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Podzwonne
dla

Joanny

Teraz pr.zygotowują się tutt ich inaostępcy . Cza.sean t-0 trwa długo,
- Niektórzy ldbłee zasł&nawiaJ!l się. tlli'I Włcbew zdobędzie w
tym roku po raz łtzeoi mistrrostwo Polski.
aile zawoondlk musi czekać i musi się cały, czas uczyć.
- I do jakiego dochod7.ą wniosku?
- Ale nie WHystkich przygotowujecie u siebie. Na przykład
Wraga przyszedł, o ile się nie mylę, ze Stargardu.
- że byłoby to możliwe. A oo pan o ,.,.m qdzlT
- Ja muszę być realistą . Dlatego uważam - ł tu ~dzd Za- Tak, z trze<:ioMgowego ze,saiołu w Stargall"<lizie Ma•t.11.z,siak z
że d1a drużyny :najiwa.imiejsze je$t utrzymać d~ w . trzecioł.igowej drużyny Boruty w Zg•i erzu.
rz ąd klubu Mamy teraz mów
czołówce ligi .
ambiitny, . chłopa·k z cha19..J.a.t ka Bojowy,
Obiecującego
rakterem. Do zespołu jeszcze n ie wejdzie, Stporo musi sdę na·u·
- A co pan m6w1 zawoclnikomT
czyć. Ałe już widać, że będzie z n iego poc iecha w odpowiednim
- To samo. Z tym tyilko, że tłumaczyiny am, .trt MUM:ll zrobić
czas·i e.
wszy~tko, aby znaleźć się na miejscu premiowanym ~działem w
- W Polace apoddewano 1ię, że ta.kl potentat Ja.k Widzew
r-0zgr ywkach europejskich pucharów. To jest bard.zo. ważne dla
wykupi wszystkie gwiazdy i dopiero pokaże, co połrafl
drużyny , żeby nie stracić k.ontaktu z piłką euro~j&ką.

Do

- Cena tego moźe być wysoka. Celem staje aię bowiem łJ'lko
zdobywanie punkt6w. '
- Bez przesady. Ale prawdą jeet, te w tej rundzie r01ZgryWek
U:gowych nie interesu~e nas 7Jbytn.lo &tyl gry, szukanie piŁkarskic:h
wielkości w zespole. Interesują na.a punkty .t •elekcja młodych
zawodników. I to nam się udaje.
Powiedmeliśimy, że w rundzie jesiennej trzeba zdobyć 1'7-18
punktów, bo to stwarza możliwość walki o pierwsze lub d!l"ugie
miejsce w !Illlndzi.e w.i-0.senne<j.

pniemy
oslr gi

-
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A więc Jednaki
żeby co4 011iUJ14d trzeba pnieciłlł wytej mten:yć. No ł je-

~Y w ćWierćfinale rozgrywek Pucharu Europy. A dniźyna
je-st "' przebudowJe, I ta '\lli:łaśnie drużyna .zrealiizowała udania,

awi 'l

jakie przed
-

rrea.

ni~ postawiliśmy.

A. jut byli taey, co 11\4złlt, te Widzew mul popd6 w re-

zabrakło gwiazd. Tymczasem Widzew nleoczeklwana m}odych i to bardzo dobrych, obiecujących. Jak
wy to robicie?

No, bo

nłe postawił

BOH DAM
GADOMSKI

Czy nieoczekiwande7 Piroozę sobie Pl'iZY!POIIlalileć dawni\ druWidzewa, kiedy to gra~ w niej KostrzewińsOOi, Chodakowski, GapińslO, Dawdd, Pyr.dol i wielu innych. To właśnie do tej
Zbigniew
dziewiętmwtoletni
dr~yny między innymi dołączył
Boniek. ZdawaJiśmy S-Olbie przedeż sprawę, że skład cwżyny muzajmować
s-i się z.mieniać. Odchodzą starsi, ich miejsce muszą
81' ~r6d po~kich piosenka- · młodsi. Tych młodszych trzeba do tego przygotować U<:zyli •ie
rzy - artyśc i, którzy zapisali . więc od doświadczonych zawodników. Kiedy trzon drużyny stana- nowili Boniek, Smolarek, żmuda , RoŻbO'r&ki, Tłokińsk,j do za,ję
ciekawą kartę w historii
azej pio.>enki. I choć nie zakoń cia ich miejsc przygotowywali' si ę Romke, Kamiński, Filipczak.
kariery
czyli jeszcze czynnej
artystycznej, zdawać się może,
że przeszli Jut do wspomnień,
odcinając obecnie tylko kupony
od swojej popularności, czyli
nie robiąc nic nowego pozana estradowych
śpiewaniem
trasach."
Wydarzeniem więc bywa, a
nawet i sensacją (w niektó·
rych przypadkach) t<:h przypommenie w środkach masowego przekazll (szczególnie w
TV), które nadal dyktuJa obec·
noś(: na tzw rynku lub lejście
z diego 1 popadanie w zapomnienie. 24 paźdz1ermka 1982 r.,
w I programie TVP, obejrzeli§my program pt „Spotkanie z
Joanną Rawik". którego iaponiektórych
wiedź bardziej co
widzów zdziwiła antżell ucieJoanna Rawik zeszła
szyła.
przedeż z piosenkarskiego rynku dosyć dawno ..
telewizyjnego
z
Niestety.
programtJ o JoanniP Rawik nie
dow 1 ed z 1el ! ~mv s1e n1czego nobohaw~go I .odlnyWC7.f'gO 0
'\lie wyjaśniono telewi ~rce .
dzom przyr;ivny 1ei tak rlług1ej
ekranieobecności na małym
n ie w radio. na płytach czy
ostatnich fest1wa 1acl'I piosenki w Opolu diięk:• którym -zdouznanie ,6.by
był a nazwisko
wiec me pn:r.ostawit 1.amteresowanych w cfa1s1y.-h domvs·
niew1edl'.\', dopisuJe.
i
lach
k1lkanz;egwoli u z.ioełnlf'nia
n t.e1 orvg•na 1ne1 I
ldań
si ąt
swego cza s u wysn1m notowanej
pio senkarce
-

tynę

- I rozczarowano 1ię. Wzięliśmy tylko doświadczonego Wójclcltiego, wiedząc r6wn!ei, że jest to zawodnilk powarżny. po woji Bolestę,
aku, ~chowuje się bez zarzutu poza boiskiem. No
kt6ry zastąpi Młynarczy ka.
Dlaczego wlał.nie tak? To bardzo proste Przecież nikt nie buduje druiiyny z 11 gwiazd, bo z. tego ni.c nie wyjdzie. Jak już
mówiłem, trzon zespołu zawsze staramy s·ię budować z naszych
wychowanków. w rej sp rawie je.ste&my k<>nsekwentnih.
ło

-

My,

-

Zarząd

maczy

kło'l ·

klubu, treneny. Od lat nie unienia się tnon Za-

•

~du, ałe dochodzą ludzie nowi, mło<lz.i: Starzy d'Ziałacze Widzewa starają s'ię wychowywać młodych działaczy, przyciągać

ich do pracy w klubie.

- t to
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TERESA JERZYKOWSKA

udaje?

Udaje. Te.raz będziemy mieli wybory. E1PO<lz1ewamy się, te
co ważne, .wychowankowie
naszego klu.bu.
-

we}dą do Zarządu młodzi ludme. I

-

chcą

Panuje takle przekonanie, te byli
byó dzfałaczamł.

sportowcy

niechętnie

Na
- Być może, ałe my slę z czymś takim nie spotyik:a,my
przykład Gapiński wrócił z Dan.id i zgłosił się do pracy w klu- ·

bie. Powi~ pani, że jest asystentem. Jest. Ale Gapiński to nie
tylko asystent, to równ ież działacz . Dla niego nie ma
sprawy braku czasu, kiedy w grę wchodzą spt.awy klubu.•
z Bońlk•iem.
Opowiadał mi Gapiński, te rozmawiał
Boniek powiedział, że po powrocie zza granicy podej-

11

I

Przed sklepam1 z. obuwiem
na długo przed ich otwarciem
kłębiły s i ę tłumy ludzi. Zapo·
wiadano wprowadzenie ogóJnokirajowej reglament acj i. Uległam p0<wszechnemu na str oj<>wi. '
Prz.eraż<>na perspektywa zimy
zrobionych
we własn-0ręoznie
brepach, zaczęłam gorąc z kowo
rozglądać sie za but ami. któ·
.re uda się kupi ć jeszcze przed
wprowad1.e niem talnon ó v Ale
kolejek nie lu b ' ę,
oon i eważ
jedynie do sklewchod z iłam
ludzi
pów. gdzie n ie by ł o
uw ! erzyć , ż e ju ż w
Trudno
Byl
trzecim buty zn a l azła m.
upal. a ja mier zyła m koza ki
kt órvc h stanowczo kupić 11ie
pow in na m ich ce na br.w\em
finan,O\'l.'e
prz e k r aczała· moje
iednak
Kupiłam
mo żl1 w ości
- 7.
pensje
całą
wvdając
dw óch powodów: była to o•tatn ;a pora. a jedna z kilku
pa ń
•iP
przvglądających
··wierd?.iła. ż e na •akie dro'e:ie. huty nikogo nie 'stać Za
n1e<pełna dwa tygodnie dosta ·
ł am ta'on. który chowam na
ok:Jzję trafiE>n; a na W~'jątko·
wo ł!ldne pantofle Odwiedzam
' klepy · 5pokojnie l)rzye:ląd11 m
Tl,.,ku
~ie. i.air 'nni się męczą
co or>iwda nie mci.
'.'la

::J-~E"Z

'"P'l~~<>•i.ał:u~h
wielP yl!odn;

p/il!nich mriwu pn·
;aw;iy s1~ bu+,•. al<'

KOLORY
problt>rn oderywal
Istotny
u loannv Rawik Kolor
jej estradowvch 1Creac·j1 określający w oewnym sensie ią sa·
I tak W 01<>rwszvm okr!'·
mą
sie 4p11•wania domi
nawal kolor czarny
(w pim:Pnkacl'I prze·
ważała nam•etność '
.
protest. wykonywa-

czego.
przy:-

zaw~ze

18
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OKOŁO 500 PRO·
MIMEMTOW
PARTYJ·
MYCH I WOJEWODZ·
KICH (KATOWICKICH)
ODPOWIADA
PRZED
SĄDEM TYLKO JEDEM:
STAMISŁAW
KIERMA·
SZEK„."

Kim jest -

a raczef -

kim

był Stanisław Kiermaszek? Oto
odpowiedź według

cytowanego
przez
„PRZEGLĄD TYGODNIOWY" (nr 33 z H listopada
1982 r.) wpisu do księgi ludzi
zasłużonych
dla województwa
katowickiego:
Urodził się w 1926 roku w
Radlinie. Ukończył studia prawnicze, jest magistrem z zakresu administracji.
Ma Order
Sztandaru Pracy I i II klasy
i inne odznaczenia. Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku
w PSS „Społem" w Radlinie.
Pracował później w PSS „Społem" w Wodzisławiu Sląskim
- był prezesem Zarządu. Od '
1953 roku pracuje w radach
narodowych.
W 1973 roku
otrzymuje nominację na wicewojewodę katowickiego, a od
1975 roku na wojewodę i peł
nił tę funkcję do czerwca 1978
roku. Obecnie jest oskarżonym
w procesie eł.„ przysporzenie
korzyści majątkowych kilku byłym prominentom.
Sam jest natomiast jak
pisze Edmund żurek w „PRZEGL.ĄDZIE TYGODNIOWYM" posiadacz.em · • trzypokojowego
mieszkania. „Nie dyspon.ujący
daczą.
Jeżdżący
tramwajem.
Najbiedniejszy z prominentów.
O dużej odwadze cywiinej". J

to

właśnie

on zasiada na

ław i e

oskarżonych.

„W tum procesie - pisze Edmund żurek - zabrakło na la-

da Gierka i przedstawil mu warunki kupna, a w szczegolności
koszty budowy i ceny dom1t p,o
pewnym czasie minister Janun
Wieczorek powiadomil mnte, że
pr,zeprowadził rozmowę z Edwardem Gierkiem, w
której
uzgodnił z nim tr.e§ć i formę
umowy dotyczącej nabycia od
miasta Katowic, zamieszkanego
przez niego domu, jak tet i
tryb zaplaty naieżności.
W
związku z uzgodnieniem przez
Janusza Wieczorka z Edwardem Gierkiem trybu zapłaty,
nie interesowałem się daiej tą
sprawą."

Wyjaśniep.ie to nic właściwie
nie wnosi do sprawy. A spra·
wa jest.
Prokurator zarzuca
St. · Kiermaszkowi, że jako wojewoda katowi·c ki 19 maja 1976
roku podjął „decyzję realizacji

budowy nie objętych („.) zadaniami inwestycyjnymi 2 domów
jednorodzinnych przy ul. Ró'życkiego" a także „a.omu dwurodz·innego przy ul. Drozdów"
i w grudniu 1976 roku „polecił
włączyć koszty te; budowy o
w.i.rtości kosztorysowej 53,7 min
zl do przedsięwzięcia inwestycyjnego" (nazywanego wówczas

umownie „Przebudowa ulicy
Murckowskiej".
Chodzi tu o
wybudowanie domów dla Z.
Grudnia, L. Legomskiego, Adama Gierka.
Szczegóły
tej
„afery" wzbudziły już raz powszechną sensację,
kiedy to gdzieś w maju
lub czerwcu
1981 roku Tadeusz Biedzki opublikował w „Trybunie
Robotniczej"
obszerny artykuł
pod tytułem:
„Rachunek dla
bezkarnych'', a który to_ artykuł przedrukowała cała niemal
prasą krajowa, w tym „Głos
Robotniczy".
Może więc inni
pamiętają,
jak to było z budową domów
dla Edwarda Gierka, jego synów Adama l Jerzego, Jana ·
Szydlaka,
Zdzisława Grudnia.
Zdzisława Legomskiego i Tadeusza Pyki? Niestety. Okazuje
się, że ludzie mają pamięć krótką i zawodną. I stąd wniosek:

Kto to jest
ski?

Zdzisław

Legom-

Urodził się w 1927 roku w
Dąbrowie Górniczej. Jest z wykształcenia ekonomistą. „Zdoi-

ny i niezwykie ambitny"

pisze o nim Edward

żurek.

Od

1969 roku pełnił funkcje kierownicze ·v różnych wydziałach w

KW PZPR w Katowicach. Od
1974 roku był sekretarzem ekonomicznym KW PZPR ·w Katowicach, a od czerwca 1978 do
grudnia 1980 roku wojewodą
katowickim.
Obecnie jest na
rencie.
Zdzisław Legomski _nie· pam ię ta. Będąc już sekretarzem
KW PZPR w Katowicach mieszkał nadal w Sosnowcu i jak zeznał --: mieszkanie to mu
odpowiadało".
Grudzień wymusił na nim przeprowadzenie się
do Katowic, właśnie na ulicę
Różyckiego.
„N awet nie wiedziałem, gdzie się ta uiica znaj-

„jak najbardziej

Ale

Zdzisław

duje - oświadczył. - Wcześ
niej też nie wiedziałem, że tam
buduje się jakieś domy.
(„.)
Majster iub kierownik budowy
powiedział nam, że sąsiedni jest
budowany 'dla ówczesnego wicepremiera Tadeusza Pyki. Majster mówił, że za ogrodzeniem
mieszka Edward Gierek i jego
syn, Jerzy." Zdzisław Grudzień
wJ'.mógł

na Zdzisławie Legomsk1m, aby przeprowadził się do
Katowic, na ul. Rótyckiego.
„N ie wiedziałem - powiada z.
Legomski - na jakich :zasadach
byly budowane wille przy ul.
Nie mialem nłc
wspólnego z tą inweśtycją. (.„)
Dom objąłem na zasadzie kwaterunkowej."
I o§wiadczenle w spr11wie ~

NA WSZYSTKO MUSI

Proszę jednak tego nie rozumieć jako zachęty do dalszego
rozwijania i tak już ponad mia-

rę rozwiniętej

dwóch domów: przy ui. RMyckie(]o w Parku Ko.foiuszki w
Katowicach i w Ustroniu Sią
skim (wiUa rodzinna). Nie powiem panu ani slowa o tym,
w jaki sposób Gierek wszedl
w ich posiadanie.
A ni slowa
czu zaplacil i He zaplacil.
Odpowiadam za przeprowadzenie remontu w tych wmach.
Czy to nie paradoks: nie od·
powiada ten, kto zainicjowa!
wybudowanie tych wm,
nie
odpou:iada ich właściciel, nie
·odpounadaja wreszcie ci. którzy budowaU (za ile i z jakich
środków?)."
A może inni
przecież w tym

powiedzą.

Są

procesie świ ad
kowie którzy w minionym okresie piastowali wysokie stanowiska państwowe i pełn i li wysokie funkcje partyjne. Oto

FQAGMENT
zs;~

A~!IA

PIOTRA

JA~OSlt;WICZA

złożonego

„Po
Janusz

w czasie

śledztwa:

pewnego czasu
Wieczorek
(wówczas

upływie

szef Urzędu Rady Ministrów przyp.
L.B.),
poinformowal
mnie o tym, że obywatei Edward Gierek zglasza chęć nabycia na wlasność zami eszk anego przez niego domu w Katowicach, któru stanowi wlasność miasta. W związku z tym
polecilem szefowi Urzędu Rady
Ministrów, aby po omówieniu
spTtlwy z w1aclzami wojewódzkimi i miejskimi w Katov> icach.
zglos il się do obywateia Edwar-

l

ODGŁOSY

„.„ W tym czasie w Katowirach budowano ui. Murckowską. Chciałem to zadanie wy·
konać w ciągu jednego roku,
brakował9 mi jednak środków.
W czasie bytno§ci w Katowi·
cach ówczesny premier Piotr
Jaroszewicz polecil mi zbudowanie domu bliźniaezego
dla
Adama Gierka · i
Zdzisława
Grudnia. M otywowal tę decyzję tym, że Grudzień jest
to
zlym stanie zdrowia i nie
że mieszkać w dotychczas za:Jmowanym mieszkaniu.
Piotr
Jaroszewicz
zastrzegł jednak.
że budynek nie może przekroczyć kosztu 7,5 miliona złotych.
Potem Zdzisław Legomski wy·
dal mi polecenie pokrycia róż
nicy między rzeczywistymi kosz~
tami budowy, a wpłatą z Urzę
du Rady Ministrów z funduszów na budownictwo rad narodowych. Nie wyraziłem na to
absolutnie zgody.
Dostąpiłem
zaszczytu, że sekretarz Legomski odwiedzil mnie w tej sprawie osobiście.
„Podobno nie
chcesz ?11')Jlacić za dom szefa" powiedzial do mnie. Odpowiedziałem: „jak sobie wystawile~
weksei, to go zaplać". Legomski odszedł, a po trzech dniach
odwiedzil mnie ponownie i :zapytał: „iie potrzebujesz dodatkowuch frodków na Murckowską ?"
Oświadczyłem, że dość 1
sporo, na co Legomski stwierdził, że wicepremier
Tadeusz
Wrzaszczyk
pokryje
żq.daną
wieJkość, ale pod warunkiem,
że zostanie
pokry.t y · również ·
koszt budowy bitźniaków przy
ut. Drozdów.
Po namuśle postanowiłe'm za·
dzwnnić do Wrzaszczuka. a ten
potwierdzil mi oświadczeni e Leg0mskiego„."

mo-

zostalo

bie sprawę z jego trudnej sytuacji finansowej, pokryli róż
nicę i nie chcą się do tego
przyznać. I oto w 1980 roku
otrzymał .pismo1 że on i .Jan
Szydłak mają dopłacić po 300
tysięcy

złotych.

Okazało

żadnego

nych

wyludzenia

Zeznał

on:

dotl!czących tego problemu." Pismo to cytuje w cało§cl

Ed~un~..żurek w artY'kule:
„Nie b1Jcie prominenta".

NA ŁAWIE
OSKARŻONYCH

obo~
Stanisława Kierrnaszka
zasiedl!: Ludwik Brzosk11
_
nadsztygar energetyczny w kopall)i „Gottwald", szwagier Jana Szyrllaka, oraz Zd7isław Tabaszewskl - były dyrektor Katowickiego Przedsiębiorstwa Budo~nictwa Przemysłowego, prawnik z wykształcenia.

„Nigdy mnie ntc nte lą
czylo z nqdsztygarem kopaint
„G_ottwaid" Brzoską - pow!edz1a.ł Edmundowi żurkowi oskarzony Stanisław Kiermaszek
-;- a Tabaszewski podiegal Ministerstwu Budownictwa i Prze·
myslu
Materialów Budowianych."

Dlaczego więc razem siedzą
na ławie oskarżonych?
~prawę Ludwika Brzoski wyjasnił po części Andrzej Luty
w „SZTANDRZE MŁODYCH".
W 19 7~ roku Jan Szydlak postanowił wybudować sobie dom
w KatO<Wicach. Zaproponował
wspólną budowę szwagrowi Ludwikowi Rrzosce. Ustalono,
że koszty dzielą na połowę i
płacą sprawiedliwie kaiidy
za swoje. Rachunek zapłacili z
własnej kieszeni,
ale Ludwik
Brzoska domyślił się, że zapłacili mniej
niżby należało.
Poszedł z tym do siostry, ale
ta go uspokoiła: „ma się nie

'

optymizm

społecz

pieniędzy".

Ludwik Brzoska jest chory,
ale sąd podszedł &eeptyczniie do
zaświadczenia, powołał biegłych
lekarzy, którzy mają stwierdzić, czy rzeczywiście L. Brzoska nie może odpowiadać przed
sądem
Podobnie było - jak

pisze A. Luty w „SM" - ze
Kiermaszkiem j
dopiero biegli uznali, że mimo
nie najlepszego stam.1 zdrowia
może odpowiadać przed sądem.

stanisławem

Edmund
jest to

żuirek

utrzymuje,

że

PROCES-

Po
pierwsze - na ławie
oskariooych zabrakło paru osób.
Po drugie - w akcie oska;rże
nia unika
się „wymieniemta

„Nie znane mi sq takty zwią
zane z budową domów dia ZdztBlawa Grudnia, Adama Gierka,
Tad~usza Pyki i Zdzislawa Legornskiego.
Nie rnane mt są
zasady finansowania f rozliczania tych budów. Nie znane mf
są źródła finansowania to tvch
inwestycjach.
Znany mi byl temat przebudowy węzłów komunikacyjnych
pod nazwą „Murckowska". Komisja
Planowania
globainie
przyznawała limity do
pianu
terenowego i centrainego."

ostroż•Y

•

si~

dowy domu dla Zdzisława Grudnia:
·
„Je~U chodzi o dom ,rbudo-

wany dia Zdzislawa Grudnia
to w tej sprawie nie mogę ni~
bUżej powiedzieć, bo nie interesowalem się tą inwestycją".

Ma yt-

wówczas, że z konta„. Komitetu
-Budowy
Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie
wyasygnowano
na pokrycie kosztów budowy
domku
dla
J.
S<.ydlaka i
L. Brzoski 600 tysięcy złotych .
Pobiegł do siosłlry po wyja ś111 e
nie, ale siostra powiedziała, że
nie ma rady, trzeba płacić. Zapłacił i „nie czuje się winnym

DZIWOLĄG
ISW@AfWM4

biurokracji. Nic
podobnego. Trzeba tylko parnię·
tać, że jeśli w „dobranym gronie" decyduje się o milionowych sumach, to jednak nie ·
można nawet na~'bliższym partnerom wierzyć na słowo, ale
trzeba na wszystko mieć pokrycie w rachunkach. Później
bowiem okaże się, że wszyscy
szybko o wszystkim dokładnie
zapomnieli, a najmniej winnego
„zrobili w konia".
Edmund żurek przeprowa.Ale T~deusz Wrzaszczyk podProcesem w Krakowie zaindził rozmowę ze
Stanisławem
pisał' pismo z 7 czerwca 197(1
teresował
się
również
Andrzej
Kiermaszkiem i opublikował ją
roku, w którym znalazł się taki
Luty ze „SZTANDARU MŁO
w
„PRZEGLĄDZIE TYGODoto fragment:
DYCH" (19-21 listopada 1982
NIOWYM" (nr 34 z 21 listopada
."J~dnocześnie wobec wystą
r.) i opisując
dotychczasowy
1982 r.). Oto fragment odpomenia wzrostu, zakresu rzeczoprzebieg procesu cytuje fragwiedzi Stanisława Kiermaszka
wego i kosztu· przebudowy ultmenty różnych zeznań. Sprana pytania E. Żurka:
cy Murckowskief, · zobowiązuję
wa
dotyczy
budowy
domów
dla
„Sprawa bylego 1 sekreTowarzysza Wojewodę do przedtarza KC jest wyjaśniona . Czy . prof Adama Gierka i Zdzisła
stawienia w term.inie do n
wa Grudrtia.
panu puszczą ten kawalek? Mosierpnia br. - :zgodnie z obo·
Z zeznania Stanisława Kier• że daremnie docieka paJ1. prawwiązującymi przepisami od·
maszka:
du? . Gierek jest wlaścicieiem
POUłiednich analiz i wniosków
wie oskarżonych Edwarda Gier·
ka, Wlodzimierza Lejczaka, Tadeusza Pyki i Jana Szydiaka.
Zamiast nich odpowiada pried
sądem wojewódzkim w Krakowie Stanislaw Kiermaszek, były wojewoda katowicki. Schorowany. Po pięciu ciężkich operadach.
Jeden -z najbardziej
zaslużonych Sl. ązak6w po wojnie."

bo .wszystko

za płacone".
Nie martwił się.
Pomyślał nawet, że być może
szwagier i siostra, zdając so-

Różyckiego.

TADEUSZ
WRZASZCZYK TEŻ
NIE PAMll;TA

BYĆ PODKŁADKA

martwić,

nazwisk: Adam Gierek, Edward
Gierek,
Zdztslaw
Grudzień.,
Zdzisłaut
Legom1ki".
Autor
więc postanowił

rozszyfrować

,,.prokuratorskie tajem·nice" i
napi~ł, do kogo należą- wymienione w a~cie oska.rżenia „tajemnicze" domy:
„2 domy Jednorodzł111rte przy
ulicy Różycktego"
domy
Zdzisława LegO<TMkiego i Tade·
u.sza Pyki. „Dom dwurodzinny
przy ui. Drozdów" - segmenty
Adiama GieT'l«i
i zdzislawa
Grudnia. „Dom przy ul. Różyc
kiego 14 to Katowicach"
wlasnoAć Stamslawy i Edwarda
Gierków.
,,Prvwat-ny dom w
U stroni'U S!.„ - dom Adama,
Jerzego, Stanisława i Edwarda Gierkóu:".

O remoncie willi w UsW-oniu
Starusław Kiermaazek
tak opowiedział Edwardowli
Sląskim

Żtwk:owi:

.- !,Edwardowi Gier-kowi po1tawiono dom w Ustroniu Zawodziu, w najbiitszym gą
siedztwie posW.dloki
Jerzego
Ziętka. („.). Odwiedzłl mnie general Ziętek bylem wtedy
wojewodą
i powiedzial:
„Sl'f!-chajcłe, Ktermaszek Edek
przyjężdża na uriop do' Ustronia, trzeba posłać ludzi, bo ·tam
rynna urwaon4 t 1zyb11 wybite". (n.).
~oiecitem dyrektorowi Miejskiego Przedsiębiors-twa Gospo·
darki Mieszkaniowej Henrykowi Wieczorkowi wysłać ekipę,
aby utunęla usterki w Ustroniu, bo przyjedzie 1 sekretarz
Komitetu Cemrainego na krótki
wypoczynek
·(gdvbym dzisiaj
znalazł się w takiej sytuacji,
uczyniłbym podobnie). Liczyłem,
że
koszty
będą
wi.1wieikie:
„rynna urwana i 1zyby wybi·
te". Dyrektor Wieczorek dostarczyl mi rachtl(nek mi 240 tylięcy zw.tych. Oberwaio mu się
ode mnie, bo wydawalo mi się,
że w latach
1975-16 domek
można · bylo ra taką su.mę postawić.
Wezwalem
Jerzego
Karwackiego z ~iurn Ochrony
Rządu. Potwi11rdzil odbiór w11konan11ch robót. Dałem polei:e·
nie, aby :zaplac~. (.„).
·
Do zarzutu prokuratora Pro·
kuratury
Wojewódzkiej
nie
przyznaję się.
Tak nawiasem
ZQ.1Jytam pana tylko, jqk.i standard powinna mteć wina I sekretarza Komitetu Centralnego
i z jakim palacem-siedzibą w
krajach
Demokracji Ludowej
lub z siedzibą w krajach zachodnich można ją porównać?
Nie dalem pieniędzy na ten
remont i na ponadstandardowe
wyposażenie.
Wprowadziły
mnie w btąd podtegłe mi służ
by albo uczyniU to oficerowie 2

mura Ochrony. Na temat remontu wmi Edwarda Gierka
przy uiicy Różyck;ego w Kato·
wtcach nikt ze mną nie roz-nitwial. Żądano ode mnie środ
ków na odnowienie Parku Kościuszki pobudowano w nim
dom I sekretarza KC - na odnowę . drzewostanu i na remont
cmentarza. Takie zlecenie wydałem".

Proces trwa 1 wszystko wskazuje, że potrwa długo.

LUCJAM BOGUSZ

•

Po pierwszym tygodniu madryckiego spotka'l'llia przedstawucieli
państw-sygnatariuszy Aktu Końcowego w Helsinkach f> .• zewódnkzący delegacja PRL, w.i<!emimster s.praw zagrani~znych
Józe~ Wiejacz ~owiedzsiał wysłannikowi „Trybuny Ludu".
'
_ „Pie_rwsze dni spotkania cechowala rzeczowa atmosfera z odradza1ącym się dialogiem między państwami Wschodu i Zachodu,.
N_ie. chciałbyn.i ~ednak przeceniać znaczenia tej atmosfery, bo przeciez trt1:dności Jest nadai sporo Nie · można też zapominać o wciąż
skomplikowane; sytuacji międzynarodowej, która wywiera istotny wpływ na spotkanie.
Przebieg wydarzeń z 10 iistopada w Poisce - wbrew nastrojom s~erzonym przez część środków masowej informacji na Zacho~zie wy~azał postęp w normalizacji sytuacji w naszym
k_raJU. Myśię, ze wywrze to wpływ na pogłębienie zrozumienia
i.z sprawy polskie byly i są wykorzystywane· przez poiitykę USA
Jako_ pretekst do stwarzania napięcia i hamowania pracy na spotkar;1.u, ze szkodą nie tylko dia Poiski, !ecz również wszystkich
panstw europejskich, dla sprawy odprężenia i współpracy między
Wschodem i Zachodem.
Uczestników spotkania głęboko poruszyla wiadomoAć o §m.iercł
Leonida Breżniewa, którego imię tak ścWe zostało związacte
z najwyższym dobrem czlowieka, jakim jest pokój z poiitykq
odprężenia i procesem KBWE."
.
'
'.-'a:kże n:adrycka prasa wylka'Zywała w ubiegłym tyigo<lndu ba.rdzieJ reahstyczme spo•jrzenie na Polskę. Komentaitor liberalnego
d~iennik~ „El Pais" oceniał, że fiasko sił podzsiemia w Polsce ma
w1el>0ralne prizyczyny - słabość dzsiałaczy podzsiemia i ich nikłe
wpływy w społeczeństwie, umiiaJrkowana postawa Kościoła przelronywujące działaniia rządu.
·
· '
. Takiego oi:ia.11owania i. reaHzsmu politycznego nie wykaizał w .drugim tyigodmu madryckiiego spotkania ambasador USA Kampeln:;ain. Wy~tą.pienie delegata Stanów Zjednoczscmych było w napię
ciu oczekiwane przez cały pierwszy tY'd1lień spot;kania. W kuluarach. m?wiło się, że ~rzedstaiwiciel USA uzależnia ton swego wys~ąp1ema od wydaTZen w Polsce oraz od odzewu, z jakim spotkają .
91ę w. k~aj~ch dziewiątki najnowsze · posunięcia Reagana z.wiązane
z,e z.iruesiemem emba~ga na dostaiwy dla budowniczych rurociągu
syberyjskiego.
Przed~tawiciel Stanów Z.jednoczonych okazał się głuchy na
ws~ystk1~ pozytY_WDe tendencje i wyda.rzet11ia w Polsce, które potwierd~aJą stoprnowe normalizowanie sytuacji społecznej i gospo..
dal'CzeJ. Ambasador Kampelman posunął się do ingerencji w suwerenne decyzje Sejmu i rządu PRL, oskairżył rząd polskii o ła
r;name postanowień Ak~u Końcowego. Wynikało z tego wystąpienfa,
~ Waszyngton pragnie ut·rzymać w Madrycie „sprawę polską"
Jako główny pretekst do jątrzenia atmosfery dialQgu.
. Wyr~~nie widać, że Stany Zjednoczone i ich NATO-wscy sojuSiZmcy. me są przygotowani do pozytywnej ewolucji sytuacji w Polsc.-e i ~porczyw'ie realiZ1ują wcześniej przygotowai1P. 1.1i.mnowojenne
scenaTJJusze.
Kampelmaina popM"li delegaci RFN, Holandii i kilku iirmych
państw.
.
.
Ze spnkojną, ale z,decydowaną polemiką wystąpił przewodniczący
delegacji polsldej Wlodziimierz Konarski (wiceminister Józef Wiejac.z Wl!'ócił 14 listopada do Warszsawy).
Delegat naszego kiraj.u wS1ka.zał, że niektóre wystąpienia zachodnie w sprawie Pruski były oprurte nie na f·aktach, lecz na
stwor~onych pr.zed -miesiącami p!'Opagandowych „kliszach".
Po~ityka. P<?lski stwierdził przewodniczący delegacji nie
będzie zmieniana pod niedopuszczalnym naciskiem Stanów Zjednoczonych lub w wyniku szantażu gospodarczego. Polityka wew•
nętrzna Poiski będzie realizowana zgodnie z żywotnymi interesami naszego narodu t państwa.
Prz.edstawiciel Polski zw.r6cił także uwagę innym delegacjom;·
które ~Y'k~zywały ja.koby „za.troskanie" sytuacją w Polsce, że nie
WYopow:edz:iały„ one Cł!lli słowa krytY'ki na temat amerykańskliej
p~lityki sank~JJ gospo~arczych. A przeci~ USA, stMując te sankCJe wobec rózmych panstw Wschodu i Zachodu, brutalnie gwałcąc
P<;>dstawowe. zasady ~w Końcowego, łamią również postanowlienia elkonormc.zne podploliane w Helsi111ikach.
. W kuiuaoracih lronlerencji taktyka delegacH USA została przyJęta z. miesz.an~ uozsuoia~i lub wręcz zdecydowanie kirytyczną
reaJk>eJą delegacJl tych panstw, które zainteresowane są rzeczowym dia.logiet? nad ~rojektem do~urnenitu kofu:owego, opracowanym przez panstwa mezaanga~owane. Warlo przypomnieć, że teks·t
tego dokumentu w ok. 80 proc. jes.it już uzgodniony.
Jedina!kże pod naci!Slkiem Stanów Zjednoczonych grupa 10 dele-gac~i państw EWG Wtlliosła ruie.spo<lziewainie do uzgodnionego już
proJekltU cały szereg poprawek, miekszbałcających zasa<liniozo jego
35

wymowę.

Zdaniem pańsbw socjaJ1i.styomych poprawki są niie do przyjęcia.
Przed papraiwkami bronią się baJkże autorzy projektu delegacje
pańS'tlw .?eutirali;.ych i ndezsaainigaiżowainych. M. in. prze~o<ln.iczący
delegacJl Aiuimm, ambaisador Franz Ce.Mia stwierdziił, że w obecnej syl;iU!acji państiwa eu.ropejslk:ie nie mogą po~olić S()bie na
11\lk&m przedł'\lŻaa11ra spotkainda w rJJieskońcroność tub na rozejście
się bez wyndików.
·
W piątek przewodn'iczący deleg>acji polskiej Włod~imierz KonarSiki powied:nal dziienniikarizowi „Trybuny Ludu", że d:zięki lronst.ru:ktywn~J posfaiwie delegacji państw socjalistyczinych, kr'a jów
mezaanga:rowanych, a także niektórych delegacji krajów NATO
coraz bM"dziej widoczny jest postęp w rozmowach, zwłaszcza
w grupach redakcyjnych, gdzie panuje dobra atmosfera.
Natomiast na sesjach plenarnych występują jeszcze napięcia
któr~ch główną przyczyną jest stanowisko USA. Delegacja ame~
rykanska powraca z uporem do tzw. „sprawy polskiej" usiłując
wygrać ją dla zakłócenia normalnego toku prac konferencji. Wywiera też w tej spraw.ie presję na swoich sojuszników.
Z wiellką uwagą uczestnicy spotkania przyjęli krótkie wystąpie
ruie przeds:tawi~iel:i Zwią:zku ~adzieckiego, Siergieja 'Kondraszewa,
kió~;r stw1erdz1ł •. ze z dyskusJ1 wynika, iż. nie do wszystkich delegac}J dotarła świadomość tego, że ;)najdujemy się na nowym etapie
p:acy. spotk:inia. De~e?:at ZSRR podkreślił, że jeśH pewne dele.g a~~e rue odeJdą od hm1 konfrontacji, do której z uporem wracają
nie rozrumiejąc nowej sytuacji. to mogą spowodować niepowetowane s21kody. i straty dla całego procesu KBWE, który ma manse
doprowadzenia do porozumien1a w Madrycie. Delegat radz,iecki
?Tzestrz~gł przed tym, żeby spobkanie . madryckie nde s.tało si~
Jeszcze Jednym forum zrnairnowanych sza"l.S. Delegacja ZSRR . oświadczył - uczyni wszystko, aby temu z,apobiec.
Spotkanie madryckie weszło w trzeci tydzień obrad w aitmo·~ferze intensywn~ch dyskusji, które mimo oczywistych różnic
~~teresóv.: posZJczególnrch grup państw nacechowane są wolą
dialogu 1 rzeczowością w podchodzeruiu do klucz.owej kwestid.
obrad - do sprawy bezpieczeństwa i odprężenda militaimego
w Europie.
'

li
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Ks,tązka, o której p1m:
10 lat leżała '\\ szufladzie..
Powstała, jak to stwierdża sam autor w Katowicach między 13. VIII a
· 7.XI.1970 roku. Do września
1980 roku autor dwukrotnie
próbował maszynoi;isem zainte'resować wydawnictwa. Próbował też obublikować fragmenty w „Odrze". Dopiero we
wrześniu 1980 roku zainteresowała się nią „Książka i Wiedza", kt6ra 'też wydała ją w lipcu l:J80 roku. J'!szcze tu ł
ówdzie można kupić tę ksią

1

zkę.

Jej autor: Zenon Borkowski.
Jej tytuł: „PAMIĘTNIK SEPOLUD ZIENIA
KRET A.RZA
ILUSTROWANY .:;CENAMI Z
PODWŁAD
JEGO
ŻYCIA
NYCH".
Jaka to jest książka? Moma ją różnie zakwalifikować. Mozn·a uznać, że
Jest to powie~ć polityczna. Można też uznać że
jest to literacki portret sekretarza KW .Jana Połudzienia.
albo in~czej, że Jest to prób~
~okazan~a typowej . kariery pohtrczn~J. Ale mozna też powiedz:eć, ze Jest to hteracki montaz sc'!ny z życia wojewódzki~h prominentów. I to też bę
dzie część prawdy. Ale prawdą
będzie również st'\\ierdzcnie że
książka ta jest próbą ukaz~nia
jakie napstają
sp.rzeczuości
między poszczeg6Inymi układa
mi i grupami ludzi sprawują
c~mi władzę i prl1bą ukazania
rozwiązania.
ich
kierunku
'Yszy~tko to jednak sprowadza
się d:> mechanizmów jakie rzą

2

dzą ludźmi sprawującymi wła
dzę. l o tym właśnie jest ta
książka.

• Chciałbym tu się zastrzec że
nie piszę recenzji r. ksi,ą2;ki 'zenona Borkowskiego. Niech jej
konwartościami literackimi,
i wadami
strukcją, zaletami
zajmą 'się Inni. l\rinie interesu.je przt>de wszystkim rnrys owych mechanizm&:v. jakie oddziaływuJą na ludti sprawują
cych 'kładzę, mechanizmów rzą
dzący::h

polityką

Kilka refleksji

o polityce .
personalne1
wzb g·aeonych
.
cytatami
'

LUCJUSZ

WlODKOWSKI

sję
już

Syn
Musiał

odejść,

groziło

mu
odejśc~e z tego świata. Odchodziałalności
dząc rid czynnej
uratował tylko kilka miesięcy
życia. Ale ludzie rie uwierzyli.
bo

I to jest problem pierjak odchodzić?
wszy Podstawowa zasada polityki personalnej. Wprawdzie Edward Gierek swego czasu odgrażał się, że pokaże, jak się odchodzi, ale lepiej t~go przykłac'u . nie bra'ć
pod uwagę. Teordycznie problem jPst właściwie rozwiąza
ny. 24 paragraf S!atutu PZPR
mówi o tym, że „tę samą fun-

5

kcję

z

wyboru •.v organach wy-

dał,

konawczych motna ni1pr.rerwa-

nie pelnić nie dluzej niż dwie
kadencje". Ale mówi jednocz&·
śnie, że w „szczególnie uzasadnionych przypadkach konfqprawo
mają
rencje partyjne
o możliwo,ct
podjąć decyzję
kandydowania na kolejną kadencję" oraz że· „ponownie można. kand1Jdowdć na tę samą
funkcję po przerwie t.,.wające;
jedną lcadenc;ę". Jak ta zasada
sprawrizi się w praktyce? To
dopiero pokaże przyszłość. Myślę, ża nie można tu postępo
wać lbyt mechanJcznie, twardo trzymać się lltery Statutu,
a raczej jego ducha, każdy
przypadek rozpatn'Jąc indywi-

personalną.

lata

akcja
konczy się gdzieś w listopadzie roku 1970, gdyt
Jan Połudziei1 kończv pis~ć swój pamiętnik 27 paździer
nika 1970 roku i w kilka dni
późni-ej nagle umiera. Autor
zdaje sobie sprawę z tego, że
oddaJąc tę ksiażke do druku
w 1980 roku powinien był wpisać ni'f!jako ciąg dalszy jej bohaterów.
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zwróciła s1ę k{)leżanka
usłyszał już werubarwioną. Wypiór został

prośbą

Wypiórowej,

Bardziej od warstwy literackiej
intere~uje mnie P<,stawa politJ'.czna. ! choć wiem, że jednej
me mnna odrywać od drugiej, bo w książce muszą stanowić zwartą cal<'ść, to pozwalam sobie na taki zabieg,
traktu iac pamiętnik Połudzie
nia i &ceny z życia jego podwładnyc.h jako prete.kst do szerszych nieco rozważań.
obt-jmuje
Książka
sześćdziesiąte. Jej

dualnie w okre~lonych uwarunkowaniach. Tym niemniej problem odeJścia z funkcji pozostaje.
Jan .Połudzień odszedł, bo
był chory, ale ludzie w to nie
uwierzyli i doszukiwali się innych przyczyn. L»karzf! zapewniali, .że po dłu7szym odpoczynk'l będzie mógł wrocić d{)
dawn2i pracy, ale Jan Połu
podzień wiedział, ż~ takie
wroty już się· nie uda ją. Albo
udają ~ię rzadko. Wyjątek potwierdza regułę.
Inżynier Wypiór przestał być
dyrektJrem i został referentem
w wvdziale kosztów własnych
kopalni, bo jego żona nie zro·
zumiała reguł gry Spotkała w
ka~iarni dawno nie widzianą
koleżankę, która pochwaliła sie
jej, że dzięki 'Fcłudzieniowi
mąż k;:ileżank1 by,.,.ał za granicą. Są bowiem przyjaciółmi
Poprosiła,
Eołudzienia.
syna
aby it lleżanka poa~o;epnęła Popoprzez syna ołudzieniowi żeby Clbrugał inczywi~cte żyniera Wypióra\ gdyż ten późno wraca do domu i czasem
czuć od niego alkohol. Syn Poz taką
łudzienia, do którego

alkoholikiem i dziwkarzem.
mówiąc o tym ojcu doże inżynier Wypiór katuje

żonę.

