczego takiego nie

zdarzyło

mi

się

sły

szeć.

Zatrzymali się przy centralnym pulpicie.
huśtawkę?
- Jak można przedstawić
njl
spytał nagle Nikołaj. Pozostali popatrzyli
niego zdziwionym i nie rozumiejącym wzrokiem.
- No, jak najprościej, schematycznie można

przedstawić huśtawkę?
linię
Erli narysował na papierze prostą
przez całą kartkę, a pośrodku przeciął ją od-

cinkii!ln pod niewielkim kątem.
- Tak mniej więcej ~bym i ja narysował co chodzi. Widziałe~
Ale o
rzekł Sv.ea. gdzieś taką?

- Widziałem. Zupełnie niedawno, nieraz wiErli malazł domek l kopnięciem otworzył
dawniej.
działem. Może tydzień temu, może
drzwi. Minął jeden pokój, drugi. Gd~ie j_est
Tylko gdzie i dlaczego? Nie mogę sobie przysypialnia?· Niech szlag trafi tych architektow.
·
pomnieć. Ale postaram się.
Tu i zabłądzić nietrudno. Wreszcie. zobll:czył
- Od razu nie możesz? - spytał Sven.
szeroki niski tapczan i położył na mm dz.J.ewczynę. 'spała. Oddech mia~a ~poko)nł', a s.erce
bilo spokojnie i rbwnomiei1nie. :Elr.li wyJ'l'zał
WIKTOR KOlUPAJEW
przez okno.
Nikołaj Tirajkow, zeskoczywszy z gai!l!kiu Centralnej, biegł w kiie'.I'unku domku. ~vei;i. i H~1:ry
sz1i wolno. Kilka razy zatirzymah &1ę. Widać
było, że Thompson tŁumMzy coś Will'towi, który tylko pr.zecząco k!ręcił głową.
- Co z nią? - spytał Nikołaj.
- $pi - zwięźle odpowiedział Erli
- Czyżby nic nie powiedziała? .
- Powiedziała: „Jak tu strasmie."
.
- Co to mogło znaczyć?
Na tajemniczej planede Pustelnik, gdZ:ie wbód dzikiej przyrody ziemianie
- Albo to co się stało ze wszystkimi, al~o
odkr.y~i "'.ciąż sp.rawne technic~ie bud~wle ,!>°~stawione przez jakąś starą
to, co ona s~ma przeżyła, albo jedno i dTugie
razem. T.rzeba będzie zastosować s.tymulator
cywihzac?~· ląduJe state~. łącm1kow~ „F1:>łe~ •• Niestety spośród dwustuosobowej
ND. ~ie mamy czasu. Teraz musi 1ią ocknąć ..•
ekspedycJ1 na tzw. StacJ1 CentralneJ znalduJą Jedną jedyną dziewczynę i to
Pośpi sobie potem.
w stanie szoku - Evę.
- Dobrze - odparł Nikola~ i wyszedł do ła
denk.i, gdzie zazwycza~ przechowywane były
.
wszelkie lekaTstwa.
Do pokoju weszli Sven i HenTy.
dzinach przed kllltastrofą. Nie 11111a.łdsieci1 łam
;
- Nie.
- Hemy prosi, żeby dać mu wirolot - "1ż
nic.
- Postaraj się sobie przypomnieć. Może właod progu rzekł Sven.
Eva zamilkła.
tymczasem
~nie w tym tkwi rozwiązanie? A
- Ja tylko dolecę do Ozy ł 1W'6cę. To za- Mów dalej, Evo. Tera.i je&t nas pięcio.r.o
przygotujmy plan działania. Nie możemy przez
ledwie cztery godziny - pospiesznie .wyrzu~ił
- rzekł Sven.
cały czas przebywać razem. Dlatego potrzebna
z siebie Henry. - I tak trzeba będzie Jecie~
- Wtedy zaczęłam mieć halucynacje, Myślabędzie wzajemna łączność. Potrzebna nam
nam
mi
do bazy. A Oza jest w 111ajb1iilszej. Dajcie
łam, że wariuję. Od tego zrobiło się jeszcze gojakaś centrala, do której spływałyby wszystkie
wirolot.
rzej, jeszcze strasZ!lli.ej. Czasami widziałam Ezr~
z
informacje, które będziemy zbierać. Jeden
- Ale przecież ty nawet n·l e umie5'% pilotol Jumma, jak chodzą po Centralnej i dyskutują.
nas powinien stale znajdować się tu, w Cenwać - mruknął Sven i odwrócił się. Trudn<i
Ale przecież ich nie ma. Brzecież oni umarli.
tralnej. Najlepiej w ośrodku łączności. Będzie
mu było wytrzymać błagalny Wlll'Ok Hetnll'y'ego.
Ale mimo wszystko oni chodzą. To szaleń
to wygodne w przypadku, gdy któryś z nich
- To wcale nie jest skomplikowane.
stwo? Człow~ek nie może tyle . ~nieść. Kit6ry
nagle się odezwie. Kto zostanie? Henry oczy- Nie, łfenry. Nie. Jest nas tylko pięc~oro.
dziś mamy?
wiście nie zechce„.
I minęło już trzydz..ieśc.i pięć minut od kiedy
- Dwudziesty czwairty.
- Nie.
tu jesteśmy, a wdąż jeszcze nic nie wiemy!
- To znaczy, że mln~<> dwanaście dn<l. Wy- Więc kto? Ja jestem zmuszony lecieć z
Nic! Rozumiesz? - i cicho dodał. - PoczekaJ - glądam na obłąkaną?
Henry'm, choć mógłbym sam.
trochę. ZaJraz obud~! się Eva.
- Jesteś zdr·owa, Eva - !POW~edział Nikołaj.
- Nie - powtórzył Henry.
Henry podskoczył d-0 Svena .f chwycił 10 11a
- Jesteś tylko bardzo :zmęc.zona.
- Erli nie zdołał się jeszcze we wszystkim
.
.
zamek przy kurtce.
- Boję się.
zorientować„.
- Jakim prawem tu dowodzi~?! Tu nie
- Teraz jut się niczego nie musisz 'bać - Eva - rzekł Nikołaj. - Dopóki ona śpi.
Fiołek"! Kto ty jesteś? Stakowskł? Tu są po
Sven położył rękę na jej ramieniu. - Nie poja tu będę. A kiedy się obudzi.. Dla mnie, z
dwa wiroloty na każdego z nas. Możecie zajminęłaś niczego istotnego?
odpowiednia
pewnością, znajdzie się bardziej
mować się czym chcecie, a ja polecę do Oz!.
- Nie.„ Zmęczyłam się. ~ęozyłam się tym
robota.„
Muszę, kon iec2lnie muszę wiedzieć, co s1ę z mą
wszys·tkim.
- Dobrze - Sven wstał i przeszedł się po
stało. Muszę to wied:uieć teraz, zaTaz, roz~
- Eva, teraz zaśniesz. Musisz odpocząć.
- Każdy ma wziąć ze sobą tarczę łą
pokoju.
miesz? Nie mam zamiairu czekać, aż wy s11~
Prawda?
samej?
mnie
zostawicie
- Nie
czności wewnętrznej i radiotelefon do łączno§ci
zorien tujecJe.
- Eva, będziesz sama; My nle możemy trazewnętrznej. I nigdy się z nimi nie rozstawać
- No cóż - cicho powied7iiał Sven. - Niech
cić czasu. Powinnaś nas zrozumieć.
przy so. .
.
.
decyduje wi~kszość.
- Dobrze, zasnę. Ale nie dłużej ni.ż na dwie ' Każdy zobowiązany jest zawsze mieć
. bie chociaż lekki biaster. Nie wiemy co się tv
Wszedł Nikołaj trzymaJąc w wyciągm~teJ ri;godziny. To mi zupełnie wystarczy.
do
zdarzyło. Henry i ja polecimy wirolotem
ce strzykawkę. Watką umoczoną w spirytusie
- Spij, Eva.
bazy Ozy. Wystarczą nam na to cztery godziny.
przetad Evie rękę powyżej łokcia i ztrobił zaCzterech ludzi wyszło z pokoju. Dziewczyna
rzeki
- Tam nie działa radiolatarnia
strzyk. Hemy milcząc usiadł nagle w fotelu.
nadziei.
odprowadziła ich wzrokiem pełnym
Henry. - Przeprowadziłem nasłuch.
Zamiknął oczy, odchylił się na oparcie i zac~ął
Tak, jest ich teraz pięcioro.
1
cztery godziny
- Dawniej wystarczyłyby
wolno kołysać się razem z fotelem 11 całej 1iły
Ale bez namiaru„. Nie wiem, czy uda mi się
zaciskając dłonie na poręczach.
szybko ją znaleźć na podstawie mapy.
Eva otworzyła oczy, niedowiel"zająco rozej- Ja tam bywałem - ppwiedział Henry. rzała się po pokoju i ledwo dosły52a1nie wy- '
ł ·
Szybko ją odnajdziemy.
szeptała:
A ty Erli spróbuj
lecimy.
razie
takim
W
- Chłopcy„.
na ganek drewnianeErli
·
wyłamać drzwi sztabu.
- Uspokój się Eva - Sven podszedł do niej,
go domku i rozejrzał się. Dookoła
- Eva mówiła, że ma klucz - sprzeciwil
pom.ógł podnieść się i gestem ręki ws~azał
w
było tak pięknie! Rozrzucone
się Nikołaj.
Erli'ego. - Erli Kozales, dz,iennikan - fizyk.
wielkiego,
nieładzie domki pośród
. - Rzeczywićcie, jak mogłem o tym zapom.
Przyleciał z nami.„
cienistego parku. Biała grupa Cennieć? Tym lepiej. No cóż, chodźmy. Co będzie
Dziewczyna usiadła, podwinęła nogi pod siebłę
bezdennego,
tle
tralnej, jakby płynąca na
my robić za kilka godzin - nie wiem.
bie i opada się na prawej ręce.
kitnego nieba. Miękka, zielona trawa i dzikie
- Nie ma sensu zastanawiać się nad tym - To znaczy, że nie zwariowałam?„.
kwiaty, zupełnie jak na Ziemi. Dziwne, poworzekł Nikołaj i wyszli na korytarz.
- Co tu się stało? - twardo spytał Sven.
dujące zawrót głowy zapachy, na które wcz7ś
Sven powiedział:
- Gdybym to wiedziała ...
niej nie zwrócił uwagi - wi;zystko było me- Eva, co tu się stało? - powtórzył Sven.
- Jeśli to wrócili ci, którzy byli tu przed
nieznajome.
nowe,
zwykłe,
- Ni e mam pojęcia co się stało... Ale oponami? ..• Jeśli są do nas wrogo nastawieni, nie
te
za
myśli
w
się
zgromił
!
się
Obejrzał
pozostanie nam nic innego, jak odlecieć Fioł
wiem wszystko, co w.iem. Cztery dni po tym
sentymenty nie na miejscu. Prze.d ni:n le~ał
jak wystartowaliście z Pustelnika, Stakowski
kiem". Od razu bym tak zrobił, gdyby~ był
Pustelnik jego drzemiąca selwa i tysiące meogłosił, żeby wszyscy przygotowali się do odloJ?rzekonany, że oprócz nas nie ma tu żadnego
dziesięć
rozwiąza~ych problem.Jw. Dwieście
zywego człowieka. ,
tu na bazy. Zdarzało się to i wcześniej, w~ęc
środki
najdoskonalsze
w
wyposażonych
osób
nikt się nie zdziwił. Zaczęły się wyjazdy. Dzieodnalezienie
Pięć minut wystarczyło im na
wróciło na
nie
obrony
i
łączności
transportu,
siątego na Centralnej zostali tylko E2lra, Jurom
kieszonkowych radiostacji i blasterów. Sven i
Centralną.
Henry pobiegli do hangaru wirolotów. Nikołaj
i ja. Pozostali odleC'ieli.
I znów tak jak' wtedy gdy niósł Evę, zro- Wszyscy prócz was -trojga?
wł~czył wszystkie odbiorniki pulpitu łączności.
biło mu ~ię źle. Gdyby miał czas zanaljzować
Erh poszedł do domku Evy.
-Tak.
to uczucie zrozumiałby, że to strach. Strach.
- I Oza odleciała na swoją bazę? - pozorże nigdy ~ięcej nie zobaczy Ley. Największy
nie beznamiętnie zapytał Henry.
strach, kiedy człowiek nawet nie zdaje sobie
- Tak. Namawiali ją, żeby została, ale barsprawy z tego, że się boi.
dzo nastawała , by ją też wysłać.
- Co robimy dalej? - spytał Sven Thom- A Medy powinni byli wrócić?
pson. - Przecież tak nie można - i wskazal
- Dwunastego. Oprócz tych, którzy stale
Evy.
Erli postanowił nie budzić
Trzeba koniecznie coś
ręką na pozostałych. mieszkali na bazach.
się
obejdą
goC:zin
kilka
te
Przez
robić.
Stakowski?
zrobić
- Co miał zamiar
be;o; niej. Niech lepiej odpocznie jak
Henry leżał na trawie twarzą do ziemi i zda- Nie wiem. Słyszałam, jak Ezra m6wil
należy. Wysunął z jej biurka kilka
nerwowo przygryza!
je się płakał. Nikołaj
Jummowi, że Stakowski chce pokazać, co to
>zuflad, ale klucza tam nie było.
wargi.
takiego huśtawka.
pierti
na
Znalazł go natomiast
- Minęła prawie godzina - stwierdził Erll
- Huśtawka? - zdziwił się Sven.
- a my nadal nic nie wiemy. Trzeba sporządziewczyny, na łańcuszku razem z malutkim
- Co za huśtawka? - spytał 'Elrli.
meqalionem. Starając się by pnypadk:iem Evy
dzić plan działania. Przecież oni nie mogli tak
- Nie wiem - Eva wzruszyła ramionami.
nie zbudzić, Erli rozpiął łańcuszek i delikatnie
wszyscy naraz.„
Ez.ra i Jumm siedzieli przy centiralnym pulpigo pociągnął. Dziewczyna lekko się poruszyła i
- Dlaczego nie puściliście mnie do Ozy!? cie, w sztabie. Stamt11d przeoież jest łączno"ść
i uderzyl
Dlaczego? krzyknął Henry. ścinęła mu rękę, ale nie obudziła się Wreszcie
ze wszystkimi bazami. I komputer też tam ;est.
klucz znalazł się u niego. Nie tracił już czasu
pięścią w trawę. Sven skoczył ku niemu, gwał
Po~łali mnie oo kaw0.. Zeszłam na dół. Kawa
na zapinanie łańcuszka. Po cichutku wyszedł z
townym szarpnięciem podniósł z ziemi i silstała w termos:>ch w ba'!"ze. Wz,ięłam jeden i
pokoju.
nie potrząsnął.
weszłam na górę. To wszystko zajęło mi nie

