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- Czy był pa.n zwolennikiem reformy po:Izialu administracyJ•
nego 'dokonanej w 1975 roku?
- Bylem. Podział adm;n •stracyjny dokonany po pierwszej wojnie św:awwej traktowany był przez fachowców jako tymczasowy. W latach 1946-1947 postulowano utworzenie 31 wvjewód.r,tw.
Likw;dacja pow•atów była n:euchronna. W tak' m kierutiku poszedł podział administracyjny dokonany w LDGB roku w Rumunii
i wcześniej w NRD. Reforma dokonana w Polsce w 1975 roku
wydawała mi się rozwiązaniem nowoczesnym.
- Teraz już się panu takim nie wydaje?
- Nadal j~t takim, act.kolwiek przy przeprowadzaniu tej reformy zrobiono kilka błędów. Po p ierwsze - prreprowadzono reformę w spooób arbitralny i w atmosferze przypommającej zamach stanu.
- Zapewne dlatego, żeby uniknąć ciągnących si;: w niesko.ńczo
ność dyskusji~ jaka gmina ma gdzie należeć. I dlatego, aby sku·
łecznie rozbić ówczesne wojewódzkie układy.
- Dyskusji nie uniknięto. Nawet prot~tów. A układy powstały nowe. Po drug1e reformy tej n:e poprzedziły studia, w
wyniku których Powstałyby przekonywaJąfe kryteria, dlac.i;ego dzielimy tak a nie inaczej. Wtedy nie " byłoby też strachu. przed dyskusją Po trzecie stworzono wadliwą koncepcję makroregionów. M1alo być ich osiem i m iały one być tylko pomocne przy
planowaniu gospodarct.ym, a zatem nie nadano im charakteru ieclnostek koo\'dynujących rozwój społee~no-go.spodarczy makroregionu, a więc kilku WQjewództw nara.z. Na przykład Lódź miala należeć do makroregionu centralnego razem z aglomeracJą warszawską, co było widocmym nonsensem i w 1982 roku zostało zm1e~~

Foto1 Grzegorz
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O!al'zego budujemy tak mamie:.1kań i
to tak fatal-

nej

jakości?

Dłac~ego

finał

kilkunastoletnieg o okresu wy.czekiwanla na własne „M"
nieodmiennie kojarzy się z kapitalnym
remontem nowego
locum? Dlac·iego budowlani narzekają na brak matNiałów, a
na niemal każdej budowle
można nabyć poszukiwane surowce I elementy wyposażenia
miesi kań? Dlaczego wcią7 kurczowo trzymamy się „wielkiej
ptvty'" , mimu powszec-hnie znarwch mankamentów budownictwa pretabrvkowane go? Dlac;zego, dlaczPgo ...
Można by w nieskończoność
mno:hlf ovtania, opisywać bud0wl;;nv m:ira7.JTI I brak ~połe
cznie znanej koncepcji wyj-

puszczać do
takiej fuszerki.
Ale rzeczywiście: spory spa-

dek terenu Powoduje, te zaprojektowane na parterze budynku balkony, nawiasem -mówiąc
krzywo montowane znalazły się tuż
nad ziemią.
Ktoś zaprojektował bez głowy,
ktoś zmontował,
odebrał...

DARIUSZ DOROżV~SKI

ło

Galarińskł

ścla

z mieszkaniowego impa-

Opisywać powszechną niemotność, bezradność I rozkła
d'lnie rąk, poświęcając temu
stosownie dużo mle)sca. Moż
na by, jednak postanowiłem
spróbować, choć na
niektóre
pytania znaleźć odpowiedź w

su.

rozmowie z dyrektorem TA·
DEUSZF.:M JARCZY8SKIM , od
dwudziestu lat dowodzącym
jednym z najbardziej prężnych
przedsiębiorstw ' budowlanych

:ud~r;~~~n::yl!Og~:::\na~;:

dynka" w Lodzi.
- Panie dyrektorze, zanim
przedstawimy bliżej pana i
kombinat jedno nietypowe pytanie: czy to prawda, że denerwują pana jeszcze krzywo
montowane balkony? Uslysza-