„Jeden

z

wiceministrów pod-

jąl się obrony zag~ożonego dy-

rektora. ale zrezygr.owal w tym
samym momencie, kiedy .usły
azal, że stanowi;;ko instancji
nie19zruszone i nikt nie
jest
ma Z'lmiaru. podeJmować dyakusji na ten temat.
- Niech go natyC'hmiast zdejpowied:::ial Fdludzień do
mą Jankowskiego.
- Czy coś się stolo1
me chcę slyszeć o tym
człowieku. On dla nas nie istnieje•.•"

Wprawdzie Jankowski, gdy
miejsce po F'ołudzieniu i
gdy do niego dotarły listy kierowane do KC przez inż. Wypióra (w wojewćdztw1e tym
takie listy najpierw trafiały do
.instancji wojewódzkiej) podjął
decyzją o powroctu Wyp16ra do
;:>racy w ministerstwie. Przed
degradacją inż. Wypiór był dy·
rektorem zjednoczenia.
Jerzy Kwapień (redaktor naczelny gazety partyjnej, a
przedtem kierownik wydziału
propagandy) i sekretarz Mitas
odeszli, bo „życzliwY" doniósł,
że spotykają się w mif'szkaniu
Jana W. Rybarczyka z różnymi
panienkami, gdzie dzieją się
orgie i orgietki. Sprawę zbadano i zarzuty potwierdziły
zajął

&i~.

Ignacego Hubac.ta zdjęto ze
.tanowiska, bo miała być reorganizacja, a on: był psem na
wszelką spekulacJ~. łapownic
two, łajdactwo. Był dyrektorem
MHD. Ale dzięki jego uporowi i konsekwencji sprawę zba-

,,Nie wprowadzalem żadnych

pis.te we wstę
pie ~ zmian i komentarzy do
uzupelnień -

tekstu. chociaż moglem, korzystając z wydarzeń grudnia 1970,
czerwca 1976 i sierpnia 1980
ro~u. ~c~towiŁem „fotograficzu;ęcie portretu. sekretarza
ne
i jego pudwladnych, nie opa1trzyle-n tych kadrów psychologiczną podbudową. W !970 roku wydawało mi się szkodliwe
dla o~iągnięcia cPlu (mialem
nadzieJę, ze. lcto§ się odważy
wydać książkę), a teraz... było
by za/ctszowaniem moje3 pracy.
Odda;e ją do rąk Czytelników
taką, · jaką st1.vor:-yłeT'"t wówczas, przed erą lu?.z,i Poludzienia." •

Kim był Jap
się
TTrodził

Połudzień?

w

i rodzeństwo. Wcześnie zetknął

ruchem związkowym, a
komunistycznym. Był na
emigracji, między innymi w
Belgii Pracował ~rzed wojną
w Łodzi 1 P&biaricach. Walczył pr1.eciw hitlerowcom. Wal•
czył o umocnienie Nładzy !udo-,
wej. Był pracownikiem KC,
był seA::re.tarzem KW PPR, później KW PZPR. Był członkiem
KC PZPR. posłen: · na Sejm
PRL.
się z
także

można

dano 1 okazało się, że w MHD
l gastronomii utkano sieć łapo·
wnictwa i złodzieJf.twa, a miała ona powiązania z kierownikiem wydziału ekonomicznego
KW. lguacy Hubacz wrócił do
poprzedniej pracy i wzi-ął się
za porządki w hanrllu.

8

-powiedzieć

typowy dla wielu partyjnych
i panst'"Nowych działaczy „piera więc
po]toleriid".
wszego
tych, którzy umie1ętność polityczn<>go działania i kierowania zdobywali ieszcze przed
i
okupację
przeżyh
wojną.
którzy tworzyli zn:by państw?
i::ocjal i stycznego. Prz<>żyli zjednoczenie ruchu, ·Nalkę z odnacjonalistyczno
chyleniem
-prawicowym, o;talmizm, rok
1956· 1 weszli w pełnię swojej
politycznej działainości w latach ~.teśćdziesiątyr.h.
Jan Połudzień odszedł z funkcji I sekretarza KW PZPR z
powodu złego stanu zdrowia. I
tu pa1:>doks. On rzeczyv.-iście
chory odchodząc.
był ciężko
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dział.

tej polityki.

- Kto prosi? - odpowiedział
<Co ·,vyznacza politykę_ perkobiecy glos.
s0nalną?
-:- Poludzie'ń.
, , P? pierwsze - kwalifiChwileczkę, bo pan kie•tacje zawodowe, polityczrownik. Jest zajęty. A o co cho- ·
•le i moralne ludzi deledzi?
gowanych, wybieranych i mianowanych na stanowiska i fun- Mam do wa.~ prośbę - po,
kcje.
Potrzewiedział Połudzień. Uchwale IX ZJazdu PZPR
bna m.i mala szyneczka .•.
tak to zapisano:
tamte3 stronie
Kobi-?ta po
„W doborze l·udzi na stanoprzewodu zaśmiała się.
U:iska i.ierownicze op:rwiadamy
Pan myśli, że mnie nie
rozszerzeniem udziału
szę za
bylaby potrzebna szyneczka?
c .1'mk.n'.-° so;us::tizc:zych stronProszę jednak pr;.ywołać
nictw 1 bezparty}7;ych, za ści
kierownika. Moje na:?wisko Jan
zasad
przestrzeganiem
słym
Poludue1t Po-łu-dzie1'i ...
~ompetencj1 i odpowied:::ialnoKierownik me . nie pora• sci oraz soc3alistyczn'iich krydzi, b:> ~zynki nie ma... Jeżeli
teriów moralnych ... "
chce µan rozmawiać z kieróW tytnże dokumfncie stwierwnikiei'r., proszę zadzwonić za
dza się również, że w życiu
pól god;:;iny."
Kilka miesięcy wcześniej ta- partii muszą obowia:;;·y~ać prokiej rvzmowy by nie było, Kie- ste, be:posrednie i szczere storowniit znalazłby się natych- sunki międ?Y wszystkimi towar7yszmni niezulezriie od peł
miast, a owa pani iozmawiałaby
nionych przez nich f1.1nkc3i, rzestojąc i trzymałaby słuchawkę
telność i prawdomówność odz nalażytym szacunkiem. Czyż
waga cywilna i poc:wcie' ·odten szacunek należy się funstawianie soP?Wiedzialności,
kcji ,fotelowi". czy człowieko
wi? ~to jest dylemat każdej bie Wyso/dch 'll'ymagań silne
wza~oczur.:e więzi 1deoi1,;.ej
polity'u personalne].
·
1emne zaufanie".
Jan Poludzień ir0bił dla woJakż~ _ii:nv to duch od tego,
jewódz:twa wiele. Wybudował
który _wieJe z ~ar, książki Zefabryk~ samochodów małolitra

8
w

i

Wybudnw;;;ł. albo wywła·
na centralnych
dzach, stawiając je przed faktem
dokonanym, jakim był samochód "';łasnej konstrukcji. Samochód popularny. Przebudował ce11trum wojewódzkiej metropolii. Próbował rozwiązać
komunikacyjne kłopoty. Czyż
tym nie powinien był zasłużyć
na odrobinę szacunku u ludzi?
Kiedy już jako emeryt siad:ił
w pa~ku z Romanem Latusiem
- byłym działaczEm związko
wym, też na emeryturze - inni emeryci, przy~hodzący wygrzewać się na słonku i odpoczywać w parku udawali, że
tej ławki nie widzą. Mieli żal
do Jana Połudziema za jego pożowych
musił

nona . eorkowsk1ego a jest ona
przeci~z obrazem przeszło~ci do
której ~ii.e chciel\b.rsmy wr~cać.
Jest tez. przestrogą przed tą
p~z~szłosc.ią, pr~ed powrotem do
meJ.
. !"~ drugie - sprawnie działa~ąc~ system kpmroli władzy.
IX Ziazd PZPR opowiedział sil}
też „za kontrolą polPc;;;ną nad
sposollami i efekt.ami dzialamcz
kadr /(ierowniczyc;h w której
za~adniczq rolę odurywać musi
opmza partyjna i spc;łeczna".

s~

;11dzie,

którz,v bardzo ko-

chaią władzę i eł cą ją pełnić

za wsz 'lką cenę, choć nie zawsze •lo pełnienia tej władzy
są. pr~dysponowam. Są ludzie,
ktorzy grzeją się w cieple od
władzy promieniującym i którzy
litykę personalną.
Komendant milicji ustanowił ~ęd~ za""':sze kadzili podlizywali się, _wiernie_ służJ li każdemu,
dyskretną ochronę Jana Połu
dzienia, bojąc się, że może go ~to Wtadzę piastu1e. Nie zda-·
Ją o!li sobie sprawy z tego, że
spotkać od ludzi Jakaś przykrość. Połudzień poprosił nawet• pełma:i1e władzy, ku'!rowanie zeo zdjęcie tej ochrony. Komen- ~poł~m1 ludzi, j<>st trudną, cię-.
dant uznał wszakże, że ochrona zką i -:idpowiedziaką p,rac<1 wy„
powinna być bardziej dyskret- mafo?~j:v:ą określonych pr.edyspozycit.. Potrzr.ba do lego wielkir.na, ale powinna pozostać.
go hartu ducha, ollporności na .
'h'.sz~L<ie pokusy, ·akie władza
swoich
„Frowadzilem
mes~e z sobą. Nie 1 ozurnieją, że
wspó. łpracowników za rą
ludzie sprawujący p ~kolwiPk
napisał Jan Połu
czkę tlzien w swoim pamięt władz1 nie mogą odryw~ć się od
niku ""'""" ·aby nauczyli się rzeczY',l.'JStości, że potrzebny 1m
jest możl!wie swrok1 k0ntakt z
nowego stylu kierowania. 'l'rzel~?źmi wysłuchiwanie ich opiba im bylo mówić o sposobie
nn, często nawet krytycznych
przyjritou,ania · mteresantów,
Ludzie
i niesprawiedliw_ych.
którzy nie odczuwali ddtąd
pełniący
władzę,
s:prawnj~cy
trudności w dostępie do sekrek1ero mncze funkcje niu~zą znać
tarzy, o ko"tiecznośc;i oszczęane
prawję o tym, co robią, o
go wypowiadania się i .nieposkutka;.;h ich kierowania. Bez
kazywania się w miejscach putego mogą popaść w samoubliczn:.1c;h, kiedy mf jest to kowielbi:mie, dojść do blędnego
niecZ11..2. Dystan.~ wzmaga szap_rze~')H~nia! że ws;.ystko potracunek, i::r:iiemożliwia przyjrzenie się .brakom i ułomnościom f1_ą i mczyJeJ pomocy im już
me p~trzeba. A to początek ich
dzialm:w. ( ..• )
.,:, ze.;polu, z którym zaczy- k!ęski i szkód spo1ecznych, janale,m pracę w 1957 roku, już ki.e ty'11 wyrządzają. Dlntego
mezb'ldne jest' furkcjonowame
nie było nikog<' w r.ajbliższym
systemu • kontro!i.
spraw.1ego
otoczeniu. Moi wspóipracowmktóry byłby w sta!'ie szybko i
cy zo~t.ali w ciągu •ych lat wyskuteczme naprawiać nieprabrani osobiście przeze mnie, powidłowości, prosto·Nać i wiazać
cząwszy od Janlwu,skiego."
Jacy to byli ludzie? Dobrzy, rwące się kontakty, pomagać
sprawowaniu
w skutecznym
posłu3~11i wykonawcy. Ale Janwładzy i kierowar:iu. '1'aki sykowski, zająwszy miejsce Po
stem lstnieje w postaci szeregu
łudzie·.1.a, sprawił mu srogi zawód. Zabronił pracownikom a- różny~łl instytucji, konferencji
paratu partyjnego pomagać w spraw•1jących zwierzchnią wła
dzę nud ogniwami \\ybieralnyzałatwianiu przydziałów samochodów, postanowił zabierać mi, walnych zf'brań. różnych
komisJi Chodzi tylko o" to, aby
głos tylko w tych sprawach na
swoJe statutowe
pełniły one
których się zna i w których' ma
funkciP bez żadne •taryfy ulrzeczywiście coś do powjedze.
nia, nie zgodził się, aby zastę gow~j bez uników i przymykamµ ·Jczu. I tak musi· się stać.
pca ki1~rowniita wydziału ZawaA zal·':·:y to tylko od nas wszy1ia zajął stanowisko dyrektora
stkich.
wyda1vmctwa (p1actuJącego to
st~n<?wisko trzPba byłoby oczyZenonowi Bc.rkowsklemu
w1śc1e pod byle jakim pozorem
wypada życz) ć. aby napizwoln;ć), gdyż nle miał do tetym ra;,ał ciąg dalszy
go kwalifikacji i wreszcie nie
lem o „dzialatnoścz sekrezgodził sie być libt:rafnym wo~
·nrza Janlwu.skzeoo, jegc
bee pupila Połudz1enia - repodwt.1dnych i za•€:i:•iych", ale
dakto• a Jerzego Kwapienia.
też, 3.by już nie mu~iał pisać
Ale n1wi6dł się nie tylko Jan
trzeciP J części.
Połudzień. Za.wiódł się również
sam a·itor - Zenon Borkowski. Oto. co na ten temat napisał w przedmowie.
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czerwcu
i915 roku. Był synem
.·')botnika romego. Od 12
roku życia musiał pracować aby utrzymywać matkę

Życbrys

handel, w tram- . nienla się władzy, spojrzenia jej
Zanied'bują
p~lnomocntków '>la swo3e d::iawajach· 3est jak· UJ maglu... Ja
lanie przez losy podwładnych.
nie pamiętam, ze'/:>y kiedykolNie spetnily się '71,0je nadziewiek przedtem działy się takie
je. K~iqzka nie ukazala się w
sceny Wędlin dobrych nie ma.„
czasie. gdy czułem potr.::ebę 3ej
Nigdy nam dc~ąd nie brakowało szynki, a teraz masz. napiS'.l't,.a, Bohaterowie przedstawieni 11> nic1 musieli przyjqć m- '
przyjdą goście i ~o ja im po·
ny lo~, niż im to w·yznuczyłem,
dam!
optymi.«tycznie koncząc prowaZadzwonię do kierownika,
dzone rntaj wątki. Zycif' narzumoże zalatwi nam szynkę, na
ca konieczność opisania dalszepewno ma 1.v rezerv,ie kilka pugo cirwu dzial111no.ki sekreto.szek - uspoka.ial 1q Poludzień.
rza Jar;kowskiego, JC'fJO podwla- Nle mają, pyta.lam.
dnych i zależnych:·
- Tn ;je~t niemoiUwe. Muszą
Poza tym
mieć 1ukis zapas.
Tail: palrząc na tę książkę
że
powiedzieć.
można ;eszcze
dla nas powinno być.
jest to powieść... hist•Jryczna.
Zani.1sł siatki do kuchni i uByłoby Jednak tak. gdyby nie
siadł przy stoliku na którym
fakt, że probll?my polity1d perstal aparat telefoniczny. Dosć
dlugo ~zuk'al w spisie numeru
sonalnF.j są nadal istotne, bu„DelikatesMv". ZapisG.l go na
dzą wH•le irnntrowersji i różmę
kartce i zac:z;ął wyk.ręcać cy'są rozumiane. A bf'U2'ie tak dłu
fry. ( ... )
go, jak długo j<isno i wyraźn:e
- Z kierownikiem - powienie zostaną określ0ne kryteria

Wszystko pcrwinno zale·
żeć od czło•„·ieka. Oczy·..\1iste prawdy brzmią jak
tani slogan. A rzecz w
rzeczywista
aby
~ym,

warto~ć

człowieka

decydowała

o tym, jakie zajmuie stanowisko. Żr:by po odejściu nie zaginął wśród tłumu, ale robił
to, na co go stać.

Foto: Archtwum

ze
wyszła
„Poludzicniowa
sklepu nieco rozezlona. W tramwaju jaclącym do „Słonecznej
- Pę'.!a'" bylo tlcczno, stala
ściśntę•a w tlumie. Wrócila do
domu zmęczona i spocona.
- Co to się ter(ll,z dzieje? powiedziała do '"'ll~za, który odelfral od nie3 siatki z zakupami. - Od czasu kied11 przestleś prcicować, nikt Hę nie przejmuje zaopatrzeniem, nie troszczy się o szarege> człowieka.
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w ksiązce ·
,,Fabuły zawa.,.te
oparłem na znanych mi faktach,

które optymistycznie zniekształ
c.o bylO potwierdzeniem
mojej wiary w mo::liwości oce-

ciłem,

•
3

Nasz czas przeszły
4~ STRAJK SOLIDARNOSCIOWY

naukowego· obiektywizmu. Dlatego
właśnie zdecydowaliśmy się opublikować

niepełne.

mac.Jl, co jedna z robotnic ok;re§llla, te „wnyaey pcwtedzleU, te 1tę
zgadzajq". Jedna z członkiń komitetu strajkowego, zapytana skąd

wiedziała o treści żądań na Wybrzeżu, skoro prasa ani radio lch
podawały, wyjaśniła „po cichu wiedzieliśmy czego żądaji;, przyslali nam", potwierdzając tym samym znajomość treści ulotki „O
co walczą robotnicy Wybrzeża".

nie

W drugiej połowie sierpni.a 1980 r. w kiraju powszechnie znany
był fakt, że na Wybrzeżu trwa strajk, ale bardziej szczegółowe wiad'Olllości na ten temat rou-hodziły się przede wsz,ystkim poprzez ludzi wracających z urlopów nad morzem, oni także przywozili ul·C>tk-;

inne wy.dawnic~a s~rajkujących stoczni·owców. S~odki masowegc
przekazu, mformu3ąc ogólnie o sytuacji vi Gdańsku i Szczeci.nie.
wzywały do rozwagi, spokoju,
podkreślały
uciążliwości i straty
jakie przynoszą strajki.

W Lodzi ~ do 26 sierpnia 1980 r. panował spokój, mieszkańcy z
.uw~ą śledz.ili wydarzenia w kraju, ale można powied!l.i.eć, że narastała aotoWOść do podjęcia akcji strajkowej. Niewątpliwie wpływ
na ten eta.n rzeczy mial fakt kolportowania
na terenie zakładów
pracy ulotek „O co walcz.q rol>otnicy Wybrzeża"
oraz inskuki:ji
,.Jak strajkować".
Wydarzeniem wywołującym falę strajków w łódzkich fabrykach
tt.alio się przerwanie pracy przez pracowników komunikacji rnieJskiej okolo godz, 10 we wtorek 26 s~erpnia, Był to strajk szczególnie spektakuJ.a.-ny, bowiem z ulic zi:tiiknęły tramwaje
i autobusy
Brzi!d sklepami spożywczym! natychmiast ustawiły się dłllgi.e kolejki po chleb, mleko i inne artykuły żywnościowe.
Tego
samego
dnia przerwało pracę kilka dużych zakładów, między innym.i zPB
Im. J. Marchlewskiego, ZPB im. F. D.zierżyńskiego, ZPD~ „Olimpia",
W Oddalał PKS.

W ,,Marchlewskim", nazwanym przes publicystkę ,,Polityki" „boro·
metrem miaita, a przynajmniej łódzkiego przemysłu. wlóktennicu·
go", raczej nie spodziewano się, aby doszło do strajku. Wprawdzie
ll"Obotnice na przewijal:ni z irytacją komentowały ·ogłoszenie o podwy;i;ce płac o 2-4 grosze za każdy wyprodukowany kilogram przę
(daw~

'd.zy

to

~k.

trwała juz od kilku

200 zł podwyżki w miesiącu), ale sytuacja taka
dni, to jest od czasu podania do wiadQ?Xlości

tego o&l~ia. Szczególne rozdrażnienie wywolala kwota, na któr' ,na.wet brak.owalo monety w ob.i.egu pi.en.ięmym - „dajq t11le co
nic", „robią z nas głupich". Problem owych dwóch groszy pojawiał
sią potem wśród odpowiedzi na pytania o powód rozpoczęcia straj-

choć nikit nie w.skazywał go jako przyczyny ' bezpośredniej.
Strajk w „Marchlewskim" rozpocv.ął się 26 sierpnia około &oda. 19
na zmianie pracowały wtedy 123 osoby. Odbyło slą to w ten sposób, że robotnice jednocześnie wyłączyl.Y ma.szyny w trzech salach produkcyjnych i zaraz potem schowily się
w szatni, ubHtacjach, palarniach.

ku,

ria przewijalni, gdz.ie

Nie udało się uchwycić, w jakim momencie padło hasło przerwania pracy i dlaczego właśnie o tej ~odzinie. Niektóre z robotnic
slyszały, że przyszedł ktoś spoza przewijalni i oglosil, że o &odz.
19 za.kład zaczyna str~k, ale nie udalo się nam odnaleźć ni.kogo,
kto widziałby owego czlowieka. Faktem jest, że w tym czasLe caitY zakład pracował bez zakłóceń, trzy
godziny później kolejna
zmiana · przerwała pracę na przewijalni, a .!ame wydziały :rozpoczęły
strajk n.astęp'nego dnia rano.
Wp,rawdrz.i.e w dniach PoPLUdzającyoh strajk w przyWożionych z
portów belach z ba.wełną <i.otarła d.o zakładu pewna liczba ulotek
„O co walczą robotnicy Wybrzeża", a także instrukcji , Jak strajkowa~"1 razem około
300 e~larzy,
jednak
znajomość
ich
tresc1 byla ograruczona l raczeJ na rozpoczęcie strajku rue wpłynęła
w spO<llób zasadnlczy. Zapytywane przez nas robotnice, które ucze-'tniczyły w strajku, o to co wiedzą o po.stu.La.tach. :r. Wybrzeża, odPoWiadały: „chcq now11ch zwtqzków zawodow11ch", „jak 1trajku1q
to widac mają rację i rząd z n~mi rozmawia''.
W zasadzi.a możn& powiedzieć, &e strajk w „Marchlewskim" MŁ
począł się spontanicznie, choć domyślamy się, że musiała letn.!eć
grupa inicjująca, która d!l.i.alala w konsp.i.racji. Potrafiła ona wyk.:>rzysta;ć niezadowolenie kobiet . pracujących na przewijalni i spowodowac protestacyJne przerwanie pracy, a następnie rozpowszechnić
atrajk na terenie całego zakładu. O konspiracyjnym charakterze &ruPY wywolującej skajk świadczy między innymi to, że żadna z po. i'!Bd s.ześódziesięci.u osób, z którymi. rozmawialiśmy w „Marchlewskim" n.ie .potr~ ~.iczego po~i.edzieć .na jej temat. Jedyne iin.tormac;e, Jakie. uzyska11smy, ograru.czały się do stwierdzenia „podobno
jacyś Ludzie nawoływali do strajku".
~ilkanaści~

minut. po przerw~u pracy rozmowę Z& zgromadzonymi w 1edneJ z sal rol>otmcam1 przew13aln1 podjęli zastępca dyrektora do spraw produkcji, kierownik oddziału i mistrzowie. Trwające
około 40 minut spotkanie nie przymosło żadnego efektu wszystkie, pytane przez nas
uczestniczki tego spotkania zgodnie twierdziły,

że

„byl okropny

nie mógt nikogo

krzyk",

„każda

zrozumieć".

krzyczała

swoje",

„nikt

Między godziną 21.00 a 21.30 za.częly schodzić slę r'o botnice I
pracu.jące ~ noc i .~en.iające III zmianę, która strajk
częla. We~ug ich relaCJl, gdy . przyszły do pracy, zdziwił, a

zmiavozponawet
niecodzien-

ny,

zaskoczył

ną,
się

Je brak szumu maszyn, co uznały za sytuację
przestrach. Motywem przylącze1ua
innymi: „~olącz;_yta.m się do innych,

wywółującą zdenerwowanie,
do strajku b:yła solidarność: L

to naturalne", „?ak wszyscy to wszyscy, 1ednosć musi być", „cała
&ala stała, to
1a tez". Obok tego rodziła się obawa zresztą uza.
sadniona, że „jak nie stanę to koleżanki mi nawymyilają". W jed-

nej z sal część robotnic I zmiany chciatil. uruchomić maszyny ale
zostały przez swe współtowarzysz.ki pracy „okurwione", grożono im
pobiciem.

.przyjścia I zmiany aż do ~onczenia strajku każdy z
uczestników przebywał po 16 ~2'.ln w fabryce, bowiem st-aLe razem byly po dwie zmiany. Większość n.ie potrafiła wyjaśnić
dlaczego. „tak fuż jest, że. jak się strajkuje, to siedzą dwie i miany".
Tylko mektóre z uczestnl(:Zek strajku potrafiły m-acjonalizować problem - jedna zmiana drugą pilnuje, aby nie przerwać
strajku 1
dlatego do domu m00na wychodzić tylko na osiem godzin.

. od chwili

Je~o

trz~h

godz.inach od rozpoczęcia strajku, okolo godz. 22 dru·
porozumienia się ze strajkującymi podjąl dyrektor .1aczelny zakładu. Znów przez ponad półtorej godziny trwała o"ólna
wrz.awa, w której ponad 200 kobiet wykrzykiwało swoje żale i° pretensje że „lekarz zakładowy j"st niedobry".
że „maszyny w przyPo

gą

próbę

padlm awarii powinny być natychmiast naprawiane, a nie dopiero
godzinie lub ~wóch", „dlaczego pomidory sq po 30 zł", że „źie
1e.st z zaopatrzeniem a wszędzie drożyzna", „dlaczego dostawy do
/ooslców zakładowych sq w dzień i te z administrncji to mogq wystn wać w kolejkach. a ro!;lotnice pracujqce na zmiany to już nic nie

'flO

kupią". Próby ustalenia wspólnych postulatów
i ich
w~nia nie udały się, spotkanie zostało przerwane, a
rue podjęła pracy. Następnego dnia dołączyły się do
wydziały - przędzalnia, tkalni.a, wykończalnia.
W drugim dniu strajku wlasnych oczekiwań i żądań

skonk.retyzoprzewijalni<1
strajku inn e
zatoga

Mar·

chlewskiego" nie sprecywwała. Strajkujący najczęściej wska~Ywali
n.a solidarność z Wybrzeżem, dopiero na trzeci dzień wytonily się
2-3-osobowe wyd!zialowe komitety strajkowe i gdy powstał zakła
dowy komitet strajkowy zaczęto spisywać postulaty. Ogółem zebrano ich 120, :i1e ostatecznie komitet strajkowy wystąpił do dyrekcji
z 16 prawami.
P_:vt.a~e 'przez nas uczestn,i.czki strajku, czy mogłyby wymienić naj.
waziueJsz.e_ postulaty, a ~raze!11 najpilniejsze do realizacji, ogram·
czaty się ~edynie do stwierdzen ogólnych: podnieść pensje. poprawić
za.opatrzenie w podstawowe artykuły żywnościowe (odpowiedzi naiczęstsz.e), lepsze warunki pracy„ żeby eeny były niższe, żeby lekarz
rozu,miał człowieka, wysłuchał go i pocieszył. Nawet członkinie zakład:ow~go lromitetu strajkoweg.o nie potrafiły odtworzyć z pamięci
caleJ listy postulatów, choć ich informacje były już bardziej konkretne, np. podwyżka pensji o 20 proc. dotychczasowego
zarobku
brutto, ~oprawa zaopatrzenia kiosków z artykułami żywnościowyi'ni
na tererue zakładu, t>oprawa pracy zakładowej służby zdrowia i usunięcie nie cieszących się zaufaniem lekarzy.
O~ok

po~tula~ów

wewnątrzza.kladowych

także: powstanie wolnych związków
z żądaniami Wybrzeża. Przyjęcie listy

4

ODGŁOSY

i socjalnych pojawily się
zawodowych oraz solidarność
odbyło się przez rodzaj akla-

należą

w dw6ch fragmentach szkle
socjologiczny, oparty. na badaniach l
dokumentach, a ukazujący działanie
różnych mechanizmów społecznych i
politycznych, bez poznania których
zrozumienie przeszłości będzie zawsze

Wydarzenia z Sierpnia 1980 roku

już do historii Wprawdzie jeszcze do
końca nie wygasły emocje, ale można
dziś spojrzeć na ten fragment naszego
czasu przeszłego z pewną dozą

Warto jednak zwrócić uwagę, te na przykład zgłoszony na Wypostulat trzyletniego urlopu płatnego dla matek wychowują·
cych dzieci spobkal się wśród części strajilmjących robotnic z na-

brzeżu

stępującą reakcją:
pieniądze,

a my

„jak to, będq co trzy lata rodzić dzieci, brać
na to pracować".
Również
problem

będziemy

związków zawodowych uległ zmistyfikowan1u. Oto gdy zadawaliśmy
uczestnikom strajku pytanie: czy mają istnieć w
zakładzie dwa
zwiąZki zawodowe nowy, „wollily'' i dotychczasowy, ich reakcja
byla natychmiasoowa: „dotychczasowu związek powinien dogadać się

z nowym· i powinien być jeden, bo gdy będi; dwa, to będzie bahgan", „podwójność nie będzie dobra" •

Na drugi dzień po rozpoczęci.u strajku, gdy minęły pierwsze emocje i zdenerwowanie, nastąpiło od.prężenie. Kiosk.i w zakładzie były
dobrze za.opatrzone. dopisywała ładna pogoda, pojawily się na.wet
kome~tarze „najedliśmy się, możemy strajkować". Wszędzie panował ,iednak zadziwiający brak organizacji, komitety strajkowe · na
wydziałach zaczęto powoływać na tnleci dzień, a zakładowy komitet utworzył się dopiero w nocy 28 sierpnia 1980 r.

Na nowo rostaly podjęte rozm.OWY kierownictwa zakładu z komi•
tetero strajkowym, ale załoga pracy nie zamierzała podejmować,
mimo że ogłoszone z.o.stało stanowisko dyrekcji dotyczące wynagrodzenia za czas strajku - k!to nie podejmie
pracy otrzyma tylkD
40 .proc. średniej płacy, Ogólnie panował bierny opór, a część strajkuJących zachowywała się wręcz agresywnte. Rozczarowanie i impas w dżiał3'1iu przeciągały się, w sobotę 30 sierpnia l980 r. n1!d
nie chciał słuchać ani dyrekcji, ani komitetu strajkowego.
Dopie110 ogłosrz:enie o parafowaniu · poromm1enia w Szczecinie spood godz. 14.30 załoga stopniowo zaczęła opuszczać
ponad 90 godzin strajk dobiegł ~ońca. Wprawdzie około 300 osób rozczarowanych jego wynikiem oraz niepewnych, czy porozumienia na Wybrzeżu będą także dotyczyły, „Ma:~
chlewsk.iego" chciało przedłużać okupację zakładu, iednak z i;_,mocą
komitetu strajkowego przekonano je, te powinny iść do domów i
od poniedziałku, 1 września podjąć normalną pracę. Najbardziej opornych i opierających się wyprowadzono poza teren fabryki. Następnego dnia, 31 sierpnia w Szczecinie I Gdańsku zostały podpiSane por~zumienia, strajk, z którym solidaryzowała się załoga „Mar·
chlewsk1ego" dobiegł końca.

wodowało zmianę,
fabrykę, trwający

Strajk w „Marchlewskim", :r.akońC2IO.lly równocześnie u strajkami
na Wybrzeżu, spowodował inne niż w „Famidzie" przemyślenia t
reflelcsje, Można powiedzieć, że dominował w nich ostrożny oPtvmizn~ wyr8*ony w następujących wypowiedziach:
„zobaczymu, oo
będz!e dale1, czy się polepszy, czy się pogorszy", „mam nadzieję,

się polepszy, choć przecież trzeba poczekać I popracować".
Interesującą sprawą są porównania, jakie robotnice czyniły mię·
dzy strajkiem w sierpniu 1980 r. a strajkami
wcześniejszymL N&
podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie nasze rozmówczynie brały już udział w co najmnlej jednym 9łlrajku, priy czym stosunkowo
najlepiej pamiętały strajk w 1971 .r. Wnystk.!e zwracały uwagę na
to, że o ile w sierpniu 1980 r. ·panuj~ w'ród strajkujących silne
zdenerwowanie mialo raczej P.odłoże psychiczne, to w 1971 r. 1'!Apięt
at1'.1osferę t:vorzy~y płonące na terenie zakładu ogniska, część strajku_iących piła wodkę, a do fabryki próbowali dostawać się ludzie z
uhcy. W ostatnim strajku nic takiego nie miało miejsca.

ze

(li)

„tódzki
Sierpień

~olejną .. przestrzeganą przez robotnice
różnicą był, wspomniany
jll:z fakt, ze na rozmowy w fabry~e w 1971 r. przyje'chali przedstaw.'. ciele władz centralnych. W~eszcie swoistego rodzaju zawód sprawiło to, że strajk w 19110 r. znalazł się na dalszym planie wydarzeń
w mi~ie i kraju.
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STEfANIA DZIĘCIELSKA-MACHNIKOWSKA
GRZEGORZ MATUSZAK

Robotnlce zapytywane. przes nu • przyczyny takie1 zwłoki, wyjaśniały, że tak musi być, bo do 48 'iodzln jest postój, a dopiero
potem strajk i wszystkie wynlkia.1"4e :a niego komekwencje. Najczęściej spotykaliśmy się ze S>twJ.erdzenl.aml typu: „lromi.tet itrajko·
wy powołuje stę po 48 godżłnaich, krócej to J11t poatói ł wtedu nie

przysługuje wynagrod.zenł.e"l ,1tar;r71 pracownlc11 mówtq, ie trzeb!l
48 godzin, bo wtedy jest • ra,1c ł p!acq ICI !łłego"· Niestety, nie udało się nam jedn.ozruWZnie wy1aśnić genezy tego rozrómienia, poza

Robotnice, s którymi rozmawialiAmy, nie potrafiły dokładnie pl)wiedzieć o oo chodz.llo w strajlw w 1971 r., a tylko z trud~m przy.
pominały sobie niektóre postulaty, między innymi takie, jak: obni!ka cen mięsa l jego przetworów. poprawa warunków pracy, . sprll•
wy .bhp, d?datek 150 zł?towy ~wany progresją. Część z nich nie potraf1la ta~ przypomnieć sobie, czy postawione wtedy żądania i-:>~taly .spelmon~ -. przewa~ły odpowiedzi „raczej tak". Swiadczy t.>,
iak się wydaje, o pewnei doraźności strajku tzn. że służy on z:a-

łatwien~1;1 bi~żących, a. zwykle nagromadzonych w' pewnym

czasie
K1!!dy. P0".17ód strajk1;1 traci swą zasadność, szczegóły wyda'-!-enta zac1era3ą się w pamięci, choć sam fakt
pozostaje silnie
zaptsany w świadomości strajkujących. Utrwalony zostaje jego irist.ru1;1e~talny charakter jakiO drastycznego środka nacisku na speł
nienie ządań.

preten~31.

Strajk w „Marchlewskim", aczkolwiek nie znąlazl się ;,śród pie~
szoplanowych ·w'ydarzeń w kraju. w l~oncu sierpnia 1980 r., to jednak b.ył do"".odem siln.eg;o poczucia solidarności klasowej .oraz wspólnot~· rnteresow. robotmkow. Głównym jego motywem było wyrażeme
potrzeby . podm1otow.ego ~raktowania prael!jących,
zaspokajania i-:h
P?trzeb i oczekiwan. tyr1mo spontanicznosci
i pewnego chaosu ·w
mektórych _.fa~ch, ~t~aik ten. d?I dowód umiejętności organizowania
~1ę, . odpow1edz1ainosc1 za mienie społeczne oraz opanowania przeiawow zachowań anarchiczn•-ch, i~k'<? wv 1 ,~n'1 7.'\loga Marchlewskiego".
"

5. SWOISTOSC ŁODIKICH STRAJKOW
- : : : :· ;: ttS!S:„--w+w+&•RS

wskazówką, że gdy w 1971 r. był w ,.Marchlewskim" strajk, to przybyli do zakładu na r07llll0W1' óWCZE6nY
premier i przewodniczący
CRZZ, w taki właśnie sposób rozdzielili pojęcia "postój" i ,,strajk".

Wybór zakładowego kom.!itetu strajkowego
ml.al także osobliwy
przebieg. Oto relacja robotnic z przewijalni: „kobi•t11 blqkał11 się
po sali i jakieś dwie takie postawne, co umiejq ste - wypowiedzieć
weszły w skład komitetu", a delegatka do zakladowego
komitetu
strajkowego wyjaśniła: „mnie ł koleżankę jednogłośnie
wszystkie
zmiany wypchnęły". Wcześniejszego uzgadniani.a
kandydatów ani
glosowania nie przeprowadu>no. Ostatecznie zakladowy komitet strajkowy ukształtował się w składzie 27 osób, w tym 19 mę;i;czyzn i 8
kobiet, 2 mistrzów, 15 członków PZlPR. N.a czele komitetu stanął
jeden z mistrzów, członek partii. Następniie odbyła się wspomniana
już selekcja postulatów i lromitet przedstawił dyrektorowi swój skład
do zatwierdzenia. Dytrektor odmówił zatwi&dzenia, ale podpisał listę jako przyjęcie jej do wiadomości, uczyinili. to także I ~kretai-z
komitetu za:)l:ładowego i przewodnicząca rady zakładowej. Tak ukszta}i,owaly się dwa zespoły, które W czwartym QniU strajku ro1.poczęły rozmowy na temat postulatów załogL Podobnie jak w przypadku opisanego. strajku w „Fa.midzie"
przedstawiciele
partii i
związku zawodowego z.naleźli się w roli antagonistów strajkujących
robotników, tym samym przestawali być rzecznikami interesów pracowniczych, opowiadali się po stronie "wla~y".
Komitet strajkowy nie mi.al óoradców ani konsultantów w trakcle
prowadzonych rozmów. Na teil'eat zakładu nie
wpuszczano nik·ogo
spoza pracowników „Marchlewskiego", poqądku pilnowały powoła
ne przez komitet strajkowy patrole. Przestrzegan,o między innymi
i tego, aby każdy siedział przy swojej maszynie i nie przechodził
na teren innych wydziałów. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra
frekwencja w czasie strajku, nawet chorzy, posiadający z.wolniema
lekarskie przychodzili do fabryki.
Rozmowy między kierownictwem zakładu a komitetem strajk.owym trwały około 8 godzin, jedna z- członkiń komitetu, należąca do
partii, powie<lziała wprost: „były to rozmowy szczere, takie powinny być zebrania partyjne, trzeba mówić sobie całq prawdę".
Po
pierwszej, czterogodzinnej turze ro.zmów podpisano dokument „Propozycje realizacji zgfoszonych wniosków„." Czt,onkowie
komitetu
strajkowego przedstawili je na poszczególnych wydziałach załodz.e.
Ta jednak uznała, że odpowiedzi na niektóre postulaty są zbyt ogólne, na przykład dotyczące podwyiki plac, kontroli pracy kiosków
zakładowych, zwolnienia z pracy nie cieszących się zaufaniem lekarzy z zakładowej przychodni. Ostateczm.ą . wersję odpowiedzi na
postulaty, zaakceptowaną przez komitet strajkowy, zredagowano Pl'
na stępne j czterog·odzinnej dyskusji.
T e.lcst porozumienia z dY'l'ekcją cztonkowie komitetu strajkowego
mteh przedstawlć załodze i wezwać ją do podjęcia pracy. Jednakże
..;trajkująey usztywnili swoje stanowisko, a podjęcie pracy uzależ
nili od podjęcia pracy przez MPK i podpisanie
porozumień
na
Wybrzeżu. Przewodniczący lmmitetu strajkowego spotkał się z obei·
gami i pogróżkami, podobnie inni członkowie,
załoga nie chciała
podjąć pracy. Sądzimy, że wpływ na to miały infonnacje w środ
kach masowego przekazu mówiące o rychłym podpisaniu p01·ozum1e11
w ę;zczecinie i Gdańsku. Nowych postulatów strajkujący nie wysuwah, ale z rezultatów swego strajku byli wyraźnie niezadowoleni.
Wydaje .się, że przyczyna teg·o ltiez.adowolenia
tkwiła w tym, iż
strajk Il.ie da żadnych natychmiastowych wyników oraz brak bylo
konkretnych wiadomości z Wybrzeża.
W rozmowach z robotnikami zadawaliśmy im pytania - czego o
przystęp.ując do strajku, jakieg.o skutku? Motywacja przydo straJku w „Marchlewskim", poza podkreślaniem solize strajkującymi na Wybrzeżu, była w zasadzie ograniczona do spraw. placow{'Ch oraz lepszego zaopatrzenia sklepów, głównie
w artykuły zywnośc1owe. Jako typowe
można przytoczyć
tak!e
stwierdzenia: „na wielkie rzeczy nie liczyliśmy ale żeby było lepsz~ zaop~t-rzenie", „żeby ttlżyć kobietom, polepszyć za.opatrzenie",

czek.iw~li
stąpiema
darności

„nic spec~al~ego, ale żeby bJ1l'? lepie~ w pracy, lepsze zarobki, mniej
o~ow1ązk?w . Jedna z ro~otmc ośWiadczyła wprost „niczego się
nie spodziewałam, pomewaz Polska jest w długach",

·Naz akończenie naszych rozważań e łódzkim Sierpniu 1980 r. pragniemy zwrócić uwagę na pewne specyficzne cechy strajków w fabrykach Lod?.i, które w istotny sposób odróżniają je od podobnych
'"'.ydarzeń w innych regionach Polski. Najważniejsze, naszym zdaniem. swoistości łódzkich strajków są następujące:
- W lecie 1980 r. nie odegrały one samodzielnej, pierwsźoplan.>·
wej roli w wydarzeniach politycznych i swłecznych,
tak .jak t·,
było np. w 1971 r„ gdy strajk łódzkich włókniarek spowodował cofnięde decyzji o podwyżce cen na mięso i jego przetwory.
- Hasła i żądania polityczne miały w Lodzi trzeciorzędne znacze~
nie i pojawialy się głównie w aspekcie
solidaryzowania . się ze
strajku~ącymi w innych miastach, gdzię takie hasła i żądania byly
postawi.one.
też

łódzkich bralo udział wiele załóg kobiecych, stąd
żądań I postulatów przeważały sprawy związane z waż:l'.cia, za~patrzenia, pro~adzenia ·g.ospodarstw domowych
me sprzyJal artykułowaniu przez strajkujących warunków

W strajkach
wśród

runkami
Fa~t ten
_pohtycznych.

•

- W czasie strajków nie było elementów dewocyjnych, tak cha·
r!'kteryst;i:cznych np. w Gd~ńsku i we Wrocławiu. Wynikało to ja1t
się \~y.da.i.e z .b~aku przywodców o silnie manifestowanym związku
z r71Ig1ą i Kosciol~m.. ale także . z faktu, że duchowni nie' podejmowali . prób wlączema się do stra.iku. Poza tym sądzimy, że o braku
p~1bllcznych nabożeństw, manifestacyjneg.o wieszania symboli religqnych zadecydował brak bezpośrednich doświadczeń związanych z
fizycznym zagrożeniem żvcia w czasie protestów robotniczvch - w
Łodzi ani w 1956 r„ ani w latach następnych nie było ofial' tak jak w
Poznaniu, Gdańsku, Gdyni.
·
·
'
.- Strajki tódz1'.ie były strajkami izolowanymi, to znaczy poszczegolne za~łady działały . odrębnie i niezależnie od siebie. WszystkLe
wydarzenia od~ywaly się. wewnątrz fabryk, bez udziału publicznoś"i
przed bramami. bez man~festowanego poparcia ora!': brz prób pnpagandowego ,wywoływania zaintetesowania strajkiem w mieście.

***

Ostatl'l;ią ~prawą, o jaką zapytaliśmy r.obot.nice i .robotnik6w „Mar•
chlewskiego , b:l'.ł pr?blem .- co ie~ zdamem
Jest najważniejSllł
spra\".ą po zak.on~eniu stra.ików w sierpniu 1980 r. Opinie byly na.
stępuiące (kole3nosć według liczby wskazań):
·
~

kps?.e zaopatrzenie w sklepach,

-

podniesienie plac,

głównie

w

ŻY\Vność,

-

żeby w Polsce byt spokój i żeby wszystko sil'; ułożyło,

-

aby nie

-

skończyć

było

wojny,

ze strajkami i

zaspokoić żądania

ludzi.