Huśtawka

8

Pustelnika

wyszedł

l
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Przed drzwiami sztabu zatrzymał się, wyoddech, wywołał Trajkowa i spytał:
- Nik, czy oni już polecieli?
- Polecieli. Wszystko w porządku. Będę z
nimi rozmawiał co dwadzieścia minut. Możesz
zajmować się swoimi sprawami.
- No to wspaniale.
- Gdzie jesteś?
- Otwieram drzwi do sztabu. Ledwo znalazłem klucz.„
Erli otworzył drzwi. Wionęło na niego stęch
Czyżby 2ełym powietrzem. To go zdziwiło.
psuła się wentylacja'! Nie zadziałał też automat uruchamiający oświetlenie. Ledwo dostrzegalnie świecił sufit. Odrobinę jaśniej od strony południowej i północnej, w środku zaś bylo
zupełnie ciemne pasmo. Przy takim oświetle
niu trudno było cokolwiek zobaczyć i Erli poruszał się niemal po omacku.. 'Frochę pomagaprzez otwarte
ła struga światła, padająca
drzwi.
Nie znał rozkładu pomieszczenia, ale oczy pomału przywyk.ały do półmroku. Poruszał się
pewność ~ siebie
już pewniej, ale cała jego
i
znikła, kiedy dotknął ręką oparcia krzesła
płócienne obicie rozsypało się w pył pod palcami. Erli zatrzymał się. Nie, lepiej wziąć laoświetlenie?
tarnię. Ale dlaczego nie działa
Szybko, wzdłuż świetlnego pasma podszedł do
Nacisnął.
drzwi i namacał ręką wyłącznik.
Charakterystycznego pstryknięcia nie usłyszał,
zaś elementy wyłącznika z hałasem upadły na

równał

podłogę.

- Erli - wywołał go Trajkow.
Erli, niespodziewanie wywołany drgnął i nie
wiadomo dlączego odpowiedział szeptem:
- Tak, Nik.
- Co tam u ciebie?
- Dziwne .•.
- Pomóc?
- Nie, Nik. Nie trzeba. Powiedz lepiej, gdzie
mogę najprędzej znaleźć latarnię?

- Latarnię? Co ty, w podziemiach jesteś?
Automatyka
- Nie myśl, że zwariowałem.
nie działa, a wyłącznik rozsypał mi się pod
palcami.
- Wątpię, czy znajdziesz bliżej, niż w pomieszczeniach gospodarczych. Przynieść ci ją?
- Sam pójdę. Nie powinieneś odchodzić od
-o
pulpitu łączności.
minut.
- Łączność dopiero za trzynaście
Zdążę.

- Nie, Nik. Przez cały czas powinien tam
ktoś dyżurować.
Erli zszedł po s~hodach, znów przebiegł przez

korytarz trzeciego pierścienia i zagłębił się w
podziemne przejście. Kolba blastera obijała mu
się o plecy. Erli pomyślał nawet, że tu w Centralnej Stacji, broń jest całkiem zbędna. Łań
cuszek świateł biegł wraz z nim, odrobinę go
wyprzedzając. Tu wszystko dzjałało normalnie
W pomieszczeniach gospodarczych stała tablica
informacyjna. Erli nacisnął guzik oświetlenie
awa~yjne", zapamiętał numer sekdi i pobiegł
dale]. Drzwi sekcji otworzyły się same, gdy
t~lko się do nich zbliżył. Na zastanawianie się
me było czasu, więc chwycił niewielką latarkę i schował do kieszeni kombinezonu. Znalazł
akumulatorowe
na półce dwie duże lampy
wziął je, potem trochę się ociągając wziął jesz:
cze dwie. Więcej nie mógłby już unieść.
Tak samo biegiem powrócił do pomieszczenia
szta1;>owego: Przed drzwiami wciągnął głęboko
powietrze 1 wszedł. Postawił lampy na podło
dze, zapalił jedną z nich i podniósłszy wysoko
nad głową wolno poszedł naprzód.
By1a to sala o średnicy około czterdziestu
met~ów. W:zdłuż ścian stały zespoły komputera,
?loki pamięci zewnętrznej, drukarki, plottery
1 cała aparatura pomocnicza Obok nich stało
piętnaście foteli operatorskich. Kied.Y Konrad
Stakow~kl zaczynał.. kolejne pogotowie opraco~ywama lnformacJ1, wszystkie one były zaJęte.

zajmowała dziesięciometrowa
Srodek sali
podkowa . głó~nego i;>ul'pitu z różn~kolorowymi
prograszacho~mcam1 przycisków I klawiszy
mowania: urządzeniami dwustronnej łączności
z dwudziestoma bazami położonymi na Pustelnik~, P?.lpit głównego komputera. tablica sywewnętrznej
gnahzacJ1 alarmowej, aparatura
wideołą~zności. N.a samym środku sali stało jeje:
szcze kil~a ~o.tel!. Zazwyczaj zajmowali
Stakowsk1, Fihp Ezra i Edwin Jumm.
Erli pos~awił la'?pę na pulpicie. Obszedł go
a następnie
dookoła niczego me dotykając,
wszedł do śro?ka.. Pierwsze dwa fotele były
siedziały dwa
puste.. W trzecim 1 czwartym
lud.zk1e szkielety, gdzieniegdzie obciągnięte skórą 1 strzępkami odzieży.