Iem

coj

nieco.§ na ten temat

czekając w sekretariacie. Chodziło bodajże
o jakiś budy-

nek przy ulicy Pabianickiej.
Krzywe ściany czy balkony po
dwudziestu latach w budownictwie chyba nie powinny
Jui panu spędzać snu z oczu?- Z mieszanymi uczuciami
odpowiadam, bowiem z ' jednej strony ten kamyczek nie
do mojego wpada ogródka, ale
to tym gorzej pewnie, bo znów
wielu „przyjaciół" zżymać się
będzie, że Jarczyński jak zwykle ::"!oją firmę wybiela, Innym fuszerkę wytykając.
- Aha, czyli to nie pal'l·
sklego kombinatu autorstwo?
Tam zdaje się. balkony w
trawnik wchodzą_
-- My ttaramy siQ nie do-

ktoś

robotę

- Do klasycznej, budowlanej Jakości wrócimy może za
cbwllę.
teraz zaprezentujemy
Czytelnikom "Jedynkę", znaną od
lat z realizacji nie·
typowych. trudnych obiektów.
- No cóż, w największym
skrócie: naszym ·dziełem są
wszystkie powojenne szpitale
w mieście, zbudowaliśmy więk
szość gmachów wytszych uczelni, osiedla domów studenckich,
dwa hotele - „Centrum" i
,,Swiatowid",
Teatr
Wielki;
może wystarczy?
- Chyba nie, bo za „płom"
bY" priy Piotrkowskiej, „Bol·
ka i Lolka" czy Szpital-Pomnik
przyjdzie
się jeszcze tłumaczyć,
ale chciałbym na chwilę wrócić
do historii.
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- l.ódź w ogóle nie najlepiej wyszła na tej reformie.
- Istniało pojęcie Lódzkiej Aglomeracj~ Miejskiej. Projekt planu regionalnego z 1974 roku zakładał jeszcze, że LAM o.bejmie 2980 km kwadratowych, a powstałe w 1975 roku województwo miejskie ·tódzkie ma 1520 km kwadratowych. Nie o powierzchnię tylko chodzi, choć dwa iinne województwa miejskie: krakowskie i warszawskie mają powierzchnię prawie dwa razy więk
szą. Kadłubowy twór, jakim stało się województwo łódzkie miejskie ma poprzecinane naturalne więzy. Lódzkie tramwaje podmiejskie wjeżdżaly do innych województw. W Tuszynie do piotrkowskiego, więc tam tramwaj zlikwidowano .
.- Nie tylko z tego powodu. ale dlatego, że budowano dwupasmową drogę do trasy Warszawa Katowice i nie bardzo było
łam miejsce dla tramwajów.
- Do Lutomierska, który teraz leży w sieradzkim województwie, łódLki tramwaj podmiejski jeździ nadal.
- ·I priywozi z Lutomierska i okolic ludzi do pracy w Lodzi.
- Ale swoje sprawy urzędowe muszą oni jeździć i zala.twiać w
Sieradzu. Nie ulega zresztą . wątpliwości, ie takich naturalnie ukształtowanych . powiązań poprzednano więcej w wielu rejonach
Polski. Na przykład, część województwa płockiego i skierniewickiego w naturalny sPosób ciąży ku Wa·rszawie. A wojewódz,twa
mają naturalny co nie znaczy, że dobry - zwyczaj zamyka-·
nia się w swoich sprawach wewnętrznych. W ostatnich latach
można było sPotkać karykaturalne nawet tego przykłady.
- Powiedział pan Jednak. że jest to naturalne. Dlaczego?
- Dlatego, że wkld-re wojewódzkie uważają się przede wszystkim za rzeczników interesów własnych mie&zkańców i tych interesów starają się bronić w różny sposób. Po drugie - dla.te-.
go, że pragną w ten sposób potwierdzić własną tożsamość. Przeeiet niekiedy są to twory bardzo młode. A w kilku przypadkach,
od 6 do 10 województw - różne są na ten temat zdania - są
to twory sztuczne. Tym bardziej będą one zamykały się we
wł&mych sprawach, aby tym silniej potwierdzić po~rzebę istnienia. A rozwój społeczno-gospodarczy kraju wymaga współdzia
łania, wiązania interesów województw z interesami regionu.
- Co zatem robić? Jakie Jest wyjście z tej sytuacji? Nowy po•
dział administracyjny , o który się tu i' ówdzie ludzie dobijają.?
- Nowy podzial administracyjny wymaga dużych kosz.tów. N.i e
sądzę więc, aby był on teraz realny. Może za kilka lat, może za
kilkanaście... Ale wyjście jest i nie wymaga takich kosztów. Otóż
tym wyjściem jest makroregion.
- Ale sam pan powiedział, że koncepcja
makrorełionów
stworzona w 1975 roku była wadliwa.
- Bo zakładała, ie będą to jednostki planistyczne a nie koordynujące. A to podstawowa różnica. Jest przecież szereg spraw,
które dzieją się w jednym województwie, ale skutki tego odczuwają inne. Skutki pozytyiwne i negatywne. Kiedy rwzy w Lodzi
Grupowa Oczyszczalnia Scieków, to pozytywne tego skutki odczuje nawet Poznań. Teraz odczuwa on negatywne skutki 2'anieczyszczania Neru. Zbiornik wody Jeziorsko będzie miał pozytywne skutki dla wielu województw. A więc są nawet związki ponadregionalne. Istnieje zatem konieczność współdziałania. I są
- wprawdzie nieliczne i na innym szczeblu - przykłady takiego
wspólqzl.ałania. Na Żuławach współdziałają z sobą gminy. Była to
inicjatywa odgórna, która jednak świadczy, że współchiafanie jest
możliwe. Dlaczego nie może być więc inicjatyw oddolnych?
- Może wielu centralnym instytucjom nie na ręl..ę jest takie
współdziałanie?