Jedna z. robotnic uję~a to następują~o: .„najwai:niejną sprawą jest
z perspektvwy · dwó~h

dogadać się z rządem 1 normalnie życ". Dziś

I~! ~ przedst<iwi<;>n.ych wydarzeń, słowa te n'.adal z.dają się nie tr~

c1c ruc ze sWeJ tresci.

•
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Na wybór S'tud!6w flfolo.glcznych zdecydowasię w klasie ma'turalnej. Jej zainteresowanie literaturą było dość ogólne. jednak wszystkie inne kierunki wydawały się jej jeszcze
mniej ciekawe. O tym, żeby nie studiować w
ogóle nie byfo oczywiście, w jej · środowisku
r-odzinnym, mowy.
ła

l~e lat minęło od dnia, gdy legendarna Nawoj)ca przyoyła do Krak<>wa w męskim przebraniu i zapisała się w poczet studentów Akademii. Kiedy wyszło na jaw, że jest
dziewczyną I stanąć musiała przed sądem bisltiupian, miała oświadczyć, że do naruszenia
miłość do'
praw 1 obyczajów skłoniła ją
nauki.

W

następne stu1ecia, dla kolejnych .
Nawojek, była to miłość bez szam
na jakiekolwie.k spełnienie . Studia wyższe po•
Je8zcze w
zostały zastrzeżone dla mężczyzn
wieiku XIX wybitny polski pedagog - Brcmislaw Trentowsiki, w sposób dobitny, acz mało
delikatny. taką głosił opinię na temat niewieś
dzieci
ciej edukacji: „Kobieta zani edbująca
swe i gospodarstwo, żyjąca w księgach i rozprawiająca w grO'!lie profesorów, jest zazwyczaj uczoną krową:'

Przez cale

pokoleń

Dopiell"O pozytywiści ze &woim kultem na\rld
wiedzy wznieśli w publicys·t yce i literaturze
radyikalne hasła równouprawnienia. Przypomn i eć tu można choćby głośną „Martę" Elizy
Orzeszkowej, powieść - wołanie o pełne wykształcenie, taltj:e zawodowe, ala kobiet ze śro
d owi ska szlachecka-inteligenckiego.

zdała bez tr-udu, w szkole
bowiem dużo, była oceniana jako uczennica zdolna I ~dyscyP.linowana.
Po pierwszym roku studiów stwierdziła jednak,
że nie ma sensu przykładać się d~ wszystkich
zajęć, krytycznie zresztą · oceniała poziom wielu z nich. Literaturą, głóv. nie zachodnioeuropejską, interesowała się w dalszym ciągu. Czytała okresowo bardzo dużo, ale tylko to, co jej
natomiast obowi ązkowe lektury
się pooobało
wymagane p;zy egzaminach, oceniała jako wyjątkowo nudne.

Egzamin

wstępny

średniej uczyła się

Jak każdy student wolała dobre stOlpnle, choć

uważała, że jest to powód do bardziej
wytęix>nej pracy. Na zajęcia nie chodziła systematycznie, stąd miała ikłćpoty z uzyskaniem

nie

mieszkaniec mia1ytec'klej I pedagogicznej
sta - podejmie pracę poza domowymi pieleszami!

obnitaniem pE"nsum dydaktycznego. motllwokl~
wcześni ejszych emerytur, zmniejszeniem liczby
uczniów w oddziale, będz ie s i ę nadal pogłębiał.
Oświat a zmuszona jest niejednokrotnie przyjmować do pracy osoby bez kwal ifikacji , nierzadko tylko ze świadectwem ukończenia U. ceum o gólnokształcącego , co. spotykane jest
szczególnie na wsi".

JAKIE WYJSCIEł

skąd brać kadrę pedagogicznll, wyministerialnym!.
wołuje popłoch za biurkami
No, J)rzecież kierunki nauczycie+skie ·kończyć
będzie corocznie ileś tam tysięcy absolwentów.
Jeśli tylko trafią do szkół ...

Pytanie,

rzeczywi ście nic nie można l.ll'Oblć,
ludzie, kształceni na nauczycieli,
bierali pracę pedagog i czną i zatrudniali się
gdZJie są najbardziej potrzebni?

Czy

Kt~ trafi? Beata? !

młodzi

jej młodsze lroletaruki, które obsea-na ootatnlm egzamin.ie wstępnym na pedagogikę uniwersytecką w Warszawie publicysta, ,,Rzeczpospolitej"?
A

może

wował

Wielu od razu odipowie - wyjściem jest stworzenie odpowiedniego systemu zachęt finansowych. mieszkaniowych itd. To rozwiąże kwestię przemieszczenia kadr.

kandydatek ni~ zdawała s<>•ble
„Większo-4ć
sprawy, do czego ' te studia przygotowują, ja-

Wyzbąd2lmy się ta:kich złudzeń. Jakąż zachętą może być rui przykład kilkudziesięcioty
sięczny kredyt dla absolwentki z nieźle sytuowanej, wielkomiejskiej rodziny? Jakim magnesem służbowe mieszkanie, kiedy czeka się
na własne, wykupione przez rodziców w spó):dzielciym bloku?„. Dodajmy, że w perspektywie wielu jeszcze lat standard żyda ·w małych
tamtejszej infraośrodkach, w tym poziom
struktury usługowo-kułtuiralnej, me zrówna się
przecież z cywilizacyjnymi osiągnięciami du±e-go miasta.

ł

Pozytywistyczny fei;ment przyczynił slę do
inicjatyw.
wyzwolenia szeregu · oświatowych
adresowanych do środowiska kobiecego-. Aby
ówczesne
jędnak ro-zpocząć normalne studia,
emancypantki musiały wyprawiać się w podróż clo Szwajcarii lub Francji. Pęd naszych
prababek do kształcenia był przecież tak sil. n y, że w końcu ubiegłego stulecia stanowiły
one jed'Tlą trzecią ogółu kobiet studiujących w
obu tych krajach.
Trzeba przyznać, Iż wlększooć pań traktowała studia jako etap otwierający drogę do
samodzielnej pracy zawodowej, głównie nauczycielskiej. A jak pojmowały niektóre z nich speł
nienie swych pedagogicznych 'Jbo;viązków, poświadczyć może pi ękny literacki potrecik „Si•
laczki" Stefana Żeromskiego .

KOBIECA INWAZJA

W 1897 roku otworzyły lif: wreszcie prized
kobietami bramy krakowskiej Alma · Mater Stanisław P i goń , znany historyk literatury, wspomina, jak to w pierwszvch latach nastego wie-·
ku widywał tam tylko smętne resztki pierwszej. szturmowej ~eneracji entuzjastek. traiktujących naukę poważnie, niemal z nabożeń.. stwem Jego młod<1ze koleżanki były już inne
- „rozświergotane, strojne, zalotne". Znaczna
ich część „niekoniecznie szukała fąchowych
uprawnień do zawodu zarobkowego i z miłą
chęcią kończyła stuqja .nie przed komisją. egzaminacyjną, ale przed Qłtarzem .. .''.
dost~pu
Rozwój szkolnictwa i ro"LSz~nie
doń po odzyskaniu niepooległości zapoczątko
wały . trwającą do dziś, .inwazję kobiet na wyż
sze uc.zelnie. W połowie , lat trzydziestych stanowiły one ponad jedną czwartą og6łu studiujących, obecnie - . już ponad połowę abooł
wentów kierunków dziennych i zaocenych.
-Warto zauważyć. że z takim wskaźnikiem sytuujemv się na pierwszvm miPi~cu wśród krajów
przy okawypn.edzaiąc
socjalistycznych.
zji Francję, Anglię, RFN, Włochy, Szwecję,
·
. ~dę , Japoni ę...
P.tzy tradycyjnie niskim udziale kobiet w
równowadze
studiach technicznych i pewnej
płci w uczelniach rolniczych czy artystycznych,
przewaga pań zaznacza się wyraźnie na uniwersytetach. akademiach medycznych i eko.n o- '
micznych oraz w wyż<1zych s7!kołach pedagogicznych Do najbardziej sfeminizowanvch należą kierunki nauczycielskie - z 'ldsetkiein od
80 do 100 proc. studiujących tam niewiast.

Indeks dla Beaty
>
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MAREK PRYT

Teoretycznie mo±na byłoby sobie wyo~razid

wprowąrlzenie bardzo silnych zachęt materialnych, służących pozyskaniu kadr nauczyciel-

trzeciego roku studia stały lłlł dla_
niej sferą aktywności peryferyjnej. Skoncentrowała się na intensywnym życiu towarzyskim.
tyle że ogrrandozonym do wąskiej grupy kole-

zaliczeń.. Od

żeńskiej.

Jeij osobiste zainteresowania sięgały w tym

okresie wielu dziedzin szeroko pojętej humanistyki, zwłaszcza filozofii i religii, Duże oc:iytanie, orientacja w bieżących zjawiskach zycia kulturalno-artystycznego pozwalały jej, mt~o nieprzykładania sią do nauki, na zda:wande·
kolejnych egzaminów.
Dyplom ukończenia studiów, który n j&klj
czas cnrzyma, jest dla niej papierkiem stanowiącym formalne uwi eńczenie obecnego etapu
jej drogi życiowej . Etapu, którego celem jest,
jak mówi, zdobycie statusu osoby z wyU.zym.
wykształceniem.

PlllJily zyciowe ma bardzo mgliste. Startu &:>
samodzielnej egzystencji właściwie się boi. Zastanawia się· więc nad ewentualnością podję
cia studiów podyplomowych: filozoficznych lub
dziennikarskich. ·Ąlternatywnym rozwiązaniem
byłby wyjazd, przynajmniej' ·na rok, za granicę, do rodziny w Anglii. Chciałjłby ddkładniej
poznać kraj i ludzi, zaliczyć jakieś kursy ję
.ZY'kowe.
Własne1 pracy zawodowej leszcze aobl.e n.11
wyobraża. Choć studiuje na kierunku nauczycielskim, sZikoła ją nie interesuje. W ostateczności, gdyby nie było iinnych możliwości zdecydowałaby się zatrudnić, ale tylko w którymś
z łódzkich liceów. Z praktyk pedagogicznych

w szkołach podstawowych wy.niosła jak najgor.:
sze wspomnienia.

Absolutnie nie widzi swego miejsca pracy
na tzw. ,,prowincji". Pobyt tam nie stwarza,
jej zdaniem, żadnych mo~iwości intelektualnego rozwoju, nie daje szans na stałe ' kontakty·
z kulturą. I co dla niej bardzo ważne, s:!qizuje na zerwanie, bądź przynajmniej osł~bie
nie, dotychczasowych więzi torwa.rzyskich i rodzinnych.

lca będzie przys:złość zawodowa, czego na studiach uczą... Ot, była świadomość, że p.rzydałyby się jakieś. studia wyższe, łatwe nie
wyma~ające na etapie egzaminów ani talentów szczególnych, ani pracowitości.„".
I talkie właśnie osoby mają rozpocząć naukę
na pieTwszym roiku studiów? Studiów przygofi?wujących do zawodu jedinego z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych? Zawodu, którego adepci najbairdziej będą potrze,
bni w małych, terenowych ośrodkach?

Ponuro ~ysują się perspektywy oświaty . W
roku 1984 ponad sto tysięcy nauczycieli uzyska uprawnienia emerytalne - póki co, administracja szkolna woli o tym nie myśleć. Tu
I ówdzie rodzą s ię desperackie pomysły powoływania przy liceach fakultetów nauczycielskich. Wypadnie więc chyba powróci{: chyłkiem
do organizacj.i zapomnianych liceów pedagogicznych i prrzyznać, że wizja całego stanu nauczycielskiego z dyplomami magistersikimi w
kieszeni~ch była zwykłą mrzonką.

Toczy się obecnie dyskusja na temat tzw.
doktryny kształcenia. Czy kształcić dla potrzeb
kraju, czy dla indywidualnych aspiracji. Ostrość
rosnących
dylematu wyhi.ka ze świadomości
kosztów, materialnych i społecznych, przygoto-wywania tysięcy specjalistów, którzy nikomu
nie są powzebni.
mało jednak m6Wi się o tych absolwe.n ·
wyższych uczelni. którzy są autentycznie
niezbędni w różnych dziedzinach naszego tycia, a jednak nie podejmują ostatecznie pracy,
do ja:kiej są przygotowani.

Za
tach

Jeśli więc o marnotrawstwie mowa, to wy.
pada otwarcie powiedzieć, że również taka organizacja kształcenia pilnie poszukiwanych
kadr, która od samego początku nie daje żad
nych gwarancji ich zawooowego wykorzystania, jest działaniem wysoce społecznie szkodliwym.

·Pirzejawy takiego działani a widizę od szeregu
rekrutacji na stacjonarne studia nauczylat
cielskie. W tym roku limity przyjęć na nie
zostały podniesione · w wyniku usilnych starań
resortu oświaty i wychowania, właśnie z myślą o kandydatach do p.racy głównie w ma-

w

MROCZNE .PERSPEKTYWY

łych ośorodkach.

Kim są te współczesne Nawojki, jakimi motywami si ę k i eruią · dąc na studia?

Należy . przede wszystkim przyipomnieć, że w
hierarchii aspiracji życiowych młodzieży koń
czącej aktualnie szkoły śrt'dnie -zdobycie dyplomu magi<;tra mieści się ciągle na jednym
;. czołowych miejsc. Dokonując wyboru kierunku studiów. kandydaci na nie uwzględni ają zaś
główn i e <;woje osobiste zainteresowania.

''

„ '

aby
wytam,

I co się stało? To co zwykle -

limity zowykorzystane w większości przez mło
dzież wielkomiejską. A przecież ministerstwo
szkolnictwa wyższego dysponuje informacjami,
że tylko co dziesiąty absolwent uczelni l'niwer-

stały

Prasa co-dzienna bije na alarm: „W szkołach
brakuje nauczycieli. Ten deficyt spowooowany

~

.

proponuję?

Następujący tok myślenia: Jeżeli kształcąc od
la~ na studiach pewną zbiorowość lud2ką, nie.
~1ągamy pożądanych

rezultatów,

należy

zmie-

nić albo sposób ~ztałcenia, albo zbiorowość.
Ponieważ zmiana sposobu kształcenia jest działaniem długofa[owym I żmudnym, a nam są
wymienić
potrzebne efekty natychmiastowe,

trzeba

kształconą zbiorowość.

rozwiązanie problemu
konkretniej,
nauczycieli w uniwersytetach i wyż.
szych szkołach pedagogicznych widzę w doprowadzeniu do tego, by podstawowy trzon mło
dzieży studiującej w nich stanowili mieszkańcy
terenów, gdzie wy ~ +„pują niedobory kadrr pedagogicznych. W i ększość tef młodzieży, co . potwierdzają badania, wraca bowiem po ukoń
czeniu studiów do miejsc rodzinnych.

Mówiąc
kształcenia

Realizacja takiej koncepcjl 'wymaga odejścia
od dot,,chczasowej zasady otwartych egzaminów wstępnych na uczelnie i wprowadzenia
na stacjonarne kierunki nauczycielskie tzw. rekrutacji kierowanej.
Polegałaby ona na postępowaniu kwalifiikacyjnym prowadzonym. w ramach posiadanych
okręg.i
limitów przyjęć, przez poszczególne
szkolne - kuratoria. Widzę tu możliwość zakonkursów - bądź dfa
formy
stosowania
wszystkich maturzystów z danego terenu zainteresowanych. studiami, bądź dla tych, którzy ·
rekomendowani byliby przez rady pedagogiczne lokalnych szkół ponadpodstawowych. Postępowanie kwalifikacyjne, w którym powinni
brać udział przedśtawiciele· uczelni, nie tyle
wiedzJ
winno się opierać na sprawdzianach
kandydatów, ile na badaniu ich dys.pozycji osobowościowych, motywacji do pracy w zawodzie
nauca;yc~elskim.
Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia studiów
powinno być podpisanie odpowiedniej .umowy
między właściwym kuratorium (może również
uczelnią) ' a przyszłym studentem. Przewidywaza pewnienie załaby ona z jednej strony kwalifikowanej osobie oopo.wied·nich świadczeń
materialnych, 'jak stypendium, miej sce w doinu akademickim itd., wraz z określeniem przyszłego miejsca pracy I warunków mieszkanio'.wych. Z drugiej, zaw i erałaby ona zobowiąza
nie zainteresowanego do zatrudnienia s ę we
wskazanym miejscu I na określony czas. pod
r.y gorem zwrotu całkowitych kosztów wyks zt a ł
cenia.

Czy prezentowana koncepcja jest w pełni oryginalna? Chyba nie Zawarte w niej s ą Prze.C i eż rozwiązani e ju7 w c ześn ej ;;t·>~owa ne (np.
rekrutacja kierowana na stud :a zaoczne}, niekiedy poddawane z r e s zt ą ostre j k:rytyce

Precyzyjniej na pyta nie, kim są ka nd;vdaci
na stud ia odpow i adają m.in autorzv wyd;mego w oołowie lat c;iedemdzie ~ iątycb npracnwania pt. . Maturzv~c"'· noartpi;to na •1e-rokich bada niach ~nk i Ptnwvrh · . mo<lPl nwvrn ka ndydatem r:ia •t„dl 'l wvt<;ze ie<t u na• •·r,Pn !" ica
liceum ni?ólnnk•dał<'flregn m!e<;zk::p„ka 'łu7ego
mi;iot,i on • ;::>-i;i i •c:o l-i11rd 1 · fi'lbrP „vniki w
nauce które j rnif7 i('f' -naią wv7.·· ~ wvk•1t a>ren1e 1 zape wnia ją jej pł:;itna oom ~ <' w fnrmic
korepe ty cji"

propozycja ta :;rwaran t uje. moim
Jednakże
'.dirn ;em. na kierunkach n auc 1y~ el<>kirh jedno.
Z 1~t ąp „e me •t ll diu ja('y ch L'Jnl R ..i t t- k , Anetek,
Wioletek itd . marzacych 0 dzie nnika rst wie filozofi czy wyj e ździe do Ąn gli i - 1wyczajnym1
M a r y~·a m1 widzącymi m e jq~e •wojej przy~z łe i
pracy w •zk~le w1 e j ~k i e i.
NiP wvkh,tczam. że maJd ą <H~ nne. s zczęś liwm niej kontr(l wersyjnE- ro z w• ąz a ni a Nie
sze
jes1 w:;iżne w końcu . które z n ich będzi e przy- ·
ję te. hyleby zo<;taJ zrealizowany możl ; wie ·zybko ważny cel społeczny - z<ipPw 'l 1enie dopły
wu kadr nauczycielsld ch rh .ied 'l o•tek oświa 
ty
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· Co wobec tego

Czy rekrutacja kierowana ogr ani cza ła by szanse .młodz i eży z większych miast, planuj ącej
p o djęcie studiów nauczycielskich? Nic podobnego! Każdy młody człow i ek aute nty cznie zaint~res owany pracą w tym zawodzie mia łby prawo stawać do konkursu w do woln ie wy branym
przez siebie okręgu szkolnym, gdzi e chci a łby
·
w przyszłości pracować.

Natomiast ocena studiów pod kątem przygotowania do przyszłego iawodu iest elementem wtórnym, a niekiedy nawet trzeoiorzęd
nym Co charaktervstyczne czę~ciej taką ocenę przeprowadzaja chłopcy . rzad7iej dziewczę
ta. M? to niewątpli.Wif zwi ązek z funkcjonuopinią . 1,1znaiącą kon 'eczjącą d<>tad oHPi;tow
ność myślen i a k'ltegoriam; praktycyzmu przede
wsq;yst k:m w odniesieniu do młodz i e2Jy mę
skiej.

· Ojcie<: Beaty jest zna nym IMzk m le ka rzem,
matka - prawn ikiem Beata m;:i w ła•ny ·po- ·
kój w willi rodziców, z bogatą biblioteką .

skich, choćby rzędu tych, które stawiają obecnie na nogi n~ze górnictwo węglowe No ale
'
•
nie bądźmy fantastami!

Foto.: Pawel Edelman
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Do czego przypniemy ostrogi
"

'

•

Dokońc~.enie

ze

strąny

1
~

każdy, kto chciałby już tezrealizować talo111, może to
z ktc;>rymi
uczy1nić. Klienci,
na
narzekają
rozmawiałam,

nie
raz

brak odpowiedniej numeracji,
asortymeint obu·
wia, w tym zwłaszcza brak ty·
powo zimowego, a takż.e na jego ja.kość. Uwagi te są słusz·
trudnośc i
ne. Bez większych
dostać moma jedynie niezbyt
kozacz.ki na .wysokim
ład111e
słupku, nie nadające się do codziennego używania, mokasy·
ny. których producenci posta·
nowill chyba przeks?..tałcić na.,
w społeczeństwo kulawych, o·
raz wizytowe męskie półbuty
w slm"ajnycll rozmiarach. Wę·
drują więc ludzie po sklepach.
przymierzają i jeżeli nie są w
sytuacji przymusowej , odkła·
dają zakup na pófuiej. Oży.
moż111a
wienie zaobserwować
gdy trafia do sklepu dostawa
atrakcyjniejszego towaru z i'tn:
portu, lub tzw. wydłui.mlie se·
rii eksportowej, zwane da1wniej odrzutem. I wtedy też na
producentów, dystrybutoTów <>raz wielu innych, określanych
niezbyt P.recyzyjni·e jako „ooi"
sypią się gromy: że w kiraju
butów nie ma, a ooi ekspoirtują, że co lepsze i ład111iejsze, to
za .granicę, a tu ludzie w'krót·
ce łapcie z łyka zaczną wyplatać. I żeby jesz.c ze jakieś dolary z tego były, ale to prze·
cież za pół darmo idzie, wia·
domo w któirą stronę. Podob·
ne uwagi wygłaszali również
zwiedzający
niemal wszyscy
pawilOIIl „Skórimpexu" w czaMiędzynaa.-odo
sie ostatnich
PoznanLu,
wych Targów. w
gdzie prezentowano bard1'Q ła
dną kolekcję nie tY'1k 0 obuwia,
ale takż.e odzieży ze gk&r i futer.
Jak to więc jest z ekispo.rtem, czy rzeczywiście zubaża
w drastyczny sposób krajowy
rynek obqwia, a jeżeli nawet
ceimve
nie, czy nie byłoby
choćby dla uspok'ojenia części
społeczeństwa, zaniechanie go
na jakiś czas? O wyjaśnienia
S·za111iawpoprosiłam Je·rzego
skiego, dyrektOTa do spraw e·
konomiczno-handlowych Cent·
Eksportowo-Impo'rt·owej
rali
Skórimpex w f_,oozi. Zacznij·
my mo ż e od.. stwierdzenia. że
braki ohuwia nie wynikają z
faktu. że butów w ogóle nie
ma. ale z generalnego braku
stabili za"cji rynkowej . W I pół·
roczu br. nastąpił spadek produkcji , a także . -co równie
znaczne zachwi·ania
ważne rytmiki dostaw. Pzypytu, jaki
w ostatnich
obserwowaliśmy
miesiącach. polski przemysł obuwniczy nie zaspokoiłby jed·
nak nawet w lafach swych naj·
ma
większych osiągnięć. Nie
powodu cieszyć się z dalszego
rozszerza.nia sytemu reglamenr
taeji, ale w tym przY'Padku
niewłaściwy
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wprowadzenie sprzedaży sterowanej było krokiem nie:z.będ·
nym, który powinien przyczy·
nić się do zaspokojenia podstawowych potrzeb części spo·
część (druga
łeczeństwa
mniejsza - zdołała bowiem je·
szcze przedtem Z®romadzić kilkuletnie ,zapasy), a także w
ustabilizować
pewnej mierze
rynek. Zjawisko tak gwaMownego wzrostu popytu jest bo·
wiem szalenie trudne do zypa·
stanowi
nowania, a ponadto
Jak
swego rodzaju fenomen.
bowiem wynika z badań, któ·
rezultaty nie s.ą po·
rych
zapotrzebowszechnie znane,
wanie na obuwie jest w bar·
dz.o długi.eh, kilku<l z.iesięciio letczasowyc\1
nich przedziałach
wielkością niemal stałą, a po·
nadto cha.rakteryzuje się brakiem zależności od dochodów
ludności. - Nie 'jest więc praw·
dą, że wraz ze wzrostem za·
jego
moż.ności społeczeństwa
członkowie zaczynają
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n ia 'parku maszynmvego, niewielkich lecz koniecznych fn·
westycji odtwoirreniowych. Na
to wszystko potrzebne są de·
wizy, a jedyną drogą do ich
uzyskal!l.i.a jest właśnie eksport.
Natychmiastowa rezygnacja z
zakupów za granicą oz111aczała·
by „położenie" w baJ:"<lz·o kirót·
kim terminie oałego p:rzemysłu
wę·
Zmęczony
obuwniczego.
klient
drówką po s:klepach
może w tym miejscu zapytać:
dlaczego jednak buty, molhna

kupować

przecież uzyskać środki sprzewełniane
dając na prrLykład

NIE CHODZIMY
BOSO

dywany. Zmieni jednak r.danie,
gdy kozaki już kupi, a w je·
go własnym dywanie mobd si~
dziura. Generalnie obowiąrzy
wać powinna zasada, te każdy
przemysł, a wh;c i obuwniczy,
powini-en sam za.robić na pokrycie swych dewivowych potrzeb. W tej d?..iedzinie nie osię one tylko d:o
graniczają
maszyn i urządzeń. Obejmują
podstawo·
równ ież materiały
we, jak skóry (własnych . nie
mamy w potrzebnej ilości) oraz setki uz,upełniających - od
podszewek po o?..doby. W lkald
,-roku kosztuje to mili0<ny dolarów. Oczywiście mOŻlna, a w
naszej konkretnej SY'tuacjf jest
:r:.aisitąpić
to nawet k•onieoZille,
je pr·odruktaimi !m".ajowymi. Ty·
etapie
±e na obeooym
le,
wszy;;tkie dziedzlJily produtku·
jące na potTzeby przemysłiu O"'
buwnicz.ego nie są w strunie
zaspokoić ich w ~n!, a po·
nadto całkowita rezygnacja i
była
importu, nawet gdyby
możliwa, w sposób ,zdecydowa·
nie niekorzystny odbije się na
Zastanówmy
naszym rynku.
się bowiem, wspominając :r:,ao·
patTzenie sklepów sprzed ldil·
ku lat, które bwty były lepsze
jakościowo i cleka<Wsze wzon-·
niczo - męskie czy damskie?
Otóż męskie, a wyni!k:.a to 2
faktu, że o<l wielu 1at sprzedajemy za granicę właśnie obu·
wie dla płci brzydkiej, dam·
skie natomiast stanowiło zaw·
sze tylko niewielkie U'Z!Upełn i e·
nie eksportu. Odbiorca zagra·
wysok•ie
niczny ma zwykle
wymagania i byle jakiego towaru, nawet jeśli jest tand,
nie weźmie. Spebniając je, po1·
ski przemysł dosk·onalił swoje

7JUżycie
W skali światowej
butów przez statystyc7Jnego o·
bywatela wynosi 0,37 pary rocznie. Cyfra ta, jak i po:z.ostałe w dalszych częściach arty·
kułu, obejmuje tylko podstaw-OWy rodz.aj obuwia, tj. buty
skórzanych.
o · wierzchach
jako
Przytactam ją jedY'nie
bowiem na jej
ciekawostkę,
wysokość w 7Jnacznym stopniu
świata,
wpływają te obszary
gdzie ze względów klimatycz·
nych i kulturmvych butów nie
w ogóle. Do posię
używa
rówinań , mogą natomiast · służyć
dane z państw o ·7Jbli:!onym do
nasze~o klimacie i takim samym stopniu I'O'l'Woju cywillza.cyjnego. W USA średnia, oblicz.ona na podsta.wie danych
z.a 40 lat, wyllłosila od 2,2 do
2,4 pary rocznie. Z państw europejskich równie duże zużyjedynie w
cie wj"Stępował 0
natomiast
RFN, we Francji
wynosiło 1,98 pary rocZl!lie, a
Włoszech, stanowiących w
tej branży światowe centrum
mody, tylko 1,78. Polacy zuży
wający w tym samym, obję·
tym badan-ia.mi okresie 1,95 d'()
więc
1,98 pairy nie musiel.i
CZJUĆ się jak ubodzy
wcale
krewni. Warto. aby zastanowiliczbami ci
li się nad tymi
wszyscy, którzy uważają, że
talon na jedną parę butów to
stanowczo zbyt mało. Mieliby
rację jedynie w tym przY'Pad"
ku, gdybyśmy byli zbiorowoś
cią zupełnie bosych, a do teg·o
mimo wszystko przeci~ daleko.
Wróćmy jedinaik d·o pytania,
czy ·musimy utri.ymywać eksport butów, przy czym konieczdewizo·
ności spłaty długów
wych, cze~o samyl\l węglem nie
rozważać nie bę
załatwimy,
dziemy, jako r.byt oczywistej.

we
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średni

podwyższał

możliwości,

standard wy·robów, przy oikazji taikże i tych przemacza·
odbio!J."·
nych dla krajowych
ców. Następujący w ten sposób transfeir mody j technolo·
gii wy:raŹinie widoc:ziny był na
'
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żyć nie umierać. Teraz te
będą }uż tylko leżeć do góry brzuchem i bogacić s'ię do opo~-u. Laduje się w
nich maisę. pieniędzy, a żywnośoi, ruiestety, nie
przybywa. O tym mówi się nie ty1~o w kolej-

Pio prostu na w;;i

chłopiska

'I

na.s nie pieści. Do oiromnej większo
polskich domów zf:lg\ąda wLJ:lmo k.ryzysu.
Tylko niewielka grupa, która żeruje na kryzysie, czuje się dobrze, zbija fortuny. Myślę,
zamiast posługiwać się
że w takiej sytuacji
groźnymi uogólnieniami, lepiej powied:z.ieć kilka słów gorzkiej prawdy. Ukrywanie faktów
doprowad:z;ił_o wszakże do robotniczego protestu
w Sierpnilu.
Oto dnia 2 Listopada br. w „Głosie Robotilliezym" u.kazał iię krótki artykuł Andrzeja Tum.i..alisa pt. ,,Pogoda dla rolników" Jeśli urodzony mieszc:z.uch niie zajrzy do tekstu, to ów
tybuł natychmiast skojarzy mu się z „Pogodą
dla bogaczy". Wprawdz,ie autor st,a ra się przygasić nieco ów blask kwitnący nad wsią, przypisując wszelkie dobra Panu Bogu. czyli słoń
cu i pogodzń.e, ale też nie powstrzymuje się
przed wyliczeniem, czego to nam nie przybyło,
zapęwniając, iż nie zabraknie takż.e ziemniiaków, że do końca roku nie będzie kłopotów z
mięsem na kartki. A. T.umiaUs pisze z przekonaniem, ż.e sejmowa i rządowa pogoda dla · roł
ników już w przyszłym roku przyniesie efekty,
brzy eksperymentalne Izby
samorządność,
że
Rolnicze oraz ustawa o spółdz.ielczości i emeryturach pomogą szybko odrobić zaległości w
jak1im jest
najsłabszym sektorze gospodarki,
rolnictwo.
Ży>eie

ści

należytej sprawności. Zużywa
ją się części, zachodzi koniecz·
ność wymiany czy uzupełlnie

Posłużę
co·raz więcej butów:
się kil'kom.a przykładami.

Dla kogo
ta pogoda?
.I

W dziedzinie obuw n ictw a p o·
siadamy wcale n i emały i dość
nowoczesny potencjał przemys łowy, jest Ol!l jednak n iemal
w całości, podobnie zresztą jak
przemysł gairbarski, oparty na
maszynach i
importowanych
pochodzących z
urządzeniach,
drugiego obszairu płatnJozego.
Na nowe inwestycje nas nie
stać, tym bardziej więc należy
dokładać starań, aby istniejące
zakłady utirzymy:wane były w

kach, aae i na powamyoh nara.da.eh.
Osobiście nie neguję ,,sejmowej i rzą.oowed
pogody dla rolnictwa". Mam natomiast wą.tpld
wośei, C7.y same aikt:y prawne naitychmiat>t
wpłyną na w7.irost produkcji żywnośoi. Upły
nie przecież trochę czasu, nim te aikrty zosta.n~
wprowad:rone w żyoie, przy czym w drodze
do wsi tu i ówd2lie mogą zostać zdeformowane._ Do d7Jiś bOWtiem mamy jeszcze takich naczelników, którzy ma.rzą, żeby stan wojenny
trwał jak najdłużej, żeby chłopi nie mieli samorządu, i byle tylko urzędów gmin nie nawiedzały te cholerne kontrole wojskowe.
Ale to są dywagacj.e politycme, do czego ja
kiresię raczej nie nadaję. Przejdź.my do kon1
tów, czyli do mityczmego bogacenia się chło
pów. Otóż daine opracowane przez InstYtwt
Elkonomilki Rolnej w.skazują nie:z;bicie, że w
roku 1980 parytet dochodów ludności wiejskli.ej
spadł do pond.żej 88 proc .. natomiast w 1981 r.
wzrósł do ponad 100 proc., czyli był wyższy
niż w mieście. Stało się tak dlatego, że Zillacznie wzrosły ceny skupu, natomiast ceny środ
ków produkcji niewiele się llmieilliły. Jednak
w bieżącym roku ceny skupu wzrosły średnfo
od 20 o 35 I'OC., zaś śirodk•i produikcji podrożały d'W'll- i brzyk.rotnie. Ktoś powie, że traktor lub siewillik kupuje się mz na wiele, wiele
lat. To prawda. Ale pasze, węgiel, nawozy,
śrndki ochrony roślin kupuje się co roku. Stąd
też dzisiaj pewne korzyści mogą uzysk·i waó jedynie oi chłopi, co wcześniej pobudowal.i się
i zaopatrzyLi w niezbędny -sprzęt. Dzisiaj, w co
mieszkańcowi miasta trudno będz i e uwierzyć ,
rolnik pragnący zbudować swój war s1,tat pracy od podshiw, musi być mil ionerem. Aby nabyć 10 ha :z.iemi, zbudować dom i budynki

rynku właśnie na przykładzie
obuwia męskiego. Rezygnacja
z handlowej wymiany z zagranicą w kirótkirh czasie ska.zana•s na znacz111e pogo!l."łaby
szenie, czego pierwsze symptomy już zresztą widać. Można,
rynek
co praiwda, w:z.bogacić
gotowe,
wy·r oby
importiując
we
co robimy w tym roku
wcale :niemałych rorz:miarach,
ale właśnie spirzedając obuwie
tTZeba na te zaklwpy za:robić.
niech się handloiwcy
A już
growią komu i za ile sprzedać ,
aby było to dla nas korzystne.
lwrzyści
Umając wszystkie
płymą.ce z ekspOO'tu i koniecz·
ność jego rozwijania w przyzasta1zł-ości, nadal możemy
na1W.iać stię, czy mimo wszyst·
!ro nie byłoby celowe okreso·
we jego wstrzymanie do czasu, gdy sytuacja w .na~;:zych
nieco się poprawi.
sklepach
OdpOJWied:t w tym przypadku
jest roecydowanie negatywn.'a.
O:pus~zenie choćby na krótki
czas jakiegokolwiek ryll'1ku, odnosi stię to zwłaszcza do krajów kapitalistyc'Zlilyoh, oznacza.utratę.
całkowdtą
łoby jego
Konkurencja w tej dziedzinie
jest talk duża, że po:noWl?le :zdokOIIltrahentów byłoby
bycie
niemożliwe. żaden z haindl•owców f nawet z sympatią odno·
mogąc
s.zący się do Polski,
ofert,
WY'bieirać wśród wiel1u
·nie będz.ie CJLekał, aż mliną nasze wewnętrzme trudności rynkiowe. Wy.sil!ki naszych handlowców zmierzają więc do utrzymania się na tych rynkach
zachodnich, na które dostarnzaa
do<tychczas,
liśmy obuiwie
talkie na posz,ukiwaniu za.paso·
wych obszairów zby>tu, nie są
Foto: M. Zajd!er
na
natomiast tiJk:leI'Ull'lkowane
szukain.ie sposobów zanniejsze·
n'ia ekspoTtu. Nie jest on z.re·
ny kupiec nie mówi, jak opla·
wyorodukuje w kooperacji z.
sztą w lioz.bach bezwz~ędnych
calny jest jego handel. Mimo
ZSRR,1 w oparciu o skóry razbyt wiellk!. Do kr.aj6w druto z roZ>mowy wynoszę przedzie·ckie, zgodnie z uml)wami,
giego obnarru płatniczego Skórjedna!k warto
że
kona.nie,
na naszym ryl!'llku mi.alo pozo·
impex wyśle w tY'm roku nie~ednoczeŚl!lie
a
sprzedawać,
stać 1,2 miliooa par. Ilość ta
1pebna 8 proc. teg0<rocmej pro·
została zwiększona do 4 mili<>·
wiem, że gdyby nawet zilu· ·
dukcjli. Do naj'.W'iększych nafotokopiami
tekst
strować
nów. Na takie odstępstwo od
szy<eh odbiol"ców, których z.re·
umowy bez ogromnych skut·
wszystkich dokumentów Cen1z,tą n1e ma tak wielu, Cen·
k6w finansowych nie zgodziłby
trali i tak znajdą się ludzie,
brala bowiem nastawiona jest
żaden z kontrahentów zasię
którzy nie uwierzą. No to nie.
liczbą
na handel z mniejszą
chodn ich.
Może by jednak we wŁasnym,
!iOIIltrahentóv..·, ale za to w ilodobrze po)ętym interesie, zarena
zaiuważalinych
ściach
miast domagać się rezygnacji
SIĘ
JEDNAK
nich
orzez
orezentowanych
z eksportu, zwiększyć presję na
zynkach należą: Wiellka BryOPŁACA
producentów. aby to, w co nas
tania, RFN, Au·st.ria, Hola111dia,
rzeczywiście
było
obuwają,
Kanada i USA. Do ty>eh kra~
dobre. Dorosłemu człowiekowi,
jów wysła111e zostaną róW111ież
I wreszcie ostatnia sprawa, , który nie zaczyna
od z..e,ra.
pewne ilości odzieży :zie skór i
czy eksport jest opłasalny, co
O·d
czyli w tym przypadku
w
uzyskanych
część
a
futer,
poddają w
niektórzy ludzie
bosej nogi, jedna p3ra skórzaten sposób dewiz wyikorzystawątpliwość, zwłaszcza. w odnienych outów rocznie wystarczy,
na będzie na impoirt obuwia.
sierriu do handlu (nie . tylko owarunkiem. że 'będzie
pod
buwiem) ze Związkiem RaJeszcze niższy będzie w tym
mógł użytkować ie dłużej niż
dzieckim. Skoro za uzyskane
krajów
do
eksport
roku
będą
jeden rok, a więc że
w ten s.posób środki kupujemy
RWPG, zwłaszcza do ~iązku
trwałe, wygodne, o tro::;hę poW stosunkach
części do maszyn, skóry i LnRadzieckiego.
nadczasowym fasonie. Inaczej
ne niel'lbędne materiały, a tak·
kirajami
handlowych :r; tymi
z,a 2-3 lata, przy wynikającej
że gotowe buty, skoro powięk
niepodważ.alne są obo·
taik:że
z '11l01I1ÓW ilości. rzeczywi~de
szają się konta, powstałe z odświecie
wią1llljące na całym
grozi nam zim~ w 1 rt>n'lch. bez
zaikładów
pi.s ów dewizowych
zasady o1'łacalności haindl1u i
względu na jno" ·-· i ~'' n"lrt.
że
eksportujących, to znaczy,
koni·eOZlllości termLnowego wy·
jednak się op1aca, Niestety, nie
wiązania się z umów, ale może·
llczyć na pewne · mogę przytoczyć licZiby, która
my jednak
by w sposób je·dinomacmy po-względy, wynikiające ze zrozu·
kazała, ile my z tego mamy,
Dla
mienia nas·z ej sytuacji.
TERESA
bowiem, jak sbwierdził dy>rek·
par
przykładu z 8 milionów
•
JERZYKOWSKA
rozsąd·
żaden
Szaniaiw.siki,
tor
11.1.a-sz
butów, ja1de przemysł
_,. l

'

fl!'llwentarskie, kupić w.szystkie maszyny oraz
hodowJa111e, br:z.eba dysponować sumą
10 mJm. zl.
Jun więc Wtruiosek ogólny?
Ano tak·i, że Wlr&Z ze w:z;rostem kos~ów
~ymlll!lda ora'I pogorneniem się relacji mię
d'Zy cenami Silrupu a cenami środków ~duk
oji, pog8!Nd aię 1y>tuacja ~ainsowa więk!Srości
gospodamw. I to by było na iY'le, jaik c'hod71i
o bogacenie lię chłopów.
Wracając zaś do optymistycmych twierdzeń
red. Tumial1i$a śmiem . stwierdzić, iż stońce
i pogoda dały nam więcej zboża i jabłek , ·
rnniiej w.ięcej tyle sa.mo cukru, co w zeszłym
roklu, ale ziemruiaków i buraków pastewnych ,
zdecydowa:rui.e mniej. To maczy, że ziemniaków
do konsumpcj.i wlJilno być pod dostatkiem, natomiaist na pasze nie wystarczy. Jeśli do tego
dołączyć bTak importowanych pasz treściwych,
to 11Jie powi.rmo ruikogo dziwić, ż.e chłopi wyibywają się prosiąt i macior. Na rY'!1Jku kraj.owym ziemruiaiki i zboż.e są drogie. W punktach
skupu kwinta~ kartofli k·osztował 1000 zł, a
z.bo:ża 1400 zł. W tym wi.dzę takż.e groźbę rezygnacji wielu rolników z hodowli. Batl'dziej
opłaca się zebrać z hektaira 200 kwinta•lń ziem!lJiaków, niż 25 kwintali żyta. Mamy i będzie
my ·mieć jeszcze głębszy spadek produkcji
11wierzęcej. Dlatego nie byłbym tanci spokojny
o pokrycie dla naszych karlek mięsnych Tym·
bardziej, że rolnicy zebra!Ji w zasadzie jeden
pok·os traw. Drugi polkos wypaHło słońce, popl001ów ruie było wcale, a buraków pastewnych i brukwi mafo. Stąd na naszych kartkach
2lnalazł. się „przymusowy" przydział wołowiny
lub cielęciny z kością. Po prostu krowy i ci elęta idą na rzeź. To omacza zmniejszoną pod3ż
mleka i jego przetwor6w.
A więc c·i, co krzyczą, że ładuje się w ro1niictwo, które nie zwiększa produkcji żywnoścd ,
niech się ?:astanowią, czy mają rację. Trzeba,
panowie, zacisnąć pasa i poczekać. Bo gdy jest
:uwierzęta

-'

'

"°'

'

'

•

pasza, to takie birojlery np. można wyhodować
w dziesięć tygodni. Ale gdy paszy treściwej
n.ie ma, to trzeba poczekać rok, żeby zebTać
zboże, potem dalsze dziewięć mies\ęcy, by utuczyć świiruię. Na młodą dojną krowę oz.eka się
tnizy la•t a.„
Wierzę, że pmyjd'llie pogoda dlla rolników.
Ale na razlie jest cię7lko. Na rynku dobra sliekiera k08ztuje 1000 zł, tirójzębna dziabka do
pielenia - 600 zł, wóz konny bez sk.rzylllli 40 tys. z[ a zwykły kosz wiklinowy - 400 zł.
Owszem, przemysł dostarcza więcej maszyn,
111ii w roku ubiegłym, ale jest tego o Wliele
mniej, niż w latach siedemdziesiątych. Spójrzmy pr·a wdzie w oczy: jeśli chodzi o dostawy
pasz treśoiwych, nawozów sztucznych i ochrony rośLin, to w tej d:z.ied:uinie przeżywamy regres. W :z;wiązku z tym efekty w rolnictwie
nie od raz·u staną się odczuwalne. Nie spodziewajmy się przeto schaboszczaka · na naszych
stołach. Państwo będzie powoli ZJWiększać dostawy środków produkcji na wieś. Ale nie po
to, ż.eby . hodowano tam tylko świnie. Do niedawna schabowy konsumowało się za poży>ezo
ne dolaa.-y, on ,;rósł" na importowanej paiszy.
Dziisiaj n<ie ma za co kupować pasz, trzeba
przede wszystkim zwiększyć k.rajową
więc
produkcję roś1inną., szczegóh.ie zbóż. Bo najwa:bniejszy jest chleb. Potem mleko, dalej
tłusroze roślinne, a dopiero na końcu mięso.
I myślę, że na te orodukty, w tej właśnie
kolejności. trzeba ustalić godziwe ceny, żeby
rolnicy chętnie wytwarza.U je w swoich gospodarstwach.
Jak z tego widać. mitu o pogodzie dla boga.
cz:v nie trzeba przypisywać chlnnnm. Owszem,
m·1 ,,,,v grupy rodz.imych miJi.onerów, ale niie
· 1 ~lt>?"' do nich ci. co s1eją zboże, sadzą jtartofle, hod u ią bydło lub trzodę chlewną.