Przez kilka sekund Erli przyglądał im się
pote!'11 spa~ma~ycznie wciągnął ciepłe, zatęchł~
raz
pow1~trze 1 ścisnął rękami skronie. Po
t~zec1 ogar_nęła go fala strachu i zaczął cofać
się do WYJścia, powstrzymując wyrywający się
aż
z gardła kr~yk. Zawadził o róg drzwi I
wzdrygnął się, tak to było niespodziewane. Pod
wpływem jasnego światła na korytarzu trochę
doszedł do siebie.
„A j~k tu się musiała czuć Eva - pomyślał.
- Kob1e~a, sa~a. I jeszcze potrafiła coś nam
~powiedzieć. Znalazła siły, żeby upewnić się,
ze ~ blokach pamięci została starta cała lnfor-

~~;:a. Ja nawet tego nie byłem w stanie zro-

- Erli, co tam u ciebie? - wywołał go Trajkow.
- Pozostało r;am do~edzieć się, co się stało z -pozostałymi dwustu dwudziestu ośmioma.„
- To znać~y. .. Eva powied z iała prawdę?
- Jeszcze Jaką prawdę.
- Wywołuje mnie Henry. Wyłąrzam się.
- Pozostało dowiedzieć się, co się stało z
pozostałymi dwustu dwud7iestu ośmioma _ jeszcze raz szeptem powiedział Erli i ponow1;ie
wszedł do sali.

C.D.N.

•
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KAŻDY,

Kolumna ósml
(at'ly d przo~ u:]

Więc pod tego

Rozbickiego
p l' a wda,' nie

C

ukazała · się

jeszcze

książka

o turystyce Sotera Rozmiar Rozbickiego, ale
już

dziś przekazujemy co n;eco z tej dziędz..i
ny. Na 'początek dziedlillY pokrewieństw języ
kov.;ych, polsko-bułgarskich. Przydadzą się one

amatorom wypoczynku nad Morzem Czarnym.
rn i lośnikom języka, a takich na szczęscie nie
brak.

Po pierw,- zych •łowach podziwu, że jednak
jedziemy, że_. nie odstraszyły nas ce.ny, autor
daje praktyczne wskai:ówki, żeby stę nam,
początkującym, faux· pas nie przyda.rzyło:
... Zachodzimy np. do mieszkania, miesa:kań
,~- ~ą gościnni i pierwsze słowa j'akie słyszy
my to „zapowiadajcie" (:i; akcentem na ,\•ia).
Proszę 1<ię nie peszyć,

1-.lO DRUKOWANE TU TEKSTY TRAKTUJE
CZYNI TO NA WlASMĄ ODPOWIEDZIALNO$ć!

SERIO -

,

inyś_lcie", że jest to import z naszego kraju, o· 1
z;na.cza on miód po1hy, patrz ,.polskie drogi' ',
(drogi polne); w piekarni nie domaga3 s,ę od
czarnookiej sprzedawczyni bułki, bowiem „buł
ka '' to kobieta dojrzała, żo.na; w tramwaju
gdy cię poproszą, ażebyś podupkał, nie wy-1
lrztszczaj zdziwionych oczu, chodziło o bilet,
dupka to dziurka, np. Miecia dupka to n;e
pojęcie intymne w kręgu z.najomych naszego
kolegi, ale niedvw1edzie legowisko (Miecio niedźwiedź, dupka gawra, dziura). Jeżeli
ci nasza gospodyni powie, iż jej sąsiad się
„zbyrkał'', wiedz, że sąsiadka jest wolna, gdyż
mąż odszedł od niej, tu ci' się przypomina fragment naszej pastorałki: „koza się zbyrkała,
powróz mu urwała, skoczyla, jak dzika do lasu bieżała '. Widzimy tu przesunięcie maczeniowe. Jak i w na. tępnym przykładzie: spi. kerka na dworcu za.powiada pociąg z taikiego
a takiego „koło boku" · - nie myśl, że wagony
tuz, tuż zgodnie z piosenką ludową:
ty
dziewczyno ruszaj sobą, bo mi źle tai1cować
z tobą, bo mi wisisz k o ł o bo k u itd. Koło bok to peron. A poza tym wszystko podobne:
chleb I chliab, mleko I mliako, nie ma I niama
;:iączki / ponczki, pia!ek j pja1ek itd).

nie jest to absolutnie

'\\'yrzut, iż wizytę należało zapowiedzieć zgodn ie z przyslo\dem ro~yjskim „nieżda=yj gost
C'huże Tatarina" ale jest to gościnne zaprosz:eme: \\i tamy, zachodźcie bliżej, siadajcie".

I

Wiadom,olci o BRR: J. '.!'\l!Włm
Pegaz dęba BtT. 'I, 373, W-wa
1950: Ży"ie i "P?'CLWY
So~ra
Rozbickiego
Pacyenta
Filozofii,
Łńdż 1980.
Z po,.,.ataniem
-

KAZIMIERZ GUZIK
(Polanica Zdrój) I

Kiedy na ~tole pokaże się miód polski („poł
~l;i'' z pPe r.:i it- .'"Zykowym twardym „l'') n ·e

Henryk
Czarnecki

Refleksja
... Ciasno. Coraz trudniej s .ę
Szpary w podłodze
Swierszcz
wyprowa
zza żeberek kaloryfera, w telewizorze dudni i huczy d'la dwudziiestu od razu
mil'.onów„.
a-chronić.
zajęte.
dził się

Trzeba zo,ta\\ ić

sobie ma
rzeczy kv'.1
kre1mych.
Ka wałek
miejsc,;.
gdzie wsz:)-stko moż11 się zda

leńką. lukę

wśród

rzyć.„

Wybierzmy gię na "ł.'yciecl·
po lrliry<:hu. Gd.z.ie zakurw~
ne kdendarze, !ia.bawiki, ramv
od zapomnii.a·nych obrazów, na
~

kltóre dzisiaj

Co p~wiesisz

lud-ziom bru

• •
ścianie?
na SW()JeJ

uuu, szikoda im eza•su, !eby
przy~tanąć,

wmalować

mie~ca dokoła,

ucha,

posłuchać.

świerszcz

wtedy

za

trochę

dotkną'ć

de

Może

kominem

•:ę

odezw~e?„.

Daleko
od ~p:-aw og:o:l"lnych. p:zytłaczających swo:.n
c:ężarem.„

Dzisiaj.
'111' <lobie
lodowek
telewizorów,
coraz
mnlej
miejsca na świerszcze, na C J ~
małego jak gest, Jak chw:la,
jak zatrzymani! się w b:egu

na

chwilę„.

Zdjęcie to moina traktować jako rodzaj testu: otóż Czytelm~
wypatrzeć wśród widocznych tu obrazów ten. który najchętniej powiesiłby na swojej ścianie, a następnie zapytać ukochanej Żony o opinię na tenże temat.

'nnien

Jeżeli wybór będzie zgodny na przyklad padnie na który!
pejzaży widocznych niestety tylko we fragmentach będa
żyli zgodnie i szczęśliwie. Jeżeli jednąk Pan wybierze nie cał·

z

~iem ubraną panią. a Pani eleganckiego starszego pana "'
::n;iszce, perspektywy dla małzeństwa są raczej mal'ne.
Xa pocieszenie· dodajmy jednak, że większość testów się n1~
nrawdza ..

Roman Gorzelskl

je>ZCZE!

n,e? ...

STRATY
Spiszę

ten dzień na straty, z forsy nic nie wyszło.
Wieczór też diabli wzięli, bo dziewczę nie przyszło.
I choć znów w fortepianie - na złość! - pękła struna,
Można uciec na biegun koniem na biegunach:
Lecz chyba nic. nie wyjdzie i z tego pomysłu..•

List d~ redakcji

OSZCZĘ~

OZAJMY!
Traktuiac z nalezyta ob:, -

\\·atelską powagą nakaz o
<zczędzania wszędzie,
gdzie
<ię da,
wadzić

ziś
s naszej
książki „Kołduny,

ukochanej
pyzy i inne przysmaki" pióra Biruty
Markuzy Bienieckiej wybraliśm~
dwa dania stosunkowo proste 1
nawet możliwe do zrealizowania.
pod warunkiem wszakże, . że ktm;
będz,ie m.iał · ochotę na coś tak
dziwnego. Oto przepisy na:
GULASZ NIEDZIELNY
Szklanka bobu, szklanka fasoli,
szklanka grochu. szklanka kaszy
jęczmiennej. 5-7 szt. ziemniaków,
0,5 kg mięsa, pieprz,, listek laurowy, ~ól, majeranek.
Bób. fasolkę, groch : ka~zE: jęcz-

D

Le tury
przy. jedzeniu
rnienną wymoczyć. Wl.ożyć do nawlać 3 l zimnej wody,
dodać pokrojone w kawałki mię
so i listek laurowy, Gotować na

czynia,

wolnym ogniu ok. 40 minut. mieszając co pewien czas.
Dodać
obrane i pokrajane ziemniaki i

nową

ortografię.

mianowicie
po,Jugiwani<> się w niektóryc 11
wypadkach c,vframi zamia>t
liter.
. Jak wynika z załączonej
próbki tekstu, pisanego w
dług proponowanych
zasad
zamiast 414 znaków litero·
wych.
niczbędn~·ch w dn
tychczasowym systemie. użyto tylko 351.
o;;zczędn oś;
wyniosła więc aż 15 proc.!
Prnsimy sprawdzić!
A oto zmodę-rnizowany, >
szczędnościowy tek.st:
0

.

PRÓ8VCJE
KAl!.TOFlE

z WÓf)Kf OOZYJ'KltĆ

„Podobno pewien mP.lmiarz
1 aturat swvm klientom
zamiast wódki.
Kliinit o ~
znie wypija' i pod 3 muwan1
przez kumpli idzie na P'·

da

4 zylwjąc
~zeta

wpadnięcie

Najgrub 6 any go

na
111<-

_a 3 majQ . Zataczając 7 nl11·

1e wszystko po drodze i

n 8 a
się

opin~e

tylko

~kręci

publicz11ą.
szefa. Le 20()

ku poczcie,

strachem:

pa

~0()

nie? 100 i tam za
czy nie 10~ i?

myśli

ru.