- Zapewne. Latwiej bowiem sobie poradzić z postulatami i :!:ą
da.niami każdego wojewody osobno nii z pięcioma mającymi
takie samo zdanie i takie same potrzeby. Ale co ma
w takiej sytuacji przeważać: wygoda urzędników czy
ł
prawidłowy rozwój kraju?
- W 1982 roku
miejsce makroregionu centralnego
powstał makroregion środkowy. Na czym polega zmiana?
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Ziemia opanowana jest przez
dwa gatunki ssaków: człowieka
l szczura. Występują zresztą w
równych proporcjach: jeden do
jednego. Na świecie żyje ponad
4,5 mld ludzi i tyle samo szczurów. Oba gatunki są dobrze
przystosowane do zaśmiecone
go środowiska cywilizacyjnego.
Z tym jednak, że szczury są
bardziej odporne. Potrafią nawet przeżyć (razem z karaluchami) promieniowanie po wybuchu bomby atomowej.
Szczur od samego początku
W
człowiekowi.
towarzyszył
prastarych jaskiniach kości ludzkie pomieszane są ze szczurzymi. Lecz szczury są gatunkiem znacznie starszym i maj:tcym chyba lepsze perspektywy. Przodkowie ich żyli na naszej planecie już ponad 50 mln
lat temu. Nowe pokolenia zaś
nłeźle sobie tadzą w długiej i
ciężkiej wojnie z ludźmi. Niedawno
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POJAWIŁY SIĘ
ŁTerzykowska, Andrzej
·SUPERSZCZURY
Karolczak. Roman Kubiak,
Jerzy Kwieciński, Bogda
Madej . Andrzei Makowiecki, Są to osobniki uodpornione gePaweł Tomaszewski,
netycznie na zastosowaną przez
Jolanta Wrońska.
Najczłowielfa supertruciznę.
pierw wykryto je w Nowym
Grafik: Janusz
Jorku, gdzU? w maju '1979 roku
Szvma ń!:ki - G lanc.
zaatakowały na ulicy przechoFotoreporter: Grzegorz
dnia. Był to pierwszy taki przy-

Dzisiaj jednak, to już
nie jest to. Pamiętam lata pięć
dziesiąte, wtedy dopiero bylo
z czym walczyć. ( „.) Jeszcze
ugryzl
kilka lat temu szczur
pracownika slużby ochrony kolet w usta„. Gdzie nam jednak
dzisiaj do tych «pionierskich»
czasów... Szczurów jest zdecydowanie mniej. Więcej za to
jest pchel".

padają.„

Szczególnie zapchlone są nowe osiedla. Pchły gnieżdżą się
w miejscach, gdzie rozdzielany
jest cieplik. A skąd się biorą?
Otóż roznoszą je koty. Zwierzęta
te spowodowały, że zmniejszyła się liczba szczurów, lecz w
populacja
wzrosła
zamian
się nawet, :7e
pcheł. Zdarza
pchły uniemożliwiają pracę ekipom monterów.

NA

przestały już być

WYŻYWIENIA
u nas

groźne. Pogląd ten podziela róPaństwowych
wnież dyrektor
Zakładów Dezynfekcji, Dezyn-

sekcji I Deratvzacji w Poznaniu.
powiada
„Dzisiaj w Polsce - nie mamy z nimi wielkiego
Zastąpila je nowa
problemu.
masowy
plaga prawdziwa
wysyp robactwa, mrówek faraona, karaczanów. 1 tym powin·
niśmy się teraz zająć przede
wszystkim. Bo co dla nas za
1"6żntca... czy staniemy się ofiarami chorób i zaraz powoszczury czy
dowanych przez
przez robactwo".