RVSZ.M?D BINitOWSKI

•

NR 34 (1287] ROK XXV 26 LISTOPADA 1982 R.

Główne·

I

Motna tu spotkać powszechne
opinie. że źródło teJ epidemii obecnej, jak i z początku roku tkwi· w rozbudowującej si11
„Celuloz.ie".

omunikaty
~o Inspektora Sa'litarnego były natłspokojne.
7.wyczaj
Przytaczane fakty
były alarmujące, ale inspektor
na alarm nie bił.

-

żliwej rozbudowie miasta. Przyrost il.)ściowy mie~zkań powoduje r.oraz większe przeciąże
nie sieci wodociągowej. Woda

na
zachorowań
Wzn1r::żeme
surowiczego zapale·
chorobę

w Kwi•lzynie po1>ierana jest ze
z pokła
studni glębinowych
dów kredowych, b,irdzo dobre3
Ale przecież, powtajakości.
rzam, t1 ódlo tkwi nie w miejscu poboru., ale w 3akości przesylania.

nia O!Jvn mózgowo-rdzeniowyct
- głosił ko~unikat z września
- występuje o teJ porze każdego roku. Obf'cnie szczególne
wzinoz·m1e zachorowań notowane jest na terenie ·vojewództw:
elbląs.1cego, torunsKiego, tarnowskieg1,, krakowo1dego, wro·
cławsk"ego,

no·vosądeckiego,

Cz11 · „Celuloza" :.twarza jednak obecnie jakieś zagrożenie
Od wielu już lat cieszą się w. świecie wielkim zainteresowaniem
dla środowiska naturalnego miazabiegi lecznicze filipiiLSkich uzd·rowicieli, popularyzowane szero>rn
sta. Trud no w spusób stanow- .przez
środki masowego przekazu. Zwłaszcza stosowane w Julku o·
czy już teraz na to pytanie od- ·· statnich latach krwawe o·peracje, wykonywane gołą dłonią. budzą
powiedzieć. W te; chwili barnajwiększe emocje; dzieląc QI>inię na entuzjastów i sceptykó-.v. Ci
dzo d'Jkt.:czliwe są gazy zlowon 7
ostatni z.resztą znajdują znacznie mniejszy posłuch wśród ludzi chorych, którzy w filipińskich „cudotwórcach" upatrują ostatnią nieraz
ne, kt6re nie ·są może szkodlinadzieję uratowania zdrowia czy nawet życia.
we dl11 zdrowia, ale uciążliwe
Są już tysiące obywateli krajów zachodnich, którzy mogąc sobie
zapachem. Ludzie, którzy przypozwolić na dość kosztowną wyprawę na Filipiny, skorzystali s)nva1eżdżają kręcą nosami, bo strapliwie z tej możliwości, a po powrocie opowiadają cuda o rezultasznie śmierdzi. Miasto nie potach uzdrowieńczych zabiegów, co jeszcze wzmaga i. tak już ogromsiada wlasneJ, z prawdziwego
ne. zainteresowanie opi.nii, przysparzając dochodów biurom podróży,
zdarze>iia stacji biologicznych
ktore na przykład w Niemczech· Zachodnich organizują zbiorowe wyoczysz.czalni. Zdarza się dlatecieczki w cenie oci 3.500 marek od 01>oby.
Osta.tnio i polska te·lewizja. korzystając w ,swoim programie z niego, że ściek1 z „Celulozy" trad.awno nakTęconego filmu telewizji zachodnioniemieckiej, przyczyniła
fiają Jo miejscowe; rzeki Lisię do dalszego rozgłosu filipińskie.go „fenomenu leczniczego". Oglą"
wy.

katowicld.:go, cz.ęsbchowskiego,
koszaliń~kiego, kaliskiego, jeleniogórs!d~go i bydr,·oskiego. Liczba zar:>jestrowanych zachorodo połowy
wań od stycznia
sierpnia wynosi 12h3 i jest tylko o 117 przypadkow wyższa
· od lkzby zachor0wai1 zarejestrowanych w analogicznym o,kresie ubiegłego roku. Różni
ca w przebiegu .:!pidemiologicznym zachorowań polega na
tym, że obecnie n 'tuje się ich
ogniskowe wystęi:;owanie, pod·
czas gdy w ub. nku notowano jedynie zachoruwania. sporadyczne

W paidziernłku zakłady planują uruchomienie spalarni gazów złowonnych. Mniej będzie
czuć, .ale szkodliwość spadnie
tylko minimalnie.

Kwldz:,.n jest piękny.
Ale ,1ie zawszf'.
Zaws;e - ~dy bywały takłe
dni - K widzy~1 jafaiał w promieniach niezasłużonego słoń
ca.

*

W Kwidzynie 1-'tnieją ratą
•• kłopoty kadrowe w służbie
zdrowia, co istnieJące zachorowania na :.:apalenie opon mósgowo -rdzeniowych szczególnie
uwypukliły. I o tvm dr Kogut,
jak i inni rozmówcy chcieliby
przede wszystkim mówić. Chcieliby. zaalarmować, poruszyć kogo trzaba, by wpłyr,ął na złago
dzenie obecnej sytuacji w tej
dziedzmie.

Ostatnimi czasy słońce nad
Kwidzyniem znowu przygasło.
I znowu -

niezasłużenie.

To z powodu budującej
- „Celulozy' • '

się

wciąż

W ostatnich

miesiącach

WACŁAW

Kwi·

OPACKI

•1rus

dzyń wrócił na czołówki gazet

i języki ludzi, lec2 już nie z
jej powodu. Na rnieszkańców
padło przerażenie z powodu wirusa, który jak orawdziwy pas9żyt owładnął zdr-ową tkan~ę orGanizmu miasta, zakłóca
j.ąc normalny rytm jego życia.

Urzędujący od stycznia 1982
roku r.aczelnik miasta jest bezradny.

.:.. Na dzte-r\ dziftejszy mam
58 lekarzy tj. wsi<.aźnik poni7 lekarzy na 10 tysięcy.
żej
Brakuje nam do minimum ok.
40 lekarzy. Sytuacja z pielę
gnia:kami jest du.i:o lepsza, w
bowiem .majduje się
pobliżu
szkola pielęgniarska, z której
trzy roczniki pod3ęły już pracę.

Zast~pca terenov..ego inspek-tora sanitarnego ~ Kwidzynie
Dam1ta Iwińska jednak uspokaja. - Proszę pana - ponic szczPgólnego
wiedzi.iła -

jednak się nie dzie3e. Epidemia
wprawd.de, ale o spokojnym
wręc~ przebieg1! . •

Podobna epidemia miała mie3sce w rejonie Kwidzynia w
1974 roku. Dużo mmej zachorowań niż obecnie, dlatego te~
przeszła.
1 szybciej
łagodn;ej
objawy:
były
}>odobne też
s.ztywny kark i be.Je ·głowy.
tym
Pięnvsze przypadki w
roku na . terenie d.liałania ZOZ
obejmuJącym pra·vie 100 tys_ięcy

micszkańcó'-1·

Nie sądzę, że w „Celulo-

odpowiada dr Kogut.
zie" Zródto raczej tkwi w bu-

wystąpiły

koniec maja te~o roku.
Miały miejsce POJedyncze zachoro JVania na zapalenie opon
mózgowo rdzeniow~ch najpierw
w Kwidzynie, poterr; w Prabutach ; Kisielicach. Nie zaniepokoiły one lekarzy ; władz sanitarno-epidemiologicznych. Uwagę jednak zwróC'il ich ostry
przebiF;g. Występowały silne bóle ghwy i nudnoso wymioty.
ok. 39 stopni.
gorączka
pod

Byly to U;totnie sporadyczne ·przypadki - mówi dyrP.·

ktor 7.espołu Opiek; Zdrowotnej w Kwidzynie, Jć.zef Kogut,
pract.i;acy na tym terenie już
Jednak pod koniec
19 1at: czerwca, zwlaszcw na początku
lipca zaobserwowa iśmy wyranasziimie zac:hoTowań na
źne
zapalenie opon mózgowo:rdze·
kazdym z tych
W
niowy.:h.
przypadków osoby hospitalizooddziale
waliśmy ha naszym
zakaźnym.

W twiązku z tym, że ilość
zachorowań przewvi.szała jed
nak możliwości kwidzyńskiego
szpitalnictwa zorgar11zowano jak
gdybv pododdział chorób zakaźnych i pięć.dzies1er ioma łóżka
Lekarze i
mi w 'Prabutach.
personei z Kwidzynia.
W sierpniu zachr-.l"owania nie
lorgamZ(•wano dlatego 11 .igi taki P''Ooddział na
46 łóż·:k w Prabul:::ch.

spadały

"l11stępnie Po nakłuciu pob, dama płyn
do
. bieral.1.,my
mózgo,vo Tdzeniowy któTy wyspecjal~wu.ane i-rist ytucJe potem
i określali. charakter
badał·-µ
wirusa

Leczenie jest ob1awowe: podawane są środki orzeciwhól?we j moczopędne Żadne drogie śr?dki nie są sl '5owane· Następu'i_, wkrótce s•.ybkie cofanie się objawów.
Srodk2 przeciwbólowe są konieczne - powtarza dr Kogut -

Dietfurth
o fiiipińskich
uzdrowicielach

W aamym Kwidzynie - rozwija temat dr Kogut - powin-

pracować na re3onach przynajmnrej 10 lekarzy a pracuje
na razie tylko 3. W „Celulozie"
4, pracuje 2. W
powinno
Przed~iębiorstwie Bvdownictwa
Rolniczego znajdu;e się piękna
przychodnia: powinien pracować
tu jeden lekarz na pełnym etacie, nie ma zaś żadnego.

no
pontewat b6le gł.ow11 aq bardzo
silne. Pacjent poicinien leżeć.

jest to
wtrua, który przedosta3e sit do
organizmu poprzez drogi pokarmowe. Trudno powiedzieć
na 100 proc., al.e zalecamy w
naszym µustępowaniu izolowanie pacjenta, zachowanie czystości, ochronę przed zanieczyszczenfami poprzez m.in dokła
dne mycie rąk, owoców, jarzyn,
stosow.mte przegotowanej wody.

-

P'rawdopodobnłe

Przebieg chorobt; wirusowego zapalenia opon mózgowych, .
- mówi dr Kogut - ma charakter lagodniejszy od zapalenia ropnego. Punkcja mimo to
jest wykonywana wszystkim,
tzn„ pobierany pl11n mózgowo-rdzeniowy do zbadania okre§lonego wirma. Jest to niezbędna, ponieważ w tych przypadkcu.h, które mieliśmy tutaj
Czy istnieje gro'l:ba naturalnego ~akazenia otoczenia?
- pojedy·rtezo zdarwją się, jak
zaw ze zresztą, ropne przypadale bardzo mała.
Istnieje,
ki zai:;alenia opon mózgowych.
Chocfaz byly taki<> przypadki,
Tu zas leczenie .1e„1 zasadniczo
że naJpierw zachorowało dziecPunkcja iest wykonyróżne.
ko, p'>tem matka, później o;wana - uspokaja dr Kogut ciec. Zresztą na wirusowe zaprzez UJkiucie igłą, co 3est tropalenie opon mózgowo-rdzeniochę przykre dla µacjenta, ale
wych chorują ,na3częściej osob11
nie pozostawia po tym żadnych
uszkodzenia
typu
mlode, w tym dziec.i. ·
powikłań
rdzenia kręgowego.
Służba sanitarno-epidemiologiczna dokonuje zabiegów dePytam dr Koguta o przyczyny
we
nie
ale
zynfel<cyjnych,
zachorowan.
wszystkich przypadkach Wirus
ten jest zresztą bardzo odporny.
- Pewne jest, że jest to· choroba u;ywolana przez określony
rodzaj enterowiru~a. o gwał
trwającym
townym przebiegu
Na samym początku 1982 rood 7 do 10 dni. Wymaga on leku by!a w Kwidzynie inna epiczenia szpitalnego, dlategc. ie
demia, chociaż dr Kogut jak
bóle są bardzo silnP, a samopoi inni rozmówcy i.:hcieliby naczucie pacjentów bardzo złe.
zwaq ją inączej: masowymi zaWszys.:y 3ednak po okresie hachoro.ivaniami, któ 1 ·e charaktespitalizac;i trwająclłm właśnie
ryzowały się silnymi bólami w
od 7 do TO dni 11:ychfJdzą do
okolicy brzucha, wymiotami,
domu zdrowi i b•·z większych
trwała
Choroba
biegunką.
powikbn. Nie byłe dotychczas
,dzien. dwa lub trzy i .przecho· zgonóv,.

*'

W na3większym nasileniu było od W do 15 prz11padków zachorowań dziennie.

Obecnie obserwu3emy spadek ?.U:horowań Dziennie bywa 1cn 3 do 4. Na.wmiast cala
fala m.chorowań przesunęła się
w ki,rrmku pasa 11.idmorskiego,
Sztumv i Elbląga. Z teQo rejonu chrirzy ·tanowia ok. 70 proc
Jak w1dać fala ·u nas w1masa,
natom1nst tam To.foie 1~óżka
dlateg,1 są < "I.dal za3ęte, chociaż
na d...:-ień dzisiejS<lł dysponujemy ~e-~~cze wol11ymi 15 lóż
kami dla osób doroslych.
W te1 chwili obticzamy, że ~
ok. 400
osób, z rejonu Kwidzynia ok. 700 osób.
Kwid~ynia chorow:i.lo

się przed
zabezoie:c2.yć?

Jak

tym wirusem
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dziła bez leczenia, chociaż propodawane
były
filaktycznie
sulfoncimidy. RzadY.ie przypadki były hospitalizowane.

Zdamem lekarzv i epidemioiródłern jej był zły
logów stan wody w Kwidzyń.ie.
labora 1oryjne pobakterie typu fekalnego. Przewody koćrymi biegnie woda są ·w fatalnym stanie:
one są po prostu stare i skorodowan~ 1 wtedy, szczególnie w
okresie nasilonycli opadów i
roztopów, do przewodów dopodskórna,
staw;ił'ł się . woda
znaczue pogorszepowodując
nie j;ikości wody. E.fektu polepszenia jakości nie daje chloro-

W tej chwili jest 9 absolwen-

tów wydzialu lekarskiego i 4
skierowanych
stomat?log6w
przez wydział zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego, nie ma zaś ża
dnego mieszkania.

Brak mieszkań, brak więc lezamyka.
się
karzy. I kółko
Szkoły nie majij lekarzy, podobnie jest właśnie· z zakłada
mi, żbbkami i innymi placówkami s-0cjalnymi.
Nie ma więc meciycyny szkolnej, a dzieci chon~ trafiają po
prostu do przychodni, rejonów
leczniczych.
Brak łóżek szpitalnych. Budowa szpitala miała ruszyć w
1974 roku, a jak drbrze pójdzie
to ruszy dopiero w lutym przyszłego roku. Cykl inwestycyjny wynosi 66 miesięcy. Szpital
więc stanie, jak doorze pójdzie,
dopiero w 1990 roku.
Są w tej sprawie sprzyjają
ce ucbwałv Rady Ministrów,
które m6wią, że szpital w Kwidzynie ma stanąć obok sześciu

iluzjonistyczną.
Jak się dowiadujemy,

Dietfwrtha za.interesowały dochody owych
„cudotwórców", którzy mienią<: się dobroczyńcami ludzkości. biorą
od pacjentów rzekomo „eo łaska", zwykle od 30 do 50 marek, choć
co prawda - wizyty bywają zwykle powtarzane wielokrotnie. W
każdym razie mus! to być wysoko zorganizowany i silnie rozgałę
ziony biznes, skoro w rzeczywistości dochody miesic:czne uzdrowic'eli
sięgają dziesiątków tysięcy dolarów, a dwa; najsłynniejsi zarabiają
podobno około ćwierć miliona dolarów miesięcznie.
Profesor nie zaprzecza zręsztą. że większość pacjentów odcZ"Uwa
poprawę stanu zdrowia, Sam rozmawiał z wieloma spośró~ nkh,
ale - stwierdza też - że po niewielu miesiacach spotyka ich s ę
zwykle na ... cmentar2l1,1. (O tym. rzecz jasna, już sie. nie pisze. n'kt
bowiem nie jest w tym zainteresowany.)
Tyle „Spiegel", który konkluduje lakonicznie: „Prawa przyrody
są ważne również na Filipinach".

.Oprac.: J. K.

•

innych budowanych w Polsce.
Spraw;i rozbija się jednak o
nie dokończoną dokumentację.
Nie Jest przygoto·J<Jana dokumentacJa formalno prawna wywłaszc:z1mia terenu. Nie wiadomo też z jakich środków
szpital ma być buoowany: czy
z Narodowego Funduszu Ochrony Z1rowia, fun_duszu terenowego czy centtalnego.

Bad mia

twierdi:1ły

daliśmy więc, jak palce uzdrowiciela zagłębiają się 2)decydowanym
ruchem pod powłoki brzuszne pacjenta i jak z krwawiącego pola
o:per:i-cyjnego, obłożonego tamponami, usunięta zostaje przyczyna cierp1ema w postaci chorego narządu lub obcego ciała. Po kilku minutac~, w miejscu operacji nie widać śl<!du blizny. a pacjent wstaje
~r?w ,1 rześki. Któż z cierpiących nie marzy o talltim bezbolesnym
1 meryzykownym uleczeniu!
Ostatnio w zachodnioniemieckiej tv ukazał się (jak informuje tygodnik „Spiegel" nr 43 z 25.X. br.) nowy program na ten bulwersujący temat, a jego główńyrn autorem jest, nie wymagający chyba
ri:komendacji, słynny popularyzator wiedzy, profesor Hoimat von
D1etfu~h (autor m.in. książki „Na początku był wodór"). Ale po kolei.
Otóż Dietfurtha zaintrygowało m.in. jedno ze zjawi~k towarzyszą
cych zabiegowi. a mianowicie, że krew pacjenta, Eamiast spływać
w .g~ąb pola operacyjnego, czyli pod powłoki brzuszne, niezwykle
obf1c1e wypływa na zewnątrz. Co ciekawe, nikt spośród zachodnich
lekarzy, którzy interesowali się filipińskimi zabiegami, nie zwrócił
na to uwagi.
Prof. Dietfurth udał sii: na FilLpLny (zresztą na z.lecenie tv) i wielokrotnie obserwował przebieg zabiegów. Zwróciły przy tym jego
uwagę następujące okoliczności, ·a mianowicie. że w czasie zal;liegu
asystenci uzdrowiciela natychmiast po wtargnięciu jego dłoni pod
powłokę brzusz.ną okładają pole zabiegu dwoma tamponami. nasyconymi dwoma różnymi olynami, oo po zetknięciu się tamponów
!J?Woduje obfite wydzielanie się najpierw jasnoróżowego, a nastqpme czerwonego płynu. Dietfurth nie nazywa tęgo oczywiście .:krwią",
,
ponieważ płyn nie był przez niego badany.
Następnie dociekliwy badacz spostrzegł (zapewne za którymś ko·
lejnym seansem), że w tamponach uktyte są rybie pęcherze (lub
niekiedy prezerwatywy), zawierające oprócz .,krwi" także chrżąstk1
i kości oraz fragmenty różnych oI'ganów wewnętrznych, niewątpli
wie zwierzęcych. lub tt~ż rozmaite inne przedmioty,. rzekomri połk
nięte, które deIJ\Onstruje się potetn jako usunięte z ~iala pacjenta.
ZwrócH tez U\Vagę na to, iż na grzbiecie dłoni uzdi·owic'eli wvstępują wyraźnie ścięgna, co by świadczyło, że palce nie zagłębia ią
·
się w głąb brzucha pacjenta. lecz są jedynie podwinięte.
jak się domyOczywiście, te enuncjacje Dietfurtha, któremu ślamy - żaden uzdrowiciel nie zezwolił wtykać nosa czy palca w
proces operacyjny, nie byłyby w stanie nikomu udowodnić, że jego
podejrzenia są za.sadne, a więc że zabiegi fi!i.p'ńskich uzdrow'cieli
są zwykłą, choć niezwykle zFęczną szarlatanerią. polegającą nt> jak to określił - „trickach złodziei kieszonkowych" oraz oczvw c e
na niewzruszonej .wierze pacjentów, iż istotnie byli operowani, zwlaszcza, iż wielu z nich odczuwało znaczną -'gę.
Prof.esor wystąpił więc z Rrogramem w tv, przy współudziale asystenta w osobie znanego na Zachodz.ie iluzjonisty. Christiana. trzykrotmego mistr.za świata w konkursach magii. Co znamienne. kierownictwo telewizji (o czym ,.Spiegel" pisze z oburzeniem) postawiprogram będzie opatrzony zapowiedzią że proło warunek, iż
fesor wypowie się jedynie „ze swojego punktu widzenia". Stanowisko telewizji można chyba wytłumaczyć tym, że nadzwyczajne _umiejętności filipińskich uzdrowiciNi oceniał poprzednio jak najpozytyw_niej doktor Rolf-Detlev Berensmann, sekretarz generalny zachodinioniemieckiego Towarzystwa Popierania Rozwoju D!agm~stvkl
Lekarskiej, któremu w Manilii - jak twierdzi - usunięto zza ucha
pestki wiśni. Profesor D!etgruzełek tlkanki o łącznej wielkości
furth jednak nie ukrywa, że sceptycznie odnosi się do krytvcyzmu
ponieważ i<>go zdaniem:·
wiedzy,
naukowego niektórych przedstawicieli
wyjątkowo łatwo dają się nabierać na .. tego rodzaju bzdury".
Zdumieni telewidzowie mogli więc obejrzeć· przebieg zabiegu najzupełniej identyczny z tym, oo demonstrowały poprzednie programy
z udziałem Fili.pióczyków: wyjmowa.nie z brzucha młodej darnv,
która poddała s·ię operacji, najróżniejszych przedmiotów. Potrm. oczywiście, mistrz Christian ujawnił widzom zas.tosowaną tech.n:kę

Najw~ększy

kł-opot

oczywi-

ścfe istnieje w znalPzieniu wy-

konawcy Jedynym do {ej pory
takim wykonawcą był „Budopol" z Bydgoszczy który jest
jednostką pisaną przez „3 s".„

wań1e.

Dlatego do picia nadaje si~
tu woda dopiero po przegotowaniu.

•

Foto: Archiwum
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Cwietajewa
ulna
to fenomen poetycti, nie wyjaśniony
i w male j
dotąd
Nie opubliczęści.
kowano 1Pszcze całej spuścizny
literackiej poetki choć ona sarna . za życia wydała 14 tomików wierszy, pośmiertnie zaś
Wfdano 10 tomów dzieł - poezji, prozy, sztuk teatralnych
Wielu utworów nie zebrano na lamach liczs ię
znajdują
rosyjskich;
czasopism
nych
niektóre zachowały się wyłącz
nie w przekładach na języki
obce; niektóre, wygłaszane na
wieczorach poetyckich i spotkaniach "1:1utorskich, nie zostały
wydrukowane nigdy; część archiwum zniszczyła się w czawiele
Paryża;
sie okupacji
znajduje się w zbiorach bibliotek europejskich I amerykań
skich; nie została ujawniona
korespondencji z
część
duża
różnymi osobami; głównym rn ś
źródłem tekstów jęst archfwum
poetki w posiadaniu jej córld,
Ariadny Efron (rękopisy
brudno- i czystopisy oraz warianty utworów i listy, w tym
- kopie autorskie), a także Oen\raln• Państwowe Archiwum Literatury w Moskwie.
Cwietajewa jawi się więc jako
tytan pracy. I nie ma w
tym bogatym dorobku rzeczy
naślad~w
słabych, wt-Ornych,
czych, nieinteresujących, płyt
kich. Wszystkie wykazują wielkiej miary talent i niezwykły
kunszt poetycki.
„Są poeci z histori• i poeci
\)ez historii" - pisała w eseju
krytyczno-literackim. To nie
znaczy: dobrzy l :Eli. To znaczy:
ukaztaltowani, dojrzali od pierwszego swojego wiersza ł niemanierze
zmienni w swojej
poetyckiej, i cl, kt6rzy formujll, doskonal14 awój atyl pne1
całe tycie. Do drugiej grupy
zaliczyć motna i 1amą Cwieta-

M
•

·

dam złyc?i wlerszy".
Jej oczekiwania wobec włas
nego losu nie spełniały się.
„Nie mogę w y palić w sobie upisała u
- czucia orawa"
swojej życiowej tu'schyłku
taczki w liście do przyjaciółki.
·Jej poezja i iej tycie - to
wyzwanie rzucone losowi , Co
co chroniło
podtrzymywało,
ducha i wysokie
n i ezłomno~ć
nuty talentu?
W pracy - głęboka wiara w
słuszność wtasnej drogi twórczej, w życiu -' może, jak napisała w wierszu do Achmatnwej (życie i poezja - jedno ść )
„mur polskiej dumy"
polsk;i kr ew Płynęła w n !ej
babka ze strony matki była
polską szlachcianką; Cwieta jP.··
wa podkreślała te związki w
swej twórczośći, „polską" naturę znajdowata w sobie; będąc .
w Paryżu i w Londynie kontaktowała się ze swoją polską
dowiedziała się wterodziną dy, że jej babka iako kilkunastoletnia panna wraz ze swoimi siostrami przechowywały
w Warszawie 1863 roku broń
powstańczą . „Jak ja siebie w
tym rozpoznaję" - napisała w
jednym z listów. A dwadzieś
cia lat wcześniej, w wierszu:
„- Babciu! - Czy ten okrutny bunt'
W mym sercu - nie po tobie?"
Ma swoją rangę w pfo;arstwie Cwietajewej owa dwoupatruje
istość pochodzenia się we wpływie matki, y.: której płynęła krew polska i niemiecka, europejskie tródło jej
kultury poetyckiej, źródło zaś
rosyjskie - w rodowodzie ojca,
popowicza spod Włodzimierza
Wielkiego, profesora historii
sztuki na uczelniach moskiewskich, społecznika i działacza
kulturalnego, twórcy Muzeum
Sztuk Pięknych (im. Puszkina)
w Moskwie.
jednoAć.
Życie. I poezja
Cwietajewa tyła, by plaać. I
Rodziców
żyć.„
pisała, aby

wy syłał kilku
kószt · co roku
studia ·i:1.młod ych l udzi na
graniczne. Kiedy umierał , wtestamencie 20.0(lO
w
pisał
rubli dla najzdolnie jszej ml-:Jd zie ży ze sw oich stron rod z:11na opła ce n ie na u'ki. I
nych
dlatego mam prawo płacić za
dob r ą s zkolę dla swego syna,
umieś c i ć go w
mam praw-0
kl asie. gdzie jest 15, a nie 40
uc zniów" - pis ała poetka.
· M ia ła prawo... Ale nie miaWspomnien ie z
ła p ienię d zy .
dziadek"
d zieciństwa: „Nasz
(A. D. Mein, oj cie~ matki ;irzyp, E.-K. N·) jest lepszy
Na sz pr z.ynosi banany - i tQ
dla wszystkich. Dziadek Iłowa
jski - tylko zł.ote pieni ązki
- i tylko dla Andriuszy (ch„dz.i o teśc i a I. W. Cwietajewa,
ojca jego pierwszej żony, i syn3

„Co to za

hałas

którego osobowość zwykłe,
w ydobywa . Typowo ś ć i orz~ 
anonimowego tłumu ,
ciętność
st aty~tyc:zna stand a rdowo5ć iego zachow::i.ń budzi w poetyce
Indywiduaniechęć, wrogość
lizm - tak· Masowość - nie
Nieustannie: roman tyczne nQszuk:iwanie bohatPra. NaC'PChowanie emocjonalne charakterystyczne iest dla całej twórczości Cwietajewej T tPgo wła
tj. równej miłości.
śnie
ekwiwalentnych uczuć . współ
odczuwania. zro:mmienia. pochI szlawały tego, co wiPlkle
chetne i wzgardy dla tego, co
niskie i podłe, oczekiwała od
od
życia, od świata i ludzi,
swoich czytelników. „Kochajcie
mnie - za to wszystko. czym
jestem, i co kocham. Kochajcie
mnie jeszr.ze I za to, że umrę."
- prosiła poetka.

tam, w
gęs t wini e '

Czy to morze?" -

„Wojska,
SY't1U"

„O mój ojcze! Jaik ty płonies z.
Popatrz, w dole tam. na
prawo Czy to raj?" - „To synku,

Paryż.''

„A schylona nad nim?" -

-

„Sława!"

Wierszom swoim '!: wczesnPnadała
go okresu twórczości
artystyczny
kształt
autnrka
romantyczny i
XIX-wiecimy,
post-romantyczn:tt
A gdy mówi się, te Cwietajewa zbliżona była o akmeistów - chodzi właśnie o te
utwory.
Cwietajewa staje się osoboroki~m
z
wością poetycką
1916. Nie zrywa radykalnie ze

Ma ina Cwietajewa,
czyi' sztuka w świetle sumienia
EWA KATARZYNA NOWAK
/

z

małżeflstwa,
pierwszego
przyrodniego brata poetki przyp. E.-K. N.) - od razu do
nawet · jakby obok rę
ręki ki - niczego nie mówiąc l nawet nie patrząc - i tylko na
urodziny ałbo Bo:te Narodzepieniążki
nie. Mama te złote
zabiera.
Andrluszy
zaraz
Iw&.nowna, proui:
„Augusto
Andrluszy ręce" wymyć
„Ale.sz monet całkiem noflutki!"
- „Nie ma czystych pieniędzy!"
(I tak jut w nas, dzieciach, l.01•
brud.) (...)
pieniądze tało:
(Złoto ~yło dla ·na! od mało~
nie tylko: brudem, ale pustym

ale poja-

Poezja

wiają się nowi, tak odmienni,
jak św. Jerzy, Lauzun. Cagliostro, Casanova, pozostała

potrzebą

swo.iml bohaterami,

romantycznej
do
tendencja
idealizacji postaci, do patet~
cznej gloryfikacji postaw, ale
forma wierszy jest Inna - i
Archaizmy obok
niejednolita.
lrolokw'laiizmów, dda'lektyzmy i
neolog.!zmy. („Aby wzniosłość
harmonijnie obejmowała się z
pro.to~") Heksametry I logaedy obok w!erazy bylinnych !
najnowazych doliilków. Skła
dnia archaizująca (w stronę
matkę, gdy
straciła wcześnie:
wieku XVIII), pełna inwersji.
jewą.
gdy miała
miała lat 14. ojca dźwiękiem .)
prze.rzutni, rozbita przez zdalat 21. Przemiany społeczne w
Rok 1933. „ Pastwią Idę tu
Słuszności twil!!l'd'U:nia: aby poObok tego nia wtrącone.
Rosji pozbawiły llł zabezpiesiąść artyzm, trzeba opanować
nade mną okrutnie, grając na
bezczasownlkowa,
składnia
czenia materialnego. Nie mógł go
rzemiosło, dowodziła niezmoreliptyczna. Stare i nowe.
mojej dumie, na moim ubóstzapewnić mąt. nie mający stadowaną pracą, setkami zapisawie, na moim braku praw (onowatorstwo synGłównie
łej pracy, ciągle zagrożony grunych stron, wielości14 warianbrony :Ładnej nie ma.) .(„.) Nę
tetyczne I słowotwórcze spra lai
dwadzieścia
z:
:
Prze.
źlicą.
tów, zmian i poprawek.
dz;1, · w jakiej :tyję nie można
włło, że wskazuje się CwietaMariny
literacka
twórczość
Nie umiem
sobie wyobrazić.
jewą jako poetkę bliską futu„Tortura!" .::....,. „Zdzier:ll"
Cwietajewej stanowiła podstaśrodków d.tl
inaczej zdobywać
i przecie wszystkim
ryzmowi,
„Jak wyschły łęg wowe źr6dło utrzymania cztejest · te cechy uwypuklano, zarzucażycia niż pisaniem. Mąt
Gardło nami" Rzet!
roosobowej rodziny - córka
.
może
nie
pracować
I
chory
jąc jej zawiłooć 1 nlezrozum~a
dźwięki"
Też przecie Ariadna (Ala). urodzona w roCórka · zarabia 5 franków
myślowy, aforysłość. Skrót
„Lwów, a nie bab,
ku 1913 I syn GIPorgij (Mur),
dru. na
robiąc
dziennie,
tyczna zwięzłość, posługiwanie
Rzecz to!" - Dzieci:
w roku 1925; druga córka, Iritach czapki. Za te -pienią
Odnajdywanie
Orfeusz - padł,
się homonimii\,
na, umarła w głodującej Mo1czwór.k'
dze tyjemy M!
A wciąż - śpiew niecił!„
najcelniejszej metafory, najkwle 1920 roku.
o~mfoletnilego
(mam jeszcze
trafniejszego słowa . Lecz mię
Rozmowa z Geniuszem
Pi6ro pisarza-emigranta IWY·
po
tzn.
Gieorgija),
syna,
dzy akmeizmem I futuryzmPm
Szkoła wiersza,
kle nie npewnia utrzymania,
gł.o
w:
prostu powoli zdychamy
Wymienić można jeszcze kilka
tł. Joanna Salamon.
nie zaspokaja potrzeb finansodu." (tł. Roman Zimand).
nurtów, w · tym - właściwe
W tym dążeniu ku dosko!taroAwych - nawet pióro wieszcza
Inny list z lat 30-tych: „Patylko jej - est.etyzm dwor,kl
ci formy mieści się praca nad
I proroka, wielbionego, docemięta Pan Katarzy·nę Manniei monumentalizm, i te, które
myśli,
pr.e cyzji
osiągnięciem
Tc
druko~anego.
nianego,
ładową - v! łachmanach z o•
prądy poewy8tępują jako
jasno§ci 1postrzeżeń, celności
sprawy znane I w lo!lacb polw ·oczach. mówiacą
błędem
tyckle o szerszym zasięgu
Jedność rytmu
sformułowań.
skid literatury . CM dopiero, nienaganną francuszczyzną? eksprei
folkloryzm
jak
wiersza - to
uczuć i rytmu
to poeta krytykowany,
jeśli
To ja." ·
sjonizm.
największej.
poezji
zdobycz
nie zrozumiany (bo „niezrozuA poezja'!'
Poezja Cwietajewej nie chce
Cwietajewej
Styl twórczości
miały").
najwcześniejsze utwory
Już
ot, melodyjnie zinstrubyć ewoluuje. Zmieniają się ramy
Cwietajewa pisała duto Cwietajewej (z lat 1908~19t5)
słowną,
igraszką
mentowaną
wiersza, zmieniają się obrazy,
niejednokrotnie kilka wierszy
przepojone są romantycznym
powierzchowną, elegancką bły
zmieniają się bohaterowie. Ale
nosi tą samą datę dz.lenną Desda- skotką, jakie zwykle (nie jesIdealizmem. Wzniogłe,
w pewnym aspekcie fe.st ona biutowała jako gimnazjalistka
chetne uczucia, gorące porywy,
tem przekonana, czy słusimie) .
poetką ,bez historii": w aspekI
w roku 1910; do wybu.c hu
"cudu".
pragnienie
żarliwe
określa się mianem poezji kocie filozoficzno-światopoglądo
wojny światowej opublikowafa
naraz
poznania „wszystkich
biecej. Poezja Cwietajewej tak
wym. Urodziła się romantyc:z:wlers1.y.
jeszcze dwa tomiki
dróg", fascynacja młodą boha- · określić się nie da.
i światopogląd
ną ideali$tką
Kilka zbiorków wydała w lauwielbienie
śmiercią,
tPrską
ten zachowała do końca tycia.
Głębia analizy psychologiczI w
tach dwudziestych
~
dla wybitnych postaci,
Przejawia się on - z różnym
nej I ważkość filozoficznej synMoskwie. i za granicą: w BPrUbist<>rie
i
literaturę
rzących
przestrzeni
na
natężeniem
tezy, Interesujące poglądy l!SW 1!'.'!~R
nie, Pradze, Pa rytu.
carewiczów, .Mafałszywvch
całej drogi twórczej. Wyn:f.ny
tetyczne i krytyczno-literackie
ostatni Pozostał y
roku
ryny Mniszech, a nade wszyjest w Jej wysokich. bezkomi najwyt.sza ekspresja wypocoraz
ich
stko - kult Napoleona I Orlą
wymaganiach, czasopisma. Było - nie chciapromisowych
wiedzi obroniły się same przed
mniej Istniejące
trzydzieste. Esej
tka . (Lata
stawianych własnemu słowu
łatwymi sądami.
ły drukować wybrzydzały, vdDwa j L e ~ ni Królowie" - o
poetyckiemu, I w pragnieniach
Czy nie pisała o miłości'!' Picięły. st·a rzucały, skreślały,
~·r ygin a·le Goethego „Erlkllnig"
i oczekiwaniach, związanych z
sala niemal wylącznle o miłoś
techniczne
w;ały wymagania
człowieka i
własnym losem ci. Miłość jest głównym motoŻukowsldego
pr ze kł a dzie
Poematy · - nie, bo za długie. · i
poety.
rem lirycznym jej twórczości.
,,Leśny Kr ól"). Nie wspomniała
Trzeba udostępnić łamy rówNawet, jeśli w wierszu jest
najsubtelniejszym
Pisać
jednak o własnym, sprzed 25
Niejako
nie± innym poetom.
antypoda miłości
nienawiść :Piórem, ale I żyć' - pięknie,
„W Schonbrunn".
l aty; tytuł
z konieczności zaczęła
więc
- mówi on o miłości: o tym,
wzniośle, spokojnie.
Napoleon porywa órlątko . r
pisać utwory prozatorskie. Za
czego nie nazywają jego słowa.
„Chciałabym mieszkać z Tobą
SchOnbrunn. Koń, lotny Jak
prozę płacą więcej Eseje krySpokojna, łagodna, zr6wnowaW małym miasteczku,
Fegaz, unosi obu do Pary:ta _o-tyczno-literackie. proza autt)żona, żarliwa, namiętna, wznioGdzie wieczne sa gwiazdy
Ojciec
Cesarstwa.
I-ego
kresu
biograficzna Benefisowe w teZwrócona do
sła, patetyczna.
I wieczni! są dzwony"
otula •syna płaszczem . Ale to
ezory autorskie Komorne, wę
ludzi, ich czynów. postaw,
nie syn, jak u Goethego i pow wier!\ZU: z 1916 r.
giel przymusowe ubezpieciezachowań.
światopoglądów,
przed n ;ków, lecz ojciec płonie
nia szko'ła dla syna. .,Dlaciego
Chciała zrozumienia I uznania
Kult człowieka, któremu nadaI obyogniem.
gorączkowy m
pryszkoły
do
syna
posłałam
w którą
dla swojej sztuki,
je cechy Indywidualne, niedziwne odgł-0sy:
dwaj słys z.ą
Mój ojciec na swój
watnej?
nigdy nie wątpiła .,I nigdy nie

MARINA CWIETAJEWA

'

.

l\filym gościem, oarsklm synem.
Ale ujrzał moje oczy I

porzucił swą drużynę.
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tobą, kochaneczku dziwny,
Słodkich wczas6w nie rozdzielę,
Bo się zeszłam ' nowym, z Innym,

. Z marnotrawnym przyjacielem.

- dwory - komnaty,
- lasy - pustynie,
- piaski - piernaty,
- wojsko - drubnę.
Dziś bawimy ' nill' nit. morzu,
Jutro - hP.iiP w las z wilkami.
Co nor śpimy w lnn:vm ło7u:
Dzisiaj - iwir a ,jutro - kamień.
Arh jak lubi mó,i panlrzyk.
Żebv jasno, Jak w WłPlkanoe:
Dziś - młesiarzek nam poświeci,
Jutro - gwiazdki nam latarnilł.
Ty
On
On
Ty

Był

-

ci Jetdźcem -

8 ODGŁOSY

pozazdrościć,

* *
Opadły

z drzew

P.(111trowł)
liście

u twojej

E.(fronowi)

mogiły

już pachnie.
Posłuchaj mnie martwy, 11f>słuchaj mnie, miły:
Mó,j jesteś - na zawsze.
uskrzydlony - i w
Zaśmiałd się! Płaszcz

I zima

zja - ucieczka. ooezja - zemsta. Poezja - przeżycie wewpercepnętrzne. subiektywna
cja zjawisk świata zewnętrzne
go, przetransponowanie ich w
systemie świata wewnętrznego;
$wiat realny istnieje obiektywnie. Posiada prawa, rządzą
ce jego zjawiskami. Jest on
groteskowym odbiciem świata
duchowego, odbiciem w krzywym zwierciadle Widać azereg przeciwstawnych kategorii:
wysoki - niski, wzniosły
kamer....
podły, szlachetny
cyjny.
Istnieją dwa światy, dwa byty: uprzedmiotowiony, nienawistny, pogardzany, obcy, pe„wychrztów I Judaszów
łen
wiar", i przeciwstawiony mu
świat idealny, lecz także rzeczywiście istniejący: świat ducha, uczuć, w którym najwyż
szym .bytem i największą wartością jest miłość . Jest czysty,
lecz chcą go splamić brudem
uprzedmiotowionego.
świata
dzielnica
To oaza, wyspa żydowska w czas ży<:i'owskiego
pogromu."
„Bo dla każdego, kto nie ło
trem
Życie to żydowski pogrom".
. Swiat uprzedmiotowiony jest
niepełnowartościowy i niedoskonały. Jego punkty styczne ze
światem idealnym są nieliczne
i powierz;:howne Nie może on
idealnego.
przeniknąć świata
Z"."ykle nie dostrzega on zjawisk, występujących w świe
cie uczuć.
Postacie świata uprzedmiotowionego są „prostaczkami miłości", obdarzeni wyższą świa
domością „niebianami miłości"
Kiedy bohaterami przestaje
rządzić miłość, sa odtąd „tylko ·
(tu
siebie"
dla
cieniami
a tam - śmieri'.:l,
- życie,
schodzą oni w dolny świat.
W świecie idealnym istnieje
wieczny konflikt między powinnością a namiętnością. W świe
cie uprzedmiotowionym nie ma
konfliktów mora\nych. jedynie
- rzeczow~ Hierarchia wartości przejawia się· w podejściu
do kategorii świata idealnego.
Miłość jest najwyższą świętoś
cierpien'pm
cią i rozpaczliwym
„Bo miłość to znaczy„. Chram?
Dziecko. zamień szramą
na szramie!"
Miłość przechodzi różne fazy:
po rozstrzygnięciu konflik u
między powinnością a namięt
jest spokojna i prosta:
nością
„W godzinie drogocennej, serdecznej

Niech - Uście opadły, niech - zmyte
Napisy tałobne na szarfach.
Jeśli dla całe:ro świata ty - umarłeś,
I ja - jestem martwa.

starte .

wYCZuwam cię
wszędzie,
·
Co tam - szarfy od waszych wieńców!
Ciągle clę pamiętam l zawsze tak będzie,
Aż po wieki wieków.
Obietnice takie. wiem, puste l płonne,
Nicość ich rozumiem.
Listy - w nieskończone, w nieograniczone,
Listy - w próżnię.
Widzę elę

z

była dla niej zarazem
i koniecznością. Poe-

I słyszę -

'1

października

1911

· konie!

Wysoki był księżyc.
Mój - niepodważalnie tak l tak widomie,
Nfozym moje ręce.
Jak awsze. z węzełkiem pójdę rano, wcześnie .
·
Do szpitaJnej bramy.
Po prostu - pojechałeś t'am, gdzie kraje cieple,
·Wielkie oceany. ·
Całowałam ciebie! Dobre snułam wróżby!
Z zamogilnych ciemności się śmie.ię!
nie wierzę! Czekam clę z
I śmierci
podróży Z nadzieją!

Z cyklu „Przewody"
żeby powłedziell

cl„. ·Ach, w wiersze,
Serce - gera!
mało dla tych nieszczęść
· Lękam się Racine'a i Szekspira pióra!
„Płakali wszyscy .j jeśli krew boli.„
jeśli węże w różach„."
Pła kall wszyscy Ale jeden - dla Fedry był - Hipolit,
W rymy

zdławio11.e ...

