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* Czy bioemanacja rzeczyWiście leczy?

Dialogal o umiejętność
stawiania pytań

** J.Polemiczny
*

Wrońska: Nienapiętnowani przestępcy
dwugłos o „Kaczucha show"
Na~ibia ~ ·„Płomień na sawannach"
.tJgodnik spoleczno·lmltaralnJ

LUCJUSZ WŁODKOWSKI

„Dialog pozostanie Jednak bezowocny lub tylko formalny József Lukacs w artykule zatytułowanym „O zasadach
dialogu" opublikowanym w węgierskim miesięczniku „Vilagosag"
jakie
rejestracją celów,
jeśli strony zadowolą się jedynie
stawia przed nimi praktyka polityczna. Strony powinny w trak·
etapu
cie dyskusji ustalić, jakie drogi prowadzą do osiągnięcia
wspólnego działania, zakładając, że każda z nieb będzie się kierować odmiennymi motywacj11mi ideowymi. Dlatego. też wydaje
się, że dyskusja nie może być prawdziwie owocna, jeśli będzie
prowadzona wyłącznie na płaszczyźnie teoretycznej lub wyłącznie
politycznej. (.. ~). Nie jest też obojętne, według jakiej „etykiety"
się
będzie się toczył sam dialog: strony powinny WYStrzegać
postaw dyuaktyczn:rch i deklaratywnych, muszą być otwarte na
rzeczową analizę stanowiska drugiej strony i muszą umieć uczyć
·
'1ę w trakcie dyskusji".
Tę myśl Józsefa Lukacsa przypomniałem sobie, kiedy wieczotem 6 października 1982 roku przysłuchiwałem się wypowiedziam działaczy Stowarzyszenia „Pax" na spotkaniu z członkiem
Tadeuszem
Biura Politycznego KC, I sekretarzem KL PZPR Czechowiczem. Przypomniałem ją sobie nie dlatego, ie József Lukacs pisze o dialogu marksistów z katolikami w Węgierskiej Republice Ludowej, ale dlatego, że :formułuje pewne ogólniejsze zasady dialogu prowadzonego z rożnych pozycji ideologicznych
. ! światopoglądowych .. Przypomniałem ją sobie również i dlatego,
że ktoś zapytał: jak rozmawiać ze społeczeństw.em?
Chciałbym się- przede wszystkim zastrzec, że nie piszę sprawozdania z tego spotkania i to nie dlatego, że minęło już od niego
sporo czasu. Nie piszę sprawozdania przede wszystkim dlatego, że
mówiono tam o bardzo różnych sprawach, od potrzeby powoła
nia muzeum technik barwiarskich, ochrony zabytków minionej
kultury robotniczej, a także ochrony miejsc pamięci narodowej
jakimi bez wątpienia są cmentarze, nawiązywania we współ
czesnej architekturze do regionalnych tradycji architektonicznych,
do konieczności zrzeszenia się i wzajemnej pomocy ludzi opiekujqcych się dziećmi niepełnosprawnymi. Obok tego mówiono o
sprawach istotnych dla prowadzonego dialogu. Bogactwo tematów
i problemów - jak z tego widać - było znaczne. Dlatego pozwolilem sobie wybrać z nich tylko niektóre, te, które mnie szczególnie zainteresowały, a które jednocześnie stały się inspiracją do
pewnych ogólniejszych rozważań.
Istota konfliktu. Padło tak!e stwierdzenie: „istnieje. konflikt
stw1erdzeme
między władzą a społeczenstwem". Jest to
1
bardzo sugestywne i popularne. Ale, jeśli się zastanowić rodzi szereg wątpliwości. Przede wszystkim sugeruje, że społe
tak
czeństwo jest jednolite, swego rodzaju monolit. A przecież
nie jest. Społeczeństwo nasze jest bardzo zróżnicowane i to pod
wieloma względami: światopoglądo,vo, politycznie, materialnie.
Rbwnież stosunek do władzy różnych części i grup społeczeństwa
jest bardzo różny: walka, negacja, obojętno.ść, współpraca i pełne
poparcie. Ró",·nież i pojęcie władzy nie jest tak jednoznaczne
i jednorodne. Różni ludzi różne treści podkładają pod"fO pojęcie.
Trudno wszakże b:łoby zaprzeczyć, te nasze społecz ~ wo nie
]'Y :y .'Il
że
J st targane „przecznościnrr I.. Oczy i t t'. ~€st t
nam żyć w warunkach kryzysu zama ia i że ten kryzys dot)'ka
dziś,
również szeroko rozumianą władzę. Narastał on latami i
nawet najbardziej potrzebne, pożyteczne i realistyczne poczynania władzy spotykają się z nieufnością i podejrzliwością. Bywa
realnie, widzieć
przecież i tak, że ludzie starający się myśleć
realne uwarunkowania naszej rzeczywistości, nie mogą się wyzbyć
pewnego sceptycyzmu i nieufności Tego kroyzysu nie
przełamie się najpiękniejszymi i najhardziej słusznymi
hasłami, ale konsekwentną ich realizacją. Systematycznym doskonaleniem procesu demokratyzacji naszego życia, przywracaniem podstawowych norm demokrac3i
napisał
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ADAM OCHOCKI
PIĄTY DZIEA, WTOREK

11 WRZESNIA
C-0 to jest? Chodzi bokiem i
bez przerwy porusza ustami?
Polski turysta za 'granic.ą. Bo·
kiem, bo nie może oderwać wzroku od wystaw sklepowych, ustami zaś porusza dlatego, że ustawicznie przelicza ceny na polskie
złotówki.

Mnie zafrapowały bajecznie kolorowe dywany. Mnóstwo ich we
portowej
wszystkich sklepach
dzielnicy Rotterdamu.
- Wełna? - pytam właścicie
la sklepu, jak się okazuje, Żyda
z Polski.
kładzie na
- Kto to dzisiaj
dywany?
wełnial!e
~dłog_ę
Syntetyczne są o wiele praktyczmniej,
razy
trzy
Ważą
niejsze.
domowym
doskonale się piorą
sposobem, no i ta cena! Który
pan życzy?
Wybieram wzorzysty kobierzec
pod kolor mych tapet i mebli.
ma
Pakunek mimo wszystko
swoją wagę i objętość.
pan dywan
- Może odprawi
pocztą do Łodzi?
- Paczka? Ja zawsze dużo paczek wysyłałem. ale ostatnio o.
kradają u was transporty. Miałem reklamcje i kłopoty Pienią
dze w końcu zwracają, tylko wie
pan jak to długo trwa? Póki się
będziemy
nie
to nie zmieni,
przyjmować zamówień na wysy.
łanie paczek.
wysta)ViliŁadne świadectwo
łmy sobie za granicą!
Dalszą

wędrówkę .11niem~żl!wla

rzęsisty deszcz. Parasolka

zosta,-

na statku, kUjpuję zapasową.
Nie mogę jej utrzymać w ręku.
Porywisty wiatr. chce mnie unieść w przestworza. W drodze
na statek zmokliśmy do suchej
nitki.
że nan
Korzystam z okazji,
kapitan ma wolny czas ! wycią
gam swe notatjd, a jego na rozła

1'oto: M. Zajdler

cl 11owiedzle6 łe płowe masz włosy
A tutaj dwie brzeziny i już krzyż powstaje ,
Na nich żołnierska czapka schylona głęboko
Wsłuchana w ziemię aż do łez aż do tez
A w chmurach dymu toczą się wody wyschnięl j n. l.i
Chciałem

mowę.

dlaczego
- Panie kapitanie,
nie wprowadza się polski.eh nazw
do nomenklatury okrętowej? Cią·
afterpikach,
gle słyszę o jakiś
forpikach .. : Nawet niektóre komendy brzmią ni to po angielsku, ni to po niemiecku.
- Można się w nieb doszukać
słów jeszcze innego pochodzenia,
na ·przykład holenderskiego. To
są ogólnie przyjęte skróty, trudno by je zastąpić krótko brzmiący
mi odpowiednikami polskimi. Na
przykład: afterpik. Jedno słowo,
a ~nacza zbiornik na rufie słu
żący do przewożenia wody do ceForpik
lów sanitarnych.
na dziobie
zbiornik balastowy
statku. Marsszpikel - metalowy
pręt zaostrzony na końcu, robi
w linach stalosię nim sploty
wych„.
- Czy nie podejmowano prób
spolszczenia tych nazw?
A wie pan co z
- Owszem.
te'go wyszło? Ktoś pokusił się o
słowu
nadanie polskiej nazwy
.. fregata" . I co wymyślił? Niech
pan posłucha: trójpniakowy wia-
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pewno ten Hm, .
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ci powiedzieli że białe dziś niebo
Ale matki płaczą aynów
Którzy ze stygmatem bólu na czole ·
Wyszli na płonące drogi Ojczyzny
I już nigdy nie wró,cill
Chciałem

Chciałem ci powiedzieć źe białe masz czoło
A tu już listopad bezlistne dnewa zwielokrotniają
I odchodzą w półmrok wessane p1zestrzenią
A nad miastem płonie żółta poświata
Żałoba matek

Chciałem cl powiedzieli że bYWają sny bial~
Ale ciężar kroków ucichł i rozsypał się
W kamiennej ciemności pozostał tylko bunt
Przeciwko 8mierci i słowa gfoszące cpwałę
Ponad czas
ciszę

ci powiedzieć źe białe masz dłonie
Ale przy leśnych ściezkach przy polnych drogach
Pod murami domów tyli' Jest mogił
I śnieżych kwiatów (tak dużo kwiatów) ·
I palą się lampki oliwne - świetliki wśród noey

Chciałem ci powiedzieli że drzewom
Od żółtej poświaty że las przewiany
Zastygł w oczekiwaniu
A ja noszę w sobie tamte noce
Wyłuskane z milczących godzin

Chciałem

powiedzieć źe białe masz
Ale na ziemiach wciąż g i ną ludzie
A na korzeniach krew i na liściarh

Chciałem

cl

rośnie

i horyzont w kirze

I

Już z oczu cienie spływają
Już światło ogromnieje na twarzy
A na gałęzi osiadł ptak mądrości i trwania.
Ale ja wciąż powracam w historię . źywych
·
W historię Niepodległych
W Czerwień i Biel

ramiona

krew t n
I tych ldón:y nie zaznali hria jesl t a k wielu

A cmentarz iw!sta

Posłuchaj

pusto
wiatrem

" •• ' r. i · kr<' w

W

tamł•

5ta.Mt

U.top&d ld6n,... mnl•

i umarl.l'l'h

rzegląd

prasy

Niepisany

obyczaj każe w
przeglądzie prasy uwzględniać
przede wszystkim
periodyki,
droższe
i nie
rozkupywane
tak masowo jak prasa codzienna. Mimo wszystko warto chyba
przytoczyć
przynajmniej
fragmenty sobotniego komentarza "Trybuny Ludu".

.AUTENTYCZNY
RE PREZENT.ANT

poświęconego wciąż

:tywo dys-

kutowanej ustawie o
zawodowych.

związkach

„ ... Uzna.ie !ię za celowe powol:anie nowych, samorządnych
związków
zawodowych, które
byłyby autentycznym reprezentantem klasy robotniczej". Zda.nie to zapisane zostało w punkcie pierwszym
porozumienia
gdańskiego. Autentyczny repre·
zentant - to znaczy jaki? Chociai: intuicyjnie wyczuwamy intencje owego sierpniowego postulatu, to jednak warto, jak
się wydaje, poświęcić mu nieco uwagi.
Autentyczny reprezentant to
człowiek lub grupa wyloniona
z własnej społeczności, z niej
wyrosła. Powinien to być czło
wiek sprawdzony we wspólne3
pracy i w trudnych warunkach
życiowych, na
którym można
polegać. Wyraża się w tym nieufność do ludzi.
mianowan11ch
odgórnie,
„przywożonych . w
teczkach".
Tym wymogom odpowiada3ą
te przepisy ustawy o związ
kach :i;awodowych, które podkreślają prawo do samorządne
go określania
zas~d
wyboru
zarządów i innych
kierownic~ych
organów związkowych.
Można

przypuszczać, że związ

kowcy wykorzystają wzory rozbudowanych demokratycznych
erdynacji wyborczych,
jakie
zriobyły sobie prawo obywatelsrwa w ostatnich dwóch la
tael .. Wzory ordynacji of)artych
o bardzo Dęste sita uczciwości,
prawo§ci, odwagi".

Wprawdzie dodajmy to
już od
iebie podobnie demokratyczne wybory potrafią
11i1>kiedy trwać piekielnie dłu
J:IO, zwła~zcza gdy przyjęta została zasada b:w.
„kwalifikowanej większosci", a przy mnogości kandydatów dochodzi do
rozstrzelenia gło~ów, nigdy me
jest to jednak czas
stracony.
Nie tylko bowiem wyborcy uzyskują poczucie, że
reprezentować ich będą ludzie
godni
zaufania. ale i wybrani działa·
ją o wiele śmielej,
gdy czują
autentyczne poparcie zakłado
wej społeczności.
Gdy związki zawodowe ukształtują się w prasie, radiu i
telewizji, spróbują zapewne' oczywiście obok SD PRL, które to stowarzyszenie przygotowuje się obecnie do zbliżające
go się ogólnopolsk~ego walnego
zgromadzenia - ustosunkować
się również do problemu ukrytego pod hasłem.

WERYFIKACJA
DZIENNIKARZY

zasady winny by6 obszernie, a
poważnie uzasadniońe ·i z góry
ogłoszone co najmniej całemu
:::ainteresowanemu frodowisku.
Niestety tak się nie stalo, więc
operacja owiana była tajemniczościq, która mogla zostawić
zły posmak".

Zgodnie z tym, co pisze Passent, a zarazem wbrew temu,
co sugeruje, nie istnieją żad
ne listy nazwisk, które nie powinny oglądać światła dziennego. Passent żądając tego, by
oceniać teksty, a nie autorów,
strzela kulą w płot.
Jednakże
zawsze tak było, jest i będzie,
że redaktor
ma niezbywalne
prawo drukować lub nie drukować
danego autora. Nikt
więc nie
zagwarantuje Bratkowskiemu, że Wiesław Bek
wydrukowałby jego
szkic
o
Grabskim, nawet gdyby został
on napisany z zupełnie innych,
odpowiadających
„Trybunie"
pozycji ideowych. Redaktorzy
określają kierunek
pisma nie
tylko zawartością artykułów,
ale t.ikże sygnalizują go doborem współpracowników. Sam
Pas?ent jako redaktor „Polity·
ki" wielu nazwisk nigdy nie
chciał i nie chce
widzieć
na
swych łamach, cokolwiek ich
właściciele napisali.
Mówiąc o
prawach redaktora nie stosuję
więc
żadnych
wykrętów.
Po
prostu: ani redakcje ani kontrola prasy nie otrzymały żad
nej listy nazwisk zakazanych,
tak jak to było za czasów Starewicza, czy Łukaszewicza.
Weryfikacja dotyczyła więc
tylko pracy etatowej w redakcjach i miała charakter samoweryfikacji, ponieważ podstawą decyzji komisji było samookreślenie
zię
dziennikarzy
Jego płaszczyznę generalną stanowiła treść przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego
wygłoszonego 13 grudnia. Polityczny
charakter
publikacji
dziennikarza przed 13 grudnia
traktowano z reguły jako kryterium pomocniczą.
Większość dziennikarzy, którzy po
weryfikacji zmienili
swój status, sama odeszła .z: redakcji, czy też z zawodu, uczciwie uznając, że teraz nie bttdzie im odpowiadał kierunek
polityczny redakcji, gdzie Hsiadali. Jedni ogłaszali le> komisji weryfikacyjnej, inni wcale przed nią nie chcieli stawać.
Jeszcze inni powiadali zaś, ie
pragną dalej
pracować
tam,
gdzie
przedtem',
lecz limi
W-RON nie aprobują. Wówczas
ich nie zweryfikowano, ale
tylko formalnie, bo w rzeczywistości 011i sami podejmowali
l'iecyzję.

Więki-zość

odsunęła się sama.
„Znikoma mniejszość odeszła.

mimo że chciała zostać. Ci korzystali jeszcze z: komisji odwolawczej, która w większo§ci
wypadków wydawala werdykt11
przychyLne odwolującym się.
W wyniku weryfikacji kilkanaście procent ogółu dziennikarzy zmienilo stanowisko w swo3ej redakcji albo redakcję lub
w wypadkach skrajnych w11proszonych zostało w ogóle i
pracy w
dziennikarstwie, eo
zresztą nie wszyscy pracodawcy respektują. Uważam, że powinno się opublikować ścisłe
dane o przebiegu. i rezultatach
weryfikacji".

Cytat

był długi,

ale iię opła
cił, dość
wiernie przedstawia
bowiem przebieg weryfikacji,
oraz sygnalizuje popełniane zwłaszcza w fazie wstępnej błędy, ową
tajemniczość oraz
brak znanych choćby samemu
środowisku jasnych
kryteriów.
Zainteresowanych dalszą dyskusją
odsyłam
natomiast do
„Polityki", tej z 23 bm., a więc
jeszcze w kioskach i czytelniach osiągalnej.
Wypada też wreszcie odnotować.

POWROT „TEATRU"

przekształconego

wokół
żywa

której toczy się ostatnio
polemika prasowa, i śro
dowiskowa również.
Zaczęło się od felietonu Passenta „Niewidomy w Ghazie'',
opubliko•,\'anego
na
łamach
.,Polityki", na który w „Tu i
Teraz" z 6 października odpowiedział Jerzy Urban tekstem
„Dziennikarze". W najnowszym 1
numerze „Polityki" z Urbanem
polemizują z kolei onże Daniel
Passent („Niewidomy w „Tu
i Teraz") oraz
Jacek
Syski
(,.Sprawiedliwy w Sodomie?").
oba te teksty - acz błyskotli
we - zakładają wszelako znajomość wcześniejszego · przebie·
gu dyskusji,
przeto
pewne
przynajmniej fragmenty artykułu Urbana
spróbujmy przypomnieć.
W pełni utożsamia.iqc się
z zalożeniami weryfikacji
pisze Urban - i uznając je3
przebieg za właściwy, byłem i
jestem zelanta. że je.i polityczne zalożenia i metodologiczne

„

ODGŁOSY

l

odsumę"

tych

w

miesięcznik

i - szczerze powiedziawszy niezbyt interesującego, przynajmniej jeżeli chodzi o numery wrześniowy i październiko
wy.
W numerze październikowym
- poza okładkami wręcz
koszmarnie wykonane zostały
klisze, stanowiące przecież formę teatralnej -dokumentacji, a
więc coś znacznie ważniejszego,
niż zwykła ilustracja w periodyku czy gazecie. W numerze
wcześniejszym,

wrześniowym,

pewne zdziwienie budzi natomiast artykulik Pawła Konica
„Notatki łódzkie", w którym
autor z równą swobodą rela·
cjonui•
przedstawienia obej,rzane, jak i znane zaledwie ze
słyszenia... Nie
wypominałbym
oczywiście tej starawej publikacji, gdyby recenzent nie ctotknął w niej sprawy, którlł zapewne wkrótce trafi i na nasze łamy. Cytuję:
„Czy zmartwychwstanie?" pytala przed blisko rokiem Zofia Sieradzka, pisząc obszernie

na lamach „Teatr~t" o trudnej
sytuacji Teatru im. Tuwima.
Autorkę artykulu slusznie dziwiła
niekonsekwencja
prezydenta miasta, który przypomnę „uznając i
podtrzymując wcześniejsze racje oraz
wnioski przemawiające za zlikwidowaniem Teatru im. Tuwima
w
dotychczasowym
kształcie
organizacyjnym ( ...)
postanowił jednakże
realizację
tej decyzji zawiesić na rok".
Niedlugo później wladze miasta akceptowały nowego dy-

rektora placówki w osobie. Karola Obidniaka, który zacząl
urzędowanie
od 1 września
1981.

Od cytowanej decyzji uplyrok już. Karol Obidniak
nadal sprawuje swe funkcje. I
wydawaloby się, że calą sprawę odłożono ad acta. Rzecz w
tym jednak, że „salomonowego" rozstrzygnięcia dokonanenego przez prezydenta, nikt
formalnie nie anulowal. Na dobrq sprawę nie wiadomo więc,
czy teatrowi nadal grozi rozwiązanie, czy
też
uznano, że
swą roczną dzialalnością zapracował na istnienie".

nąl

Wiadomo, nie wiadomo, coś
jakby zaczęło przejaśniać,
lub może odwrotnie: gromadzą
się burzowe chmury, z których
ponoć piorun ma uderzyć, chodzą słuchy o jakowymś
„teatrze impresaryjnym", lecz na
plotkach opierać się nie chcę.
Faktem jest jednak, że wspominana wyżej ubiegłoroczna
decyzja prezydenta miasta podejmowana była w atmosferze
ogromnego napięcia, przy akompaniamencie
licznych oświadczeń, pogróżek, protestów
i kontr-protestów. Stąd jej ułomność, teatr
blJwiem - jak
zresztą wiele roślin również ma cykl przynajmniej dwuletni, a bywa, że i dłużej na owoce przychodzi czekać. Zarazem cała sprawa rozgrywała
się publicznie,
przeto i finał
- jaki by on miał nie być powinien
byĆ przedstawiony
pod osąd społeczny, ba, ostateczna decyzja wymaga zasięg
nięcia
opinii sąsiadujących •
Łodzią
województw,
które
przez; lata całe :r; usług Teatru
im . .Tuwima (wcześniej: Teatru
Ziemi Łódzkiej) korzystały.
Sieradzkie ma zazwyczaj pewne nadwyżki kartofli, którymi
Łódź dokarmia; Łódź być może
ma aktualnie nadwyżki tea1rów, ale ma też obowiązki wobec ośrodków kulturowo słab
szych, nie byłbym tedy z przeprofilowaniem teatrów zbyt pochopny, a przede wszystkim
nie mierzył wszystkiego "edle
czysto lokalnych po\rzeb.
Skoro już o dokarmianiu mowa, proponuję temat nieco atrakcyjniejszy, bo dotykający
żywnościowego rynku,
mianowicie
chciałbym
zaoytować
fragmenty opublikowanej na
łamach „Przekroju" pełnej temperamentu wypowiedzi ptpf.
Stanisława Rakusa
Suszczewskiego pt.
się

BRONI! KRYLA

POK OJ -

FENOMEN
NARDELLEGO

W Moskwie obradował Komitet Ministrów Spraw Zagranicznych Państw - Stron Układu Warszawskiego. Delegacji ,xilskiej przewodniczył ministe.r spraw zagranicznych - Stefan. Olszowski. Ministrowie stwierdziJi. że „sytuacja międzynarodow:1
skomplikowała się w wyniku działań kół imperialistycznych, a
przede wszystkm imperializmu amerykańskiego". Wyrażono t?.~
zaniepokojenie z powodu narastania konfliktów zbrojnych, C•1
wzmaga zagrożenie dla światowego pokoju. Mówiono też o tym,
że „siły na Zachodzie wzmagaj~ politykę konfrontacji" w ~uro.
pie. Dlatego też ZJWrócono się w końcowym
komuni1kac1e dr.
państw NA TO „o zrezygnowanie z planów rozmieszczenia. w
Eurc>pie zachodniej nowych rakiet amerykańskich". Podkresb-·
no przy tym, że ZSRR dąży do zawarcia takiego porozumien'a,
które prowadziłoby do rady;kalnej
redukcji i e.fektywnego ograniczenia w EurQ1Pie zbrojeń jądrowych. Wyrażono po?R·rc ;r
dla propozycji Rumunii w sprawie zwołania w Bukareszcie następnego sipotkania pr.z edstawicieli pąństw KBWE. Ustalono, Le
następne spotkanie Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych
Państw - Stron Układu Warszawskiego odbędzie się w Prad1.e.
W Warszawie natomiast toczyły się obrady Rady Wojskowej
Zjednoczonych Sił Zb.rojnych Układu Warszawskiego. Przewodniczył im naczel>ny dowódca Zjednoc,zonych Sił Zbrojnych U"'.
marszałek Związlm Radzieckiego Wiktor Kulikow. Uczestni
ków obrad Rady Wojs·kowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW
przyjął I sekretarz KC PZPR, premier rządu PRL, przewodniczący WRON - gen. armii Wojciech Jaruzelski.

•
nic. a nic nie bojąc się felietonisty „Odgłosów" Włodzimie
rza Krzemińskiego (Cwieka),
który w poprzednim numerze
wyśmiał
wszelakich uzdrowicieli i cudownych
ozdrowień
ców generalnie i totalnie na
dwóch chudziutkich
stroniczkach.
Z żalem pom1iaiąc sam reportaż i rozmowę z Na.dellim,
bo tego streścić się nie da, zacytujmy za „Polityką" opinie
kilku naukowców, które w jakimś stopniu będą
korespondować i z naszą dzisiejszą publikacją. Jedni, jak
zauważy
my, poprą Cwieka, inni
wręcz przeciwnie.
Doc. JÓZEF JUSZKO, Klinika Rehabilitacji Sląskiej AM.

„ -

Zabiegi Nardellego nie
nic wspólnego i szarlatanerią. Jego biopole ma dużą
silę oddziaływania, co daje zupełnie
niespodziewane i szybkie re;iultaty. Gdyby nie bylo
wylecze'ń-, to bym go do kliniki nie sprowadzał. Stawial te:i
diagnozy, zastanawiające jest,
.ie choć nie były one konkretne, to zawsza potrafil wykr11ć
chory narząd. Tych rzeczy nie
mają

należy

bagatelizować.

Jeżeli

Nardelli pomaga tam, gdzie ja
jut bylem bezsilny, to mogę
być mu tylko
wdzięczny.
W
nioiym nie obniża to prestiżu
medycvnv
tradycyjnej. Sam
Nardem jest ciężko chory. Zabiegi mu szkodzą, powiedziaiem mu., t~ podczas któregoś
urry.rzeH.

Prof.

MIECZYSŁAW

CHOInstytut Onkologii w
Gliwicach.

RĄZAK,

„-

Jak m6gl „Dziennik Zanapisać,
że
Nardelti
jest
konsultantem
instytutu,
nasza dyrekcja powinna to ltficjalnie zdementować. Nie jestem w zabiegach Nardellego
zbyt zorientowany, być
może
ma on wplyw na choroby o
podlożu
psychosomatycznym,
ale na milość boską nie na
choroby nowotworowe, gdzie
następuje
zniszczenie tkanki.
To tak jakby Nardem przywracał wladzę w nodze, którą
upnednio obcięto.
Może
on
dać choremu. poczucie komfortu psychicznego, może zmniejszyć ból, który częściowo jest
poc2uciem aubiektywnym, ale
na czas przeżycia ez11 wręcz
wyleczenie wpływu
nie ma.
Podobny efekt da choremu obcowanie z psychologiem, księ
dzem czy inną bratnią duszą.
To, ie środki masowego przekazu zaangażowaly się w tę
sprawę, dowodzi niedojrzałości
niektórych kręgów naszego spo·
łeczeństwa tylko u nas może pojawić się jakiś
cudowny
Anglik czy Polak".

chodni"

CO JUŻ ZROBIONO!
Wydział Ekonomic,z.ny KC PZPR oipracował, a „Trybuna Luopublik01Wała illlformację o reałizacji za,dań, jakie prz.ed

du"

partią

me

Wokół kryla tajemniczość.
Wokół Teatru im.
Tuwima to samo.
Wokół
weryfikacji
dziennikarzy jak wyżej
Ech, doprawdy, minęło dobrych

lat od czasu, gdy proszono nas bardzo pięknie, aby o
paskudnym krylu nic, ale to
nic nie pisać,
mogliśmy
się
jednak po drodze czegoś tam
nauczyć,
choć
poszczególne
sprawy są oczywiście całkiem
różnej rangi i o różnym zasię
gu.
Na zakoficzenie zaproponujmy więc coś naprawdę tajemniczego. My w tym numerze
piszemy o mgr Uchnaście, „Polityka" w cytowanym już nu·
merze z 23 bm. publiKuje natomiast reportaż pt.
parę
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Teraz - według danych z wrześna 1982 roku - można mów'ć
o utrwalaniu się tej tendencji. We wrześ-niu bowiem w porównaniu do wr:z.eśnia 1981 roiku nastąpił wzrost produkcji o 4 pro~.
Obserwuje się też wzrost wydajności pracy.
Nie kwestionując rezultatów wprowadzanej w życie reformy
trzeba jednak z.wrócić uwa~ę na ujemne zjawisko, z jakim spo. tyikarmy się coraz częściej, a mianowicie złą jakością towaró'\r
oferowanych prze,z; produce•ntów przedsiębiorstwom handlowym,
a po,prrzez nie także klie111tom. Przy pustych
półkach, kiedy
klienci mają pieflliądze - ale czy wszyscy? - jak to wydaje
się niektórym producentom, klient kupi wszyst'ko.
Teraz bez
wątpienia tark, ale wrax z działaniem mechanivmów, jakie niesie z sobą reforma, klient molie nabrać innego przekonania, a
producenci przyzwyczaić się do lekceważenia klienta. Juli dziś
trzeba widzieć i ta:kie niebezpiec.zeństwo.
Informacja Wydziału Ekonomkznego
KC PZPR podkreś:a
inspiratorską rolę organizacji partyjnych we wprowadzaniu ~
życie założeń reformy. Organizacje partyjne udzieliły ws.parc:a
przy wprowadzaniu reformy, prowadzą działalność wyjaśniają
eą i szkoleniową. Jest to niezbędne. Ale też powinny nie Zd·
pominać, że o prawidłowym działaniu reformy będzie też de~y
dowała pTawidłowa polityika cen oraz troska
o dob.rą jakość
produktów.

„-

Jego zdolności wymagają zbadania. Wiadomo, że występuje
oddzialywanie
fotonowe wewnątrz komórek, może i między organami, ale nie
przypuszczam, by były oddziaływania międzyosobnicze.
Być
może mamy do czynienia z innymi energiami, ale o tym za
wcześnie mówić. Nardellim powinno się zająć Centrum Medycyny Doświadczalnej PAN.
Rzeczy znane są domeną r:iemieślników, akademfe powinnv
przede wszystkim badać nowe.
Trzeba sprawdzić, co się dzieje w mózgu Nardellego i w
mózgu chorego podczas zabiegu, czy zmienia się pole elektrostatyczne wokół niego. Gdy
żył Klimuszko, to zbieraly się
nawet różne profesorskie grona, bily brawo, ale potem me
z tego nie wyniklo, aż Klimuszko zmarł!"

Prof. JULIAN ALEKSANDROWICZ, Akademia Medyczna w Krakowie.

„ - O Nardellim uslyszałem
dopiero od pana. Tego, co on
mówi i robi, nie można odrzu-•
cać, chyba że się udowodni, iż
jest to nic niewarte. Uważam,
że medycynie trzeba dopomóc.
Dlaczego dopiero opinia publiczna ma wymuszać na nas
nowe badania? Z drugiej strony medycynę trzeba też uwalniać od
różnych
szarlatanów.
Ja jestem otwarty na każdą innowację, którą można dopomóc
choremu czlowiekowi i
jeżeli
Nardelli podtrzyma chęć przeprowadzenia nacl nim
badań,
to slużę pomocą".
I bądź tu teraz, człowieku,
mądry , skoro ludzie z profesorskimi tytułami
wypowiadaią
opinie niemal przeciwstawne!

J. PANASEWICZ

postawiło VIII Plenum KC PZPR.
Przede wszystkim
uwagę, że w sier1pniu 1982 roku po raz pierwszy od
miesięcy nastąpił niewielki, bo o 1 proc. wzrost produkcj:.

zwrócono

Dr STANISŁAW GRABIEC,
biochemik z Instytutu Parazytologii PAN.
„Amerykanie w br. dopuścili
odskorupionego kryla do 1sprzedaży handlowej
(nie
mialem
decyzji w ręku, nateżaloby to
sprawdzić).
Japończycy sprzedają kryla
podsuszonego wraz
ze skoriipką. Kilka dni temu
będąc w
Moskwie widziałem
przy Placu Czerwonym „bielkawają
pastę",
ser
„kural",
masło krylowe i kryla
łuska
nego.
N am
oplaca Mf łowie!
kryla, nic się nam nie oplaca
łowić. Myśl11, że byłoby to oplacalne, gdyby odzyskać wszystko, co jest w krylu, bialko,
tłuszcze, chitynę,
karotenoidy,
witaminy itp. Rosjanom się opłaca, bo majq tanią ropę i niskie koszty pracy wlasnej. Dajq kryla na rynek, karmią
nim
zwierzęta
futerkowe,
sprzedają Amerykanom do karmienia kalifornijskich
łososi.
Japoiiczykom też się opłaca.
Z wyprawy
przywożq
prócz
kryla glony,
glowonogi,
to
wszystko trafia do
różnych
przetwórni i jest opłacalne.
Największym
błędem,
jaki
został popełniony
w temacie
kryl, byla jego tajemniczość" .

SPRAW A NAJW A%MIEJSZ.A

WZORCOWY ST.ATUT

\
Ukazał

!ię

s.pecjalny dodatek do „Trybuny Ludu" zawierają
Statut ZwiązJru Zawodowego". Będzie on niewątpliv
I>omocny przy opracowywaniu statutów przez w"ele
zafłado· ;eh organizacji związkowych. Wzorcowy Statut określ
zaln s działania związku i kładzie nacisk na .,:-ozwiązvl"\·a.
nie powstałych sporów w drodze ne~ocjacii oraz. przez zawieranie porozumień", <:o wyraźnie określa rolę strajku „jako środ
ka o·statecznego".
'<YWY

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

·=·

tt'łW

P.rzewidywania są różne. Jedni prorokują,
że zima będz:e
inni, że surowa. Przedsiębiorstwa mające dbać o warunki życia w czasie zimy czynią odpowiednie przygotowania:
Dzie:nlllik Telewizyjny pokazał rzędy aut z pługami do odśn ieżania, piaskarki i inny s.przęt, który gdzieś tam już przygotowano. Czy wszędzie i we właściwy ~posób? Dla tych, którzy
po;z.ostają w tyile, którzy jeszcze nie mogą pochiwalić się takimi
przygotowaniami jest to okazja
do uświadomienia
sobie, ze
kończy się październik i zima może nadejść lada dzień. nic ~·)
bie nie robiąc z przepowiedni tyc1h, którzy sądzą, że nadejdziil
łagodna,

późno

i

będzie łagodna.

Tymczasem „Zycie Warszawy" donosi, te w stolicy są nied<'.'grzane mieszkania, awarie sieci cieplnej i dziurawe
jezdnie
U nas: w Łodzi, też zdarzają się awarie i też bywają niedogrzane mieszkania. Póki jeszcze zima nie nadeszła trzeba zrobić
wszystko, co tylko jest możliwe, aby awarie nie zdarzały się
w c,zasie mrooów i aby przed nadejściem mrozów z;akoi1czyć
wszystkie przygotowania do zimy. Może po raz pierwszy ~d
lat zdarzy się wreszcie,. że zii:na nas nie zaskoczy. A przeciwnie - my ją zaskoczymy dobrym przygotowaniem na jej nadejście.

ŁODZI
WSW!;mw

METRO W

Qi

i

'

Może.my być
rozipoczęciu

duimni, g<łyii wład,z;e miasta podjęły już decyz~~
o
budowy metra w Łod'zi. W tym roku będą te
jeszcze analizy, badania oraz projektowanie prac, a konkretn~
prace rozpocimą się od przyszłego roku. De.cyzja cieszy. ale też
jej podjęcie nie rozwiąże naszych
kłopotów z komunikacją
Póki co długo jeszcze będziemy jeździli psującymi się tramwajami, a MPK będzie trudziło się w zdobywaniu
brakujących
części zamiennych, akumulatorów i opon do autobnsów.
Wysoce nie,pokojącyim staje się zjawisko coraz częstszych awarii tramwajów i. autoburSów, w cza-sie których posz.kodowani zostają pasażerowie.

V! PRENUMERACIE „ODGŁOSY" ZA 1S ZŁOTYCH
„,
Q# Q
::C·I@

Wszystkim Czy.telnikom

zwłaszcza spoza Łodzi -

ośmielamy się zaproponować prenumeratę „Odgłosów",

co zapewniłoby regularne otrzymywanie naszego pisma
po praktycznie zniżonej cenie, gdyż za 15 złotych.
Od 1 stycznia 1982 kwartalna prenumerata „Odgło
sów" kosztuje 195 zł, półroczna - 390 zł, roczna 780 zł. Wpłat należy dokonywać w placówkach pocztowych, na specjalnych blankietach, w terminie do 15 listopada, podając - rzecz zrozumiała - swoje dane personalne, dokładny adres z kodem pocztowym, a także
tytuł i numer indeksu pisma. W naszym przypadku jest
to numer 36762.

B
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Dokończenie

ze strony 1
socja'listycznej. Nie łudźmy się
jednak. że proces ten będzie
przebiega! bez zahamowań i
przestkód. że dokona się automatycznie. Potrzeba na to czasu. konsekwencji, uporu i -wielkiego wysiłku.
Trzeba przede wszystkim usplot
sobie cały
świadomić
sprzeczności, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Podstawowa i zasadnfcza - to sprzeczność 'l'liędzy siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji.
Stosunki on-.dukcii nie ro7wijaly się zgodnie z postępPm sil
sprzeczTa
wytwórczych.
ność wyraziła się między Innymi i w tym, że sposób zarzą
dzania gospodarką, jak f sposób rządzenia nie odpowiada!
potrzebom
już rodzącym • się
rozbudospołecznym . Szeroko
wane formalne struktury desocjalistycznej nie
mokracji
spełniały swej roli. Uniemożli
mówiąca o·
wiała to formuła
moralno-politycrnej
„jedności
narodu". która nie miała pokryr:ia w rzeczywistości. Skoro
zakładano, że istnieje „jedność"
i naród akceptuje poczynania
przvwódcy, to miział społe
jest
w rządzeniu
czeństwa
Przy takim założeniu
zbędny
można było sobie pozwolić nawet na luksus posiadania ,,nieszkodliwej" opozycji. Dziś wiemy, czym to się skończyło.
stwierdzenie, że
Padło też
„ni·e tn<>żna n ie liczyć s'ę z
historycznymi uwarunkowaniami, a te pokazują, że przez cawychowyłe lata starano się
w duchu
wać społeczeństwo
akceptacji tego wszystkiego. co
płynie z góry" Był czas. że hasła płynące z góry odpowiadały społecznym potrzebom i byale nadszedł
ły akceptowane,
też czas. kiedy zaczęły rozmijać się z rzeczywisto~cią i przestały być akceptowane. Wvtwopewien nawyk nierzył się
podejrzliwości . Dlaufności l
tego dziś nawet najbardziej
racjonalne i trzeźwe apele są
traktowane z oodejrzliwością i
nie skutkują. Wszyscy ną_ przyreforma sykład uważają, że
stemu zarządzania gospodarką
stanowi
jest niez'będna, gdyż
kryzysu.
podstawę wyjścia z
;Rząd cz.v nl wszystko. aby konsekw1>ntnle wprowadzać reforAle
mę g°'~podarczą w życie.
te wysiłki rządu spot ykają s i ę
z niedowierzaniem i podejrzliwością Jest to jaskrawy prz:r:irracjonalizmu. oczekuJe
kład
się bowiem, że reforma zadziajutro
ła automatycznie i już

przvnlesie nadzwyczajne skutki Tymcza~em na skutki reformy trzeba czekać I nie tylko
czekać, potrzeba bowiem rzeaby
pracy,
telnej I solidnej
przyniosła ona spodziewane rezultaty. J potrzeba świadomo
reformy
ści, że wprowadzanie
gospodarczej rodzić będzie nieuniknione błędy, które· muszą
,
być korvgowane.
·Jan Szczepański odpowiadajac na pytania Jerzego Osęki z
„Expressu - Kulis" powiedział
między innymi:
„Czy pan wie, ile wynoszą
straty l!'llSPOdarcze zawinione'
przez łudzi nie wykonu.lących
swej pracy na niezbędnvm poziomie jakości'! Około 150 mili~rr1ów 7:łołv<'h ro<'znie. Pr:iw·
dziwy prohlem, którym należy
się zająć, to nie kilkadz!Psiat tysię<'v lu~zi nrhvlającv<'h się od
pracy, ale milionv łudzi źle

odpowiadającym całemu narodowi - jest wyjście z kryzysu. Tylko wrogowie Polski
przeciwni dążeniu
mogą być
do wyjścia z kryzysu. Ale dla
wyjścia z kryzysu jest niezhęd
ne skupienie wszystkich sił
porozumienie
patriotycznych,
co do wspólodpowiedzi;ilności
w realizacji tego przensięwzię
cia Nikt za nall tego nie zrobi I t.o jest jedna z płaszczyzn
dialogu.
Czy po wyjściu z kryzysu
zniknie potrzeba dialogu? Nie.
Nie zniknie przecież chociażby

Dialog-albo
umiejętność

•
•
sta····an1a

zróżnicowąnie światopoglądowe,
nie znikną inne podziały, nie
znikną automatycznie trudno-

;

pytan

ści, kłopoty i problemy. Nadal
będą aktualne różnice poglą

dów co do sposobów realizacji

różn,vch celów. Nadal trzeba
będzie borykać się z biurokracją, która ma njeograniczone
zdolności odradzania się. Nadal
różne forbędą wystęoowały

wykonujących swoją pracę".
Wśród tych ludzi jest wielu,
którzy oczekują na cud, na to,
że reforma gospodarcza będzie
dana im z góry, że ktoś to za
nich załatwi, .a oni będą tylko
korzystali ze skutków. Jest to
bez wątpienia „relikt niedawnej przeszłości". Jest to postawa, którą można rozumieć, ale
trudno akceptować. Mieści się
w tym też sceptyczny stosunek do samorządu pracowniczego. To prawda, że samorząd
jest w jakimś stopniu ograniczony stanem wojennym, ale ograniczenia te zostaną kiedyś
zniesione. a obecny okres moż
a nawet
na potraktować trzeba - jako czas uczenia się
samorządności.

Jeśli chcemy
mokratycznie,

rządzić się

de-

chcemy
jeśli
w sprawowspółuczestniczyć
waniu władzy, to musimy nabrać szacunku do obiektywnych praw rządzących rozwojem społecznym - można nazwać to realizmem - I musimy
nauczyć

się

odpowiedzialności.

W tym mieści się też umiejęt
przewidywania skutków
ność
naszej działalności.

O
Iii

Istota dialogu. Pozwolę
sobie jeszcze raz zacytoł wać Józsefa Lukacsa:
„ .. są tacy, którzy sam dialog interpretują ~ako !Deto.~ę
stopniowego elim1nowama roznic poglądów, jako §rodek ujawniania zbieżności światopo
glądów. Inni przeciwnie, dążąc
do urzeezywistnienia' praktyczno-politycznego współdziałania
skłonni ·są ignorować Jego ideowe uwarunkowania - lak jak
by~y
ideow
gdyby poglądy
u1zenta
punktu
obojętne z
praktyki. Tak wiec jedni pokonsemniejszają znaczenie
praktycznych, inni
kwenrji
odniesieniu
czvnlą to samo w
d.; ideowego tła praktyki - ł
to często mając jak najlepsze

my

własności:

Intencje. A przecłe:t rzeczywistość nie pozwala pomijać róż
nic ideowych ani też bagatelipraktycznych nazować ich
stępstw".

Jeśli więc uznać daleko Idą
społeczeń
zróżnicowanie
ce
stwa, a trudno zaprzeczać faktom, to sformułowanie pytania: „jak rozmawiać ze spowydaje się co
łeczeństwem?"
najmniej uproszczeniem. Sposób rozmawiania władzy ze
społeczeństwem jest ~ez wą~
pienia ważny, ale tez o~ram
czenie się tylko do tej Jednej
strony dialogu wypacza jego
sens. Dialog musi się tocz:rć
samym społeczen
również w
stwie, między poszczególny~
jego grupami. Dialog musi się
również toczyć w szeroko rozumianych ogniwach władzy. Nie
można bowiem ignorować róż
nic ideowych, czy światopoglą
dowych, jakimi się kierują róż
ne grupy społeczeństwa, jak
te~ ugrupowania biorące udział
w sprawowaniu władzy. Płasz~
czyzna tego dialogu została juz
Konstytuokreślona. Jest ńią
akceptacja celu
PRL,
cja
budowa sowspółdziałania społeczeństwa.
cjalistycznego
Nie wyklucza to różnicy posposoby realizacji
glądów na
tego celu, na sposoby rozwią
zywania poszczególnych. problemów, jakich nam nie szczę
dzi życie.
Niektórzy potrzebę dialogu,
porozumienia rozupotrzebę
instytucj,o nalnie, ja~o
mieją
„dogadanie się stron". ~spom!
na się prób~ „dogadania się
wielkiej trójki". Ale wiemy, że
nic z tego nie wyszło. Trwa natomiast dialog między rządem
i Kościołem. Jest on bez wąt-

BaDalna rozmowa

pienia potrzebny. Trwa też dialog między partią i stronnicporównież
twami. Jest on
trzebny. Rozszerzył się udział
stronnictw w sprawowaniu wła
dzy. Jest to przejaw realizmu.
Ale jest to dialog toczący się
w szeroko rozumianych ogniwach władzy. Musi mu niezbędnie towarzyszyć dialog prowadzony wśród społeczeństwa.
Tego społeczeństwa podzielonego, zróżnicowanego, targanego
sprzecznościami.