~

B,

ż/."a

.„

cz11

kioskiMn

nie pn 1.1 z1,11
dalej, plotac 3 !>G
.1 i ni w 5 ni w 9.„ "'

.41e nikt

·' 'lożna iść

Włodzimierz
Ki;zemiński

(adres i tel. znane
red.)
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lić, dodać trochę

(Nl()-

utartego maje-

ranku i jeszcze krótką chwilę ,
gotować.
Nadmiar PłY'nU odlać,
J'laczy.nie szczelnie przykryc l .Ili.lnie nim potrząsnąć.
ZIEMNIAKI DUSZONE
W SERWATCE
Obrane ziemniaki umyć, pokrajać na duże kawałki, dodać posiekaną cebulę, sól, zalać świezą
serwatką i udusić pod prZY'kryciem.
Polać skwuec7Jkami i podawać
do zsiadłego mleka, kapuśniaku
lub kwaszonych ogórków ..

CHŁOPAK

Pewien chłopak ze wsi Kładno
Miał dziewczynę bardzo ładną.
Mimo woli
Wyszedł z roli.
Ktoś tworzy z nią

parę składną.

'

proponujemy wpropowszechną

' dalej gotować 3()-4() minut,

Rys. Zbigniew .Tu1ka

Nasza

mała

inwentaryzacja

Każdy 1zanujący •ię lokal, llklep, magazyn,
czy co tam może być jeszcze, ma przygotowane dla klientów miłe niespodzianki w rodzaju remontu bez podania terminu otwarcia,
ptzebranżowienia (co trwa jeszcze dłużej), przyjęcia towaru, a w ostateczności inwentaryzacji.
My również pód byle jakim pretekstem po;tanowiliśmJi urządzić małą inwentaryzację, poprosiliśmy przeto nadwornego
plastyka · ,,Od1tosów" o sporządzenie stosownej wywieszki :::e
:wyczajowym napisem: WYSZŁEM DO DYREKCJI, Artysta, z gtową w chmurach, wszystko
iednak
pokr'ęciC
i
wykaligrafował:
WYSZEDŁEM DO REDAKCJI, co było mo=e nawet
i po polska, ale za to bez sensu. I tak. oto
otrzymaliśmy kolejną !laUC'::kę, że prawd::twie
poważne prace należy zlecać
wylqcznie sobie
samemu:
Natomiast co do inwentary::acji wypadła ona
z grubsza tak:
Mamy ponadnormatywne zapasy zdjęć, prze·
ważnie cokolwiek roznegliżowanych panienek ,
niekiedy niebrzydkich nawet. Chomikowalismy
te zdjęcia, chomikowal-i i oto zaskoczvta nas
,iesień, z początku bardzo piękna wprawdzie,
ale potem przyjdzie przecież zima .„ Proponu.iemy przetb wymianę zdjęć panienek całkiem
bez futra na zwykłe, byle jakie, znoszone fnterko. Jest to poważna propozycja hancl!owa,
2' pewnością sq bowiem w Polsce i tacy nu~
.ęzczęśliwcy, którzy z futrami po prostu nie
mają co robić.
Posiadamy te : sporo f!'as:ek, ml!sli mniej !ub

bardziej nieuczesanych i innych drobiazgów.
to rzeczy niekiedy wprost uroc;e i · będZie·
my je kolejno drukować, zgodzą się jednak
.~ami Autorzy, że nie można calej strony 11.pstrzyć takimi malentaskamt.
Do tego numeru - któremu daliśmy numer
ósmy, nie zważa1ąc zbytnio, jakt jest napraw·
dę wybraliśmy na przykład dwa limeryki
Romana Gorzelskiego, autora 1eszcze na Kolumnie Ajencyjnej nie drukowanego. Być mo.:e wprawdzie pierwszy z utworów zostanie zakwestionowany z przyczyn formalnych że jest
to niby nie całkiem limeryk, ale nrzyna1mnie1
wyniknie z tego jakaś polemika..
·
Polemiki. a także listy do redakcji ch o.ć·
by z pretensjami, zjadliwe i drwwce ~ to
byloby natom.wst to, na czym nam najbardz1e1
::ależy. Wszystkie list11 traktu3emy
priorytetou;o i druku3emy prawie natychmiast.
Pan Kazimierz Guzik czekał wprawdzie dość
długo ze swoim tekścikiem o Rozbif'kim. nie
;:;wróciliśmy .1ednak poaątkowo ,uwaqi, ze uży!
miłego zwrotu .,Z POWAŻANIP.M". Nadatr. to
artykułowi prywatny l'harakter, nic więc dzz·
wnego, że z dalekiego m1e3sca w kole3ce prze·
sunęli.~my go na pierwsze.
Inwentaryzacja wykazała rown.ięż, że nie wywiązaliśmy
się
clotąd z uchwały
kolegium
s,twierdzające1 iż .,JU.JKA .JTEST ,'\MIF:$ZNY".
.~aprawiamy to ::aniedbanie, drnkujqc obieca·
11y tr:::eci rystl11rk :: serii.
Są

AJEN1

MR 29 {1182) ROK XXV 22 PAZDZIERMIKA 1982 R.

Zdarzenia
•
•
•1 zwterzen1a
.

-

'- .
'
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Kowboj
na hialym

panii propagandiowych w sprawach wewnętr7ll1ych, bo na temat Polski, to i owszem; nie
mają swoich programów radiowych I telewizyjnych„.
Tio wszystko są rzeczy oczy·
Na.frwny może
wi~te i zinaine.
„dlaczego więc ten
zapytać prezydenta
u
brak logiki
I
USA?".
Otóż lllie jest to wcale brak
log,iki. Przeciwnie - jest to
bezwzględna, twarda logika, w
której Reagana gu~i.k: obchodd
Pols~ i jej związkowcy. Jest
to bowiem cynicma gra „polską kartą" w mocarstwowych
interesach kowboja n·a białym
kioiniu.

JERZV WILMARSKI.

konia'
Lewym
okiem

Billi dyplomatą,
rządu, tylko oso·
więc mógłbym
bą prywatną,
sobie po!ZW()'11ić - ni·e narusza·
międzynarodo·1
jąc obyczajów
wych - na dosadną, a nawet

Niie jestem
ani członkiem

dość obraźliwą opilllię na temat
kultury p<>litycznej i wnysło·
wej odtwórcy rewolwerowców
· z Dzikiego Zachodu Ronalda
Reagana. Nie zrobię tego. Wystarczy, że zacytuję co na ten
temat napisał Richard Nixon,
były prezydent USA, doświad~
czony polityk, wybitny prawnik, choć - oczywiście
a.nty~omunista.

A zarz.ucil mu - dosl-Ownde
- „wąskiie horyzonty myślowe,
brak doświadczenia międzyna·
rodowego I niezdolność do ro·
zum.ienia Europy". Powiedziano
więc dość dosadnie o cechach
człowieka, który ~a swoją ży
'Ciową i najmniej udaną rolę.
Ostatnio :z.nowu mister Rea·
gan poczuł się... prezydentem
Polsln Ludowej, wypowiadając
na temat problemów związko
Może więc
wych w Polsce.
warto przypomnieć oczywistoś
ci.
Ronald Reagan jes.t zde<:ydo·
wanym zwolennikiem regional·
nej - a więc niejako „partyj·
nej'' - struktury związku z.a·
wodowego. Oczywiście w Polsce, bowiem w Stanach Zjed·
noczonych związki zawodowe
mają wyłącznie__ strukturę bran·
·
·
żową.
Ronald Reagan jest zdecydowanym zwolennikiem ·wspól·
gospodarzenia zakładami pracy,
rad . robotniczych, rad zaklado·
wych„. Oczywiście w Polsce,
bowiem w Stanach Zjednoczonych organy takiie .w ogóle nie
są znane.
Ronaldowi Reaganowi zdecydowanie nie podoba się usta·
wa o związkach zawodowych.
Oczywdście w Polsce, bowiem
w Stanach Zjednoczonych w
ogóle, nie ma jednolitego usta·
a
~ią:z.kowego,
wodawstwa
więc nie ma ustawy, w oparruch
działałby
ciu o którą
związkowy. Istnieje natomiast
którymi
przepisów,
dżungla
możina dowolnie manipulować.
Ronald Reagan jest zdecydo·
wanym zwolennikiem nieogra·
niczonego prawa do strajku.
Oczywiście w Polsce, bowiem
w Stanach Zjednoczonych np.
pracownicy państwowi w ogóle
nie mają takiego prawa i w
razie straj~u można ich wy·
rzucić na bruk, a nawet ska·
zać.

istnieje
Poza tym w USA
przepis prawny mówiący, że
w ogóle decyzję o legalności
sąd, który
strajku wydaje.„
jeśli to uzna za sto·
może sown1: - wydać zakaz strajko·
USA
wania. Prawodawstwo
stoi na straży interesów pań·
stwowych i np. zakazuje straj·
ków w przemysłach ważnych
dla obronności, w warunkach
stanu
stanu wojennego, czy
klęski żywiołowej.„

Tak jest w Stanach Zje:ino·
kowboj na
cwnych o czym
białym l«>niu doskonale wie. A
jednak chciałby, aby w Polsce
było inaczej.
Ronald Reagan jest zd·ecydowanym zwolell!Ilikiem kampanii
propagandowych „SoUdjmoś
ci", związkowej prasy, autoinomicznych programów radiowych . i telewizyjnych związ
ków„. ' Oczywiście w Polsce,
bowiem w Stanach Zjednoczo·
w
zawodowe
nych związki
ogóle nie mają swojej prasy,
nie prowadzą publicmych kam·

wrme•

średnia życia ludzkiego
najniższa) i stają się strefami
pozytywnymi. Być może.
z
„Przekrój" drukował już

sza, a

tum rewelacji pani Lucyny
Winnickiej o różinych magach,
zaklinaczach i cudotwórcach.
„Literatura" przed paru laty
podniosła sobie nakład publike>wainiem sensacyjnych wspoKlimuszki.
mnień jasnowidza
Ludziska czytają te rzeczy
chętnie, z.nękani milionem trosk
i cierpień, rozczarowani bezsil·
nością oałej ludzkiej książko
wej wiedzy, poddają się łatwo
jeszcze jednemu promykowi
nadziei, bo może rzeczywiście„.
BÓ kto wie„.
Wcale nie mmierzam kipić
z tych nadziei. Sam w sytuacji podbramkowej pójdę do
owczarza, dotykacza, zaklinacza, kiedy mP.dycyna prawd-ziwa rozłoży bezradnie ręce.
ChY'ba pójdę, zazdroszcząc innY'm ich naiwnej. wiary, co gó·
ry prze111osi. Muszę jednak powiedzieć, że w tej laiwinie publilkacji o Hindusach, Flilipiń
czykach, nawiedzonych pasterzach i księżach podejil."zewam
przede wszystkim pogoń prasy
za sensacją, zjednującą czytel·
ników..r że .jestem nadmiarem
tych rewelacji mudzony i zde·
gustowa·ny.