W' godzinie na szczycie g6r ł
miłn~c ;. "

Lecz pozornym jpst pokonanie
konfliktu:
„I przede wszystkim jedna
Pościel. Chciałeś przepaść
Powiedzieć"
rozkwitem
Równocześnie
zachodojrzewaniem miłości

z

dzi oroces fizyczm~go oddalania
bohaterów„ kończący się
się
rozstaniem:
„Bo miłość to znaczy: łuk
Napięty łuk: rozłąka".

Proces ten rozwija się równo·
leglP ze wzrostem wzajemnego
zrozumienia:
to sprawa ciał
„Pragnąć A myśmy dla siebie - dusze
Od dzisiaj( ...)
Pragnąć - to sprawa tamtych
A myśmy dla siPbie od dzisiaj
Cieniami („.)
.Bo wspólny płac?.
- Więcej, niż sen!"
wzrostem
ze
Stopniowo,
świadomości zaczyna się skorygowane pojmowanie miłości
jako naj"Wyi:szego dobra. pnewartościowanie: miłość fizycz:na staje się punktem wyjśc'.a
dla rozwoju duchowego.
Dopiero w momencie roz:stania staje się zrozumiała i·s t„.
ta świata idealnego. Hiperbo·
lizacja, wzmagająca ekspresję
wvoowiedzi (przeżyć). w koń•
do
słuty
cowym rezultacie
stwarzania wizji świata Idez
alnego . Jest on doskonały
aksjolo~cznego punktu widz.e·
nia. Rządzą nim uczucia. u.
czucie jest wartością ze z..n~
kiem .,plus" Z ontolog'czneg<'I
ten
świat
punktu widzenia
jest i realny, i materialny,
źródła światopo
Platońskie
widoczna
glądu Cwietajewej
są w jej utworach Kochać to znaczy sięgnąć ku najwyż
etycznym.
szym wartościom
to znaczy zdobyć
kochać prawo do życia w ·lepszym
7lnaczy odświecie. kochać -

połow~.
swoją drugą
znaczy
stworzyć byt Idealny,
PoZ..
rozstawać ·s1e i cierp1eć,
nawać l rozumieć śwłat.

nalell

Poezja - to rekompen~ata.
to żydostw„" .
„ Poecł
Wzgardzeni tułacze bez domu
Niezrozumienl
ojczyzny.
i
przez obcych. tuziemnych, gromieni. przepędzani. ·
„Chrystu,ie! Boże! Pragni:
r11i::u
od
Pragnę
cudu!
dr61!!''
w~zystkich
poszła)
ZC>stała jej (wybrała jedna droita . tmdna. zawiła
Ale i dajaca nierzadka "aty~
fa kcję. Zachwyt mistrzów Pasternaka, R'lWołoszyna .
kego. "A~le1ew cala noc i:ineoisywał twój poemat" Trafiła
i do literatury. inspiruj11c now·
stanie powieściowych bo ha terek Erenburga („Życie I śmip•·ć
Nikołaja Kurbowa") i Kawierina („Przed lustrem").
Cwietajewa o Polsce - o pól.;
skiej naturze - jak ją pcjmowała: duma I bunt (ze zna·
Cwietajewa w
kiem „plus").
Polsce - osobiście, kilka razy
- 'przejazdem, w Warsza~;e
i Krakowie; ·ostatnia Podró~ ~
&tatkiem t
1939:
czerwiec
Hawru do Gdyni, pociągiem t
Gdyni do Warszawy, przesi:i.:
do Moskwy,
dka na p0cląg
Cwietajewa w Polsce - litejuż w llł23
racko: wczefoie,
;·oku; w antologii „Nowa pocz !a rosyjska", i mało bo prór.z
te.,"{o jeszcze kilka wierszy w
.,Kamenie" w drugiej połowie
lat trzydziestych; po wojnie dwa
od lat sześćdziesiątych,
tomv poezji. jeden tom prozy,
odd1 !elne utwory w czasop;smack literackich i antologiach.
Marina Cwietajewa: urodzo.:
na 26 wrzefoia 1892 r (stare~o sty\u), zmarła śmiercią . S-1.•
m<>bójc ~ą 31 sierpnia 1941 r.
„Swój na prawo - do - i:y;;
cia kwit'
No-gami depczę! ( .. )
Czy nie upojne t<1. te Żyd
7.yć już nie chce?''

•

Arlad~y płacz - po jednym MęC'zarma! Brzegów ani dróg -

Tezeuszu!
nie widać!
Tako I rzekę wam - cyfry się zbiły · I w tobie - razem wszystkich utraciłam,
Gdziekolwiek I kledvkolwiek - nlPbyłychl
Nadzieje jakle - gdy powiPtrze wskroś
Ju7. przepojone tobą - jui przywykło?
Naksosem jest mi - moja własna kość!
A własna krew pod skóra - ~tyk!lem!
n~remność! We mnie jest! I ..., „7„..17Jp•
Zwarłszy

Oczy: bez dna jest? dnia nie ma! I data
Kalendarzowa łże.„
Jak ty - Rozi!are·e,
Jam nie Ariadna I nie.- Strata!
Szukd ml elebie -- po miastach jakich I
morzat"b?
(Niewidzialnego - niewidz~ca - nie zobaczę!)
przewodom więl" 'po~Przam.
Po:l:egnanła płar7-ę.
Oparłszy się o słup telegraficzny 18 marca 1923
TŁUMACZYŁA.:

EWA

KATA RZYNA NOWAK

•
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„Szewcy"
w Teatrze
Powszeehnym

r

-

EWA PANKIEWICZ

Zarówno twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza, jak i zrodzone w dr\,\giej połowie lat
pięćdziesiątych nagłe i niemal powszechne nią
zainteresowanie stanowią zdumiewające zjawiska. Osobowość artystyczna Witkacego, dzieło i percepcja u~worów autora teorii Czystej
Formy mimo coraz dogłębniejszych analiz poWokół, ·postaci
zostają ciągle pełne tajemnic.
tego · twórcy narosło wiele legend i jeszcze
Renesansowa mnogość
więcej nieporozumień.
zainteresowań i uzdolnień artystycznych Witkacego, ich wzajemne przenikanie się i owocowanie dziełami nie dającymi się wpisać w
żaden krąg, „szkołę" czy kierunek prowokoskrajczęsto
wały do sporów ·i odmiennych,
nych ocen.
Kotarbiński, In·
. Boy-Żeleński, Irzykowski,
garden, Tatarkiewicz formułowali tak różniące
1
się od siebie op nie o twórczości Witkacego, że
dziś tylko jedno; stwierdzić moźna na pewno:
twór.ca ten zaciekawiał i. nie dawał spokoju.
Co dziś wydaje się najbardziej zdumiewające.
ale i paradoksalne w osobowości i dorobku
artystycznym Witkacego, tó fakt absolutnej
niemal symbiozy przeciwieństw. Teoretyczna
i historyczna analiza twórczości literackiej i.
teatralnej Witkacego pozwala stwierdzić, że
wynrzedzał on swoją epokę w takim samym
stopniu, w jakim był wobec niej spóźniony; z
jednej bowiem strony pozostawał on wierny
przez
młodości
poglądom ukształtowanym w
Przybyszewskiego i Micin„dekadentów'' skiego, z drugiej zaś wcześniej niż inni rozciągał przed oczami odbiorców swych dzieł wizje końca świata jednostki, kresu sztuki w
bezdt.tsznym świecie tyranii mas i całkowitego
wchłonięcia indywidualności przez zunifikowane, „zautomatyzowane" społeczeństwo. Pozomyśli
wpływem
stając z jednej strony pod
estetycznej początku XX wieku zbudował jedzawierając w
nocześnie teori.ę Czystej Formy
niej myśl o koniecznej rezygnacji z jakiejkol-.
wiek treści. W realizacji tego postulatu widzial
jedyne dla sztuki rozwiązanie na przyszłość,
lecz jednocześnie, będąc nie. tylko rzecznikiem,
ale I praktykiem, ,a nawet twórcą polskiej
jako o~wangardy jej rozwój interpretował
statnie i przez to· najpi'ękntejsze tchnienie sztuki. Perspektywa zmechanizowanej, aje na swój
sposób doskonałej przyszłości wizja idealnego
lecz · rugującego wszelkie indywidualności (zwła
społeczeń
twórcze)
szcza indywidualności
ob·
go do . granic
przerażała
stwa:
łędu, ale taką przyszłość uważał za konieczną.
Kres, koniec, zniszczenie i samozagłada artysty
i sztuki, samobójstwo cywilizacji jednostki i
samobójstwo artysty, zabójstwo na jednostce
jako pierwszy etap samobójstwa społeczeństwa
i obsesją
stały się motywem jego twórczości
życia Swoje własne samobójstwo Witkacy z~
powiadał kilkakrotnie. Popełnił je 18 wrześma
1939 roku. Katastrofizm Witkacego nie był postulatem, był pragnącą usprawiedliwić sa!!Ją
siebie gniewną i pokorną jednocześnie zgodą
na katastrofę, którą artysta ów uważał za tyleż
nieuchronną co niezbędną.
Najpełniejszym wyrazem przęm~śleń i prz_ekonań filozoficznych 'i historiozoficznych Witkacego wydają się być „Szewcy", („naukowa
sztuka ze śpiewkami w trzech aktach"), której
bohaterów, nieżależnie od odmienności ich dą-

teń i pragnień niszcz~ bieg histori autr·11P 1 ''-·
z ujący wszystkich i wszystko: nieświadl '.' · h
nieszczęścia tytułowych szewców i rozko~ · · · ą
cych się własnym upadkiem ich fizycznych
i moralnych ciemięży-:ieli, perwersyjną . księż
nę i oszalałego z niespełnień erotycznych pro·
kuratora.
W „Szewcach", do których ze wsiystkich
ukute
sztuk Witkacego najbardziej. przystaje
przez Boya dla całej twórczości dramaturgicznej ich autora pojęcie „metafizycznego nadkabaretu", czyha na inscenizatora wiele niebeznich jest użycie
pieczeństw. Największym z
wyłącznie klucza politycznego i doraźnej alu„metafizycznego nadzyjności. Ten bowiem z
kabaretu" łatwo uczynić może płaski, ubożuch·
ny i prymitywny kabarecik, który nie pozwoliłby już dostrzec tego, co w „Szewcach" najhistoriozomyśli
ważniejsze i najcenniejsze:
ficznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, rodzącej przekonanie, że kultura (jeśli twórczość
nie ma być wyłącznie zmechanizowaną produkcją) nie może rozwijać się w społeczeństwie
bezdusznych automatów, choćby były one najdosk<Ynalsze i najbardziej funkcjoo.a.'lne.
Daniel Bargiełowski, reżyser „Szewców", których na swojęj scenie zaprez..ęntował łódzki
Teatr Powszechny, uniknął tego największego
moim zdaniem niebezpieczeństwa, słusznie eksponując historiozoficzną oś dramatu. Myśl Witkacego jest w tym przedstawieni\l czytelna i
czyni spektakl klarownym i zrozumiałym. Gdyby jeszcze reżyser nie dał uwieść się inscenizacyjnym wskazówkom autora, a autorka scenografid, Kosa Gusi!kiewicz, 1'rezy~no<V:'ałll: bodaj
z części wpisanych w tekst główny i d1daskaroz:wiąmń plutycznych,
Ua dramatu sugestii
przedstawienie byłoby chyba głębsze i bardziej
post factum póprzejmujące. Mój zgłaszany
stulat większej drapieżności czy też' ostrości
spektaklu nie jest jednoznaczny z zarzutem
braku tych niezbędnych kaidemu przedstawiepo
niu „Szewców" walorów, sygnalizuje on
prostu ich zmniejszony nieco w moim przekonaniu wymiar. Wysoko oceniając to przedstawienie oraz jego szlachetną i godną uznama
wierność autorowi nie mogę jednak oprzeć się
pokusie napisania o nim jeszcze kilku zd_ań
gdyby więc
zaczynających się od „gdyby„.".
reżyser skrócił nieco tekst, wtedy całe przedstawienie oglądałoby się z takim skupienielll: 1
jakim oglądano jego pierwszy akt. Gdyby mezłym skądinąd pomysłem wprowadzenia postaci Didaskalionek posłużył się on inaczej niż tylko z zamiarem ozdobienia nimi spektaklu,
efektu estetycznego i skuuzyskałby oprócz
teczności tego dość prostego chwytu kompozycyjnego, także nowy, cenny (bo niosący nasze
element t
współczesne, identyczne niepokoje)
efekt dramaturgiczny. który z całą pewnością,
przez pewne wtedy wrażenie dystansu, ale i naszego bycia w środku, oprócz innych korzyści przyniósłby większe zdynamizowanie rytmu
przedstawienia.
W tym spektalklu-rnachlnie, przygotowanym
i granym z dużym rozmachem obejrzeliśmy kilka interesujących ról. Mnie najbardziej podobali się: Tadeusz Sahara, inteligentnie i z dużą
Sajetana i
kulturą sceniczną kreujący postać
Bronisław Wrocławski ze znakomitym wyczuciem witkacowskiej groteski wcięlający się w
Prokuratora. Charakterystyczne i, co
postać
bardzo odmienne postacie Czeladniważne ków stworzyli Jerzy Korsztyn i Andrzej Fogiel. ,Renata. Frieman-Kryij.ska jako !<siężna
Irina nie w pełni wykorzystała bogactwo kreowanej przez siebie postaci, a przy tym rolę
sprawiało wr~
swą prowadziła nierówno, co
żenie. że wyłącza się z akcji scenicznej w tych
fragmentach przedstawienia, w których obecna na scenie nie uczestniczy w dialogu. Wszyscy pozostali wykonawcy zrealizowali postawione im zadania, choć tu pewna monotonia środ
ków wyrazu aktorskiego (dobrze, że „rozbita"
cymi koczasem aż nazbyt ostro charaikteryz
ko tłem
stiumami) sprawiła, iż stali się oni
dla wymienionych wyżej postaci pierwszoplanowych, mimo że każda z ról tej drugiej · grupy ma bardzo . wyraźną funkcję semantyczną
i dramaturgiczną.
Przedstawienie „Szewców", którego premiera
odbyła się w Teatrze Powszechnym wydaje ml
się spektaklem znaczącym w dziejach tej sceny.

•

Foto: Jer::.y Neugebauer
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muzyki na dobra i zła - bardzo modn;f w r6żnego
rodzaju wywiadach - jest może i efektownie brzmiący,
ale też względny. Zasadniczo, tradycyjnie już, dokO!Tluje się
podziału muzyki na poważną i rozrywkową, chociaż i te
terminy mogą mieć różne znaczenie, w zależności od tego,
Mo wspomnianego „przekroju" dokonuje i na cLyj użytek.
Tak czy · inaC'Zej, ,,muzyka rozrywkowa" jako oj;:reślenie o
mniej lub bardziej ostxym zakresie funkcjonuje nie od dzisiaj i. mimo, iż niejednokrotnie wybuchają spory o nazwy, których Jest
na jej oznaczenie bez liku - każdy właściwie wie o co chodzi.
Znacznie ważniejszym problemem w~półczes,nego polskiego melomana zainteresowanego muzyiką rozrywkową. a jest to hobby do<ć
powszechne i w zależności od kategorii wiekowej różni sie niemal
wyłącznie natężeniem, poz<ll;taje brak pozycji książkowej o charakterze encyklo:pe,dycznym ujmującej ten gatunek sztuki w sposób popularny i podręcznikowy zarazem. Tam właśnie · mógłby symjpaiyk
muzyki zaspokoić swoją ciekawość, potwier<lzić własne przypuszczenia, lecz także - rozszerzyć wiedzę o temacie swych zainteresowań
i pogłębić z;najomość zagadtnień teoretycznych stając się d~i~ki tern~
odbiorcą -blrdziej wrażliwym i bardziej świadomym. Tak1ei k~1ąż.ki
w zasadzie u nru; nie ma.
odział

Kronika
kulturalna

Dn. 28 listopada br. w Dużej Sali
Taatru Nowego odbędzie sill
premi~ra

Góra

urodziła

„Szelmostw Skapena"

Moliera, w reżyserii Marii
Kaniewskiej, ze scenografią
. Jolanty Kunkel.
Grają w niej: Danuta Rynkiewicz
Krystyna Tolewska, Barbara
Watkowna, Ludwik Benoit,
Ryszard Stogowski, Bogusław
Semotiuk, Witold Krasucki,
Stefan Niemlerowsld, Jacek
Pawlak, Adam Gwara, Marek
Jasiriski i Jan Kasprzykowski.

nlysz

w miniollll

środę

w CentraJny_m

w .Loaz1
otwano wysiwi: „'l'kamna
artystyczna CE.t'ELll 1U82".
l\iluz~uiu

H.a.u.n.1~.1.uuctwa

Zgromadzono na niej 5ol prac
nadesłanych z 23 spółdzielni :r.
co prawda, wiele iPrób w tym kierunku, by wydać pozycję
terenu cale~ Polski.
• cha!fa.k.terze encyk.fopedycznym dotyczącą muzyki rozrywkowej, ale
Wystawa jest prezentacj- dorobku
nic .1 teiio. Oczywilc!-e, poW;tawowe hasła .z teeo
jak na razie 1póldzielni zrzeszonych w
u.kreau .znaile~ moina w ,,Małej Encyklopedii Muzyiki", która wyCentralnym związku Spółdzielni
dana w irtosum.kowo niskim nakładzie zniknęła z półek naitychmiast,
•
Rękodzieła Ludowego i
Artystycznego.
od czasu do czasu w antykwariatach lub u
a obecnie pojawi.a
więcej.
i
złotych
dwu.stu
tysiąca
i.urnę
za
prywatnych ha.ndlarzy
Jednakże można sobie wyobrazić, że kfilkadziesiąt wieków, Jakie dzielą nas od pojawienia się plerwszych znanych nam form muzycznych,
W Sa1onle Sztuki Współczesnej
uczyinil>o muzykę dziedziną tak szeroką, iż w jednej - choćby gru- . czynna Jest wystawa prac
bej - ksill:ice ·nie IruJ!ina pomieścić wszystkiego poświęcając każde
Kazimierza W'łsa. Kaz1m1erz Wąs
jest absolwentem toaziueJ ł'WS:::.P.
mu huiu odpowiednią Hość miejsca. Stąd też przydałaby się - naPrzez wiele lat uprawia! grafikę
zwijmy ją umowmie - encyklopedia mua:yki ro~rywkowej. Może nie
użytkową, nie zapominaJąl! Jednak
biorąc
jest to w dobie k:ry.zysu pierwsza sprawa ·do załatwienia, ale
o malarstwie. EkspozycJa
pod uwagę powmechność zainteresowania tą muzyką, w ·czym celuje
oJJe~JU~ Jest pierwsz~
prezentowana
zwłaszcza młodz.iei, trudno byłoby dyskutować z zasad]lością teg.o
wą i11;;1a r&Ką wąsa. f'okazuje
wystH
po.stulatu.
na niej 46 akwifr.:i 1 wszystkie
·Powiedziałem wc.ześniej o próbach w· kieru.nku stworzenia takiego
związane są tematycznie z
kompendium. Najbardziej udaną z nich był chyba Roma.na Waschki
bata1lstyl'ą i h1swną.
- „Przewodni'k ISKIER: muzyka jazzowa i rozrywkowa" przygotowany prze.z wydawnictwo „Iskry" w cyklu przewodników po świe
cia sztuki i kultury (książkę wydano w warszawie w roku 1970 i nie
w Domu Kultury RONDO 20
wiadomo ml, by p0ka.zały się później wz.nowienia wydainia pierwlistopada odbył się w11iczo1· poezji
1zego). Pozycja ta xostała pomrllana głównie ja•k o słownik haseł
i pieśni patnotycznej pt.
jaz-zowych i dopiero s.ugestia wydawcy sprawiła, że autor włączył
„Rozkwitały pąKi białych róż''.
Wykonawcą był chor 1m. Karola
do .zestawu także wiadomości dotyczące muzyki rozrywkowej nie::;zy manowskiego.
koniecznie związane z jazzem, Zresztą, jak pisze R. Waschko w
przedmowie, było wiele trudności ze skompletowaniem materiału.
toteż nie moina się dziwić, że niek.tóre hasła potraktowano wyrywkowo, a inne po prostu pominięto. Tak się składa, .że gdy podobną
Teatr Powszechny w warszawi~
pracę wy<konuje jeden autor (choćby z pomocą konsult;:,;.:towl. a nie
z1 t1stupaua wysl4pu z dr Ligą J LIŻ
byi· może zucały wyspecjalizowany zespół, dobór materiału jest w iym &ezon1t: p1~mierą. T; l1l
razem byla to sziuka
nieco tendencyjny, czy raczej - niepełny
pełnie nieświadomie amerykańskiej autorki, Marshy
i jednostronny. Odnoszę wrażenie, iż tak jest również w przypad·kn
~Wy1sć". Premiera
1~u~man
.
książki Romana Waschki sprzed dwunastu lat.
ta byla jednocześple polską
Innym iniebezpieczeństwem czyhającym na autorów tego typu r;><>prapremierą tego dramatu.
zycji jest fakt stałego rozwoju dziedziny, o której piszą - w tym
Pi-zedstawienie reżyseruje Zygmunt
wypadku muzyki rozrywkowej. Tempo zmian i pęd życia w branży
Hubner, scenografię projektowa!
estradowej sprawia, że równocześnie z przygotowywaniem poszczePaweł Dobrzyc1d. ' Sztuka to przede
wszystkim wielki popis gry .dwóch
gólnych rozdziałów w kolejności alfabetycznej roz,rasta się też anelks,
bohaterek: młodziutkiej dziewczyny
bo dezaktudizują aię imformacje, przybywa haseł, wyjaśnienia stają
i jej matki, zwolnionej niedawno
się niewystarczające lub wręcz nieprawdziwe. Jeśli dodamy do tego
z więzienia. W warszawskim
iProcN produkcji trwający minimum pail'ę miesięcy. będziemy miel}
przedstawieniu role te odtwarzajobraz trudności, .z jakimi boryka się potencjalny autor chcąc nadac
Joanna Zólkowska i Etpa
swemu dżieŁu aspekt aktualności, co w końcu i tak zawsze jest daDalkowska. Aktorkom partnerują:
lekie od ideału. Z tego też powodu pr:tewa.gę ma~ 1Utaj s..yego ro'
Gustaw Lutkiewicz, An<lr:tej
Grqziewicz, Mtrostawa Dubrawska
dzaju „minlencyiklopedie - jedno<lmiówki", o któr'e od czasu do czai Anna Mozdanka.
su starają się gazety i czasoipisma (<pamiętam n-t>. opublikowaną przed
kilkunastu laty w „S'Zltandarze Młodych" kolumnę haseł z zakiresu
muzy<lti rozrywkowej, kJtórych aktualność w dniu wydania tego dziemnika była be7.ll\pot1na), a~e 1ą to tyllko pMśrodki. Nie można też wyW GdańbkU zakończył się
mieniać w rzędzie encyklopedycznych podręczników „do muzyki roz4-dnlowy trzyetapowy l V
rywkowej", choćby polskiej, słownika autorów i kom'PQzytorów wyOgólnopolski Konkurs Tańca i
Choreografii, organizowany przez
da.nego przed tirzema laty przez ZAKR. Jest to raczej część .składo
Departament Muzyki MKiS,
wa większej całości; k.t6ra jednakowoż w najblirl.szym czasie z pewZarząd Szkół Artystycznych,
nością się nie ukaże. Nic dziwnego, wszyscy .znamy trudności gosWydział Kultury i Sztuki Urzędu
podail'cze, z Jakimi boryka się kra,j. A encyiklopedia muzyki rozrywWojewód~kiego w Gdańsku oraz
kowej, o ktorej pisałem, nie jest przecież arty'kułem pierwszej poOperi: i Filharmonię Baltycką.
trzeby w tych ciężkich czasach.
Do uczestnictwa w konkursie
Mając to wszy-stko n• uwadze, z prawdziwą rado&cią powitałem zgtosilo się około 30 kandydatów
i chyba nie tylko ja - ,.Leksykom pol.akiej muzyki rozrywkowej",
w dwóch kategoriach: tancerzy
profesjonalnych i uczniów szkól
którego prezentację w odcinkach rozpoczęła Te1ewizja Pols~a prz~~
baletowych.
kilkoma miesiącami. Wprawdzie podane w ten sposób w1adomosc1
encykloipedyczne aą ulotne, ale równocześ'nie Lnicja.tywa miała w
moim mmiemaniu same plusy: a.trakcy}na forma, szeroki zakres oddziaływania, możliwość fonicznego ilustrowania haseł, wreszcie Jury Mlędzynarodoweg;o Komitetu
szanse na aktualność przy ewent>ualnych korektach. Przy.gotowanie
d.s. Książki dla Dzieci i Młodzieży
(IBBY) przyznało Zloty Medal
i prowadzenie „Leksykonu polskiej muzyki rozryW1kowej" na małym
elk•ranie powierzono trzem wieloletnim krytykom muzycznym: J?a- . Nagrody im. H:. C. Andersena
znanemu artyscie-grafikowi,
riuszowi Michail.skiemu, Ryszardowi Wolańskiemu i And•rzejowi W:1t~
Zbigntewowt Rychlickiemu za
kowskiiemu, co wydawało IJli się dodatkowym atutem. Jednak . JUZ
wybitne osiągnięcia artystyczne
dziś mogę powiedzieć, że „Lelk:sykon" bardzo mnie rozczarował i to
w dziedzinie ilustracji książek dla
ni~ dla.tego, że nie umieszczono w nim hasła z moim nazwisldem,
dzieci. W swojej 25-letniej
bo będę ponoć umi.e szczony w aneks.ie gdzieś za rok .z ha~iem, a
działalności IBBY uhonorował
dotychczas tym niezwykle
może i dalej. Wiadomość jest autoryta~ywna; pochodzi bowiem od
cenionym odznaczeniem zaledwie
, . .
jednego z autorów cyklu.
17 tworców, wśród których
Jeżeli jednBJk autorzy j. realizatorzy ,,Leksykonu" zdecydowali ~ię
Ryehlicki jest pierwszym
Zbigniew
tak właśnie nazwać tan cykliczny program, to dlaczego dla omawiaPolakiem. Dyplomy honorowe
nych nazw, nazw.isk. wyrazów i pojęć nie za.chowu.ją. choćby ukla~~
IBBY prz~nal także Małgorzacie
alfabetyczne.go - owszem literki idą po kolei. ale iuz co d0 dr~gieJ
Musierowicz 'l.a ksląż.kę „Kwiat
lcalafioru" i Wtestawowi
litery panuje ca1kowita dowolność (Dudziak jest zaraz <;>bok _De?ich.a,
Majchrzakowt za Ilustracje do
.ze
~1ę,
mi
Wyda_Je
Ball).
Extra
nią
za
a
Elkaną,
przed
a Exodus
„Walca panny Ludwiki"
nawet z nazwy - formy encyklopedyczne] zobov;iazuie.
przyjęcie H. Januszewskiej, których książki
Poza tym wątpliwości budzi dobór prezentowanego materrnłu w tym roku wplsal na
IBBY
ot, choćby umieszczanie haseł będąc;;i:ch tytułami ' pioseni,,k . .Dobrze,
światową .listę andersenowskich
gdy był to autentyczmy duży przeboJ, ale co w t~wairzystwie szlabestsellerów literatury dziecięcej
gierów robiła np. mniej niż średnio popularna piosenka „Dom ?'
i mlodzieżowej.
malwy malowany"? Wi-em, że autorzy dysponowali _a•kurat. telewiokrawiadomosci
zyjnym nagraniem tego utworu i chcieli podawane
sić piosenką, lecz na tej zasadzie moi..na by włączać do tego progra
W Oddziale Martyrologii I Walki na
mu coraz to nowe utwory .!ltare i . nowe, znane. i nie znaine. a „LeRadógoszczu MHRR udostępniona.
"
. .
ksykon" by się rozrastał„.
zostala zwiedzającym nowa
Inna sprawa, tę-2: dotycząca doboru haseł. Skończyła ~ię llte~a „D .
wystawa czasowa pt.
toteż mam pytanie: gdzie byro hasło „Renata Danel 7 C~yzby z~
„Społeczeństwo lódzkte w walce
z hitlerowslctm okupantem"
że w prezentQwanym dotąd zestawie wcale
mało znane? Uważam
prezentująca, po raz pierwszy w
nie razi - wręcz prz~iwnie. Dlaczego nie znalazło się w mini01r1ych
formie szeroki front walczących
tej
odcinkach „Leksykonu" hasło „Amdrzej Dyszak"? Dlaczeg? br~klo
reprezentujących różne siły
basta „Anita Dymszówna"? Ich .p rofesje z muzyką. ze ś.piewamem
polityczne oraz najbardziej
wiążą się przecież ściśle. Takich „dlaczego" mogłoby być dalek.o
charakterystyczne formy walki na
więcej. gdyby sięgnąć jeszcze do wcześniejszych. edyc.ji. t_eg~ w'.ltplltym terenie.
wego ABC. I niezbyt miarodajnym będzie tutaJ wyiasmem1e. ze w , szczególny akcent w ~eśc!
wystawy położon y został na
przypadku tego czy innego wykonawcy autorzy nie dysponowali mazaprezentowanie. mniej znanego,
teriałem ikonograficznym. Już przed premierą pierwszego f~a.gmen
okresu okupacji, w
pierwszego
tu „Leksykonu" należało o taki Materiał się postarać. a _Jesl1 bylo
którym powstawało spontanicznie
to niemożliwe - przyjąć taką formułę, która nikogo bv me krzywwiele grup oporu reprezentujących
z drugiej strony - nie bardzo chce mi się wierzyć w
dziła. Bo wielość postaw politycznych, z
których dopiero w późniejszym
to, że w ar<::hiwach Telewizji Polskiej leżały i czekalv or:vwatnE
okresie wykrystalizowały się
zdjęcia niektórych twórców polskiej piosenki, a autorzy „Leksykonu'·
dominujące w podziemiu łódzkim:
po prostu je tam znaleźli.
Polska Partia Robotnicza i jej
Zastrzeżenia może też budzić komentarz do poszczególnych haseł zbrojna Gwardia Ludowa oraz
sita
nierówny. ;akby źle wyważony: do iednego hasła tylko encvklooeArmia Krajowa
dyczne objaśnienie, do innego - publicystyczno-felietonowe omówi_ew wystawie wykorzystane zostały
nie. Zaś podstawową niezręcznością w t.vm całvm przed~iewziecrn
f!1ater!ały w części po raz pierwszy
wystawione, jak przykładowo
jest brak stałej pory prezentowania kolejnych odcinków „Leksykonu
gazetki i biuletyny Polskiej
polskiej muzyki rozrywkowej". ale za to nie można winić autorów Organlza9ji Bo1owej, wiele
.
raczej redakto·rów programowych.
nie· znanych zdjęć ludzi konspiracji,
Zatem - góra urodziła mysz. Pocieszający jest jedynie fakt. ze
podrobionych po mistrzowsku
wzięto na warsztat wyłącznie polską muzykę. w które; wiekszość z
dokumentów. Informacje
telewidzów iako tako się orientuje Gorzei gdyby z t,el!'o .Jeksvk>0nu"
wywiadowcze i inno>,
chciano nas uczyć muzyki rozrywkowej w ogóle. A swoją droira,
jeśli tęn felieton dotne do autorów telewizyjnego „Lek~ykonu. polskiej muzvki rozrywkowej". to już nie będz ie mnie chyba takze w
aneksie gdzieś za rok z hakiem. a może i dalej. Trudno. pcczt>kam.
Było.
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które
morskie,
lractwo
bujnie rozwinęło się po
podboju Nowego Swiata
' i przez wieki inspirowało
literaturę

nica, za zdradę której grozł gmferć.
O ile Morze Sródziemne słynie ze
przez
statków-widm, dowodzonych
„zalegalizowanych" piratów, to na innych akwenach korsarstwo przybiera
dla
rozmaite, czasem wręcz okrutne
załogi czy pasażerów, formy napaści.

przygodową,

praktycznie nigdy nie zaginę10 Ostatnie
lata zdają się dowodzić, że ponownie
wkracza ono w fazę rozkwitu: Wskazuje na to nie tylko coraz większa
liczba przypadków atakowania statków, ale przede wszystkim plaga kradzieży ładunków organizowana prze2
sprawnie działającą mafie
bardzo
morską.

U wybrzeży Morza Śródziemnego,·
jak swego czasu relacjonował tygodnik zachodnioniemiecki „Der Spiegel'',
całe statki wraz z ładunkiem i załogą
zmieniają w czaznikają bez śladu sie rejsu nazwę i banderę, by mót
innych
zupełnie
sprzedać fracht w
portach. Państwa zlecaJące fracht, a są
to najczęścieJ ubogie kraJe Trzeciego
Swiata, daremnie oczekują na swoje
towary. Firmy przeładunkowe niE
ładun
otrzymujące zapowiedzianych
ków, są zupełnie bezradne, gdyż towarz,Ystwa żeglugowe, które przyjęły
zlecenia, pojawiają Się i znikają. Pościg za rabusiami organizowany przez
oszukanych importerów bardzo żad
ko przynosi rezultaty. A jeszcze trudniej odzyskać ładunki czy zwrot poniesionych strat. Oto kilka typowych
przykładów działania mafii morskiej:
Jemen Północny zakupiwszy w Sin'gapurze i Bombaju drewno zlecił przewóz frachtu greckiemu statkowi „Creatan Palm". Gdy minął termin przy.
bycia statku z ładunkiem, Jemeńczy• cy rozpoczęli poszukiwania jednostki.
Dowiedzieli się - po upływie kilku
tygodni - że statek ten pod nazwą
„Gloria" zawinął do Bombaju nad
Zatoką Perską i sprzedał cały łjidu
nek jednemu z miejscowych kupców.
Ale „Glorii" również nie możqa byw międzyczasie bowiem
frachtowiec otrzymał nową nazwę „Maria S." i został skreślony z reJestru statków w porcie macierzystym,
Pireusie. Udało się jednak odnaleźł
armatora. Grek tłumaczył się na róż
ne sposoby i wreszcie zaoferował wystawienie zaświadczenia o.„ zat9nięciu
!;tatku; zaświadczenie miało umożliwić
uzyskanie. odszkodowania w firmie u•
bezpieczeniowej. Uparci Jemeńczycy
doprowadzili do licytacji statku - zawiedli się jednak, gdyż pieniądze ze
Narodosprzedaży jednostki zagarnął
wy Bank Grecki; statek był obciążony
·
długami hipotecznymi.
ło odszukać,

piratów
Wybrzeże Florydy. Łupem
1300-kilomedziałających w pobliżu
trowego wybrzeża Florydy stają się
wszystkim luksusowe jachty.
i łodzie spacerowe. Z rzadka .chodzi tu o grabież mienia znajdującego się na tych jednostkach, na .ogół bowiem Celem rabUSiÓW Są samP
jachty czy łodzie, które potrzebne są
do przemytu narkotyków.

przede

ślizgacze

zatrze~
. rejsów przemytniczych. Aby
po sobie ślady , piraci zatapiają jacht
bądź pozorują katastrofę. Niektóre za. garnięte jachty piraci wyposażają jak stwierdza policja amerykańska w nowoczesną aparaturę do podsłu
chu rozmów radiowych prowadzonych
przez kutry patrolowe organizacji do
walki z przemytem morskim, zwanej
•
EPIC.
amerykańskich, w
piraci uprodziesięcioleciu
na wodach oblewających Flo-

Według
ubiegłym

wadzili

statystyk

rydę około

70Q jednostek, a w czasie
tych aktów bandyckich zginęło co najmniej 2000 ludzi. Z pewnością liczba
zarejestrowanych porwań byłaby więk-

Mafia morska
• •
•1. „ p1rac1
HENRYK SROCZYASKI

Piraci kąrzystająe z tego, !e katdy
bogaty _właściciel jachtu dobiera zało
gę tuż przed rejsem, podstawiają łm
swoich ludzi. Ci wyprowadziwszy jedwyrzucają
na pełne morze,
nostkę
pasażerów za burtę i dostarczają jacht.
w umówione miejsce. Porwana jednostka, która przepływa wśród setek
innych jachtów czy łodzi w tej ruchliwej strefie, zwykle nie jest kontrolowana przez celników i policję rzadko służby morskie zakłócają spokój załogom superluksusowych jachtów. Porwane jednostki wykorzystuje
dwu
się co najwyżej do jednego lub

sza, gdyby nie to, !e właściciele jachtów, jeśli sami nie znajdowali się na
pokła'dz~e, ukrywali prawdziwą przyTowarzystwa
czynę zatonięcia statku.
ubezpieczeniowe nie wy.płacają bowiem
odszkodowania za jednostki skradzione lub uprowadzone przez piratów.
tej drodze
Cieśnina Malakka. Na
morskiej między Półwyspem Malajllkim a Sumatrą (szlak prowadzący na
Daleki Wschód) piractwo ma wielkie
tradycje. Kontynuują je gangi, w skład
których wchodzą Malajowie, Indonezyjczycy i Filipińczycy.

Podobnie Nige'ryjczycy musieli się
ze stratą 5 tys. ton cementu
zakupionego w Europie. Grecki frachtowiec, który miał dostarczyć ten' ła
dunek do portów Warri 1 Apapa, zmienił po drodze nazwę i sprzedał cement
w Port Sudanie. Po kolejnej zmiame
nazwy i kolejnej próbie kradzieży ła
dunku, celnicy w Port Saidzie wykryli oszustwo. W ostatniej jednak c.h w1li udało się frachtowcowi zbiec Inny.
J"ównież grecki frachtowiec, miast dodQ portu
starczyć 11 tys. ton. cukru
tunezyjskiego, sprzedał cały ładunek
w libanskim Porcie Saida.

ładunek,.

grahią

kosztowności

wiezione przez pasażerów. a niekiedy
wymusz:iją od załogi okup. Statki lok„lncj żeglu,e:i ponoć regularnie wnosz11 okup piratom, za co ci ostatni
g· • ~ r~ntuj'j im „bezpieczeństwo rcJa także
Organizacje pirackie,
su".
przcmytnicze, związane są ze skorumpowanymi strażami wód przybrzeż
nych.

Zatoka Syjamska. Plaga piractwa w
tej zatoce rozwinęła się zwłaszcza w
ucieczkami Wietnamczyzwiązku z
ków na łodziach do pobliskiej Tajlandii. Napaści na łodzie uchodźców (jest
to z zasady element związany z dawnym reżimem sajgońskim), dokonują
grupy ba9dyckie składające się albo
, z Wietnamczyków (kryminaliści, którzy opuścili kraj), albo z Tajlandczyków uprawiających piractw" w Zatoce Syjamskiej już od dawn W 8 na
10 przypadkach sprawcami .t~:ch napaści są Tajowie.
Jak podaje Biuro Wysokiego Komi-·
sarza ONZ do spraw uchodźców w
Bangkoku, w ubiegłym roku niemal
80 proc. łodzi z · uciekinierami zostało
zaatakowanych przez piratów. Niektóre
załogi próbowały się bronić - w walce obronnej zginęło około 500 Wietnamczyków. Kilkaset kobiet, i dziewcząt piraci uprowadzili do Tajlandii.
pochodzenia
Podczas gdy piraci
wietnamskiego z reguły dokonują tylko grabieży pieniędzy i kosztowności,
to Tajowie znani z wrogości wobec
Wietnamczyków, dziesiątkują załogi
pod byle pretekstem. W ostatnim jednak czasie pod wpływem protestów
organizacji międzynarodowych- i dzię
ki pomocy finansowej niektórych krajów, a zwłaszcza USA, policja tajlandzka podjęła walkę z tym bandytyzmem.

P,ir~c.two

morskie, które jest coraz·
poruszanym tematem w prasie zachodniej, dostarczyło nie lada
Holenderskiej Otóż
kłopotu Koronie
z oozwem do tej Koronv o 30 miliardów koron wystąpił ~pokojny, nie wamieszkaniec
nikomu.
dotąd
dzący
Oestersund w Szwecji. Kurt Eriksson.
· Powołujac się na c;woje związki rodzinne z XVTTI-wiecznym piratem, z.
którym rząd haski miał zawrzcf
pakt o podziale łupów , a którego nie
przestr?egał. obliczył iż właśnie z odsetkami należy mu się kwota :rn miliardów koron ~zwed1ldch. tj. nonad
7 miliardów dolarów. „JPstem święl'ie
przPkopany. Iż spr;iwiedliw<'śc-i «ta nie
sie zadość" . - powiedział Kurt Eriksson.
częscJeJ

Foto: Tomasz Zydle„

Bezrobotnym.
lepiej?
Komu
gdzie? Nii. w USA_. Taka jest
bodaj myśl przewodnia, a w kakonkluzja artykułu
żdym razie
hamburskiego „Spiegla" w 36 numerze z 18 września br„ zatytułowanego lakonicznie i wymownie:. „Tragedia". Artykuł pisany
jest zresztą pod ką'tem perspe~t
tyw wybo1·czych w dniu ·2 listopada i stawia sobie pytanie,
w jakim stopniu wzrastające w
USA bezrobocie może wpl„nąć
czy
na nastroje wyborców
zmieni układ sil na niekorzyść
rządzącej Partii Republikańskiej,
której przewodzi prezydent Reagan.
Wyniki wyborów już znamy,
wzmocniły one wprawdzie pozyPartii Demokratycznej, w
cję
mniejszym jednak stopniu, niż
Ale
opozycja.
przewidywała
przejdźmy do konkretów, tj. do
sytuacji na amerykańskim rynku
pracy i do położenia życiowego
bezrobotnych. Otóż według dan:ych ~ 1 września liczbę ich oce~1a s_1ę (bo nie ma rejestracji,
Jedyme sondażowe badania) na
11,3 mln (więcej niż kiedykolwiek
wielkiego kryzysu
od czasu
sprzed pół wieku), czyli co dziesiąty ~merykanin w wieku produkcyJnym (10,l proc.) pozostaje
bez stałego zajęcia. Nie obserwuje się przy tym żadnych oznak . za~amowania tej tendencji,
przec1wme, ostatnie dane mówią
a
już o 12 i:nln bezrobotnych,
kryzys ekonomiczny zaczyna coraz ~llniej dot~kać, oprócz pranaJemnych, również
cowmków
drobne prywatne przedsiębior
stwa, z których, jak obliczono co
sześć minut jedno przestaje 'ist:nieć. Nic więc dziwnego że ponad połowa ank.ietowany~h Amerykanów za największe zło, wśród
im;1ych niebezpieczeństw zagrazaJących krajowi, uważa bezro- -.
bocie.
Na. ty~ tle interesująco przedstawia się przeprowadzone na ła
mach „Spiegla" zestawienie sytuacji bezrobotnych w. USA i
RFN, gdzie bezrobocie osiągnęło
w tym s~mym czasie 7,5 proc.
zasobów siły roboczej. Gdy jed~ak w Republice Federalnej zasiłek ):>ezrobotnego w ciągu pierwszego ~oku pozostania bez pracy
wynosi 68 proc. dotychczasowego
zarobku netto, a po upływie roku 58 proc„ to w Stanach Zjednoczonyc~ wypłacany jest tylko
nie
·esięcy i
przez dziewięć
przekracza przeciętnie 50 proc
P?Prze.?nieJ:'O zarobku. Owa „prze'.:
bierze się stąd, iż poc1ętna
szczególne stany, w zależności od
Niż

zasobności środków budżetowych
niejednakowo, toteż
wypłacają
rozpiętość zasiłków pomiędzy sta-

ner,n najbiedniejszym (Alabama) i
naJbogatszym (Ohio) jest blisko
trzykrotna.
A_le co dalej, po upływie _wspomnianych trzech kwartałów? Po
. prostu zasiłek ustaje, a poniew.az na 1 września korzy~tało z
mego okrągło 5 mln obywateli
am~ry~ań~kich. ni'etrudno wyliczyc, ze. liczba . bezrobotnych nie
otrzymuiących zadnego państwo
wego (stanowego) wsparcia przekroi;zyła 6 milionów.
Nie oznacza to, że większość
bez;obotnych w USA po prostu
um1~ra z g,t,odu, istnieje bowiem
(opr~cz ak~JI charytatywnej) rozWIJaJący się cor~z silniej „czarn;y r:ynek. pracy . tj. zatrudnien!e me reiestrowane (dla uniknię
cia podatków) i - jak nie bez
podkreśla „Spiegel"
dumy
„~za1·ny rynek" jest w Stanach
ZJedn~~zonych wielokrotnie więk
szy mz w RFN. Miliony bezrob~tnych Amerykanów imają się
n<;iji;ozmaitszych przygodwięc
nych za_Jęc: „docenci prowadzą
taksówki. wykwalifikowani robotnicy czvsz<'zą rynny na dachach, a małżeństwa trwają w
po,g~to~v~u. by załadować się z
dziecm1 1 bagażem do auta i szu- .
kać . prący w innych stanach".
V.:1elu .czytelników przypomni
so~1e moze tutaj, tłumaczone kiedys na polski. opowiadanie amerykańskiego pisarza Erskina Cal<;Jwel!a .. Droga tytoniowa" opisuJące

***

Jednakże

ODGŁOSY

rają

ractwu i innego rodzaju przestępczo
ści na pełnym morzu. Przede wszystkim postuluje się zaostrzenie i ujednolicenie międzynarodowych przepisów
a także
obowiązujących w portach,
zaostrzenie wymagań przez towarzystwa ubezpieczeniowe w stosunku do
tzw. „tanich bander": greckiej, cyhonduraskiej,
pryjskiej, liberyjskiej,
panamskiej itd. Kraje te oferują armatorom duze korzyści: zyski nie podlegają opodatkowariiu, jedyny podatek obliczany jest od tonażu i to w o
wiele mniejszym procencie niż w innych krajach. Ponadto władze morskie
w tych krajach nie dokonują ani regularnych inspekcji w celu ustalenia
warunków bezpieczenstwa żeglugi, ani
sprawności
też nigdy nie sprawdzają
statku. IMCO domaga się też, poza
zaostrzeniem kontroli statków w portach, stosowania wyższych sankcji w
stosunku do kapitanów i załóg winnych zagarnięcia ładunku n11 statku
i sprzedania go poza miejscem przeznaczenia.

towarzystwo·
Największe w świecie
UbP.Zpieczeniowe statków, Lloyd . zalatach licztrudniające w ostatnich
nvch detektywów, .st«rierdza, że nagminne są ,przypadki zatapiania jednostek po uprzednim <;przedaniu skradzionego ładunku Czesto też pozorowane są katastrofy, które jednak. dla
załogi,
niczego nie podejrzewającej
niPkiedy kończą sie ofiarami śmiertel
nymi W tego rodzaju przestępczym
procederze przodują <rmatorzy greccy· flota te,e:o kraju jest najlicznle1sza
na świecie. ale też posiada najwięk
szy odsetek starych jednostek Podcz:is gdy sprytni oszuści rohia wielkie
int"rPs\• n"' tvrh wr;ikach towarzy<:twa
ubezpieczeniowe ponoszą ogromne stra·
ty.

tO

Ale na ogół ofiarami napaści w tej
strefie są kutry rybackie i mniejsze
statki pasażerskie oraz transportowe.
Piraci opanowawszy jednostkę zabie·

Państw~ morskie powołały specjalną
grupę roboczą, która rozważa środki
pinarastającemu
przeciwdziałające

Natomiast nie udało się mafii morskiej oszukać Somalii. Kiedy grecki
frachtowiec „Lord Byron" przywiózl
jej zamówiony transport cukru. w czas ię rozładunku okazało się. iż brakuJe
85 proc frachtu Władze w Mogadiszu
natychmiast skonfiskowały statek i całą zało,e:ę wsadzil:v do więzienia . Kapitan, którv stanął przed sądem wojskowym, tłumaczył się że być może
omyłkowo załadowano zbyt mało cukru Nie dano temu wiary i przysą
dzono mu 4 lata wiezienia. zmarł w
kilka miesięcy po zakończeniu procesu .