Żeby

czyć

wie

ten dialog mógł się to-

rozwijać trzeba właści
pytanie i
sformułować

i

znaleźć

na

nie

odpowiedź.

A

państwowa,

prywatna, rodzą
ce sprzeczności interesów miedzy różnymi grupami ludności.
Przecież sam moment wyjścia
z kryzysu jest umowny i wcale nie oznacza automatycznej
jego
wszystkich
likwidacji
skutków. Na przykłdd choćby
w kulturze, wychowaniu, w
społe
kondycji b;ologicznej
Pracy nam nie zaczeństwa.
braknie i to na długie lata.
Pozostanie więc nadal potneba dialogu, bowiem partia. jespółdzielcza.

należycie
chciała
śli będzie
spełniać swoją przewodnią rok~ztałtować
prawidłowo·
lę,
socjalistyczne,
społeczeństwo
będzie musiała nadal skupiać
sojuszników, pozyskiwać różne

proteikcjonalnie Trzeba w meJ
partnerów ,,Co można
padło
zaoferować młodym?" i takie pytanie. Czy młodym
trzeba coś oferować? Czy mło
dych trzeba „kupować"? Rozumiem, że młode pokolenie ~u.,.
si mieć zagwarantowami mmidla sweg'l
mum warunków
nie
przecież
Ale
rozwoju.
można . wszy5tkiego sprowadzać
tylko do oczekiwania. że ktoś
swego czas11
coś da. Tak. jak
w;ele rozgoryczenia i nieporozumień budziły towary . zarezerwowane dla rolników, tak
rozdrażnienie tobudzą
dziś
wary wystaw'one na półkach
z zastrzeżeniem, że są przezdla młodych
naczone tylko
małżeństw„ Młodzi zresztą satra.ktow;;ć
mi chcą. aby ich
f'oważnie, aby im stworzyć warunki do wykazania się sw11imi umiejętnościami, zdoln1ś
Myślę. że
ciami i ambicjami
uporządkowanie polityki kadro•
wej przyczyni się do pewnego
Ale
postępu i w tej sprawie.
też uważam, że wychodzenie ~
kryzysu, to nie tylko sprawa
Młodzi
pokolenia
starszego
muszą pojąć, że to również kh
sprawa, bo to oni orzez dł•1gie
jeszcze lata będą borykali się
z rosnącym! skutkami przeży
wanego obecnie kryzysu.
Podobnie sprawa wygląda z
krytycz.nymi uwa~ami pod adresem propagandy Żle o propagandzie mówi się od lat. Są
dzę, że nigdzie nie ma tak!ej
pr0oagand:v. która by wszystPropaganda'
kich ~dowalała.
musi spełniać określone cele.
przynajmniej_
Ale w części
tych krytycznych uwag .o pro•
żąda się parlnA.rpagandzie
skiego stosunku, czyli posza•
nawania odbiorcy, jego poii·'"'
mu intelektualnego, jego zażąda się dobrej
interesowań,
roboty, precyzyjności i czystoś-"
Nie uważam, aby
ci języka.
wygórowane.
były to żądania
I nie twierdzę, że ci, którzy tę
robią nie zdają
propagandę
sobie z tego sprawy.
Jeśli Jednak przyjmiemy, te
uczestniczymy w procesie istotnych przeobrażeń, które się
wcale nielekko,
dokonują,
· wcale nie bez zahamowań i
i że chcemy w
przeciwności,
nich brać udział, to trzeba z
jednej strony poważnie traktować wszelkie uwagi krytyczne, ale z drugiej strony równie:! rozumieć, że nic się nie
zmieni z dnla na dzień, autnmatycznie 1 że • z góry będz:e
narn dane. Na wszystko potrzeba czasu 1 pracy.

1 widzieć

grupy społeczne dla realizacji
swego programu. Utrzymanie
środkiem do osiągnięcia qoraź
i kontynuowanie dial-0,gu rodzi
nego celu, do eliminowania róż
jako doraź,1y
się zatem nie
nicy poglądów, do likwidacji' sposób osiągnięcia konkretnezróżnicowania l podziałów, czy
go celu, ale jako stała forma
forma
trwała
też ma być to
współuczestniczenia w sprawowspółuczestnictwu
sprzyjająca
i no.noszenia
władzy
waniu
sprawowaniu
społeczeństwa w
współodpowiedzialności za jej
1władzy?
skutki.
Nie moźna realizować buDialog oczywiście nie wykludownictwa socjalistycznego 'bez
przewt>dzenia w tym procesie cza - a przeciwnie - zakłada
walkę z poglądami przeciwriikomunistyczną.
partię
przez
ków socjalizmu, którzy chcieNie można teź zapominać, że
narodu jest .liby przy okazji wymiany poprzewodnią siłą
glądów lansować swoje konklasa robotnicza. Partia musi
cepcje. Nie zapominajmy bomieć przede wszystkim na uwiem, że żyjemy na świecie,
wadze jej interes, jest bowiem
na którym nadal toczy s~ i
awangardą tej klasy. Ale interes tej klasy nie może być poj- to wcale ostra walka ideo.loco jakiś
giczna, w którym
mowany jako sprzeczny z indochodzi do konfliktów
czas
teresem narodu, partia zatem
zbrojnych.
nie może odrywać się od swojej klasy i nie może spełniać
swojej roll przewodniej me poIstota partnerstwa. Waprogramu
zyskując dla swego
l runkiem powodzenia ka:f:partii
si>juszników. Program
każdego
dego dialogu,
musi odpowiadać aspiracjom i
porozumienia jest wzajemne
oczekiwaniom narodu. PZPR poszanowanie partnerów.
W
sformułowała taki program na
dialogu, w porozumieniu musi
IX Nadzwyczajnym Zjeździe. brać udział Młodzież, ale mło LUCJUSZ
Jego podstawowym założeniem
traktować WŁODKOWSKI
można
dzieży nie
więc, czy dialog ten ma

być

.a

•

Oburza się na te kraje, które potępiają polski rząd za wysiłki
do stapilizacji.
- Do takiej Turcji - mówi - czy Salwadoru nikt się nie
przyczepia, ale jak u nas rząd chce Z'łprowadzić i;t:r1ądek, to od
razu krzyk o prawach obywatelskich, wolnosci, dernckr'lcji.
Znów zmienia temat. Mówi o niezadowoleniu ludzi z j go kręgu
'
środowiska rencistów i emerytów.
- Żeby nie ten ustrój - mówi z irytacją w głc,sie - to by
jedna z drugą ..• - tu wymienia prawdopodobne I mriej prawdo· '
chał w Szczecińskie. O powodach wyjazdu powiedział krótko podobne plagi, które mogłyby być udziałem starych Judzi, gdyby
SzczeW
małżeństwa.
rozkład
kłopoty rodzinne. Potem dodał przy władzy pozostali kapitaliści i obszarnicy.
cińskiem miał różne zajęcia.
.
Oburza się na młodzież.
Uśmiecha się do tych wspomnień. Mówi zdawkowo: o dojeniu
- Dziś młodzi chcieliby mieć wszystko od razu. bez żadnego
krów, o układaniu torów, o polowaniu.
wysiłku. Ja jak byłem młody ...
Zapomniał nie tylko o złej fonie, ale i o partii.
Choć nie podziPlam jego poglądu o konie :znoścl !Ozpoczynania
Po kilku latach wrócił ponownie do Łodzi i przypomniał sodorobku przez każde pokolenie od przysłowiowej łyżki i widelca
to r<?zur:iiem jego gorycz. Rozumiem te~ że gdyby .,., swojej mło~
bie o legitymacji. Twierdzi, że ponownie wstąpił do partii w 1956
dości miał na początek to, co dzisiejsza młodzież. rL1.!by się wyroku. W legitymacji ma jednak' datę 1960 r. Przyczyny rozbież
brańcem losu. W jego słowach jest tak~e spo10 ~v,yBłPj ludzkiej
ności upatruje w biurokratycznym bałaganie. Wyciągając legity•
mację partyjną mówi:
zazdrości i żalu, że młodość upłynęła w zupełnie ini1.)'LP 'giodnych
'
i bosych czasach.
- Ja noszę legitymację przy sobie. Ja się jej nie wstydzę. Ilu
Wieczorami nie może długo zasnąć, nogi dają mać o sobie.
zawiesza głos pytająco.
dziś nosi legitymację? Wtedy przychodzą mu do głowy myśli, ktore uKidd;i w rymy.
Pracował w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im.
Powstają z tego wierszowane opowiastki. Pokazał n:; kilka takirh
Obrońców 'Pokoju jako modelarz.
. prób. W formie literackiej zamknął swoje emocie, wrażenia i
- Tam mnie znają - powiada z nutą dumy w glosie.
skojarzenia na różne tematy. 1w ostatnim ~kresfe 'r'lsrią tycli utwoSłuchając go uświadamiam sobie, :f:e był i jPst to człowiek o du·
rów są jego refleksje polityczne. N<i pnyklad utwó1 7;tytulowany
żej żywotności. Przed wojną uprawiał boks. Był wicemistrzem
„Bajeczka" zaczyna się od słów· „Opowiem Reagan '""' ha;eczkę„."
Łodzi.
Napisał też t..twór, w którym wyraża swoje sądy 0 d<Jradcach
- Boksowałem w JKP - opowiada. - Przed wojną startowaEdwarda Gierka. Ma świadomość, że 1;agrody Nobla 1a wierszyki
łem w sztafecie - wymienia nazwiska swoich partnerów. - Zdonie otrzyma.
byliśmy mistrzostwo klubów robotniczych.
- Układa ml się to jpkoś samo w ~Iowie, a potPm zmusza do
komer1Po powrocie do Łodzi działał w ORMO. Był zastępcą
przelania na papier -' powie, jakby się usP,rawiPdliwiaJąc.
•
danta posterunku.
Na koniec refleksja o potrzebie walki o ideały s~cjalizmu, o
- Było dużo roboty. Dziś mi się nudzi - mówi z nutką smuodwadze I harcie ducha.
tku w głosie.
- Musimy walczyć! Zwyciężymy, oo po naszej stro11ie jest
Funk,_je partyjne z wyboru przyszło mu pełnić dość pófoo:
racja. Nie ma co się bać! Komunistom grozili nie ~il7 i nie dwa,
I sekretarzem Terenowej Organizacji Partyjnej został wybrany
że ich powieszą. Niejeden też zginął. Prawda, o człowieka trzeba
w 1977 r. Obecnie jest II ~ekretarzem. Dość późno posypały się
dbać. Nie wolno go niepotrzebnie narażać, bo jak rHt•wii' w czasie
zaszczyty. W 1978 r. przyznano mu Srebrny Krzyż Zasługi. W
wojny Churchill: „Na człowieka czeka si~ W lat „" Lecz 'gdy
tym samym roku Honorową Odznakę m. Łodzi. Otrzymał także
przyjdzie konieczność, to trzeba mieć świadomość. że dłużej niz
Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.
do śmierci nie pożyje się.
- Byłem w służbie czynnej, kiedy wybuC'hła wo~na - tnówl
- Ja - dodaje po chwli - gdyby mnie partia wezwała, to
- Służyłem w VI Dywizjonie Przeciwlotnic1ym we Lwowie. Miechoć nie mogę chodzić na te moje nogi, przyczołga~bym się na
liśmy świetne działa przeciwlotnicze Wielu niemierkirh Lotników
brzuchu!
przekonało się o tym na własnej skórze. Potem wici2i'łłem ucieRozmowa zaczyna się rwać. Wątki powtarzają sle, aie już nie
czkę władz polskich przez Zaleszczykl. Był to st„aszny okres w
wnosi to nic nowego. Czas więc kończyć spotkanie. Pe.przestać na
moim życiu.
tym, co usłyszałem.
Dalej nie chce opowiadać. Nie nalegam. Chwilę milczymy.
Czy mogę odpowiedzieć sobie na ;>ytanle, które mnie nurto- Ja - mówi - jeszcze dziś, mimo schorowanych nóg. biorę
wało? Dlaczego przyszedł usprawiedliwić się? Czy był ideowcem
czasami skakankę i poskaczę sobie, tyle jPszcze we mniE' życi7.
„od urodzenia" - iak to się czasem ironicznie mówi o niektórych
Obecnie żona też na rencie . .T<:!st bardziej chora ode rnnle A byra
„zasłużonych działaczach"?
.
większą aktywistką, niż ja.
Choroba nie załamała go, przeciwnie - pobudziła do działania
zmienia teSolidarność" to piękne słowo, to piękna idea Na okres choroby przypada bowiem jego aktywnnU: polityczna.
to
.S~1'rl<1rnośl'"
słnwo
słysze
Jak
zrobili.
tym
ż
co
mat.::_ Ale
Jest przykładem 'człowieka walczącago z ·tłomno~c·ami ciała poczuię ogromny żal, ale tę wielką nadzieję ludzi pracy politykierzy z
przez obecność w życiu społ<~cznym Chot Jestem przekonany, ie
KOR i KPN zamienili na amerykańskie dolary.
gdybym głębiej poszukał, znalazłbym szereg innyrh motywów,
Zamyśla się chwilę.
Zapewne bardziej prozaicznych. Jak u ludzi.
- Doszło w końcu - snuje myśl - do anarchli. Historia poGdy go pożegnałem, pomyślałem - banPlna rozmc-wa.
wtarza się. Życie społeczno-polityczne ot"zcd 13 ~ructnia 1981 r.
Czy rzeczywiście?
przypominało mesławne czasy Rzeczypospolitej sz!acrf'<'kicj, kiedy
to każdy szlachetka mógł wstąpić na beczkę i krzyczeć· „veto",
ANTONI GIECZEWSKI
„veto".
zmierzające

0

Wchodziłem na drugie piętro budynku Komitetu na Bałutach,
kiedy na schodach zobaczyłem niP.wysok~ postać .st.arszego
.
żczyzny. Włosy siwe przerżedzone. ostrzyz?n~ n~ Jeza, stara
wypielęgnowana bródka Kiedy miałem go JUZ .miną~. usłyszałem.
- Gdzie jest towarzysz ... ? - tu padło nazwisko Jednego z instruktorów.
A · co, nie ma go? .
Nie!
- Proszę zaczekać - powiedziałem - zaraz się dowiem, gdzie

:::i7;

je~szedłem

dowiedziałem .się, ~e

poszukiwany
zamteres?wa;iemn
j miałem już wejść do pokoju, gdy mężczyzna zwrócił się do
.
mnie·
- Proszę powiedzieć, że nie będę mógł ~dzielać się w pracy,
ponieważ pogorszeniu uległ mńj stan zdrowia Dosta~em zas~r~
ki i muszę chodził' do przychodni - Wymienił swo3e nazwi~ o.
~analna historia - pomyślałem. a głośno zacząłem zapew;i•a~,
że oczywiście przekażę i jes7<'7e jakieś zdawkowe słowa, Jak1e
ł
.
.
wyoowiada sie w takich sytuacjach. .
Mę7czyzna chyba uznał, ie mu me uwierzyłem. Wyciągną z
kieszeni skierowanie I ampułkę penicyliny. a ~a ~owł>d o:;tanu
nl')~awk1 wv1rzala czarna
gawko spodni.
l
d ·
·
low łydki noi?a .
. . Spnd
z d rowia po ciągną no . . ..,
j St .
Y. .
l?T<łwiP do it·-.fami owin·et2 banda7Pm do po
Biirgf'r - przemknęło mf orze7 myśl Po 'rnłe~ su; n1esw~ ~ . \~
przPdP mną człowiek. który pr7Pcł ohC'VTT'i obna;:a swo1e. Cl~ 0
takiej S)ltuacji zhyC'ie go kilkoma zdawkowymi słowami Jest co
.
nflimniei niPtaktowne.
Pr7t>7 <'hwile c;toie <;konsternowany f,owie w myśli słowa, które mogą zahr7mieć przyzwoicie, ale cią~le mi ich brak. Stoię zatem, kiwam głową I słucham usprawiPdliwiPń TPmu oto starsz~
mu. d<>t1<nieipm11 <;tra•1llwa chnr<lha mę7.czvźnie , ie"lt pr1ykro. ze
chciał.
jak by
przydatny partii tak,
nil" będz?e rnógł być
TrzPh;i wreS7<'ie rol\ nleh~rrn lnPgo wvd11sit' z siPbie.
Mówię więc. że to oczvwiste w takim shnie zdrowia nik.t n!e
będzie wymagał od niego aktvwno~ci , że jest w pełni uspraw1edl!wiony. mówię o koniec,zno~ci trzymania c;le n'ldziei na wyzdrowie.
nie. w~zak [)('step mPrlvcyny ie•t rPwelarviny.
PD mzmowie zaiałem sie swoimi sprawami. Ale to spotkanie
uważał za konieczne
ciagle nie d;:iwpln mi spnkrih Dlaczego
przyiść i usprawiPdliwjt się?
Snntka!Pm go pnnrn„nie. kiedy_ 'l7:dł n;:i ~nlPiny z~strzyk. t
PnprosiłPm o rozmowę Zgorl71l się chęt:i1e Us1edh4my w :tacisznym miPiscu .Jeszcze zastan;iwialPm <>ię n:łd pierwszym pytaniPm, kiedy zaczął mówić Starałem się nie przerywać. Od. czasu do cz<f!:u kiPdy tracił •vl11Pk \vtrac:>lPm s'own łub 1.dantP Z
tego prawie ·monoiogu łowiłem fakty, które wiązały się z pytani€m
o motywy jego zaane;:i7ow;rni;i
Nazywa się Antoni Graczyk. Urodził się w 1917 roku. ~~ 65 lat.
Od 10 lat iest na rPnriP ihwnlid7.kiPi Ma l ernpę Do part11 wstą
pił w 1945 roku. W 1948 roku, po Ko!1gres!e.Zje?n~zenio:vym, dał
legitymację do wymiany. W tym tez mmeJ więce3 czasie wyJeinstruktor

do sekretariatu i

wyszedł

Przekazałem tę informac1ę
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Staraniem T~warzyisitwa Przy,aciół Łodri,
przy współudziale Łódzikiego Domu Kultu:y
przygotowano „śpiewnik łódz.~i". Wstęp n~
pisał przewodniczący TPŁ, Mleczysław Woznlakowslki. Telksty piosenek zebrali i opracowali: nieżyjący już Eugeniusz Ajnenkiel, Jcanna Ludwi'Clka Mieczysława Jędrycha, Tadeus1. Szewera. '„śpiewnik łódzki" U!k~że się z
okazji obchodzonej obecnie 100. rocznicy ,powstainia polskie~o ruchu robotru.czego.
począbk11 20

sltuleda
u pro~u I W?jny
w Łodzi 600 , tysięcy mie,zkańców. Są to chłopi. NajnędZ111iejsi, bezrolni.
C?iemni. ściągają tu, do
Lodzi-Miasta z sieradzkiego łęczyckiego, piotrkowEkiego głów
nie, ale i 'z dalszy.eh stron ·rówinleż.
Na

światowej

żyje

Zamieniają swoją wsiową nędzę na .. , nę:iz~
miastową. Zrazu nie z.orientują się, że i tu bę
dą obielkte:m bezlitosnej elksploatacji.
Otrzymują najniższe stawiki w. Europie za. 12-14:
godzinną harów.kę, a za 50 proc. teJ staw"C1

będą mogły pracować

icn żony, ~ .za jeszcze
- równie·ż dzieci. A przec1ez ten .P'll:
t11ki bandos ledwie wegetujący w straszllwej
biedzie, w 'nieprawdopodobnie antysanitarn:r<;h
waruinlkach tu na łódzkim bruku, przeobraza
się już. w' pie~wszym pokołeniu w uświa~o
mionego s.połecrnie i narodowo
proleta:iusza. Szybko uczy się umiejętności organizaeyjny:ch, strategii l tak;ty1ki walki.
niiższą

torem ko1ejO'Wyim, Wtedy pierwszy raz usły
s:z;ałem „Mlędzynarodówikę":
Partia k.or:iumst~•czna była już zdelegallzowana, a s.piewanie ,.Międzynarodówki" zabronione.
Ulicą Rzgowską, całą

jej szerokością, a wi.ęc
i obydwoma chodn!~a..mi i;ia .dł_ugosr.1
p6Mora kilometra sunął w ciz~1e ~1e~kieJ tłu:n
ludzi ubogich: młodzi i starsi wiekiem, męz
czyźni i ko,biety. Pieśń rrwała się, wybuch.;;!.''
to tu to gdzie indziej, gdy w jednym mieJscu u~ichła, podejrmow.a.no ją nieco . dalej: jakby ją przesyłano z ust do . ust, z J.ed::iei. gr>Jmady -do innej. śpiewano -Ją w unies1e111u, w
jej takt gdzieś w p,I'z<idzie Pochodu kołysała
się trumna niesiona przez :mnieiniających s:ę
co chwlaę towaTzyszy.
Ulkę WYJ?ełniał~ .~
gromna ma-sa ludzka i ta Po.strzępiona. J?lesn.
Wszelki ruch uiitał. zamy1kano
w posp1ech 11
slclepy„.
jezcblią

„gpiewni1k" ukazuje się w setną :ocznkę
początków ruchu robotnicze.go. W zw1ąziku 7
tą rocz.nką nasuwa się naiSitępująca refleksja:
jes~ to chyba skutkiem n~sz.ej of~cjali:ej pr<?pagandy, a i szkół pewnie r6wm~z, ze takie
pojęcia jak właśnie ,,ruch robotniczy", „walka klas<Jwa"
działaJllia rewolucyjne" zostały

jalkoś odhu~a~ izowane, szeleszczą pa~ierowy
1

mi

wstępiniatkami

naszych gazet, maJą &mak
mdlej paipki.

te1ewizy~no-radiowe1,

Ro otnicza pieśń
MIECZYSŁAW WO.tNIAKOWSKI

Łodzi pokolenie, chłopskość odchodzi z wolna
·w ci~ń Natomiast Pojawia się w niektóry~b
pioseruk~ch ak;cent niechęci czy wręcz wrogości do chłopów, którzy przecież . w .dalszy:n
ciągu walą do Łodzi-Miasta, gdzie. 1 o. t.arobek i o chleb łatwiej. ZadowalaJą się 0111 byle jakim zarobkiem, unikają z>viązków zaw?.- ·
dowy:ch i partii, strajków lu~ . manifesta~J1.
Pi<isen·ki te będą m: ły zabarwienie satyryc~
ne, czy wręcz szydercze, prześmiewcze.
Zacytuję

jeden frng,nien t:

„„.Prz~ jechał

Wojtek do

Łodzi,

chciał

grać

pana.
Dostał się do fabry~i. już chodzi od rana,
I juri nie jest chłopem prostem, pije kawę
rolę

czasea~.,

Wąsy

&maruje pokostem,

włosy

koperwase.m„ ."
Po I Wojnie światowej
przemysł
łódzki.
kt6ry bezipowrotnie
stracił rynek zbytu na
Wschodzie, ni•gdy nie osiągnie .wysokości p~r,
dukcji sprzed wojny.
Fabryki, , tracąc zbyt
są okresowo zamykane, jeżeli . , ,„idą" t? na
2-3 dni w tygodniu i, oczywiscie, na 1ed.ią
zmianę. Stąd i ludziom ni~ do śpie"Y.u. P~
mimo to jednak śpiewa się . n.a maJ?Wk<H:.h
(choć już rzadziej), przepadła JUZ gdZJes „F~J
ka" w Żródliska·ch, kino (w latach dwudz,<:styich nieme, w tr;zydziestych .- już ~Ź"."ie
kowe) staje się rozrywiką
naJpoopularn1eJ->Z~.
bo i ta.nie i bardzo interesujące. Tańczy • .c;
teraz shimmy one-stepa, fox-trotta i slow:foxa, walca-b~stona. wresz;cie na parkie~y 1
eSitrady wkracza zwycię.sko ..- tango. Śp1ev·a
się również w rytmie ty.eh ta11ców.
Pojawiają się teatrzyiki rewio""'.e, pop~lary ·
zująice najnowsze szlagiery.
NaJpręzmeiszyrn
organizatorem „rewii" był Edward Rei. Je.g~
wę.dTowne teatry rewi<Jwe i:;ro.pagują równ ,F=z
,.:zrnoncesy" które są jakąs odległą paroa1~

W)"st~ów „Lor?ka" -

KrtjkO<Wskiego.

W najbardz.iej nawet kiczowatych piosenkach z tyoeh lat pobrzmiewają
echa nędlY
proletariackiej. Np.:

Te przeoibra~nia, ten P'f?c~ !P'rzeo~rafenla
proletard.usza, łód?<kiego maJdUJe swo!e o?·b:~
cie rÓW11lież w zamieszczonych w ,,Śp1eW1I1.iik.t:.
pieśniilich. Zrazu będą to 'błagalne czy lamentujące teksty i melodie wzorowane p.y wr7c.z
przechwytywane z pieśni ko~cielnych. W i:i.c~
bowiem zawiera się lairnerrt 1 ~roza w obl~cz~
wszelkiego nieszczęścia, jakie 1nę na człowieka
i;ewsząd wa~i.

Ta tooacja mitstyx:m.o-Teligi)n~ ""':króke 11miejsca
tonacji
boioweJ,
. walezą·cej,
kultowi bohaters•wa,
?d~agi • i
nieustępliwości, pogardy i nienawiści do .~:a·
ra i jego pachołków, do fa~ryikantów-ikapita
listów i ich sługusów, do róz,nego a~t<JrameTl
tu sz,picli i prowokatoTów. W tych p1o~enkach,
który.eh najwięcej, począrtkowo odnalezć mozna jesi;cze echa 1863 roku.
stąpi

Paleta barw piosenek
11."0ibotniczych . Jest
bardw bogata. W niektór)"ch .sł?:szy s~ę gorycz w obltczu oboję~o~ci ~u~eJ c~ęści .sPO·
łeczeństwa wobec walki 1 po·sw1ęcema naJlep.
szych dzieci proletariatu.
Oddaję

nicy

glos dwudziestokilkuletńiej
r.obolbojovmiczce Z<>fii Błruszczykówme:

„I kto otworzy oczy tym, ~o dr~em:ią
I tyim, co patrzą biernie, kiedy z~cie.
Nowe się rodzi i buin1t wre pod. ~ie;;iią.
I kto kłam zada temu, co gło•sic1e?.
Czvż można milczeć, gdyrŚcie wy na fal'
ZłoŻyli urny i śpicie spoikojrnie, .
żeście popioły >po dnie .P<?ch,~v:ah
A fala urny oddala powolnie?

Są r6wnież piosenki oędące poitwierdze:item
r-0z.bicia w ruchu robotniczym na. z>yolennik?w
PPS i PSS - Frakcji Rewo lucyJneJ, SDKPiL,
NZR, Chadecji.
1

Pa1miętam z wczesnego
az~ecińst\va fa.k:
sparodiowany Hymn Soikoló\v, Jaki u. nas, n::ł
Chojnach śpiewano.
Oto jego refren:
„Hej, bracia-sokoły
Pracujcie jak woły,
Pracujcie jak byki
z Gajera fabr:r1ki!''
piosenki'. . w ,,:orych I?'-':
echa ant~·sem1ckich.
wystąp1<::n
pogromowych, które z poduszczenia ~ład.z ca~
sldch miały kanaHrować, a w ~fekc1e i k01.czyć walkę świadomego proletariatu c~y, to. w
czasach Buntu Łódzkiego czy RewolUCJl 190J-7 roiku.
Istniały również

brzmiewają

Dla mnie osobiście niezapomniane zetkni~c'.'l:'
w okresie 20-lecia międzywojennego z p1~~ ·
niami robotniczymi wiąże się ze wspomnieniami pochodów 1-majowych z Wo.dnego Rynku
(ob. Plac Zwycięstwa) na P~lesie Konsta_ntynowskie na Miejsce Stracen z lat 190::>-7.
Najchęt~iej i najczęściej śpiewano „Czerw"ny Sztandar", „Na b.arykady", .„wa.rszaiw;~n,:
kę" Swięcickiego i „Mazura Kaidamarsk1e„v
Waryńskieg<i.

z najsilniej.faym przeżyciem wiąże si~ P•Jgrzeb nie znanego i:ni komunisty na ChoJnach.
Było to w latach trzydziestych. Ko~dukt p'1grzebowy, w którym uczest.ni,czyły' ~ieprzebra
ne masy ludzi, wyszedł gdzies od llllcy Nov•:"CiPabi·arnick:ej (ob. Sanockiej)
i sze?ł ul1rą
Rzgowską ku cmentarzowi św. Franciszka za

4 ODGwOSY

Ieedy stary mN<!zycie'l, pQtnę w oczy ł6dz:
. ktch chłopców z Olkazji jaJkichś ur?czystoś ·.i.,
·spotkań, akademii czy innY'Ch „aip7ll" ~1dzę jak te właśnie wyrazy splr:waJą po nich,
jak woda po gęsi, nie budząc udnych uci:uci<Jwy·ch s•kojarzeń.
Dla.cz~o?

Dlaczego nie l!Zlllią c-i nasi cihłopc~ dnia. d;isiejszego żadnych więzi z nimi,
ic~ niemal
rówieśnikami,
których więzienna kib.itka . u
nosiła z więzienia przy ulicy Dług1eJ, M1l~za
czy TaTgowej, ulicą K<>nsitantynoowSiką, koc1:ni
łbami wybrukowaną, ku la1Sowi
n.a Polesiu,
gdzie czekała na nich śmierć.
Dlaczego tamci ehfopcy katowani i gnębi~

rti w więzienia·ch, pędzeni w mroźny Syb1~,
tak bardzo są od[egli od WS;Pókzesn.ego poko-

lenia Polalk6w?
Dlaczego nie potraifiliśm.:r O'd1kryć, .:e oni ~
gruncie rzeczy byli tak Lm Podobni. .kochal:
Po!Slkę 1 kochali Łód~. zostawi~li w teJ. Łodz?
swoje dziewczyny, swoich . rodzic6w,
siostry.
Dlaczego i na.sza literatura (poza ~roimsk m
w „Róży" i chyba .pogrą.żającym ~ię zresz.~ą
coraz bardziej w 01epa.rruęć, Strugiem)
n.?.
poświęciła wybitnych uWl'or?w tyr:i :n~odym
bohaterom z czasów ponureJ. r?SY}s~eJ ~1e
woli? Dlac.zego ich walka, c1er~ieni.e i ~on~
terstwo z.nalazły tak nikłe odzwierciedlenie ,,,
plaSity:ce?
Może

cząstce

właśnie „Spiewnilk" choć . w. drob:1"j
przywróci ich naszej pamięci. Moze.„

Początikowo (wiek
wyraźna d<Jminacja

XIX i początek XX). to
folij{[<iru ludoweg<?. Bied:
ni chlo'Pi z blililszych (i dalszych) oikoh><; Łodz.i
przynosili tu swój oby.czaj, gwarę i piosenki.
Czasem pod maną melodię
P?dkładali U:~~
słowa, czasem je tylko traiwestuJą·~·. Ze swoi~;·
stron rod:dnnyich żyw·cem przeno·sill ob;y-czaJ:
związane z weselem, pogrzebem. chrzcu;am1t
święta.mi. Odiczyniano „uroki",
,,za~awiano'
choroby, wierzooo w czary, a po c1chu i w
nie1kt6re gusła.
Sam nieraiz bylem tego świadkiem. .Jesz~zf!
; na początku lat dwudziestych ucz~stmczyy•;m
w weselu mojej kuzynki na Choinach JaKc
drużba. Wszystiko ·odbyło się według prastareg0 obyczaju: było powitanie młody~h. wra~ją
cych od ślubu (z chlebem i malenk1m dzieckiem), i przenoszenie Młodej prze~ M~ode.go
przez pr6g, i ol!'acja weselna, .i oczepiny, i .zbie:
ranie „na czepek", piosenki i przyśp1ewk1
cenzuraI;ne i nie baTdzo.
Jedną

z nich

p<rzyitoczę:

.,Jedzie wesele
Od Olechowa
Pana Młodego
Os ... krowa.
A panią Młodą
Os.„ cielę
Takie to było
Zas„. wesele!"
Olechów, wieś podłódzka, dzis wchłon i~ta
przez miasto. na pewno występuje w tej pi"senecZice w miejsce innej wsi 1 skąd się wy.
wodziła moja rodzinka sPod Sieradza gmi-.
na Grusz.czy-ce. Na zabawach tańczyło się ochoczo I ta1k, jak tańczono na wsi, a więc p<"lki, i oberki, i kuia>wiaki, i mazury, i wchodzace już w modę walce. Z przytupem, z ho
łubcami. z przyklękami,
z pokrzykiwaniem.
Ale wk·rótce, zwłaszcza jak z latami wchod1.i
w życie i do fabryk młocie, urodzone już w

r:.Nasz fabryikant psubrat,
1Majs·ter jego szpicel
Traktują nas obaj
Jako pieski - hycel"

/

Afbo:

'1Y"

mieście Łodzi, na Szlezyngu
u Gąsiorka my mieszkali,
.
·/
Ojciec z maitką we faibryce
U Szajblera pracowali
Klucz na sznurku sic; nos:łn,
Takich dzieci dużo było,
Ulica nas wychowała,
Serca nasze Łódź zabrała.

Bej

czemuś

Nędza z Łodzi mnie wygnala, .
głód mnie rzucil pośród was,
śpiewalabym, nie mam komu,

szumi tylko

gólności. Kiedyśmy, zarząd TPŁ, wystąpili z

inicjatywą zbierania
dawnych
.,podwórkowych" piosenek, on sam odszukał ponad 20(1 .
dawnych śpiewa·ków i muzykantów. Zorganizował pierwszy „podwórko.wy"
zespół „Gór ..
niak", w którym śpiewał.

wkoło

las.

Jest tu u nas chleb i praca,
1de dokuczy ci tu glócl,
sq tu domy i pałace
i jest tutaj do bry lud.
Wolę w Łodzi nędzę znosić,
wolę nędzę, wolę głód,

zmarł pierwszy skrz.ypek
zespo!u,
ułożyli słowa i melodię utworu ku Je-

jeszcze dzisiaj was porzucę,
pójdę między łódzki lud.

pamięci.

Nie był to jedyny utwór. jale'
się narodził w „Górniaku''. To zfawLsko PoWstawania takich właśnie I im podobnych piPśni i piosenek utwierdza mnie w przekonaniu, że folklor miejski nie jest eiksponat<'m
muzealnym, któr-y nale"ży tyłka chronić i odku-

W Łodzi ojciec, w Łodzi matko,
w Łodzi jest , mój caly ród,
w Łodzi żem się urodzila,
w Łodzi będę brata ślub.

rzać.

Łódź moje rodzinne miasto,
ten potężny fabryk gród,
w Łodzi swoje życie spędzę,
w Łodzi będzie dla mnie grób.

FOil'kłor żyje!

Piosenki współczesne (powojenne). Są
tu
nazwiska marne i uznane zarówno kompozy.
torów, jak i auto·r,ów teikstów.
Moje serce
starego łodzianina rośnie, że tyle utworrów i
tylu aut<irów.
Kiedy porównuję je z tamtymi piosenkami
sprzed 100 lat. piooenkami zgrzebnymi z trudem i powoli odnajdującymi swoją oryg,inal.
ną

smutna

ty ją pewno w sercu masz.

Autorem ostatniej piosenki jest Antoni Teodorczyk, dziś BO-letni robociarz chojeński 1a
emeryturze. Entuzjasta pracy
społecznej w
ogóle a zesPołów podwórkOl\Vych w szcze-

go

Spiewana w
swiatowej

czasie

pierwszed

Kiedy porównuję, ubożuchne tekstami i mez tyimi ostabnimi - to w myśli Powst:i• je mi Łódź mojego wczesnego
dzie•·iństwa,
Ł6dź, tylko na pryncypalnych ulicach brukowana , 1kocimi łbami" a tak w ogóle przyp.o- ·
minajacą półmilionową wiochę, Łódź z p..:nad 50 proc. analfabetów, Łódź - wielkiegv
wyzysku i niepomiernej nędzy, Łódź - bi!l
kanalizacji i wododąg6w, Łódź - ech, co
tam ciągnąć w
nieskończoność
ten okres'
Kiedy porównuję ją, tamtą Łódź sprzed wi~
ku z Ł<idzią dzisiejszą. miastem z 7 wyższJ
mi uczelniami. wiel<>ma instytutami i towarzystwami naurlmwymi.„

'1'!NT

lodią

I

pańs~zyfoiany

niedawno chłop, który
stanął przy krosnach, wilku
czy selfaktorz!'
~ ten ciemny, zabiedzony chłop
jakąż musiał mieć. jakbyśmy
to dzisiaj powiedzieJ;,
siłę przebicia, by podjąć nierówną. jakżf' cięż
ką, ale przecież ostatecznie zwycię~ką walkę
z uciskiem s.połecwym i niewolą narodow'.l
Więc nie bądźmy pyszni
i z równą atenc;ą
przyjmijmy wszystkie teksty i melodie.

•

Publikujemy obszeme fragmenty wstępu .do
„Spiewnika łódzkiego" napisanego prze.z Mieczysława Woźniakowskiego.
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Zagrzmiało, ruńęlo

łódzką barwę.„

Ten

\

HPj łocl::ianko czemu~ smutna,
czemu blada twoja twarz,
ty o Łodzi ciqgle marzysz,

Tra-ra-ra bieda i nami wszędzie szła
Tra-ra-ra fabryka na trzy dni szła.
Tra-ra-ra bezrobode w Łodzi było,
Po obiady się chodziło i to było źle!!.."

Kie.dy
koledzy

łodzianko

•

Zagrzmiało, runęło,
a- wśród kupców lęk.

nareszcie, nareszcie
już pasek ich pękł.
Spekulant drze wlosy
ze złości jak zwierz,
czy piekarz, czy rzeźnik.
szewc i krawiec też.
Zagr:miało, ru.nęło,

w naszym handlu krach,
a pa~zka .nwindlarzy
już tonie we łzach.
A wśród kupców lódzkich
strach cz nielada,
bo ich zbankrutuje
cala gromada.
Nie będq z ludzkości
te męty już kpić,
człek
każdy inaczej

•

już dziś będzie żyć.

So.ewaha w latach

tr1H:;O··

V1cnn't

•
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aciek nie ma obu rąk. Amputacja po
wypadku w dzieciństwie. Nie
może
używać protez. Pisze, trzymając
ołó
wek 'w ustach Maluje piękne, delikatne akwarele I wie wszystko o sztuce
złotniczej Benvenuto Celliniego.
Jest
zawsze roześmiany i pogodny, choć lepiej od
nas wie, jak smakuje rozpacz I samotność. ód
niedawna Maciek ma indeks studenta I rciku
historii sztuki. Ten jego indeks, to czubek góry
lodowej. Maciek zdał egzamin
wstępny
ze
wszystkich przedmiotów równo, na
czwórki
I odplłdł z braku miejsc. Nie zmieścił się w
„kluczu za pochodzenie społeczne", zaszkodził
mu tatuś, wiejski rzemieślnik. Wygrali intelektualnie gorsi od Maćka, ale za to z właściwym
pochodzeniem.

M

O punktach preferencyjnych napisano
już ,
tomy, że są przeżytkiem, że kompromitują poli·
tykę społeczną państwa, że wreszcie są przy·
kładem walki ze skutkami zła, a nie z samym
złem. Tajemnicą poliszynela jest, że wiele uczelni, chcąc wywiązać się z obowiązku „właś
e!wej reprezentacji społecznej wśród studentów",
obniża poprzeczkę wymagań
intelektualnych
stawianych kandydatom do indeksu. Wszyscy
!lię godzą z tym, iż na uczelnię winni dostawać
się najlepsi, jeśli nie mogą wszyscy. Tymcza!lem punkty preferujące pochodzenie społeczne
premiują ostatni z warunków koniecznych
dla
uzyskania indeksu. Zdrowy syn robotnika jest
bardziej hołubiony, niż bezręki syn rzemieślni
ka. To co z tego, że taka sytuacja jest tylko
incydentem, że być może gdzie indziej nie mia·
laby miejsca? Fakt, że. w ogóle mogła się wydarzyć, sygnalizuje istnienie bardzo niepokoją
cej sytuacji społecznej.

W końcu Maciek otrzymał indeks po odwoła
niu 11ię do władz uczelni i dzięki interwencji
kilku myślących ludzi. Rzecz jednak nie
w
tym, żeby trzeba było int-erwencji czy walenia
pięścią w stół. Bo co będzie, gdy nie znajdzie
się nikt, kto zajmie się sprawą. Przypomnijmy
sobie porzekadło, że nie czyni dobra ten, kto
tylko nie czyni zła.

dlatego, te usypiamy się pozorny.ro wrażeniem
znikomo§ci problemu. Tylko dlatego, że jesteś
my zwyczajnie ślepi I głusi.
Dane dotyczące Uniwersytetu Łódzkiego dają
pewne wyobrażenie o stanie zdrowia. młod~go
pokolenia Inteligencji polskiej. SytuacJFl na mnych uczelniach w Polsce jest podobna, a bywa że i gorsza. Wynika to często z warunkó;,. zdrowotnych środowiska (Górny
Sląs~,
Łódź) lub z sytuacji zdrowotnej w przeszło~
ci. Tam, gdzie odnotowano swego . czasu du~e
ogniska zachorowań na chorobę Hemego-Mediny tam dziś pojawia się
problem młodych
in..;,alidów. Często liczba chorych znacznie przekracza połowę populacji. Oczywi~cie, mówiąc o
osobach niepełnosprawnych studiujących w uczelniach wyższych, trzeba pamiętać, że proporcje rozkładają się różnie, zależnie od specyfiki uczelni. Jasne jest, ~e szkoły artystyczne,
niektóre kierunki politechniczne, czy medycy-

zach, na gimnastycznym sprzęcie rehabilitacyjnym? Jeśli nawet takie firmy są, to albo pracują w głębokiej konspiracji, albo szamoczą się
z tysiącem trudności.
Wśród absolwentów medycyny rehabilitacja
nie cieszy się wzięciem. Ciężki fach i na szybkie, a błyskotliwe efekty liczyć tu nie można.
Przykład? Proszę łódzka akademicka służba
zdrowia ma l (jednego) lekaI:za .z tą specjalizacją, a chorych pod opieką około 500
osób.
Z trudem i po Jatach
przygotowano
grupę
przeszkolonych w rehabilitacji magistrów AWF,
współpracujących z
poradnią
rehabilitacyjną.
Brakuje etatów, brakuje pomieszczeń, a pensje
akademickich lekarzy opieki podstawowej są w
dodatku o 1.500 zł niższe od lecznictwa miejskiego. I tak trwa ta beznadzieja, której jedynym skutkiem jest wzrost liczby
niepełno
sprawnych i pógłębien'ie inwalidztwa tych, któr vnoi nie ma się kto zaopiekować.

JOLANTA WRO~SKA

Nienapiętnowani
przestępcy
na stanowią niejako naturalną barierę dla lu-

dzi o pewnych typach ułomności. Jedna~ż.e absolutnie nie wolno twierdzić, że studenci-mv.:a~
lidzi to znikomy ułamek ogółu, tym bardzieJ
nie wolno, że.„

Pozornie tylko odbiegłam od tematu studentów-inwalidów. Pamiętajmy,
że podejmujący
studia młody człowiek to - że tak · powiem rezultat wieloletniego procesu. 1 jeśli nadal bę
dzie się robić tak mało, jak dotychczas,
za
lat kilka może stanąć w obliczu· tragicznych danych wskazujących na degenerację zdrowotną
młodzieży.

15DZIE ICH WIĘCEJ„,
SPRAWY NRE MA, CZV TYLKO JEJ
NIE WID.AC1

Na ogól panuje przekonanie, te wśród studentów ludzie o róż.nym stopniu i typie nie·
pełnosprawnoścl stanowią zaledwie nikły procent. W jakimś sensie jest to prawdą,
bowiem jedynie ułamek populacji młodzieży niepełnosprawnej trafia do szkół wyższych. Tymczasem fakty mówią zgoła coś innego. Studencka Poradnia Rehabilitacyjna "< Łodzi przeprowadziła ocenę stanu zdrowia wszystkich studentów przyjętych
w
roku
akademickim
1977/1978 na pierwszy rok studiów w Uniwer1ytecie Łódzkim. Ocena wykazała znaczny odsetek przewlekłych schorzeń
rzutujących
na
sprawność fizyczną studentów. Z analizy wynika, że ponad 30 proc. ogólnej liczby studentów
cierpi na przewlekłe schorzenia
wymagające
mniej lub bardziej intensywnego leczenia
u!lprawniającego'.