WŁODZIMIERZ

KRZEMl~SKI

(ĆWIEK)

•

Strefr
negatywne

Spojrzenie
znad
szachownicy

Mimo sarkastycznych uwag
wielu lekarzy, psychologów i
w ogóle publicystów, trwa wie!·
wszelkiego
na
moda
ka
,,niewytłumaczall!le",
rodzaju
„paranau„Ponadz.inysłowe",
kowe" spo.s·oby leczenia luostrzegają
którzy
Ci,
dzi.
przed nazbyt bezkrytyc7Jl1ą wiarą w tajemnicze moce uzdro·
wicieli, dostają Po palcach jako.nko ciaśni doktrynerzy,
Ą.e1.watJ:śCi, obsl.turanci. Sytua·
cja- staje się· pandoksalna (na
co ktoś już zwrócił uwagę,
tylko nie zanotowałem kto):
wybitny lekarz - specjalista,
posługujący się supernowoczenajbardziej
aparaturą,
sną
metodami
skomplikowanymi
diagnostyki, staje się koru;er·
watystą, a ktoś powołujący się
na pradaW!llość jakiejś. metody
intuicyjnej uważany jest wla·
śnie za prawdziwego postępo·
wca. Jego metody są najlepsze, bo najstarsze, a więc „wy·
próbowane prze.z pokolenia".
Prorocy przed tysiącamd lat u·
zdrawiali kładze111iem dłoni na
czole ..:: coś więc w tym musi
być. Ten sam gest powtarzają
zwolennicy bioenergi.d, bio~ą
dów, bioforezy. i innych „bio"
- i odnot11WUją lecmicze sukcesy. Czasopisma na· wyścigi
o relacje z coraz
zabiegają
dziwniejszych metod i coraz
cudowniejszych uzdrowień, si·
ląc się na ich opisywanie niby
- naukowym słownictwem.
Wiktor Safonow, biogenetyk
radziecki, któreg 0 tasiemcowy
serial pt. „Nić Ariadny, czyli
jak uzdrawiam ludzi'', publikuje od miesięcy „Przegląd
Tygodniowy", pi•sze: „z·acząłem
stosować sposób bezkontakto·
wy. Od samego początku spo·
sób kontaktowy (tj. kładzenie
dłoni na ciele chorego - przyp,
mój) wcale mnde nie !ntereso·
wał,

gdyż

podejrzewałem,

że

efekt lecZllliczy osiągnięty jest
masażowi i
dzięki lekltiemu
(promienlowainie
dłoni
ciepłu
podczerwone)". Safonow bez
odczuwa
kontaktu
:ladnego
„strefy sytuacji negatywnej",
a leczenie zwyczajnym „kontaktem" uważa za tak oczywiste, że nie warte zainteresowania. „Podejrzewa", że dotykając leczy się po prostu „lekkim masażem". Myślałem1 że
lekkim masażem można wyle·
czyć lekkie swędzenie, ale być
może „strefy sytuacji negatywnej'' reagują na prane (pojęcie
tybetańsko-hlnduskle, bo tam
zawsze działy się rzecy najdziwniejsze, choć tam właśnie koindycja ludzka jest najnędwej-
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Myś[ę. te inaleity «ię ozyte'ln1k<>m parę !Iłów wyjaśnienia
Wols-kiego
Marcina
Wiersz
PU1blilkowa'f\y
Emigranitoim"
;;_a str<>nie· pierwszej „Odgto·
sów" poznałem z lektury sce ·
„No to
nariusza programu
zrealizowanego przez
cyrk"
łódzkie Stowarzyszenie Twórców Kultury. Zespół prowadzi
talk zwany objazid, nie morże
my go w tej chwili zobaczy~
mogę jednak
I zrecenzować,
wpewinić, że nie jest to pro·
gram _,.. uluklr<>wany i słodki.
wręcz pr~i'W'1lie raczej.

ja!k sądzę przy.
I d!la·tego,
najmniej, ł1w wiers.z..ipioseruka
wyikonywainy w finale, nabie.
ra w całości programu dodatkowego, głębszego sensu.
Nie jest wcaJ.e dobrze - z.da.
autor l
ią się nam mówić
wiełe rzecLy
wykonawcy trzeba będzie jeszcze zmienic,
przebudować, . P'; ·
poprawić,
pchnąć na cabkiem nowe tory
Ale właśr.:e dlatego, że potn:ebny będzie ogromny, zeoipolony wy.siłe·k - nie możemy
ot tak sobie machnąć ręką r.a
s.zukać sobie
i
stary kraj
szczęścia gdzie indziej, w n;e ·
dalach pachną
określonych
dobrym
i
cych bananami
sza.m~<mem.

2.

Wolski ma chyba ra·cję, że
wszysl·
się · przede
kim do emocji, do czegoś, co
nazywamy pabroioityzmem, bo
odwołuje

do rozsądkll
się
Mozna
trudnie•j.
znaicznie
wprawdzie mówić i mówić. ż~
wca•le na 111a$ talk ·bardzo' me
a[e nieodmiennie u
'Czekają,
- •
słyszymy w odpowiedzi
ż<
młodych ust najczęśc.iej jakie, że Staś, Ja.ś, Zosia, urządzili.i się znakomicie.
odwoływać

O Ewie, Mall"ku i A-dasiu
1k;tórzy
WY1Szło,
którym nie
chcielilby wracać, a jeżeli !'_llwet nie wracają, to haruJą
bardzo ciężko I bardiro i1m r,a
~ już s1ę
obczyźnie trudno
wspomina, choć tych onie
statnich jest o wielu, Wł<!1u

wydamy jednego d<>lara nie przekonuje widać nilrogo,
I cóż robić? Podpalić te hał
dy zalegające składnice przedsiębiorstw surowcowych? Zr.zeszenioe tych ostatniich chwyciło
się ostatniej deski ratU1I1ku, su·
geruJąc eksport makulatU['y za
renomowanego
pośrednictwem
„Pagedu". Firma tą, po odpowiedndch uzgodnieniach, zaproponowała wielce dogodną cenę
- 1,80 zł za lcHogram. W skupie za taką ilość płaci się 4-6
niż

wo[eliiby stać z boku.
kąd Pmynajmniej do czasu. kie<iy
wszystko zmienti się na lepszi>.
A gdy pytam, kto wobec t-ego
ma dokonywać ty-en przemian
- milczą. Ponuro, beznadziejnie mil-czą w oczekiwa·niu na
kracud, bądź na poczciwe
snoludki, które przyjdą P" ·
u„
śmiecii.
sprzątać rodzime
mówmy się jednaok: milcząc i
stojąc z beku bynajmniej m>?
zostajemy zwo1nieni z odpoza kraj ojczywiedzialności
sty, a przecież nasze własne.
prywa,bne losy, tak czy owa.li:
są i na•dal będą czą'Stkami lo,·
sów tego kraju.

złotych.„

nięcie.

Kaidy ma pra1Wo jed·nak d'J
naiwnych.
cho6by
kit~ roi przed
przeto jefżelii
nową
zaśnięciem, że wstanie
głównym
Mona·co,
kisiężną
konstrwktoirem u Forda, bo
przynajmniej oddźwierpyun w
niec'1
słynnym hotelu Ritza ma.rzeiniami
zasypia z tymi
Nig,dy ntgdzie n;P.
pogodnie.
wyjechabbyun na zawsze, lecz
chciabbyun mleć talein>t Karpowa i błys~zeć na w.iel!ki~h
szachowych, ht·!:>
turniejach
milion złotó.
wygrać marny
I zadać
weik w Toto-Lotika
szyku wśród kolegów żur na.
listów. Piemv.sze nie ziści s'ę
juit z całą pewno-ścią, drugi·~
wyipeini.łem
- bo ja w.iem,
kupon i co trochę
właśinie
!przerywam pisanie tego tek.kolej.
ściku, aby zaplanować
ne szaffeńs-two„.
maueń,

Od1Suwając jednaik tarty na
ook - czy zgadniecie, co mi
się marzy najcz~ciej i naigoręcej? Many mi si.ę zobajeszc-ze :za f:yicia, a n'e
czyć dopiero z nieba dla ateuszy,
do którego się wyibieraan co by się nam u.dało zrobić l
tego ikraju, gdY'byśrny przesta
li ze sobą wakzyć, ścierać r.a
uaioca.ch. kłócić i sprzeczać, a
Po prostu .zgodnie zabrali de
roboty.

I.

Z tym ~dz.le trudi11o, wiem,
raz .roizhuśtana i umiejęt:lie
emo.ej! n .e
fala
podsycana
może ot tak 'PO pro-stu przewodę.
mienić się w stojącą
Cała rzecz w tym j€dnak, żt!
nasze rozetlenie, wkurzenie,
na
wściekłość
nMza
cała
wszY1Sbko, co by!ło złe, a niekiedy wiciąż j€szcze jest złe znakomicie da.laby się rozłado

w

działaniu.