WRFI\T
jednak lepiej

jednostkę.

Różne formy rabunków na otwartych morzach niepokoją Międzyrządo
wą Morską Organizację Konsultatywną, IMCO z siedzibą w Londynie. Organizacja ta szacuje, że akty piractwa
na wodach wschodniej cześci Morza
Sródziemnego, w rejonie Afryki, Ameryki Łacińskiej i u Wybrzeży Azji,
rocznie przynoszą straty w wysokoś<.i
Na• skalę
ćwierć miliarda dolarów.
problemu wskazuje również fakt, że w
bezkarności piraci sięgają po ... tankowce. Tak właśnie było w stvczniu 1.980
roku, ,e:dy załoga pływającego pod liberyjską flotą tankowca sprzedała . ropę w innym niż port docelowy miejscu i... zatopiła statek.

pogodzić

w ostatnich latach ·wielkie firmy ubezpieczeniowe dobrały się
do skóry ..neopiratom", zwłaszcza spod
ba nder greckif?j , cvpryjskieJ i honduraskiej . Po· prostu nałożono wyższe
stawki ubezpieczeniowi? dla starszych
jednostf?k oraz wyższe stawki dla towarów przewo7onych tymi weteranami WprawdZif? .lfff?ckie ministerstwo
protestowało.
ma rynarkr handlowej
al P towarzystwa ubezpierzeniowf? nie
dalszymi reustąpiły . Zagrnził y też
strykcjami, je śl i - władze morskie szcze·
golnie Grecji nie wvstąpią orzec-iVv ko
kors:irstwu Trzeba oowied7ieć, że te
posunięcia Lloyda i innvch ' firm pow wielu portach zaskutkowały spec-jaine
się
granic.myĆh pojawiły
ekipy oficerów poli<'ji portowej które
sprawność
d9kumenty ,
sprawdzają
statkó·w oraz poszukują zaginionych
jednostek. Metody działania mafii morskiej są jednak bardzo trudne do rozszyfrowania, a ponadto tę działalność
pozbawioną skrupµłów otacza tajem-

O tym jak wyrafinowaną technikę
tamtejsi piraci i jak duże sta oni niebezpieczeństwo dla ·że 
glugi, najlepiej może świadczyć , że do
walki z nimi kraje ASEAN (Indom'zja, Filipiny, Malezja Tajlandia i Singapur) muszą angaż.ować lotnictwo.
Tak było m. in. w przypadku zaata koopanowania · pam1msldc,e:n
wania i
frachtowca o wyporno~ci 7.700 ton.
który płynął z ładunkiem z Japon;i
do Sri Lanki. Dzięki właśnie samolotom wojskowym udało się . odbić tę
stosują
nowią

•

wędrówkę

zgłodniałego

w
bezrobotnego Amervkanina
rzasarh wiel~iego ·kryzysu po
drogach kra1u w poszukiwaniu
pracy, OC'zvwiście - własnym sanie dałoby
n:iocho?e~ .. którego
się sp1emęzyć na chleb. I nieje~en z nas wtedy zdumiewał się,
Jak to możliwe, mieć samochód
i gtorlować!
A ~o na t1 sytuację. rząd USA?

~w' ·e ? ekipy Reagana w swoich ' '''f)Owied7iach dają wyraz
P??,hr!owi, że prędzej czy póż,..
me1 m<"'hani7m:V gospodarcze u.samokładu kanitalistvcznego
c~y.nnie" obernv krv7ys pr~ezwy
c1ęzą fbo tak pr7ecie:i: w istocie
,.lessefervzm" na leżv rozumier).
żeby
pq;~vodów.
Ni~ ma więc
panstwo wkraczałd' z bezpośred
ni:i interwenC'ja.
Na marginesie artykułu .,Spie~la" mo+e nasuna~ się ·refleksja,
Jak .wielu iest Amervkanów C'ZV I.o' wśród hezrobotnv<'h. czv
w<rórJ nrzeżvwaiacych lęk pned
u.tr11t11 nracv. któr?v emocjonują
s1e "ntvnolska kampanią propagandową prezydenta Reagana.„

Oprac.: J. K.
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mle pracę w naszym !duble. To
samo Władysław Zmuda. Obaj sa
po AWF To przecież będą z.nakomici trenerzy, doskonale mający
piłkę nożną. Specjaliści. Takich lu-

Dokończenie

ze strony 1

dz.i nam potTzeba.
A sikoro już jestem pr~y trenerach, t·o muszę powiedzieć, że
trener Władysław żimuda idealnie dopasował s1ę do koncepcjd
Zarządru. Ważne również, że bardoo dobrze i trenerowi, i asyumiejącą
stentowi ukłiada się wspóbpraca. Stanowią zgraną i
są cieTpliwi.
szkolić parę. I mają jedną ~dzo ważną zaletę Jeśli zdecydują się wziąć zawodnika do ze.sipołu, a jemu coś nie
wyjdzie, to nie odsuwają go od razu, tylko cierpliwie uczą i
szkolą. Są dobrymi fachowcamd · Dziiś w piłce nożnej potrreba
przede wszy:i;.tJkim fach~~ów. Również działacze powinni dobrze
znać się nia piłce nożnej, żyć s.prawami lclu:bu, jego tradycjami.
-

Macie

ta.kże

wiernych kibiców.

- Mamy. I to starych kibiców, kitóriy już od lat przychodzą
na treningi. Cieszy ich ka.żdy S>Ukces kłubu. Gdybyśmy co-ś źle
zrobili, to musieilibyśmy 1 się wsitydz.ić prred tymi ludŹ!mi.
-

Ale macie td i przeciwników.

-

A kto ich nie ma?

- Władze łód11kie są nam przychyllile i pomagają wiele. Ale
w nieikitórych środowd.skach pat~y si.ę niechętnie na nasze wy·
nilki. Są i dzienni.karz.e, którzy niezibyit obie.k:ty~ie P.iszą o kluJruk Je.sit coś. do
bie i drużynie. N.ie jestem przeciw krytyce.
wytknięcia, to trzeba wytknąć~ ale nie robić zaraz z tgły wi!deł.
_
A talk bywało. I bywa.
Myślę, ż.e wielu ludzi nie poj!l11ll>je właściiwie ~dTowej,. sporto.:
wej konkurencji, między Wielz.ewem a ŁKS. K·o nkurenc3a mu~1
być. To naturalne. Nie mo.żna jednak k·on1kurować w atmosfeTZe
fanatyzmu. Gdyby nam coś się nie uda~o, to ni! <;>oszc~ędzon? by
nas. Przykre to, co mówię, ale w Łądz.1 szczego1nde me lubi się
tyeh, którym coś się uda.je.
W kraju są też tacy, którzy nie darzą was sympatią.

- Bierze się to - jaik sądzę - z konkurencji między Widzewem i Legią, międ'zy Widzewem i klubami śląskimi, a także
mii:dzy Widzewem a WTodawskim Sląskiem.
-

W PZPN

też

was nie

kocha.ją.

- N:e mUJSzą nas kochać. bo nie jesieśmy do koch.ania, tyl~o
do grania w pillkę nożną Ze traktują nas os·tr>o? ~o·b1ą sŁuszm~.
W idzew rzeczywiście za dużo zbiera kartek n.a bcl'i~ku. Ja lubię
ostrą grę. ale. musi ona utrzymywać się w przewidzianych norJT'ach. Z<1wodnicy czasem wychodzą poza te normy. I te· d~sku
sje z, sędziami. SędzioWiie się mylą - ~yw~. Innych. trakt~Ją ł~
godn.'ej. Też bywa I co z tego? Dys1tus3a na boisku ~1c nie
da. Trzeba raczej lepiej się do meczu przygotować ..lepiej tren:iwać i lepiej grać. To jedy111e wyjśoie. Innej rady me ma.
- .Tak pan sądzi, czy stacunek, ja.kl zaczynacie budd6 w Polsce, bierze się z waszych wyników, czy z tego, · ze uważa się
was za bogaty klub?
-

Myślę, ·że dzięki

-

Nie zaprzemy pan,

Miasta Łodzli. Równoważymy budżet i prowadzimy, nawet teraz,
sporo robót remontowo-bud<J1Wlanych.
-

naiszym wyinikom.
że

Czylilub sportowy moie by6 sa.mowystarcza.lnyf

- To zależy. Jeśli'by chciał być lclulbem tyJG!:o piłkarskim to
wite-dy · trzeba na to popatrzeć i:n.aczej, i Inaczej, jeśli chce też
prowadzić drune dyscypliny. P.oza tym t'l'Zeiba pamiętać, że kluby
ina Zachodzie nie liiozą sdę z kieszenią ki:bi<;a. U nas jest inaczej.
:100 złotych zia bile<t - to juiż du·żo i niejee!len kd'bic diolbrze się
izastanowi, czy je wydać, c,zy nde. Na Zachodzie nawet &ilne
tkluby mają mecenasów. Więc ja bym mo.że raczej mówił o saimodzielnoścd n!i'i o samowy.sitarcz.ałino·ścL
-

- Zapewne. Ale pamiętam, jak mówiono, że w Łodzi nie po·
trzeba. dwu druzyn w pierwszej lidze. Wietrzono różne afery.

-

Nie jesteśmy do kochania

Co w tym przeszkadza!

- ObowiązUlją nas przeipi•sy GKKP'i.S; One hamują na"" :M~wój. Muisdllny d:lliałać od klrO!Pkii do kropki. Zabija to inicjatywę.
Kluby powinny Oltrzymać samodzielność i odpowiedzia[no5ć za
to, co oobiią d jalk robiią. '
-

Co wów~a.s robiłby GKKFIST

- ProwadzJia!by d1iiałalność k<mtro1n~ ! programowałby rozw6S
!IP9'r•tiu i kudtm-y fizycznej. Kluby pcl'W'i:runy działać na za~dacll
podobeych do tych, jakie olbow'iązują w SipÓkizielezo.ścl. A tak
nt, przykład
mruisimy lawirować między przepisami. Przeipls
określa file wolno za,płacić za obiad zawod1nika w czas1e mecz.u
wyjazd~we.go. Tylko, że d.ziś się zrnieiniiły ceny. Dziś· się za 0<biad
płaci 400 ZJłoitycłt. W końcu zawo<lnilk nde może być głodny. No
i co robić.?
Inny przykład . .Poitrzebny nam jeSlt samochód oso'l>owy. Musimy pisać do GKKFdS. o po11Wolenie, przydzliał, etat I ~ik daJe.j.
Czy to nie śmiesme? A to nie jedyne przy'kłady. Mozna wyliczyć ich dU!iJQ więcej. Klulb powin1en m~eć też swobodę w. opła
caniu zawodniika. Ma to ulec :mnia~. oby jaik najszybciej. W
niektórych klulbach, mimo pnepisów, płaci się zawodnikom wysokie sty'Pen<l>ia.
-

A' w WidizewieT

- Jestem przeci'W'!l3 wysokd.m stype111diom. ~asi zawod!lldc.Y dos.tają 12 tys.fęcy złotych, a reis'?Jtę muszą zarobić na J:!1Uraw1e boiska. Uważam, że za dobrą girę trzelba dobrze płaeić, ale ra do.)l'ą girę, a nie za to, że zaiwodndlk jel!llt w pierm.zeli drurżynle.
- Mimo trudnej 1ytuaeji n4• rezy8J11uJeol•
nów i powoli je realtzujeełe.

3este§cie potentatem.

- JeśU Widzew chce by6 drużyn1' na europejskim poziomie,
to 1 boisko musi mie6 odp01Wiednie.
- I będziemy mdeil'i. Podnieśliśmy wały. W!doJWl!lda mote jui
pomieścić 25 tysięcy osób. Chcemy w na.jbliirż.LSa:ym czasie uwpelbramkami. No i
sektorach
nić braikU1jące ławlki
mamy j.uż s:zitrucme oświetlenie boiska. KupiwięikJSzy sukces -

1

ambiłnych pla-

nuz naJ-

za

w

Ja.k pa.n to rorumief

to m.aczy sa.mocządny,
- Klulb powinien być itamodzielny,
działalności.
rozliczający s·ię przed swo·im1 czŁonkami ze swej
Powinien posiadać swój statut, swoje regulaminy, Powinien być
kontirolowany przez członków. Ale to - jaik do tej Pm'Y - postulat. Przyszłość, i to chyba diale>ka. Sąd'Zę jednak, że reforma
g.os.podarcza dojdziie i do klubu. lVLuisd d0<}ść.
-

- Nie ulkrywamy w Widzewie, że nas:z,ym ce-Iem leG>ł Sltworzende ligowego zespołu na dobrym europejskim poziomie. Byliś
my )uiż bl.isko tego, kiie<ly grał Zbigniew Boniek, ale ! ten mło
młodych.
dy zespół też rokuje takie nad.zieje. Szukamy nadal
Tych, ~tórzy się w Widzewie nie przyjmują, oddajemy do .i~
nych drużyn. Oddaliśmy piłkarzy do łódzkie.go Startu, do paJbianickiego Włó1lmiarza. Mo!ie kiedyś Wll'Ócą do Widzewa.

ltśany je dość

tando, bo jeszczie po starych cenach, za 13 mili?'"
Ra·zem z instalacją powinno wynieść nie więcej nit
20 milionów złotych. To się nam s.zybko zwróci. Przecież teraz,
ia dwa mec1A! na sitadiolll>ie LKS zapłaciliśmy l 20-0 tys,ięcy zro...
tych.

lÓW Zlłoitych.

- Dalue plan7T
n~
- Za jakiieś I le*-'. eheemr ?nY'Slt9Jpi~ de 11adae~
bodiska. Mamy jurż zgodę ne budowę nowej ha)d. Połowę koszltów

!inwestycyjnych pookrywa nam miasto. Myś'limy o hotelu, restauracji i kawiarni. Gwarantuję, że za jaki~ 3 la.ta Widz.ew będzi!•
me do po•2lll8.ltlia. Chcemy wszy&tk\o taik 7.ll'Olbió, aby „111 w P"F·
l'Złoścd nde wstyd:D~ na&z.eigo olbielkitu ~eco.

-

I ło mimo krJSyeaT

- Oo do ~o ma k172ygT Trenc Zmuda m6"1'11i • Wl!d~-f
nauze. MO/ie co• 1 tego jffit. Wpra:wdme do Łodzi! pnyjeohał
niedawno, ale jurż a.ię czuje w~dzewiakdean. Myśmy tu na Wi-daie·.
lał
wie od dawna solidnie pracowali. Prizecleż, gdy1bym pu'
temu, kde·dy jeszc'Ze stała drewndana tirybuna, kiedy drużyna dopiero wchodziła do pierwszej ligi, powied~ał. oo my w ohcemi
lll'Olb;ć, to by się W'.ilyscy śm:ialii. Nikit by pewnie md nie u•wie•
rzył. A d:zJiś? Dziś to jut nie ten siam stadion. żeby jednak i.
otSiągnąć, pracO'W'aldś:my na to całe laita, Bez tej pracy i dzies>ifł
ciu Bońlków by nie poano~o.
-

Widzę,

ie

Jesł

pan

optymłsłfł.

w

tyciu osiągnąć nie bę.dąc 0~7"'
Jestem. Czyt moma oo4
optymizmu i pracy do niczego sdę nie dojdzie. Gd7•
by tyllko połowa ludzi! sOiliidnie i rze<telnie" praoowała, tak ,laik mt
Łu, na Wild.rewie, to może byśmy już i kryz19 mieli r.a sob,.
-

mi'Stą?, Be2

- !yczfl wi!ęe dalsizych sukces6w I realizacji ambitnych pia.
116w.

Rozmawiała:

•

BOGDAMADEJ

- Proszę zwrócić uwagę, że pod ~ględem tinaru;owym zawsze .•obie radziliśmy. I również wtedy, kiedy nie było ty~h '?l'ielk;ch p·eniedzy Po pro-stu Zarząd zawsze gospodarował p1enięd~
'1Tli <l•zczędnie, z łówkiem w ręku. Nie robiliśany nic pochopnie
i nadal n;e b~ozielmy robi'H
A teraz o wielk'ch pieniądzach. Zdziwi się moie pani, ale
ich jeszcze nie oglądali I co ciekawsze - . nie bar~zo
w :emy, i.le tych pieniędzy będzie. Wedrug moi'ch obl1creń, powinno te.go hrć od 100 do 110 milionów złotych.
myśmy

- l\'.bie pan wie przynajmniej, kiedy te p 1 e11'iądze dostanieCie?
-

Ne wiem.

-

Dlaczego pa.n nie wie?

do
Bo mi nikt tego rue powiedział. Wprawdzie piszemy
sportowych, bombardujemy, ale od.powiedz.i nie otrzymujemy. Więc skąd maim wiedzieć?
-

władz

Powiem nawet pani, ie trochę cieszę się z tego, że tych p·ie·nie mamy jeszcze i że to się odwlelka.

n : ędzy

-

Dlaczego?

- Boję się, żeby 'te piendądze nam w głowie . nie ~wróciły,
żebyśmy ich zibyt szybko nie wydali Zastanawiamy ~1ę nawet
w klubie, czy tych pieniędzy, jak ju:i je otrzymamy, me przelać
na specjalne konto w banku, żeby ooe n1.e we:szły do normalne-

go obiegu finansów k.l ubowych. a stanowiły niezbędną rezerwę.
Chodzi nam w Zar 1.ądzie o to. żeb~ pr~ać ze stałą troską o
fundusze żeby nie zapanował błogi spokóJ, bo mamy fundusze
i już ni~. musimy się mart~ć o ~ieniądze ~t~dy może zapanob ilizacja, a tego bo~my się najbardz1e·J.
wać demo>
-

Skąd wy w ogóle bierzecie pieniądze?

- Normalnie. Ja1k zawsze Mamy durże dochody i wpływy 1
meczów. Wpływy z reklamy. Styipend1ia zawodnikom ~aci piań
isitwo. Otrzymujemy· dotac~e. na r0t21budowę urządzeń 1 Urzędu

Nie wróeil
z dalekiej podróży
Ludzi najc;zęściej ocenia się
obiektywnie wtedy, kiedy odto
chodzą bezpowrotnie. Ileż
krytyc:mych, złośliwych I niesprawiedliwych uwag powiedziano I napisano o Janie Cir
Zdarzało się to i
szewskim.
mnie. Zarz.ucałam mu między innymi, że opowiada o tym, co
chciałby widzieć na boisku. a
nie -o tym, co się tam rzeczydzieje. Wypominałam
wiście
mu, że się często myli, że nie
rozróżnia zawodników...
zgaKrytykowano go, 11ie

piłkarskich
Relacjonował pamiętny
mecz na Wembley. Listę meczów, które kji>mentował dla te'lewidzów Jan Ciszewski można
długo jeszcze wymieniać.
rozpoPracę dziennikarską
czął w 1952 roku w rozgłośni

najlepszych dru!yn

świata.

„

dzano się z nim, nawet czasem wyśmiewano, ale go słu
chano. Kiedy w telewizyjnym
głośniku rozlegał się głos Jana
Ciszewskiego: - witam pa:ń-·
stwa ze stadionu„. - wiadomieli
mo było, że będziemy
spotkanie piłkarskie.
ważne
Był sprawozdawcą pięciu mistrzostw świata: w Anglii w
1966 roku, a później w Meksyku, RFN, Argentynie i Hiszpanii. Był sprawozdawcą wielu ważnych spotkań międzyna
rodowych. Komentował mecze
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Polskiego Radia w Katowicach.
Był uczniem najpierw Witolda
Dobrowolskiego, a później Romana Paszkowskiego. _To oni
jego osobowość
kształtowali
Umiał,
radiową i telewizyjną.
jak rzadko kto, pogodzić dwa
gatunki dziennikarskie - komentowanie w radiu i telewizji. Nie wszystkim to się udało. Dobrzy sprawozdawcy radiowi nie zawsze sprawdzają
się w telewizji. Jemu to się
udało. Był bnwiem Indywidualnością. Od . 1964 roku przeszedł z radia katowir'kiP!:(O do
katowickiej telewizji. Od 1974
w telewizji
pracował
roku
wars za wskiej.
Napisałam

kiedyś. że tacł

sprawozdawcy radiowi i telewizyjni. iak Bnhdan Tnmaszewski, Bohdan Tuszyński, Jan

Ciszewski nie wychowali na-

stępców. Może dopiero wyrosną. Tak się niewątpliwie stanie. Takie są prawa życia. Ale
nie ulega wątpliwości, że po
pozostała
Janie Ciszewskim

pustka.
przed
ważnego

jeszcze, siadając
telewizorem w czasie
meczu międzynarodo

Długo

będziemy
wego,
znów rozlegnie

że
czekać,
się znajomy

głos.„
Był bez wątpienia indywidualnością. Mylił się, popełnia!
Miał swoje
błędy językowe.

ulubione powiedzonka',

które

później powtarzała cała piłkar
ska Polska, jak choćby słynne
już „Peruuu, zerooo". Jedni go
1.ibil!, inni wręcz nie znosili
Jednych denerwował, Inni nie
bez
wyobrażali sobie meczu

jego sprawozdania. Takie uczucia, taki stosunek wywołują u
odbiorców tylko ludzie mający
Ludzie
indywidualność.
silną
nijacy nie wywołują żadnych
uczuć i reakcji.
sfę
Jan Ciszew-ski - jak
człowiekiem
okazuje - był
ciętko chorym. Napisał o tym

zresztll Andrzej Makowiecki w
swojej ksiąźce o Mundialu 82
nerwy, radość,
(„Espana 82,
zwątpienie, . zwycięstwo", KA W
Łódź 1982, str. 128-129): .
postawa
„Imponująca byla
Ciszewskiego. Ten starszy już,
schorowany czlowiek (wybacz,
Jan!) postanowil przeprowadzić
trąnsmisję z ostatniego pols1',iego meczu, aczkolwiek wladze telew~zji, nie chcąc go narażać . na tak wielki wysilek,
gotowe byly wyslać do Alicante jednego z mlodszych sprawozdawców: Stanisława PawliSzeląga.
c,aka lub Andrzeja
Niech sobie kraczą o Ciszewskim co chcą, ale pokazal w
tym wypadku wielki hart ducha."

Ciekawa jestem, co by powiedzieli telewidzowie, dyby
dla
tego, ważne.go przecież
i pol,kiej
_polskich· kibiców
drużyny meczu, nie komentoJ
wał właśnie Jan Ciszewski
on chyba zdawał sobie z Lego
sprawę. Być może powiedzieliby, że Ciszewski spił. się i nie
to
mógł sprawozdawać. Czego

bowiem ludzie dziś nie wymyzłośliwości i poślą, jakich
dodłości nie są gotowi się
Ciszewski
puśc1ć. Chory Jan
w
komentował ostatni mecz
swoim życiu . Zwycięski mecz
dla polskiej drużyny, radosny
mecz dla polskich kibiców. A
'
potem zamilkł...
Kilka dni przed śmiercią zadzwonił do redakcji katowickiego sportu z wiadomością. że
nie pójdzie na emeryturę, że
wraca do pracy w telewizji. 1
tak
Mógł wtedy powiedziać to sobie wyobrażam - „wróciłem z da!Pkiej nodróży", tak
wiele razy mówił komentując
me,cze piłkarskie . Nie wrócił,
Udał się w tę daleką podróż„.
Kiedy będziemy wracali w
telewizji do dawnych meczów,
kiedy zechcemy przeżyć to jeszcze raz, wtedy mów usły
szymy zna iomy g1ns i wspomnimy .Jana Cis7Pw~ ieP:n. T:t6ry
pozostawił po sobie
odszedł
pustkę.
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z dwóch stron kopuły naraz. Jeden z nae
zdąży zrobić otwór.
Wirt ześlizgnął się po gładkiej kopule i zatrzymał na poziomie podłogi. Kobieta podeszła
do niego. Oza! Oza! Jak ona schudła. Tylko
ogromne oczy wciąż jednaK: żyją. Ale dlacze-

Eva

obudziła się _od
świeżona spokojnym,

razu odmocnym
snem. Przez kilka chwil nie
mogła zrozumieć, w jaki sposób się tu znalazła . ale potem o~tatnie wy~arzenia ożyły w jej pamięci.
~by się t~Iko rue okazało, że .to wszystko jej
się przyśmło. · Ale nie, notatka zostawiona na
stoliku upewniła ją, że załoga. „Fiołka" naprawdę
przyleciała.
Obok stolika stał lekki'
blaster. Po tylu dniach samotności wypełnio- •
n~ch. ni~wiadomym, strachem i go;yczą, pojawieme się nawet jednego człowieka byłoby dla-niej wielkim szczęściem.
A tych czworo... Oni na pewno rozwiążą
splątany kłębek wydarzeń na Pustelniku. A
jeśli nawet nie„ . .Przyleci „Warszawa" ze swoją fantastyczną techniką, z tłumem ludzi.„
Machinalnym ruchem p,oprawiła włosy, jakiś
czas postała przy oknie wdychając zapach traw
i lasu. Następnie zarzuciwszy na ramię blaster, nie spiesząc się, zrywając po drodze trawki, poszła .w kierunku Centralnej.
Lekko wbiegła po schopach na ganek i ruszyła wzdłuż pierścienia w kierunku centrali

Huśtawka
~~
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•

.

•
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go nie poznaje go? Dlaczego nie daje znaku,
że cieszy się z jego widoku.
W tym momencie z przeciwnej strony Sven
kilkoma wystrzałami wypalił w ścianie dziurę
na tyle dużą, by lf'lógł przez nią przejść czło
wiek. Wirolot znowu wzniósł się o kilka metrów i Sven wciągnął Wirta do kabiny. Minutę później Henry był wewnątrz kopuły, a Sven
czekał w maszynie trzymając blaster w pogotowiu, gdyż pełzające woreczki zaczęły podskakiwać do góry.
- Oza! - powiedział Henry, delikatnie dotykając palcami jej twarzy. Dlaczego milczysz? ezy się nie cieszysz? Dlaczego milczysz!?
Co tu się stało?!
- Czekałam - rzekła kobieta - at ktoś tu
przyjdzie. Stap odchodząc obiecał, że ktoś tu
jednak przyjdzie.
„Oza oczekiwała dziecka" - pomyślał Sven.
- „Czyżby Henry nie zauważył, że ona .ma
zupełnie normalną figurę?"
Ale Henry zauważy~. Zauważył

już

wcześ-

Pustelnika

..
•

'

•
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WIKTOR . KOWPAJEW

łączności. Miaia wielką .ochotę wezwać przez
radio Nika i Erli'ego, ale powstrzymała ją
myśl, że mogłaby oderwać ich od czegoś waż
nego. Sprawdziła nastrojenie odbiorników i
przekaźników, po czym podeszła do okna zachwycając się panoramą parku.
Coś zmusiło ją do obejrzenia się za siebie.
Nie było ani skrzypnięcia, ani ruchu powietrza - najeichszego nawe~ dźwięku, ale całym swoim jestestwem poczuła czyjąś obecność.
Tak już bywało, kiedy została sama.„ Strach
sparaliżował tlłięśnie. Trzeba było odwrócić się,
ale nie mogła tego zrobić. Wszystko jakby zamarło. „Odwróć się, obejrzyj się" szeptało
w niej coś. I odwróciła się.
W fotelu stojącym do niej tyłem, przed pulpitem widać było ogoloną głowę człowieka. Tego człowieka, a raczej jego głowę poznałaby
wśród tysiąca. To była głowa Filipa Ezry. Przez
drzwi, nie otwierając ich, wszedł Jumm. Oni
zawsze pojawiali się razem. Na podstawie ruchów warg było widać, że o czymś rozmawiają, ale żadne dźwięki do niej nie dochodziły.
Ręce Evy przywai;ły do parapetu. Ezra obejrzał się, ale jego wzrok przeszedł przez dziewczynę. Nie widział jej. Jumm podszedł do fotela. W rękach trzymał rulon ni to wykresów,
ni to rysunków. Rozwinął go i coś powiedział
do Filipa. Ten przecząco pokręcił głową Wtedy Ezra wstał z fotela, obaj odeszli na bok,
rozłożyli przed sobą papier i stali tak przez
kilka minut jakby demonstrując coś niewidzialnym słuchaczom. Potem rulon został zwinięty. Jumm pokazał ręką drzwi. Ezra uniósł
rękę i poszedł w kierunku okna.
·
Eva dziko wrzasnęła i odskoczyła w bok. ale
oni nie zwrócili uwagi na jej krzyk. Filip .stał
przy oknie czegoś wypatrując, .po czym z ża
lem cmoknął wargami 'i przecząco pokręcił gło
wą.
Jumm niecierpliwie prz~stępował przy
drzwiach z nogi na nogę.
Następnie
obaj przeszli przez zamknięte
drzwi, przy czym Jumm wykonał nawet ruch
jakby je otwierał, ale one nawet nie drgnęły.
Przez kilka sekund Eva stała nieruchomo
starając się pozbierać myśli. qzy wariat może
zrozumieć, że jest wariatem? Potem wezwała
Erli'ego.
- Erli! Czy ·istniejesz? Jesteś? Erlil
".Nie. On nie wierzył, że martwy Ezra i · '
Jumm mogą chodzić po Centralnej. Czy ona
sama uwierzyłaby w to, gdyby była zdrowa?
Czy ktokolwiek w to jest w staąie uwierzyć?
Eva wzięła w ręce blaster i przeciągnęła
dłonia oo chłodnym metalu.

Kobieta

patrzyła
radośc!

na nich bez
czy zdziwienia. Wirt otworzył drzwiczki
wirolotu i wysunąwszy się
na zewnątrz, krzyknął:
Oza! To ja, Henry! Oza! To ja!
Rozdzielało ich około dziesięciu centymetrów
przeźroczystego plastyku.
- Sven. trzeba gdzieś przeciąć kopułę miotaczem. Inp.czej się tam nie dostaniemy.
Sven poprowadził wirolot wzdłuż ściany kilka metrów dalej. Henry wyciągnął z bagażni
ka jeszcze ;eden miotacz. Ale nie mogli strzelać . Postać kobiety przesU\vała się razem z
nimi. Ogromne, błękitne oczy uważnie śledzi
ły każdy ich ruch. Ale ani jednym gestem nie
dała do zrozumienia, że poznaje Henry'ego lub
Svena. Ani jeden mięsień nie drgnął na jej
twarzy. Kobieta tylko wolno posuwała ręce
wzdłuż ściany poruszając się jak nakręcona
lalka.
- Sven, kieruj się na czubek kopuły! Inaczej ona nam nie pozwoli przeciąć ściany. Co
jej jest?
Wirolot wzniósł się do szczytu kopuły, ale
i tak nie można było strzelać. Kobieta· stała
dokładnie pod nimi.
.
- Sven. Obwiążę się pasem i spuszczę z miotaczem i:ia linie, a ty leć wirolotem na drugą
stronę. Ona nie będzie mogła się • znajdować
żadnej

niej, kiedy zobaczył ją przylepionll do •ciany

kopuły.

- Oza, co się stało z .naszym dzieckiem?
- Nie rozumiem - powiedziała kobieta.
, - Co ci jest?
'
- Mnie?· Nic. Bardzo długo czekałam. Sama.
Kiedy Stap odjechał, zalał drzwi wejściowe
od zewnątrz, żebym w m9m&mcie rozpaczy nie
mogła wyjść i skończyć że sobą. Ale nie miałam takich myśli. Obserwowałam pełzaki i
woreczki.
- Oza, kiedy odjechał Stap? Czym?
- Pięć lat temu. Był bardzo dobry dla mnie.
· - Jakie pięć 'lat?
- Mam wszystko zapisane. Utrzymywalłl!my
łączność przez jakąś godzinę. Potem zamilkł.
Myślę, że umarł.

- Oza!
- Nieee. Nie jestem Oza. Ona umarła oslemndcie lat temu. Nawet jej nie pamiętam. Pokażę wam, gdzie ją pochowali.
- Oza, co się z tobą dzieje? Ocknij się! Henry potrząsnął za ramiona kruchą figurk11,
ale ona zqjęła jego ręce ze swoich ramion i
powiedziała:
·
- Stap mówił, że ona cały czas na kogoł

Oza.„ Seona, niczego się nie bój - przyją do swej piersi. Wszystko będzie
dobrze.
- Nie bałam się i przedtem. Zawsze czekałam na ludzi. A teraz, kiedy przyszliście, · nie
boję się już wcale.
Podeszli do wyrwy w ścianie kopliły. Henry
ostrożnie
podtrzymał
kruchą ·
Ozę-Seonę.
Serce mu się radowa o i jednocześnie rozrywało na ka wałki.
- Sven, pomót jej - powiedział, ale Sven I
bez tego już wyciągnął ręce aby pomóc kobiecie.
Kiedy wirolot. oderwał się od kopliły, Henry
chwycił miotacz i wy.puścił cały zapas palącej
cieczy na kłębiące się w dole woreczki i pełza
. ki.
- Niepotrzebnie to zrobiłeś, Henry - powiedział Sven.
-Wiem.
.
- Tak, to było niepotrzebne
dodała On
- One przez tyle lat dostarczały ml rozrywki
- M-mm wymamrotał Henry i ścisną!
-

cisnął

rękami głowę.

W dole znów rozciągała się
brudnozielona
selwa.
·
Sven prowadził wirolot na granicy maksymalnej szybko§ci. Trzeba było ja'k najszybciej
dotrzeć do Centralnej. I tak byli spóźnieni na
seans łączności.- Diabli wiedzą co sobie teraz
myślą Erli i Nik.
- Co tu właściwie zaszło? - zwrócił
się
Henry do Seony. Jakoś nie ·mógł zmusić się,
t!'!by ją tak nazywać.
- Tego nie wiem. To było jeszcze przede
mną. Ale Stap opowiadał, . że była burza.
I
selwa przedarła się do nas. kh wtedy było na
bazie czworo. Pilot ·Jurgens zginął od razu.
Jego szczątków nie mogli nawet wyciągnąć z
wirolotu. ?otem umaria Oza - przy tych sło
wach Henry skulił się w fotelu. ~ Był jeszcze
jedeń człowiek. Nazywał się Wytczek, ale jego
też nie pamiętam. Powiedział, że ciało
Ozy
będzie pochowane po ludzku, że pełzaki się do
niej nie dostaną. I pochowali ją. Zaraz potem
Wytczek już nie wrócił. Stap nie mógł
powstrzymać pełzaków. I zostaliśmy we dwoje.
Potem odszedł i Stap. Chciał przedrzeć się do
Centralnej. Lepiej, gdyby poszedł zimą. A on
odszedł w samym środku lata, kiedy słońce już
przez pół- roku nie zachodziłn za horyzont.
- Znów słońce - szepnął Henry.
- Weź się w garść - cicho orzekł mu Sven.
- Tak, słońce.„
•
Po minucie Sven rzekł do Henry'ego:
- Nawiasem mówiąc, ·w ciągu tych cżterech
I pół godziny słońce rzeczywiście nie ruszyło
się z miejsca.
- I ty też - zmęczonym głosem wymamrotał Henry.
- Możesz się sam przekonać.
Ale Henry tylko mocniej przycisnął do lieble .Ozę.
- Jakie przyjemne jest ciepło ludzkiego cła~
ła - szepnęła Oza-Seona.
Wirolot zbliżał się do półprzezroczystej zasłony.

•

czekała.

- Na kogo?
- Na Henry'ego Wirta.„ On mówił, te bardzo czekała.
- Ja jestem Henry Wirt. Rozumiem, ~e jesteś zmęczona po tych dniach. To na pewno były straszne dni. Al~ teraz wszystko się skoń
czyło. Ocknij się Oza, polecimy na Centralną.
Oza, nie patrz tak na mnie.
- Już ·mówiłam, że nie jestem Oza. Nazywam się Seona.
,
- Seona? Przeciet tak właśnie chcieliśmy
nazwać naszą córkę! Oza! Jesteś niezupełnie
zdrowa, Ale to sz1bko minie. Musimy się , spieszyć. Niedługo zajdzie słońce. Co chcesz ze
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sobą zabrać?
- Słońce?

Nie, ono jeszcze tak szybko nie
zajdzie. Dopiero za -pół roku. Czytałam w książ
kach, że słońce zachodzi co 24 godziny i kiedy
ono· zachodzi wszyscy kładą się ' spać. Ale tutaj wszystko jest inaczej. Tutaj trwa półtora
roku. Smieszne, prawda? Dzień dłuższy niż rok.
A potem półtora roku trwa noc ł wszystko tu
zamarza.„ i ciemność. Potem pełzaki i woreczki wydają się takie sympatyczne. Aż chcesz
się z nimi bawić. Tak, w nocy było mi czasem
źle. Zwłaszcza kiedy Stap, wyjechał. Biedny,
zginął po godzinie. Tak myślę.
.
Henry błagalnie spojrzał na Svena, ·jakby
mówiąc: „Nie zwracaj uwagi, że .ona mówi w
ten sposób". Sven tąk samo milcząco skinął
mu głową, co miało oznaczać: „Dobrze. Wsiadajcie do maszyny i lecimy z powrotem".
.
- Co chciałabyś wziąć ze sobą, Oza? Zaraz
polecimy.
- Seona.„
- No dobrze, Seona. Więc co?
- O, chciałabym wziąć wszystko. Przecie'! na
Centralnej nie mam nic. Nie byłam tam ani
razu. A zawsze bardzo chciałam tam być. Ale
nie będę brała dużo, przecież bardzo się spieszycie. Kilka sukienek. chociaż nie, już są znoszone. Wezmę tę książkę, kombinezon„. Jest
jeszcze prawie nowy. A tobiP Stap prosił przekaz·ać to zdjęła z ręki pierścionek, w którym zamiast oczka było niewielkie, najwyżej
na minutę naj!rania . .urządzenie przypominają
ce. Ten pierścionek Henr:y sam kiedyś podarował Ozie. - Stap powiedział, że to bardzo waż
ne. I jeszcze, proszę, weźcie tę skrzynkę . Są
w niej taśmy z zapisem magnetycznym i jakieś papiery. Już tyle lat stoi zamknięta, ż~
nie wierzę, by kiedykolwiek była otwierana.
Ale Stap powiedział, że to będzie bardzo interesujące dla ludzi, którzy tu przyjdą.
Henry podniósł skrzynkę, doniósł do ściany
I przekazał Svenowi. Potem odwrócił się do
Ozy. Jakże ona się zmieniła od czasu, kiedy
ją widział ostatnio. Całkiem schudła. I rysy
twarzy trochę się zmieniły, zaostrzyły. Co ona
tu naopowiadała?· Przecież to znaczy, że straciła rozum„. Biedaczka. Ile trzeba przeżyć, że
by to nastąpiło.
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fdea utworzellli.a w Poznaniu klubu G116b zain·
teres°""'.anych fantastyką naukową krystalirowała
~ię_ dość długo. Teoretycznie wairuinkli były sprayJaJące. Wzrost zai.nteresowlllll.ia literaturą SF, kt.0r~ od Połowy lat siedemdziesiątych wzbudZił zd,z,iwienie księga.rzy, Zjazd Pisarzy Twórców Uitera·
tury Fam.tastyci;no-Naukowej z krajów socjali·
stycznych. który odbył się w dniach od 11-U
w_rześni.a 197.3 W: ~a·niu. Praktycznie nak>miias1
mk:t me w1edz~ał Ja·k takI klub utworzyć Na
grulllCie poz.nańskim próby taicie przedsi~.ziąl
zmairły

czysław

n~edawno

Klld".pi'sz.