01brzymia ' ilość schorzeń to upośledzenia ustrojowe niewielkiego stopnia. W grupie
teJ
znajdują się chorzy z nikłym
skrzywieniem
kręgosłupa, wadami serca, astmą oskrzelową i
przewlekłymi nieżytami oskrzeli.
Można
by
więc było pacjentów tych, nie
odczuwających
dolegliwości pozostawić ich własnemu
losowi.
Byłaby to jednak karygodna krótkowzroczność
nie licząca się z następstwami takiego myślenia.
Wiadomo bowiem, że nawet niewielkie ułomnoś
ci lub schorzenia nie leczone i nie usprawniane
w procesie rehabilitacyjnym doprowadzić mogą
do trwałych zwyrodnień 1 zmian
strukturalnych, a wreszcie do trwałego i nieodwracalnego inwalidztwa. Jednym słowem, byłoby
to
mnożenie osób niepełnosprawnych i inwalidów
powstających na utrzymaniu systemu opiekd społecznej, nie mogących zawodowo wyzyskać z-dobytych na uczelniach kwalifikacji, a tym samym skazanych ·na śmierć cywilną. Stąd też
konieczność prowadzenia stałego i systematycznego usprawniania leczniczego u wszystkich
chorych, nawet z niewielkimi upośledzeniami, ,
zgodnie z zasadą profilaktyki inwalidztwa, tym
bardziej, że właśnie w młodym wieku są największe szanse na powstrz~manie procesu chorobowego i poprawienie ogólnego stanu zdrowia.
W§ród przebadanych 1995 studentów (jest to
liczba dla statystyki całej populacji studenckiej), zaledwie 54,3 procenta
to
młodzież zdrd>wa, kwalifikująca się co jest
wyznacznikiem sprawności fizycznej - do nor·
malnych zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Największa jest ilość skrzywień kręgosłu
pa w różnych stadiach (26,1
proc. chorych),
następnie wady wzroku - .5,1 proc., inne przewlekłe sc;horzenia narządów ruchu 3,1 proc„
zaburzenia czynnościowe układu krążenia - 2,6
proc., wady serca - 2 proc., przewlekłe schorzenia układu oddechowego - 1,2 proc. Wszystkie wymienione schorzenia kwalifikują się do
leczenia rehabilitacyjnego.

wystarczająca

Część studentów niepełnosprawnych, to
ludzie, którzy przyszli na uczelnie już jako inwalidzi różnego stopnia, część zaś, w wyniku urazu lub przebytej choroby utraciła na trwałe
pełnię zdrowia w
trakcie studiów. Ci pierwsi, to młodzi ludzie, którzy wykazali się
ogromną wytrwałością w dążeniu do celu i godną najwyższego
szacunku siłą psychiczną Już
sam fakt, że młody człowiek-inwalida przechodzi trudny próg matury i egzaminów wstęp
nych, świadczy o jego sylwetce psychicznej.
lleż
własnego

O

trudniejsza do pokonania jest bariera
upoślPdzenia, załamań i zwykłego osamotnienia w świecie Judzi zdrowych.
Potwierdzają to wyniki nauki takich
studentów.
Są po prostu lepsi. Ich wysoki rozwój intelektualny, dojrzałość psychiczna, to kompensacja
fizycznej ułomności.
Jak wiele nieJ:wykle cennego kppitału ludzkiego tracimy my, jako społeczenstwo, tylko

TAASZE 54 BASENY
.„bo lety profilaktyka, higiena pracy umysło
wej, wysiłku fizycznego, leży podstawowa ko~
trola zdrowotna dzieci i młodzieży. Lekarze biją na alarm prezentując liczby dzieci z wadami postawy, z daleko posuniętymi
zmiana~i
chorobowymi wynikającymi przede wsz!~tk1~
z zaniedbań w procesie leczenia i rehapill~ac~i.
Pogorszenie ekonomicznych warunków
z~cia
też robi swoje, ale większość przyczyn tkwi w
niskiej świadomości higieny tycia .codz~ennego.
Wreszcie - nie najmniej ważny - niski poziom kultury fizycznej ogółu społeczeństwa ; powszechny brak znajomości zasad rozwoju psychofizycznego człowieka. Wszystkie te czynniki
kumulują się w problemie ludzi niepełnospraw
nych. Na naszej mentalności ciążą nadal garby
przesądów, zgoła dulszczyzny. Za
człowieka
„na poziomie" uchodzi wciąż jeszcze ten, co to
nie pomyli „Volkswagena" z „Volvo"„ ale nie
ten,, co ma należycie wyreperowane i zadbane
zęby.

Co znamienne, lekarze wskazują także na
rodziców jako winnych powstatego zła.
Ze
albo ograniczają się do wiktu i opierunku i od
czasu do czasu gprawienia pedagogicznego lania, albo w nadmiarze rodzicielskiej troski ho~
dują pod kloszem f~zycz~~ i społe9zne kalek1,
niezdolne do samodz1elnosci.
Jakże często dziecko - jak .to mówią :- ~ła
bowitego zdrowia, chronione Jest przed Jakimkolwiek wysiłkiem, przekarmiane, iz?lo"".'ane od
grona zdrowych rówieśników, OkazuJe się t?'mczasem, że brak mądrze planowanego wysiłku
fizycznego.„ pogłębia na przykład wady serca
lub postawy.

Zaniedbywane całymi latami budownic~wo
dla oświaty, przyniosło dziś efekty urągaJące
higienie pracy umysłowej, w ogóle rozsądnem~
rozłożeniu czasu pracy i wypoczynku. . Jeśli
dzieci uczą się do późna na
popołudniowych
zmianach, w przeładowanych klasach, . pr~y
sztucznym świetle, jeśli pro~ram . na;iczama nie
bierze poprawki na warunki, rW Jakich odbywa
się nauka, jeśli wreszcie meble szkolne (ław
ki, stoły, krzesła itd.) konstruowane są
bez
rozeznania potrzeb fizjologicznych - to właś
ciwie cz.ego należy się spodziewać? Zdrowyc~,
si~nych pokoleń? Mowy nie .mal Przy stame
rzeczy jaki jest doczekamy się skarlałych, rachityc~nych następców, przeklinającyh w żywy
kamień swoich bezmyślnych prz<'dków. I niech
nas nie uspokaja widok pięknych dziewcząt i
chłopców na ulicach. Według szacunków 40 (!)
proc. młodzieży w granicach od 16 do 25 lat
ltwalifikuje się przynajmniej do gimnastyki korekcyjnej, nie mówiąc o poważniejszym le.czeniu. Lata nauki w tak wyposażonych i przeładowanych szkołach, pogłębiają dodatkowo istniejące uszczerbki zdrowotne. Jeśliby dokonać'
oceny bazy technicznej systemu oświaty pod
względem wymogów higieny zdrowia fizyczn~
go i psychicznego młorlzieży, to . możemy sob~e
uczciwie powiedzieć, że mamy Jeden
z na~
lepszych na świecie
systemów marnowama
zdrowia. Ile szkół wszystkich szczebli posiada
pełnowymiarową i dobrze wyposażoną
salę
•imnastyczną? Ile szkół ma własny basen? Jak
~reszcie wygląda program wychowania fizy_cznego w naszym systemie oświaty? Toż latami
całymi wf traktowane było po macoszemu,, b~z
wykwalifikowanych kadr, bez sal, bez poJęcia
o medycznej stronie. kultury fizycznej i sportu. To i co się dziwić, że leży nasza lekkoatletyka i inne dyscypliny sportu wyczynowego, a
pianę na ustach przywodzą afery obuwnicwkompetencyjne, bardziej niż baza sportu i zdrowia zawodników.
Ciągnąc

dalej

tę żałobną

litanię,

wskazać

trzeba na poważne zaniedbania w rozwoju bazy rehabilitacyjnej. Brakuje sprzętu, a ten, który jest, przypomina częściej zmyślne narzędzie
tortur i skutecznego pogłębiania inwalidztwa.
Kto słyszał u nas, żeby jakiejś firmie opłacało
się produkować - dajmy na to ..:. lekkie wózki
inwalidzkie z własnym napędem i szeregiem utprawnień, zwiększających samodzielność chorego. Kto chce robić kokosy na dobrych prote-
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Tę -

skrótową, ale bard:o c~lną opi.nię sły

szałam z ust wielu ludzi zaJmUJących się problemem osób niepełnosprawnych. Każdy wie, że
lepiej walczyć z przyczyn~mi .rodzący~i zło,
niż marnować siły na ogramczeme skutkow zła
już powstałego. Rehabilitacja - najkrócej rzec~
biorąc - jest właśnie taką w~lką ze skut.kami
zła

a to kosztuje.

Dużo

kosztuJe.

Rzeczą

pierw-

szą' i podstawową jest rozeznanie w skal! pro-

blemu a więc ilu
jest ludzi wymagaJący.ch
leczenia rehabilitacyjnego, jakiego typu, w Jakim okresie czasu, i z jakimi rokowania!Ili. I
tu jest pies pogrzebany. Informacja w teJ materii jest żadna, a wysiłki rozproszone. Sz~reg
instytucji, niezależnie od siebie, usiłuje. pai: ować nad tym problemem, ale w rezult~!=Je nikt
nie wie czy dane są kompletne. O wielu chorych się nie wie z tej prostej. ~rz!czyny, że
nigdy nie trafili do lekarza: Wc1ąz Jeszcze ~
wielu środowiskach pokutuJe zabobon wstydli·
wości kalectwa. Stąd w prostej linii wiedzie się
niebezpieczne a powszechne przekonanie, że„.
nie ma sprawy, że inwalidzi czy niepełnospraw
ni to nieliczna grupka, że niemal się nie liczy.
Może dopiero prawo wielkich liczb za kilka
lat dotrze do naszej świadomości? Ludzie mówią że czasem lekkie stuknięcie palcem w
czoło daje lepsze efekty, niż bicie w dzwony ...
Ale czego to ludzie nie mówią. Problem za§
ludzi niepełnosprawnych to także kwestia pi~
niędzy. Brzmi to brutalnie, ale zasoby Judz~i~
- wykwaJlfikowane i zdrowe ,- to przec1ez
majątek narodowy, ale lekceważenie spraw tej
grupy społecznej oznacza marnotrawstwo nie·
przeliczalnego na żadną walutę dobra.
I

tywą. Każdy specjalista od rehabilitacji
potwierdzi tezę, ŻP pływanie jest najznakomitszym
treningiem, harmonijnie
ro zw.i ja jącym orgańizm. Jest skuteczną metodą leczenia korekcyjną w wypadku niewiPlkich
zmian
chorobowych, ogranicza ją cą postęp choroby. a
usprawniającą w wypadku poważl).ego ubytku
zdrowia. Sport. kultura fizyczna są najtańszą
tamą stawianą kalectwu Jest przy tym jeszcze jeden, najważniejszy aspekt. Dla osób niepełnosprawnych i inwalidów, sport oznacza akceptację własnego inwalidztwa. osiągnięcie pozytywne; motywacji do
czynnego. twórczego
życia Chroni prżed zasklepieniem się w kompleksach i w izolacji od s-połeczności
ludzi
zdrowych.

Zamiast więc coraz większe sumy w budże
cie państwa przeznaczać na pomoc społeczną,
renty inwalidzkie i zasiłki, lepiej inwestować w
zdrowie ludzkie.
Wracając na poletko ,akademicki~, s~atystyki
poradni rehabilitacy~nych st:nierdzaJ~, ze w.ięk
szość inwalidów, ktora podJęła st1:1d1~,
m~d.Y
przedtem nie była poddana le~zemu ~ re~abil~
tacji. Można wiec paradoksaln._1e powiedzie.ć, ze
inwalidzi trafiający na uczelrne to szczęśliwcy,
bo.w iem raz znalazłszy się pod kontrolą medyczną nie zostaną straceni z . oc~u .. Jest
szansa
maksymalnego ich usprawmema 1 prz?'~otowa
nia do samodzielnego życia i aktywnosc1 zawodowej. Jeszcze raz wypada przypomnieć! że rehabilitacja osób niepełnosprawnych - me ty~ko
przecież studentów - ma także ist?tny wy~iar
ekonomiczny. Chorzy nie porzuc~Ją st1-!d1ów,
nie przedłużają czasu ich trwania, bo rownolegle trwa leczenie. Nie trafiają na listę skazanych na wieczyste miłosierdzie, bó zdobywszy zawód, jednocześnie są zdolni. g~ wykony_wać choć oczywiście przy spełmemu szeregu
war~nków. Gdzie jest powiedziane, że bezręki
historyk sztuki nie może być cei:ionym i poszukiwanym specjalistą od - daJmy na to rzeźby gotyckiej? Jeśli procent ludzi .niepE;łno
sprawnych wśród inteligencji aktywneJ zawodowo ale i w każdym innym za wodzie jest tak
maiy to nie dlatego, że wśród inwalidów nie
ma ~dolnych. Przyczyną jesteśmy my, społe
czeństwo zdrowych i„. bezmyślnych.

GETTO NIE JEST %ADNYM
WYJSCIEM
.

Napiętnowani przestępcy
- tak ludzi niepełnosprawnych okr~ślił~ prof: Soko~owska,. socjolog medycyny, zaJmUJąca się m. in. socJologią in wali dz twa. Nie ciąży na nich
społeczna

anatema, jak na z:brodniarzach, ale otacza au~a
niejasności, zmieszana z litościwą naganą.. ~,ie
wiadomo czy strzec się takich, czy wspolczuć
im. A p~awda jest taka, że. w odniesieniu do
ludzi niepełnosprawnych przestępcami jesteśmy
my - zdrowi. Nieprzeciwdziałanie istniejącemu
złu nie uwalnia od odpowiedzialności. Był Rok
Inwalidów, pokłosiem „wielki'e j akcji"
jest
bardzo niewiele. Przykładem tego może
być
także Uchwała Sejmu PRL „w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych". z 16 września
br. Cel był szlachetny, ale w
Uchwale
po·
brzmiewa miejscami tak charakterystyczny w
tej sprawie sposób myślenia . Pomijam już ton
- zróbmy, powinniśmy, itd. O to
mniej.sza.
Groźniejszy jest tok rozumowania, wedle ktorego inwalidów uszczęśliwi spółdzielczość inwalidzka oraz Rada Doradcza przy Premierze. Tymczasem sedno tkwi gdzie indziej. Nie tworzyć
getta! Oto podstawowy wyznacznik działań w
tej sferze. Nie budować oddzielnych domów dla
inwalidów, lecz normalne - dla wszystkich,
tyle że przystosowane dla niepełnosprawnych.
Nie zamyk.ać iflwalidów w ich własnym śro
dowisku, gdzie mieszkają wśród siebie, uczą
się i pracują wyłącznie w gronie takich• samych
upośledzonych, o ile w ogóle mają tę możli
wość. Nie o to chodzi. Myślę, że istota sprawy
tkwi w niezrozumieniu, czym jest i jakie cele
winna spełniać rehabilitacja niepełnosprawnych.

Oczywiście nigdy nie wyeliminuje się całkowicie zagadnienia inwalidów w życiu społeczeń·
stwa. Zawsze choroby i wypadki będą pochła
niały ofiary. Rzecz jednak w tym, by nie pogłę
biać już zaistniałego upośledzenia, maksymalW sensie medycznym jest to proces leczninie usprawniać ludzi dotkniętych chorobą,
a
czy, który umożliwia przyśpieszenie naturalnej
przede wszystkim nie dopuszczać do tego, by
regeneracji oraz zmniejszenie następstw ustrobrak wyobraźni i źle skalkulowane .planowanie
jowych i psychicznych spowodowanych chorolderzało w zdrowotność społeczeństwa, mnożąc
bą. Ostateczna ocena rezultatów leczenia
nie
bezradnych, skazanych na cudzą pomoc. Jeśli
może się sprowadzać do utrzymania chorego
wydaje się nam, że problem inwalidów
Jeży
przy życiu, ale również obejmuje jego szeroko
tylko w sferze filantropijnego miłosierdzia, to
rozumianą sytuację biologiczno-socjologiczną, a
zacznijmy liczyć. Kosztuje wszystko, coraz drowięc si.iosób jego dalszego życia w społeczeń
żej. Kosztuje obalanie barier
architektoniczstwie. Zatem - rozumiejąc szerzej - rehabilinych, skazujących inwalidów na niezawinioną
tacja to .przywrócenie zdolności do twórczego,
utratę wolności. Kosztują remonty i adaptacje,
lub przynajmniej samodzielnego życia·.
Trzy
kosztuje prucie ścian, by wyposażyć pomieszwzajemnie się uzupełniają.ce kierunki działania
czenia przystosowane dla niepełnosprawnY.ch. W
wobec chorego obejmują rehabilitację zdrowotilu ·wypadkach architekci i urbaniści, planując .
ną przywrócenie maksymalnej sprawności
nową zabudowę, pamiętają o podjazdach dla
organizmu; rehf!bilitację psychiczną - dążącą
wózków inwalidzkich, o szerszych windach, o
do wytworzenia! u chorego mechanizmów komsklepach, szkołach i kinach, z których mogą
pensacyjnych. Znane są przypadki nawet hikorzystać inwalidzi? Przykładem niech służą
perkompensacji psychicznej, kiedy to
osoby
łócjzkie uczelnie, zwłaszcza te rozsiane po ca· niepełnosprawne osiągają wybitne rezultaty w
łym mieście. Mało które budynki w ogóle speł
alpinistyce czy żeglarstwie. Trzecim elementem
niają wympgi właściwe nauce, a
cóż dopiero
jest rehabilitacja społeczna, a więc umożl iwiemarzyć o przedarciu się przez
tę
barykadę
nie inwalidom wejścia w normalny rytm życia
człowieka o kulach. Nikt, projektując
nowe
społecznego. Jeszcze raz podkreślam. nie
na
gmachy (dydaktyczne i socjalne) dla uczelni nie
specjalnych warunkach, nie w cuchnącej otoczliczy się ze zdaniem lekarzy, chorych, czy nace litosiernej wielkoduszności, ale na normalwet zdrowych uzytkowników. Kosztuje leczenych prawach i obowiązkach każdego obywatenie rehabilitacyjne, często trwające latami. Kola. Jeśli mamy ch.oćby o krok posunąć do przosztują sprzęt i lokale. Kosztuje
organizacja
du · zaniedbany problem inwalidów,
musimy
miejsc pracy dla niepełnosprawnych, wymagają
odrzucić proszącą wersję hasła „Im najtrudniej
one specjalnego wyposażenia, innego rytmu niż
- pomóż", na żądającą - ,.Im najtrudniej
praca Judzi zdrowych, innych - znacznie szerIm się należy", Jest w tej dziedzinie co robić
szych - zabezpieczeń socjalnych.
przez najbliższe pięćdziesiąt lat. Ogromne znaczenie ma tu kształtowanie kultury .myślenia
Kosztuje wreszcie czas. Czas to
pieniądz,
społecznego, w duchu akceptacji tych „innych",
tracony na naprawianie błędów myślenia społe
traktowania Ich zwyczajnie i bez fanfar.
cznego.

I rzeczywiście tańsze są baseny. W dzisiejszych czasach .stać nas na bardzo niewiele. Ale
tym bardziej nie stać nas na rozpraszanie tych
szczupłych środków. Więc chyba lepiej skierować wysiłki tam, gdzie zaniedbania powodują
geometryczny przyrost zła. Najtańsza i
najbardziej rentowna jest inwestycja w człowieka.
Dlaczego trzebr. inwestować w baseny pływa
ckie, w korty i boiska, w sale gimnastyczne, w
bieżnie i lodowiska? To nie
jest · reklama
GKKFiS, to jest biznes z dalekosiężną perspek-

Wyrażam gorące podziękowanie za pomoc udzieloną w zbieraniu materiału przez dr Ja-

worską-Benczak, dyrektora
Zespołu
Opieki
Zdrowot?J,ej dla Szkól Wyższych w Łodzi oraz
dr Mirosławowi JaniszPwskiemu, kierujq emu
oddzialem rehaailitncji za udostępnienie opracowań odnoszących się do tematu.
0
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Afryce słowo Namibia
brzmi obecnie raczej
jak okrzyk bojowy niż
nazwa kraju, zaś w
świecie
łączy
się
z
)statnim
rozdziałem
historii · wyzwalania się krajów
spod jarzma ~olonialnego. Jeśli ktQokolwiek chciałby nakreślić prawdziwy i wszechstronny obraa: Namibii, byłby to
dreszczowiec. Tło stanowiłyby
tu pustynie, partyzanci, Afrykanerzy i niewidzialne linie
frontu walki.
Jeszcze kilkanaście lat temu
Namibia (Afryka Południowo
-Zachodnia) była całkowicie odlzolowa!Ila od reszty
świata.
Pretoria bezprawnie sprawują
ca władzę nad tym obszarem
nie wpuszczała nikogo, nawet
dzjennikarzy zachodnich. Tylko od czasu do czasu o Namibii słyszało się w relacja.eh z
dyskusji w ONZ i organizacjach międzynarodowych, gdzie
domagano się niepodległości dla
t-ego kraju, bądź w skąpych doniesieniach agencyjnych o straj·
kach i walkach zbrojnych, prowadzonych przez ludność murzyńską. W osta.tnich
jednak
latach ten dziś najstarszy nie
rozwiązany problem k-0lonialny jest tematem wielu airtyki.<iów i
reportaży
szeroko
;;rzedstawiających sytuację
w
Namibii.
Ma.riaż Namihi.i z Republiką
Południowej Afryki zrodził się
dzięki Niemcom (po I wojnie
światowej
Liga Narodów w
imię
świętego
powiernictwa
cywilizacji przekazała mandat
nad tą kolonią RPA) Po pOillownej klęsce Niemiec - w II
wojnie światowej, gdy wszy~t
kie teryt-oria mandatowe podlegały międzynarodc>wemu powierrnictwu ONZ~ Republiika
Południo.wej Afryki odmówiła
zastosowania się do uchwały
tej o.rganizacj;i.. Choć ONZ odebrała RPA· wszelkie prawa
do Namibii, a rządy Pretorii
na tym terytorium określiła
okupacją, o.rganizacje między
narodowe i opinia świata.wa
były bezradne wobec rasistowskiej polityki. Nie odnosiły też
skutku wszelkie uchwały ONZ,
w tym nawet uIHmatum Rady

W

Bezpieczeństwa.
Sytuacja bi~łych osadników
stała się jedna1': wielce skompli·kowana, gdy po zwycięstwie
sił lewicowych w Angoli. została odsłonięta północna g .1 nica Namib~i. Na sawannach

to, czego nie wytwarza.
gospodarcza jest
nastawiona niemal wyłącznie
na wywóz: ryby, bydło i bogactwa mineralne stanowią 99
proc. eksportu.
Prawie 6 tys. farmerów ' białych dzieli między siebie najlepsze zi·emie przeznaczone · pod
hodowlę, a jednocześnie ludność czarną umieszczono w rezerwatach plemiennych zorganizowanych na wzór bantustanów południowo-afrykańskich.
Namibijczycy
są
zmuszeni
żywa

Dl 1ała l11ość

s p rzedawać
woją si lę robo czą
bądź
w majątkach rolniczoprzemysłowych, bądź w kopalniach na leżących do białych,
znajdując się na obszarze wła

część to n:=tcjonali;ci,
którzy
sprzeciwiają się jakiejkolwiek

NAMIBIA

Płomień

na sawannach
HENRYK

SROCZY~S~

snego kraju.
Namibia obfituje w kopali·
ny. Spółka Consolidated Diamond Mines należąca do kapi·
talu południowo-afrykańskiego
Afryka Południ'Owo-Zachodnia
ma monopol na eksploatację
jest państwem o jeszcze sztywnajbogats.zych na świecie z.łóż
niejszym systemie suprema•cji
diamentów w południo.wej czę
białych niż
sama Republika
ści tego kraju, a Tsmneb CorPołudniowej Afryk!i.
poration należąca głównie do
Niemcy, którzy iaczęli usakapitału amerykańskiego eks-·
dawiać
się tu w końcu
ub.
ploatuje cztery kopalnie,
w
wieku, próbowali uczynić z
których wydobywa się cynk,
Deutsche Sud Westafrica wzoołów, miedź, kadm. Kopaln ia
rowe pańistwo teutońskie. „Dla
Rossing, którą w 01tatnich Jana•rodów o pozi·omie kultu·ry tutach wyposażono w bardzo nobylców :i; Afiry'ki Południowo
woczesny sprzęt, dosta.rcza o-Zachodniej - stwierdzał dobecnie około 5 proc. światowe
kument niemieckiego Minister·
go wydobycia uranu. Mimo
stwa Spraw Zag.ra1nicznych ponawianych przez Narody Zjeutrata ich naturalnego barbadnoczone ostrzeżeń, inwestycje
rzyństw.a i przeksz.tałoenie
w
spółek narodowych w dziedziklasę pracoWIIlików pozostają
nie górnictwa poważnie wuocych na usługach i zależnych
sły w ostatnich latach. Inwestorów pociąga zwłaszcza wy- , od białej 1ucliności, je5t w istocie ich prawem do egzystencji
soka st<>pa zysku i możliwości
na wyższym poziomie".
eksportowania zasadniczej czę
Plemię Herrero,
które nie
ści dochodów. To wszystko ma
chciałlO ulec okmtnym lćol<IDi
na celu umacnial!lie dominacji
za toro.m, z-Ostało prawie doszpołudniowo-afrykańskiej w tym
czętnie UIIlicestwione. Rów1rnieti.
obs.zarze, a zarazem wmocnieplemię Nama stawii.ające opó.r
nie wpływów Zachod.u.
było systematycznie dziesiąitko
Bogactwa naturalne Namibi1,
wrune.
doSk()<!lałe wa•r unki dla h<>doChoć póź.iniej Liga Narodów
wli i odstraszający wyizysk po·
przekazała mandat nad tą kołącz.ony z dyskryminacją rasolonią
Republice Połudiniowową, stworzyły
tutaj białym
· Afrykańsckiej, niemieccy osadistny raj na ziemi. Ich sto.pa
nicy nadal domlilnowali utrzyżyciowa jest
wyższa
niż w
mując swój system podporząd
RPA, a nawet w Republice Fekowania ludności murzyńskiej.
deralnej Niemiec, czym właś
W latach trzyduestych niemiecnie od czasu do czasu p.róbują
cy osadnicy stali się jawnie
skusić do· pn:yjatzdu swych na
nazistowscy: urządzano pochoogół nic lub niewiele wiedzą
cych o tym kraju rodaków.

dy brunatnych kos:z:ul, wywiesza1no flagi niemieckie, noszono na rami-0nach opaski ze
swastY'ką. Jednakże próba Hitlera odzyskania tej kolonii zakończyła się filaskiem wtargnęła tu policja RPA i zajęła
wszys.tkie ważniejsze gmachy,
a co bardziej zagorzałych nazistów internowano.
Czarni mieszkańcy Namibii,
mimo wszysbk!ich swych cie.rpień, zachowali dumę i szacunek dla samych siebie. Zwła
szcza dają temu wyiraz człon
kowie plemienia Herrerów. Ich
kobiety, które chodzą po mieś
cie w swoich pięmnych wiktoriańskich sukniach i stylo.wych
kapeluszach, nie zdradzają najmniejszych oznak Jęk.u czy serwilizmu w sto·s.unku do białych.

Wśród
ludność

białych
osaidników
pocho<izenia niemieckiego s.tanowJ tY'lJoo czwartą
część (25 tys. na 100 tY's. białych). Od jakiegoś czasu Niemcy są jednak bairdZJiej ugodowi wobec ludności czarnej niż
Afryka.nerzy; ludność pochodzenia niemieckiego, a zwłaszcza
ta jej część, która jest zwią·z a
na z biz,nesem, uświadamia sobie, że musi dojść do ładu z
czarnymi, jeśli chce w ogóle
przetrwać. Sami i,aś Afrykanerzy dzielą się na dwa zasadnkze odłamy; znaczna ich

Jł.t •
t

pogranicza

angolsJrn-namibij·
~kiego rozpoczęła się walka walka. która może nie ma szans
zbrojnego wyzwolenia terytorium, ale któ:r:a wciąż przypomina
światu
o haiioiącym
współczesną cywilizację relikcie k-0lonializmu na południu
Afryki.
Namibia licząca niespełna 1,5
miliona mieszkańców jest bezkresnym i pięknym obszarem
afrykańskiej ziemi. Gęstość zaludnienia i zróżnicowanie ludności zarówno wśród czarnych
jak i białych stwarzają zupeł
nie odmienne tło w zestawieniu z innymi krajami Czarnee;o Kontynentu, w tym z Zimbabwe, do której jest tak czę
sto porównywana.
Połowa ludności Namibii ro.zsiana jest na obszarze należą
cvm do plemienda Owambo na
północy, wielu czarnych robo.tnii<ów !amkniętych na tamtej<zych farmach nigdy nie widz 'ało Z'lrbanizowanych obszarów. Sa.ma zaś stolica, Windhoe~
ie jest centrum prz.emysło·..vym, tak jak liczne miasta stołeczne w Afryce; ma ona
rRczej charakler miasta o ftmkci:<ch handlowo-rolniczych.
W rezultacie obecności kolonialnej Afryki Poludnio.wej w
Namibii, 1,4 mln czarnych ży
je w stanie powszechnego ubóstwa. Jak we wszystkich gospodarkach klasyc:z.nego typu
kolonialnego, Namibia wytwarza to, czeg-0 nie spożywa i spo-

Dzisiejsza Namibia jest bardziej niemiecka niż w latach
międzywojennych stwierdza
\Vielu dziennikarzy odwiedzają
cych ten kraj. Nieważne, że ludność niemiecka licząca 30 tys.
osób, stanowi
tylko trzecią
część białych Afrykanerów. O
jej dominacji świadczą bowiem
inne fakty: oficjalnym języ
kiem jest tu niemiecki, Niemcy
też zajmują kluczol\ve stanow.iska we władz.ach miejskich,
łącznie ze stanowi,skiem bUtrmistrza stolicy, .oni też posiadają
wielkie wpływy w g•ospodairce
tego kraju.
Stoika Nam~bii, Windhoek
jest jakby małym kawałkiem
Vaterla·ndu przeniesionym ży
wcem pod Zw;rotnik Kozioroż
ca. „Gdyby nie cza1mi kelnerzy, można by sądzić, że są to
piwiarnie w Monachium, Stuttgarcie czy w Berlinie" - pi·
sał jeden z niemieck-ich k<>respondentów. Opisy phviarni i
członków orkiestr dętych
mężczyŹl!'li w skórzanych $podenkach i tyrolskich kapeluszach - szyldów i ulic - owszem, jest i ulica Goeringstrasse, upamiętniająca pierwszego
gubernatora, Hei.n.dricha Goeringa, ojca Hermana, . relacje
z wielu r·O'Zmów i własne refleks.je korespondentów spro-/
wadzają Stię do jednego WIIliosku: nie ma się c·o dziwić, ż.a

Kometa Halleya
zbliża się do Słońca
Kometa Halleya mknie swym eliplycznym torem, po którym eo 76
lat obiega dookoła Słońce. Tyin razem ziemsey astronomowie są ~o
towi do przyjęcia gościa. Pnygolowują oni największy z dotychczas
zorganizowanych projektów astronomicznych, aby dokładnie zbadać
to ciało niebieskie. Komete powitają aparaty kosmiczne z Azji, Europy, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego przeznaczone do
pobrania próbek, robienia zdjęć I zebrania innych danych w czasie,
gdy kometa będzie ·zna,idowaó się najbliżej Ziemi, to jest ood koniec
1985 i na początku 1986 r. Ponadto międzynarodowa sieć składająca
się z 50 obserwatoriów astronomicznych i około 100 astronomów będzie
prowadzli• obserwacje z terytorium Indii, Indonezji, Argentyny, Brazylii, Chile i Australii.
Międzynarodowa Obserwacja Halleya została 'laplanowana pod koniec sierpnia w greckiej miejscowości Patras, gdzie omawiano strategię prowadzenia badań. Wyspecjalizowane sekcje astronomii powołały zespoły, którl' będą prowadzić szczegółowe obserwacje warkocza
komety, jej głowy, orbity i jasności światła. Astronomowie będą. się

5

O:JGŁOSY

po&lurlwa.11 zarówno tradycyjnym! teleskopami optycznymi, jalr. również technikami radiowymi i obserwacji w podczerwieni. Ich praca
musi być zaplanowana i skoordynowana w jednollty program badawczy.
Jednym 1: najważniejszych celów tego międzynarodowego przedsię
"'zięcia będzie zbadanie właściwego składu chemicznego komety
u
pomocą. analizy widmowej.(„.)
Spektroskopia jest metodą określania składu chemicznego jasnego
obiektu przez rozkład jego światła na widmo o różnej długości fal.
Każdy składnik chemiczny tego obiektu wytwarza charakterystyczny
wzór linii o specyficznych długościach fal, równie zindywidualizowany
jak odciski palców danej osoby. Dzięki temu, ze żaden składnik nie
wytwarza takiej samej wiązki linii, naukowcy mogą określić skład
komety w drodze analizy wzorów widmowych.
- Podstawową informacją; której szukamy, jest dokładna proporcja zamarzniętej wody w głowie komety - mówi dr Susan Wyckoff.
Już od dawna podejrzewano, źe komety zawierają wodę. W 1950
roku Fred Whipple pierwszy wysunął hipotezę, zgodnie z którą głowa
komety składa się z lodu i pyłu - coś na wzór zanieczyszczonej kuli
śniegu. (.„) Ta właśnie zamarznięta woda
nadaje kometom
ich
wielkość. Kiedy kometa zbliża się do słońca, lód topi się, tworząc
chmurę otaczającą głowę i wydłużają.cą się w „ogon". Swiatło na niego padające . sprawia, że cząsteczki wody połyskują.
Komety były obserwowane przez Judzi z nabożnym lękiem i niepokojem, gdyż mknąc po niebie zada wały kłam statycznej. niczmiennt>j
naturze niebios. Starożytni Chińczycy nazywali je „płynącymi gwiazdami" i traktowali jako oznakę niezadowolenia niebios z ich cesarza.
Rzym oglądał kometę Halleya w 43 roku przed naszą. erą jako 110ski
rydwan powożony w nagrodę JHZl'z niedawno zamordowanego Juliusza
Cezara. Anglosasi byli w 1006 roku tak zbulwersowani
„uwłosioną
gwiazdą", że uznali ją za zły omen dla swego króla Harolda, który
później został pokonany przez Wilhelma Zdobywcę.
Kiedy nauka przeważyła nad strachem i przesądami, komety były
badane jako części natury, a nie przejaw czegoś nadprzyrodzonego.

współiiracy z czarnymi, pozostali t!I> zwolennicy Deinokratycz,nego So.juszu Turnhalle
(DTA), który stanowi koalicję
z konserwa.tywnymi partia.mi
czarnych.
Przed kilku laty za sprawą RPA powstał
w Namibii
fikcyjny rząd składający się z
białych i uległych polityków
murzyńskich. To po.sunięcie oblicz.one na utrzymanie status
quo byl-0 naiWlilym manewrem.
Potępiły
takie krok1 przede
wszystkim państwa tzw. fron·
to.we (Bo.tswa!Ila, Angola, Mozambik, Ta!Ilzamia i Zambia),
które wspierają walkę SW APO.
Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SW APO)
została uznana przez ONZ jako pełn-0pra;wny przedstawiciel
ludności tego kraju i z tej racj!! doma,ga się wyborów, w
których mogłaby rywaHzować
z irunymi partiami polityc2'.1Ilymi.
Odrzucanie zaś przez RPA
partnerstwa tej organizacji w
rozmowach nad przyszłością
Namibii,'
skłania jll do rozszerzania frontu walk; o~tatni.o
oddziały SW APO zbliżyły się
· do miast i stanowią zagirożenie
dla bia'łyah osadników.

Fakt, że Afrykanerzy nie ·
bardzo jeszcze zdają sobie sprawę z tego, że rewolucja namibijska stanowi po.ważne niebezpieczeństwo dla białych o;sadm.iików, albo prze.dwlil~e
zdają sobie sprawę i liczą, że
w decydu,jącym momencie pań
stwa kapi.talistycme staną w
ich obronie, wiusza USA do
poszukiwania rozwiązań w tym
ko.nflikcie. Zadanie takie, a
mówiąc otwarciej poojęcie działań mających maksymailnie ochronić
interesy Zachodu w
przyszłym

niepodległym

pań

stwie namibijskim, przyjęła na
siebie tzw. grupa kontaktowa
piędu pańs,tw:
USA, Wielka
Brytania, Francja, RFN i Kanada.
Mimo !Ji.cznych spotkań z z-ainteresowanymi stI"onami,
w
tym z państwami tzw. frontowymi i ze SWAPO, dorobek
tej grupy jest niewielki. Wciąż
roZJmowy toczą się na temat
zasad wyborów, które miałyby
się odbyć w marcu 1983 r.
W rz~~ywiistości postęp w
negocjacjach zależy od całkiem
i·nnej sprawy. Niedawno w
Waszyngtonie oficjalnie oświad
czono, że „USA uważają, i·ż powodzenie rokowań nad niepodległośaią
Namibii uzależnione
jest ad porozumienia w sprawie wycofania wojs.k kubań
skich z Amgolii". To stanowisko amerykańskie widoczne było w trakcie rozmów praktyczole od początku prezydentury Ronalda Reagana. Biorąc pod
uwagę globalną
strategię,
Amerykanie =nają. że RP A jest
strażnik.iem Oceanu Indyjskiego (chrOIIli drogę w-0kół Przylądka
z Europy na Daleki
Wschód lub do Za.toiki Pe.rskiej) i z tej racji nie może
być w jakikolwiek sposób z;a&rożona przez lewicowe rządy,
Na temat u.zależiniania niepodległości Namibii od wycofa.nia wojsk kubańskoich wypowiada się prezydent Angoli,
Dos Santos. Na wiecu w Luandzie mówią<: o sukcesach, jakie odnoszą partyzanci SWA
PO, podkreślał że obecność
wojsk kubańskich związana
jest z intencjami RP A ziniszcze.nia socjalis.tyc:zmej władzy
w Angoli. Zaś minister spraw
zagranicznych Angol.i, Paolo
J0;rge oświadczył, że wojska
kubańskie z·ostaną
wyc-0fane
jedymie po uzy-skaniu ni~od-

le:;:łości

prze~ Namibię i tylko
wówczas, gdy RPA nie będzie
stanówić zagrożenia
dla Angoli.
Wiązanie procesu
deko.Jon!·
zacji z obecnością obcy;;h wpjsk
w sąsiednim kraju (na mocy
dwustronnego pozrozumieinia)
jest oczywistą grą na zwłokę.
Najlepszym jednak przykła·
dem świadczącym, jaki rzeczywiście
jest stosunek Stanów
Zjednoczonych do państwa a·
pa•rtheidu, stanowi kwesiia sain·
kcji, jakie zamierzała podjąć
ONZ. Stany Zjednoczone, Wiel·
ka Brytania i i.runi sojusznicy
zachodni odmówili, "Zwłaszcza
w Radzie Bezpieczeństwa, rozważenia sprawy saąkc:H przeciw RP A i uczyniły wszystko
co możliwe, by udaremnić wysiłki międzynarodowej społecz•
naści w celu ogłoszenia restry-

kcji wobec RPA. Na ten temat
najpełniej wypowiedział się wi·
ceprezydent Nigerii, dr ,,,.Je
Ekwu·eme. Stwierdził on:
„By!iśmy świadkami bojkott1
igrzysk olimpijskich zorganizo·
w;mego przez Stany Zjednocz-One przeciw ZSRR ze wzglę
du. na rolę Związku. Radziec•
kiego w Afganistanie. Wów·
czas Stany Zjednoczone był11
w stanie skłonić niektórych '
swych zachodT1Jich sojuszn.i.ków
by przytączyty się do bojkotu
igrzysk. Ale loiedy my zwraca•
my się o przerwanie kantak·
tów sportowych z RPA, te sa·
me kraje, które bojkotowały
Olimpiadę w Moskwie, mówią
nam, że w ich krajach orga·
nizacje sportowe są niezależ•
ne... Wiemy, że oprócz bojko•
tu sporl:ówego USA w tym sa.
mym cz(lsi.e
ogłosiły
pewne
sankcje handlowe wobec ZSRR.
Uczynit to ten sam rząd Sta·
nów Zjednoczonych, który przewod2'i opozycji przeciwstawia•
jqcej się ogłoozeniu podobnych
sankcji wobec RP A za jej haniebne zbrodnie wobec lu.dz·
kości.„

Reagując na ostatnie wyda·
rzenia w Polsce, Stany Zjednoczone ogtosiły serię sankcji
przeciw temu krajowi. W tej
kwestii USA zignor-0wały je.
den ze swych gtównych argu·
mentów wysuwanych przeciw
ogtoszeniu sankcji wobec RP A
o tym, kto z tego pow od u ucierpi. Kiedy Stany Zjednoczo•
ne zerwały kontakty na dosta·
wy różnych towarów i urzą
dzeń. do Polski,
i zabroni!y
eksportu towarów z USA, nie
zastosowały wobec rządu pol.
skiego tzw. „doktryny konstru·
ktywnej współpracy", na jakq
ostatnio powolujq się w stosunkach. z RPA, ponietvo;'. n.ip
było to im wugoclne„. Skon·
centrowałem ~ę na san.kejach,
gdyż
my w Afrycp glęboko
wierzymy, że sankcje teobec
RP A sq jedynq Pokojo1va niternatvwą u'Pllikn.i'('cia krtt•av-!'j
Wojn,y".

Namibia stanowi je;;;:cze je·
den rozdział afryk&ńskiej tra·
gedi~. Namibia, która ma ta·
kie same prawa do niepodległości ja•k i!l'\ne państwa, a której „nieszczęściem" jest to. iż
stanowi taik ważny dla Zacho·
d·u rejo.n na połudn~u Afryk!,
d01Wodzi że w polityce Stanów
Zjednocz,onych nie liczy się
prawo, nie liczy się światowa
opinia 1 nie liczą się elemen·
,tar!Ile wymogi w~pólczesnej cywilizacji. Liczy się tylko interes - interes wypływający z
egoizmu bogatych, z ich obłu
dy, i z ich chęci utrzymania
dominacji nad słabszymi.