Do Ji.cha, przecież my wszy.
istko możemy, a nawet musi.
my zrobić od poeząitku! Związ.
ki będą takie, jakie stwoTZa
do Z!Wiązkóvi
ludzie, kJtfu,zy
zgl<>szą akce.s. Samonądy Robo;tnkze będą takie jak podo
wybrani
tra'.fią działać
przedstawiciele załogi~
nich
Reforma gospodarcza uda .s'ę
dle uprzemy si~.
~.a tyle, na
n!i?
Gdzie
ittiy .się udała.
s•pojtzeć c.zeka mnóstwo ro'bo.
po-1
ty, pól przez..nacz0t11yich
nawet
jesz-cze
za.siew, lecz
Mija ~ bo
nie tzaor3111ych.
jes2'JCze nie minął ze &zczętem
- czas narzucanych z górv
dyreiktyW, mamy okaz.ję udozrob'ć
wodnić, ie potral1my
leipdej to, co !Przedtem, przezostało
za efowo,
lpr~s·zam
spieprzone.
4. .

I e00 jesz.cze,

coś,

cze.go n'.e

mimo iż
zrozumieć,
potrafię
prowadziłem i prowadzę wi.€•le
korespon
zażartyich dyisku.sji,
Znam
dencyjnych .również.
~eh ser..;
niegłupi.eh ludzi,
de-cznych lrolegów od lat w!elu, którzy z jakimś zapiekłym
1.llpo'I'em mówią tak mniej wię.
w p-O'l'ządku,
cej: - Jurelk,
może
porozmawiać,
nawet w6diki eię napić,
że damy
jeżeli myślisz,
to się
w coś wciągnąć,

możemy

my
ale
się

ślusarza

szym bardziej radykalne posuSkup opakowań szklany-eh ,,leży" nie od dziś. Octu
jeszcze nie brakuje (a może to
już nieaktuall!le dane?). Za~ado·
wać pa.pierzyska do słoi, zalać
octem i zgodnie z zasadamd
zawekosztuki łculinarnej wać! Preeczeikać. Wł"ócą jeszcze
czasy hossy!
Hasła i slogany zawsze były nas·zą mocną strO!llą. To, że
wychodzimy na nich czasem
jak przysłowiowy Zabłocki to już il[ll!la sprawa. Magister
B„ któremu przytoczyłem tę
nie
P!!Pierową ciekawostkę Zriposto·Nał
zdziwił się wcale.
opowieścią o
md natomiast
kuzyi!tle - sz;ewcu, który prowadrzi doskonale prosperujący
z;akład remontujący, tak trudno
Po
dostępne obecnie buciki.
przeciwnej stronie ulicy fU111kcjoinuje spółdllielczy punkt usługowy identycznej maści, tylko,_ ż,e tam klienci dowiadują
się wciąż, że nie ma fleków,
skóry, nici, kleju i tym pod·obnych szewskich drobiazgów.
Kw:yn magistra, o dzi.wo, tych
kłopotów nie ma, a że zdoi.na
bestia, i terminy napraw daje
krótkie, więc drzwi się nie za·
mykają. Tyle, że maortwi się o
swą najbliższą prżysz.łość. Przejak twieTdzd - to
raża go „zieloine światło" dla rl.emiosła, przy którego blasku coraz
trudnj.ej mu wsPomniane dodatki załat'w.ić. Zwą go natomiast coraz częściej, w ślad
enuncjacjami
za prasowymi
· prywaciarzem'',
„wstrętnym
„milionerem znad Wisły" i
wyzyskiwaczem".
„społecmym
Przez 20 lat nabijania fleków
i zelówek daczy się nie doro-.
bił, ale profilaktycZillie jedE!'ll z
dwóch radioodbiorników sprzedał za parę złotych. Ktoś go

więcej.

wać

pomysłowośsugeTuję ni.niej·

Bodbudowany
cią

myH.sz. NIE, NIE i na wszystko NIE.
W zadziwiający ,pos6b jedno nie kojarzy im się z drugim. Chcieliby demokratycz.
nych przemian, poprawy sytuacji gósipodarmej, epTawnego
dziala111ia władz państwowych
i wszelikiego tyipu wybiera1.
nych ciał sp<>łecz..nych, ba, Po .
że nada! ;;ą
wiadają nawet,
za porozumieniem narodowym,
za budową
a przynajmniej
zaczątków taikiego porozum'e.
nia od dołu, skoró nie bardzo
udało się zibudować je od g6
ry.
Oni jednak - wewnętrzr-1
emigranci, emigranci do n:-
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.Makulaturę

~~eków"!
·SPoro w życiu już widziałem
i nazwisko świadczy, że trudno mnie czym~ zaskoczyć, ale
okazuje się, że jednak inwenma granic.
cja rodaków nie
Historia to pouczająca, więc
szybciut~ ją opowiem.
W połowJe sobotniego brydżyka posłyszałem dzwonek do
dir7JWi. Facet z pokaźną torbą
wygląiiał dość podejrzanrl.e, pro·
po;nował wstawienie za niebo·
tycmą

sumę

jakichś

Postraszył,

zamlłO.w,

zasuw w
rygli, blok.ad i
drzwiach. Gdy odmówdłem, u·
śmiechnął sdę lekko i zapropon0>wał, że pokaże mi„. sztukę,
Tyle rozdrażniony co zaskoczony, dla świętego spokoju zgcdziłem się. Zgodnie z instruk·
drLwi
zamknąłem
cją g.ościia
na zamek, odwróciłem się i
zacząłem liczyć do dziesięciu.
Byłem przy ,,.siedmdu", gdy facet poklepał mnie P<> ramieniu. ..
Tak, me>i drcx:lczy, zgod:Młem
się nia zainstalowanie za·suwy
i dwóch blokad. Nawet cena
nde wydawała się· już wygóroWa!lla. Facet uporał się z robotą szybko, fachowo. Inkasując
Tu u was, na
forsę dodał: Chojnach, to rzeczY'wiście tylko
zl!odz.ieja potneba. 'w jaki spo·
szybko
tak
sforsował
sób
drzwi? Posługując się tzw. łyż
wystawił je Po
ką do opon
prostu z futryny. Tak, zabeznaszych mieszkań
pieczenie
jest rzeczywiście pierwsz·o.rzęd
ne, a jal«>ść d1"7JWd podcziwdam
na r6wrui z ilruweincją s:prY'bnego
ślusarza.

Cecha ta zdecydowanie jes-t
obca naszym rodzdmyun specjalistom od kompleksowej organizacji skJupu makulatury. Drodzy harcerze, renciści, agenci
skupu i domo'l.'ośli
pU111któw
zbieiraczel Dajcie spakój :i: tymi papierzyskami! · Owszem,
„MakulatU'l.'a jest cenna jak
las", tylko <>kazuje się, że potrzebna ona naszemu przemysłowi papiemiozemu jak w.rzód
na„. Oka~uje się, że wszystkie
zakłady zawalone są wszelkiej
maści papi&ami, ale że importowanej celulozy mają pod dostatkiem (?!), więc zdecydowanie odmawiają przyjmowania
dostaw makulatury. , Fakt, że
ta ostatnia w 80
zastępuje
procentach drogocenną celulozę, że zaplanowano jail~ieś cało
ro::me dostawy (bodaj 300 tys.
toin w skali kraju), że powinniśmy pięć razy się zastanowić,

„

że

jakieś spolęczne

-trójki mają Po domach chodzić
i rekwirować te 2ll1amiona luksusu. Magister rpa kłopot, bo
kuzyn chce mu tera.z „wrobić"
l.colorowy telewizor. Jak mi:ni·
ster Krasiński tłumaczy w telewizji, że to rzeczywiście luksus, to stary rzemieśll!lik wie
czym się to może skończyć. I
magister jest w kropce bo już
jednego „Rubina" ma. A także
lodówkę i elektryczną golarkę.,
więc sam w strachu„.
Tak dyskutµjąc o tym
QWym stanęliśmy grzecznie na
kolejki w „Delikatekońcu
sach". Po wódeczkę. bo mi0esiąc
się już kończył i mogła nam
ta przydziia.rowa przepaść. Tak
zwanej okazji co prawda nie
bY'ło, ale jak przydziałowa, to
przi;cież trzeba Zll'ealizow~ć );el1l
&1ę też
papierek. Napatoczył
zaraz magister K. Zły cz.egoś.
A niby szczęśliwiec tak - od
dwóch miesięcy swojego ,,malucha" na osiedlu pod Wiiatll
trzyma. Na parkingu strzeżo
nym. Prz,ęszła nam jpdnak lek- ·
ka zawiść, gdy wyjawił, ż11
przyjemność l.cosztuje jednora·
zowo chyba 14 tys. zł, co miesiąc jeszcze po pięćset, a· cała
wiata, bo kawałek plasty.kowego daszku na czterech słup
kach. Zapisał się jako jeden z
piea-wszyoh, forsę zbierał, mdejs~e Iosował, a· dzisiaj jeszcze
ta przygoda!
Papierosy w samochodzie ~
wdęc, tak dla
stawił. Hycnął
„sportu" przez niziutki parkaparking otacza,
nik, który
„Extra-MoCl!le" z wozu w „garażu" z·abrał i przez nikogo nie
niepokojony spoko·jinie tą drogą
A jakbym był zło
wrócił. dziejem?! - Lcytował się zgoła
.niepotrrebnie.
W kiepskich humorach zbli·
po·woli do lady.
żaliśmy się
„Dobi·ł" nas zupelinie dowcip,
którym podziema się Zie swą
rozmówczynią młoda wiekiem
klobietka za naszymi plecami:
- Słyszałaś gdzie stanie pomnik Ma tki-P.olki?
- ???
-:- W kolejce.„

STEFAN .tYCIOWY
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da tego, ale normy holenderskie pozostały bez
zmian: po dwie butelki i po pięć paczek papierosów na osobę. Celnicv sprawdzają tyiko
czy magazyn ochm1stna 'est zaplombowar;.Y. bo
niczego
i;rdy statek stoi w. porcie nie wolno

pem wędruję do
naszej mesy.
- Jakie nowi•
ny? - pytają pa·
sa±erowie.
Zagrała we mnie krew wilka morskiego.
- Wiatr sild-ost dwa stopnie w skali Beauforta widzialność 'dwieście. Trawersujemy wydwieście dzi·ewięćdziesiąt
brz:e:te RFN, kur8

Dokończenie

%e s tf'ony 1

sprzedawać.

pif;Ć.