Czesław

Chrus~ewski i

·

· Mi~zysław Ktwpi~z, student ·polonistyki UAM,
organizował spotkania Czesława Chruszczewsltiege
:t zain~esowanymi problematy'ką SF w klubach
studenckich i tę formę miały spotkania do roku'
1976. Sierpień 1976 roku stał się pra:ełomową da·
tą dla ~interesowanych fantastyką. W Po<mal!li'U
odbył S1ę III Kongres
EUJropejski Pisarzy ·SF
(EUROCON III) z udziałem przedstawicieli klubów oraz 11\vórców z całej Europy. Poznanie wie·
?u· znanych pisarzy (B. W. Aldiss.. H. Franke. C.
Rasch. W. KSJZancew. K. Fiałkowski, J. A. Zajdel, K. Boruń, A. Wiśniewski-Snerg i i•Imi) ora11
PI":Zedstawicieli klubów popularyzujących fantastykę .zaowocowało w kilka miesięcy później powołamem OKMFiSF,
orgamizacji, która miała
koord3'nować działania odosobnionych dotąd klubów miłJO~ników lite<ratury SF.
.Jako. jeden ~.pierwszych do OKMFliSF przyis.tą
P!ł. d"Zla_łający dotąd nlezaleimie klub poznański,
s~a~ąc się .od samego początku jednym z najl'iozme3szych l nal!Sardtlej m-ężny
klubów. W la·
t.a~h ~978-1980 :{Ortanfzował tiizereg ogólnopol~'ki~h imprez takich jak naukowe seminaria posw1~ne 'Pl'Oblemom szeroko pojętej fantastyki 1
udziałem
krytyków i znawców tej literatury
A. Smuszkiewicz.a, A. Zgorzelskiego A. Stoffa i
J. Kaczmarka oraa: pisarzy K. B<>ru111ia, Cz .
~hruszczewękie.go, A. Tre))ki. J. A. Zajdela, W
~wikiewicza i ~nnych.
.
Ponadto :wrganizowa'ł największą jak dotąd
wystawę ksiąilki fantastyczno-naukowej w gmachu Bibli~eki im. E. Raczyńskiego. Na wystawie
znalazło się panad tysią-c książek i czasopism po·
cz~wsz;Y
od pozycji t\ziewiętnaitowiecznycll. po
naJnowsze wydawnictwa k'l'ajowe i zagranicZl!le.
Wszys1!Jtie egzemplaD:ze pochodziły ze zbiorów
członkow klubu. Zorganizowanie wystawy w cza•
sie Międzynarodowych Targów Poznańskich umożli~iło ?bejrzeni.e jej przez :ovielotysięczną rzeszę
zwiedzaJących me tylko z kraju,
ale i z zagra·
nicy. Elkspozycji książki tOwarzyszy-Ia wystawa
na.grodzonych dziesięcych prac plastycznych o tematyce lrosmicznej i fantastycznej. Całość wystawy dopełniała. doskonała tematycznie i technicznie oprawa plastyczna. Właściwa dll:'iałalność ldubu odbywała się w lokalu udostępnionym w 1978
roku przez Osiedlowy Dom Kultury „Ot-bi.ta".
Z kręgów poznańskiego klubu wywodzą się li·
teraci Mieczysław Kurpisz i Andrzej Sikorski
oraz debiutanci Sławomir Breiter, Robert Kowa·
lewski i Jacek Wójciak.
To. że kluti działa nteprzerwP.nie od chwJli ~a
łożenia zawdzięczać należy tym członkom, którzy
- aktywnie brali udział w redagowaniu kwartalnika ,,Kwazar". Jest to trwały ·1 nieprzemijający
ślad działalności
·złonków
p0z.nańskiego
klubu.
„Kwazar" jest nie tylko pierwszym fanzi.nem w
Polsce, ale również forum dla wszystkich zainteresowanych fantastyką naukową, tak profesjonalistów, jak i debiutantów Sk> stron każdego numeru kl tłumaczenia z języków obcych. '?l'łasne
próby literackie członków klubów z całej Polski,
aJ"tykuły
historyczne. krvtyczne oraz fe~iefony.
F.amy „Kwazar'a" irośc!ły iui Jailusza A. Zajdla.
Wiktora Zwikiewicza, Jana 'Maszczaszyna oraz
krytyków Ank>niego Smuszk1ewicza. Andrzeja
Zgorzelskiego i Andrzeja Stoffa.
Rozwiązanie OKMFiSF nie doprowadziło do rozpadnięcia się klubu Jak stało się to z wieloma
oddziałami
w innych regionach naszego kraju.
Klub działał przez dłuższy czas jako nlezrzesz=y
a ostatnio zgłosił chęć wstąpienia do Polskiego
Sk>warzyszenia Miłośni·ków Fantastyki oowst~łego
w miejsce rozwiazanego OKMFiSF.
W październiku 1932 roku członkowie k:Jubu
wybrali nowego prezesa Grzegorza Gałuszkę, jednego z najaktywniej działających dotąd członków.
Najblidisze plany to wydanie zaległych numerów
.KwazM"a" nawiązanie współpracy z orasą krajową oraz wydawnictwami k!;,iażkowymi.
Członkami klubu są robotni.cy. uczniowie lfce6w i tec,hników. żołnierze, studem.ci. pracownicy
naukowi. nauca:yeiele i literaci
Na ' zakończenie krótkiej hisk>rli Poz>nań.sikiego
Klubu Miłośników Fantastyki warto wymienić
kilka· nazwisk tych członków, ~tórzy i;wiązani są
od ooczątku z klubem a nie zostali wymienieni
w tekście, sa to: Mi·rosław \\1urawskj (wsoółzał.
klubu, prezes w latach 1978 -82). Jacek Wójciak
(wi<'eprezes i· współzałożvoiel k:lubul Paweł Porwit (tłumaciz literatury rosvi~kiej
radzie>~,l<:iej.
-sekretarz klubu) i Eul(eni-usz W"iltr~ · '' '"k (dhH"'lętni ąktywny członek).
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u„ dwa. trzy, cztery.„
kredytowe żetany
~apały z ryjka domowej k.asy złotymi laioz brzękiem
plam.i
na dłoni.
rueruć:homiały
sześć, siedem. Siedem? WduSi.ł przycisk mocniej i d:źiwig
jeszcze pal'ę
nął go palcem
~azy. Nic. Po dbu.iszej chwili
zwolnił taster i huknął dłonią
w pudło kasy. Nic. Koniec.
ostatSiedem
Siedem.
na
lśniło
nich żetonów
nieróww
dłoni
-jego
nomiern.ym przewróconym stosię.
skończył
si'kiu. KredY't
metalowe
podlrzucił
Garth
krążki na dłoni. Tym razem
jes·t zalatwicni.y. Bywało już .
źle, ale nigdy aż tak. Owszem,
zostawało mu czterdzieści że
tonów, trzydzieści i wtedy było na1Pr81W'dę ciężko, ale siedem? Wchodząc do kuchnJi u. łożył je rzędem na stole. Siedem ostatnich· sz.aills przeżycia.
Siedem razy orzeł - reszka.
Każdy z minlma1ną szansą na
fortunę. Był banikirutem.
podział
NajspraiwiedlLiwszy
dóbr. O w:szystkim decyduje
- ślepy b?laf, kiedy WISZY'Stkie
fabryki i wytwórnie są aUltowszyscy
.matyczne, a wiedzę
pod hipn<>zą, tak
, zdobywają
-jest najprościej. Losujesz idziesz na studia i zostajesz
na'tllkowcem. I piękinie. Ra.z
wygrasz, raz przegrasz i wszystko uta'zymuje się na średnim
poZJiomie. Takie jest życie.
wszyscy mają
Przynajmniej
równe· szainse. Wszysey z wyjątkiem pechawc6w.
A Garth był pechowcem.
Przez całą szkołę marzył o
tym, żeby zostać astrOlllomem.
Miał najba.r<lzlej podatny mózg
na zajęciach teoretycznych, a
na praktycznych chłonął wiedzę z maniakalnym zaiinteresowaniem.
A po maitu.rze pociągnął los
na studia i przegrał.
Poi;a karierą specjali'sty naukowca można było robić ty1ko
to co wszyscy, to znaczy pracować w kiasynie. Więe praco. wal.
, .A tera.z, przegrał wszystko.
Siedział w swojej małej kuchni i dumał obracając w ręku
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.:szklankę

z

herbatą

Był

głod

Traf (jak zwylk.Je: traf!)
jedzenie sifl
całe
że
chciał,
nie było w domiu
skończyło ani k.aiwa~a chleba. Napił się
jeszcze herbaty, podszedł do
wbudowanej w ścianę aparatury i starannie wystukał Z.amówienie dla najbH'ilszego iiklepu.
Apa.rait 2'labrzęczał i wypluł
„Kredyt zamknięty"
· fiszkę :- prawie się tego spodziewał.
W hermetycznym pudle, w
którym trzymał pieczywo, zaplątana w pomiętej folii opakowama leżała prostokątna,
sucha kromka chleba.. Pogryzł
ją i zapił podwójną ilością gożeby napełnić
rącej herbaty,
czymś żołądek. Nie było na co
Trzeba wziąć się w
czekać.
garść i pójść do kasyna zaro-

. ny.

bić

trochę

pieniędzy.

A

jeśli

przegra tę resztę i ruic nie wygra? To co potem? Chryste, co
potem?!
bank.
rozbić
Gdybv talk.
Mógłby przeprowadzić się do
bogatego domu,
ładniejszego
kupić samochód i w ogóle urządzić się tak, żeby do końca
Może
~ać.
życia nie musieć
wt,..dy wreszcie, uśmiechnęło
szczęście?
by się do niego
Rozbić bank! Dobry Boże, żeby
tylko wygfać tyle, żeby utrzymać się jakiś czais PTZ:V życriu.
Jeszcze raz przeliczył żetony
i doszedł do wniosku, że na
samo opłacenie czY'nsz.u potrzebuje co najmniej sto czterdzieśc i sol, czyli licząc po dotychczasowym kursie d:wa sol
- żeton. musi wygrać siedemdzie'siat 7.eton6w.
Co to iest siedemdziesiąt że
wygrywają
tonów? Niektórzy
tyle w iednej grze i uważają że
nie mieli tego dnia passy.
Przed podłużnym budynkiem
Kasyna, zawsze kręciła się masa różnego rodzaju naciągaczy
sposoby
oferujących rozmaite
na passę Amulety, fetysze, nawet zaklęcia Kiedyś nawet próbował przełamać swojego pecha magią, ale potem dal spokój.
- Nie potrzebujesz amuletu 'I
- spytała dziewczyna, kiedv
już wchodził na schody
- Nie. - warknął wściekly.
Dopiero po chwili sp01rzał na
nią Była szczupła, miała cieip·
norude włosy do nmion i poważną. owalną buzlę z wąskim
nosem Była ładna. Nie wyglą
dała na handlarkę.
- Wyglądasz, jakbyś potrzebowal - Wzruszył ramionami.
Była naOstygł iuż w zlośd
prawdę zbyt ładna, żeby się na
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ności.
najbliższym flipperze
Przy
jego znajomych,
trzech
tylko trzech, więc jeden licznik
bilardu był wolny Odczekał aż
skończyli kolejkę, a polem po,dszedł i wrzucił też swój żeton.
Dostał czwarty licznik.
- O, patrzecie kto przyszedł!
Stary
- zawołał Renew
Garth we własnej osobie. Się
masz Garth. Myślałem, że się
stało

Ruleta
po
już wycofałej 1 interesu,
mój narzeczony. Ten amulet, to
twoim ostatnim rozbiciu banltu
jakiś korzet1 stamtąa.
dla
Tak, dzisiaj aram
- A, narzeczony - mruknął
Garth z rozczarowaniem. - W przyjemności - rzekł nonsza„Uspokój aię,
lancko Garth.
każdym razie dziękuję ci. Barpomyślał - on po
człowieku dzo. Właściwie dawno z nikim
prostu żartuje. Choe b7d iyczllnaprawdę
rozmawiałem
nie
wy", Był czwarty w kolejności,
szczerze - spojrzał na nią, że
więc pątrzył, jak po kolei odby przyjrzeć się jeszcze raz jej
twarzy i wszedł do wnętrza ka- ciągali tloczel.t, który wyrzucał
ze zmiennym
kulkę, a potem
syna, machinalnie chowając a(ale jednak!) szczęściem wybimulet do kieszeni Już w wejś
jali ją z powrotem w labirynt
zapach
ciu uderzył go ciepły
plastyku, metalu i elekronicz- zastawek i odbijających grzybków przy wtórze brzękania. licznych urządzeń. Automaty dzwonika. Garth doczekał się swojej
niły, automaty błyskały; autowymaty śpiewały. Wewnątrz ka- kolejki, stanął wygodnie,
syno było długą halą rozświetlo próbował obie łapki i wystrzelił
komikso- kulkę. Zatoczyła wewnątrz autoną różnokolorowymi,
tablicach matu mały luk, chwilę poskawymi rysunkami na
kała między trzema odbijajj\Cybilardów oraz z długimi rzęda
od
mi automatów wzdłut ścian mi grzybkami, odskoczyła
wturlała
sprężynowej bandy l
rzędwustronnym
w
i
dala od
się boczną ścieżke z
Dziesiątki
pośrodku.
dzie
gotowości łapek.
stojących w
po sali,
się
kręciło
ludzi
- Psiakrew. - powiedział
oblegano automaty, pokrzykiwano. A wszystko, .przy wtórze Garth w zamyśleniu.
- To już wszystko? - po·
dzwonienia liczników, elektroniInformował sitt Renew.
cznych dźwięków gier video i
..... Pech - stwierdził Salve.
szczękania żetonów. Garth wsa- Perfidia rzeczy martwych
dził rękę do kie!zeni obraca- zauważył Apter. Automat
jąc żetonami i przeszedł się po
wypłacał żetony po osiągnię
sali szukając wolnego bilardu. ciu stanu licznika większego
„Wygłupiłeś się z tą dziewczypunktów. Po
niż dwa tysiące
ną. - Takie wywewnętrtnianie
zakończeniu partii, na liczniku
się, to zupełnie niem twoim stylu,
Gartha widniało tysiąc dzieczłowieku. Ale może rzeczywiś
więćset osiemdziesiąt punktów.
cie potrzebowałeś trochę szczeNie powiedział ani słowa,
rości". Jakiś facet zwolnił miejtylko wrzucił pozostałe tetosce przy „jednorękim bandycie",
ny, blokując licznik na cżtery
więc Garth podszedł · i wrzucił
kolejne gry.
żeton. Krążek brzęknął i znikPotem nie istniało jut dla
maszyny.
w trzewiach
nął
niego nic, poza migającymi
Garth ujął dźwignię li boku i
świetlnymi kolorami na komiszarpnął pokonując opór sprę
ksowej tablicy, szczękiem i
okienżyny. Bębny w trzech
dzwonieniem llczników1 konrozmazując
zawirowały
kach
wulsyjnymi ciosami łapek i tonamalowane na nich znaczki w
rem kulki. Zatracił się w tym
kolorowe smugi Za chwilę bę
samozniszczeniu do tego stopbny staną zablokawone w przynia, że ochłonął dopiero, gdy
i jeśli
nadkowych miejscach
sto
wygrał
skończyli. Renew
znaczki w okienkach będą odżetonów. Salve wygrał siedemlub będą
powiadały wzorowl
Apter wygrał
dziesiąt dwa.
takie same, wygra.
nie wygrał
piętnaście. Carth
mez
Bębny znieruchomiały
nic . .
talicznym stukotem. Wiśnie, buZrobiło mu 11ię lżej, ale tyltelka i czarny napis Balley. Nic.

dopóki nie
chwilę,
doszedł
uprzytomnił sobie, że
do końca. Do Ostatecznej Klę
ski. Do entropii, ku której dą

Piotr

ko . przez

w jego umyśle, zcią
nieszczęścia.
gając na . niego
• -:- Jesteś zadowo1ony? - spytał Garth swojego pecha. Ale
nic to nie zmieniło.
Teraz naprawdę nie miał co
ze sobą zrobić. Nie miał nic.
Mógł żebrać. Mógł się powieżyło

coś

sić.
Pokręcił

się

trochę
patrząc
Był tu

jak wyautomatami,
jedynym
grywają inni.
naprawdę przegranym. Samotny w społeczeństwie, w którym nie ma miejsca dla pechowców. Potem przyszła mu
do głowy pewna myśl. SpojPotem
sali.
rzał w koniec
spojrzał na samą salę wypeł
i powziął
nioną automatami
decyzję.

Wsunął

drżącą

rękę

do kieszeni i dotknął amuletu. Wydało mu się, że jest
jeszcze ciepły od palców tam·
tej dziewczyny.
Wiedział jak trafić. Na koń
cu akręcił w lewo w ciemny
korytarz. Pod ścianą stało jakby dla niepozl.laki kilka .flipperów, ale za zakrętem już ich
nie było. Było tam natomiast
biurko, za którym siedział jeden ze . strażników kasyna w
granatowej koszuli. Wstał. Pomyllleś drogę przyjacielu. powiedział.

- Nie pomyliłem drogi, wyc.hrypiał Gharth. Odchrząk
strażnik
Idę tam.
nął. patrz:y:ł na niego 1 jakimś zabobonnym strachem. Trwało to
Potem wskazał elechwilę.
eanckie, rozsuwane drzwi z
czarnego tworzywa na końcu
korytarza.
- To tam - powiedział.
Kiedy czarne drzwi zasunęły
się za Garthem, znalazł się w
aksamitnej ciemności i' głuchej
strachu,
ciszy. W obłędnym
mu przez głowę
przemknęła
śmierć".
myśl. "Tak wygląda
Potem zapłonęły światła. Mleczne, mętne, ·umieszczone przy
ziemi, na obwodzie okrągłego
pomieszczenia wybitego czarPośrodku
aksamitem.
nym
stał szeroki na jakieś trzy metry czarny, polśniewający w
Garth
mętnym świetle walec.
podszedł bliżej i zobaczył, że
walec ma na obwodzie okna,
przez które widać ogromne,
lśniące koło rulety.
- A więc jesteś„. - rozległ
Komsię aksamitny baryton.
puter „Papa" nie może przemaszyny
cież mieć głosu
przez
Garthowi
przemknęło
jesteś i
więc
A
głowę. chcesz zagrać.
- Tak - przemógł sztywność gardła.
- Stawkę i
ale przypomnę

zasady znasz,
cl je. Obstawiasz jeden numer. Ja stawiam wszystko co mam, to
znaczy cały majątek Kasyna,
a ty także wszystko co masz.
to znaczy życie..Twój wybór
jest wolny. Możesz wyjść. Podejmiesz decyzję l potwierdzisz ją wduszając przycisk.·
Ghart nabrał oddechu. „Nie
krzyknął
zastanawiaj się!
w myśli. - Już!" Wdusił elegancki, czarny taster z wgłę
bieniem na palec.
- Spaliłeś za sobą mosty.
oPostawiłeś swoje życie. świadczył Papa · ze smutkiem.
- Wybierz numer na tablicy
kontrolnej i wduś przycisk.
Ghart dotknął mokrą od poa potem
tu ręką amuletu,
wdusił przycisk. Na chybił traczarne,
Siedemnaście,
fił. powiedział. Kolana mu drżały.

„Papa".
- Dziękuję, nie chcę. - wieuczciwa. Kolo
dział, że była
i
zawirowało. Coraz szybciej
szybciej. Cyfry utworzyły na
nim rozmazaną smugę. Kulka
wyprysnęła gdzieś z boku i· zataczając coraz mniejsze kręgi
staczała
Wpadła

się

wewnątrz

Urodził

mi~y.

z terkotem w rowki i
wszystko zwolniło, a potem
stanęło.

- Trzydzieści cztery, czerwone - powiedział Papa - o
'jedną przegródkę w bok. Przegrałeś. Drzwi którymi wszedOtwórz
zamknjęte.
łeś, są
drugie za ruletą i irlź spokojnie korytarzem, To nie będzie
odezwało
bolało. „Godność się echo w opustoszałej czaszWstał i hamując·
ce Gartha.
drzwi. Ju7.
p a nikę ruszył do
idąc korytarzem wy jął amulet
i z trudem rozgnió'ł go w dło
ni. Otworzył nięść i pozwolil
kawałkom wysypa(' się na pod-

Jaworski.
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Warszawie. Mieszka równ1ez w Warszawie i uII klasy (o
częszcza do
biologiczno-cheprofilu
micznym) XXXVIII Lice-

Ogólnokształcącego.
SFAN-CLUB-u.
Członek
Grupą
z
Współpracuje

um

TRUST.
opowiadanie
Poniższe
jest jego debiutem na ła
mach prasy.

„538194"
PIOTR J. JAWORSKI
Allan Crousseward rozglądał się z niepokojem po malej kabiparalizatonie pneumatiku. Otaczało go czterech strażników
byli w ruiel;>ies•ltorami pnewie·szonymi przez ramię. Uibrani
czarne kiombLne:zo.ny. Na głiowac.h mieili kudi•Slte kaski li c.zarnymi, panoraimi.czinymi prze1sfonami .
metame.ry
oświe.tlone
W oknach pojazdu migały ponuro
obłego tuneJiu. Mijały se•kundy„. mimwty„. kwadranise.~
Wagon zatrzymał się nag•le. - Wi;tawaij, idziemy - nieprzyjemnym g•ło·sam za•k.omu.nikO'Wał stra2mik .z naszyiwkami sie:rża~
ta. Drziwi bezis.zelestnie U111iosły się do góry.
pla:tforimę.
Allan podniósł się i zestkoc:zył na dość obszerną
1podśwdetlany\n
Ruszyli korytanem o.maczonyim prz.y wejściu
Na ścianach jarzyły się mdłoniebies
napisem „kierunekF-16".
kie lampki oświetlenia nocnego. Skręcili r po jakimś czasie
zatrzymali s·ię przed gll'odzią. Sierżant wyjął z. kieszeni kartę
iden~yfiokacyjną d we>tkną.ł ją w szpaxę małe.go puJtpitu. Me.c hanizm zamruczał i grodż rozsunęła .się.
Hall.I miał kszitałt wydłużonego 'prost-Okąita. Pułap, wys()łk-O w
górze, bi'! dość ja>S-krawym, ja•k na więzienia l'MPERIUM, - biały:l'I
blas<kiem. Wzdłuż ścdan cią~nęły się końcówki biodezintegraeor·ów. Swym wyglą<lem przypominaJy gtl'odz.ie herunetyc.zne, al ·;
sy.stem sterowania był niepomiernie ba.rdziej ro:z.bud01Wainy
trzy ogromne opu1pity Z Jdlilroma e1kranami moniOOTÓW. W prZ<ocdwłegłej ścianie umie.sz.czo.ne były je1S7'CU dwa wejścia, które
co jaki~ czas otwierały się i wypuszczały skazańców, wiedz!oprzes.ycone
ny.cih prz;ez 11wotch "aniołów 11t:r6ż6w". Powietri.e
byfo zaipacheim jalJtioc.hś środków antyse•pty.c:z.nych.
Sbra•żnky pomaszerowali z Allanem ku jednej a. machin. Gdy
.
sfanęli przed •nią, slerlanit z.apytał:
- Mo.że pa1pierosa? - wydą.gnął z .kieswni papierośniicę.„
- Nie, dz.iękuję - Allan potrząs.nął gł<>Wą.
- W :porzą.d1ku." Sieorżarut wyjął papiernsa i z.apahł, po czym
wdsnął czerwony tai.ster, drwa małe, żółte przyciisiki i pociągną'
za wysfa.jącą z pulpitu dżwiigndę.
r6żnyc'1
RoZJbłY's'1io kił1ka lampek ko.ntrolllly•ch, w ookien'ka·ch
liczników ro·ZJbiegały się 111iez.llkzOl!le ilości cyfr d znaków. Nag;'!
przesłona luku rozdziawiła się, a ze śroJka tó.nelu wyjechał
pojazd w kształcie noszy.
. - Kładlf SJię„.
Allan wyciągnął się na twardej płycie metalu. Przed oczami
mrocz.no i duszno.
W tunelu było
błysnęło mu pole . siłowe.
Posuwał się nim około trzech minut. Fluoryzujące .przepierzenia
przepływały w żóllwiim tern.ple. Allan podnió.sł głowę i spojrza'
przed siebie. W oddali jaśni.ab komora biooezinte-gratora. G~v
by~ >tuż pr.zed nlą wydari mu się z piersd nieludzki krzyik. Oczywiście był przyigoitowany na śmiell'Ć, ale tam„.
W ro:z.iszerzeniu kanału PGfUsz.ało się wie1kie ost:rze jakby g'.
kity.ny. W górę i w dól. W górę, w dól W górę„.
Wózek obrócił się i powoli podpływał pod topór. Allan próbował iporuiszyć się, cofnąć, a1e ręce i nogi odmóiwiły mu posłuszeństwa.
W g ótl' ę, w
z.amikinął o•czy i

d 6 ł. Wóze1k był coraz bliżej. W gó.rę„. Alla'l
jeg.o mózg prze·szyła seria impUJl.sów nie.samowitego ból·u, ta.rgaj!łca resztlkami jego ciała. Kreiw try1Skala raz
po .raz. A po.tern była jurż tyllko cdemność i ci-sz.a„.
.„którą nagle rozproszył jakby znany już głos„.
- Skaza.ny 536194„.
Allan przetarł oczy. zerwa~ się z pryc.zy i stanął na baczność.
- Za mną! - roz.kazał st.raż.nik z naszywkami sierżanta. ·
Szli mętnie oświetlonym lroryitarz.em. Dźwięrki kroków, powielane echem, po-głębiały jesz.cze bardzdej atnm>tferę pustki. Zatrzymali się przed wejściem do kolejki pneumatycznej. Do·tą.
czyfo do nich je.szcze trzech strażników, Ulb.rani byli w niebie.siko-czarne kombinezony. Na głowa·ch mdeU ikiuliste ka1Ski L
czarnymi, pamoraimicznymi przesłonami.
W oknach poja:zdu migały ponuro oświetlone me.tamery obl<!go tunelu. Mijały sekundy.„ mimu ty„. kwadra.i11se„. Wago.niik za.
Wstawaj, Idziemy ·- 111ieprzyjem.nym g;„_
trzymał się nagle. bezszelestnie uniosły sic;
sem zakomunikował sierżant . Drziwi
do góry.
Allan podruiósł się i zesko·czył ina dość obszerną platform~.
Rwszyli .korytarzem oznaczonym przy wejściu poC:.świetlany n
mdłonie
Na ścianach jarzyły się
napisem „kierunek F-16''.·
bies1kie lampkj oświe·tleruia nocnego. Skręcili i po jakimś cza~:e
zatr.zymali się przed grodzią. Sierżant wyjął z kieszeni k:i ,· ~ę
identyfika·cyjną i wet·knął ją w szparę małego pulpit~. Mechanizm zam.ruczał i grodź rozsunęła się.
Hall miał kształt wydiużonego prosto1kąta. Pułap. wysoko w
górze, bil dość, jask.rawym, jak na więzienia IMPERIUM, b~a
łym blaskiem. Wzdłuż ściia.n ciągnęły się końcówki biodezmtcgratorów. Swym wyglądem przypominały grodzie hermetyczne, ale s;vstem ster()łwa.nia był niepomiernie bardz.iej rozbuiowany - trzy ogromne pulipity z kil•koma ekranami monibor6w
W przecdwległej ścianie umiesz.czone były jeszcze dwa wejsr~·ł
s•kazańrłi •~
które co ja•kiś czas O•twierały się i wypuszczały
wiedzionych przez swoich „aniołów stróżów'. Powietrze przesycone było zapachem jakichś środków antyseptycznych .•
jednej z mach '1
ku
Strażnky pomaszerowali z Allanem
·
śm ! erci. Gdy stanęli przed nią, sierżall't zapytał:
- Może papierosa? - wyciągnął z kie.s zeni papiernśni-cę„.
- Nie. dzięlmję - Allan potrząsnąłtgło•wą.
-;- W porządku„. Sie1rżant wyjął papierosa i zapalił, po czym
wc1s.nął czet'wony taster, dwa małe, żóMe przyc.iski i pociąg"lął
za wystającą z pulpitu dźwbg.nię.
. Ro~,b!ysło ki~.ka lampek kontrnlnych. w okienkach rc.znycn
l!cz.m·kow ;r.oz.b1egały się niezliczone ilości cyfr i znaków. Nag;e
tunelu wyjechał
przesłona luku rozdziawiła się, a i:e środka
pojazd w kształcie noszy.
- Kładź się„.
W rozszerzeniu kanału poruszało się wielkie ostrze jakby
loty.ny. W górę i w dół. W górę, w dół. W górę„.
Wózek obróc_ił ~ię i powoli podpływał p1d topór. Allan próbował poruszyc się, co.fnąć, ale ręce i nogi odmówiły mu po-

g:.

słuszeństwa.

W górę, w dół. Wóze•k był coraz bliżej„ W górę„. Alla•1
za:mkrtął oczy i jego móz.g .przeszyła seria impulsó·w niesa mo.w1te.go bólu, targająca resztkami jego ci~ła. Krew tryskałą taz

łogę.

··\._

~

~

po raz. A potem była już tył.ko ciemność i cisza ...
.„którą nagle rozproszył jakby znajomy już głos:
- Skazany 536194„.
Allan przeta.rł oczy, zerwał się z pryczy i stanął na baczne.i~.
- Za mną! - rozkazał strażni1k z naszywkami sierżanta.
Szl i m~tn.iP :iświ-etbnym korytarzem.„
Warszawa

Rys. Krzysztof \\.iec.:or ek
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Józef
się

między

Zachować godność!
- Możesz obejrzeć mechapowiedział
nizm Rulety.

- Nie mam ani grosza, r07Umiesz? Jestem zgrany. Totalnie.

xxy 26

na automaty, na siebie. Dobra,
niech przegra wszystko, a potem
niech go szlag trafi. Niech mają co chcieli, skoro tak idiotycznie urządzili świat.
poPozostałe cztery żetony
stanowił zainwestować we flipper, który pozostawiał pewien
niewielki margines dla zręcz

GRZĘDOWICZ

nią wściekać.

NR 34 (1287) ROK

W ten
Zostało sześć żetonów.
sam sposób stracił jeszcze dwa
i resztkę cierpliwości. Ogarnęła
,}50 bezsilna wściekłość. Na ludzi,

Do suchej nitki.
- Nie chciałam sprzedawać
- nadąsała się - czy wYglądam na handlarkę? Chciałam
oddać komuś, kto by naprawdę
potrzebował Wyglądał'eś tak ża
Wyciągnął z kiełośnie i... szeni tę swoją żałosną garść
Widzisz? To wszyżetonów. stko co mam. Nie zalewam.
- .W takim razie naprawdę
powiedziała
ci się. przyda.
poważnie. Zdjęła z szyi coś, co
wyglądało na kawałek ciemnożółtego szkliwa, wYgięty w okrąg; wiszący na rzemyku.
- Po prostu go przedtem dotknij - powiedziaia ze śmiesz
nym namaszczeniem.
- Naprawdę wierzysz w takie rzeczy?
- Wczoraj dotknęłam go i
wczoraj uniezależniłam się od
kasyna. Rozbiłam bank flippera.„
A potem wrócił z Alfa Centaur!

••

paź?-,,iernlk
I
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Eugeniusz Iwanicki

Klasztor dla ateistów

_czyli rozważania pana '1'.
*

KTO DRUKOWANE TU TEKSTY TRAKTUJE •
CZYNI TO NA Wł. SN ODPO flEDZ~AI O~Ć!

KAŻDY,

KOLUMNA DZIESIĄTA C
(nieustannie jubileuszowa)

SERIO -

ce
się,
Zastanawiano
bardziej upokarza: · znie·
waga czy kłamstwo.
- Pochlebstwo - od;
• powiedział bez wahania

T.
darmo· albo czasy
Trudno
nie za bardzo do śmiechu,
albo PT Autorom po prostu się
nie chce, albo też zniechęcają ich
nazbyt skromne honoraria, w
każdym bądź razie w żaden spo-

John F. Barge

Zadanie

ZMIENIAMY

Otrzymaliśmy zadanie ogromnej wagi. Zbudować wielki syntetyzator. Zaczęliśmy od ze-

brania. Było chyba z pieciuset ludzi. PrzewodPowołano
niczył profesor Georg C. Warden.
komisje, podkomisje, zespoły, podzespoły, grupy i podgrupy. Rozdzielono zadania. Przyjęli
śmy harmonogram pral' i narad. i ruszvliśmy '
z kopyta. Wielki syntetyzator miał być gotowy
za trzy lata. Diabelnie krótki termin jak na
tak ogromne zadanie.
Profesor G. C. Warden udzielił kilku wYwiadów. W gazecie rozpisywano się o tym, jakie to dobrodzie,istwa naszPj skolatl\nej ludności moż.e przynieść wielki syntetyzator. Praktycznie wszystko będzie możliwe. Będziemy mogli wytwarzać co tylko dusza zapragnie. Cie·
Ronald
szyliśm~ się ogromnie. Tylko s~ry
Spar lekceważąco wzruszał ramionami.
Praca posuwała się '11\;artko naprzód. Stopniowo przezwyciężaliśmy kfopoty i trudności. Mi11ęły jednak trzy lata, a my byliśmy jeszcze
daleko w lesie. W prasie zaczęły pojawiać sit:
krytyczne uwagi na temat indolencji i nieucU.Va
niektórych uczonych. Stary Ronald Spar jui
nie tylko wzrn'l'llal r?m;o-nami . ale uśmiechał·
się ironicznie. Profesor G. C. Warden nie tracił
nadziei i poganiał nas coraz brutalniej.
Minęły jeszcze dwa lata. Prasa Już biła na
alarm. Domagano się rozliczenia G. C. Wardena. żądano nieomal jegą głowy. Ale myśmy
wielki
nadszedł
już finiszowali. I wreszcie

-·

dzleii. Na otwarcie syntetyzatora
MGC - Główny Koordynator.

-

Znakomity! -

Co to Jest? -

Warden.
- Gin -

I dzisiaj widzę, ie
tak cudownie było mt źle:
przez dziury w bucte,
przez popsute kstęż:yce,
przez szczeliny w starych zegarach,
poodklejane barwu i fortepiany bez «run,
przez pęknięcia we wszystkim co powinno byc! ca!.
płynęły na żaglowcach z gazety
bańki mydlane.

. ..

W przerażającej ciszy rozległ się głośny śmiech
starego Ronald!' Spara i łoskot padającego ciała profesora G. C .Wardena.
Przełożył:

JAN B. BOROWICKI

•
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PROFIL.·
s6b nie

moźemy

ipowiedzleć,

iź

byli zasyipywani nadmiarem ofert. A z samych fraszek
l aforyzmów bicza się nie ukrę
ci, to jest - cncieliśmy powiekolumny się nie wy.kodzieć na.
Zarazem - pytamy śmiało gdzie jest powiedziane, że Ajent
ma wyłącznie robić za wesołka
i fikać kozły przed ukochaną puzmieblicznością? Nie, to nie niamy jadłospis, czyli profil, dokonujemy tzw. przebranżowie
nia, ' zaczynamy zajmować się.
co tak
rozrywkową,
muzyką
śmiało zapoczątkowaliśmy już na
poprzedniej kolumnie, drukujemy - patrz obok - u.twory pofilozoficzne i refleksyjniekąd
ne, a gdy iu.i zupełnie się rozzuchwalimy, spróbujemy być może podejść do tak ambitnego tematu. jak erotyzm w sztuce.
A że ktoś był kiedyś powiehyśmy
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ierowana przez Bernarda Sołtysika: grupa rockowa „Pro
Rock" wraz z solistką Gaygą odbyła ostatnio dłuższe
tournee po ZSRR i Mongolii, dając w przeciągu 6 tygodni ponad 60 koncertów Pierwszą część programu wyoełniał swoim półrecitalem Zach, drugą - „Pro Rock", wy<tępując wszelako pod bardziej znaną w ZSRR starą nazwą
.Pro Contra" Na pytanie, jak· reagowała publiczność - zwła
'iZcza mongolska - na rockowy show i Gaygę o włosach w
'iiedmiu odcieniach, Bernard Sołtysik odpowiedział: - Bylł
rzeczywiście zaszokowani, ale nie byliśmy oiziwacznym objawieniem, lecz po prostu jedną z wielu propozycji estradowych.
Poniżej - druga część rozmowy, którą dla „Odgłosów" prze.
prowadził BOHDAN GA~OMSKL

K

•

Czy na koncerty rockowe
w ZSRR, podobnie jak u nas.
chodzi tylko młodzież?
Nie tylko, bo widzieliśmy
ludzi po czterdziestce. Sadzę,
że ten rodzaj muzyki. który my
uprawiamy, może sle podobać
także i l,vcześniej · urodzonym.
- W Polsce młodzież na koncertach rockowych nie siedzii w
fotelach , wszyscy tańczą. krzy'CZą , !(Wiżdżą „ .

A tam wszvscy siPdzą,. ujei.eli coś im
słucbają,,
sie bardzo oodoba. to reagują
stojąc, hijąl' hrawa w rytm utworu i unil'~ionymi do 11:óry rę
koma. Nikt ale łamie krzeseł,
nie demoluj(' sali Byłem tak~t
w ClSA na kilkunastu koncer·
tacb rorltowy11b I tamta młodziei
nagradzająr
reaguje oodohnie,
brawami udani' solowe p~pisY
woka.listów i· instrumen\alistów,
bez ekscesów, zawsze z duza kul-

ważni!'

turą,.

było

14 ODGŁOSY

w Mongolii?

- Byliśmy tam na innych sasa.dach niż w ZSRR (tournee),
bo w ramach wymiany kultuministerstwami
ralnej między
kultury i s'lltukl obu państw.
Nasz pobyt . został uwieńczony
nagrodą, ministra kultury i sztuki Mongolii za wkład pracy w
upowszechnianiu kultury. Na oficjalny koncert w Ułan-Bator
przyhvll wszyscy attache kulturalni akrt>dytowanl w tym kraju. W zasadzie był to koncert
dla przedstawicieli całego świata.
Odwiedzały nas także grupy wycieczkowe z USA, Austrii i Nie·
miec.
-
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n

n
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MaTzylem kiedyś pod ubogQ Jajeczntcę n.a obtad

i przybrudzone na oknach zaslony.

zapytał • niepokojem G. O.
·
powiedział MGC I wY&zedł.
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Refleksja II

wYkrzyknl\ł.
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Henryk Czarnecki

się.

-

Jaka jest muzyka mongol-

ska, u nas zupełnie nie znana?

- Poza pewnymi tendencjami
we wprowadzaniu folkloru jest
to w przewazają,cej mierze muzyka o podobnych stylach jak w
szczególni I'
Folklor
Eur~ie.
mnie interesował, był dla mnie
bardzo egzotyczny, starałem się
w miarę wolnego czasu dużo słu
chać tej muzyki, co moze mi się

--·-

(choć

być

moźe

przekręca

my cytat), że .. gazety się nie
robi, gazetę się tańczy", przeto
ozdobienie tego tekstu fotką egzotycznej · tancerki zdaje się nam
AJENT
całkiem na miejscu.„

Rozmowa z Bernardem Sołtysikie.rn
By~ei;n
warsztatowo.
przydać
na mm1więc między innymi

koncercie muzyki religijnej Lamów w czasie ich modlitwy.
- Mieliście . przygody?
- Sam pobyt w Mongolii to
wielka, egzotyczna przygoda, a
szczególnie wyjazdy poza stolicę
Ulan-Bator. Byliśmy w górach,
aby zwiedzić ruiny bramów, w
klatce zobaczyliśmy autentycznego mongolskiego wilka, o wiele

*

Mówiono o wrogości.
powiedział, że jego
Ktoś
jest różnica
- .Jaka
wrogiem
największym
jest jego przełożony, in- pomiędzy panem, a p ny, że choroby, jeszcze nem K.? - zapytano T.
- Różnica co najmniej
ktoś, że samotność.
- Moim największym pięciu tysięcy przeczytawrogiem - rzekł T. w nych pr~eze mnie ksią
jest moja żek.
zamyśleniu świadomość.

sam

sterowniczym zasiadł prof.
pulpitem
. Za
G.. c. Warden. Przycisnął zielony guzik. Wszystkim zaparło dech w piersiach. Tylko stary
Ronald Spar uśmiechał się ironicznie. Czekaliśmy na rezultat wielkiej syntezy, Czekaliśmy ~
minutę, dwie, trzy, cztery, pięć„. Cisza aż dzwotiiła w uszach. Dochodziła dziewiąta minuta,
gdy nagle coś zaczęło kapać z jednego z bocznych kurków. Stary Ronald Spar podszedł I
podstawił palec. Powąchał, zdziwił się. Spró·
Uśmiechnął się i wyszedł z sali. Po
bowal.
chwili · wrócił ze szklanką w ręku. Podstawił
ją pod kurek. Chwilę czekał. Później podał
szklankę MGC. Ten spróbował i uśmiechnął

w

m

przyjechał

ldęski.

*

są

Pisarz M. przekonywał.
poświęci!
że swoje życie
dla ztuki.
T. zamyślił się, w koń
cu powiedział:
Zawsze szukamy
za poniesione
win'nych

dio, TV nakręciła o nas program
rejestrowany podczas koncertu
w Ułan-Bator. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Gayga
udzielając wielu wywiadów, które dosłnwnie nie schodziły z an·
teny radia radzieckiego i mongolskiego.
- Jak powitano Was w 15raju?
Do Polski przyjechaliśmy
tuż po emisji naszego recitalu w
TVP. i już na dworcu słyszeliś-

Jak to się wszystko teraz złoży do kupy:
te fortepiany, księżyce popsute
to się dochodzi do wniosku,
że dla psychicznej higieny
człowiek powinien od czasu do czasu kopntęty byc! w doµ(
i ze stabilne] staczając się grządki
zaczynać znów od początku.
.
I nie otaczać się niczym·,
bo gdy ma się już ciastko, to w ciastku Jest d.ztvra
czyli nul, czyli zero.
l gdy czlowiek sobie te zera podliczy,
to nagle mu żal ubogiej jajecznicy
od tamtego obiadu.
l w bucie dziury
przez którą. patrzyło się w górę
·
i z powrotem
na świat, który się na okrąglo ztelentl.

• • •

I dopiero, gdy czlowleka od tylu tak kopnt"
to, okazuje się. że wtedy było wszystko
tylko poustawiane odwro ifl,
r nie fortepianu bez 'Strun,
lecz struny były bez fortepianu,
I kolory
i szczeliny, pęknięcia,
~ebu było przez co przechodrlc!.
r dziura była bez buta,
I księi;yc był dobry
tylko w ntm była przekladnta popwt4.
I kręcil się w -lewo, jak trzeba,
~eby się wkręcić do nieba.

~·,)
.
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P.S.
..• od tl!lu, bo od przodu. nikt przect~t cztow1 „ 1rn ni. topte,
bo to 1 nie wypada. I niewygodnie, I mało roziropnte.
Nigfi.y bowiem nie wiadomo
r;zyja noga ostatnią okaże się nogą.
' z przodu trudniej iest trafić w zadek
'
bo taką Qkrężną drogą,
przy wspólczesnych układach
moźna trafić we wlasny pośla~ek.

- A nowe piosenki?
- Gotowe są, trzy premierowe
piosenki, teraz tylko kilka prób"
i_ wejście do studia nagrań.
- . Rynek rockowy powiększa
się z kai;dym dniem o nowe zespoły i nowych wokalistów. nie
obawliacie się konkurencji?
- Bardzo dobrze, że istnieje
u nas konkurencja. Dla mnie li·
czy się przede wszystkim coś
najbardziej swojego i oryginalnego. Jest spory natłok propo-

.dużym stopniu porozne wzory: zachoanie i krajowe. Dlatego obronną
rę~ą wyjdzie ten, kto iaproponuJe w swojej muzyce siebie,
przeciwnikiem ·
bvłem
Zawsze
lansowania wielu mł'odych pios~~karzy, oowielają,cycb np. 81pmską lub po prostu szkolnych.
Z wielką. troską, i dbałością staram się o zapewnienie swojemu
repertuzespo.łowi oryginalnego
aru.
- życzę powodzenia!

zy_cji, . ale w
w1ełaJą,cych

Nie byliśmy
dziwacznym objawieniem„.
większego

go.

od wilka europejskiez nim po-

Próbowaliśmy się
za pomocą
rozumieć
dźwięków. odpowiedział

różnych

nam nie
on, lecz stado ~olnych wilków
z oddali,
obserwujących akcję
nami
też
się
zainteresowały
wspaniałe jelenie. Ale sfotografo·
wać udało się nam tylko z wielbłądami. Duże wrażenie robi na
Europejczyku podróż mongolskim
stepem.
- Jak wyglądało p0żegnanie ?
- Jeteli chodzi o koncerty, to
nas oklaskipubłicznośr dłuro
przy, otwartej
wała na stojąco
kurtynie. Pożegnanie oficjalne to
wspa::tiale wydany bankiet' przez
Ministerstwo Kultury I Sztuki i
zaproszenie mnie do minister·
stwa na wręczenie naitrody. Nasze nagrania zost:i.wiłem w ra-

my wiele opinii na nasz temat.
to miłe ' za~koczenie.

Było

- Podczas gdy Wy tam. my
tu słuchal i śmy Waszych piosenek
w najpopul a rniejszych· audvc.iach
radiowych, wylansowano Wasz
przebój .,J eszc~e !(odzin tyle". o·
hecnie lansowanv jest drugi. .,Ostatni singiel" . Estrada Łódzka
Waszego
premierę
zapowiada
rockowego show. przygotowuje
reklamowo-promocyj kampanie
ną Czy . jes teś cie na to wszystko
orzygotowani?
Oczekujemy tego. przecież
pracy włoiony w przygotowanie na&zrgo show musi zarhciałbym
procentować . Ohccrut'
liczę tez
zrobić drobne korekty
na muzyków z „Pro Rock"
-

wkład

Gaygę.