•

J!'.dmur_id Hayey pienyszy dostrzegł zasadę powtarzalności pojawiania

się _n~JbardzieJ widow1~kowej komety. W 1705 roku przewidział, że po·
wroc1 ona na pr.reł~m1e lat 1758/59. Zmarł Jednak zanim pojawiła się

zno~u. W uznaniu Jego. za.sł~g naukowcy nazwali ją jego imieniem.
• K;iedy k?meta . pojawiła się
1910 roku, astronomowie z całego
~wiat~ probo.wa~i skoo~dynowac obserwacje. Jednakże nie rozwinięte

yv

srodki łącznosci i prymitywne przyrządy uniemożliwiły realizację tych
n:idziei. I chociaż udało się zrobić zaskakujące fotografie, to jednak
me dokonano bll.lwcrsujących odkryć.
Tymczasem informacja, że Ziemia mogłaby zetknąć się z warkoczem
komety wywołała powszechne zaniepokojenie, gdyż warkocz zawiera
cyjan, pochodną cyjanku. Obawiano się niesłusznie, że ziemska atmosfera może zostać zatruta, unicestwiając tym samym życie. Jednakże
w 1910 roku koniec świata nie nastąpił. Warkocz kornety jest zbyt
rozrzedzony, aby stanowił jakieś zagrożenie, niE'załeżnie od rodzaju
substancji chemicznych, jakie mogłyby się tam znajdować. Rometa
Halleya może dostarczyć raczej klucza do tajemnicy pochodzenia ży
cia, niż stanowić zagrożenie dla życia na Ziemi.
«?prócz wody, ko~ety składają się z pyłu międzygwiezdnego i gazu,
klor.e IJ~·!y zaczątkiem słoń.ca i. planet. W rzeczywistości kornety mogą
zaw1erac klucz do wykrycia pierwotnej natury mgławicy słonecznej.
P.01~adto mogą ?ne pomóc naukowcom w ustaleniu wspólnych skład
m~o_w występ.uJ_ących w ealym wszechświecie. Zdaniem dr. Wy<•koff,
wsre>d składn1kow tworzącyeh komety znajdują się woda, amoniak,
dw~tlenek ~~gl~, tlenek węgla, a na~et czysty węgiel, czyli wuystk1e składmki niezbędne do powstania zycia organicznego. Jeśli skład·
!liki te występują w całej przestrzeni kosmlrznd, może to oznaczać
7.e podstawowe pierwiastki nier;będne do powstania życia organkzne;
g"l nic ograniczają się do Ziemi„.
.
.
BRITTON BL001\1
(„The Christian ~cicnce Monitor")
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ecjalny wysłannik dziennika Francuskiej Partii Komu1stycznej L'HUMANITE, Alain Wasmes, przeprowadził
Libanie wywiad z sekretarz<:!m generalnym LPK eorgem Hawim, który opublikowano 1 października
982 r. Tekst publikujemy z nieznacznymi skrótami.
- Miesiąc temu wybór Bechira Dżema.fola wydawa.I
się być ukoronowaniem izraelskiej okupacji Libanu . Bechir rze„
patriotyczne siły
czywiście był uważany przez lewicę i przez
libańskie za „kandydata izraelskich czołgów". Następnie Bechir
Dżemajel został zamordowany i prezydentem wybrano jego brata, Amina Dżemajela, który chociaż również jest człowiekiem
Falangi Libańskiej, stał się przedstawicielem jedności narodowej
grupując wokół swej kandydatury siły islamskie i patriotyczne.
Libańska Partia Komunistyczna, jak wiadomo, pózytywnie ocenia jego wybór na prezydenta. Jak wytłu,maczyć tę ewolucję w
waszych ocenach, jakie były różnice pomiędzy obu tymi aktami
wyborczymi oraz obu wybranymi prezydentami?
- Nie ulega wątpliwości, . że Bechir DżemaJel nigdy nie mógł
by dojść do stanowiska prezydenta Republiki bez okupacji izraelskiej i poparcia, jakiego udzielili jej Amerykanie. Dotyczy to
również nowego prezydenta Amina Dżemajela. Jego dojście do
urzędu prezydenta, tąk jak byłoby to z każdą inną kandydaturą Falangi, nie byłóby możliwe bez dramatycznych wydarzeń,
jakie stały się udziałem kraju: inwazji izraelskiej, a wybór i
następnie zamordowanie jego brata Bechira, bez izraelskiej inwazji na Bejrut zachodni. Układ. sił w kraju nie był w istocie
sprzyjający dla Falangi Libańskiej, ani dla Frontu Libańskiego
(ugrupowania utworzonego przez Bechira Dżemajela. który zjedf\oczył w nim różne formacje milicji chrzefriiaiiskieh, lecz ist-
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Liban; Izrael
i Palestyńezjcy
warunkami i okolicznościa
mi, w jakich dokonywano wyboru Bechira Dżemajela_, a tymf,
w których dokonano wyboru obecnego prezydenta. Nie polega
to tylko na różnicy postaw obu braci w ramach tej samej partii
- Falangi Libańskiej: Amin Dżemajel czynił wysiłki, aby stworzyć wrażenie człowieka umiarkowanego, otwartego na dialog i
odrzucającego przemoc. Odmówił wszelkich kontaktów z Izraelem i wezwał do porozumienia ze światem islamskim, robił
wrażenie człowieka dbającego o obronę demokracji i jedności
kraju. Bez wątpienia te różnice pomiędzy obu tymi osobistościa
mi wywarły swój wpływ na postawę sił islamsko-patriotycznych,
lecz zasadniczym powodem poparcia udzielonego dla kandydatury Amina było ·pragnienie skupienia wszystkich Libańczyków
pod hasłem wąlki z izraelską okupacją.
Izraelczycy ujawnili swoje cele wobec Libanu poprzez zabójstwo wybranego prezydenta Bechira Dżemajela. Cały świat w
istocie oskarża o to morderstwo Izrael Przed Bechirem Dżema
jelem, pomimo ścisłych powiązań z Izraelem, stało wiele starć,
jakie musiałby stoczyć z Izraelczykami. Nie oddaliby oni jemu
rzeczywistej władzy, chyba że za cenę ciężkich i upokarzających
warunków, które naraziłyby na szwank niepodległość Libanu.
Izraelska zaciekłość w dążeniu do wyciągnięcia profitów z militarnych rezultatów wojny, w dążeniu do zawarcia traktatu pokojowego, który pozwoliłby na narzucenie izraelskiej hegemonii
Libanowi na długi okres czasu, jak również ujawnienie planów
izraelskich zmierzających do rozbicia Libanu na mini-państwa
wyznaniowe, wzbudziły niepokój w kołach polityków chrześci
jańskich, włącznie z zabitym prezydentem Bechirem Dżemajelem
i skłoniły ich do ostrożności. Bechir Dżemajel sądził, że będzie
mógł odrzucić warunki wysuwane przez Izrael Lecz gwarancje
amerykańskie, w które wierzył, nie miały poważnego chąrakteru
"
,
i Izraelowi pozostawiono w Libanie wolną r.ękę.
W pierwszyeh godzinach po zabójstwie Becbira Dżemajela dla
wszystkich Libańczyków stało się jasne, że za tę zbrodnię są
odpowiedzialni Izraelczycy. Wątvliwości zostały rozproszone, gdy
Izraelczycy dokonali inwazji zachodniego Bejrutu zaledwie rozeszła się wiadomość o śmierci prezydenta, tak jak gdyby byli
już na to z góry przygotowani. Przekonanie o odpowiedzialności
Izraela za tę zbrodnię umocniło się po tym, jak Izraelczycy oso to, że ona rzekomo jest odpowieFalangi
partię
karżyli
dzialna za ohydną masakrę palestyńskich i libańskich mieszkań
ców obozów. Izraelczycy usiłowali w ten sposób wzniecać nastroje odwetowe przeciwko chrześcijanom w regionach o wię
kszości muzułmańskiej, celem usprawiedliwienia w ten sposób
interwencji zbrojnej dokonywanej w Bejrucie wschodnim i w
regionach góry Liban rzekomo po to, aby bronić chrześcijan. To
właśnie pod pretekstem ochrony muzułmanów przed chrześcija
nami Izraelczycy dokonali inwazji na Bejrut zachodni po zamordowaniu Bechira Dżemajela. Te rachuby zmierzały dó narzucenia bezpośredniego panowania Izraela nad krajem na dłu
gi okres czasu, do narzucenia również prezydenta Republiki, który byłby marionetką w rękach Izraelskich.
Lecz Izraelczycy zostali zaskoczeni trzema faktami, których
nie oczekiwali, a jakie obaliły ich plan. Po pierwsze, zaskoczył
ich zacięty opór patriotów libańskich w Bejrucie zachodnim,
który przekreślił rzekomo „ograniczony" charakter izraelskiej
operacji skierowanej przeciwko zachodniemu Bejrutowi I wydobył na światło dzienne poparcie udzielone tej operacji przez Waszyngton. Amerykanie zostali w ten sposób zmuszeni do zdystansowania się, w tej czy innej formie, od tej operacji. Ten opór
pu,blicznej · możliwość
dał libańskiej i międzynarodowej opinii
aby pochylić
rozwinięcia działań Wykorzystaliśmy tę okazję,
uroczyście głowy w hołdzie przed bojownikami z szeregów naszej partii oraz innych sil patriotycznych, bohaterów obrony
Bejrutu.
nłeje jakościowa różnica pomiędzy

Po drugie, zaskoczył ich zasięg fali międzynarodowego pot„ ·
pienia po wstrząsającej masakrze. Oskarżycielski palec wskazał
na Izrael i Stany Zjednoczone jako na odpowiedzialnych za tę
masakrę. Oto d\aczego Amerykanie zdystansowali się, przynajmniej w słowach, od machinacji izraelskich.
Po trzecie, tym czego Izraelczycy oczekiwali najmniej, była reakcja narodu libańskiego, była jedność, do zamanifestowania
której doszło z okazji wyboru Amio.a Dżemajela, będąca wyrazem
zespolenia wszystkich sił, które były świadome niebezpieczeń
stwa, jakim była okupacja izraelska (chociaż nie wszystkie siły
dały wyraz tej świadomości w równie zdecydowanej formie, czy
przy zastosowaniu· tych samych metod). Siły islamskie i patriotyczne udzieliły poparcia Aminowi Dżemajelowi w imię jedności
Libanu, jego niepodległości nar-0dowęj, suwerenności i wolności.
I to miało decydujące znaczenie.
Oceniamy w sposób realistyczny i bez iluzji wolę, jaką przeja\via nowy prezydent odnośnie stawienia czoła 'izraelskiemu
nieprzyjacielowi. Przede wszystkim nie mamy zludze~, jeś_li
idzie o polityczne możliwości prowadzenia walki. Lecz hbańsk1e
nowego prezydenta okazję
siły patriotyczne .uczyniły z wyboru
do utworzenia jedności narodowej przeciwko izraelskiej okupacji,
na rzecz obrony Libanu, jego suwerenności, wolności, demokratycznego charakteru, arabskiej tożsamości. Dlatego też nasza
partia pozytywnie oceniła wybór A. Dżemajela i zaapelowała do
przekształcenia tej jedności, która chwilowo zaistniała „na górze" wśród polityków I która zachowuje ciągle jeszcze charakter spontaniczny i powierzchowny, w jedność narodow:;i rzeczywistą w oparciu o narodowy program zmierzający do wypędze
nia okupanta i odzyskania naszej suwerenności i niepodległości.
Dlatego należy oprzeć ją na silnej podstawie ludowej, która wymaga powszechnej narodowej zgody. Należy zakończyć ze starymi podziałami i stosować jedno kryterium podziału: na tych,
którzy są za okupacją z jednej strony, i na tych, co są przeciwni - z drugiej I
- Izraelczycy są bezpośrednio odpowiedzialni za masakry popełnione w obozach palestyńskich. Lecz według wszystkich dowodów, jakie udało się zebrać, materialnymi sprawcami, są, jak
się wydaje, ludzie należący do milicji Saad Haddada, jak rów·
nież do sił Falangi, a przynajmniej ' do niektórych jej odłamów.
Czy w imię zglldy narodowej można zamykać oczy na odpowiedzialność jaka spada tu na Falangę Libańską za tę masakrę?
- Bez' wątpienia żołnierze Saad Haddada oraz niektórzy ludzie z Falangi brali udział w tej monstrualnej masakrze. Lecz
Falanga Libańska, jej kierownictwo, nie było zaintereso:vane w
tych aktach i w sposób kategoryczny zdementowało swóJ rzekomy udział w tych wydarzeniach. Udział z kolei niektórych falangistów nie przekreśla całkowitej odp?wiedzial~ości jaka spa~a
na Izrael lecz ją potwierdza. Cały świat znał Jeszcze za zyc1a
Bechira Dżemajela niektóre nazwiska falangistów, było ich może
kilkaset osób które zostały oddane do dyspozycji armii izraelskiej przez „Siły Libańskie" i brały _ud~iał we "!'szy~tkich b:}1-:
dnych akcjach po rozpoczęciu inwazJi izraelskie]. Ci falang1sc1
tworzą część armii izraelskiej, od nich otrzymują rozkazy i to
.
•
· .
ich polecenia wykonują.
Pomimo tego, prezydent Amłn DzemaJel wydał pole~eme odnośnie przeprowadzenia dochodzeń sądowych w sprawie masakrv. Uważamy że jest rzeczą konieczną odsłonięcie udziału Libaiiczyków w 'tych masakrach i zastos?wanie wobec _nic~ naj_wyższej kary. Byłoby to nje tylko zwyc1ęstwe~ spraw1~dl_1wośc1,
lecz byłoby także gwarancją polityczną: nalezy wyehmmować
agentów Izraela z Falangi i „Sił Libańskich". Jest ich wielu i
zajmują wewnątrz tych sił ważne stan01.yiska: Uczyni ~ ~iary
godnym zamiar doprowadzenia do zakoncz~ma okupa_cJi 1~rael
skiej i stworzy gwarancję dla samego ?sobi~tego b~zpieczenstwa
prezyden~ Republiki oraz innych osobistości. Te siły będące w
nowemu
udaremnić
służbie Izraela chcą w istocie spróbować
prezydentowi sprawowanie jego władzy. Jego . interes _własny,
lecz również interes kraju wymaga, aby zostali wykryci i osą
dzeni sprawcy masakry, co w niczym nie pomniejsza odpowie·
dzialności izraelskiej.
- Lewica libańska zwłaszcza Libańska Partia Komunistyczna,
przyjęły do wiadom;ści fakt wyboru Bechira Dżemajela i zaopozycji demokratyl'znej.
mierzały odgrywać wobec niego rolę
Jaką z kolei postawę zajmiecie wobec nowego prezydenta ~~
na Dżemajela? Czy sądzicie, że jest w tych warunkach ~ozhwa
zgoda Qarodowa? I w jakich granicach?
- Nasza f)ostawa wobec nowego prezydenta bę~ie Uzależm?_
na od stanowiska jakie zajmie on wobec izraelskiej okupacJi.
Nasza partia ocen'.iła w sposób pozytywny przemówienie wygło
szone przez prezydenta z okazji objęcia prz~z nieg_o tego stanowiska. Uważamy, że zawarte są w nim stw1erdzerua generalne,
które mogą stanowić cenną podstawę porozumienia narodo:veg?,
podstawę do dalszego rozwijania i ukonkretniania ~rog:am!J l1k":'1dacji okupacji izraelskiej, ocalenia niepodległości kraJU, Jego Jedności i wolności.
(...) My, komunMci, celem wzięcia udziału w realizacji. porozumienia narodowego i zgody narodowej, celem udzielenia odi
powiedzi na apel zmierzający do położenia kresu przemocy
rozlewowi krwi, proponujemy rozwiązai:iie starych ~truktur, które uosabiają miniony okres konfrontacJi. ProponuJemy również
rozwiązanie obecnych struktur organizacyjnych Narodowe_go Ruchu Libańskiego (grupujący siły postępowe), rozwiązanie centralnych organów politycznych partii i sił patriotycznych oraz
.
postępowych Libanu.
z drugiej strony, proponujemy, aby ~ostał rozwiązany „Fr~nt
Libański" (grupujący siły chrześcijańskie), aby zostały rozwią
zane wszystkie bez wyjątku formacje policji. zarówno utworzone przez Siły Libańskie, jak i przez Falangę oraz Ruch Nar;odowy a także przez Ruch AMAL (organizacja muzułmanów szyickich). Uważamy, że porozumienie odnośnie zasad paktu. por?zumienia narodowego może nie tylko wytyczyć zasady .działam~
dz1ałalnośc1
rządu, lecz również wyznaczyć. wspól_ne. podstawy
rządu i opozycji demokratyczne] PrzyJęc1e takich zasad mogłoby
pozwolić na zjednoczenie wszystkich sił. wew~ątrz ~aju. I poza
nim na sprecyzowanie ram odpowiedzialno§c1 partn, sił ludowych, związkowych w walce z okupacją.
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płoinie w Wiedillrn
Włoch, za to. że przyjęli na au ..
Synago.ga
diencji Arafata. Jest to okazja,
A.tak na synago·gę w Paryżu.
by terroryzować pap'eża. pras<:
Drugi atak Nazwy ul'ic Koperi polityków włoskich To usmanika i Ros!er zostają już włą
dla agresywny·:h
wiedliwienie
prześladowa
czone do historii
manifestacji żydowsk:ch w RJ.:y•
patia
nia Żydów. W Londynie
mie. :td. Żydzi znów potrze.b:.iią,
ambasador Izraciężko ranny
obrony.
Argov. Teraz w
ela- Szlomo
właś
Rzymie atak na synagogę
bliskowschodni
Obserwatorzy
nie w chwili, kiedy wierni ->nuIzrael
dlaczego
tłumaczą też,
szczali ją wraz z dziećmi. Eu~i
tak energicznie w
występujący
pą wstrząsają mchy antys~mlc
życia i bezpie<:zeństwa
w niewinne ' obronie
kie, wymierzone
Żydów na całym świecie, sięga
osoby i dzieci, ofrtry
cyw:Jne
prowokacyjne, w k:óakty
po
'
oskarż!m•a
terroru. Izraelskie
rych Żydzi padają ofiarami. Miniezmiennie wymierzMle są w
uważa oostycyzm syjonizma
Organizację Wyzwolenia Palestywiem. że dla dobra sprawy. uny, a zamachowcy, których vijest poświęce
sprawiedliwione
ani
gdy dotąd nie schwytano,
nie w ofierze Żydów, .ich bezodróżnia
nie z!dentyfikowano,
życia.
nawet
a
pieczeństwa,
.•oliwkową ce-ą",
ją się tylko
się, że 11p.
Wciąż przypomina
zauważaną przez świadków ich
aktów ua
Mossad dokonywał
zbrod.n:j tuż przed ich ucieczką.
syna.nogi w Bagdadzie na począ
tku lat pięćdziesiątych. po tQ,
Antysemityzm w różnych stoaby w:vstraszyć Żydów i.rackicb i
licach europejskich powraca z
emigracji do Izmusić ich do
regularnośc:ą kalendarza polityzraela. Sprawcy tych prowokacznego, ale izraelskiego. Tak się
cji żyją do dziś w Izraelu Żró
składa, że z tych ataków antyw Cls.iorda.:ui
dła palestyńskie
największe korzyści.
semickich
podkreślają ze swej strony, że w
propazwłaszcza w wymiarze
czasie ataków fedainów na obiesamo
czerpie
gandowym,
kty izraelskie. gdy uprowad1.aJi
.Test
syjon:styczne.
państwo
by ich później uzakładników
atak
ż.e
faktem,
też
za własny„h
wolnić w zamian
izrnelskiego
ambasad-01ra
ina
jeńców, zakładnicy żydowscy gl
w Londynie dal pretekst do nnęli przeważnie od kul ż?łnier iy
wazji na. Liban. Po pod'J)isaniu
nie
izraelskich. A w ata,kacp
zawieszenia broni
pierwszego
wcale o ich Życie i bezdbano
między Izraelem i Pa.!estyńc7y
jedynie o to, oy
pieczeństwo,
kam.i, wynegocjowanego za P<>swego przeciwn-l:a.
zniszczyć
średnictwem USA i stolic araożydow
Bez względu na ofia'!'y
uważał jako posk :ch. Izrael
skie.
gwałcenie układu każdy atak na
Żydów na świecie, gdziekolw·ek
Jak się tu podkreśla, uciekamiejsca. Atak ten
nie miałby
Izrael do usług
nie się przez
WkróLC'e
nastąpił w Londynie.
Abu Nidala jest częścią znanej
potem wojska izraelskie ruszytaktvk' syjonistycznej, wykorz·rły do ataku - na Liban, by pomstywania sytuacji prawdopodościć ambasadora Szlomo Argova.
bnych i załatwiania swvrh ~pr1w
który obecnie wychod'Zi ze szpicudzymi rękami. OczywiśC''E' utej zemsty i Jej
tala. Zasięg
żywa się do tego broni pro<l11kskutki są już dobrze znane,
N:kt
c.fi wschodnioeuropeJsk!ej
nie oczekiwał. że
by
zresztą
Śledztwa, prowadzone w sto!:Mossad przyśle swych własnych
- Wiedn:n,
cach europejskich
strzelców wyborowych z kar:itE'Pa.ryżu, Lo'ndynie, nie dały
binami UZI.
konkretnych ~e
szcze żadnych
warto przypazultatów. choć
OWP w
Przedstawic:elStwo
m.n'.eć, że w atakach na obiekty
Rzymie. padobnie jak przedt°"m
łatwiej odnajdyn i eżydowsk:e
w Londynie i Pa-ryżu potęoiło
wano napastników. Tu zaś ~a.
odc!najac
ataki terrorystyczne,
dna sprawa nie została konkrezbrodni. W
s'.e od podobnych
tnie wyjaśniona do końca. poza
OWP pa oblężeniu Bejrutu na.
pewnymi poszlakami w LondystaPiłv zmiany poważne. a barnie. ~dz'.e stwierozono że a.~a
dla Izraela niebezpieczne i
dzo
ku dokonała grupa Abu N'.dala.
Nieprzejednane
n!ekorzystne.
Te same poszlaki pojawiły się w
od.rzucania d:a!o!tn
stanowisko
we
terro'!'ystvcznych
atakach
zac:?!'ł<l
palestyńsko-żydowskie~o
Francji. I - jak donosi biuieustępować przekonaniu. że właś
tyn bejrucki THE MIDDLE.EAST
nie rozmowy z Żydami postęoo
- dają o sobie
REPORTER
mo~a nomćc
WYTlJi w Izraelu
znać też w śledztwie prowadzosprawie palestYńskiei. OWP Z'.nym w Rzymie.
stała do te~o zachęrona zarówno ooparciem dla gprawv paleprzypomnieć, kim
Wypadnie
stvńskiei. manif~towanvm orzy
Dysydent z
jest Abu Nida!.
licznv"h okaziach orzez świat
OWP. skazany µrzez tę organlłvc.-h Żvd6w w TzraE'lu w czasie
zację palestyńską na śm:erć. m.
woinv fa.k orzez os"biste kontana życie
in. za dwa zamachy
kty W Beirucie odwiedził AraNida! oskarfał
Arafata. Abu
fata. m.in. Uri Anneri. Wielkie
OWP o ugodowość. Wysługiwał
wrażenie uczvniła n. OWP -iasie wraz ze swa grupa wszystsowa manifestacja Żydów pnekimi, kto miał porachunki z
ciwko masakro.m w obozach ~a
OWP Raz był to Iran innego
Mar :tP1'tacia ta
bra t Szatila
razu Syria. Abu Nidal był Ftorynlityczmiała wvraźnv •l<"ut<>1<
towy na wszystkie rozkazv, dow~.o6łoracy i:
do
nakłaniając
nv
konał wielu zamachów na Paprzeciwn'kami rządu Begina.
'
lestyńczyków.

Na ogół obiektywna prasa tunezvjska p:sze dz!ś. że Abu N'.dal jest obecnie wykonawcą l'">.lkazów w;-wiadu izraelskiego powiąza·nia z
Mossadu. Że ma
każdyn;i, kto chce dokonać i.k:u
terroru „rękami arabskimi" albo jeszcze lepie.i - palestyń:;ki
mi. Grupa Abu Nidala dok0'!1ana prze<lła wielu mordPr~tw
OWP w Euro.P'P.
stawic'elach
przrn:1P
MiPrZ<J'l10
Zachodnie.i.
wszystkim w tych. którzy byli
uzr.iarkowani i ooow'.adali się 7a
palestyńsko-żydow
dialogiem
skim. Osobnik tPn, iak od dawna głos; OWP <i prasa arabsk"jest powiązany z wvw:adem 1•zraelskim Dla izraelskiej ek\py
syjon:stvczny.:h.
przywódców
niebP.zpieczeńst.w<J
największe
Palestyńczycy
stanowią właśn'.e
noPodważają
umiarkowani.
wiem ich obraz 1>ropa~andowv.
Paaestvńczyków
przeds-tawiająl'y

jako .. terrorystów". którzy daŻvdów.
do wymordowania
propagandy syjonistyczCelem
nej jest właśnie przedstawia n 'e
i Izraela, i Żydów izraelskich I
w dlasparze. jako llżyjących
ciska'l1ych i zagrożonvch Zmumających
szan,vch do obrony
cały świat o
pr.awo oskarżać
antysemityZm, o dażenie do ich
Zl!Uby Taka zasłona defensvwna iest pa.trzebna . dla własnych.
I he~emonist.v~z
agresvwnvch
nych celów· syjon!stycznego pań
stwa.
ża

obserwatorów bliDla wielu
ekscesy antvseskowschodnich
mickie w Europie są oo pl'()$tTJ
izraelskimi dla
prowokaclami
własnych wykalkulowanych llllteresów oolitycznvch i propa.ga.ana synagogę
dowych. Oto a.rtak
w Rzymie daje okazję, by nai prezyd~
pa.pieża
paść 111&
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Coraz

częściej

ośw'adczenia

wai1>r" tak'ch
,...o:i„1.....1

pokazują

palestvńskie
słów

iak

!>i~

•1żv

h~1+ :1i

,..;p 7TIT1lf"7"'J"'l"'V
agresywną polity-

7,,rl,..T11ck:•

Żydów.

tylko
kE svionistvC'zna, itd Głosza !<'.l
tak niepr-zeiE'd.nani
iuż teraz
iak Nayef
k;edvś przywódcy.
0
z Demokni!v<''"'~go
Hawntm '1
PPlestyny,
Frontu Wyzwolenia
Konta·ktv z postenowymi Żyda
m' orzestały bvć iuż tabu i lak
s'e IJCZE'kuie. beda sie rozwii::ić
PooiP.rali ie rd ooczatku przf'dstaw'ciele OWP. tacv iak Tssam
Sartawi I inni Była to taktyka znanej dziennikarki pa!estvnskiei w Nablus Raymondy Hawa Tam:l. która od P<JCzatku utrzymywała kontakty z Żydami
i kiedyś była za to bardzo k:y.
tykowana i potępiana Ta zm:ana, w wyniku wojny i jej Konsum:e dla
sekwencji. jest w
skra.inego syjoni;imu Begina 'Jardw niebezpieczna On chc:afoy
tylko
Palestyńczyków
widzieć
iako krwawych terrorystów. m'·r·
dujących kobiety i dzieci. ~le
wojna odwróciła też i te ro~H.
Jeśli chodzi o atak na synagoge w Rzymie, Palestyńczf;::y
odcięli się od niego energ1czn;e.
Zresztą jak twierdzą koła Palestyńskie w Bejrucie, po co atakować Żydów w Rzymie, JCmamy przed sobą w DoL1ie
śli
machinę woBekaa izrae~ką
która jest naszym wr<>jenną
giem a nie dzieci żydowsk:e w

świątyni.

TADEUSZ
JACKOWSKI
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Es rodu

w
kryzys·e?

chodziłem
jako książkowy chvchlik z czarodziejską
różdżką.
Tym razem z jaj wyszły dwie
kaczki - dz.iwiaczki i jeden kaczor - showman.
Rozpoznać
można było: ANDRZEJA
JANECZKĘ i Siost<y
PIWOŃSKIE. ,
O charakterze imprezy informował
kolorowy
transparent
rozmieszcza.ny
pod reflektorami
na scenie: I Bezkartkowy Festiwal Kaczych
Filmopiosenek w
Wannes - Slums.
Festiwalowy ~astrój twonyła
publiczność. która tlumnie w1pełniła pa;rter i ba.Jkon Teafru

Rozmaitości.
Pora na oficjalną

Festiwale
dziły nam
da Łódzka
nić tę lukę
wystawiła„.

piosenki nie obrow tym roku. Estrapostanowiła

wypeł

w nasze.i rozryw~e i
I Bezkartkowv Festiwal Kaczych
Filmopiosenek.
Miejsce festiwalu - t.6dź, premiera w łódzkim Teatrze Rozmaitości.

Na scenie pozorny bałagan, jaskrzynie, szmatki w łatki,
telefony.„, ponoć elementy scenograficzne
symbolizujące nasz
kryzys. Na środku sceny Wielkie jado, ozdobiOille migającymi.
kołoa::owytni
lampkami i napis
,,Kaczuch
show" Tego jesLcze
nie było, choć swego czasu na
tej samej scenie był oodobny element
dekoracyjny - wielka
książka z napisem
„SKO", z
której ja (nastoletni aktoc) wykieś

prezenfaci1t
wykonawców
festiwalu:
ANDRZEJ JANECZKO (po~a-lach
myta, auto;r scenariusza programu, tekstów piosenek i mu1.:v"ki.
wokalista. gitarzysta, tancerz, aktor. parodysta. prezenter, showman).
MAJ A PIW OŃ° SKA (I Kacruszka. śpiewająca i tańcząca, sam
urok, świeżość i wdzięk Prywatnie druga połowa Janeczki).
JOLANTA PIWONSKA (Il Kaczuszka, siostra I, ba;rdzo podobna, mniej 7.mana z TV).
G<>ście programu:
BARBARA WRZESINSKA ~'Pro
sto z .•Kabareciku" bez cła 1 r ...
kompensat, za to w swe-jej najgłośniejszej
telewizyjnej
roili.
Panny Basieńkr).
ANDRZEJ ZAORSKI (reżyser
całości. w show wysitępujący w
roli dyrektora firmy „Parammt
Pikczers'', ubramy w swbj słyn
ny biały trak i sandal!ki).
Występują także:

JANUSZ DZIUBmsKI jako upiór show.
/
ILONA ZDZIENICKA I. ANNA
HAMERNIK
dwuosobowy
balet „Ptaszyska".
Gra: 7-<>SObo<wy ZE!6J)Ó1 muzy„
czny pod ki0'1'. ANDRZEJA żY
LISA.
Premierowych
i:ńosene-k byto
wiele ta pierwsza na otwaTcie i
jednocześnie finałowa nosi tytuł:
„SWIĘTY SPOKÓJ W REWII
KACZUCH

wa, nie robiąca oka do widzów,
bezpretensjonalna.
A goście programu?
Dwa wielkie nazwiska pol<k\e10 aktorstwa:
Barbara
WrzeS<ińska i Andrzej Zaocski. Są na
pewno trochę inni niż na małym
ekranie w tych sa·mych lub po.
dobnych rolach. I dobrze, że takimi się n'am pokazuia.
Zaorski jest uroczy. zabawny.
elokwentny.
zna prawa aktorstwa estradowego i widać. że
świetnie
się w
nim porusza.
Wrzesińska,
znakomita aktorka
o wprost nieograniczonych możliwościach i opinii, że może zagrać wszystko, tylko to potwierdza W •. Kaczuch
show" gra
Pannę Basieńkę.
chyba po raz
pierwszy na żywo, ale jak o<na
ja 1tra!? Szkoda, że ma tylko jE'dno wyjście i na estradzie jest
tak krótko .
Zespół
muzyczny
Andrzeja
Żylisa gra na wysokim poziomie
profesjonalnym.
gra spoa.-o, a
można by
go wykorzystać do
estradowych gagów i pewnych
akcji. zdaje się mieć ku temu
predyspozycje.
Balecik. mimo IJtua-6. obu pa-6,
nie jest atrakcyjny, coś iak na
mój gust zbyt amatorski w tym
oo robi i jak to robi. Zdecydowanie bym go poiwiękll:zył.
Up!ór pana Dtil\lbjjiskiego jest
zabawny i w duecie z BU'ba;rll
Wrzesińską rzeczywiście wieje •
nieg-o estradowo-OOryzyi1ową 1ro.tą.

Ale najlepsze " „Kaczuchy"'.
Program „Kaczuch c:how" zre..
alizowmy i fiirm01Wany
przez
Estradę Mdzką (brawa 4'1.a kierownika organizacyjnego\ Jerze.
~ Sobczaka!) rozpoczął swój esbradowy żywot·

Profesja
dobT'a wer11 good,
choć ma swoje wiT"aże, dlatego
najlepiej być dziennikarzem.
Kla kla swój uT'ok ma,
Kla. kla to pewnie ł ja.
Jajeczko. Kaczuch shol.
Kla, kla na urok paii. .
Kla kla drobiowii pchla,
a państwo klaszczecie niim.

A po niej już zawrotne tem1)C
show, różnorodn-OIŚć repertuarowa, dobre lub wręcz kapitalne teksty Andrzeja Ja;neczki.
wszystkie
z podtekstem,
pointą, oryginalne,
niepowtarzalne.
On sam,
to już nie situdent
-piosenkarz z gitarą, ale showman estradowy w postaci µoety!achmyty. obieżyświata, taki co
to wiele widział i przeżył, cłioć
taki młody.
Siostrv Piwońskie
grające.
śpiewające.
tańczące r'lle Kaczuszek. były tak ładne że
wcale Ich n,ie przYP<>minały, to
raczej łabędzice. Cała trójka jl'St
s:vmp<ityczna, o dużej swobodzie
estradowej,
nigdy 11.ienatarczy-

BOGDAN
GADOMSKI

•

Z• czego

Się

Wrzesińska
Kośmider

Foto: Tadeusz

abaret to slowo magiczne. Na temat tej formy dyaktttuj6 ftą
często od
wielu lat. R.Zeczywiście w sztuce estradow11;1. ten
specyficzny gatunek nie ma odpowiednika !, chociaż daj11
się
zauważyć
wzajemne przenikanie gatunków scenfc%nych,
pozostaje iedynym w swoim rodzaju. Starsi z rozrzewnieniem
wspominają
przedwojenne
stale sceny
kabaret-Owe
zmtentające stę nazwy
warszawskich kabaretów, ct!a któr11ch pisali J•ll!an Tuwim, Andrzej Wlast, Antoni Slonimski, Jan Le·
clwń t liczni Inni przedstawtciele kabaretowej bohemy lat ZO•tych i 30dziestych naszego stulecia, zawierają w sobie coś z legendy. Uświadomtlem
sobie to raz jeszcze czytając wydaną niedawno książeczkę również
w~terana
przedwo1ennego polskiego kabaretu Kazimierza Krukow·
skiego. Nosi ona może nieco mylący tytul: ,.,Mala antologia kabanitu''. a jest w gruncie rzeczy dość osobistym wyborem tekstów wyglaszanych w warszawskich teatrzykach przed woinq i - przede wszy·
stklm - garścią ctekawych wspomnień o atmosferze pracy artystów k.4baretowych czyli o ludziach. k.tOrzy roblti kabaret.
Kabaret jest magnesem. Nie na darmo k!lkanatcle lat temu podcta1
opolskich festiwali setki ludzi odchodz!ly od kas z przyslowiowym kwit·
kiem., bo bilety na autentyczny przebój każdej z festiwalowych imprez - „Maraton kabaretowy" - były już dawno wyprzedane Przeglą
dają; werdykty jury z ktlku vlerwszych lat odbywania się „Opola", moż
na stwlerd~l6 bez przesad11. że festiwal „Maratonem" stal. Toteż, gdy
pożnte1 zrezygnowano z różnych względów z tradycyjnego „Kabaretonu"
(bo i tal~ nazywano ten koncert). przez szereg lat podnosihJ się glosy
Ul sprawie vrzywrócen!a do łask piosenki kabaretowej i dania jej rów·
nyc/i vraw z utworami ti;powo estradowymi, za Jakle uważa stę zazwyczaj ,normalne''. bezpretensjonalne czy też ldczowate, piosenki. Rok
temu wróci! na estradę Festtwa1u Piosenki Polsk!j!j „Maraton kabaretowy", ale tylko raz, bowiem w roku bleżqcym.„ festtwal w ogóle ale ,
nie odb11Z.
Kabaret Jest bardzo „wymagaJqcq" f.ormą. Oczywitcie. istnieJ11 możli·
widowiska autorskiego, które opierać się będzie li
tylku na tekstach elin;,tnując kosztowną oprawę sceniczną. Ale nie
wszystktclt tv satysfakcjonuje Od paru lat wlasne oblicze mtal tefewi·
zyjny kabaret Olgi (.lplń•kleJ, który mial na przestrzeni wielu miesięcy
• rózne ftasla wy11Jolawcze. Dzisiaj Telewizja Polska sei·wuje nam powtórki z tamt.ych I.at. W·ldac z nich jasno, ie oblicze kabaretu tworzyli
przede wszystkim znakomici aktorzy oraz ciekawy montaż (rzecz do
osiąqnięcta jedynie na ma1,ym ekranie). zaś warstwa scenartuazowo-tekstowa byla dość nierówna l CZf;lSO pozostawiala sporo do życzenia. Zupel,,,ie inacze1 bylo w najlepszych polskich powojennych kabaretach korzy.
stających ze stałej sceny, gdzie możliwości tworzenia widowiska byly
daleko ba1·dziel ograniczone. nle pom11sl goni! pomysł. Nazw t11ch kabaretów bulo sporo - o ile wtem, dzisiaj nte dzlala źaden.
wość skonstruowania

Kabaret to klucz. Organizatorzy impr~z estradowych, kierownit'tl dzlalów koncei·towych w pr:edsię1'iorst1l'<1ch znjmuiących się rozrywkq, kol-
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podobań
smakowych.
Dobri:e
więc, że na pobliskich łamach
ktoś iml.y serwuje Cz:vtelnlk'>m
wybór dań. który zapewne ma
przekonać tych, co w uczcie n:e

brali
tycl!

śmiejemy?

się

z kimś drul(im
z imprezy rozrywkowej przypomil!la przekazywanie słowem doznań kulinarnych,
żade;i bowiem opis smaku potrawy nie zastąpi osobistej degu~
stacji, po ktbrej jeden, być moźe, mlaśnie z zachwytu, a inny
skrzywi
się z niesmakiem. Bo
decydują.ca jest w znacznej mieDzielenie

wrażeniami

udziału.,

z jak smaikowi-

kąsków składa się potraP'!'Zya-ządzona przez Fsbradę

Lód'.Zlką.

M'llSzę
wełem,

wY:tna~.

.Ił

u.otlserwu-

M

podniebieniom znazarówno
te, jaik i i'lll!le teksty oraz ą:io
gób Ich poda!l.ia
przypadły do
smaku bardziej niż mnie. Skc1'0 się jednak siedziało na sali
w roM ,,czuwzjąc~go dziennikarza" (patn - tekst cytowanej
piosenki), trudno było nie poezuwa6 si~ do C2uwania nad poozuciem humOIM.I rodaków: czy i
armiej ezęści widowni

w

łych

.kiryzy.sowych
czasach
zach'1Wuje ono - po obu &tro-

nach rampy
- dotychczasową
Ale
chociaż zastosoW&!l'le miary będą z natury rz'"ezy wielce
subiektywne i choć
wymienię dla przykładu (i. dla
irównowagi z opinią sąsiada
z
tejże strooy) to co mnie" akura~
n [ e śmieszyło, spróbuję jednak
doci.ec - dlaczego były chwile.
kiedy reagowałem, jak ponurak.
Dzięki
programowi „Trzech
wcieleń kaczuchy"
mogłem s:ę
przekonać o tym. w jakich okolicznościach iest mi całkiem nie
do śmieehu, oprócz okoliczności
ściśle osobistych, jak ból zęba,
zgubienie grubszej gotówki ~zy
sytuacja zdradzonego kochanka
- co poniekąd usprawiedliwia z
utraty ~zucia humoru. Zrobilem małe
odkrycie na użytek
wlasny (na· pewno nie jest ono
oryginalne), że śmieszy
mnie
(nas?) dowci'P, który choćby w
i-eputaeję.

całego

Barpara

r<TA kwesfiia 'IJl"Zyz'Wyczajeń I. u-

wa

SZOŁH.

Chciałbym spojT"zeć teT'4.Z t11 oląb,
choć po Korze mam
miraże. Czy
na sa!i ezuwaj4
pdz!e.ś nasi dziennikarze.

Andrzej

Kabaret
contra Cabernet

Janeczko

siostry

Piwońskie.

Foto: Tadeusz KośmideP

jakiejś eząstce
zbieżny jest
naszą oceną
rzeczywistości -

prawdą

sytuacyjną

lub

nia Andrzeja Janeczki, którego
rzadki
talent
oby rozwinął
wszystkie swoje
możliwości
w
kabarecie z prawdziwego zdarzenia, narzucającym
wykonawcy

z

z

moralną .

W przeciwn;ym razie dowcip nie

„kontaktu.ie" Nie inaczej nawet
- wbrew pozorom - z „C'Zarnym humorem". Wyjawię wiec
samokrytycznie, kiedy nie „kontaktowałem".

Nie rozbawił mnie tak nieu:wodny chwyt. jak kopanie l.?żącego, co prawda nie dosłow
ne, lecz w postaci
zjadliwo.~ci
pod
adresem
utalentowanPg,J
mlodego artysty, który niedawno padł ofiairą
okrucieństwa
niekulturalnej
publiczności
i
zan!echał scenicznych
występow
ze szkodą dla siebie i. co gorsza
dla sztuki. Kto jak kto,
ale artyści? Komu iak komn
ale koledze :i artystycznej bran~
ży? Za co jak
za ro, ale za
poglądy?!

Uczono
mnie też kiedyś, że
nie jest w dobrym tonie pokO).wanie z nazwisk, podobnie 1ak
z wszelkich cech „niezawin'onych" Sądzę. że tego rodzaiu
dowdpów
bynajmniej
nie
ratuje intencja
podworowan'.a
so~ie przy
okazji z „Icków,
ktorych
już u nas nie ma"
l\.iniemam, iż dziejowe okoliczności zniknięcia ich z naoze;:('l
pejza:?Ju nie były humorystyczne.„
Gdybym był urodzonym malkontentem,
mającym z zasady
czy
usposobienia
wszysLk.o
wszystkim „za złe", wypomniał
bym jeszcze
dość niefrasobliwe kalam):>urki, ale nie wypomn_ę, bo n~e chce mi się strzelać do
~u~h. z n~J~rubszej rury, a już roziasma m1 .się mroczne spojrzenie
przypomnieniem „Panny Basi~t'i
k,i! 'J'. .wykonaniu BarlJary WrzesmskteJ.
stanowiącym majstersztyk estradowego aktorstwa '(oto
co znaczy w tej trud·nej dziedzinie
rzetelny profesjonalizm!). z !iltysfakcją też wspominam osobę
dźwigającego ciężar przedstaw' e-

.

surową
dyscyplinę
Zakładam
też

artystyczną.

optymisty.:-zn ie iż w slownych
tekstach
piosenek mogło być wiele momentów dowcipnych, które jednak nie zdołały sobie utorow11ć
drogi do uszu słuchaC'Zy. zagiuszane przez, skądinąd sprawry,
zespół instrumentalny.
Pona<lto
wrodzona muzykalność wydaje

się

mocną

stroną

większości wy-

konawców
zauważalną zwła;z„
cza w clumach. tercetach i \Jodaj innych formach zespołowy<•h.
My~Ję.

że

dobrego

kabaretu

wszyscyśmy
spragnieni, a jaki
powinien być, jakimi walora,ni

się odznaczać, wszystk;ego tu n'e
wyliczę, tak wiele bowiem ,s;ę
składa na tę iakze frapu.ią<'a i
godną respekt\.\ PQStać scenicznej
roz~ywki. Sądzę, że dzisiaj, -;:
dobie utrzvmujących się nap e;ć
i obciążeń. podkopujących k;m„
dycję psychiczną społecze1istwa .

P?trzeba nam przede wszystkim,
ozywczego. wyzwalającego śmie
chu z samych siebie - z nasz!"j
zbiorowej
POdatności na zwodnicze nieraz hasła, skłonno~ci
do ule.1rnnia urojeniom i mitom
naiwnym emocjom
i histerycz:
nym reakcjom Chyba więc Kabaret okrutnie trzeźwv szyd~r
cz.v wobec oznak pow,;zechnel(o
samouwielbienia i chyba ta drogą

wsp6łt0warz:vsz<1cv

kl'.m~t

rzec.zywistego, niełatwego pojednania.
Bez pobudzającego do głebs1ej
refleks.ii tekstu i bez sol:dnego
warsztatu wykonawczęgo dalc>i{o
się nie ujedzie. nawet przy aplauzie, o który nie tak trud110.

JERZY

•

KWIECl~SKI

azasach takich spraw niemal w locie (b
tk
zuje) i adaptowanie ich jako pom
wszys o szybko się dezaktuali16
B~bą l'óżne niebezpieczeństwa. Przed: ~sz~~tkf~n~w~a~~~;;;g~ą ~ites1~ z

°

~~a a~'::::~e:~p~te~~;c;:;:.. ~~~~ti!~~o K:~~re~:e ota~;~~~;,. k~";fzę ok[~~d' ;r;

~tórą s:hodzi się na łatwiznę, w wyniku czego większość funk~ 0 ~~f! 0 •
7iiych aktualnie na terenie kraju kabaretów Jest do siebie bltin!a: j
d obna. A szkoda Tak
•ak
ż et
t
t
czo po-

~~:~y ~g~r~~e~~Jr pdÓ;"afktą bj; z~m.~ną~cz~ ~:g,:i~ybkc~~ar~f;w~.ote;;6f1:J
"
a
a aretu 1est równie trudno jak pr•y
tekst nowej, a oryginalnej, piosenki żołnierskiej I t
I
wystrzegać wtórnej śmieszności, której ojcem !~st· bana~:·
tu na

·
f.eżyt owac
•tę
0

Ja~i ma b11ć współczesny kaba.ret. kabaret Polaka Lat oslemd~ieai
Najplerw jedno zastrzeżenie: kabaret jest takim gatunki;m ą~
ó~y hme wolno pytać „jaki ma być"?" - po prostu niech istn'leje
1 · n e~
s 1<l rozwt}a. Ale nte wylącznie w jednym kierunku bo już
stal stę monotematyczny. RóZnymi drogami, Jakie daje postaci~nie ltte;Ytch.

porterzy bt!etów, wuyaey onł wtedz4 doskonale, te ni• na skladankę
ani koncert jakiejś tam w miarę popularnej pio1enkarki, ale wlaśriie na
kabaret publicznośc! wali, Jak w dym. Afisz wolając11 „kabaret" jest
gwarancją oplacalności trasy. Chociaż przyznać trzeba
te przy obecnej
drożyźnie jeśli chodzi o btlet11 na imprezy estradowe, publiczność, zwła
szcza na tak zwanej prowincji, oczekuje czegoś więcej. Toteż od pewnego czasu ta.den z szanujących się - tu potrzebny bylby cuctzyslów,.
letz nie chciałem wprowadzać dwuznaczności - . /Gabaretów nie jeżdZI w
Polskę bez rtreapteas•u zwanego swojsko striptizem czyli po prostu rozbi_eranką w w11konanlu mniej lub bardziej urodziwej panienki. Zresztą
ten pomysl n-a przyciągnięcie widowni nie jest nowy: w gastronomi! korzystają. z niego od wielu już lat, a i podczas imprez estmdowych te
pięć mmut na galo też się przyjęlo. f{lopoty zaczynajq stę wówczas,
gdy· Impreza odbywa Blę - na przykład - w niedzielę o dwunastej w
południe i na widowni zasiadają cale rodziny wraz z dziećmi. Ale
jak
na ra.zte organlzato1·.z11 Jakoś sobie radzą. w końcu !cit sprawa.
Kabaret - wbrew pozol'om - nte jest łatwym chlebem dla Jego współ
twórców. Nte tak dawno u ajenta. na „Kozumnte ajencyjnej", opublikowałem krótki wterszyle, fraszkę moi'na powiedzieć, „O tym, który
chctal i:roblć kabaret". Zgodnie z zawartą w nim pointą,
najlepszym
kabaretem Jest życie. Codzienność dopisuje do kabaretowego scenariusza
dni dtlalejszych coraz to nowe rozdzlaly i dlatego trudno jeat nie poddawac! 1111 tej fali. Stąd też wspólczesna polska scena kabaretowa - jetell w ogóla można o takiej mówić - iest dosyl jednostronna w podejmowaniu tematyki. Nawet mimo Ingerencji cenzury, wystarczy niektóre z bleżqcych :itaobserwowanych przez nas, zwyklych obywatel!, spraw
przedstawić tak, jak wyglądają one naprawde. ab11 całość zahrzmiala
śmiesznie, grotes/wwo, choć często tragicznie. Chwytanie 1" dzisiejszych

rackteąo warsztatu, autorzy w zakresie tematyl~t podąźają po na;mnie._
zwlaszcza gdy ie~t
oz iwo
obejrzenia ktlku programów - nużqce. Jak dlugo 'motnn si
zaśmiewać z tego, te ktoś nie zjadl na obiad tego, co c·hclalb zjeśćę
IJ z;ad~ Jo kto Inny? Czy rzeczywi~cte nośnikami humoru w k~bm·eci~
ma ą
Y - już dawno skompromitowane fakty - te ktoA brzydko się
naz11wa lub ma za duże uszy? Spotka/em s!ę ostatnio w polskich kabaretach objeżd.żajqcych kra; z takimi wlafale tekstami. Powiem wpro.,t
- tekstami zenującyml, bo lwiadczącyml o niedowładzie artystycznum
w 1eiu osób.