Jedna z pan przysuwa się bliżej.
- Pan coś wspommał o kursie„. Ile '.toi?
Dwieście dziewięćprostuję . - Leży
dziesiąt pieć. Taki kurs trzyma sternik.
- Chodzi m1 o kurs dolara... To znaczy„. w
przehczemu na guldeny holenderskie.
Mgła rzedrne. Wyprzedzamy masowiec „Huta Katowice" typu „Panomax". Kolos. Dwieście
36.220 BRT
sieaemńaśc1e metrów długości,
Wiezie nasz WPgiel na Zachód.
Płyniemy z maksymalną szybko~cią 13 węz·
tów, tj. około 20 ltm na godzinę. Słońce prze.
bij:i się przez chmury. Wyciągamy z kabin leżaki. Statek sunie jak po jeziorze, ani śladu'
•
grzywaczy.
Przy obiedzie okazuje się, że llłamy dodatkową pasażerkę. Właściwie dwie. Pani doktor z
Rabki popłynie „Jelenią Górą" do portów Afryki. Towarzyszy jej urocża spanielka Hera. Obie
z Rotterdamu pojadą pociągiem do· Antwerpii
tam się przesiądą na swój statek. Hera łasi sie
rozkoszne psisko, tylko bezda wszystkich.
mtannie się drapie. Panią doktor i jej ulubienicę przygarnęła do swej kabiny siewardesa f
mesy marynarskiej.
- Mam dla państwa miłą nowinę, zwłasz
anonsuje kapitan. czci dla pani doktor Zawiiamy po dodatkowy ładunek do Antwerpii
W Rotterdamie stoimy prawie trzy dni, w An·
twerpii półtora.
Nasze panie są wniebowzięte. Antwerpia jes•
o wiele tańsza od Rotterdamu - uświadamiaj!'
!"as. - Ceny na wszystko o 30-50 proc. niższe
Kapitan ,zaprasza mnie do swej kabiny.
- Teraz motemy sobie spokojnie porozma-

~riać.

Dedykuję gospodarzowi tomik mojej książki,
wymieniamy wizytówki.
Doc. dr kpt. ż.w. Leszek Plewiński jest wykładowcą i prodziekanem wydziału nawigacyj!1'1 ego ds. studiów dla pracujących w Wyższej
S zkole Morskiej w Szczecirie. Jego praca doktorska „Czynniki kształtujące politykę inwestycji tonażowych żeglugi trampowej" została wyróżniona nagrodą resortowego ministra.
- Przepraszam bardzo, w takim razie jak
p an się znalazł na statku?
Rokrocznie spęPływanie to moje hobby.
dzam wakacje w morzu. Tego roku przypadło
mi sześć tygodni, akurat trzy rejsy, na którf'
wybrałem „Swieradów Zdrój".
K a pitan ma 39 lat. Pływa ju± ponad trzyna~cie. Po utraceniu dziewictwa na „Darze Pomorza" przeszedł wszystkie szczeble kariery od starszego marynarza, poprzez asystenta pokła
dowego, III,· II i I oficera do obecnego. stopnia
- Ale dosyć o mnie. Na pewno interesuje
pana nasz statek. Otóż „Swieradów Zdrój", jak
„Cieplice", „Buspozostałe statki tego typu ko", „Połczyn", „Rabka". zbudowany został w
stoczniach rumuńskich. Pływa już dziesięć lat
Statek ma 86 m długości, pojemność brutto
l!l89 BRT, nośność 1920 ton. Tyle ładunku moiemy zabrać wraz z zapa em paliwa, wody,
żywności, bagażem i 28-osobową załogą. plus
!ześciu pasazerów. ,Swieradów" trzyma się Jlł
szcze dobrze, niedługo jednak, jak inne siostrzane „Zdroje", powędruje do lamusa. To już
przestarzały model; nie prz~tosowany do przewożenia kontenerów.
Kapitan wygląda przez bulaj.
- Zaraz weźmiemy pilota na po'kład. Wpły
wamy do Kanału Kilońskiego. Siedem godzin
w pięknym plenerze. Zapraszam na górny pokład.

Potężne,
Maszyna - stop. Pierwsza śluza.
szczelne wrota zamykają się za nami. Czekamy
na swoją kolejkę, by ruszyć dalej. TÓ nie. tak,
jak w dziecięcej piosence „Tysiąc koni przepuszczamy a jednego zatrzymamy", Każdy sta.·.
tek musi się zatrzymać, choćby miał nie wiem
ile koni mechanicznych.
Po obu stronach Kanału malownicze ~idok1
Gigantyczne mosty, po których śmigają samochody. Wiszące promy prżewożą z brzegu na
Luksusowe
brzeg ładunki i ludzi, Rafinerie.
zazielenioną
wille i.„ bunkry. Zamaskowane
gołym okiem.
zi emią, ale można je dostrzec
Zi el eń, zieleń, · morze zieleni. Porządek wzorowy. Uparcie wypatruję dla wewnętrznego spokoJU jakiegoś zdewastowanego parkanu, choć
by złamanego drzewa, ostatecznie _kupy ~i~
uprzątniętych śmieci. Poczułbym się bardz1eJ
swojsko.
Druga śluza zatrzymuje nas po godz. 20.
- Teraz popłyniemy Łabą, a o północy
Morze Północne. Ma pan kalambur do swego
r eporta±u - żegna mnie kapitan.
Wracam do kabiny posiliwszy się po drodze
(kolację zjadłem kilka godzin temu). Lodówka
w naszej mesie, tak jak obiecywał stewa~d ,
pan Michał Caboń, dobrze zaopatrzona, Do JU·
tra, ahoj!
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a statku marynarze„.
Tam, gdzie palacze są,
N a tle plonących glowni
Sylwetki czarne drżą.
Wulgarną nu.cą śpiewkę,

Miotają slowa krewkie,
l na portową dziewkę
Czekają wszyscy W1"az„.

Dno jest i to podwójne, ale tak malowmczo
opisanej kotłowni - nie ma. Zamiast niej Czyściutko tu jak w laboratorium.
siłownia.
Serce statku pracuje rytmicznie. Spalinowy silnik na ropę o mocy 250 KM napędza śrube
okrętową poprzez potężny wał oraz wytwarza
energię elektryczną niezbędną do pracy wind
manewrowych, Jad6nkowych i oświetlenia statku
Kotłowni nie ma, natomiast ~ą p::tlac e .Te·
den właśnie pall „Carmena", drng1 zaciąga S'"
dymem „Ekstra mocnego" z filtrem. l\Iotony·
11:a nuci przebój big-beatowy. Zamiast na portową dziewkę wszyscy czekają aż się skończy
wachta i zastąpią ich koledzy.
Na- statku. marynarze
Dziś walną mają noc,
A w tym piekielnym żarze
Czlek pada niby kloc.
Hej, chlopcy, ja wam radzę,
Zetrzyjcie z gęby sadze,
Bo wnet tu. przyprowadzę
Tę co 1zabawi was. _
Już na schodach widac je3 nogi,
Mocne wino szykujcie i trzos.„

Wolnej nocy dla wszystkich jednocześnie nie
ma. Wtedy chyba też nie było, ktoś musiał
podrzucać łopatą węgiel do. kotła.. Ter:nomętr
wskazuje temperaturę pokoJową, 11:1kt ~te, pada
jak kloc, sadzy na gębach nie stW\erdziłem, bo
i z czego? I dalej nic się nie zgadza, zwłasz
cza z tym trzosem. Chudziutkie są mieszki marynarzy. Za każdy dziefJ w morzu dostają dodatek dewizowy w wysokości„. jednego dolara
i 65 centów. Tyle kosztuje filiżanka ,kawy w
pnrcie. Wyżsi rangą mają nieco więcej, progresywn!e do pełnionej funkcji, ale to >yszystko

za mało na jakieś szaieństwa. Tak więc życ:..e
idezaktualizowało słowa szlagieru, który nasi
pradziadkowie śpiewali przed pół wiekiem na.
. .
.
szym prababciom.
Na obiad w niedzielę rowmez uświęcony tradrób. Tym razem ko~ upiekł rozpły~
dycją wające się w ustach kaczuszki. Jak tak da1eJ
pójdzie, każde z nas „zarobi" po kilka kil?gramów żywej wagi. Panie po zaspokojemu pierwszego apetiYtu zaczynają już stosować dietę. Con1z rzadziej otwierają się drzwiczki naszeJ lodówki.
Uff... Sztorm nas nie zlapał. Morze Północni"
poza nami. Na razie nic nam nie ~rozi. Pl ·niP.my rzeką Maas, a rzeka jak TZeka - Jem"' e toczy swe fale.
Zbliżają się światła największego portu mórNajpierw pojedyńcze potem
«kiego świata.
reklam neonowych.
reszci<> orgia
grupnw .
Punktualnie o 21.30 wpływamy do przystani
Ri.inhaven. Z lewej burty kolosalny dom towarowy „China". To będzie ów przysłowiowy piec,
od ~tórego złaknieni wrażeń rozpoczniemy jutro wędrówkę . Przed nami, w dali, most, pędzi
po nim pociąg. Mimo deszczu, pierwszego w
naszej podróży, wysypujemy się na pokład i
rozglądamy . z ciekawością. Deszcz przechodzi
w szkwał, trzeba rejterować do mesy. Zasiadamy do kart. Kierki, potem brydż. Gramy bez
pieniędzy i hez zainteresowania. Każdy snujP
plany na jutro - pierwszy dzień pobytu w Rotterdamie.

CZWARTY DZIE~.
PONIEDZIAŁEK,

20 WRZESNIA.

Ósma rano. Czekamy, az s1e ZJa"i „emigration" i sprawdzi nasze paszporty. Dopiero wtedy można zejść na ląd. Kiedyś, pamiętam, wyile kto wic:r.ie
pełniało się deklaracje celne,
wódki i papierosów. Dzisiaj ochmistrz nie żą-

TRZECI DZl'Eti4,

)'41EDZIEL~, 19 WRZESNIA.