Foto.: Żelisław Walter
Bernard

Sołtysik

i.

zespół

„Pro

Rock".
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Spojrzenie
znad
szachownicy

Komu,
komu.„
redakcyjnym
wątłym
W
gronie zastanawialiśmy się ponuro, dlaczego „Odgłosy" nie
cieszą

się

taką

poczytnością,

jaka ~ylaby miła nam i Wydawcy. Kierownictwo patrzyło
z wyrzutem na zespół, zespól
patrzył z. wyrzutem na kierowże
nictwo, aż ktoś bąknął,
gdybyśmy byli biegali za ciekawymi tematami, pismo by
szło, a tak to nie idzie. Mysl
choć
interesująca,
się
gdyż
słuszna,
końca
oznacza
biegać, aby coś szło,

zdała

nie do

większy wydatek energetyczny
na tyłku poniż siedzieć wiedzmy - aby coś leżało, A

na marnotrawienie energii nikogo dzisiaj nie stać.
więc
Znów pomilczeliśmy
trochę, ponarzekali na Ajenta„
bo był akurat owocnie nieobecny. aż przyszła kolej na
stronę felietonową I tu zebranym radośnie roz~ieciły się
oczka Okazalo się, że wszystko furda: można ględzić, stę
kać, marudzić i pleść trzy po
trzy , ale jeżeli felietony będą
dobre,' to wszystko też będzie
dobrze Felietony są solą pispowinny
ma - · mówiono aluzyjne, odbyć finezyjne i
ważne i rozważne, śmiałe i zucałkiem
chwałe, a. gdyby już
nie szło inaczej, przynajmniej
zadziorne i toporne, tak aby w
tytułu
ramach popularyzacji
felietoktoś zechciał się nad
nistą choć trochę · ł!Joznęcać.
Słowem wyszło na to, że poPassent, Urban,
trzebni są:

Klakson i jeszcze docent Krzywobłocka, czworo jeźdźców Apokalipsy, chyba, że tylko troje, bo jedna z wymienionych
postaci uchodzi za fikcyjną.
2.

I znów zapadła cisza, jeszpoprzednio.
niż
cze głębsza
paKierownictwo przestało
zespół przetrzeć na zespół,
kierownictwo,
stał patrzeć na
ba, nikt nie gapił się nawet na
na
plamę
prostokątną jasną
ścianie. ślad po obrazie, który red. Wawrzak zabrał był
do KA W-u, gdzie - ·jak wiadomo - chwalebnie dyrektoprzedstaruje. Obraz ten

.
-

załto
wiający dziką dżunglę
zwierzyną,
egzotyczną
czoną
między którą śmiało wlazł sam

autor w tropikalnym kasku na
w chwilach grozy
głowie niezawodne oparcie
stanowił
dla oczu, tym razem zbędne
malowane zwiebyły jednak
rzaki. bo to ja miałem robić
za samo :najgroźniejsze bydlę.
- Nie, nie i jeszcze raz
nie! . - wrzasnąłem gdy zrozusprawa
miałem. w czym
Passf'nt:i kocham. Urbana szanuję, Klaksona trochę się boję. a choć wobf'c docent Krzywobl ockiej nie .żywię akurat
z wymienionych uż adnego
był ze
czuć , nigdy dotąd nie
mnie damski bokser A.ni icb
nie zastąpię, talencik bozia dała nazbyt mały, ani im się nie
Mnie będą włóczyć
narażę.
końmi, a wam nakłap wzroś
nie o jakieś dziesięć egzemplarzy, dziękuję pięknie za taki
·
biznes.
Mnif'jsza z tym, co się dziaTłumaczono ml poło rhlf'j.
j e d n o cze śni e
goonie, że
cal ej groźnej czwórce narazić
się ni e sposób, bo choć KlakniekiNh trzvśon zda.ie sie
mać z Urbanem, to Urban czę
z Passto - gęsto polemizuje
sentem. ten zaś - jak mówią
cokolwiek
po kawiarniach in:iczej wirlzi rzecz ywistość niż
„Rzeczywistoff'lif'tonistka z
ści" przez „R" du ż e. Nadto na wym!epod powiadano nion vch personach świat się
nie kończv. bardzo rozsądnie.
jest napaŚć na Porębę, bądź
przeciwnie. Poręhę pochwalić
i wszerhstronnie po·przeć, bo
z::iwsze w v woła to jakiś odchoć niekoniecznie taki
zew,

by miła dla oka, ale umiarkosam i z tej samej strony.
wanie zdrowa, bo co któryś retnteresowało mnie początko
wo, dlaczego to ja akurat -· daktor naczelny chod1i dziś ze
znany z łagodności i gołębie zdefasonowanym obliczem, to
mam za- jest - chciałem powiedzie~ go wręcz serca czepiać kogokolwiek, gdy najz niezupełnie takim profilem,
cały (no, niechętniej świat
jaki prezentować był pragnął.
mal cały ...) byłbym wyłącznie
Ano, przede wszystkim z amto jednak bicji, któż bowiem nie marzy o
dopieszczał. I na
znalazł się argument: oto posławie mołojeckiej i ogólnopolkonany w polemice mam szan- skiej poczytności, po wtóre sę wyzwać przeclW-nika na rei ze
zdradźmy to wreszcie wanżową partię szachów i prastrachu także, słyszało się bOwie na pewno zaraz zrobi się wiem z początku, iż pisma nie1:1, nawet gdyby po drugiej rentowne, poza małymi wyj~t
stronie usiadł sam Putrament. kami jedynie, zostaną wcześniej
to moją czy później bezlitośnie spisane
połechtało
Mile
próżność i sam nie wiem jak
na straty. Potem Wydawca i kiedy, ale wedle opinii pra- o RSW „Prasa .:_ Książka wie całkiem trzeźwych świad Ruch" tu myślę złagodniał
ków podobno wyraziłem na wprawdzie, godząc się tu i .ówwszystko zgodę. - Tak jest dzie z góry zaplanowąć deficyt,
będę odtąd chamówiłem tyle ma tytułów przynomem, brutalem i bandytą. Za- . skoro
szących pokaźne zyski, pewna
kraść
c~nę bijać po . oczach,
torebki i portfele z ·samymi nerwowość wciąż jednak unosi
siE: w powietrzu.
najtajniejszymi dokumentami.
obdarzenJ
Demokratycznie
'n o i komu popadnie pokazyszachy mogę równą w zasadzie ceną. i rówwać język. W
zaraz, a poza nym prawem wch?dzeni~ na ozagrać choćby
tym ... poza tym chciałbym ~ię gólnopolskie rynki, a więc poniekąd zobligowani do ko~ku
dowiedzieć, czy jest tu gdzi eś
rowania między sobą, b~dzety
w okolicy jakieś łóżko?
i zespoły mamy wcale nierów3.
ne, co z góry przesądza wynik
rozgrywki. Proszę zerknąć .la·
No i tak to się jakoś naroredakcy3ną
skawie w stopkę
mnie na
Awansowano
biło.
„Q.dgłosów", potem zaś '!'.stopbrutala, z góry więc przeprato
kę „Tu i Teraz"; przeciez
którym w
szam wszystkich,
trampkarze Widzewa - wzmojf'<l·
ożyć
prz vszlości do loże, dol
z~
cnieni, powiedzmy, paru
nak niestety muszę, bo słowo wodnikami I· drużyny - gra3ą
się rzekło i stoję oto u płota.
mecz z reprezentacJą Brazylii!
Nim i.abiorę się jednak do
mistrz'.lw wszechwag, wypada
3.
odbyć parę sparringów i to w
jedwabnych, zarazem grubo waNie widzę w tym jeszcze nietowanych rękawiczkach, zamieszczęścia, jak pra_sa prasą zawrzam 'i:>owiem bić ~ię we wła sze były tytuły mocniejsze
I
sne pi 0 rsi, a to boli, nadto zaposłabsze, poczytne i mniej
czep'.ć Wydawcę. cc jest diablo
jedna matka
czytne. Skoro
ryzyk;;wne pomnąc o wszelkich RSW tuli nas wszelako niemal
przes1.eregowaniach I podwyż wszystkich do łona, a zarazem
kach·.
nie może czy nil~ chce wyposaKomu, komu, bo idę do do·
żyć całkiem po równi, niechby
mu. Tylko u nas t«kie widowizadbała przynajmniej, iżbyśmy
sko! Treningowa rozgrzewka,
po zatłoczonym prasowym moczyli tak zwana walka z cieniem rzu
nie płynęli kolizyjnym kurjuż p,miżej, w następnym teksem. Mamy za dużo demokra·
ście. Chytrusy płacą połowę, bo
informacji;
mało
kupuja pismo z pr .eceny, żur cji lub za
co
nikt nas nie ustawia naliści nic nie płacą, jako że
1
dostaja je za darmo. Komu, chwalebne - ale i sami,
niedoinformowania . tego przekomu„.
klęiego, ustawić 1ię ni• umiemy .
Zabrzmiało to tajemniczo, 1
JERZY P.
nawet zapachniało herezją
zaraz się wytłumaczq.

•

Bijatyka
o czytelnika
. Dziś - w ramach . konstruktywnej krytyki, a i samok~yty
ki również - zabieramy się do
czasopism. Pisałem przed. tygodniem, że gazety . . co.dzienne
radzą sobie wcale mezle, utrzypodnosząc
nawet
mując, a
wcześniejsze nakłady, na rynku
jednak
periodyków dzieje się
mniej śmiesznie.
Potentaci taka „Polityka" na
przykład, po pewnym „wahnię
ciu" przy kilku . pierwszych numerach dość szybko odzyskali
wprawdzie teren i mogą spo. kojnie spoglądać w przyszłość.
persmętniejsze są wszelako
spektywy pism -w tradyc~ę (a i
ubozszych,
środki płatnicze)
zwłaszcza że wciąż i wciąż powstają tytuły nowe, na wszelkie możliwe sposoby usiłujące
gry
kusić czytelnika. Obraz
przypomina ni to pokera, ni . to
jakiegoś dziwacznego . brydza:
ktoś licytuje „jedną Atlantydę",
ktoś przebija „trójkątem bei:me~duJe
mudzkim", ktoś inny
Kullbab„cztery
zaporowo
ki", my ich wszystkich kontrumagistrem Uchnastem
jemy
(mając w rękawie filipińskich
uzdrawiaczy i parę opowiadań
grozy), ale następuje rekontra
co słyszymy
Nardellim, na
śmiałą

szlemikową

zapowiedź,

w postaci pamiętnika warszawskiej prostytutki.·
na
Wydawałoby się już, że
tak wysokim szczeblu nikt już
do gry nie wkroczy, ale oto
jak diabeł z pudełka wyskakuje „Fantastyka", oświadcza, że
ma pokera z r~ki i zabiera całą
pulę. No I faktycznie zabiera,
bo choć nikt prawie pisma a pięćdziesiąt złotych sztuka nie widział w kioskach, cały .
nakład poszedł jak woda, a teraz pewno jest na bazarach„.
2.

ta
I skąd - zapytajmy
bijatyka o czytelnika, rzecz ni-

Na Zachodzie, w' paskudnych
kopcernach prasowych, założe·
nia gry są ustalane centralnie,
a pismo ma je jedynie reallzo·
wać. Jeden tytuł zarabia forsc
powiedzmy
kokietując starszych panów roznegliżowa·
inny
nymi panienkami,
służy
świadomie deficytowy urabianiu opinii sfer finansowych, jeszcze inny odwołuje sit:
l
do arystokratów ducha, no
tak da1ej. Ani trochę nie jest
to demokratyczne, funkcjonuje
jednak sprawnie, choć koncerprzeciei
ny nie monopolizują
rynku, mają równie drapieżną
konkurencję;

Zarząd Główny
większość decyzji

· RSW
zapada bowiem na tym szczeblu - też
poustamógłby -nas podobnie
. wiać, no ale jakoś nie chce, biczytelnika,
jemy się tedy o
urywamy sobie łby, gramy w
prasowego pokera i wygłupia
Tymczasem
potęgę~
my na
miast ujmowania lubej demokracji, wystarczyłoby pomnoże
nie Informacji, a wszystko zaWyocznie iść ku lepszemu.
brażam to sobie tak.
li.

ZG zestawia po prostu dane
poo budżetach i zespołach
szczególnych pism, ich aktualzwronych nakładach, takoż
rozbiciem na strefy
tach i to
W tym momencie przestaję sit:
Iks
dziwować, dlaczego autor
pisuje do tygodnika Igrek (a
pisuje, bo konkurent płaci mu
dwa razy tyle, ile my zapłacić
M

możemy), przestaję pchać

się

na województwa, gdzie pismo
„nie załapało" i raczej już nie
załapie, obliczam siły 'f środki,
miejscoweg'l
wreszcie idę do
Wydawcy i powiadam mu tak
mniej więcej:
- z posiadanymi środkami,
Polsls:E:
Dyrektorze Drogi, na
Pan
wychodzić nie mogę, sam
widzi, że więksi i zamożniejsi
po prostu mtJ.ie połkną. Musipismo
my uciec w lokalność,
cokolwiek przemodelować, zachowując wszakoż jego społe
·charakter
czno-kulturalny
pod·
Chyba, że stać Pana na
wojenie budżetu .lub też uzna-

my za celowe
nę formuły

ge?leralną

zmia-

Rozmawiając jak fachov. iec z
fachowcem z pewnością się doWygadamy, ale musimy dawca i ja - mieć wiarygodne i aktu~lne dane o sytuacji
na prasowym rynku. Płyną one
zapewne do Centrali, ale w tak
nie
zwany teren ani trochę
chcą wracać. W rezultacie żeg
lujemy po wzburzonym prasowym morzu jak we mgle, bez
radaru i bez sensu. Co mnie nieco ju2
przyznaję uczciwie wnerwia.

•

J. P. ..

Swiatowej.
tragedii Trzeciej
to - · oczywiście -powszechna wola pokoju, ale
jednostki
sprawiły to także
stojące na czele państw i bloków. Ich pokojowa polityka
powszechne)
wynika z owej
narodów
pokojowej
woli
ale także z osobistego rozumienia tragedii wojny, z oi:obistych · frontowych doświad ·
o milionach
czeń, z pamięci
poległych i z pamięci o tych
najbliższych, znanych z imienia i nazwiska, którzy nie dożyli pokoju.
jest zerem.
Jednostka nie
Jej rola w kształtowaniu losów
być budująca,
historii może
ale może też być burzą.ca, jeś
li zabraknie zwykłej ludzki~j
zbyt moc'1o
wyobraźni. Jeśli
wierzy, że jest jednostką a
że
rozumie,
niedostatecznie
wielomiliodziała w Imieniu
nowej s p o ł e c z n o ś c i .

Sprawiła

„Odgłosów" ...

Zdarzenia

•
•
• zwterzen1a
1

JERZY

Jednostka
•• •
Jest
nie
zerem
„Jednostka zerem, jednostka
- sama nie dźwignic
dwustupudowej kłody, choćby i
t:łk
wielką była figurą"
brzmi fragment poematu Wło
dzimierz2 Majakowskiego. Lecz
przecież ten sam poeta w tym
samym utworze docenia jednak rolę jednostki w proceslo
kształtowania historii.
Na przestrzeni lat różnie oceniano tę ro!ę. Były czasy.
kiedy dzieje ludzkości widziapryzmat
przez
no jedynie
pomija3ac
działania jednostki,
lub lekceważąc · rolę stosunków
1połecznych. Były potem czasy,
w których subiektywny ludz- '
ki czynnik sprowadzano do zera, natomiast wyłączną siłę
sprawczą dziejów widziano w
stosunkach społecznych.
Obie te koncepcje widzenia
historii odesłano już chyba do
lamusa. Jednostkę kształtuJą
określone stosunki społeczne i
one grzebią jednych, a wynoszą na tron innych. Z kolei
jednostka - jej subiektywizm
skala możliwości intelektual~
nych, wrażliwość, doświadcze
na
wpływa
nia i urazy
przebieg procesów społecznych
jest tu
Sprzężenie ZWMtne
bzdurą

więc niewątpliwe.

Czy stosunek Willy Brandta
faszystowskiej spuścizny
do
Niemiec, jego polityka odprę
żenia i dialogu nie wynikają z,
osobistych losów tego antyfaszysty - z faktu, że do ojczyprzybył w 1945
stego kraju
roku ze szwedzkim paszportem
Kontroli? Czy moralne dylejako oficer .Sojuszniczej Rady
maty Niemca, który przychodził do swojej pokonanej ojczyzny w obcym mundurze
nie ·warunkowały późniejszej
pokojowej polityki tego mą
Polityki
kanclepza?
drego
zmierzającej do tego, aby pobyły
nie
dobne dylematy
nigdy niczyim udziałem.
Czy stosunek ~ wojny I
konsekwentna pol'lyka poJi\ojowa wielu współczesnych mę
żów stanu nie jest determinowana osobistymi doświadcze
niami? Oczywiście, taki Inaczej na dramat wojny patrzy
ociera
ten, który codziennie
się o •mierć, widział tragedię,
trud i znój frontowy, niż ten,
który wojnę zna z konwencji
Ten,
filmowego scenariusza.
którego los zmusił do strzelabroni · do
nia z prawdziwej
prawdziwych wrogów w obronie realnej ojczyzny inacze;
rozumie dramat wojny niż ten,
dla którego wojna byla daleką
nie dotykającą najbliż
grą
szych, osobistych spraw i ludzi.
Jednostka nie jest zerem.
Jednostka wyniesiona na trony
władzy może wektory stosunków społecznych i politycznycl:i
zagłady
kierować w stronę
lub w stronę pokoju. Osobiste
I
wyobraźnia
doświadczenia,
wrażliwość są tu równie; waż
ne, jak mechanizmy hii:;torii
Mimo konfliktów i napięć,
mimo ognisk wojny bez przerwy właściwie płonących \la
przez prawi~
całym ~wiecie,
lat uniknęliśmy
czterdzieści

•

WILMARSKI

Felieton
pe~

symistyczny

Pogoda dla
bimbro.k~

WDI OW
Autobusu nie było już dobry kwadrans. Ta,k naprawdę
to na.wet jakieś przejetdżały,
a le jeden się hie zatrzymał.
choć z pięćc;lziesięciu klie<ntów
mógł w środku upchnąć, drug~
osiemd·z.iesiątką,
rmął · chyba
a•le wywieszkę „AwaTia" wszyscy zauważyliśmy. Przyzwyczajeni.a i oodzd.enna praktyka
jest jednak drugą skórą czło
wieka, więc ni)tt się specjalnie
nie denerwował, · choć poral!lny,
l.i:stopadowy mrozik wszy tkim no.chale łaba1rwił na buraczik-owo.
Magister B„ dźwigając wyz drugim
aikt6wecz.kę
ta,rtą
nawet ża'l'tO!Wać
śniadanrl.em,
próbował:

co mówi klasyczny
~ No,
Poloooms do sza1t:niarza w kna'jpie, gdzie wszystkie gros·ze
przepuścił, palto i zegarek tasię do
spłukał
stawił, czyli
nitki?
- ???
.- „Gdzie jest moja teczka!"

półgębsię
Uśmiechnąłem
~em, a korzystając z kCJcmuni·
kacyjnego antraktu sięgnąłem

do portfela po ta.Uę ' kairt zaopatrzeniowych, by plan biegania · Po sklepach sobie przypomnieć. · W grudniu ma być
jeszcze wese·l ej. Okazuje się,
Judzi odp0że wciąż a,rmia
wiedz.ialll1ych za riasze kairtkojest
wyjątkowo
życie
we
a•k tywna, co rus.z wymyśla nowe pa.tein.ty. Będą bowiem nowe kairteluszkd na dodatkowe
porcje cuk>ru, prosz.k!u i mydła. Laik w temacie jestem, z
trudem nauczyłem się odczytyi z pamięci recytować
wać
poszczegó1nych papiertreść
ków. A nie mo2lna byto pr.zy·
pacllkiem na już Istniejących
:rJWiększyć

przydziałowych

nol"m mydellka?
autobUls,
przeleciał
Znów
tym razem miał wywieszkę
„Do 'zajezdni". Ale nie rezygnowaliśmy, w końcu ktoś nas
chyba z teg·o osiedla wywiezie. W okulary się tylko uzibroiłem, by z daleka numer
wozu do}rzeć i korzystiną pozycję przy kirawęimiku zająć.
niesympatyczmej
czasu
Od
przygody - to tak na marginesie - noszę je zresztą c·o raz
C7.ęściej. Do sąsiada wszedłem
przedłu.żaoez,
flzw.
pożyczyć
ciemnawo. w pokoju było, a on
siedzi w kącie przy stole i coś
sobą. Elebiałego ma przed
g.ancko się chciałe:m zachować
cię:bkie czasy,
i mówię, że
kolację.
z.nów twa,rożek na
i
Przyjrzał mi się badawczo
powiada: - „Na schodach się
pośliz,nąłem i rękę mi w gips
zapakowali...".

Zajechał w r eszcie załadO!Wa
ny nie źle „Ika rus". Natarliśmy
z m agistr em ostr o i p o m:.nucie wyc i eńc za jącej pracy łok
ciami zaw i słem w śr.odku na
blondyny w pelisie.
biuście
Miejsce - by ło ni e złe, tylko w
od naftaliny.
nos ie kręciło
Blondyna wi dać n iezbyit do·
kładnie wietrzyła paletko We
Wszystkich św i ęty c h. Ma•gister

też nieźle wyląd°'wał, zepchnię

ty przez tłum zwalił się jababci na kolana, która
spolroj.nie przyjęła · go z dobrordziejstwem inwentarza. Guzików przy płasz,czu nie miałem
oczywiście, profilruktycmie odje jeszcze w domu.
prułem
Przy'!lajmniej się nie zgubią.
Magiste.r swoje, o czym właś·
oq:>owiadać gr°'nu
n ie zaczął

kiejś

najblirższych pasaże·rów,

w

z.goła
111ościach.
Wszedł

poprzedl!ldego dnia po
serek do dużego domu ha.ndlOwego. Serka nie było akurait,
ale obok spostrzegł pnyjem.nie ciągnący się serpentyn.am!
„ogonek". - Za czym, przepra·
szam? - zagadnął ostatniego
kolejce. - Pal!lie,
kUenta w
szybkowairy przysz.ły, chyiba po'
14 tysięcy ...
Magister wie, ja1k się aeho·
wać, szybko,w ar zawsze morie
się pI'IZyda9, 1 godnością zajął
więc swoje m iejsce. Powoil.utku
posuwali się do przodu, choć
na dobrą sprawę nikt nie wiedział co kupią i czy w ogóle.
Ale przecież nie to jest naij·
wamiejs?Je. Po chwili jedlllalk
kolejka potencjai'!lych na:bywców szybkowarów wystawi0111a
została na ciężką próbę. Na
oczach ZJdezorientowarnych lud.z.i wyd1repfał z z.aiplecza fa•
cet w służbowym kitlu z transP°'rtowym wózkdern, na którym
się najiprawdz.iwsza
piętrzyła
lod@wka! Z gracją przedefilował przed zmarkotniałą k;0clejką , i której ktoś, dla świętego
spokoju, spytał:
- Na ta•lony?
- E, tam ...
- Dla młodych małżeństw?
- Też nie ...
- Uszkodzona · czy reiklama·
cja?
- Nie, w wo1111ej sprzeda±y.
No i zacz.ęł,o silf, ·Kolejka pę
kła i kilkanaście osób w stylu godnym Maria'lla Wor0!!1ina
wy startowało do lodówki. Ma·
gister, niestety, Z1IJ.alazł się w
środku peletoniu.
zatłoc zonym
Kilku młodszych ostrym szpuT· ,
tern wysforowało się do przo·
du. Na or zach pechowców je·
den dopadł klamki, drugi wskoczył lekko na wierzch, trzeci
z okrzykiem - „Moja ci jest!"
usiłowa.J za•trzasnąć się w śr<><!·
ku.
opowiada!
Organizacja
dalej magister - była doskonała. Trzej szczęśliwcy rozda,r li się teraz do „osób towarzyszących", by ginali do kasy. W
repa s ażach wystąpiły więc mał
żonki, a lekkości z jaką pę

dziły do szklanej budki nie po·

ws tydziły·by s i ę nasze czołowe
płotka·rki. Zwycięż·czyni, tiriurn·
falnym gestem zrzucając futrza·
na czapę wystartowała zreszt11
zaraz na dłuższym dystansie.

Niczym rasowa klacz arabska
do domu po gotówikę,
bo w ka·sie z realizacją para·
goou tylko godzinę czekają„.
Zrezygnowany magister, ju.t
bez gu,z ików przy płaszcz.u, po•
wrócił na swe miejsce do szybkowaru. - Byłem tak przybl•
ty - kończył swą opowieść że po chwili .z r ezygnowałem I
z n iego. No bo na cholerę m i
takli szybkowar.„
- Duży błąd pan popełniłeś
- spokojnie skwitował wysoki
bloody,ń wiszący m i ędzy nami
na plastykowym uchwycie.
d°'skooały
pi:zecież
Jest to
przyrząd do prodlllkcji w dom·
ciu wódeczki. Widz~c, że naE
nieco za•muorowato, kontynuoM00na oczy·
wał już ciszej: wiściie w . jakiejś kance, niezły
wychodzi w wiaderku, sąsiad
doskonałą „pędzi" w dwóch ta·
lerzach w zamra·7 alniku lo·
dówk'i, używa się też czajl!li·
ka - błysnął wied z ą fachową.
Ale szybkowar?! Palce lizać„ „
„Bimbrownik" ziręczmie zaro·
żył „nelsona" starszemu meż·
czyźnie, wykonał dwa •dozwolone przepisamtl „bodiczki ". dzię·
-ki czemu zaczął prze s uwać si~
systematyiczmie do wyjśc i a. Już
w drzwiach odwró ci ł się i rzu·
politowal!lia
cił z uśm i echem
Pamiętajcie tylko,
jakby: żeby w południe gotować . wtedy wścib s.cy są si edzi są pewni, że mamusi znów s i ę obia·
dek przypalił ...
pognała

STEFAN ŻYCIOWY
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Doko ńczenie

od

ze stronJ' 1

ła

wtedy piooenki na ,,nie":
„Nie c hodź tą ulic!l"
„Nie z

każdej

m ąki

b ędzie

cłUeb ",

dla oanny Rawik?

w

drugim o ltresie była czerwień
(„Gdy płon ą róże"), w trzecim
- biel („Roman tyczność " ), w
czwartym - intensywny gra~
nat („Niepro!'>tony gośC"). Obecnie ponJwnie powrócila czerń.
.;..,anna Rawik należy do najbardziej inteligentnych wśród
n aszych piosenkarek, dobrze
zna prawa swego zawodu i wie,
że zaistnieć w nim
to
nie
wszystko, największą sztuką
jest być i rrwać przez Iata mim o zmieniających się mód !
styló w w_ piosence. Dlatego w
początkowych · latach
kariery~
po tr afiła wymyśl e ć siebie (np.
w białym smokingu, w białych
ręka wiczkach,
uczesaną
na
Chopina i śpiewającą piosenkę
, na parafrazie jego Poloneza
„As-dur").
Była też Joanna Rawik polską „Juliette Greco z nad Wisły'', polską „Edith Piaf", zresztą lubiła J czuła piosenkę frań
cuską. W 1966 roku śpiewała
w słynnej, paryskiej Olimpii,
wcze śn ie j w kabarecie „Kafka"
w Lyonie. Ktoś powiedział czy
napisał, ze jest drugą Ewą Demar ezyk. I to b ył wielki kom-

pleks J oanny Ra wik, która
n igdy nie była tak ambitną i
hermetyczną w swych muzycunych zainteresowaniach piosenk arką jak Demarczyk.
Podczas gdy Ewa Demarczyk
rzadko
zmieniała
estradowe
sukienki (zawsze w kolorze
czarnym), Joanna Rawik ·szuka ła siebie nawet w szy d ełko
we j sukni z dziurkami iak w
serze szwajcarskim. Ale. że te
dziury byty za duże. nie porno- ·
gly też owe kolory oraz dor.a biana do nich specjalna filozofia, Joanna Rawik , pozostała
-je d ną z ~zeregowych piosenkar~ k estradowych o cora1 niż
szych wymaganiach i ambicj ac h. Z ·iędną piosenką J„Romantycznnść")
potrafiła
d zić przez 10 lat pn całej
sce i.„ zarabiać pieniądze

1·0D

- Czy te pa~Je ltonłakowe
Na dobry poezątek vt'ybranie przeszkadzają Pani w pralem ... Joannę Rą.wik. Bohatercy?
.
ka o pomarańczowych włosach
- Piję koni(lk, ponieważ ootypu „afro", w czarnej bluzce
maga mi na chore self'ce.
z Londynu z rękawam i typu
- W 1975 roku
oglądałem
„nietoperz", czarnych,
błysz
Pani występ estradowy, śpie„
czących
I
mocno opiętych
wała Pani
jak zwykle „R0spodniach oraz czarnych 'bumantyczność", prawie tak Jak
tach z cholewami do kolan.
swego czasu w Opolu,
ale.wyglądała jak medium lub
kurczowo
trzymała się Pani
aktorka 1z opery „Buffo". ów
statywu od mikrofonu, aby me
występ przed kamerami TV w
upaść?
najpopularniejszym
bloku .
- To nieprawda!
miał
być
dla zapomnianej
Któż by się przyznał do
piosenkarki
come-backiem,
p i jaństwa w pracy, ale
przeprzysłowi owym „być albo nie
c i eż wkrótce po tym incydenbyć", dla redakcji
„Studia-2"
cie - Estrada Łódzka zerwasensacyjnym programem o poła z Panią umowę o pracę!?
smaku skandalu, wszak.ie Jo- Proszę mnie polączyć .z
annie Rawik on by już nie z'ł dyrektorem Estrady .••
szkodził...
'
- Nie pora teraz na rozmoKonwencja rozmowy - ring
(wzór - amerykańskie wywia- : wy telefoniczne. przypominam.
że jesteśmy w studio TV. Ale
dy, w których gwiazda chce
cpyba nie zaprzeczy Pani, że
pobić lub co najmniej obrzuc · ć
kiedy otworz y ła gaz i gdy
łaś mi publicznie, bo w telewtstekiem wyzwisk dociekliweprzyjechało pogotowie, zabrano
zyj nym „S~udio-2" podczas r~
go dziennikarza, ba, nawet zeją
do szpitala dla nerwowo
jestracji naszego
wspólnego
mdleć na oczach milionów techorych. Jak długo Pani tam
programu, że napisałaś auti:>lewidzów!).
przebywała?
biograficzną' nowelę
filmową.- · 150 pytań, 3 godziny reje~
pt. ;,Pó jdę- · z pierwszym
lep-. tracji, 3 przerwy m .in. dla za- Jaką diagnozę Pan! postaszym" i że zgłosiłaś ją zespożycia środków uspokajających
wiono?
łom :filmowym do ewentualnenie tylko przez pytaną. A oto
- Jestem normalna.lit
go wykorzystania. O ile wiem.
próbka z utrwalonego na ta ś
- I śpiewa Pam nadal._
żaden z tych zespołów nie zamie zapisu rozmowy.
$piewam już kilkanaśd•
kupił Twego scenariusza. Ale
laf, ale z tą milą świadomoś
- Gdy
wymieniam
Pani
życzę Ci, aby podobny los nie
cią, że znam biegle kilka języ
nazwisko, zawsze słyszę te saspotkał nowego
scenariusz'ł,
ków obcych, znakomicie gotu·
me pytania - a co się dzie1e
nad którym zamierzasz obecję, bardzo dobrze piszę na maz Joanną Rawik, dlaczego 'lie
nie pracować!
szynie, umiem szyć, w każdym
słychać jej w radio, nie widać
biurze -noglabym się zatrudw TV, nawet na jubileuswnić z moim bagażem umiejęt
wym FPP w Opolu była nieności. Nie mów ię już o aktorobecna?

kalnośctq , stlq głosu, bezblędnq
dykcją i a rtykulacją.
Objawi ając się szerokiej
publń.czno ii'ci

byla

już

w peln.;
której

gotową

pi o·
trzeba
bylo pol e cać wątpliwej opiece
Estrad. One , niestety, n i e nau.czyly jej niczego
dobrego.
Szkoda, że ostatnio tak malo
slyszy się Rawik na wielkic1i
estradach, aż ciśme się na ui:ta
pytanie: „Po co nam to bylo?"
I t u - Czytelnik, Telewidz,
senkarką,

maj ą

j uż odpowiedź

nte

na zasadnicze pytanie - dlaczego Rawik nie była widziana, słysza
na wszę dzie
tam, gdzie być
mogła i powinna. Nie była, bo
wybrał a estradowe
składank i ,
w któr ych śpiewa 1-2 piosenki,
ale za to nawet 5 razy w ciagu jednego dnia, co jest zaję
ciem bardzo opłacalnym finan sowo. Po co więc było s i ę mę ·
czyć,
pracować nad , nowym
repertuarem, spalać się w recitalach piosenkarskich; po co?
A że TV, radio, estrada nle
zapewniaj ą u nas artyście e<;tradowemu prawie
żadnej opieki, pomocy w sferze doboru

repertuaru,
strojów, uczesania, re żyserii, tańca itp„ nasi
piosenkarze, nawet Ci z przydomkami „wybitny, ceniony u•
znany", znają dziś 1-2 ruchy ł
na j chętni ej
wykonują 1-2 po·
pularne piosenki. Łatwo sprawd zi ć
wybierając się na ich
terenowe koncerty. ,
W najnowszym biuletynie
reklamowym Estrady Łódzk; e j
czytamy: program „U ś miechr..iJ
się" nie boi się wiejskic h klu -

bów ani remiz strażackich. Jego wspóltwórcy i w ykonawcy
to:
Jaroslaw
M i oduszewsld
„Miodo", Wieslaw W i erusz-Kow alski, Henryk Szwaj cer, Janusz Laurman, Jerzy Wal czal<
i ... Joanna Rawik,

Oto dlaczego Joanna R~ik
w telewizyjnym programie "l'e
wspomni ała o swojej b i eżąceJ
pracy artystyczne j, a zręcz n 1 r
z asłoniła się nową pas j ą
p i sarską , zapowiadając przy

okaz ji scenariusz filmowy według swego pomysłu i autor stwa.
Joanno!
Już w 1979· roku, pąwie dzła-

JAKA JESTE$ JOANNOł
W 1979 roku,
telewizyJne
„Studio-2", zaproponowało ml
współpracę z własnym autorskim programem z cyklu .,Jacy są ", w którym m i ałam prezentować
znane, lecz kontrowersyjne (warunek!) postacie
estrady,filmu i teatru.

jeź

PolJest
za to wysoko notowana w Urzę d zie Podatkowym m. Warszawy .

A BYŁO TO CUDOW E:
DZIECKO ...

Nigdy nie przyznaje się do
swego prawdziwego imienia i
nazwiska. Urodziła się 31 stycznia 1934 rol<u w Czermowcach
w Rumunii Wychowalc1 się w
Sibiu, w BukareszciP uczyła się
gry na <;kriypcach. Gdy miała
13 lat przyjechała z rodziną do
Polski. W d.,.1~ciństwie uchod ziła ia cudowne dziecko
ale
nie wytrwała zbyt długo przy
skrzypcach. szukała powodzenia w teatrze (nie wyszła poza
ówczesny uoziom Teatru Ziemi
Łódzkiej), była te7 le ktorką radi ową we W r ocławiu ,
maszyni stką w Ossolineum, studentka
eksper ymentalnego
S~udium
Teatralnego Byrskich w Kielcach. Lublin. Opóle. Kraków.
Ł ód ź. Warsza .va to jej kole jne mieJsca
mieszkania
pracy.
'
Do estrady dochodziła z trudem, c h oć iak napisano na okład c e jej pierwszego longplaya
- dla tego może będzie na niej
d łużej 'trwać ...

- ·Nic się ze mną nie dzie1e,
poza tym,
że
jednak ży1ę,
śpiewam i działam.
Czy nieobecność na ekranie TV 1ui
świadczy o czfowieku? Słucha
łam niedawno Joe Dassin i zastanawiałam się, jakie na og6l
glupie są polskie teksty. Mimr:,
że francuskie też zalatują ba.nałem, choć w lepszym styi'!;,.
Opole? Bardzo dobrze, że mnie
tam nie było. Kiedy bywam ,,
pobliżu tego miasta (kt6rem•1
wiele zawdzięczam!) wlos r.ii
się jeży na głowie, że miałam
tyle odwagi t bezczelności, ah11
tyle razy tam śpiewać.
• Uniwersytetem śpiewu byl
dla mnie zawsze Paryż. Nawet
nie myślalam o tym, iż dostqpię zaszczytu
śpiewania
w
Olimpii. Po pierwszym
dniu
prób, pojechalam na cmentarz
Pere-Lachaise.
Doszłam
<lG
wniosku, że skoro Piaf nie ży
j e to coś musi się ko1iczyć, l'
skoro kończy się życie to
' po co mam się prze;mowae
tym, że ja również zaśpiewam
w Ol impii?
Czym
jestem - pyłem t
prochem
wobec
wielkie n
gw iazd. Właśnie studiuję fol·
der
Lizy MinelH. I znow;.1
mam wnioski
krańcowe.
A
może -by robić z.a ekspedientkę? Tylko, że właśnie one sq
największe artystki.

- Jak więc określa
siebie poza piosenką?

- Stary
Scibor·Rylskt,
z
k tórym od lat prowadzę
obszerną
korespondencję,
napisal mi kiedyś: „podejrzewałem,
że cierpi pani na niezaspoko·
j one uczucia milości
abstraco, a nosiciele tych uczuć ~ą
właściwie nieważni" . Nigdy nie
wiadomo
jak to życie sobte
zorganizować
a prwcież
wszystko sklada się na wyraz
artystyczny. Dlaczego tak jest ,
że moje sukcesy profesjonalm·
?tie ·idq w parze z życiem osobistym w sensie tzw.
far~11. ,
tylko
dokladnie
odwrotnie?
Czy zatem lepiej być wybitnq
artystką czy może
zwyezainq
kobietq?
Jestem
calkowide
nieodporna psychicznie - dlatego w dniu 7 czerwca
JQ72
roku otworzy_lam gaz.

in

- Pisał o tym na pierwsze i
stronie „Kurier Po\ski": „\-,;,;
dniu, o godzinie, w mieszkaniu .
na ulicy... znaleziono
zwłoki
zr;i.anej piosenkarki Joanny Rawik". Ale przecież Pani żyje„
- O, to bylo różnie komen.-

„PO CO. NAM TO
BYŁ0 1 "

towane -

jako odwaga i 'iak1 :
może wtedy zrozumialam Hamleta - umrzr ł.
zasnąć. Nigdy w życiu nie ?dważylabym się usilować
r:»!.
takiego
zrobić po raz drugi
Przecież świat
jest
najpięk
niejszym ze światów przy
calej jego zlości, k.tóra spotyka
nas ;1:e 11trony bliźnich .
slabość.

Na
lamach
miesięcznika
„Jazz", Aleksander Jerzy Rowiński
opublikował
obszerny
szkic pt. .Tak debiutowali". w
którym
wspominał
czołowe
gwiazdy polskięj piosenki w
okresie lch debiutów - robiąc
.cie kawe . o d nośniki do dnia dzisiejszego. Oto fragm. dotycżący
Joanny Rawik.
„Do m o3ego
schematu de-

indywidualność

wyraża·

Jącą się ostrą ekspresją,

f6 ODGŁOSY

muzy-

Być

- C::zy Pani jest naprawdę
zadowolona z wyboru
swei;n
zawodu?
- Nie. Całkowicie się do tego nie no,daję.
Mam 11mysl
nieslychani e analityczny, pow innam być naukowcem: ttstrolog iem . lub neuroch.irurnforri
. skoro mam palce skrzypaczlci

biutów w .teatrzykach i kabam. ach pasuje · także Joanna' R.c:wik, jedna z gwiazd
lat 60tych
Zaczynala w· zapom'll.zanym już kabarecie
krakow.~kim „Kundel", ale świadkieni
3e1 pierwszego, wielkiego .-;.uk·
cesu bylem dopiero na F'e~ti
walu w Opolu, w roku 19ó6,
pdy odniosla niewątpliwy s1Llc·
ces w piosence „Nie chodź rq
11Licą". Zresztą już w roku po·
przednim w Opolu (w „Hejnale") ujawnila od razu olbrzymią
d ojrzałość
artystycznq,
silną

Pani

- Właśnie, miała Pani '.lVć
wirtuozem gry na skrzypcach
jak jej profesor ton Pirleya.
Ale w swojej edukacji skrzyu·
cowej nie· wysżła Pan; oo->:a
Vivaldie·go. Chyba ni1.1dy n ie
k ochała Pani skrzypiec?

1'oto: Zofi a Nasierowska

- Gra na skrzypcach
wymaga dużo pr,ecyzji. a ja gra3qc na tym instrumencie, nie
mpglabym pić koniaku, któr"J
bardzo lubię.

stwie.

-

Brawo!

-

Za krótkie ;est

zaspokoić

c i ekawość

życte,

ab11

świata.

Program telewizyjny „Jacy
z Joanną Rawik, nie zoszakwallfikowany do emisji,
z uwagi na zbyt drastyczny
charakter i ekshibicjonistyczną
wymowę. Polski
telewidz nie
był wtedy (1979 rok) przygotowany do odbioru takich mocnych programów. W zamian,
TVP, po 4 latach, zaprezentowała inny program
z Joanną
Rawik, który dziś stanowi
kanwę do mojego szkicu o dramacie jeszcze jednej z naszych
najciekawszych
swego czasu
piosenkarek. "która została pozostawiona samej sobie i mimo
świadomości - co należy robić,
aby być wybitną . osobowością
estradową nie potrafila
swojej recepty iastosować do włas
nego przypadku. Patologia panująca wśród wielu
naszych
artystów e.;tradowych, ich moralna 1 -z.awodowa degrengolada to szeroki temat, który omówi~ przy mnei oka-z$.
• Dziś bohaterką byla Joanna
Rawik, 11:tórą prezenter we
wspommanym programie tak
są"
tał

zapowiedział: „Dawno nieoglą
dana, za•.vsze znakomita ... "

Pierwsze
stwierdzerue się
zgadza, a drugie?
Niestety, zastój artystyczny
zarówno w doborze środków
wyrazu (jakże skromnych!) 1 w
repertuar:te, były tu widoczne
szczególnie wyraźnie. Gdy dodam ogromną tremę 1 . spięcie
piosenka„ki, br_ak swobody w
byciu przed kamerami, wspomnę rozmijanie się synchronizacji jej otwieranych ust markujących śpiew z playbackiem
oraz przedziwnie dobrany zestaw piosenek w tonach pogrzebowej stypy i w stylu, w którym nikt już dzisiaj nie śpie
wa (na wet · mity francuskiej
piosenki) i których nikt już
nie będzie słuchał, to obraz
„Joanny
Rawik-82' .
będµe
chyba pemy 1 smutny (rzeczywiście!) w wyrazie, choć jakże
przeraźliwie prawdziwy.
Może iP.szcze próbka jednego
z tekstów piosenek. zaprezentowanych w telewizyjnym pi;ogramie :
„Mówiq mt, te na taką pieślt
juz nie czas. Będę śpiewać
tę pieśń, chociaż nie chce ;ej
· świat . Człowiek byl,
został cień, czarny dym rozwiał
Choćby

ozy wić
by dać

twista

rytm

wiatr.
mial

tę treść. l:Ję<ię- ·'Ple wać
r.rawdę zqrodni i lez''.

,;cztO WIEK BYŁ,
ZOST At CIEŃ ... ''
Zdaniem Joanny Rawik c
irob1eniu piosenkarskiej k:ariery decydttJa : prai ·a oso b o wość.
Pr'1wda t•) tnana ale .: zyżby
Joanna Rawik w swoje1 dydaktyce zapommala i:7 sama jeszcze •piewa 1 niP zam ierza zmienić tego dosyć ir.trat.npe-n m ię
cia?

BOHDAN
GADOMSKI

•

••
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