~e~l' lm~lć oporu, co sta.1e się na dłuższą metę -

1

.Dla kabaretu "le ma proroków. I ja nic mam z11.d.nych pretensji aby
nim b11ć. Gdybym mia! genialną receptę na kabaret„ ;uż dztś byłbym w
tej dzledzlnte najlepsz11 w kra;u.
Ala nie mam Równoczegiiie jed"ak
uwatam. te obowiązuje pewne poczucie wartotci kabaretoweqo r!ou:cipu
- wszystko, co leży pontżel po?iomu vruciętiiogci naletv po pro.<tu wyrzucie. bo w 'Przeciwnym razie traci to nnka~i;u;nniem 90 1~r1o tvlka k1.L
roz.śmfoszenlu gawiedzi. A to, w zupelnie tn1wc11 celach, l'Óbl Il wdzię
kiem striptizerka - po co wtęe dwa grz11bkf w barszcz.
Gr!ybum mial do wyboru: dobrtJ kabaret lub wino .„Cabernet" _ w11bra!b11m to pierwsze. Sleol'-0 o dobry kabaret jest trudno _ pozosta; 11
mi tylko cz_cnvone wino, którego tat dztś nie moź»n ctosta~
i'./P 0
t11m pr:rcf P~ 1c.H11.<c11 doskan(Jle wiemy, WlPc c111 r-<'c·1 1 1cifr;~ ti·'el>a
ten fakt ror"'""-ać z kabaretowej sceny.
·
-
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kt1Jtura na
W Kolumbii ma się
antologia
dramatu polskiego.
Będzie to
bardzo szernka
prezentacja naszego
dorobku dramatopisarskiego.
Znajdzie się w niej
Witkacy, Gombrowicz,
Mrożek, Różewicz, ale
także Broszkiewicz.
Grochowiak, Tredyl'lski,
Iwaszkiewicz, Krasi11ski
Kruczkowski
ukazać

Skowroński.

Teatr Polski w l\'arszawie
21 października wystąpił
z nową premit!rą. Jan
Bratkowski wyreżyserował

lb~n przylgnął czołem do szyby i dłu
go patrzył w umykającą ciemność.
:ienie przydrożnych tlrzew przemykają po szybie i po jego twarzy. Napa.rzył się, wzrok
odwrócił.
Następnie
jakoś tak bezmyślnie zmie.rzwił ręką
swoje siwe, długie włosy, przez co jeswze bardziej się nastroszyły i nadały mu jakiś dziwny,
sep: wyraz. Wszyscy czekali, co jeszoze pon.vie.
- ... Któregoś dn ia w naszym tramwaju doznałem wzmożonego uczucia przemijania. Jadę,
patrzę przez okno na świat i widzę: nowy do:n
·wznoszą, wyscki, wielopiętrowy, paradny; zbożn dojrzewa; jedz-ie wiejskie wesele... Innego
dnia widzę, że wiatr zwalił stare drzewo
spróchniałe. martwe; na maszt wciągają tlai;;
(jakaś historyczna rocznica
się zbliża); idzie
ko:1dukt żałobny; rozbierają stary dom... Ile
to już przeminęło, ile to już poza mną. Nigdy
już tego nie przeżyję po raz drugi.
Dwie elegantki śmiały się cicho, oszczędnie,
jakby jeden śmiech dzieliły między siebie.
Mężczyzna
z piłą za·chowywał niewzruszoną
powagę, nie słuchał, ·nie widział z czego ten
śmiech, z coraz większą czułością spogląda na
piłę.
'
- Ty już to mówiłeś - przypomniał parnżer
w ortalionie.
- O. już chyba t dziesięć razy - dodał drugi. - Co najmniej.
- Wy, panowie, mieliście szczęście słyszeć.
- O, tak, szczęście! Nie· będziemy zaprzeczać.
- Szczęście jak cholera! dodał drugi i
zachichotał.

„Terrorystów" Treneusza
Iredyńskiego.

Jest to już
trzecia sztuka tego autora,
reżyserowana przez Jana
Bratkowskiego. W spektaklu
grają m. in. Halina Mikołajska,
Marek Barbasiewicz, Wojciech
Alaborski, Andrzej
Szczepkowski. Autorem
scenografii jest Krzysztof
Pankiewicz, a kostiumy
zaprojektowała Maria Teresćt
Jankowska.

JOZEF

STANISŁAW

- Ty miałeś ftych kobtt w swoim życiu mówi pierwszy z podziwem.
- Ile z grubsza? - pyta drugi. - Tylko
powiedz prawdę. Nie ujmuj sobie.
Albin spojrzał na nich przez ramię.
- Pękajcie panowie, pękajcie! Na l'Jdrowie!
Małżeństwo ż bukietem astrów siedz•i cicho,
w odosobnieniu. Albin popatrzył na nich z daleka, uśmiechnął s·ię uszczęśliwiony i prędko
wzrok spuścił, jaikby się bał, że za moment
spłoszy otaczającą ich ciszę.
Po niedługiej chwili ponownie spojrzał za
siebie. Dwaj pasażerowie niecierpliwie czekali
na dalsze zdaxzenia, na nowe podniety.
- Pr()5'zę pa.na, ile ta piła ma zębów? - zapytał z powagą.
- Nie wiem, 111ie 1iczyłem! - odrzekł męż
czyz.na gniewnie.
- A to silkoda, bo gdyby pan policzył, wiedziałby pan o jedną rzecz więcej. Z takiego liczenia można stać się mądrzejszym.
Po namyśle odpowiedział:.
- A nie wygląda pan na takiego, co to wie
~a wiele.
I zaraz vwrócił się d-o Handla1rki:
- Jak tam ·dzis·ia1j tnteresy, szanowna pani?
- Ja~ Bóg dol odpowiedz.iała wymijająco.
- O tak, l: Bogiem sprawa nieła>bwa! Sama
mądrość przez panią mówi. Unika pani jasnych
odpowiedzi, kategorycznych. Bo gdyby pani,
tałóżmy, o.dpowiedziafa: dobrze 'ub: pierwszorzędnie, to zaTaz mogłoby s-ię coś poplątać i
byłoby ile, albo wrę.cz fatalnie. Ja to znam.
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Ludzie chcą się śmiać. W kinie. Na d~brych komediach. :\' e
da się ukryć, że jest to ja,kaś metoda na rzeczywistość. Swoi·:,te
J\:atharsi·s - choć przez dwie godziny przeżyć chwile beztroskie.i
zabawy, zapomLnając o tłm, co na zewnątrz.
Częściowo przynajmri-1ej próbowano zaspokoić to pragnien ::;?
reanimując w.służonego kanoniera Dolasa. Nieoczekiwanie stało się t-o, ·czego można było ... oczekiwać. Film „Jak rozpętał.:m
II woj,nę światową" (ile to już lat?) przez d\11:a tygodnie nie·
podzielnie ~rólował na ekranach „wizytówkowego" kina, jakirn
jest w Lodzi Iwanowo, gromadząc
na wieczornych seansach
komplet publiczności.
Niezaspokojona potrzeba śmiechu przygnała też sporo ludzi n-a
premierowy po.Iski film - ,,K0>nopielkę" - Witolda Leszczyń
skiego. Tylko czy ci, którzy przyszli do kina obejrzeć beztr,.,.
ską kOl!!ledię wiejską, po prostu się nie pomylili?
Pozostał mit raczej, niż pamięć fabularnych szczegółów c f
językowej egzoty.ki po wielkim przeboju literackim 5ezonu 1973
- „Konopielce" Edwarda Redlińskiego. Nagroda .,Kultury~', ma.
sowe wyda111ia. uznanie kirytyki. wzięcie u czytającej publicz'1v·
ści i nieodparcie narzucające się dziś przekonanie, że musj ala
to być „śmieszna" książka. Tamte sukcesy, choć owiane mgłą
zapominanej legendy, stainowiły niezłą reklamę filmu.
KiJtoma.ni - przynajmniej ci przy1glądający
się
p-olskiej prot.'. '.!
- dali się sk>us ić .
Powstaje niezgłę-bioną tajemnicą decydentów, dlaczego n e
wyrażono zgody na ekra1niz ację powieki w chwili największe
fo jej powodzenia. Scenariusz, zatwie;rdz-0ny
przez Naczelny
~arząd Kiinematografii był got-owy, le·cz odłożono go na półki.
Mo.te w czasa.c h ro:ubudzonej wia•ry w zachodnią cywilizacyj.
riosć, ~·rzebny wi·zerunek po.lskiej wsi, nie pasował do hurra.
oiptym1stycmego obrazu naszej współczesności lat siedemdzi.-uątych, pręz
towanego przez oficjalną propagandę.
A zatem jest tak, jak jest. W dziewięć lat po pierwszym wydaniu. :fi.lmowa !premiera. I lud•zie paimiętający że powinno b"ć
„do śmiechu". I ludzie rozcza1·owani po wyjśc iu z kiina.
·
Naiprawdę śmiesznych !cen jest w „Konopielce"
niewiele:
wiel~i '.'dziadowsik! wykład Fran<:iszka Pieczki o szatanie, który
dommuie nad światem czy dyskusja
jaką
wiedzie Kaziuk
(Kr_zY_szto:f _1_1ajch:zruk) ze swoim synem, na temat krągłośc'.
kul! z1emsk1ei. Kaz1uk, stojący na środku wiejskie~o podwórka z
miną peŁną nied-owierzania, do syna: „Ale przecież tu pła~ko,
wszędzie płasko, ~ż po horyzont". Nawet w tych scen.ach pr6:::n~ b_y · szukać .Iub'.~n?"c~ · przez publiczność gagów .sytuacyjnych.
Usm1ech raczeJ, mz sm1e-ch wywołuje zabawny tekst znakomic i!."
harmoniz.ujący z gestami, mimi·ką mówiąc ogólnie grą przekazuJącyich. go aktorów.
Widzowie, którzy ponad wszystko wyznają abstra.k.cyjny śmi'.!ch
<l:la śmiechu Marty Feldmana czy Mel Broksa nie mogą czuć
~1ę. usatysfakcjon?wani. . Dra.żni ich naiwność i prostota prze~monego spotkama Kazmka z Bogiem i Matką Boską, liryzm
1 godność intymnego wyznania Hand7Ji (Anna Seniuk): , z.now11.i
zacienżyła", dramatyzm poko!Ilywania obyczajowych tabu c1y
symboliczny, a zarazem przejmująco tragiczny finał.
Za.pominają przecież, że w kulturze ludowej granica między
śmiesznościs. a wzniosłością jest częst-o trudna do wykreślenia.
W najbardziej przejmującej dla mnie scenie :filmu - Kaziuk,
analfaibeta tłuma<:zy synow1i sens na·r ysowanych
pxzez
s;-'!·
bie na śniegu ZJnaków - mają.cyr;h uchodzić za p1smo - uży
wanych przez kulturalnych i wyksźtałconych ludzi stamtąd, zza
bagien. Czyita zatem: „Ja Kaziuk, moja żona to Handzia, mamy
troje dzie<:i, mamy krowę, koni.a, psa". Łatwo ośmieszyć naszego bohatera. Snieżne gryzmoły nie mają nic wspólnego z normalnym alfabetem, ałe nawet ucz-ona „uczydelka" (jak nazywają ją mieszikańcy Ta,plar) nie '§mie ir0«1iczną uwagą przerwać Kaziukowego monologu. Ona, goniąca za ułudami świat'!,
porażona z-ostaje oczywistością prawd
najprostszy.eh, najważ
niejszych. których wcale nie trzeba wyrażać na piśmie. Ser.s
ludzkiemu ~stnieniu nadają: miłość i pra·ca ma ter[alizują.:e
się w posiadaniu rodziny żoiny i dzieci oraz, wła.snymi ręka
mi ukształtowanego, gospodarstwa.
„Uczycielka" (JoaillJ11.a Sienkiewicz), pojawiająca się na zacofanej białostockiej (?) wsi na początku lat pięćdzie-siątych . (?),
gdzie ludzie wierzą w konoipielki-strzygi siedzące nago w ko nop.iach, „kus.zące ciekaws·kich do wejścia w gąszcz, by załaskoitać ich na śmierć", gdzie je się drewnianymi
łyżkam.i ze
ws•pól111ej mLski, a żyto kosi sie·r pem, przynosi
ze sobą niespokojny powiew cywilizacyjnej nowości. Fascynacji. graniczą
cej z przestra.c hem, ulega Kaziuk. Atrakcyjnej iinności trudno
się oprzeć. Bohater wydaje 1 walkę miejscowym
„przesądom":
„obala mit o złotym koniu, ścina rodz.inne święte drzewo, pró.o
buje zakazane~o seksu". Ale kiedy przeciwstawia się wiekowej
tradycji żniwnej i zamiast sierpa, używa do zbioru żyta kosy
staje przeciwko niemu cala wieś. Ceną postępu
jest
ostrz;
kosy wymierzonej w brata, wierzącego w pradawny obyczaj.
P.iękne, rozłożyste drzewo, które pojawiło się na początku fil.
mu, płonie. Witold Leszczyńsiki:
„To jakby rajskie drzewo.
Film jest opowieścią o raju utraconym, albo (... ) o ładzie utracony1m".
0

W minioną niedzielę na Małej
Scenie Teatru im. Stefana
Jaracza odbyła się polska
prapremiera sztuki Bolesława
Leśmiana „Zdziczenie
obyczajów

pośmiertnych".

Ten dramat jest
niedokończonym utworem,
uratowanym z pożogi wo~ennej
przez żonę i córkę poety,

a przywiezionym w roku 1980
z Nowego Jorkv przez Michała
Sprusińskiego. Osobami
dramatu są: On, Ona i Ta
Trzecia. Spektakl reżyseruje
Bohdan Hussakowski.
scenografię

przygotował

Grzegorz Małecki, muzykę
Andrzej Zarzycki, choreografię
- Ewa Wycichowska.
W przedstawieniu udział
biorą: Lidia Dudań, Bożena
Rogalska i Marek Kalita.

W listopadzie,

z goscmnymi

występami
przebywać
będzie
w Łodzi wrocławski kabaret
„Elita" Wśród wykonawców

zobaczymy: Jana Kaczmarka,
Andrzeja Waligórskiego,
Jerzego Skoczylasa, Leszka
Niedzielskiego. Włodzimierza
Plaskotę. Stanisława Szolca,
Leszka Wójtowicza
i Krzysztofa Jaroszyńskiego.

1

W dniach 28 - 30 października
1982 r. trwał w Łodzi
III Festiwal Muzyki Rockowej
,.ROCKOWISKO 82".
Tradycyjnie już imprezę tę
organizują: Polskie
Stowarzyszenie Jazzowe Delegatura w Łodzi, Łódzka
Roz~łośnia Polskiego Radia
ora7. Centrum Kultury
Włókniarzy „Dąbrowa".

ścia.

- Nie zmyślam, tak było - :r.a.pewnia Albin.
- Z czasem stały się podejl.'z.liwe. A ja nie,
mnie zawsze ciągnęło do świata. Im bliżej ludzi, tym lepiej. Ja z całą s:uczeirością ...
Tramwaj zwolnił i 2lnieruchomiał. Wsit%CY
w milczeniu i napięciu patrzyli n.a dwie pasażerki. Podniosły się z godnością, lekko uniosły
swoje żurnalowe torebki i wysiadły nie spojrzawszy na nikogo. Nastrój w tramwaju nagle
zubożał.

pomyślał ohwilę, roziważył i wrzasnął
w bramwaju niemały popłoch:
- Sauve qui peut!
- Nie krzycz - zadrżał pasażer w kurtce.
- Nie drzyj mordy ... - szepnął drugi i odruchowo rozpiął płaszcz, który kiedyś niewąt
pliwie był elegancki.
- Nie, sympatycme - '.l'zecze Albm spokojnie - ba·rdzo syirnpatyc2lne.
- Nie bądź zły na talkie ładne k·obie1ty prosi mężczyzna w ortalionie.
- Albin. słyszysz!? - dodał ten w sz:ary;n

Albin

budząc

płaszczu.

Albin nie odpowiedział, zamyślił się, pochyHł
nisko głowę, czoło oparł na wzniesionej ręce,
pozlepiane długie kosmyki włosów opadły mu
na czoło. Przejeżdża.jący obok samochód smagnął światłami dkna wagonu. Albin drgnął. Zajrza'
w szybę wystraszonym wzrokiem. Uśmiechnął
śię wyiro'Zumiale i :unów zapadł w drętwotę.
Brodac'Z dalej n~ewzruszende ozyta ksią:ilkę. Pochłonęła go. omamiła. Tramwaj na1
g1e hurtnął
mocn ie j na spojeniu szyn. Piła zachybotała się
i wydała cichy. żałosny jęk, mężczyma przytulił ją moooiej. W tym samym momencie
obudziła się Handlarka.
- Lo... jej! ~ westchnęła boleśnje.
Dwaj mężczyźni uśmiechnęli się do niej
"·so6łczująco

Od 10 lat Towarzystwo

Przyjaciół Łodzi orgamzuj e
przed świętem Zmarłym

wieczory poświęcone pamięc'i
zasłużonych łodzian.
Kolejny
taki wieczór odbył się
w miniony poniedziałek
w Mu7.eum Historii Miasta
Łodzi i pośv.1ię con.y był
łódzkim aktorom. Program
nosił tytuł: „Cieniom sceny
łódzkiej".

Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w Łodzi
przygotowało kolejną
wysta,„ę
numizmatyczną pod nazwą
„Wczesno~rednimvif'czne skarby
srt!brnP z Poli:;ki" Będzie ona

niPhawem Pksponowana
w Muzeum Morawskim,
w Brnie.

- Trochę czasu na·m •jąłeś - •~'1 czetrwooolicy konduktoT i pogrzebał ręk' w to.rbi•
pełnej bilonu.
Albin jeszc.ze p:rzez; chW\ilę 'P<)g•lądał po ic'h
twa.rzach. Jakby badał szczerość ich uśmie
chów.
- To ja zaraz opowiem ~oś jeszcze! Phy
okazji. Jednego razu chciałem się wyibrać w po.
dróż z moimi pięknymi siostrami. W dłuisz,
podróż, do War&zawy.
Nadairzyła
się
pewna
okazja. Tacy jes·teśmy zasiiedziali - mówiię do
nich. Ale one nie mogły zdecydowa~. Do Wairszawy to nie - postanowiły zgodnie - teby
tak nad morze, to tak, ale do Wairszawy nie, nie! Może nie śmiały? ...
- Teraz to co innego - powieddał konduktor
bez związku.
Tramwaj prędko .zblibał się dio pru:yM:ank"Dwie eleganckie parne szykowały &ię do wyj-

•

Dziewczyna znowu odnalazła swoje odbicit
w szybie powleczonej nocą. Przygląda się sobie
z wyrafoą przyjemnością.
Do niej nieśmiało podszedł Albin.
- Usiade sobie tu ... Na chwilę. Jesz.cze rt1igdy
pani nie sp-otkałem. A pani mnie zna?
- Z widzenia - odpowiedziała śmiało.
- Tak. tak. z widzenia! Wie pani, ja bairdzo
lubic młodzież Na młodych patrzę z p-odziwem,
bez komplek•ów.
Tyle urody! Ja też kiedy,
był<>m młody. proszę pani. i nie chwaląc się,
byłem bardzo przystojny, proszę mi wierzyć.
- Wit>nę panu.
- I do tej pory zachowałem w sobie ten
pierwiastek młodości!
- Tn dobrze - pochwaliła.
- M"łość, proszę pani. t-0 jest .. , to jest wielka rzecz!
Dz iewrzyn a prędko pokiwała gło-wą.
- To to wszy~tkie sztuki piękne naraz!
krzyczy. - Zdrowie i czystość powietrza. wszystkie> naisłodsze za·pachy i smaki! J11 tak m6 .•
wię! A niektńrzy nawet nie potrafią odczuwać miłości. To •traszna uł0>mność!
Handlarka szepnęła z bojaźnią:
- Ale orawil...
Dwaj mężczyźni promienieją. Ich śmiech już
stał się trochę samodzielny. Chwilami chichoczą
bez żadnego powodu.
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Mam swoJ.e dołwtt.adolllellie, '9W'Ollł wiedizę o ty.
oiu. Ja t6i nigdy nie rn.-0głem sobie z tym poradinić: jak tylko łl?otikała mnie ja!kaś pomyśl
ność, to ma-u Wil)a.dałem w eufori•. Rozpowiadałem,
chwałiłem
1ię,
chciałem,
żeby
cały
świat o tym wiedział 1 tym $ię rll.dował. No
i •:r.ozęście z.aczęło omijać mnie z daleka.
Umiar, umiair pr~de wszY'Sllkian, to cala sztuka
tycia. Stoioka mądlf\Ość! Handla'I"lka kiwa głową
:ie wo.rumieniem &cy bes zrozUJmieinia: mlnę
ma 111iepew111ą.
- Raz, pamiętam, pomogłem pani dźwigać

kosze.
- A tpll:V.ecle }o ..AWbiin<>W!i rian dałam dychę!
- wykru;~ęła.
- Ciszej, proszę pimil - irol'Jg;n:iewał się prizeeież nie o pieniądze mi chodziło.
Tramwaj zmierza dalej pr.rez .noc w kierunku miastecilka A.
Albin mów spvjtmal na paisatera li pil' i powiedziiał

z

namysłem:

- Ta a k, taka pila to jem dobry in$t<rument. Taką piłą 'oo m>07ma niezmiernie ciekawe
m,eczy rnbić.
- Zamklilij mordę, b-etyni~! - warknął na.gie właściciel piły. - Wara ci ode mnie, pół
głów.ku! Za robotę le1Piej się weź! Ludzie tyrają, każdy się staira jaik może, nocy c.złowiek
nie dośpi, żeby to, jakoś jedno t drugim :i>ię
kleiło. żeby się biedzie nie dać, a taki nygm
cholerny ch-odz:i i głupoty pieprzy, ludziom tyllro w głowach mąci! Piśniesz jeszcze słówko na
mój tema~ to cię uduszę, łachudro, brudasie
cholerny. Mnie na zęby wziął, patrzcie go. WyrtZutek!
Inteligent z kistią':iiką poderwał się :i fotela.
- Dlaczego pan mu u9liża? ! Co OIIl złego
powiedział?

-

Ja nie do pa111a!
Ale ja też S'łysz,ałem!
Nie prosiłem, żeby paill słuchał! Obrońca
się z.nalazł, cholera! Takich jak on wskazał na Albina nie trzeba bronić, takiego to
ja bym ... Krew by go zalała! Jeszcze raz mi coś
takiego powiesz, to już ja oię UNądzę!
,
- P.iłą gol - wykrzyknął pasa.żer w płaszczu
sz;arym jaik :mmszona onucka.
- Tacy ludzie to plaga! - upie1ra ~ię właś
e!lciel piły. Obrócił twarz w stronę okna isz.epnął: Suki.n.syn!
- No wiecie państwo Brodacz rozejrzał
tiEl po wagontle, szukał wspaTcia w swoim oburzeniu. Usiadł za1gniewany i trochę wyczer·pany
protestem.
- Ja nie mam tego czil:owieka - powiedział
cicho Albin. Miał minę winowajcy i próbował
się uśmiechnąć. Ale uśmiech jakoś nie chciał
się trzymać jego wynędzniałej i strapionej twarzy.
- Nie róbcie hairmideru uspokaja konduktor. - Cicho ludzie. Ja pracuję!
- Albin nie jest jakimś chuliganem - wtrą
eił męoczylJlla w ortalionie. Gdyby, dajmy
na to, Albi111 z<'l. du:iJo roz.rabiał albo co, to ja
sam byłbym nie lepszy. A ja na przykład lubię
go posłuchać.
I na ogół niegłupio gada - dodał jego
towarzysz. - I zawsze ma coś do powied7.enia. Czasem to nawet nijafoo jest bez A1bina.
Brodacz s.pojrzeniem dał im do zrozumieni;i
że podziela ich zdanie. Albin słucha z ciekawością, jakby to nie o nim toczyła się rozmowa. Dziewczyna przybrała wygląd wvstraszonej
sarny: słucha pilnie. czujn'e spogląda Po twarzaeh. Małżonkowie zamarli w oczekiwaniu.
Ona wtuliła bwairz w kwiaty. on zerka za siebie i zaraz uśmiecha się uspokajająco: nieoczekiwana awantura trochę zakłóciła harmonię
ich podróży.
(Frai::ment opowiadania z tomu .,Nocny tramwaj". który ukaże się nakładem Wydawnict··>NJ
Lód1.kiego)

•

•
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proszę

do mnie nie telefonowa ć. !'{ie
uzdrowicielskich bioprądów, me znam
zbyt dobrze tajemnic różdżki i wahadełka, a
gdy ktoś w nocy budzi mnie dzwonkiem telefonu pytając jaką pozycję BSM ma zastosować,
aby zasnął - potrafię być nawet opryskliwy.
Jednak przy tych wszystkiFh zastrzeż eniach
mogę stwierdzić, że pośrednio moje oióro i ła
my łódzkiej popołudniówki. „Express ·Ilustrowany" pewnej liczbie cierpiących przyniosły ulgę
w chorobie ...
Żaden uzdrowiciel nie potrafi powiedzieć: ty- •
tu, a tylu ludziom pomogłem, tylu zaś innym
moje zabiegi nie przyniosły ulgi. Gdy ktoś zostanie nagle przywrócony zdrowemu życiu uznaje, że uzdrawiacz po prostu spełnił swą powinność, nie ma więc o czym mówić. A kiedy
zabiegi nie powiodły się, też nie będzie przecież
pisał listów z pretensjami - żaden uzdrowiciel
nie daje gwarancji.
Koleżanka po piórze błagała o p0moc: lekarze uznali! że jedynym wyjściem jest już tylko .operi;icJa, a ona bardzo się boi stracić rękę.
M?ze w~ęc Uchnast zdoła ją uratować? Wyjaśniłem, ze -:ngr Uchnast, odkrywca najmodniej,sze3 obecnie metody samoleczenia,
w domu
cho~ych nie przyjmuje, a żadnego gabinetu nie
posiada. W drodze wyjątku zgodziłem się jedna~ ~yłożyć ~ziennikarce przez telefon zasadę
ułozema dło;ii w III pozycji - leczącej ręce.
G~y w dowod wdzięczności obiecywała ltoniak
po.mfo:mo;vałe!:ł ją, że nie piję, ale wymogłe~
te:r~ obietnicę, iz przyśle informację
jak moje
„zc:aln~ uzdrawianie" poskutkowało.
Do dziś
obietnicy nie dotrzymała„.
A to wcale nie jest pięknosłowiem,
te dla
prawdziwego uzdrowiciela, jakim jest E. Uchnast czy S. Nardelli (o którym później opowiem
więcej), jedyną zapłatą jest radość wyleczonego
człowieka.
Organizowałem już sporo spotkań
z chorymi i mogę zapewnić, że uzdrowiciele
- ci prawdziwi - z żelazną konsekwencją
przestrzegają zasady
nieprzyjmowania jakichkolwiek honorariów - w gotówce czy choćby
w postaci koniaku. Dlatego apeluję do pacjentów: nie zapominajcie o przesłaniu informacji
swemu uzdrowicielowi.
Wiele osób pyta mnie: czy pan wierzy w
te wszystkie opowieści o cudownych uzdrowieniach? Np. poprzez dotknięcie przez kogoś emanującego niezwykłe bioprądy. A w metodzie
mgra Uchnasta sprawa
jest jeszcze
mniej
prawdopodo~na zakłada ona, że kaidy mote
· leczyć niemal' ze wszystkiego
samego siebie,
własnymi bioprądami, poprzez przyłożenie dło
ni we właściwym miejscu na głowie.
Czy w to wierzę? Ja po prostu widziałem
rzeczy, które zapierają dech. Oto siada. przed
Uchnastem dziecko bodaj 4-letnie, które od urodzenia jeszcze nigdy nie zdołało wyprostować rączki, gdyż cierpi na wrodzony
przykurcz. Matka objechała oczywiście wszystkich
specjalistów w kraju, zanim przeczytała
w
„Expresie" wiadomość o spotkaniu z twórcą
metody BSM. Mgr Uchnast pokazuje matce,
jak trzymać przez 20 minut
rękę na główce
dziecka i odchodzi do następnego cierpiącego.
Pr• 20 minutach wraca i spokojny
o efekt
zwraca się do dziecka: podnieś rączkę w górę.
I dziecko rękę podnosi! Rozpromieniona matka
wybiega z sali
zapominająt
podziękować.
Przyznaję,
że właśnie w takich momentach
czuję się po trosze wspbłautorem cudu"
A
jest ich znacznie więcej.
"
'
Niestrudzona w gromadzeniu dokumentacji o
niezwykłych metodach leczęnia, redaktorka
z
Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia Magda
Olczyk,
została przez swą centralę upoważ
niona do zaproszenia mgra Uchnasta przed mikrofony „Lata z Radiem". Jadąc do stolicy Zilbrała ze· sobą stosy taśm z entuzjastycznymi
wypowiedziami stosujących BSM. Odtworzyła
oczywiście tylko ich część, ale na zakończenie
dała nagrany wykrzyknik pewnej lekarki, która
obserwowała efekty zabiegów leczniczych: ..\ ja
jednak w to nie wierzę!
Było to uczciwe zaprezentowanie głosu sceptyka, choć mgr Uchnast uznał, że chciano w
ten sposób podważyć jego metodę. Przed kilku
dniami red. Olczyk
odtworzyła mi nagraną
wypowiedź tej samej lekarki.
Stwierdza ona,
Żf' z powodzeniem stosuje BSM w coraz ::czniejszych przypadkach chorobowych. A także
aktywnie działa w pierwszym w kraju
kole
BSM, zawiązanym właśnie
podczas spotkań
czytelników „Expressu Ilustrowanego" z mgr
Uchnastem Twórca BSM
teraz zapewne '\\
pełni doceni kunszt dziennikarski dziewczyn~
z mikrofonem, która będzie mogła zaprezento
wać na antenie głos „nawróconej'',
a raczeJ
przekonanej.
Trzeba zresztą uczciwie przyznać, 1z takich
scE ptycznych głosów słyszało się i słyszy nadal
spero. Gdy w czerwcu br. przeprowadzając wywiad z mgr Uchnastem zapytałPm, jak sobie
wyoqraża przyszłość
BSM, ze ·sceptycyzmem
znnotowałem jego odpnwiedź: lekarze na reiom•ch będą przepisywali stosowanie odpowied1'.iej pozvcii RSM zamiast z miejsca truć pa:3entów lekami czy nawet kieroy.rać na zabiegi ,Marzen ia wynalazcy", chciałem wówcza~
zatytułow~~ ten fragment wywiadu. Mój rozmówca przedstawił te wizję z charakterystycznyni mu bezwzględnym przekonaniem o racji,
gdy mow<i o skutec·mości jego metody samoleczenia. Ale nawet 1emu nie przeszło przez
myśl. iż przyimując 1aproszenie do l'.,odzi już
po dwóch miesiącach ntnyma kolejną propoz:vcię redakcji ·aby patronował
lekarzom
P'.'agną~Y'!1. ~zamkniętym kole ~pecjalistów zgłę
brnć t~Jmk1 Jego_ metody. Oczywiście propo?vcię
z m1e1sc::1 przv .1ął i nd t.ego czasu Cfl miesiąc
suotvka sie z około 200 f Pkarz,,.mi, felczPnmi i
st 11 dPnt?mi medycyny dyskutufąc przeróżne zawiłości medyczne.
Twórca metody samoleczenia, o· którym krę'c!
sie dwa filmy (niP licząc 7.apisów Kroniki Filmowej), prezentuje audvciP radiowe> i przygotow1:lje tele>wi?:viną . zamies1cz;:i cvk'I" ~r tykułów
i zaprc•szany jest na przyi<tzd do wielu miast,
przez 8 lat mnMlnie pr>eriP r" ł sobie ten szlak
Nie,

emanuję
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. w ręce szarlatanów

nie tylko pi>lska, światowa
również - pełna jest doniesieł1 o
przypadkach niezwykłych uzdrowień i o
nowych (bądź przeciwnie: bardzo
starych, lecz zapomnianych) metodach
leczenia. Publikując dwa kolejne
artykuły red. Waldemara Uchmana,
który przez wiele lat zajmował się tą

tematyką

na łamach łódzkiego
„Expressu llutrowanego", ni~ szukamy
wszelako taniej sensacji, przeciwnie,
chcemy sprowokować poważną dyskusję,
w której oby zabrały głos również
medyczne autorytety. Cierpiący, ciężko
chorzy ludzie zawsze będą bowiem
szukać pomocy i choć niekiedy mogą

i oszustów, w
wielu innych wiarygodnie
potwierdzonych przypadkach - znajdą
tę pomoc rzeczywiście.
Miejmy więc przynajmniej odwagę
stawiania pytań, nawet wówczas, gdy :rie
umiemy na nie jeszcze udzielić
.
odpowiedzi.

Aż

aż

wczas nastąpią niezwykle silne poty, a gorącz
ka w ciągu. nocy spadni e nawet o 18 kresek.
Jeśli jednak n i e będz i emy zaziębieni, trzymanie dloni w VII pozycji ni e wywala
żadnej
reakcji.

Prasa -

wreszcie trafiła do pewnej sławy okulisty·
cznej w Krakowie. Po kilku wizytach w Krakowie zrozpaczona matka usłyszała, iż jedynym
ratunkiem dla Małgosi jest już tylko operac.ia.
Z g odziła się więc na wyznaczenie terminu. Nim
jednak nadszedł wyznaczony dzień dowiedziała się ź gazety, ze nozycja nr VIII leczy zeza.
Zaczęła ją więc stosować. Początkowo jak
t'elacjonowała lekarzom wydawało
jej się
~aV'.let, iż nastąpiło
pewne pogorszenie, ale
później dostrzegła wyraźną poprawę. Kiedy zaś
w uzgodnionym terminie operacji pojechała z
córką do Krakowa usłyszała: po co tu jakakolwiek operacja? Matka wyznała lekarzom, iż
opuszczając gabinet nie ośmieliła się wyjawić
profesorowi, że owo cudowne uleczenie córeczki osiągnęła trzymając rękę na głowie w VIII
pozycji BSM.
Zainteresowanym rodzicom z miejsca przekazujemy istotną uwagę owej matki: bardzo waż
na jest systematyczność w leczeniu.
Czasem
zez u dzieci mija już po 20 minutach trzymanfo. dłoni w pozycji VIII - widzieliśmy to
podczas spotkań E. Uchnasta z chorymi. Owa
matka trzymała jednak dłonie na głowie dziec-

do chwili wizyty w Łodzi, która stała się
dla niego ważkim punktem etapowym.
Twórca, a raczej odkrywca BSM, czyli Bioemanacyjnego Sprzężenia z Mózgiem,
z wykształcenia prawni!> i historyk,
nie usiłuje
wmawiać, że jest lekarzem. Przeciwnie,
bezu~tannie podkreśla rangę zawodu lekarskiego.
Zaleca w poważniejszych przypadkach konsultacje ze specjalistą przed rozpoczęciem kuracji
metodą BSM wymagającą odstawienia leków i
innych metod leczenia. Łączenie ich może powodować przykre sensacje. Jednocześnie jednak
od lat argumentuje,
że jego metoda
może
przynieść medycynie nieocenioną pomoc w diagnozowaniu. Po przyłożeniu ręki w odpowiedni
sposób reagują bowiem· wyłącznie organy chore, zdrowe pozostają obojętne. BSM może też
oaciążyć lekarzy od nawału pacjentów z drobnymi dolegliwościami.
Kto pozna właściwe
pozycje sam zaleczy sobie dziąsło, spowoduje
zagojenie rany, zlikwiduje nerwoból, poprawi
szwankujący wzrok, zlikwiduje arytmię serca,
wyleczy katar czy migrenę. Długo można tak
wyliczać.

W spisie

treści

swej

książki

o BSM mgr

zostałem

Jak

·uzdrowicielem...

Uchnast wymieni'a przes~o 80 jednostek chorobowych, które leczył z pozytywnymi efektaJ.11i. Są wśród nich choroby i przypadki najstraszliwsze,
takie przy których tradycyjna
medycyna okazuje się bezsilna. Są tam także
zawarte szczegółowe
wskazówki i zalecenia.
Wiemy to jednak wyłącznie z relacji autora.
RęJsopis książki powierzył bowiem niezbyt sumiennemu wydawcy.. Już od wczesnej wiosny,
gdy książka miała trafić do czytelników, termir odkładany jest z miesiąca
na
miesiąc.
M.in. za pośrednictwem radia prezes Centrali

„Różdżkarz" Łuczak zapewnił,
że najpóźniej
wrześniu książka będzie gotowa.
Jedyną
:pociechą z tego nie dotrzymanego słowa jest to.

we

ze prezes wpadł we własną pułapkę. Uzgodnił
mianowicie z autorem, iż wydrukuje tyle eggzemplarzy, ile otrzyma zamówień za zaliczen~em po.cztowY'.m· Do księgarni bowiem książka
•me trafi, będzie wysyłana jedynie za pośredni
ctwem poczty, W maju tych zamówień było
kilka tysięcy, od czerwca zapanowała moda na
BSM i posypały stę zamówienia
na książkę.
Podobno jest już ich tyle, że w „Różdżkarzu"
s~r~cono rachubę i już zdecydowano się podmesć nakład do 30;000 egz. A ponieważ obietnic~ ~rezesa, .że ~ydrukuje tyle, ile będzie zamó-'
wu~n obowiązuJe nadal, zainteresowanym pode> J~my adres: Poznań, „Różdżkarz", ul. Zbą
szynska 28.. ~ysylać tylko listy polecone, zapłata za ksiązkę - po otrzymaniu.

Tak

więc

na

książkę

przyjdzie jeszcze pocze-

kać. Na razie poprzestańmy na przyJęciu do
wiadomości stwierdzeń zasłyszanych bezpośre
dnio od autora. Nie ukrywa on, że już przed
nim znane były metody leczenia poprzez przyłożenie rąk do głowy. W książce cytuje przykład tzw. królewskiego dotyku, którym władcy
uzdrawiali poddanych. Po sformułowaniu swej
metody leczenia mgr Uchnast dopatrzył się nawet, na pewnej średniowiecznej rycinie uwieczniającej moment takiego leczenia przez wład
cę, iż to wcale nie władca lec_zy, ale mnich,
który stoi za każdym chorym i trzyma dłonie
na jego głowie w pozycji, jaką mgr Uchnast
nazwał „pozycją piątą''. Leczy ona różne organy wewnętrzne ciała, m.in. przywraca słuch.

Pozycji takich mgr Uchnast opracował osiem.
Dotychczas ostatnia - ósma uratowała już niejedno dziecko od operacji. Pozycja ta leczy wyłącznie oczy. Na liście są omamy wzrokowe
przyklejenie siatkówki, poruszenie odchyloMg~
oka, powstrzymanie mętnienia płynu wewnątrz
gc.łkowego oraz likwidowanie
dokuczliwych
bólów głowy, których geneza tkwi w chorobie
oka. Przede wszystkim jednak w pozycji tej
~ikwidowany jest zez, zarówno wrodzony jak
i nabyty.
Podczas ostatniego zebrania Zarządu
Koła
BSM pewna łódzka lekarka zaprezentowała
zebranym medykom 6,5-letnią Małgosię leczoną od wielu lat z zeza i astygmatyzmu. Mama
Małgosi opowiedziała o tym, jak kolejno pro·
wadzała córeczkę do dwu łódzkich specjalistów,

•

ka 20 minut po kilka razy dziennie przez parę
tygodni. A czasem, jak stwierdza mgr Uchnast,
leczenie - np. przestarzałych ran - trwa nawet kilka miesięcy. Sporo osób natomiast liczy na natychmiastowe i cudowne uzdrowienie
już po kilku minutach. Bywają i takie przy- ·
padkt, ale lekarze - podczas zebrań Zarządu
Koła BSM nie uk,rywają, że czasem całymi tygodniami eksperymentują nim dostrzegą efekt.
Większośl' z nich uważa, iż zbyt mało jeszcze
znają tę metodę, aby stosować ją wobec ogółu
pacjentów. Pewna lekarka zaczęła od siebie
gdy stwierdziła, iż zachorowała na . półpasiec,
n wiedziała, że mgr Uchnast leczył tę chorobę
stcsując II pozycję. I rzec:zywiście w ciągu
10 dni pozbyła się bez leków tej przykrej dolegliwości ..
BSM to nie żadne czary - zapewnił mnie w
pierwszej rozmowie mgr Uchnast. To jest zwyczajne zjawisko, które można wyjaśnić jasno i
orosto. I wyjaśnia: biofizyczna metoda samoleczenia i leczenia polega na wyrównywaniu
zachwianej w wyniku chorób i uszkodzeń homeostazy czyli równowagi wewnętrznej organizmu poprzez bioemanacyjne sprzężenie zwro·
tne. Osiągamy je trzymając przez pewien czas
ręce lub rękę na czaszce, nad odpowiennimi
ośrodkami mózgu. Leczyć możemy sami siebie
lub też ktoś inny móże przykładać rękę
na
głowie chorsj osoby, nawet zwierzęcia. Nie są
t:.i potrzebne żadne niezwykłe 'zdolności
ani
np. koncentracja' leczącego i leczonego'. Wystarczy ułożenie dłoni, a nawet nadgarstka nad
odpowiednim o~rodkiem mózgu z dokładnością
do pół · centymetra. Ułożona dłoń musi przylegać do powierzchni głowy 'jak plaster. W zależności od rodzaju leczonej choroby zabieg taki
musi trwać 10 do 25 minut.
Proste? Dla kogoś kto zajmuje się zagadnien!ami ps!c~otroniki to co mówi mgr Uchnast
me brzm.1 Jak cytat z opowiadania fantastyczneg_o. ~uz w 1974 roku Prezydium Rady NajwyzszeJ RFSRR. nadało Siemionowi Kirlianowi
tytuł Zasłużonego Odkrywcy właśnie za badanin bioprądów. Od tego czasu zarówno w kraj~ch Wschodu jak i Zachodu badania posunęły
su~ daleko do przodu. Określenia bioemanacja
nie znajdziemy jednak nawet w najnowszych
opracowaniach.
~ Ze wzgl_ędu na różne określenia tego zjawiska, np. biopole prof. Sedlaka efekt Kirliana, bioelektryczność uznalem' za potrzebne
wprowr:idzenie wlasnego terminu:. bioemanacja

-

st;vie~dza

mgr Uchnast.