Na śniadanie tradycyjne parówki. W pow-.
u;ednie dni dostaJemy jaja, jak kto lubi - na
miękko, ria twardo, smażone na boc.zk~. na maśle albo twaróg ze śmietaną, lub ies!J kto ma
ży~zenie i apetyt, - jedno ~ drugie.
Mgła jeszcze gęstsza mz p1erwslego ?ma.
Kapitan nie schodzi ze swe~o mostka. Kt~dy
ten człowiek sypia? Morze Połnocne iak na razie spokojne, nic a nic nie huśta. Ale po Ką
tach szepczą o zbliżającym się sztormie. 'Pocieszam siebie i współpasażerów: moie m'1rze me
.
będzie okrutne?
Trzeba wykorzystać okazj~, póki panuie spok:ój popatrzeć jak pracuje serce statku Jeszczf
w Łodzi wpadłem na pomysł, żeby skonfronto:
wać słowa przedwojennego tanga o statku i
rzeczywistością. CzJ<
marynarzach z obecną
zmieniło się coś przez tych pięćdziesiąt z okła:
dem lat? Piosenkę napisał osławiony AndrzeJ
Włast, o którym gadka głosiła, że jest najbardziej po±ądanym mężczyzną, bo . panie zwraca ią się doń: Andrzeju Wł a ś ci e.
Na statku w dnie kotlou:rri,

16
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Kapitan ostrzega·
- Pojawiło się w obiegu duzo falszywvc.h
bc:nknotów 25-iruldeno •ych. F'.ł \~yfi katy mn Ją
wodny,
7:;mazany rysunek . n1ewvrazny 7.nak
rii7.nią się kolnren od nrv::-111,1lnych i hropk1 na
nich są plaskie.
dla
co .1est
.T;:ikie krnpk1? <lk u1° 1ę
ie wszys.tk1e
mnie nie lada ciekawostką banknot\· holenderskie iakn 1edy1 e 1 sw1e:11e
ninią u' dołu z lewej strnny. wvpukle kroµKt,
C'l znakomicie ułatwia orientacje niewidomym.
Za pomocą dotyku mo... o I ndrnżnić. i~k noI tcik banknot 100minał trzymają w r<'kll
['tJlclenowy to jedna kr<'pk;:i. '.Mi guldPno1>.
cztery kr ;:iki.
dwie. 10 - trzy. ~ gu!dPnń v
Wvchodzimy criła grupa f'I 11PndE>rsk1 \iest podnhny tlo niem1E>ckie"o. N:i ~ci·rnach rn<11?;..;'7, nów napisy: „Verbodcn fe rok„n"' 1. R;:iuche1
vcrhnten"). Domki na wPdzie. W kazdvm nk 1ie
noobowiązkowo białe .iak ~111eg firanecr.ki
ni~zki z kwiatami. Pnmysłowo urr.adznne '1PPJsię s vob1•dni4"
śria żeby masa ludzka mogla
pncmicszczać Przed nami ~t,1fk1, za n;:1m1 stat.Test l nasz
ki. Wszystkich b.111der świata.
Robota kipi aż
•• 1' dam Asnyk", wrócił z Chm.
milo. .Jakis masowiec '7.Flladowu ą 7 nb:vrlwu
~iron: od kei dźwig na s 1"1~rh. nr! kanału transportu ie rlo ładowm
diwi,11;
·pływa.·acy
fi ·- cht z prz~·cumowane1 bark1.
Ratory"
glnsnw.
Na ulicy ~war polskid1
rns pyt;:ini,nm.
pi-;ypłyr<ął. Rodacy z;:i~vpu i~
s~,mi jeszcze nic llle wi.emy. cln}11ern co z.eszliŚrr>~' ze statku.
KeJa Ri.inhaven położn a .1esl niedaleko śrlld
rn•eścia. Wsiadamy do tramwaju. r·omunikac1a,
.!<tk na nasze kieszenie, piekielnie droga. Bilet
w obie strony, z oznaczoną godziną powrotu,
l.8(J guldena, czyli dwie pary rajstop Wagony
mr.torowe bez korby, vszystko na p1 zycisk1.
Wozy świetnie utrzymane, suną po szynach jak
po lndz:ie. Zeszłego roku latem przez kilka dm
bezpłatnie.
jeździli
rn'eszkaticy Rotterdamu
Perso.-iel tramwajów i autohu~ów zastrajknwał
drimagając się poclwyzki plac. Strajk polegał
na tym, że motorniczowie nie inkasowali nalezrości za przejazdy, więc korzystający z miej- .
skif!J komunikacji nie byli poszkodowani.
nad opisywaniem
Nie będę się rozwod7.ił
miasta, jego zabytków. Reportaż by się zamienił w książkę. a ia już jedną piszę i nie mogodnych
gi; jej skończyć . Zresztą z licznych
zwiedzenia zabytków zaliczyłem właściwie tylz
kościół ~otycki Lawrenskerk
ko jeden XV w. Ale o domach mu~zę wspomnieć. O tych
dawnych, liczących po kilkaset lat, podobnych
na Starówce.
d<• warszawskich kamieniczek
Do klatki
Demy są bez bi;am i bez podwórz.
schodowej wchodzi się drzwiami. Klatki są wą
skie, o wniesieniu tędy większych mebli nie
m;, mowy. Zagadkę jak się urządzają lokatorzy wyjaśniają wmontowane nad oknami haki.
Ta drogą, z pon.ocą lin i dzwigni. wędrują do
ro•e:szkań kanapy, pianina, kredensy.
Przed każdym domem, wzdłuż trotuarów. leżą pełne śmieci wnrki plasti'towe. Lokatorzy
satni ie wynoszą codziennie rano na ulicę a
pr.ieieżdżaiące CH;zarowki w trymiga wszystko
zabierają.

k oku. Pra owici
Dobrobyt wir ć na ~: d
zp
Holendrzy szybko odbJd lW l Rotterdam
zmszczen, jaklltl miasto uleg o • 1940 r w cza~1e nalotu bombowcow niemieckich. Potem uporano się z klęską żywiołową Woda, zalała cale połacie kraju położone poniżej poziomu morza. Zbudowno ochronny system wałów. tam i
sluz, po dziś dziei1 trwa walka z przyrodą.
Towarzystwo rozeszło się po sklepach. Mnie
na razie zakupy nie interesują. Chociaż jest na
er. popatrzeć. Zwłaszcza w sklepach spożyw
c;..ych. Ale obiecałem sobie nic o zaopatrzemu
nie pisać, żeby· nie psuć krwi czytelnikom.
oknach? I w tym domu
Coż to za trójkąty
i w tamtym, na p;irterze. na piętrach... Zaczepiam starszego wiekiem przechodnia. Zna niemiecki.
niepełno- W tej dzielnicv mieszka dużo
~prawnych ludzi. Tnwalidz.i, stare.•. Specjalne
i
k'.lmitety roztaczaią nad nimi opiekę Ale
przechodnie na widok takiego wystawion_ego
w.aku śpieszą z pomocą do lokatora. Kupują
pr.odukty żvwnościowe.
mu mleko czy inne
Knrtki z dyspozyC'Ją i pieniądze Jeż'ą na wierzchu.
Jakie to piekne. Jakie rirakt~-czne i - jakie
llld">:kie! Gdyby tak i u nas „
Wsiadamy do trnmW<l.JU (okreslona i;odz1na
r"wrotu k0!'1czy się), wracamv n;:i statek Przy
rhiPdZie wymiana doświadCJ.eii Cq, ~dzie. za
dla swej ulubienicy
ile. Pani doktor kupił::i.
„Bolfo band" voor honden - przesvconą chPmikaliami obro7.ę. Już za kilka ~odz°in, jak za!'.l'Wniono w sklepie. pies nie będzie sie czozn,anej szwajcarskiej
chrał. Obroża produkcji
Rciyer kosztuje osi"\m
firmy farmaceutycznej
guldenów tj. około tl'zech dolarów. Ale wydaprzest'lje się drapać, z
tek się opłacił. Hera
wclz.ięcznością spogląda na s\vą oani::,i, a ja wyr<'7.nie czuję, że coś po mnie skacze. Inni pasazerowie też niespokojnie wiercą się w fotel::ich.
Godzina 16' Przeholowują nas na ke.Jt; V=il1cumują nasze statki.
haven, gdzie .,,azwvczaj
Stąd dalej do śródmieścia. ale blisko do tanich
sklepów To strefa bezcłowa Nic z zakupionych
tu rzeczy nie może przedostać się do miasta,
tak przynajmniej stanowią przepisy W'1aścicie
l~ sklepów otrzymu ią od władz fiska Inych spec.ialne rabaty. dzięki czemu mogą sprzedawać o
wiele taniei niż ich konkurenci ze śródmieścia.
Tabyty towar kupcy własnym lr;rnsportem dostarczają na statki na godzinę przed odpłynię• ciem.
Po kolacji oglądam ~lew1zje. gawędzę z m~
r~·n;:irzami Chce iadzwonić do Łodzi , Dowiaduj" się od „radiego". że taka przyjemnn~ć kosztn ie piećset złotych. ndv statek. stoi '"" porcie
Pie mrZ:na telefonować. dnpiero gdy popłynie
my.
iP
Do snu ukl;idam ~H: prawie n północy.
mnt?e zasmić Wierre si" krccP. schnd7e z krii
i hinr" pryscnic. Może 1to nerwy. a może rze'"7.vwiśC'ie „Bolfo band'' b1k piorunująco zadzia-

w

hiłc?

(Drugn część repnrtażn pt. „Affe'f'pik i 11/)("a m ·rnckmriw" - w nu me·
rze nastcpnyml

Rower byt zaw~ze papuŁarnym Ś"Oclkiem Loko mccji w Holand11. Dro[la be11:y11a spowodo1cala
Foto: ASP
jego renesan1.

ADAM OCHOCKI .
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