I wyjaśnia:

-

Okresleme to o~nacza wszelkie rodzaje promienio1;'ań wydziel~nych przez żYwe
organizmy,
z~rowno tych 3u.ż nam znanych, jak i jeszcze
me znanych. W sprzężeniu zwrotnym między
położoną na głowie ręką a mózgiem zachodzi
wyrównywanie bilansu energetycznego w tych
ośrodkac~, w których niedobór „energii" wywclany 3est atakiem chorobowym. Tym ·.vlaśnie można tłumaczyć, iż na pozycje BSM reagują wylącznie chore organy. Jeśli np. zasto•
sv.jemy pozycję VII podczas zaziębienia, wó-

trafić

Moda na uzdrowicieli i uzdrawianie tłuma
czona jest na przeróżne sposoby.
Nie brak
argumentów
wywodzących
zainteresowanie
„cudownymi" środkami leczenia z naszej sytuacji kryzysowej. Oczywiście, jeśli coraz aktualniejsze staje się porzekadło „trzeba mieć
dobre zdrowie, ąby chorować", kiedy do okulisty trzeba zapisywać s i ę na kilka miesięcy
n 2przód, gdyż na kilkaset tysięcy mieszkańców
. jest dwu lub trzech, a z tego jeden na u~lopie
zaś drugi chory to nie trudno zrozumieć ludzi
szukających ratunku „bocznymi drogami"
z pominięciem przychodni i szpitali, gdzie czę
sto pacjenta traktuje się jak dokuczliwego intruza. Powinny wreszcie zmusić do zastanowienia alarmujące wyniki uzyskane przez socjologów, iż zaledwie co piąty pacjent ma poczucie pełnego, właściwego kontaktu z lekarzem. A jednocześnie wciąż pozostaje w sferze
eksJ?erymentów i rozważań spełnienie postulatu
pacJentów, aby mogli dowolnie wybierać sobie
l~karza ..Takiego, który ich zrozumie, wysłucha,
me będzie traktował chorego jak automatu, któremu obojętny jest końcowy efekt. rozwiązy
wanego przez niego zadania.
"."szystkie te i różne inne argumenty mające
~w1adczyć o przyczynach kryzysu
medycyny
w naszym. kraju nasiliły nasze zainteresowanie
niekon;vencjonalnymi metodaml leczenia. Ale
w kraJach! g~zie nie notuje się podobnych do
naszycp _zJawisk kryzysowych uzdrowicielstwo
zatacza Jeszcze szersze kręgi
niż w Polsce
Według ostatnich danych w USA w 50 szko~
ł~ch medycznych i pielęgniarskich
wykłada
się „dotyk uzdrowicielski". Już tysiące
\merykanów P!zeszły teoretyczne
i
praktyczne
przeszkolenie~ po którym potrafią diagnozować
c~oroby pacJentów przesuwając nad nimi dło
rue, a następnie uzdrawiać dotykiem.
:f'.ropa~at?rka tej metody dr Dolores Krieger
tw1erdz1, ze moc uzdrawiania posiada każda
~d!owa osoba. Udawadnia to organizując wła
snie ?~e kursy. Podobnego zdania jest najsłynnie3szy o?ecnie w Polsce bioenergoterapeuta mgr_ Stamsław Nardelli ze Śląska Opolskiego. 'J'.wierdzj on, iż bardzo wiele osób mogłoby
tak. Jak o_n uz~rawiać poprzez przekazywanie
pa.cJ~ntowi. s':"oich bioprądów.
Nie uświada
i:ni~J~ sobie J~dnak tej niezwykłej mocy, tait
~ak 1. ~n przezył prawie pół wieku zanim leząc. c.1ęzko ch?ry, nagle dowiedział się, że przywroc1ł zdr?w1e osobie, którą trzymał za rękę.
P Nar?ell1 wspomina, iż od tego czasu zaczął
ukrad~iem wypróbowywać na najciężej chorych
s'::.ą r.iiezwykłą . umiejętność. Okazało się, to i
~'".mego zbawienne, gdyż przez jakieś sprzę
zeme zwrotne sam też zaczął zdrowieć.
-Stanisław Nardelli przyrównuje
utratę sił
podczas kilkunastominutowego seansu tPrapeutyc„nego do wysiłku jaki górnik
wkłada w
prz~pracowanie dniówki pod ziemią. A poniew_az seans dla jednej osoby
wyczerpuje go
m_emal tak. samo jak dla tysiąca jednocześnie,
więc obecnie eksperymentuje uzdrawiając zbior~wo. Czyni to. pod ~cis~ą kontrolą lekarzy, nie
t:ylk? dla~~g?, ze zaJmu3e się jedynie przypadkan;1 naJ.cięzszymi: Chce także pozostawić po
sobie - Jak mówi - dokumentację dla swych
następcó_w. Upo~szechn~eniu doświadczeń jakie
g~omadzi, a ~akze zgłębianiu dalszych tajemmc, ~a słuzyć ogólnopolskie centrum badań
nad bioenergoterapią o jakie zabiega wraz z
grup~ 1'.aukowców pasjonujących się tym zagadmemem.
Poz~awanie tajemnic naszego ciała staje się

fra.puJącym dla coraz większej ilości osób. Chcą

nauc~!ć się wsłuchiwać we własny organizm,
rczw1Jać s~e zmysły, aby choć w części pano-

wać nad ciałem tak, jak panowali nad nim lu-

dzie z niektórych dawnych kultur
Z wielkim trudem zdobywa sobie prawo obywatelstwa w naszej medycynie akupunktura
stosowana
gdzie
indziej
od
tysięcy
lat. .
Ii:zie
niekonwencjonalne
metody
leczenia . i
samoleczenia
opatruje
się,
tak . Jak ._czasem
nadal
akupunkturę
et:l'.kiet~ą „nienaukowe".
Nie jest sprawą
dziennikarza _wydawanie sądów
0 sprawach
~ krę~u ludZI Eskulapa. Prawem dziennikarza
łest ~:dnak prezentowanie zjawisk, poglądów
I pasJ1 ludzkich, nawet jeśli nie mieszczą się
w kon~enc!onalnych ramach. Wkrótce postaramy się wiec zaprezentować działania innvch
„uzdrowicieli" działających w Polsce IT'I";„; '1„...,
bardziej oficjalnie.
-,

L/ J koniec
wyjaśnie
nie: na zdjęciach pokazu.jemy
u.łożenie ~loni
w pozycji II, leczącej
m.in. dolegliwości i uszkodzenia
mięśni,
układu.
kostnego i naskórka. W tej pozycji
trzymamy dłoń
chcąc
zniwelować bóle kręgo
slu.pa i
reumatyczne.
tak dolegliwe
wlaśnie
jesienią. Komu nie wystarcza ilustrac3a,
ten
szczególowy opis tej i pozostalych pozycji z'T'ajdzie w zapowiedziane}
książce mgra Uchnasta,
którą jeszcze może zamówić, albo - w skróconej
fOTmie
lódzkim „Expressie",
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liezą się

fakty.„
W numerze 26 „Odgłosów" z
1 pazctziernika br. u.kazał się
kolejny odcinek wspommeń Adama Ochockieg-o pt. „Cud w
pa.rtyjnym Gt.O~U;". Tym razem autor zajął się bliżej „Gło
sem Robotniczym" poświęcając
wiele zdań zarówno samej gazecie jak i ludzfom tworzącym
ją przed laty.
wspomnienia
Przeczytałem
A. Ochockiego z wielkim zainteresowaniem, ale i zdziwieniem. Wiele bow.iem zawartych
w nim faktów ja·k i wniosków
prostu fałszywych.
jest po
:Niejeden bez.pośrednio zamte;resowany (czytaj: wymieniony z
nazwiska we wspomnien~ach)
..przedstawić
dziś
nie może
sprostowania, gdyż nie żyje, Lnprawdopodobnie z powodu
ni
i1atłoku zajęć nie skąpionych
nam w dzisiejszych czasach nie
znaleźli chwili czasu choćby na
podzielenie się swoimi wspomrneniarni. Obok sprawy nie można jednak przejść obojętnie,
bowiem stanowi ona już dziś
prasy polhistorię. HistO!rię
skiej.
Adam Ochocki pisze o znanym dziennikarzu · „Głosu Roniezapomnianym
botniczego",
autorze felietonów „Ze środy
na piątek" oraz urokliwych gaHenryku
węd o starej Łodz.i Rudnickim; „Pracę dziennikarpodjął dość pó:źmo, mając
czterdzieści lat. Prz_ed
wojną' robił korektę w „Kurierze Łódzkim"', tłumaczył jakieś
teksty z języków obcych, może
ską

prawie

nawet od czasu do czasu napisał coś własnego".
Oddajmy głos faktom. W połowie 1929 r. we wspomnianym
Łódzkiim" ukazało
Kurierze

~ię ogłoszenie o poszukiwaniu
korekto•ra ze
reda.keję
obcych.
znajomością języków
Będący wówczas bez pracy H.
Rudnicki zgłosił swoją kandy-

przez

daturę i po jakimś czasie przyjęty został do pracy. Zacho-

wany do dziś dokument potwierdza iż wraz z zatrudnieniem cofnięto H. Rudnickiemu
zasiłek dla bezrobotnych.
Przez pewien okres H. Rudnicki pe~nił obowiązki korekwłaściciel
tora a.ie wkrótce
„Ku~iera Łódzkiego" z.orientował się, iż jego nowy nabytek
z.na nie tylko języki obce, ale
potrafi także robić z tego uży
tek przygotowując np. d~pesrz:e
z nasłuchu radiowego. N1e bez
znaczenia była także umiejęt
radioodbiornika,
ność obsługi
wówcza·s jeszcze
urządzenia
skomplikowanego. Powierzono
więc Rudnkkiemu początkowo
obowiązki depeszowca, a póź
niej dziennikarza dostarczają
cego redakcji zarówno liczne
artykuły jak i tłumaczenia.
Kiedy H. Rudnicki uzyskał
ostrogi dziennikarskie? Ustalenie ścisłej daty nie jest dziś
możliwe i... potrzebne. Ale oddajmy głos faktom. Prawdopodobnie już w 1930 r. H. Rudnicki publikuje lic:z.ne artykuł!,
felietoniki i utwory poetyckie
w .„Małym Kurierze" - czasopiśmie dla młodzieży wydawa„Kuriera
redakcji
nym w
W numerze 1 z
Łódzkiego".
1931 r. ·znajduje się np. opopt.
wieść pióra Rudnickiego
„Syn wodza", w n.r 4 - „~
powstarua 1863 r ..
rocznicę
Widocznie wydawca był zadowolony z pracy H. Rudnickiepowierzy'ł
go, skoro wkrótce
mu niejako obowiązki redaktora naczelnego „Małego Kuriera". z biegiem lat na łamach
tego popularnego wówczas wydawnictwa pojawiało się coraz
artykułów i htworów
więcej
poetyckich H. Rudnickiego
Są jeszcze inne fakty świad·
czące o dz iennikarskiej robo·
cie H. Rudnickiego już u progu lat trzydziestych. W rodzinnych szpargałach przetrwały do
naszych czasów kwity opłaty
składek wydane przez Syndykat Dzienn ikarzy Łódzkich, 111p.

tyi:n
na początku 1934 r. w_
miejscu warto wspomnieć, 1z
Komisja
przed laty Główna
Weryfikacyjna Związku Zawodowego DZli.ennikarzy R.P. uH.
znała staż dziennikarski
Rudnickiego od 1931 r.
Dziwić się wypada autorowi
wspomnień, iż zap~mniał o utworach H. Rudnickdego druko- ·
wanych nip. w wydawnictwie
Co tydzień powieść". W listo1934 r. H. Rudnicki,
padzie
„H.
podpisujący się wówczas
w
opublikował
Jastrzębiec",
po.wieść
tymże wydawnictwie
pt. „Czerwony Cadillac". Kilka stron dalej, w tym samym
numerze „CTP" zamieszczona
została krzyżówka przygotowana przez A. Ochockiego.
poprzeW osta·tnich latach
był
dzających wybuch wojny
już H. Rudnick.i rutynm.~anym
Elziennikarzem, 1i czym swiadczą liczne artykuły drukowane na łamach „Kuriera Łódz
kiego". Rudnicki oprócz nor„sieczki ' dzienni~a~
malnej
skiej" dostarczał redakcji nuni„Migawki",
felietony z cyklu
wojny
których do wybuchu
prawdopodo):}nie
wydrukowa·ł
ok. 150.
Pisząc dalej o H. Rudnickim
wspomi:na A. Ochocki, iż ~o
wyzwoleniu był on iednoczesnie sekretarzem redakcji, depeszowcem, kierownikiem działu
miejskiego oraz kierownikiem
kilku wydań mutacyjnych wyczterech
pełniając „obowiązki
pracowników za jedną pensję".
I tu znów oddajmy głos dokumentom. Zachowały się do
naszego czasu listy płac z lat
czterdziestych dziennikarzy i
pracowników „Głosu Robotniczego". Oto w grudniu 1948 r.
prawie
zarobił
H. Rudnicki
dwukrotnie więcej niż sam redaktor naczelny i kilka razy
więcej od innych redakcyjnych
kolegów.
H.
napisał
Ile felietonów
Spraw.a ta &odna
Rudnicki'?
jest szczegółowego potraktowania bowiem w okresie powojen~ym nikt jeszcze nie wydrukował tak dużej ilości felietonów. Nikt jeszcze dokładnie ich
nie zliczył, nie zrobił tego nawet sam autor. Z orientacyjredakcyjnych
nych wyliczeń
WY1fiika, iż łączinie
kolegów
spod pióra H. Rudnickiego \\yszło ok. 2 tys. felietonów. A.
Ochocki podaje, iż mogło ich
być 1200-1300. W swoich wyliczeniach pomija jednak felieokresie
tooy drukowane w
przedwojennym, a przecież było ich sporo. Być może, że pod
opublikowawzględem ilości
nych felietonów łódzki dziennikarz dotrzymał kroku Mistrzowi Prusowi.
We , wspomnieniach A. Ochockiego są jeszcze inne nieścisłości dotyczące np. postaci
Czesława Gumkowskiego czy owego cudu w „Głosie Robotniczym". Każda z tych spraw
wymaga szerszeg 0 potraktowania o czym zapewne nie zapo~mą badacze dziejów prasy
łodzkiej.

Być moż,e okaże się·

w przyszłości, że np. wspomniany przez A. Ochockiego cud
był zasługą nie tylko redaktora naczelnego, że podobne zjawiska miały miejsce i w innych regionach kraju. Jednowygłaszane
włlioski
znacmi„e
dzisiaj mogą się okazać w czę
ści lub w całości fałszywe,
Trudno podejrzewać autora
wspomnień o celowe pominię
cie niektórych faktów i wyciąg
nięcie mylnych wniosków. Podczas lektury kolejnych odcinków pióra A. Ochockiego i doprzyjrzenia się
kładniejszego
„Qłos_u
sprawom dotyczącym
Robotniczego" nie mogłem się
jednak oprzeć refleksji, iż i w
innych fragmentach mogą b~ć
Warto . ie
jakieś nieścisłości.
zamm
sprostować i wyjaśnić
wydany zostanie drukiem drugi tom wspomnień A. Ochockiego pl. „Reporter przed konfesjonałem".

RYSZARD
PORADOWSKI
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Pom eważ poś~<dnio otrzymałem do wiadomoś<:i kopię listu
Pani Domagały, Rtóry został

zaadre.;owany d=> Waszego Tygodmka, Jako ą>t0 0stowanie i
uspraw1ediiwienie, albo jak kto
woli garśl wyuzdanych zarzutów pod moim a•ln:sem, chciał
bym na kanwie tego „wyjaśnie
nia" p•·zedstawić 'kilka faktów:
Po pinwsze, czytając artykuł
Edwarda Bryla r:;_gdzie nie doczytałem się aby f'ani Doma~ała
w sw•j pracy n:c uwzględmała
rodzin, o których mowa w artykule,
Po d1 ugie dziwnym wydaje
się puohczne „prostowanie faktów„. które wg nowej wersii
nie ma;ą pokrycia w dokumentacji. A kto jak kto, ale były
pracowmk Ośrodka Opiekuna
Społecznego powinien wiedzieć,
że wszystko co n"lp,sze można z
powodzeniem sp~·awdzić w oso·
bowej karcie świitJc:zeń ~najdu
jącej się w SekCJl Sw1adczeń
Ośrodka Opiekuna Społecznego.
A wł~~nie tam i;'e ma nawet
w 191!1 roku
śladu odmowy
rodzllly GrochozasiłkLI dla
wskich nie mówiąc, juz o tym,
że Pad~ch „poradził oddać dzieci
do Domu Dziecka", co w sytuacji, gdy matka :obi wszystko,
aby dbać c dzieci· byłoby najwięks?.:ym absurder'l.
Natomiast odno:i.me przepisó\v
moiliwo3ci swiadotyczących
dczen:a usług prze;: osoby prywatne. to Pani Domagała jako
długol-:tni pracownik O~r~dka
Opiekuna SpołecznEgo Łodz :-Górna dokładnie wie, że rue
tylko Paduch, ale i jego po~ri;e
dnicy, nie mogli pr1e;;koczyc tego pułapu. Szczegolnie w tych
przypadkach kiedy. jak: sama
Pani p(idaje, sektc•r panstwowy
al~
nie tylk,o nie odmawiał,
· chętnie świadczył •1sług1. Ale i
tutaj koszty usługi zależeć mogły w dużej mierze właśnie od
pracowników socjalnyc~ w terenie. Bo ieśli ten zamiast zamówić hurtem usługę ciia kilku
podopiecznych, chciał ?ą opł~cać
za każdym raze:'l mdyw1dualnie to rzeczywiście było to kosztoV.::1e i księgo-.,·y też miał
A
wąt!)Jiwości.
uzasadnionE:
przecież prostszym byłoby rozwiezienie dla 5 czy 10 osób
węgla w tym sam) m terminie,
niż ka?dorazowo dla innej osoZe tak może być najleby.
pszym dowodem 1est fakt ~a
łatwiania przez Ośrodek Opiekuna Spoleczneg,) w chwili opoprzez· Woj.
becnej usług
z
Prz.edsięb. Handlu Opałem
ich transportem, ale dla 50 osób w przeciągu 2 dni, a nie
pojedyńczo.

Pod )bnie można mówić o zakupie J.;Ościeli, k..>łder, ziemrpaków ci;y remontó,v które pro·
wadzi:ny na zam"w!enie zbiorowe. SĘdzę, że pr.zy odrobinie
inie jaty wy ze S•rony pracowników socjalnych w terenie,
wiele rzeczy moża -.;;,ybciej, sprawniej i taniej z<łlatwić. Choostatnia <ir:.cja prowaciażby
dzona pod patronatem „Exprez
(Ex.
ssu Ilustrowanego"
dnia W,09.82 r.) pt. „Dla dziatek - ze szmatek'' gdzie wstę ·
pne przen yślenia Terenowego
Opiekuna Społecznego po przeanaliz~rwamu w C~rodku Opiekuna .';puł ecznego nabrały realnych kształtów i w związku z
tym 120 dzieci z rodzin wielodzietnych i mate!{ samotnych
otrzyma bezpłatni'! spódniczki,
swete k1, fartuszki itp. wykonywane z odpadó·N.
Pod\>bnie od ·chc;ci pracownika zalezalo podj~ue inicjatywy
Działu Służb Spcłe ·znych dotyczące rozeznania potrzeb wsi w
społecznej,
pomocy
~akre ;i13
1lwz<Ylęd111ające d'lt.:.rci!' do każdei° wsi przedst.a,vicieli wszy·
stk;-'1 ogniw ma iący<:h wpływ
na popi awę warnnI;ów 7.y~ia
m1eszJrnncow
najbil'>clniehzych
\VSi i dokonanie na mie1sc•1,
wspólnie z sołtys>)m i .zai11ter sowan 1mr hi lansu ich potrze'.>
Nato1niast w pP'ni zgadzam
się z Panią Dorna .alą odnośn·e
odejścia Jej z pracy w Ośrodku
Opieku,1a Społec?'!ego r a \\ ła.
sną pro śbq

i uzalPżmeriia t ~go

lnale-:ienia ra to miejsce
od
oapovv·iedmmi
z
p'"acownika
kwali •K:aCJami.
iest
Innv·T1 zagadnieniem
Prokuraspraw., wyJasnier a
tury Wojewódzkiej dotyczące_go
dziec1B Hyszarda Dąbrowskie
go. Fakt~m jest, że otrzymaliśmy odpowiedź zgodną z tą,
która zostoła za r11eszcz.ona w
sprost,)1,·;in iu, ale st::iło się to
po ponad trzymiesięcznym o-'
a chodziło przeczekiwaniu,
cież ,, pilne !A.reg'.low&nie sytuacji m~terialn2j 1 prawnej
dziecka. A temu, że w pierwszych dniach czc ·wca. ~'dwa,rd
Bryl był Jednym ~€ sw1adkow
prowadzonej przez
rozmowy
Panią z Froku~at1 1 ry Lódź prledstawicielem
z
Górna
Ośrodka, z któri>j wynikało, że
sytuacja dziecka nic jest Jeszcze uregulowa.1·1. bo me na
możliwości naw:ązania kontaktu z ojcPm orn opiekunką
dziecka i i.e jedynie wstrzym~nie iasilku zny..isiłoby tyr;h
się, nie
ludzi do zgłoszenia
mogę zapr;:eczyć. Faza tym :ia
marginesie tej spraw;y nalezy
wyjaśnić, że ojciec dz1f'~ka do
dziś nie wvstąpił do ::>ądu o
alimenty na· rzecz dzie<::ka, ~ho
znbpw1ąwł
ciaż .>;ę do teg J
,\,obec Prokuratury.
Z poiyaźa Jlem
ZYGMU T P DUCH

m ło czasu na
Dz s•aj jest
listów do redakcJ
pi.san e
gdyby l1le i. ytacja wywołar.a
wypow edzią Pana p~okurato
ra Jacka Rzadkow kiego, za25 nume ·z~
w
mie zez.ona
,Odgłosów" z c.r. a ?4 X.1982 i
~a temat Wf półdziałan a nrokuratury z opieką spoleczną,
na peo#no nie sięgnęłabym po
pióro.
Kolejki, praca obowiązki dow dzimowe nie sprzyjają
siejszych kryzysowych czasach
czasopism, ani tyrn
lekturze
bardziej korespondencji. Praw opiece społecz1pj
cowałam
i m.ałam to szc„ęście, że n'gdy
ani milicja, ani prokuratura w
sprawach życiowych podopiecznych nie cierpiących zwłoki
Gdy
jakoś ro• nie pomogła.
wyważyć drzwr,
trzeba było
aby chorej psychicznie mak<>
odebrać dziecko i zaw;eźć nado szp·tala, albo
tychmiast
syna czy
zmusić wyrodnego
alimentów
córkę do płacenia
na rzecz starych rodziców, potrwały
prawne
stępo'\vania
mies!ącami. A nasi podopieczni płacili zdrowiem, głodowa
li.
Uważam, że prawo jest zb~ t
wchodz:
powolne gdy w grę
jedynie pomoc. W mojej pracy zdarzało się niejedno•kroizostały zała
nie. że z.anim
czynnośc'.
twi-one wszystkie
już nie była
prawne. pomoc
delikwent zmarł.
potrzebna,
Stą.rzy lud~ie mają to do s.i~
bie że chorują, umierają, dlana ich korzyść
teg~ właśnie
trzeba działać bardzo szybko.
wymag1]"!
Pilnie też pomocy
stwarza
dzieci. Ile trudności
Pr<:ic dur a
problem adopcj!.
dłup:d,
prawna jest bardzo
często do tego dochodzi opie!lzadk<>
szałość są down: ctwa.
któremu maluchQr\ 'i udaje się
z.naleźć nową rodzinę, przew1/
do końca w parfżnie tkwi
stwowych placówkach wycho ·
wawczych. co nie )e.'t najleo-

wbrew
W swoim tekście,
Prokurastn icrdzeniom z-cy
tora Wojewódzkiego - Jacka
Rządkowskiego, ·nic sugerowałem, iż Prokuratura Rejonowa
dla. dzielnicy Łódź-Górna WY•
stosowała do Ośrodka Opiekli··
na Społeczne :o tejże dzielnicy p"smo ml1wiące: „przestać
piacić zasiłek opiekunce dzi'!cka, to rodzice się znajdą" N atomiast pisałem o telefonicznej rozmo\vie, w której pani
po trzymiesięcz
prokurator,
nym milczeniu (od daty wpły
pisma z prośbą o innięcia
porady
udzieliła
terwencję)
słuzll
kierownikowi · działu
społecznyrh, mgr Zygmunt1•wi
Paduchowi i ja też zacyfowałem
przekazaną
dosłownie, zreszta
Przysłuchują
mi na gora co.
było wię
cych się rozmow
daleJ
ce.i.„ Piszę w artykule
„pismo nr 0711301/82 leży ... " onie załatwione cz, \Viścle
jc~t to właśnie numer pisma
z Ośrodka przekazująecgo sprawę prokuraturze i rzeczywiś
c· e, nie ma w nim i nie może być żadn)·ch sugestii, tym
bardziej prokuratury do ktorej je skierowano! A więc w
też nie ma
moim reportażu
staranności
„braku należytej
ze stronv dziennikarza zbiera. jąeego materiały." Natomiast
prokuratora
odpowiedź pana
Jacka Rządkowskiego jeszczPraz świadczy niezbicie o braku
i należyt'!go
skrupulatności
zainteresowania. trudno mi _byz wydrukowamem
ło czekać
wyżej wymienionego reportażu,
a:i prokuratura zakończy sprawę, tym bardziej, że ~Yt,?w~·
na w liście do „Odgłosow historia o alimentach nie jest tematem mojego artykułu, lecz
jc;o marginesem, i miała tylko służyć stwierdzeniu, iż Opieka Społeczna w swoich poczvnaniach jest z reguły osan;~tniona, że również instytuc.ie, którą pan prokurator reprezentuje, wnikają w niecier ·
ludzkie spra~y
piące zwłoki
połow1czme.
bez pośpieehu,
„Kilka groszy społecznych" w
czasach kryzysodzisiejszych
"·ei droźvzny na wet tylko „na
buiki i ~Ieko" może znaczyć
zdrowie i życic, i z tą inten~ię do serc
cją skierowałem
„zza
kompetentnych
I zi
i•1rka atrząc~·ch na świat po·
przez ~tertę papierów", przy·
kro mi, że nie dotarłem.
EDWARD BRYL

Gw i
przypo•
•
mn1en a

dyrekto•
row
Estrady
tódz iej!
„Odgłosów"
jak
przeczytałem

z uwazwykle
interesujący wywiad Bogdana
Gadomskiego, tym razem z dyrektorem Estrady Łódzkiej Ryszardem Czubaczyńskim. Ponieważ dy['. Czubaczyński wynim .m., in.
powiedział · się w
na mój temat, a wypowiedz ta
była moim zdaniem niepełna i
nieprawdziwa w poruszonym
temacie oraz w pewnym stopniu kwestionująca poziom artystyczny moich produkcji iawodowych, poczułem się w obowiązku złożyć publiczne wyW 29 nr

gą

jaśnienie,

1. Dyrekcja Estrady Łódzkiej
zfecila mnie, Jerzemu Krzemiń
skiemu i zespołowi muzycznemu próby programu, którego
zakupem wykazała zainteresowanie i myślała o jego eksploatacji pod swoją firmą.
2. Estrada Łódz)rn nie zapewniła nam podczas pracy niczego, poza środkiem transportu
do prŹewiezienia mojej własno
ści sprzętu muzyc·znego i aparatury naglaśniająco-wokalnej.
Interesował ją tylko nasz gotow:: produktl
3. Na pewnym etapie przyprogramu, odwiedził
gotowań
nas na próbie dyr. Czubaczyń~
ski, dyr. Sikora i osoby towaEstrady Łódzkiej.
rz~·szące z
Nie wiedzieliśmy, że odwiedziny te były jednocześnie odbiorem (oceną) naszego niegotowego jeszcze programu.
Po obejrzeniu w/w próby
piosenek,
„naszkicowanych"
której
odbyła się rozmowa, z
wynikało, że należy dodać Je•szcze kilka piosenek i zmienić
w niektórvch aranżację. Obiecano nam· scenariusz całości
programu, balet i znaną piosenkarkę.

W WY\\·iadzie dla „Odgło
Dyr. Czubacz)ński nie
znaczących
t~·ch
wspomma
przecież faktów, co zmienia zarys faktycznej sytuacji i mojego w niej u'dzia:łu.
4. Byłem zdziwiony,_ że dyr.
zapomniał o poCzubaczyński
kazie naszego programu z. okazji Swięta Kobiet (koncert społeczny firmowany przez Estrazebrał spedę Łódzką), za co
cjalne podziękowania od insytuacji, która na$ zaprosiła
Przypomnę też, że bardzo porecenzję z tego konzytywną
certu napisał red. Henr~-k Ciski na łamach „Expressu Ilustrowanego".
5. Pomijam już inne fragm.
wypowiedzi Ryszarda Czubaczyńskiego na temat łódzkich
wykonawców, których on nie
darzy zainteresowaniem, a czynię to głównie dlatego, że zda.
nie dyr. Estrady Łódzkiej w
tej i nie tylko tej materii jest
dla mnie mało autorytaty\Yne.
6. Nie czekam na propozycje pracy ze strony Estrady
Lócizkicj, zresztą wiadomo, że
ona ich nie ma, bo w sumie
niewiele robi, choć z \vypowicdzi szefa placówki \\·ynika tego odwrotność. Ale wiadomo,
Czubaczyński jest
że Ryszard
redak orem telewizyibyłym
n. m, filologiem z • wyksztalcenia, człowiekiem pióra i tu rajest
czy
dzi sobie śwktnie,
ró'1 nie rzutkim szdrm kierowanPj przez siebie placówki estradowej - czas pokaże. Póki
co, ja współpracuję ze Stowaw
rzyneniem Artystycznvm
ł,odzi, a moje koncerty już są w
eksploatacji na terenie k.raju
sćw",

a

Kultury
Historii
Instytut
Materialnej PAN przygotowuje do druku ,,Kata log dagerotypów w zbiorach polskich" i
w. 1.wiip:ku z tym poszukuje
(w celu naukowego opracowaunikatowych
r 1a) wszystkich
obiektów tej najstarszej techNale:'. 0 ło
~zym rozwiąza!1iem
niki fotograficznej wykonywab:v generaln e przyśpieszyć onych w latach 1840 do ok, 1855
sadown·:
naszego
ty~·ność
pera
· na srebrzonej, polerowanej blaprokuratury
(także
et va
sze (zawsze tylko w l egzemmil cf), które powinno nif> tyloprawnych za
ko blv-kawicznie karać, ale ! · plarzu), często
c:.1klP:m w n1r1nhnP n;it.:~P-n!,:łr
pomoc}.
. ~\V"lrzać możliwo 'c:
tout lub etui: dagerotypy pot"lm gciz"e wymara tego wtui.na e si" hkż.e PIJ tym, iż zad "a.
U.A. le:lnie 0d k a pal rzenia raz
wyglądają jak pozytyw, ~ raz
n~?.v. i ko
j k negatyw.
aJres znane r dakcji
Wiadomości o dagerotypach
w pos1adamu prywatnym proFakfr peoc'!ane przeze mnie w
simy kierować na adre~: dr
o\rh ule „We; om·igać w po01-684
Mo-~akowska,
Wanda
trzebir", zamieszczonym w nr
ul. Klau<ly y 38,
War~zawa,
17 „Odi: osńw", dotyezace sp~a
m 72, tel. 33-74·07 lub Jnstyłut
v · o alimenty dl i·ieletnicSztuk: PAN, tel. 31-31·49 (·•
y z rda Dą' ro vskiei.rn ~ą
go
godzinach 9 30 - 15.30).
prawdzi ~c.

Z pow3żaniem SLAWOMIR KOWALEWSKI
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- Dziękuję, tak lepiej... Cz.y
straciły łączność równocześnie,
Na lądowisku było około dziesięciu
wirolotów Sven rzucił się do małe
go, dwumiejscowego, ale Henry zatrzymał go.
- A jeśli qni żyją I trzeba ich
będzie szybko
tu prz.etransporto-

wać?

Thompson nie sprzeciwił się I pobiegł
do
wielkiego,
dz.iesięciomiejscowego
wirolotu,
wrzucili do środka blastery, po czym sami zajęli miejsca. Sven zajrzał jeszcze do
środkA
przedziału bagażowego, sprawdzając, czy miotacze ognia są na miejscu. Lecieć w selwę bez
nich byłoby rzeczą absolutnie nie do pomyśle
nia.
Szen ostro poderwał maszynę. Kopula Centralnej Stacji uciekła w bok, zamigotały białymi płytkami pochłaniacze energii. Po minucie zniknęły ostatnie plamy jaskrawozielonych
parków i ciemne punkciki domków osiedla. W
dole rozpościerała się selwa.
- Henry - powiedział Sven. - Połącz się
1 Centralną. ·Trzeba zawczasu wsżystiko skontrolować.

Dobrze„ Nik! Jak mnie słyszysz? Od~iór.
Znakomicie - odpowiedział głos TraJko:- Jak tam u was? Wszystko w porządk.u?
Wszystko w normie - I dodał zwracaJąC
się do Thompsona - łączność działa,
Sven.Nikt Będę wywoływał Centralną co dwadzieś
cia minut, tak jak było umówione.
- W porządku.
Z góry selwa wydawała się jednorodna: po1ępne skupisko brudnozielonej roślinności. Tylko np mgnienie oka, gdzieniegdzie, można .b~ło
domyślić -Się nieśmiałych odblasków rzek 1 Jezior. Okolica była równinna. Na Pustelniku w
ogóle nie było dużych gór.
„Gdzie nie spojrzeć, wszędzie selwa! - Wirt
wzruszył ramionami. A jeśli selwa wedrze
1ię do którejś z baz? Strach pomyśleć. Dzikie
rozpasanie w:dątkowo żywotnych,
ohydnych
roślin - pełzaków i świat zwierzęcy, który ma
tylko jeden cel - pożerać. Żadne blastery nic
tu nie pomogą. Straszna ta selwa. Ale dopóki
na baz.ach działają systemy bezpieczeństwa jest niegroźna. Wszystko może się popsuć, ale
nie system ochrony!"
Henry kątem oka zerknął na
prędkoś~lomierz. Swiecąca linia doszła do końca skah.
Obaj milczeli. Sven ~orliwie porównywał okolicę z ma·pą. Henry myślał o swoich sprawach. Nie chciał wi"rzyć, że z jego Ozą coś
wa.
-

1ię stało.

Minęło dwadzieścia minut od
startu, gdy
Wirt wezwał Centralną.
- Nik, jak mnie słyszysz.?
- Wspaniale. Dlaczego tak szybko mówisz?
Coj się stało?
- U nas wszystko w porządku. A u was?
- Erli dopiero co mOwił ze sztabu - Nikołaj
1tarannie raz.ciągał słowa. Jego głos brzmiał
nisko I ochryple. - Ezry I Jumma można dalej nie szukać. Ich już nie ma.
- Jak to?
- On nic więcej nie powiedział.
- Nic, Nik?
- Nic.
- Masz taki głos, Nik.. Zachrypnięty,
at
mrówki chodzą po skórze.
I znów w dole jednostajna,
brudnozielona
1elwa.
Sven spojrzał na Wirta.
- Za godzinę, o ile wszystko dobrze pójdzie,
zobaczymy bazę numer dwa. Ilu tam było ludzi?
- Tam? Czworo! - odparł Henry I Thompson z.rozumiał,
że niepotrzebnie
powiedział
„było" Oza, Witcz.ek, Jurgens i Stap. Jest
ich tam czworo.
- Nie umiem . pocieszać, Henry.

- Może i niezupełnie jednocześnie Przecież
Eva nie od razu wróciła do głównego pulpitu. Dużo mogło się zdarzyć w ciągu tych minut.
- A może to selwa?
- Na wszystkich
bazach
równocześnie?
Trudno to sobie nawet wyobrazić!
Minęło jesz.cze dwadzie~cia minut. Wirt wezwał Centralną.

- Nik, jak mnie słyszysz?
W odpowiedzi rozległo się niskie,
ochrypłe
ryczenie. W gardle Trajkowa co~ burzyło się
i

bulgotało.
- Nikołaj!

Co się stało? Co się stało?
Ryk powoli cichł.
- Sven, rozumiesz coś z tego?
- Wracamy!
- Pytam, czy coś z tego rozumiesz?
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Huśtawka Pustebęka
-

Coś się

tam u nich

stało,

Henry. Trzeba

wracać.

- Tu ze wszystkim jest coś nie w porządku.
Nie
będziemy
wracać!
Rozumiesz
mnie
Sven? Wszystko z.rozumiałeś. Prawda?
- Ja wracam.
- Została niecała godzina. Dowiemy si~, co
zaszło w drugiej baz.ie.
- A jeśli tych troje w Centralnej potrzebuje
naszej pomocy_?
- Rób jak chcesz. - Wirt z rezygnacją odchylił się w fotelu.
Wirolot wykonał ostry wiraż.
- Henry, weź się w garść do diabła! - ryknął Sven. I spróbuj doprowadzić łączność do
porządku!

-

Spróbuję

- bez. przekonania,
azeptem
odpowiedział Wirt.
·
Centralna nie odpowiadała na sygnały
wywoławcze. Ryk i głuchy łoskot
momentami
przerywane były okresami względnej
ciszy.
Sven l Henry, w milczeniu wsłuchiwali się
w dziwne, niezrozumiałe dżwiękL

I

wszedł do sztabu i stasię nie patrzeć na te dwa
fotele, rozstawił lampy tak,
aby
w miarę równomiernie oświetlały

Erli znowu
rając

Potem opracował sobie plan działania. Najpierw
postanowi!
wyjaśnić, co się stało z automatycznymi Śy
stemami, potem obejrzeć zespoły pamięci zew- .
nętrznej komputera i urządzenia
pomocnicze.
Oględzinami szczątków dwóch uczonych postanowił zakończyć badania w tym pomieszczeniu.
W czasie oględzin wykrył, że kanały wentylacyjne są całkiem z.niszczone, a sprężarki zamieniły się w stertę złomu. Przewodu elektrycznego nie mógł znaleźć, ale wszystkie wyłącz
niki I kontakty okazały się niezdatne do użytku. Masa plastyczna połamała się, styki pokrywała gruba warstwa korozji. Nie było sensu nawet podejmować prób uruchomienia czegokolwiek; od jednego do.tknięcia rozsypywały
się gumowe węże, kable i urządzenia . Zupełnie
jakby jakaś zaraz.a, jakaś choroba padła na
materiały, z których sporządzone były przybocałą

No i doczekaliśmy się jubileuszu, który musi ciężko zaboleć
komu choć trochę leży na ser·cu póziOilll wydawanej u
nas fantastyki. Kawowska seria „Fantastyka - przygoda rozrywka", czyU seria „z. dż<;lżow.nicą" sięgnęła okrągłej licLbY
dwudzri.est1,1 pozycji.
Dwudrz.iesta książka róż.ni się nieco od poprzednich. Tym rai;e.m je.st to dzieło autora znanego już i uznanego, Janusza Za;·
dla - l)biór opowiadań ,,Ogon diabła". Kilkllll1asta już chyba
pozycja w jego bogatej bibliograffii i - wstyd... Po do.skonały-eh utworach dla młodzieży , po „Cylindrze Van Troffa", p:i
kilku świetnych . a nie opuhlikowanych jeszcze powieściach coś taikiego. Wytłumaczenie może być tylko jedn<>: SwiadomiP
czy n'ie, . lekkomyślnie lub z premedytacją dobry przecież pisarz dostosował się do żałosnego poziomu serii KA W-u.
I tak z.resztą „Ogon Diabla" jest jed.ną ze stosuńkowo najlepszych pozycji serii.
Jakby nie było, trudno pisarz.ow! zapomnieć nagle o wszystkich swych umiejętnościach, o z.bierany"h
latam; doświa<lcz.e,niach , czy wyrzec się ...;. wrodzonej pnyp•i :izczam - lekkości stylu. Czyteln~k. który do-tąd znajdował w
k!siążecz,kach „;z dżdżownicą" jakieś pseudofilozoficzne ~ypo<: ~ 
ny, naiwne i nieudolnie s.pisa.ne fa,ntazjowanie
pozbawwnycłi
fantazji beztalenć cz.y ewidentne grafomaństwa, nad „Ogonem
Dia:bła" nie będ•z.ie musiał rwać sobie włosów z. głowy. Nie, do
techniki pisarskiej, umiejętności budowania akcji I nastroju nie
ma się co czepiał' K~ i ążka le~t po prostu porządnie napisana.
Wystarcz.y jednak otworzyć ją i zagłębić
się w lekturze
Pierws·ze opowiada.nie zdradza dalszy
ciąg ju:ż na cz.wa.i-tej
stronie: chodzi w nlim o to , że przedstawiciele jakiejś tam cswmza.c ji hodują na specjalnym poligonie model istoty doskonałej, którą Jeden z ich naukowców stworzył
na obraz i podcbieństwo swoje. Istocie postawiono z początku tyliko jeden zakaz: ?Jbliżania się do końcówki informacyjnej komputera, ktć.
ra przypadkiem roalazła się w obrębie p<J11igonu. IiStota ocz.y-
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ry i mechanizmy. Tylko ściany i podłoga wykonane z termoodpórnego, niemal wiecznego i
praktycznie niezniszczalnego tworzywa sztucznego, wydawały się tak samo nowe.
. Dźwignie urządzeń nie przekręcały się, klawisze nie dawały się wcisnąć lub, wręcz przeciwnie, zapadały się od najlżejszego dotknięcia
i już nie wracały do położenia ,wyjściowego.
Nic nie zostało z papierowych taśm samopi·
sów. Bębny pamięciowe komputera skorodowały, a taśmy magnetyczne zamieniły się w proszek. Nie zachowały się żadne nośniki informacji.
Erli ostrożnie przechodził od jednego urzą
dzenia do drugiego, starając się niczego · nie
potrącić, ale I tak co chwila coś z
łomotem
spadało na podłogę zamieniając się w
szarą
kupkę pyłu lub nieforemne kawały masy plastycznej i przerdzewiałego metalu.

WIKTOR KOŁUPAJEW

Gdzie diabeł nie może
każdego,

wszystkie bazy
czy nie?

powierzchnię.

A jednak w tym chaosie z.nieksztaiconych,
okalecJ:onych, martwych urządzeń i przedmiotów dało się zauważyć jakąś
prawidłowość.
Równik planety przebiegał dokładnie
przez
środek pomieszczenia i wszystko, co znajdowało się w bezpośredniej bliskości tej umownej
linil rozsypywało się w pył częściej niż przedmioty znajdujące się pod ścianami.
- Smierć zaczęła się od równika - mruknął
E_rli sam do siebie.
Następnie wszedł w ogromną podkowę pulpitu sterującego, zatrzymał się przy fotelu, na
którym, być może, siedział Filip Ezra. W chwili
śmierci niewątpliwie siedział. Swiadczy o tym
położenie szkieletu. Ale cz.as nie oszczędził i
jego: czaszka patrzyła teraz pustymi oczodoła
mi spod odrapanej poręczy fotela. Erli postał
nad nim około minuty...
- Przykra historia - mruknął.
Spróbował wyobrazić sobie, co mógł robić
Filip Ezra, kiedy dopadła go śmierć.
Które
klawisze naciskał? O czym 'myślał? Co chciał
z.robić? A Edwin Jumm? O czym rozmawiali
przed śmiercią? Co oznacz.a słowo „huśtawka"?
W wyniku oględzin Erli nie doszedł do żad
nych wniosków. Ezry i Jumma nie ma
już
wśród żywych. Wszystko, co znajdowało się
w pomieszczeniu głównego pulpitu sterującego
nie nadawało się do użytku, rozsypało się, rozpadło. Natomiast nie wiadomo dlaczego tak si~
stało. Epidemia? Ale dlaczego tylko tu, w kopule Centralnej? I jaki to ma związek :z linią
równika?
·
Zaraz, skąd przyszło mu do głowy, że to zdarzyło się tylko w sztabie? Dlatego, że pierścień
k<>rytarza nie uległ zniszczeniu? Ależ tam nic
nie ma. Przecież i w pomieszczeniu główne
g<J pulpitu podłoga też wygląda jak nowa.
Erli wyszedł na korytarz i zaczął go uważnie oglądać.
,
Gdyby nie to, że specjalnie szukał, z całą
pewnością nie zauważyłby niczego. tak jak nie
spostrzegł przedtem. Tak, na ścianach korytarZia malaz.l kilka pęknięć. To pękła plastykowa wykładzina ścian.
Erli otworzył okno ' na korytarz.u. Chciał zobaczyć, co jest tam, na ziemi, na tej wyobrażonej linii równika, ale dachy Centralnej Stacji ciągnęły stę na kilkaset metrów we wsz.yst-

w1sc1e zakaiz ten z-łamała, podjudzona przez . wroga eksperymentu, który porozumiał się z nią przez mikrotelefon umieszciony na cienkim kablu ... i tak dalej. Prz.ez osiemnaście stron a..itor zabawia się podkładaniem pod bib[ię fantastycz.no-«'laukowych treści, by o.statecmie dojść do wniosku, że Chrystus t>ył
„Jednym z ni.eh". Taki duży, a bawi się ja'k dziecko ..•
Lektura następnych opowiadań to już tytko je<31110 rozczarowanie po drugim, każde ' coraz większe. Stosunkowo najlepiej
prezentują się opowiadania znane już z prasy I różnych antologii oraz fragment jednej z nie wydanych powieści. W pozostałych utworach aut<>r to zachwyca się technicystycznymi wLzjami nowych wynalazków, od czasu do czaw osnuwając wokó!
nich j aikąś intrygę, to opowiada cieniutkie dowcipy, to znów
przekonuje, że w naszą historię ill'lgerowall kiedyś kosmici. W
sumie to wata, WYPY'Chacz, bez. głębszej treści bez, nawet, za.
z.nacz.onej wyraźnie postaci głównego bohatera. I bez niczego,
nad czym można by się chwilę zastanowić. Przeczytać owszem
można, bo czyta się to szybko. ·Tylko, że jeszcze szybciej WSLYstko się zapomina, może poza 'lazwiskiem aut<>:ra, który z.niżyl
loty do poziomu szarej przeciętności.
Aha, jeszcze coś na pewno zostanie w pamięci każdego, kto
mi ał tę książkę w ręku: bohomaz z okładki. Nabazg.rolony tam
osobnik mógłby sugerować. że kosiążka traktuje .o cięiko US'-kodzonym paralityku, cho.rym na wodogłowie
i przypadłnść
Heinego-Mediny, kt6ry nie wiedzieć po co okręcił się czymś
p r zypominającym skafander kosmiczny.
Koszmar!
Cz.y. pan
Waldemar Andrzejewski naprawdę MUSI rysować?!
I jeszcze jedna myśl nasuwa mi się a propos smutnego JU•
bileusz.u, o którym ,była mowa na początku. Od dłuższego cLasu czytam opowiadania młodych Judzi. którzy dopiero z:aczy -1a•
ją pi sać i szukają wzorów. ~najdują
je w książ:kach najle1twiej dostępnych. i... Nie muszę chyba pisać, jaki jest tego efekt Jeżeli nawet stary, uma.ny autor ugiął się pod tym zalewem gra!omanii i z.lego smaku, jak mogą się przed nim riie
ug i ąć młoozi , którzy szukają wzorców? Pluńmy na to, iłe tit•
pieru zmarnowała już ta niesławna seria (w każdym razie da·
ż·o). Ni.kt nie obliczy, ile szkód wyrząd1..iła ona I wyrządzi nasz.ej fantastyce, ile zmarnowała talentów, iJu ludz.f mądr,· ~h
i znających się na literaturze zniechęciła
gruntownie
do
science-fiction. To będzie moi.na sob!e w pełni uświadomić ::lopiero za kilka lat. Tu juź i diabeł nic nie pomoże. Trzeba chyba cudu. Albo kogoś z odrobiną oleju w głowie.

RAFAŁ

A. ZIEMKIEWICZ

•

kie strony, a na ziemi, z. powodu odległości nie
niczego rozróżnić. Co prawda po dachach
przebiegało jakby ciemne pasmo.
Jakaś prawidłowość niewątpliwie istnieje, ale
tymczasem nie było o co zaczepić.
- Erli - wezwał go Trajkow. - Miałem
łączność z Wirtem. Co jeszcze udało ci się

mógł

wyjaśnić?

-

Tu wszystko jest w roz.,sypce. Ile czasu

lecieliście?
- Dwanaście dni powiedział Trajkow.
- A
będzie, jeśli

zdziwionym

głosem

od-

co
ci powiem, że nie było
was na Pustelniku z pięćset lat? Co? .Dla. czego milczysz.?
- W pewnym sensie może i pięćset .
- Nie. W dosłownym znaczeniu. Teraz. jestem przy głównym pulpicie i zapewniam cię,
że minęło tu kilkaset lat. No, może kilkacjz.iesiąt Zresztą, co to za róimlca? A co, jeśli rzeczywiście lataliście kilkaset lat?
- - Erli, z.a.raz. przyjde do ciebie.
- Nie trzeba, Nik. Nie z.wariowałem. Na
Pustelniku minęło kilkanaście dni. Przecież Eva
może to potwierdzić. A tu kilkaset lat. To
może być inwazja jakiegoś wirusa.
- A jeżeli t 0 wrócili gospodarze planety?
- Tacy okrutni? Wtedy my też nie wyjdziemy z tego cało. Jest 'tu pewna prawidłowość.
- Jaka?
- Chcę pójść sprawdzić.
- Dobrze, wyłącz.am się.
Erli z.szedł do trzeciego pierścienia. Postanowił pó]ść wzdłuż niego i ustalić, co z.darzył-o
się w laboratoriach, położonych tak jak i centralny pulpit, nad linią równika.
Pulpit łącz.naści znajdował się w prawym
skrzydle. Erli udał się do lewego, ale nie zdą
żył przejść nawet kilkudziesięciu kroków , kiedy znowu wywołał go Trajkow. Był Gzymś
bardz.o z.denerwowany, chociaż starai się mówić spokojnie.
- Erli, możesz przyjść do mnie?
- Co się stało?
- Wirt i Thompson nie' odpowiadają.
Erli natychmiast zawrócił do prawego skrzydła.

Coś tam u nich wyje. Najpierw nic
słychać. Potem niewyrażnie. <::oś w
dzaju ultradźwięków. A teraz prz.f!nikliwe

-

było

cie.
- Co

nie
rowy-

z.

się
nimi mogło stać? Wiroloty są
przecież całkowicie bezpieczne. Zresztą , wsz.ystk.o było tu całkiem bezpieczne i co z. tego?
Obróciło się w proch.
Erli otworzył drzwi centrali łącmości. Trajkow siedział plec;imi do niego i krzyczał w

mikrofon:
- Wzywam Wirtal Tu Trajkow! Wzywam
Wirta! Odbiór.
Zmienił zakres sz.cz.ęknąwsz.y przełącznikiem
i powtórzył wszystko od początku.
Erli ciężko usiadł w fotelu i zakrył twarz
dłońmi.

-

Nie

odpo~adają

-

rz.ekł Nikołaj

odwra-

cając się.

-

Nie szlkodz.i,

wywołuj.

Nikołaj llilOWU zaczął wywoływać
- Słuchaj, ja1koś mi to wcześniej

wirolot.
nie przy-

szło do głowy. Trzeba na wszystkich kanałach
prowadzić zapis na taśmie. Co prawda nie zdołamy przesłuchać wszystkiego, ale można bę
dzie dać do przeanalizowania komputerowi.
Niech opracowuje. Może uda się nam wycisnąć
z tego choć bit sensownej informacji.
- Wszystko zapisuję i co jakiś cz.as przesłuchuję. Nic nie ma... Wzywam Wirta! Tu

Trajkow! Odbiór ...
- Już dwie godziny.
- C<> powiedziałeś?
- Już prawie dwie godz.iny
stelniku.

jesteśmy

na Pu-

C.D.N.
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oja fascynowała mnie
zawsze ilekroć spoglą
dałem na jej smukłą,
obłą sylwetkę, zawiena
szoną nieruchomą
tle głębokiego seledywydanu przestrzeni. Z dala
wała się szara, czarna niemal,
lecr: gdy zbliżałem się ukradkiem. z nie wyjaśnionym lękiem

B

ściskającym żołądek łaskotliwą
obręczą, na powierzchni ciemdelinej bryły rozjarzały się
katne ogniki I pląsały jak robaczki świętojańskie, a później
cały

lał

elipsoidalny
się

kształt

wiśniowym

rozpa-

świeceniem.

stronę.
przeszły na drugą
Było tam rzeczywiście znaczw błękitnej
nie cieplej niz

ko

ciepłe fale. Modliłem się, aby
S'.vój
zatrzymał
stary zegar
bieg jak najprędzej.

wizewnętrznej;
działem wokół białą, rzednieją
cą mglę. Poczułem zawrót gło
wy - daleko w ,dole rozpłasz
przestrzeni

pomarszczoną powierz·
bezmiar oceanu. 'Granatowoczarne rowy głębin biegły
nieforemne
na
rozłamanym
człony szeregiem aż po zamglenie widnokręgu, a zielone i żół
te pierścienie szelfowych pł:JI·
wyspę,
cizn opasywały jasną
leżącą wprost pode mną. Nalot
cienioroślinności delik-atnie
wał białe wzgórza, a tuż nad
czył się

chnią

się
cofałem
Wtedy zawsze
zatoką
spokojną
osłoniętą,
szyb!«>, a uczuciu opuszczające
drobnymi, lecz foremnymi kago mnie strachu, który uchodzi!
miennymi bryłami zabudowań
raptem niby zimny płyn wypeł
brzegu
rozsypało się wzdłuż
niający uprzednio pierś, towagniew i .miasteczko.
rzyszył wzbiet:a~ący
Po powrocie na zewnątrz poniechęć do samego siebie.
suwałem się wzdłuż rozigranej
Często opowiadałem ludziom
barwnym - blaskiem ściany tak
o boi. Zrazu, na samym począt
długo, że powinienem osiągnąć
ku, były to nieśmiałe zwierzemorza.
poziom wewnętrznego
nia, wstydliwe szeptanie; poIstotnie tak było; gdy zajrzatem mówiłem coraz głośniej, aż
łem przez zasłonę, leniwe fale
w końcu stałem się natarczyprzetaczały zwały zielonkawej,
wy. Niektórzy słuchali mnie z
przejrzystej wody o parę met. przylepionym do warg uprze}"
rów niżej. Zdecydowanym ruzumym uśmiechem, myśląc
chem prześliznąłem się cały do
pełnie o czym innym, byli też
zniecierpliśrodka i z pluskiem wskoczytacy, którzy ze
połem do m.orza. Lustrzana
wieniem wzruszali ramionami
się
wierzchnia fal zamknęła
Te drobne różnice w zachowanad moją głową, a głębia w
niu zależały zapewne od nabyogniskować
dole zdawała się
tej w młodości ogłady; wszyswszystkie promienie słoneczne
cy jednakże jednakowo uparcie
w jednym punkcie zielonej czebiegli wyznaczonymi im ścież
luścL Wynurzyłem się i popły
kami, :r.aś żadna z ich tras nabrzegu,
nąłem do pobliskiego
wet nie zbliżała się do przestrzeni za boją. Tylko nieliczni na którym dostrzegłem rybaków układających sieci.
spośród tych, którym opowiadziwnego
dałem o strażniku
na kamienistą
Wyszedłem
do
obszaru, da:li się skłonić
plażę i pozdrowiłem ich pn:ywspólnego rekonesansu; ich ujaznym skinieniem ręki; odponawet
śmiechy i gesty były
wiedzieli mi, uchylając czapek.
wskapełne zrozumienia, gdy
Byli to młoQzi, zdrowi mężczy
plamę
zywałem na jajowatą
źni. Poczułem się nieswojo, alczerni z roztańczonym rojem
bowiem widziałem wokół tylko
świetlików. Lec1 żaden z nich
Jakby
uśrfiiechnięte twarze.
nie
może
lub
nie widział boi,
wszyscy cieszyli się, że właśnie
mogłem
chciał jej widzieć ja tutaj i teraz zawitałem.
kierunek
wskazywać dowolny
stopGdy po kamiennych
w pnestrzeni, a oni wciąż byli
niach wspiąłem się na wysoki
aprobaty,
pełni zrozumienia i
już
brzeg, moje ubranie było
uściski
po czym wymieniali
suche. Niemal dotykalna pieszna
dłoni i z ulgą powracali
czota promieni słonecznych i
swoje ścieżki.
łagodne ciepło płynące od naLecz ja potrzebowałem towasię
grzanych głazów stawały
rzysza. Czułem, że sam nie postopniowo uciążliwe, at :i:amiedołam lękom, nie przełamię baniły się w duszny upał. Młody
riery strachu, którą wytwarzaśmiech rybaków z plaży rozła we mnie złowroga wiśniowa
aż
brzmiewał coraz rzadziej,
poświata. Kiedyś ku mojej nieucichł zupełnie; widocznie i oni
zmiernej radości jeden 1 uprzej·
odczuli żar, lejący się :i; bezmych słuchaczy zgodził się na
chmurnego nieba.
wspólną eskapadę.
Chodziłem uliczkami kami~n
Ruszyłem przodem, czując się
szu~l;lJąc
miasteczka,
nego
towarzyznacznie raźniej w
skrawka cienia, ale na prozno:
stwie i tłamsząc w sobie resz·
wszystko zalane było jasnym i
pulsującym
tki strachu przed
mocnym światłem słonecznym.
świeceniem Gdy mijałem jajoNawet drzewa o najgęstszych
waty, wiśniowy kształt, boja
koronach nie dawały żadnej onagle zgasła I znikła. Po prostu
słony, a wnętrza domów jaś
znikła, a ja dałem nura w tę
niały równie intensywnym blazagadkową przestrzeń po drus·kiem, co środ_ek ulicy.
giej stronie, w przestrzeń, która okazała się wewnątrz błękit
Wszyscy napotkani ludzie byna jak sen Otoczyła mnie niewidziałem
li młodzi i często
bieska mgiełka, w której płyn
uśmiechy na ich twarzach; nie
się
nym ruchem przesuwały
spotkałem ·nikogo zatroskanego
niby w rozbujanej toni oćeanu
lub płaczącego.jakieś zrazu nierozpoznawalne
Gdy szedłem stromą uli.czką,
kształty.
wypatrując źródła wody p1tneJ, 1
zatrzymał mnie człowiek nie~o- Jak tutaj inaczej - rzustarszy od innych. Ten męz
ciłem przez ramię i odwróciłem
czyzna nie uśmiechał się, a w
się, nie otrzymawszy odpowie~
móJ
głębi oczu miał smutek.
dzi. Byłem znowu sam,
- Przybyszu - zagadnął towarzysz znikł gdzieś, zapewścieżką
pójdź za mną, coś ci pokażę.
ne podążał od dawna
Weszliśmy na mały rynek, oswojej konieczności lub szlakiem głębokiego przekonania o kolony rzędem drzew oliwnych
umieszczonych w kamiennych
jej istnieniu.
przewodnik
Mój
donicach.
L .cz nie bałem się już. Miejwska-zał na starą wieżę, na któsce lęku zajęła pełna podniecerej zegar wybijał właśnie poPrzenikałem
ciekawość.
nia
_
łudnie.
błękitną, eteryczną toń, dążąc
za
wskazywał·
- Za wsze
zdecydowaniP nf- spotkanie niekwadrans jedenastą.
kształtów unoszą
wyraźnych
Wykonałem lekceważący gest,
cych się gdzieś w lśniącej mgle
lecz on ciągnął dalej takim saoddalenia.
mym, bezbarwnym tonem.
zacuOgromne kule, jakby
- Nigdy nie było tak gorą
mowane w bladej, niebieskiej
co jak teraz. Nigdy nie miałem
poświacie, wykonywały delikatsuchych warg.
ny taniec płynnych, powolnych
kotwahnięć wokół punktów
Mężczyzna podszedł do drzeIch powierzchnie,
wiczenia.
wa oliwkowego, tkwiącego w
wydai
szare lub mlecznosine,
spękanej, spopielałej ziemi
d,>póki
wały się nieruchome.
dotknął więdnącej gałęzi, strą
nie wypełzły na nie pędzą.cymi
cając kilka zwiniętych liści.
wirami plątaniny finezy:nych
- Dlaczego u was nikt nie
linii jaskrawe pasy lub n:li{ła
pytałem
płacze? Nie cierpi? rozdające się pierścienie w
gwattowniE!, uchwyciwszy jego
szalałej ferii barw.
ram't':. - Czy kiedyś chorowaoez- ieś? Czy umarł ci ktoś bliski?
Było to tak piękne, że
wysiłku
widocznym
W
wiednie zbliżyłem się do opalizmarszczył czoło.
zującej ściany. gład!-'iej jaK lu- Uma:i:-ł?
stro Wyciągnąłem dłoń Ręka
- Czy czujecie smak szczęśwyczuwalny
pokonała ledwie
cia? - rzuciłem pytanie, zdając
opór. pie większy niż przy zaz
sobie jednocześnie spraw!l
n'.lr:zaniu do wody, i zagłębiła
jego bezsensu.
zasłonę.
się w nieprzejrzystą
Szybko zbiegłem uliczką w
W środku było ciepło Cofałem
11:ierunku morza. Na plaży ryramię.
się raptownie, a moje
kamieniach
.J;>acy siedzieli na
całe i zdrowe, opuściło wnętrze
jak wielkie, zmęczone kormorakuli
ny, a pot pozlepiał im włosy
powodzeniem
Zachęcony
w wilgotne kosmyki. Patrzyli
środ·
spróbowałem zajrzeć do
w
obojętnie, jak dałem nura
ka. Moja głowa i ramiona gład-
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przemierzałem wypeł
!śnieniem
wirującym
przestrzeó, w której szybowały

Znów

nioną

dziesiątki baniek mydlanych o
gigantycznych rozmiarach. Ciekawość pchała mnie coraz dalej i czyniła coraz śmielszym.
Kiedy wniknąłem do jednej z
których
bladomlecznych kul,
wiele kołysało się leniwie w
zbitej gromadzie, ujrzałem nieprzeliczony tłum mężczyzn, koniby
pędzący
biet i dzieci,
końca.
rzeka bez początku i
ów wezbrany potok ludzki 'o-

dzącego tłumu nie zatrzymuje
się tutaj dla nabrania sił. Leci
wt<:!dy spostrzegłem kilkoro luChociaż
dzi opodal świerków.
wypoczęsprawiali wrażenie
tych, leżeli wygodnie w wysokiej trawie pełnej kwiatów polnych. Ta grupa najwyraźniej
gonitzrezygnowała z dalszej
wy.
na
stopę
Gdy P.ostawiłem
biec.
polanie, ich czas począł
Wykazywali rosnące zaniepokojenie, spoglądali jedni na druzajęli
gich, 'ektórzy wstali i
się zbieraniem owoców lub pokażdy
lowaniem, przy· czym
upolować
chciał uzbierać czy
więcej niż pozostali. Rozpoczęło
poszukiwanie
się gorączkowe
do
dotarli
łupu; ci, którzy
krańców wyspy, włączali się w
pędzącą ludzką rzekę, nie mogktoś
li bowiem ścierpieć, że
biegnie prędzej od nich.

ANDRZEJ ZIMNIAK

Szlaki istnienia
urodził się w 1946 r. w WanP.Zawie. W 1969 r. ukończył
Politechnikę Warszawską, a w 1976 uzyskał tytuł

oczach, no·sie i ustach miałem
pełno włosów, a na szyi czułem
wargi i zęby Zapach perfum i
potu był tak ostry, że zupełnie
dobrze pasował do gwałtownoś
o
pomyślałem
ci zajścia tym bezwiednie, podczas gdy
obca dłoń usiłowała wepchnąć
mi do ust jakąś pigułkę Tego
po chwibyło już za wiele lowym szoku odzyskałem panowanie nad sobą i kilkoma energicznymi ruchami zdołałem
się wyswobodzić.

Na twarzy prawie nagiej kobiety, którą odepchnąłem, malowało się zdziwienie tak wielkie, że graniczące ze strachem.
Była to młoda dziewczyna, rosła i bardzo. ładna, ubrana jedynie w półprzejrzystą nocną
koszulkę; biała karnacja skóry
stawała się jeszcze delikatniejsplotów
sza wobec ciężkich
kruczoczarnych włosów, opadarających na szyję i wiotkie
smukłych
Spomiędzy
miona.
palców wypadła pastylka o cielistym zabarwieniu i potoczyła
się po chodniku z gładkich kamieni wprost pod nogi kilku
przygląd'ł
mężczyzn i kobiet,
jących się ze zdziwieniem całej scenie. Wszyscy nosili, poprze·
dobnie jak dziewczyna,
zroczyste i lekkie tuniki; moż
na było śmiało powiedzieć, że
chodzili nago.
przestraszony,
Zmies:!lllny i
spróbowałem oddalić się. Nikt
wodzili
mi nie przeszkodził,
mną...-- zdumionym
tylko za
wzrokiem. Dopiero po dłuższej
chwili, gdy straciłem ich z oczu, ochłonąłem nieco, zebrałem
myśli i rozejrzałem się po okolicy.
Wokół piętrzyły się

•
doktora nauk chemicznych.
Pracuje w zawodzie. Swoje zainteresowania zawsze
starał się dzielić międ>zy nauki ścisłe i humanistyczne.
Pierwsze próby pisarskie podjął 14 lat temu.
Zadebiutował w 1980 r. w czasopiśmie studenckim
„Politechnik" opowiadaniem „Pojedynek". Od tego czasu
opublikował w prasie 6 opowiadań. Swój dorobek,
skł.adający się z 30 opowiadań SF zamierza opublikować
w formie książkowej. Opowiadanie publikowane
poniżej j-0.;t jego najnowszym utwor~m.

jakieś

dziwne budowle, ni to sza.łasy,
uliczki,
ni to gliniane. chatki;
kamieniem,
białym
wyłożone
przez
wygładzonym najpierw
fale morskie, potem tysiącami
stóp, meandrowały wśród nich
jak łożyska wyschniętych pokolorowych
toków. W świetle
roześmiany
lamp spacerował
tłum młodych mężczyzn i kobiet. Wc.iąż wszyscy byli mło
dzi i roześmiani, choć wiedziałem, że swoim przybyciem uruchomiłem niweczący ich kruche
czas
szczęście mechanizm, że
pocz11ł płynąć i słodkie wino uchodziło już z pękniętego dzba,
na.
Co parę krok6w widziałem
uprawiające miłość pary. Ani
kochankowie nie krępowali się,
często rozkładając się pośrodku

ulicy, ani też nikt z przechodzących nie dziwił się w najmniejszym stopniu. Spacerują
płci,
cy młodzi ludzie obojga
podnieceni wymyślnymi scenami erotycznymi rozgrywający
mi się wokół, często zaczepiali
pierwszą napotkaną po drodze
odmiennej
osobę
atrakcyjną
(lub tej samej) płci i z miejsca
W
rozpoczynali grę miłosną.
trakcie tej czynności sięgali do
kroków
ustawionych co parę
kolumi'enek z zagłębieniami,
pełnymi cielistych pigułek; zawyraźny
życie specyfiku w
sposób zwiększało ich podni-enikt
że
cenie. Zauważyłem,
nigdy nie odmawiał. Czym prę
dzej dałem nura w boczną uliczkę.

Rys. Daritm:

zielone pagórki na swojej drodze, tkwiące w ruchomej gromadzie niby wyspy we
wzburzonym nurcie skotłowa
nej wody. Zszedłem do biegną
cych, niby spyt_ać, dokąd zdą
mijał

żają.

Nikt me zwrócił na mnie najmniejszej uwagi, kiedy staną
łem w białym pyle drogi. Ludzie
ci nie rozmawiali między sobą; ich jedynym celem był sam
bieg, zaś jedyną przyjemnością
Ro- wyprzedzanie Innych.
dzenie, rozwój, umieranie
w
wszystko to odbywało się
trwającym bez przerwy pędzie.
lekkimi
Młodzi posuwali się
zrywami, ciężko kłusowały dostojne, rozbujałe matrony, nastaruszkowie
wet rachityczni
pokryci
kuśtykali zawzięcie,
wieloletnim pyłem drogi Gdy
ktoś zatrzymywał się lub padał,
rozsypywał się natychmiast w
biały kurz.
Potrącony i popychany przez
odbiegnących, postanowiłem
zielonych
począć na jednej z
wysp. Spokojny gaj, pełen zapachu żywicy i ciepłych podprawmuchów wiatru, dawał
zastanadziwe wytchnienie;
wiałem się, dlaczego nikt z pę-

Wqż

Z tymi, którzy pozostali w
trawie, działy się dziwne rzeschli w oczy: kurczyli się,
czach, mięśnie im wiotczały, a
członki

ulegały

błyslfawiczne

mu zanikowi lub zwyrodnieniu.
Po chwili tylko rozłażąca się
skóra niby szary pergamin pokrywała nagie piszczele, czaszsię
ka miękła i zmniejszała
jak przekłuty balon, i wreszcie
włosy,
białe
zostawały tylko
przez
lesie
po
rozwłóczone
wiatr nici babiego lata.
Straciłem ochotę

nie innych wysp

na odwiedzaopuściłem tq

smutną krainę.

ciemnymi,
Szedłem :}akimiś
schodkami, mając
bocznymi
nad głową tylko wąski pasek
szarostalowego już teraz nieba.
Gdy ucichł wresz_cie rozpasany
gwar ulicy, ujrzałem przed solatarni
żółtej
bą w świetle
dwie postacie. Dałbym głowę,
jakby
że nikt nie nadchodził,
wyrosły nagle z ~amiennej pły
czło
ty. Stary, przygarbiony
wiek trzymał za rękę dziecko
o twarzy zastygłej w piękną
ich
maskę. Odeszli powoli, a
kroki stukały głuchym echem
po kamiennych zaułkac'h.
Lekko, bez wysiłku przemierzałem rzadki woal mgły, spowijającej zawojem srebrzystego
glolśnienia setki barwnych
bów, planet, światów. Wiedziony nieprzepartą ciekawością, oglądałem wiele z nich po drodze; widziałem miasta, iz;óry, ogrody, nieprzebyte lasy l pasma nadmorskich plaż. Wszyst;.;o tam było piękne, zarówno
niebotyczśmiałe konstrukcje
nych osiedli przyszłości, jak i

o-

tchnące wiekową wilgocią wnę
rośli
trza gotyckich katedr;
mężczyźni i ~owabne kobiety;

toczył mnie~rgającym od gorąca powietrzem, wonnym dymem i dziwnie drażniącą, choć
cichą muzyką; zmierzch zachlakarpał połowę nieba rożem,
minem i szkarłatem. Nie zdą
żyłem jeszcze rozejrzeć się po
okolicy, kiedy zamknęły się
w
wokół mnie białe ramiona,

zaczarowane kwiaty i tresowane zwierzęta. Nie brakło również bytów odrażających, peł
nych okrucieństwa, sadyzmu i
wyuzdania, choć stanowiły one
Niektóre
wyraźną mniejszość.
światy były proste, nawet prymitywne, jak scena w jakim'
m..,,
teatrzyki&,,
podrzędnym

Swiat, w który

wszedłem,

złożonością,
swoją
zadziwiały
oryginalnością i swoistym pięk

z harmonii
trakcie mojej
JUZ
długiej wędrówki, kiedy
i zawiedz10ny
nieco znużony
zamierzałem zaniechać dalszej
sobą
podróży, ujrzałem przed
glob, który wydał mi się najwspanialszy ze wszystkich. Pół
pt'zejrzysta powłoka mieniła się
ażurowymi, efemerycznymi postaciami, a wewnątrz ·przemykały rozmazane cienie. Zdawało mi się, że już kiedyś je wipadziałem, lecz z zawodnej
mięci nie mogłem wydobyć nisię
czego więcej Zbliżyłem
przeto i rozchyliłem pulsujące
jeszcze
zasłony, aby obejrzeć
jeden spek taki.
Był tam świat podobny do
taki
wszystkich poprzednich:
ładny, cukierkowy, trochę na-.
iwny i niedorobiony, i przesycony pięknem marzeń. Jednocześnie był jakby inny: głębo
na
kie niebo podcieniowane
brzegach seledynem, strzeliste
wieże i czerwone dachy z kę
pami mchu wczepionego mię
dzy dachówki, ulice i ogrody
pełne słońca i świeżego wiatru,
ludzie cieszący się 'życiem i soto wszystko
bą nawzajem znajuż widziałem i dobrze
pewno
lem. Tak, to był na

nem,
Aż

płynącym

kiedyś,

w

świat.
Często myślałem

mó·

w
o nim
księżyc
bezsenne noce, kiedy
rozlewał dziwaczne plamy b;af
dej poświaty po podłodze
firankq,,
zdawał się poruszać
lub też po prostu w korowodzi~ codziennych zdarzeń, próbu3ąc poprawiać jakiś fragment
rzeczywistości. Za każdym razem dodawałem inną cegiełkę
do rosnącej budowli. Przekonałem się teraz, jak wiele z nich
nanie pasowało do siebie
wzajem I jak znaczni! luki widniały w konstrukcji.
ze
Nie byłem zadowolony
postanowiłem
swego dzieła,
przeto je poprawić. Poprawić
w taki sposób, aby nawet po
uruchomieniu niszczycielskiego
zegara mój świat mógł istnieć
w szczęściu i spokoju, na przekór kruchym światom innych
marzeń.

Wziąłem

się

do pracy. Siamą
dowolnie
rzeczywi-

świadomością mogłem
kształtować tutejszą
stość; cóż za potęga

władzy

absolutnej! Jeden lekki dotyk
ich
myśli kreował Judzi lub
unicestwiał, kazał miastom rozkwitać lub obracać się w grurozjaśzy, wyciskał łzy lub
Lecz
niał twarze uśmiechem.
uśmiech ten nikł, rozwiewał się
w następnej sekundzię, likwidowany nieubłaganym ruchem
wskazówek zegara.
Lecz ja pragnąłem zbudować
zarazem
dobry świat, który
wymiarze
mógłby istnieć w
czasu. A tyle było do zrobienia! Usiłowałem godzić miłość
i poczucie tożsamości, pfiarność
i wolę przetrwania, dobroć i
rozwoju,
biologiczne zasady
i twarde
mądrość filozofów
systemów,
drogi życia. Wiele
często przeciwstawnych, poddałem po prostu próbie czasu, alzłożone,
zb~t
bowiem były
abym śmiał de,.cydować natychmiast. Szedłem wciąż na komz
promisy, choć robiłem to
i pod
najwyższą niechęci!!
przymusem konieczności. SzeII'Oko wykorzystywałem wiedzę.
innabytą przy poznawaniu
nych bytów soliptycznych, w
dziesiąt
czasie wędrówki po
kach szlaków istnienia; teraz.
już blisko celu, szlaki te schojeden
w
dziły się, zbiegały
wielki gościniec, którym prag·
nąłem dojść do doskonałości.
Byłem tak pochłonięty konświata,
struowaniem swojęgo
z możli
świata najlepszego
wych, że nawet nie spostrzeg1
łem, kiedy mój glob ruszył
Niewidzialne cumy
miejsca.
puściły i owiana poświatą kula
szybkością,
pędziła z rosnącą
zostawiając w tyle planety utopii, których tęczowe kształty
z oddalenia przypominały rój
baniek mydlanych. wypu>7.czodzieci
nych przez rozbawione
w pogodny błękit nieba.
Minąłem żarzącą się

wiśnio

wtedy
wym blaskiem boję i
i
moja bar'lka mydlana pękła
pozoznikła nagle, lecz świat
stał taki, jaki był. Niczego nie
pochłaniała
tak
zauważyłem,
wciąż miałem
mnie praca;
mnó!two planów. Stwierd7.iłPm
tylko, że rnat.,.ria stała s~ ci.uio
--bardzir-j oporna.
Kwiec. 80.

•

l

'

• 71/r_

na
KAZDY,
SEfUO -

KOLUMNA DZIEWIĄTA
{ · i .;J; do pr'lodu!)

KTO DRUKOWANE TU TEKSTY TRAKTUJE
CZYNI TO NA WŁAS Ą ODPOWIEDZIALMO~t!

wraz ze sterczącym włosiem. Nie bastraty przedstawiciel kolejki z głośnym
„Ajaaaa„." go,dnym początkującego karateki,
rękaw szynela rywala, w
zgarnął oburącz
go w triumfaluie ·
mgnieniu oka zamieniając
powiewający sztandar. Nim jednak uczynił t.o
samo z drugim rękawem; niższy o pól głowy
właściciel awangardowej kamizeli, błyskawicz
nie znurkował mu pod pachą I dopadł od tyłu
jesionki blondyna Ta po chwili, przy wtórze
pękających szwów, rozdarta została od zgrabnego rozcięcia na dole aż do kołnierza.
sekundę
cząc na

Sergiusz Kuku e.

ZAWOD·OWCY
siąpiący
Mżyło fatalnie. Klasyczny, równo
„kapuśniaczek" pokrywał oczekujących na po-

stoju mokrą, burą mgłą. Przytupywali w deszczu, rzucając od czasu do czasu błagalne
spojrzenia w różnych kierunkach. Taksówki
nie było już od dobrego kwadransa.
Niemal w tej samej chwili, gdy zgrzytając
biegami, przed tabliczką z napisem „Taxi" hamowała dychawiczna „Warszawa", z pobliskiego parku wyt.oczył się młody mężczyzna w
niemodnym, dwurzędowym szynelu i czapce z
daszkiem. Lekko holendrując dotarł do drzwi
samochodu, usiłując zająć miejsce wewnątrz
przed dystyngowanym, starszym panem, który
z odrazą skrzywił się na odór alkoholu. Krótką
stylu: „Ja byłem przed pautarczkę słowną
nem", „Pan tu nie stał", przerwał chudy blondyn, który wyskoczywszy z przedostatniego bodaj miejsca w kolejce ostro natarł na podchmielonego faceta.
- Gdzie łachu jeden, jazda na koniec kolejki„.
- Nie pitul, szczupły, ja tu stałem - odgryzł się grzecznie zagadnięty.
- Spadaj pijany ryju, pókim dobry; poszedł
won od drzwi - zagrodził drogę do „taryfy"
blondyn.
- O żesz ty rudy Mojżesz - zawył zalatujący żytem i jak ' ryś skoczył do gardła przeciwnikowi.
Na oczach zdezorient.owanej i zahipnotyzowa„
nej kolejki rozgrywać się teraz poczęły sceny
rodem z kiepskiego filmu. Pijaczek zręcznym
ruchem złapał za krawat interlokut.ora, odcią
gnął przyrząd na odległość metra, po czym raptownie puścił, aż tamtemu szczęknęła uderzona
gumką grdyka. Nim zdążył zarechotać ze śmie
chu blondyn pQstąpił pół kroku i jednym szarpnięciem oderwał mu daszek od czapki. „Monopol" nie pozostał mu dłużny; pełną garścią
za klapę kusej jesionki,
chwycił przeciwnika
która z suchym trzaskiem wyrwana została w

Z myślą o paniach (a prawdę powiedziaws:i:y, o nas, panach,
również) przypominamy z naciskiem, iż w roku 1983 będzie
obowiązywać zgrabna, smukła sylwetka. Wbrew pozorom nie
jest to takie trudne do osiągnięcia: po prostu jemy umiarkowa.nle i gimnastykujemy się przy pierwszej lepszej okazji.
Na przykład w kolejce: sklon, przysiad, skłon i ju;i; posunę
liśmy się jedno miejsc!' do przodu. Skłon, przysiad, skłon -

I znów jesteśmy bliżej lady. Tanio, zdrowo, przyjemnie.
Przypominamy tei, że od wiosny do późnej jesienJ prawdziwie elegancka dama chadza wyłącznie boso. I to nawet do
Teatru Wielkiego!

.

BALLADA NIE TYLKO
O RĘKAWICZKACH
Aż strach mnie bierze, jak sobie pomyślę,
co trzeba zmienić u naszym tym„. przemyśle,

oczywiście szale„Odgłosów" zgła
szają się zaprzyjaźnieni autorzy z Łodzi, równie przyjemnie
jest jednak otrzymywać listy,
które niejako poświadczają, i!

Miło nam
nie, gdy do

nasz tygodnik -· a wraz z
nim Kolumna Ajencyjna
czytane są w całej Polsce. .
Na dowód dwie fraszki:

Zdzisław Wojnowski

(Opole)
O PEWNYM
EKONOMISCIE

w

983

. 'FRASZKI
Z RÓŻNYCH
SZUFLAD

- O skubany - zawyrokował na poły z uznaniem i nienawiścią posiadacz iście husarskich skrzydeł - tego nie daruję. Złapał przeciwnika za resztki paletka, wtłoczył na tylne
siedzenie „Warszawy" i zatrzaskując za sobą
drzwi ryknął: - Już ja cię załatwię„. I równie głośno do kierowcy: - Szybko, na ko-

Swietną diagnozę podać

potrafi,
Gorzej jest jednak w kwestii
terapii."

mendę!

Stojącym gęsiego kolejkowiczom powoli wracała równowaga. Parując w siąpiącym miaro-

wo deszczu utyskiwali zbiorowo na dzisiejsze
czasy, bezczelność podchmielonego młodzieńca,
ceny odzieży i usług krawieckich.
Kierowca taksówki, po przejechaniu kilkuset
metrów usłyszał zaś z tyłu całkiem trzeźwy
szept jednego z pasażerów: - No dobra szefie, to była taka scenka do śmichu, a teraz
prosimy na Sienkiewicza 21, bo się spóźnimy
na brydżyka. - Janusz, ale zanim „rozrzucimy", muszę te rękawy poprzyszywać - doda!
ze śmiechem drugi. - Bo nas jutro rekwizytorka w teatrze prześwięci - rzucił w stronę
lusterka, w którym widzieli wcią:t przerażone
oczy taksówkarza.

Ryszard Prymus
(Wa'rszawa)

VA BANQUE!
W reglamentacji
Zadumy tvarte
Pytanie: Stawia~
Na calą kartkę?

żeby korzyści

mieli z niego wiele
obywatele.
Weźmy na przyklad taki przesąd stary,
że rękawiczki trzeba lączyć w pary,
a przecież ludzie mają coraz częściej
dwie lewe ręce„.
Dziś w rękawiczkach - gdzieś tu, w gŁębi dŁoni trzeba by wszywać maly mikrofonik,
byś w każde3 chwili mógl glosikiem cienkim
gadać do ręki ...
W garbarstwie - owszem, też niech rośnie krzywa,
lecz każda skórka musi być ciągliwa,
bo kto by nie byl: dziewczyna czy drągal lubi naciągać„.
Hej, a guziki? Gdzie guzików góry?
Wszak kogo nie stać na odzież ze skóry,
niechaj ma chociaż pociechę niewielką:
J
guzik z pętelką.„
Niejedna branża przestawić się musi ten coś wymyśli, ów konceptem ruszy
i będziem mieli w handlu, proszę gości,
same nowości!
Przemysl fajkowy na przyklad, kochani,
zasypie rynek ślicznymi fajkami
i zaraz wszystko co nam humor psuje,
się odfajkuje.„
My zaś, kumotrze. przerwiemy pogwarki,
wytniem wierzbinę skręcimy fujarki,
do ust podniesierr, dmuchniemy nieśmiaŁo -

·i

• Lektury przy jedzeniu
onlewat naJprawdopodobnleJ jut wkr6tce zawiesimy tę „ubrykę
na czas Jakiś, wprowadzając w zamian lnue, r6wnle atrakcyjne
na pożegnainie kilka Interesujących haseł z ksiątki l\larii Lemnls
I Henryka Vltry „Iskier przewodnik sztuki l<ulinarnej" (Wyd.
"Iskry" 1976),
kt6re Jako „szparagopodobna" jaANGOSTURA
rzyna zaczynają robić karierę w
kuchni europejskiej.
Wyciąg z kory drzewa angostury
(rosnącego m,in. w Wenezueli) odWELSH RAREBITS
znaczający się pięknym aromatem
i szlachetną goryczą oraz ciemnoSą to słynne (I rzeczywiście sma.
brązową barwą,
czne) grzanki z serem, lekko zapiecenionych
Należy do najwyżej
w piekarniku I podawane na
kane
goryczek, używanych do przyp~a
znakomlcle smakują do
gorąco.
wiania likier6w, w(ldek, cocta1lt.
plwa. Welsh rarebits są
chłodnego
w bardzo małych ilościach stano·
w Anglii bardzo popularne t figuwł wykwintna przyprawę do nlerują na kartach wszystkich niemal
którvrh ootraw mięsnych (np. parestauracji I barów. Przepis: 5 dkg
sztetu), zup I sosów.
masła, 15 dkg tartego t6łtego sera
(Chester), 2-3 łytkl jasnego piwa,
BAMBUSOWE PĘDY
łyżeczkę ostrej musztardy, szczyptę papryki, pieprzu oraz sou Młode, „wybijające" pędy bam(mieszając)
wszystko to razem
busa są delikatną jarzyną, przy.
podgrzewać w kamionkowym ronpomlnającą smakiem szparagi. Mamomendo
ogniu
małym
na
delku
ją szerokie zastosowanie m.in. w
tu utworzenia się gęstego kremu.
kuchni chińskiej, W Europie sprzedość grubo posmarotym
Kremem
dawane są jako knnserwy,
przypieczonych
wać sześć lekko
bambusowych
pędów
zamiast
kromeczek bułki I kr6tko zapiec
motna użyć z r6wnym powodzepiekarniku.
w
niem młodziutkich pęd6w chmielu,

P

będzie graŁo!„.

DEBIUT

Henryk Jagodziński

*

Szkoda, że biegacze
nie mają na mecie niczego do załatwienia.
Cóż

z utrwalacza, gdy
nie ~a.

wywoływacta

{j>z.

nie wiedzą
Ludzie
ju.ż, co · robić z pieniędz
mi: komorne czy rata?

Z redakcyjnej kuchni
...!...

Trudno
bezludnej
wsz:ystkie

wyżyć

na

wyspie
takie zatło-

czone„.

Nowa niespodzianka:
nie wiadomo czego się
11podziewać.

to mu powie-

-

No, przecid miało by6 z przedziałkiem„.

W CZARNYM KOLORZE
to prawda Czekaliśmy długo i cierpliwie, doczekaliś
my się jednak i oto przedstawiamy dziś Czytelnikom najprawdziwszego debiutanta: JAROSŁAWA

Ten

14 ODGŁOSY

Ale co mu powiedziałi:m,

działem!

SZYMAŃSKIEGO.

młody człowiek

reprezen-

tuje tak zwany humor czarny,
chwilami lekko makabryczny,
zarazem też poniekąd ostry,
jako że noże, szable, toporki ł
temu podobne narzędzia pojajego rysunkach
wiają się w
szczególnie często.„

No i bardzo dobrze, wreszcie

jakaś rozmaitość, prawdę mówiąc było trochę nudne wciąż
i wciąż śmiać się z teściowych

kelnerów i rozbitków na bezludnej wyspie.
AJENT

Mimo usilnych nagabywań nie możemy jakoś zdecydowa<·
na opublikowanie zdjęcia przedstawiającego zespół Kolumny Ajencyjnej Byłoby to nirskromne i orzrdw<'zesnl' - do·
nie setnego,
jrżl'łi
czekajmy przedtem jakiegoś jubilf'uszu
to przynajmniej <1„ udziestPgo oiątego wydani!).
Ponieważ jednak czytelnicy zda.i>\ sie być strasznlP. ciekawi
redakcyjnej kurhnł prnentujemy tt'spól rt'da~ują.cy sąsiadu
Jąoe z naszą kolumny „W kr('gn fantaslvki". Nif:. udało ,je
nam ustalić, kto z tej trójki jrst najwa7nlpjszy chodzą jl'd·
nak słuchy, że ekipa zostanie wkrótcl' wzmocniona o Sll.
PER-EKSPERTA. Fotkę SUPER ERSPER IA również postara·
m! się zdobyć, choć jest to podobno persona wręcri przerasię

i;aJąca.„

.
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Nie znany
poeto

Ale przypomnieć poetę warto, zwłaszcza, że budził tak
sprzeczne reakcje. Aleksander
Bruckner poświęcił mu w swoim studium o poezji XIX wieku ... dwie linijki druku. Natomiast w dwudziestoleciu mię
dzywojennym krytyk Stefan
Napierski pisał o nim z nie·
wątpliwą
przesadą,
że
jest
„ogrnwem brakującyi;n między
Norwidem a Faleńskim". Już
po wo;me Julian Tuwim w
swoim zbiorze poetów polskich
opublikował aż 11 wierszy Lie·
dera, dając w ten sposób dowód jak wysoko go cenił. Na
przykład w tej samej tuwimowskiej antologii Przesmycki
me ma żadnego wiersza, Artur
Oppman tylko 5, a Deotyma
zaledwie jeden.
Wróćmy jednak do roku 1889,
kiedy to w Krakowie Wacław
L1eder 0 publikował debiutancki
tomik
„Poezyj".
Publikacja
przeszła bez echa, a zatem Lieder przygotowując w 1890 roku drugi tom ogfosff prenumeratę w prospekcie której pisze:
„Ponieważ
pierwszy
zbiorek
rozszedł
się w tak bajecznie
małej
ilości
egzemplarzy (...)
przeto przed wydaniem drug;ego chciałbym z góry zabezpieczyć jego
przyszłość przez
ogłoszenie
przystępnej prenu·
mera ty".

Efekty tego działania reklamowego były dwa. Pierwszy
to ten, że prenumeratę zgłosi
ły... dwie osoby. Drugi natomiast - przez poetę również
nie przewidziany - t-o taki, że
recenzenci. którzy przeoczyli
z.blOrek z roku 1889. rzucili się
teraz na książeczkę młodego
poety i formalnie zmieszali go
z błotem, odmawiając wszelkich wartości.
Wacław
tę

Lieder w odpowiekrytykę wycofał z
księgarni
cały nakład swego
pierwsze.go tomu i spallł, natomiast nakład tomu drugiego ograniczył
do
sześćdziesięciu
egzemplarzy
niesprzedażnych,
zabraniając
jednocześnie
jakichkolwiek przedruków.
dzi na

W t~n sposób przez lata całe
na wet profesjonaliści. historycy
literatury znali te wiersze z
jakichś późniejszych wydań i w ogóle poezja ta' stała się,
jak pisze Juliusz W Gomulicki·
- „prawdziwą legendą literacką niepokojącą krytyków
i
.przypominaną od czasu do czasu".
minęło

siedemdziesiąt lat od śmierci poety,
który siczególn1e zasłużył sobie
na miano nie "71a.nego. Czy słu
sznie? Chyba nie - dowcx:lz1
Gomulicki choć przyznaje, ie
większa
część
tej twórczości
bezpowrotnie
z.wietrzała
ale
jednak pewne utwory Liedera
należą bez wątpienia do pięk
niejszych klejnotów polskiej literatury narodowej.
rocznicę śmierci

tego poei to. że
był z pewnością
prekursorem
polskiego m'bdernizmu, ba, że
W

ty warto

Tyle autentycznych zasług w
dziejach polskiej poezji, a jednak - o paradoksie - los skazał tę twórczość najpierw na
zlekceważenie, a potem na zapomnienie.

JERZY WILMA~SKI

Niedawno przeczytałem w
jednej z gazet zapowledż programu radiowego: „Nie znany
poeta Wacław R.ollcz-Gieder". No tak: rzeczywiście "nie
z.nany, bo przecież ten błąd korektorski jest wielce wymow·
ny. Chodzi wszak o Wacława
Rolicz-Liedera, poetę,
który
nie miał szczęścia do współ
czesnych, gdy rzeczywiście, do
polskiej poezji wnosił oryginalne wartości, a dziś stanowi tylko zabytek literacki, więc też
n~e bardzo jest sens odkurzać
owe wiersze.

W tym roku

na wet współcześni poeci lingwistyczni mogliby się przyznać
- gdyby go znali - do pewnego
powinowactwa z tym
XIX-wiecznym
autorem. W
pewnym stopniu był Lieder
także
prekursorem zarówno
poezji skamandrytów, - jak i
międzywojennej awangardy.

przypomnieć

B

Spojrzenie
znad
szachownicy

a od

Kościoła kilka zasol"lnych para.fii, iżby nie mu;:,lal
nazbyt troszczyć się o chleb
powszedni.
Potem zrobiło się w tej ma
terii jakby
gorzej, z<;lbrakło
mecen.asów po prostu i wielu
sławnych
szachistów um,e~alc
w zapomnieniu i nędzy, chyba - rzecz zrozumiała - ż~
posiadali zamożnych rodzic6•11,
bądź jakieś
inne unoi::zne ta·
lenta.
A dziś - proszę - znów z
tym lepiej.
Nie tak daleko szukając, na
rozegranym w tym roku tur.
nieju
arcymistrzowskim
w
Bugojno, Jugosłowianie ufuPdowali nagrody w wysokc.•c·
6000, 5000, 4000, 3000, 2000,
1500,
1000 i 900
dolarów
Osiem nagród na ć z ter n as tu
zaledwie
uczestnikow,
prawda, że graczy najwyższej
klasy, a do tego tzw. „starto·
we" w wysokości od 500 jo
3500 óolarów w zależności od
m;ejsca
zawodnika na tz\\',
listach rankingowych. Co Jo
mnie gotów byłbym wziąć te
marne 500 dolarów
i wca!"
nie grać. pech
jakiś spraw•!
je.clnak. że organizatorzy :z.1pomnieli mnie zaprosić ...

stępstwo
I

3.

Wszystko
t-o
oct.y>\\ l~ e
piwo" w poro\vnam"J
honorariami, jakich żądał (i
jakie otrzymywał!)
wielk1
niez.apomniany, nieznośny, n~
rowisty,
arogancki, a przy
tym
wszystkim
genialny
„Bobby" Fischer.
Bobby"
w
ogóle
n•.e
ch ~iał grać bez f<Jrsy, twierdząc może i nie bez cienia
Piszesz na tym miej5cU
racji - że skoro ludzie chr(l
o różnych rzectach - zar.moglądać i jego i jego
partie,
cają mi koledzy spod znak.i
niech ktoś za to płaci. W rebiałego sk<Jczka i czarnego k<Jzultacie przed meczem o tytul
nia - ale o naszei ukocha.:iej
mistrza świata
ze Spassk•m
grze. szachach
właśnie, bą
urządzono
swoisty
przetarg.
knąłeś zaledwie parę razy ·
Belgrad oferował na fund l~z
to jedynie
na marginesa:h.
premiowy 152 tysiące dolarów
Pi·sz o szachach, przecież to
Bueno•s Aires
proponow"lo
też ciekawe, przecież to
równych 150 t:rsięcy, Reykjamo·żna powiedzieć samo ż: . vi1k 125 tysięcy, Sarajewo
cie ...
120 tysięcy, Dor·tmtrnd 92 tysiące, Amsterdam 80
tysięcy, no i tak dalej, coraz
1.
skromniej.
W rezultacie mecz. - z.akoń.
cwny, jak wiadomo, zwyc:r.;Życie, życie.. iprzy!l"ÓW1lywastwem Fischera odbył się
nie sz.achów do żyda jest k..iw ReY'kjaviku, z tY'm. iż w
szące choć niekiedy zawodne,
ostatniej chwili angielski bannatomia.st
przyrównywan'e
kier Slater dorzucił lek'<ą rę
szachów do wojny, ściślej ką 50 tysięcy funtów
s1terbitwy, sprawdza się zawsze,
l ingów, niemalże podwajaJąl
- jako ie s.z.achy, pisałem juto
fundusz nagród. Nieźle, prawtym, były w swoich pradzieda?
jach grą wojenną,
odwzorowaniem z:magań dwóch wrogich armii. Zarówno podctn!
4.
bitwy jak i partii
szachów
można bowiem mówić o ClaFischer
zdobywszy
tytuł
sie potrzebnym na pełną m0mistrza świata nagle przeo;bł
bilizację
sił. dmżności linil
udzielać się na turniejach, w
komunikacyjnych,
możliwości
rezultacie,
gdy po trzech laataku w centruim
bądź
Il.!
tach przyszło mu stanąć do
jednym ze skrzydeł, ruchomej
obrony tytułu
w
meczu z
bądź stałej
obronie,
mane •
Karpowem, licytacja o prawo
wrach pozorujących i tak daurządzenia
spotkai!lia rozgolej, i tak dalej.
Przyznaję
jednak,
te n .~ rzała ze zdwojoi!lą siłą.
Manila (za czym z. pewnoś
mam zbytniej ochoty pisać o
cią krył się uwielbiający szawo"jnie zwłaszcza iż dla od·
chy prezydent Filipin Marwzorowania wojny współcze~
cos) zaproponowała 13 mili-Onej trzeba by wymyślić jakieś
nów franków
sz.wajcarskkh,
nowe, stras7Jiwe,
nie przyczyli około 5 miJfonów dolapominające dawnych atomowe
rów. Następni konkurenci zuszachy Gramy
sobie,
grastali daleko w tyle: Mediola'1
my, aż tu nagle
huk, błysk,
proponował 1,1 miliona tychż~
słup dymu nie ma figur,
fr•nków, zaś biedne Mexi 0 0nie ma sz.achownicy. nie ma
Cit,Y zaledwie m!Hon.
• nawet nas, samych graczy. A
I cóż powiecie
Czytelnicy
komisja ~ędz.iowsl<;a og1ądają ..
nie grywający w szachy, dla
ca zmagania gdzieś tam z laktórych wszystkie te :tinanso-'
tającego talerza, orz.eka: białe
we hiistoryjki są - być mostały ciut le.piej, zanim pra~lo
że kompletną
nowością?'
! z.~asło, a.le że i czarne miały
Otót Fisc·her, sp le rając się «>
kontr-szaniSe, przeto m:.najemy,
regulamJ.nowe drobiazgi, w oże iest remis.
dziękuję
Otóż co do mnie,
góle nie przybył na mecz, fr!v
PQkOj0'1'•P
pięknie za podobne
cąc tytuł bez. gry i nie otrzyrozstrzygnięcie.
mując ani giro.sza. Gdyby natomiast przybył i nawet przegrał ws2ystkie partie. to w
2.
zgndzie
z
regulaminem z
Reykjaviku - i tak otrzymalby 32.5 proc. flmduszu
preJ:'oro.zmawiajmy więc o i.ymioweg<J. Przyjmując. że przy
ciu nie o śmierci. słowem pn.
jęta
została
oferta
fai iii,
stawmy śmiałe
pytanie: Clj"
cz~'l; 5 milionów dolarów dłz szachów można w ogóle wyloby to ... Kręci mi się w gło·
„małe

Forso
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żyć?

Owszem, można
brzmi
odpowiedź. Z szachów można
było wcale nieźle
wyżyć w
czasach renesansu i odrobi„ę
późniejszych,
gdy wybi.tnvch
mio;trr.ów nie tylko
chętn:e
witano na królewskich i k.;1ą
żęcych dworach. a.Je niemal7:'!
dosłownie obsypy~vano złotem.
Naj~łynniejszy

gracz hiszpa(1ski, proboszcz
z Zafry
w
Estrama<lurze Ruy Lopez oe
Segnra otrz~ał od króla F" ·
lip~ TT wspaniały łańcuch ze
złotą wieżą, który stale nosił,

·

r'

Witold
Henryk

nie bez perwersyjnej
teraz o
tych trudnościach. Natomiast
- kol'lczę myśl Putramenta chyba nie zdają sobie sprawy
z tego, że to dolarowe zadłuże
nili nie jest jedyne, które nas
teraz obciąża. Nie dają nam teraz tych miliardów, to my już
sami, my środowiska twórcze,
staramy się zadłużać wobec
naszego społeczeństwa, wobec
naszych odbiorców". Nie jest to
obecnie jedyny głos „wołające
go na puszczy", która jeśli nie
przemieni się w pustynię, to
stanie się w krótkim czasie zarosłym chwastami ugorer1'1.
Bojkot czy - jak pisze eufemistycznie Putrament - „przyhamqwanie twórczości" jest zasadą, wywodząóą się w prostej
linii z logiki
reaganowskiej;
pon;eważ kocham naród polski, głęboko współczuję społe
czeństwu, całko.wicie się z nim
solidaryzując,
dlatego cofam
kredyty, nakładam embargo„
wprowadzam restrykcję, osła
biam gospodarkę. Wiem, że obraz Reagana jako żelaznego
wilka zatracił swoją moc perswazyjną przez
nader liczne
użycia, niechaj zatem w tym
tekście słuty jako s tylistycz.ny
chwyt uogólniający pewien typ
przecież
rozpowszechnionego
myślenia i, co gorsza, działania.
Nasi aktorzy nie chcą występować w telewizji, traktując
ją jako bastion władzy, zapominając przy tym, że jest ona
także
(telewizja
oczywiście)
najważniejszym i
prawdziwie
demokratycznym, bo najbardziej powszechnym środkiem
przekazu wartości ku.iturowych
dla więcej niż mity·czne ,,dziesięć milionów".
Grają
w teatrach dla kilku setek - jasne
- na złość Władzy. To prawie
tak, jakby łódzcy tramwajarzć',
bez względu na potrzeby pasażerów, jeździli tylko na trasie
od pl. Niepodległości do placu
Wolności, pomiając inne linie.
N~e mam zamiaru straszyć
aktorów, że przez nieobecność
na małym ekranie stracą popularność i praw·da - sławę,
bo szeroka publiczność o nich
zapomni, a miejsce Holoubka i
Zapa·sie·wicza zaj1hą Wiśnitw,,·ski
i Kowalski. Ten publicystyczny
koncept, choć tu i ówdzie się
pojawia, n:e ma ani grama powagi.
·
·
„Skutki są ewidentne - cytuJę dalej Putramenta. Po
p:erwsze narastajcf -one szybko.
Po drugie - to nie jest zaprzes ta:i.e wszelkiej t ,:órczości. to
je t tylko jej elekcja. Pierwsze, które na niej cierpią, to
są te lepsze, przydatniejsze jej
odmiany. Zły pieniądz wypiera dobry („.).
W tych kilku
miesiącach
na powierzchnię
wypłynęłQ zjawisko, które można umownie nazwać Wołomi

przyjemności ćwierkają

•
W konca września l den z
domó v wypoczy kowy-.h w pobllżu Warry, ltcznie „zasiedlony" przez
urlopową Polon ę
zelektryzowała wiadomość,
ze
oto, nie przerywając mileg >
nadmor_k1ego relaksu można
będzie zarobić w spo ób lek d,
łatwy i przyjemny, w walucie
pr. ez rodaków
cenionej, tj.
bułgarskich lewach.
D gre ja dla niezonentoVI, •
nych: 1 le\'v w wym1amc. tu
rystycznej równa się 60 zł, butelka „Słone.z.nego Brzegu" 3,80, kożuch od 300 lewa,
para eleganokich mokasynów
męskich 30-35 1.
Przyjechała mianowicie ekipa filmowa
wpro.st z kraju,
kręci na wybrzeżu, poszukuje
statystów, wyłącznie Polaków!
Jeśli Polaków perorował
jeden z wczasowiczów
to
z.naczy, że nie chodzi o statystowanie,
tylko
o epizody.
Trzeba będzie coś mówić. A za
epizody, bądź co bądź robota
aktorska, artystyczna to płacą, ho hol Taki Kłosil'lski to
na przykł!td wyłącznie gra epizody, a żyje sobie jak panisko.„
Jeden z. bardziej przedsiębiorczych rodaków wybrał się
cichcem do Warny, odnalazł
kierownika produkcji i zaklepał miejsca dla kilkunastoosobowej grupy zaprzyjaźnionych.
Rzecz utrzymano w tajemn!cy
przed ogółem i umówionego
dnia grupa
kundydatów na
gwiazdy filmowE cichcem opuśc'la hotel, u!TącuJąc w ten klasyczny poniekąd sposób konku-'
rencję.

Na planie 1!1kazało się, że zadanie artystycme, jakie stawia
przed nimi reżyser nie jest
pecjalnie trudne. Robią po prostu tłumek na plaży. Dodatkową at<rakcją tego rzeczywiście
ni zbyt wyczerpującego zajęcia było bezplatne oglądanie
jednej z v.-arsz.awskich aktorek,
w celach artystycznych r'.lzebranej do ostatniej szmatki.
Wszystkowiedzący organ za~~;e. t~ol;~:te, r;,~sz~,ro~~m~d- tor t°w~j ekip.~. ~rłty t~wh ·;· ó
Ok P
t
J'
arna o.r w wyJasma
cic ym
mi loi; W.·
ro ne
s ras7.
szeptem swojej gromadce: ... siąt
we. pieniąd.z~. na ~tóre ~tra-- tysięcy film zapłacił teatrowi,
szlnvy, wc1ąz targu)ący slę o
zeby
sk
t pi·! 1
f
B bb "
t
„.
a wys ą a.
orse ·· 0 ~·
po
pros u
Wreszcie czarnomorska przym~hnął rd:ą. bardzn tru<l ~ goda a.rtJ:styczna dobiegła końopraw . ·
r
ea, zd.ięc1a zakonczono 1 nrs1
jest do?rze ~rać. w s,zachy, al
bohaterow'e udali
się
do
1
;rozumieć sz~chistóv- Je>. p~•edst,awiciela producenta filJCSzcz.e trudmej.
mu po honoraria, ~rzeliczając
ner vov.a: Dziel'! zdjęciO\\ y to
będzie chyba z 50 iP\\'a, ra1.y
d va to setka za setkę ma~1
trzy p ry butów, vt kraju spoJERZY P.

St111P w~półpracują · Tadeusz Błat.ejPwskl K rzysztor Drzewiecki. Grzegorz Gazda,
Ka.spprkl.-wk:z Włod7.lmleri Krzemiński, Krystyna Namysłowska, Ewa Panlłiewicz
SroczyńskL Jerzy Wilmański.
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N gie

kojnie pchnę po 8. Rhem
prawie 25 patyków!
Tymczasem członek ekipy
spokojnie i skrupulatnie zanotował nazwiska i adresy statystów i solennie obiecał,
że
najdalej za dwa miesiące przyślą im pieniądze
- złotówki
oczywiście! do domu ...
WyjaSniła się tajemnica, dlaczego ekipa nie angażuje Buł
garów, tylko szukała Polaków.„
Przy okazji rozumiem, dlaczego na czarnomorskiej plaży
w stroju organizacyjnym naturystów musiała wystąpić polska aktorka, a nie miejscowa
piękność.
Po prostu filmowi
łatwiej
zapłacić
te ... dziesiąt
teatrowi w Warszawie niż honorarium dla siły miejscowej.
I to właśnie dowodzi wyższości
złotówki nad innymi walutaml RWPG ...
Dlaczego natomiast cala opi~ana powyżej historia zdarzyła się akurat w Warnie, nad
obcowalutowym Morzem Czarnym, a nie· nad Bałtykiem południowym,
do któ:ego mamy bezpłatny dostęp zagwarantowany Układem Jałtańskim i
pcitwierdzony w protokole rozmów poczdamskich, tego nie
rozumiem i chyba nie zrozumiem. Zadecydo.wały widocznie ważne względy artystyczne.
Hej, łza się w oku kr>ci.„
Kiedyś,-±o 'my filmy kręcili we
Francji i w Kanadzie, we
Wlo<zech i Hiszpanii.." Teraz
w Bułgarii zaledwie, a już się
jakiś fel eto n' sta doczepia ...

nem".
W tych dniach GUS przedo aktualnych
realiach ekonomicznych naszego kraju. A zatem, we wrześ
niu, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłeg.o roku
„wzrosła produkcja
sprzedana
s.awił informację

przemysłu
uspołeczniooego",
„nastąpił
wzrost wydajności
pracy", „utrzymywał się wz.rost
sku.pu żywca wołowgo i wieprzowego", „wzrósł eksport i import w handlu i krajaml so-

cjalistycznymi
nymi" itd. Ale

i kapitalistycz,,utrzymywał się brak równowagi
na rynku wewnętrznym" ora,.z
wiele innych „niekorzystnych"
tendencji". GUS jak biblijne
drzewo rodzi owoce wiadomośd
dobrego i złego. Usatysfakcjonowani są na równi optymiści
(światełkd
w tunelu jednak
błyska!) i pesymiści (No taik!
A nie mówiłem? To się musi
źle s -ończyć!). Nie będę dociekał, których o·becnie jest wię
cej. Co najwyżej mógłbym dodać, że jak jest naprawdę pokaże czas, dopisa'\'.: coś ,1na okrągło" o przy2zł-ości, która bę
dz:e lepsza i feLeton zakończyć.
Jednak nie o sytuacji gospodarczej PolsJ·i we wn:eśniu
jednocześnie

chcę mówić.

„Wsiyscy j~ż jesle~my świa
domi gospodQrczego zadlużema
Polski - pisze w słuwie od
redaktora Jerzy Pu\rQmen t na
str. 3 „Literatury", którą oto
ten sędziwy żubr litewski wyprowadził bezpiecznie
z matecznika - jużeśmy się przyzwycza!li do tych miliardów
dolarów. Najszybciej to przyszło pewnie naszym dz1ennikarzJm, tym
zwłaszcza, którzy
tak niedawno uprawiali propagandę su kc es u, ci błyska wicznie nauczyli się dwu i pół fraze. ów o ,.trudnej sytuacji" i
- dodaje autor „Małowier-

r

Putrament pi.sze o literaturze, ja 0 teatrze, ale te dwie
dziedziny należy, w kontekście
obecnej sytuacji kultury. czy
szerzej, wszelkiej działalności
•intelektualnej, traktować synekdochicznie,
Mogę jako niepqprawny optymista wierzyć, że za rok, no
powiedzmy . za trzy albo pięć
będę się śmiał z bonu na buty
lub z kartki na smalec. Nie
mogę jednak sobie wyobrazić
odbudowy tych zniszcze11 (jeśli
wciąż

będą

się

nawarstwiać),

które czynią „patriotyczne" racje, rozrzucane prze:i: odwróconych plecami (do kogo?) orę
downików irrealnych haseł.
Zresztą nie
rzecz tylko w
„przyhamowaniu twórczości" żeby posłużyć się raz jeszcze
eleganckim zwrotem Putramenta. Obserwuj~c: fakty i zakresu dystrybucji .dóbr kultury (to
ma być aluzja do pro.fesjonalnej dyscypliny naukowej, którą zajmuje się nowy minister
kultury), patrząc na meandry
polityki kulturalnej, na propozycje artystyczne ro.zbudowanych przecież instytucji, na zalew muzycznego prymitywu
(tzw. muzyka
rockowa), na
astronomkzne ceny książek,
gazet i czasopi,m, na jawne
obniżenie się pozirmu programu telewizyjnego (rzecz me w
pieniądzach ani innych „trudnościach
obiektywnych") itd„
itd. można się .zastanawiać czy
nie utworzyć (legalnie, legalnie!) jakiegoś „Veta" na rzecz
nbrony konsumentów, kultury.
Wprawdzie byt kształtuje Ś\\"ia
domość, ale rea liwjmj'Ż tę teor.ę dialektycznie: świadomość
kształtuje byt.
Honorarium za
ten tekst
prenumeratę
przeznaczę
na
„Literatury".

GRZEGORZ GAZDA

Tygodnik społeczno· kulturalny „Odgłosy" al. A. Mi~ktewlcza 11, kod 90-438, r,ódz. TelPfon'y sekretariat t rerlakto1 oaczeluy 652 44 sekretarz redakcji 680-{19 publlcy~cl 677-70 RedekcJa nie zamówionych rękopisów nie GWreca tastrze2a sobie rówutei prawo do skrótów lntm-u111cji o waruni<ach
prenumeraty odz.leteją oddział' RSW .. Prasa - Książka - Ruch'" I urzędy poc:ttowe. Ce'Ja prenumeraty roczne! 1040 il Prenumeratti z.a decenlem wysyłki u granice przvjmuja RSW „Prasa Książka Ruch„ Centrala Kolportezu Prasy I Wydawnictw 00-958 Warszawa ul Towarowe 28,
k„ t<' NBP icv l>ddzlal "' War"2awle nr ll53 201045 139 Prenumerata ta Jest droższa od prenumera-

ty 1<•a1 we1 n ~o oro<'
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z.e stron)-' 1

męskiego.

pan

„Emigration"

u1Jąnen1

C.tlJ. L.l..J

zwisu nocnego,
a
krawat
zwisu
A teraa: niech
uważa.
Po-

dyktuję paou jednowyrazową nazwę, która wydłu
ży znakomicie pański reportaż. Proszę notować litera za literą: grotselstakselniederholerleiterblock.
- Boże kochany, jeszcze się z takim tasiemcem
nie ze.tknąłem. Co to oznacza?
·
- Blok na statku żaglowym, służący do stawia111la żagla trójkątnego. Podjąłby się pan znalezienia
polskiej nazwy składającej się z jednego słowa?

Przy podwieczorku (herbata lub naturalna kawa z ciasteczkami, dwa razy nawet był tort) nasz
steward zagaduje mnie:
- Pan jest dziennikarzem? A czy żna pan Andrzeja Makowieckiego, on też mieszka w Łodzi.
- Oczywiście, że znam. Drukujemy się w tym
samym tygodniku. Czytał pan kiedyś .. Odgłosy"?
- Nie. Chyba do Szczecina nie docierają. A pana Andrzeja proszę serdecznie Pozdrowić. Wspaniały kompan. Zeszłego roku płynęliśmy
razem
„Warszawą" do portów Afryki.
Trzy miesiące
wspólnego pobytu na statku to jak kilkanaście lat
znaiomości na lądzie. Można się pcznać orl podszewki. Niech mu pan przypomni ten bal u Mur:tyn6w i Murzynek ...
So.P-łniam prośbę pana Michała Cabonia. a pana,
panie Andrzeju, proszę o trochę szczegółAw. gdy się
apotkamy na kawce ?I klubie ..•

nie ma nic do roboty.

Wydane

przez ambasadę holenderską w Warszawie wizy
ważne są na wszystkie trzy kraje Beneluksu Belgię, Holandię i Luxemburg. 'Toteż wcześniej niż
w Rotterdamie opuszcnmy statek
Pogoda ładna, słońc,.. grzeje, ale dmie wiatr, który tak rozhuśtał fale Morza Północnego.
Przystanek autobusowy przy samej kei. „31"
kursuje co pół godziny. A nam się spieszy, tylko
półtora dnia pobytu w Antwerpii)
Samocl).ody sznurem ciągną w kierunku miasta.
- Mógłby się który zatrzymać i zabrać nas
powiadam do żony. W tym momencie jasny „Audi"
hamuje z piskiem opon. Wychodzi sympatycznie
uśmiechnięty pan. A jednak ruszyłQ go sumienie - odwzajemniam się miłym grymasem twarzy
i popvcham żonę w kierunku auta.
- Bitte, Zoll - pasażer „Audi" miga mi przed
oczyma legitymacja. sprawdza nasze
paszporty,
skrupulatnie bada zawartość mojej aktówki, torby
żony, kłania sie · - i sam od.ieżdża w siną dal.
Celnicy w Belgii nie są tak tolerancyjni jak holenderscy. Potrafią długo wędrować za turystami,
bywa że i w sklepie przetrząsają ich manele.
W drodze do miasta mijamy rozległy plac dosłownie usiany samochodami. Wóz przy wozie, najrozmaitsze marki świata. To samochody na sprzedaż. Ceny wystawione za szyba Belgia, zwłaszcza
Antweroia, -słynie z najtańszych samochodów. Już
za sto dolarów można nabyć cztery kółka na cho-

MO.I DZIENNIK

przez tyle tygodni... Wyobraźnia podsuwała ml takie widoki, że w nocy zrywałem się z koi. Niejeden z nas dostał kota na tym punkcie...
- A czy nie pomyślał pan, że i żonę mógł targać podobny niepokój? W portach na Zachodzie
czyha wiele pokus.
- Tym gorzej. Każde z nas ci~rpiało.
A jak
wracałem do domu, synek oytał zony: „Mamo. kto
to jest ten obcy pan?" Chypa już się nie zdecyduję na takie wyprawy. wolę krótkie rejsy .. ;
Robię w pamięci rachunek.
- Taki rejs jak nasz trwa dziesięć dni, czyl! w
ciągu miesiąca jesteście dwadzieścia dni w morzu
i dziesięć w kraju.
- Żle pan liczy. Dwa razy jesteśmy PO dziesięć
dni w morzu i dwa po pięć w krąju z rodziną. To
całkiem co innego ... ,

OSMY DZIEA,

i4

PIĄTEK,

odpływamy do AntwerplL, najbelgijskiego i jednego z najwię
kszych w świecie. Już tylko godziny pozostały na
zwiedzenie Rotterdamu. Dokąd się wybrać?
- Na targowisko - doradza któryś z marynarzy. - Targi w Rotterdamie odbywają się pięć razy w tygodniu, codziennie
w tnnej
dzielnicy:
Dziś, w środę, niedaleko. Rijnhaven, {łdzieśmy stall
pierwszego dnia do południa. Niepowtarzalne widowisko, poza tym najtańsze źródło zakupów.
Ostatni argument przeważył.
Do
przystanku
tramwa)owego z Vallhaven kawałek drogi. Nie zatrzymujemy się przed wystawami, chodz~y normalnie, twarzą do przodu. Wykupujemy bi~ety w
cenie po dwie pary rajstop od łebka, odliczamy
·pięć przystanków i lądujemy na wielkim placu pokrytym mrowiem ludzkim i niezliczoną ilo6cia straganów.
Myślałem, trafimy na targowisko w rodzaju naszego na ul. Zjazdowej - gdzie gołębie. ciuchy,
stare żelastwo. wszystko na gołej ziemi, Pokrytej
ewentualnie gazetami, pomieszane ze sobą, słowem
galimatias na cztery fajerkL
To co ujrzeliśmy
przypomina raczej oawilony wystawowe na Targach Poznańskich. Stragany wyciągnięte w równe
rzędy, branżami. Zaplecze ich stanowią i:stetyczne
furgonetki, którymi handlowcy
przywozą towar.
Wykładają go na widok publiczny pięknie ułożon;r,
asortymentami. Dział spożywczy. gdzie można się
pokrzepić na ciele apetycznie przyrządzonYI? śle
dziem i nabrać na plastykowy talerzyk posiekaną
cebulkę z oliwą. Kto ma życzenie na coś konkretniejszego - proszę bardzo:
orygi.nalne salami z
osła, paró\:v\ti na gorąco.
jest do tego chr~a·n I
musztarda, a na deser można sobie wybrać owoce
ze wszystkich stron świata.
Dział muz:yczny z adapterami najwyższej klasy
I taśmami najnowszvch nagrań. Gdy jeden stragan
puszcza melodyjkę. pozostałe m!lkną.
żeby nie
psuć szyków konkurentowi. To się nazywa czysta
(rai
A może coś dla oka? Są I reprodukcje obrazów
mistrzów holenderskiej szkoły. Jeleni na rykowisku nie ma. Wyropy porcelanowe i fajansowe też
wysokiej klasy.
Uff ... Mienią się zlotem i srebrem Indyjskie 11~
knie, spódnice. Gamą barwnych kolorów wabią.
peniuary, bluzki, sweterki. Aż oczy bolą. gdy się
na to patrzy. A cały dowcip w tym. że gdy u nas
na bazarze za wszystko trzeba przepłacać, tuta'j
kuouje się nowe rzeczy o oołowę taniej niż w
skleoach. nawet tych portowych.
Napatrzyłem się już do woli, zostawiam ionę pod
opieką pozostałych pań ł wracam na statek.
Na przystanku tramwajowym grupa uczniów i
uczennic z młodszych klas poEl o·pleką wychowawców. Dużo wśród nich murzvńskich dzieci. Stary
Holender, pykając z fajeczki. wskazuje na nie palcem i tłumaczy ml coś w ojczystym języku. a g~y
widzi, że ma przed sobą cudzoziemca - po niemiecku:
.
- Grozi nam katastrofa. Za Ileś lat Holandia
będzie czarna. Pan wie jak oni się szybko rozmnażają? Są w szkołach klasy, gdzie na dziesięcioro
dzieci przypada sześcioro murzyńskich!
Na statku ruch. W ładowni uwf.laja się wózki
akumulatorowe rozwożąc I układając
podawane
przez dźwig ładunki. Zabieramy stąd do kraju flaki solone w beczkach, kakao, kawę. dżin Bolsa i
inne spirytualia.
Pierwszy oficer jest zaaferowany. Niepomyślne
wlaciomości Sztorm na Morzu Północnvm. wzmaga
się. Ostatnie doniesienia mówią o dziesiątce Tvlko
tego brakowało mi do ~zczę~<'ia ! Wieczorem może
by~ ładna 1abawa. Potań('ówka bez orkiestry.
Godzina 17 45. C11mv wr'łcają na ~tatek Znowu
płvn!emy . kanałem
Potem - rzeka Maas. Morze
P6łnocne (brr!). rzeka Skalda i iutro rano Antwerpia.
- Je~ll ma pan coś do mnie. proszę korzystać
z okaz.ii. Przed .nami dwie godziny
spokojnego
pływania zaprasza kapitan.
- Interesuia mnie te śluzv. O co tu właściwie
ch(ldzi? Raz nuszczaia wo<le do kanału I statek się
oodn'lsi. to znowu wypuszczają I statek siada ni~ei. Czv nie można hv ołvnąĆ' prosto. bez kO'!'Zystania z tvch urzadzeń?
·
- CTdvbv to bvło możliwe. Holendrzy nie zbudowal:bv przed w;Pkami <luz a <tatki nie musiałvbv bn1i~ cieżkich nienir>r'ł7v za każde przepuszczenie S1 1i7v są knnieczne M1pdzv ooziomem wAd
Bałtv1i:u i Morza PliłnocneP"o !<tnieie rótnica •nowNl..,wana ro.in wahaniami nłvwowvmi wód Morza. Pńłnocne!l'o. co 7. kol pi iPst ·na<tenstwPm ond7:a.
łvwania KsiP7.VC'~. A 7-•tem hP7 wvrównania naziomu wód w ohvrJwp al<wenaC'h nrzpnJvnieci ... statku
bvł"hv niemo71iwP. A tak nn 'S<'llmow;rnln w <lu.
7f P 7amvka .:„ donh•w worlv . z nhvrlw11 <trnn i
wvrAwnuie iei nnziom oo no?.iomu
wodv mor7.a
c„v "7Pki. d'l 'ktArvc'li wnłvwa ~tatek nto cala fi-

Sam jadę do miasta. żona się rO'Zchorowała. Angina czy inne licho. Całą noc trzęsła ją gorączka,
ale nie chciała mnie budzić. Gorzej, bo nawet nie
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Afterp·k
i ulica m,..,„„
dzie, a za kilkaset dobrze zachowany wóz. Kto si•
na tym wyznaje, dokona pomyślnej transa·
kcji. Oczywiście należy liczyć się z dość wysokim
u nas cłem, kosztami transportu, w sumie jednak,
jak twierdzą wtajemniczeni., skórka opłaci się za
wyprawkę.

Znowu sklepy, jeden przy drugim.
„Wszystko
dla marynarzy!" - głoszą napisy w różnych ję
zykach. Za szybą dewocjonalia i wywieszka: „Biblija biespłatno". Dostaję trzytomowy komplet w
języku l'osyjskim: modlitewnik, Nowy Testament ł
ksiażeczkę o żywocie Jezusa Chrystusa.
W innych portach na Zachodzie rozmaite misje
religijne jeszcze troskliwiej zabiegają o duszyczki
wiernych. Kilka lat temu w Manchesterze zaproszono nas na najnowszy western do Domu Marynarza „Stella Maris". prowadzone110 przez miejscową misję katolicką. Pojechaliśmy z żoną w towarzystwie II oficera i pana „radiego", to znaczy
radiooficera. Film był dobry,
a gdy seans
się
skończył, ksiądz wręczył każdemu z nas książecz.
kę do nabożeństwa w polskim języku I powiódł
na odprawianą przez niego mszę. Książeczka, drukowana w Aleksandrowie Kujawskim, zaopatrzona
była w ciekawe przerywniki, obwiedzior.e czerwona ramką: „Pamiętaj. nos zawsze wygodne obuwie
żebyś w niedzielę chętnie chodził do kościoła". W
nabożeństwie uczestniczyliśmy we troje,
„radio"
zmył się i to dosłownie. G<ly po godzinie opuszczaliśmy gościnne progi, pływał jeszcze
w krytym,
wyłożonym kafelkami basenie, bęclącym do dyspozycji marynarzy odwiedzających ,.Stelle Maris" ...
Antwerpia jest ładniejsza od Rotterdamu. Może
to pierwsze wrażenie, autobus wysadził nas w sa- '
mym centrum. gdzie jeszcze więcej parków. zieleńców i urzekaiących kamieniczek z XVI i XVI!
w. Obiecywałem sobie zwiedzić- słynną katedrę go.
tycką z obrazami Rubensa oraz zamek Steen z tego
_ s.amego okresu. Nic z tego nie wyszło. Spacer po
mieście zajął nam parę godzin. a pan Michał prosił. żebyśmy punktualnie przyszli na obiad, bo też
chce wyskoczvć do miasta.
Po obiedzie zostaje na statku. Nie mam sił na
ponowną wędrówkę
Schodzę do mesy marynarskiej na pogaduszki z~p.rzyjaźniłem się już z kilkoma członkami załogi Większośfo pływa Po kilkanaście lat. Bvli w Australii. Azji. Afryce, Ameryce
Południowej. Każdy taki rejs trwa po kilka miesięcy.

wyobraża pan sobie Jaka to udręka. !a
razem. ledwo statek odbiiał od brzegu,
o.garniały mnie najczarńiejsze my~li. żona sama

-

Nie

każdym

można

r.prawdzi6 jaką rria temperaturę.
Jedyl).y
termometr na statku stłukł się w
poprzednim
rejsie, a „dwójka", do obowiązków którego nale2y
m.in. opieka nad chorymi, nie postarał się o nowy.
Na szczęście pani doktor jeszcze si.ę nie wyokręto
wała I zaaplikowała jakieś antybiotyki. Z lżejszym
sercem opuszczam statek I samotny za.puszczam się
w gąszcz uliczek Antwerpii.
żona prosiła, żebym kupił banany dla wnuka,
a dla niej jakieś fikuśne rajstopy. Z bananami
nie ma kłopotów. W pierwszej z brzegu owocarni
płacll 40 franków za trzy sztuki, i studiując pilnie
wystawy, brodzę dalej po Falcon Plein, gdzie najwięcej rozsiadło się sklepów odzieżowych. Rajst()l1J
. zatrzęsienie, ale nie widzę nic takiego,
co by
przypadło do gustu mojej- chorej połowie.
Skręcam w przecznicę. Schippers Straat - l staję olśniony: za szybą wystawową manekin z szałowymi, ażurkowymi rajstopami na pięknie toczo
nych nogach. Manekin siedzi w fotelu, na pół nagi, ma na sobie staniczek,
przez który chclł się
przebić obfite piersi. A więc jednocześnie reklama biustonoszy. Co Zachód, to Zachód, tu wiedzą jak zachwalać towar. Podnoszę wzrok nagle ... manekin najwyraźniej do mnie mruga! Przecieram oczy, maneki.n zamyka to jedną. to drug'
powiekę, po czym blond główką czyni: zapraszający
.![est. Więc to tak... Dopiero teraz widzę, że odsło.
nięte niemal do sutek piersi manekina falują, a
w jego oczach za.pala się błysk. Tak się dać nabrać!

Kilka kroków dalej znowu sklep z manekl~em
na wystawie. Ten, a właściwie ta, dla odmiany
zll!jęta makijażem. Podczernia rzęsy, pociąga szminką po wargach, obojętna mina, ubiór więcej
nit
kusy. Po obydwu stronach ulicy mnóstwo sklepów
z wystawionymi, obnażonymi manekinami. Jedna
robi na drutach, a rozkoszny kotek igra kłębkiem
wełny.
inna bawd się pieskiem,
tamta
znowu z figlarnie założonymi nogami czyta z przejęciem żurnal, nie zwracając pozornie uwagi na
przechodniów. Manekiny wszelkiej maści: białej,
żółtej, czekoladowej. Przeważają leciwe, choć nie
brak I młodych.
Manekiny są drogie. Od 20 do 40 dolców. Pracują niemal z chronometrem w ręku. Czas w tych
sklepach liczy się na wagę złota, według starej,
kupieckiej zasady: kończ sprawę I żegnaj. Zegar
nieubłaga'llie odmierza minuty I pa, pa, kochanie,
następny. Interes, obliczony głównie na przyjezdnych, kwitnie w najlepsze. I pomyśleć. że u nas
psioczy się na tych, co leżą do góry brzuchem!
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jomych. Z tablicy Informacyjnej na statku wynika, że odpływamy o piętnastej, wolę jednak być
wcześniej, nuż coś się zdarzy po drodze, a do portu kilkanaście kilometrów.
Żona czuje się z.nacznie lepiej.
Pasa7°rowie .,
podenerwowani, bo nie dotarły dotąd
zakupione
wczoraj rzeczy. Marynarze pocieszają nas:
- Możecie państwo być spokojni. Jeszcze się nie
zdarzyło, żeby któryś z kupców
zrobił
kaiwał.
Mógłby
wtedy na zawsze pożegnać się z bioznesem.
Niemal w tym momencie pod statek
zajeżdża
upragniona furgonetka
Na pokładzie trzy kontenery z darami belg'!jskimi, a do ładowni zjeżdżają ostatnie partie bla•
chy stalowej, którą również zabieramy do Polski.
Poza tym wieziemy dwa używaine s~ochody mocno sfatygowaną „Dacię"
i
pomak>wal}ą w
kwiatki-ciapki „Ład,ę". To prywatne dary Polaków zamieszkałych na stałe w Antwerpii dla Ich
krewnych w kraju,
Krzątanina zakońcrona, godziina 16, odpływamy.
Na Skaldzie mosty zwodzone, dwu I jednoramienne. Ledwo przęsła wracają do pozycji poziomej,
już pędzą po nich samochody. Sluzy inne niż
vl
kanale.·
.
Trasa powrotnej drogi wiedzie przez Skaldę. Mone Północne, Łabę. Kanał Kiloński, Bałtyk, Swlnoujście. Skalda to Skalda, ale na Morzu Północ
nym sztorm dalej szaleje. Dziewiątka.
Steward
zabezpiecza wszystko co może się stłuc, sznurkiem
przymocowuje drzwiczki lodówki I radzi nam Pozdejmować w kabinach szkło ze stolików I półe
czek· nad umywalką.
- Najlepiej zapakować się na Łabie. Będzie na
to sporo czasu.

D%•EW14TY DZIER, SOBOTA,
15 WRZE$NIA .
O dziwo! Jesteśmy na Morzu Północnym I - nic!
wiatru 6 stopni, stan morza 4--5, my zaś nie
odczuwamy nailżeiszych wstrząsów. To dlatego. że
płyniemy „full". dobrze załadowani, zanurzeni po_
nad pięć metrów.
A zatem nie tak! straszny diabeł... Oby tak dalej, a Bałtyk ch:vba okaże się wyrozumiały dla
strudzonych oodróźników.
Stoje 'tla dziobie I natrze jak statek pruje fale.
Wąsaty marynarz (prawie każdy nosi wąsy) spogląda smetn!e przt:d siebie:
- Ohrót ~ntbk:i bHżef...
- Chałupki! - wpadam mu rymem w słowo.
- Niby na jedno wycbodzit - od-powiada, przeciągając się, aż mu coś w stawach chrzęści.
Coraz rzadziej wyjmuję notes z notatkami. Ży
cie na statku już się trochę opatrzyło, spowszedniało. Tęsknię do domu. do pcsłania, na które nie
trzeba się wspina& jak na Orlą Perć . Żeby tylko
zda?yć na ranny Pociąg do Lo<lzi. bo inaczei pół
dnia trzeba będzie przesiedzieć na d"llliorcu. Kapitan zapewnia, że jutro po północy zawiniemy do
Szczecina, tego wymaga twardy reżim nawigacyj.
ny.
Łaba. Robimy porządki. Bosman podarował
ml
obszerny worek plastykowy. Sznurki przezornie
zabrałem z domu. Upychamy bagaże.
Nietknięte
czooki „Aviomariny" wsadzam do ... walizy między
inne drobiaz..,_ Może ktoś z państwa na nie reflektuje? Odstąpię po cenie kosztu.
Siła

DZIESIĄTY

DZIER, NIEDZIELA,

26 WRZEŚNIA
.
.

Bud7:ę się o wpół do siódmej rano.
loński przespałem Zaraz wypłyniemy

Kanał KiBałtyk.

na

Swieci słoneczko morze spckoine. czego więcej potrzeba do szczęścia?
A ja nie· mogę ustać na miejscu. Cały dzień wę
druję z kąta w kąt. Na obiad znowu kaczucha Ale
już nie smakuje tak, jak pierwszei niedzieli.
Czy· aby na pewno zdążymy ·na ten ranny pociąg? Odchodzi o 6.13, a tu Swinoujścia jeszcze nie
widać!
·
Ja.k to śpiewa! ów zakochany kawaler, który umówił się przed wojną na randkę z dziewczyną?
„Jak ten cżas powoli leci, pierwsza, druga pól do
trzeciej .. ", Tylko to było w dzień, a tu głucha
!)Oe za bulajem.
Nikt z nas •ue kładzie się spać. Czuwamy w ubraniu. Dochodzi 1.30 w nocy, niebawem będziemy
w Szczecinie. Już! Zjawia się oficer z WOP Wita
nas serdecznie, pyta jak przebiegła podróż i zaprasza na nastegny rejs.
- Zaraz przyjda celnicy I odprawią państwa.
To nie potrwa długo.
Przychodzą we dwóch. Pokazuję spis rzeczy, jakie kupihśmy za .granicą . Wszystko w porządku.
Przepisy wwozow1;: są bardzo liberalne. W zasadzie
nie ma· ograniczeń w przywozie 'vwności i odzie.
ży , chyba Żf;? ktos zażyczył sobie sprowadzić na
przykład p1ęcdz1esiąL par spodni dztnsowych.
Ale
jeśli tę samą sumę dewiz wydałby na różne rzeczy - po trocb.u z kazdego rodzaju nikt nie
miałby don prete11>j1.
J .eszcze tylko kwitek z pieczątką, żeby nas przepusc?l przez bramę 1 można opu~mć statek.
. Wszysc_y pasażerowie, mimo DJPW ~-pania są usm:echnięc1. to znak, że odprawa orzeszła glad1rn.
~ar_ynarze pom~gają nam znieśr rJakunk: na dół
l z~ładować na ~zekaiącą ciężarówkę. Statek powoli wynurza się ' toni. .•
Ostatnie uścu;ki rąk.
- Do zobaczenia w następnym rejsie!
Pomyślnych wiatrów, stopy wody pod kilem!

l<'l"""łta.

S1'a1,..,o

Gdy zahaczycie kiedyś o Antwerpię i zechcecie
popatrzeć na żywe manekiny, łatwo do nich trafi•
cie: znak orientacyjny - smukła wieża zabytkowe.
go kościoła niemal u wylotu Ulicy Płatnej Miłości.
Zamiast rajstop kupuję wreszcie pa!l'ę błyszczą•
cych pończoch z. lurexu. W sklepie - kilku naszych marynarzy z „Franciszka Zubrzyckiego". Są
- Mamy nawrotkę do Afryki. Znowu trzy miesiące poza domem. I pomyśleć, że już tak blisko
byliśqiy od najbliższych.„
Zostawiam sobie dwadzieścia trzy frank! n\ powrotny bilet. resztę wydaję na prezenty dla zna·

WRZEŚNIA

OKRĘTOWY

trochę

Na malowanych wargach senne słowa dd;\o
Manekin tańczy, manekin szczęście gra,
Banknoty mi wciskają gwałtem w rękę mą,
I tak co noc jest aż do białego dnia .••

przygnębieni.

SZOSTY DZIE~, ŚRODA,
12 WRZEŚNIA
Dzlł wieczorem
większego portu

Kiedy tak wędruję po owej
Schippers Straat,
przypomina ml się przedwojenny szlagier o Innych
manekinach, fordanserkach, jednakże można· się tu
doszukać pewnych asocjacji.

11słv

ktńre~"

?araz
TTln.kf'lwq1f c::iP nr?P.,.1"n"-

nie w kofac'li ze wzrokiem utkwionvm w sufit ..Tak
twierdza star" wilki m-0r<kie w oozycji na wznak
najlepiej z,nosi się ·b11ianie statku ...

SI{)!)MY D!•,;-, CZWARTE::,
23 WRZEŚNIA

ADAM OCHOCKI
Budzę się już w Antwerpii. Wypoczęty, rześki.
Nic a nic nie kiwało! Mieliśmy szczęście S7torm
przez całą noc na Morzu Półno<'nym siedział nam
na rufie. Uciekliśmy orze<l nim zmuszaią(' silnik
do największego wysiłku Cała naprzód, cała naprzód! Chwała Ci. kapitanie i załogo!
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ODGŁOSY

P.S.

w. .poprzednim reportatu „Na statku marynarze ... ",
Dap1salem zęodnle z orawdą że silnik m/s Swieradów Zdrój'! ma 2253 KM Wsk"lek l"teor,e'nia ko·
rekty wys·tln 2~0 KM Silnik o takiei mocy mógłby

'l'ypowa uliczka w Antwerpii. Niedaleko stąd odchodzi Schippers Straat z żywymi
manekinami ....
Foto: CAF
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Statek '! załogą i całym fracbteJ:Q iostałby w porcie:
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