Maciej Iłowiecki uważa jednak, że szanse szczurów są
coraz większe. Zabijamy bowiem najgłupsze i najsłabsze
osobniki. A pozostałe stają się
inteligentniejsze • I odporniejsze. „Superszczury - czytamy

ma.1ą dużo czasu, czeka:ią;
padek w naszych czasach. Sułch blyszczące oczy obserwu„
perszczury dotarły już także cło
ją nas z ukry~".
Europy.
Tak jako~ dziwnie się składa,
Zawsze fascynującym ludzi
te ci, którzy mają mieszkania
problemem szczurów zajął się
z obrzydliWYtn
borykają się
poznańskim
tygodniku
w
robactwem, Inni natomiast mu„WPROST" (nr 46) Janusz Miolat
15-20
po
szą
chalak. W artykule swym wy„M".
własne
na
czekiwać
korzystał fragmenty eseju Mabudownictwie
w
Sytuacja
cieja Iłowieckiego pod znamieniak
jest,
mieszkaniowym
nym tytułem „Obserwatorzy".
wiadomo, niezwykle złożona.
Wynika z nich, że w Europie
materiałów,
ludzi.
Brakuje
S?:czury pojawiły się masowo
s:i:wankuje organizacja pracy.
w dobie wypraw krzyżowych.
W mlęsięczniku „POLITYKA
kruPrzywieźli je uczestnicy
cjat z Ziemi Swiętej. Były to SPOLECZNA" (nr 10), poświę
conym zagadnieniom planowatzw. czal'ne lub śniade szczury,
pracy I płac,
nia społeczngo,
które wywołały straszliwą eMirosław Gorczyca pisze: „Kwepidemię „czarnej śmierci", czyli
stia mieszkaniowa jest obecnie
dżumy. Europa straciła wównajbardziej nabrzmialym proczas aż jedną czwartą ludnoś
spoleczno-ekonomi.czblemem
ci.
11ym naszego kraju. ZapewnieW połowie XVII wieku przyWydawca: . Łódzkie Wyd.a wnicnfa 'każdemu gosi:>odarstwu dobył do Europy z dalekiej Azji
Prasowe RSW „Prasa two
.mowemu samodztelnego miesz~
• K<1<tzka - Ruch" 91-103 Łódź, znacznie większy i bardziej inkania jest celem strategii rozteligentny szczur wędrowny lub
ul ~ienkiewicza 3/5.
wo-iu Polskie.1 Rzeczypospolite.i
bury . Szybko wyparł on z wię
Ludowej. Punktem zwrotnym w
DRUK: Prasowe Zakłady Gra- kszości siedzib czarnego krewrozwiązywaniu tego problemu
OWschodu.
Bliskiego
z
niaka
ficzne RS W „Prasa - Książka
mialo być V plenum KC PZPR
- Ruch", Łódź, ul. Armii Czer- panował piwnice, podziemia, uz maja 1972 r„ w którego porządzenia kanalizacyjne, ścieki,
woneJ 28.
stanowłenf.ach uznano budowniRedakcja nie zwraca nie za- śmietniki. Czarny natomiast
ctwo młeszkantowe za ;eden z
schronił się na strychach mazastrzei
rękopisów
mówionych
podstawowych czynników styniektórych
w
oraz
gazynów
g'! sobie prawo do skrótów.
mulowania 1poleczno-ekonomtportach.
nadając mu
cznego rozwt>Ju,
W Polsce spotykamy oba roWarunki prenumerair: · 1. dla
wysoki priorytet w hłerarchii
morportach
W
gryzoni.
dzaje
tnstytucJi I zakładów pracy ·gospodarkł. ( ... )
zadań naszej
zlokalizowane w miastach woje- skich I wzdłuż biegu Odry za- Niestety, rozbudzone nadzieje na
się szczur śniady. Lą
domowił
wód~k ich I poz' stałych miastach
zbudowanłe «dntgłeJ Po!Skb do
w których znajdują się siedziby czna długość jego głowy i tu1990 nie złsz.ezq słę, a na łch
łowia wynosi od 13 do 24 cm,
RSW „Prasa
Oddtiałów
przyjdzłe czeka~ co
spelnienie
a ogona od 13 do 25 cm. Wię
zamawiają
Ruch"
Książka najmniej ~o lat dZ.U~ef'.
kszy od niego jest szczur wę
prenumeratę w tych oddziałach
W dwudziestoleciu 1971.--19ao
- tnsty+ Jcie I zakłady pracy drowny, występujący na obszazamierzono zbudować 6,6-7,3
1
głowa
Jego
kraju.
całego
rze
zlokalizowane w miejscowościach
mln mieszkań. W rzeczywistoś
gdzie nie ma Oddziałów RSW tułów mierzą od 19 do 30 cm,
ci m prawdopodobnie oddaa ogon od 13 do 23 cm. W cią
Ksiątka - Ruch" opła
„Prasa
nych będzie do utytku około
w urzędach gu doby może przejść 600 rn.
prenumeratę
cają
4530 tys. mieszkań, co stanopocztowych I u dorę"zyclell: 2. jest aktywny głównie nocą, tywi 69 proc. dolnej 1 jedynie
dla Indywidualnych prenumera- je 3-4 lata.
62 proc. górnej granicy przewido
10
od
zjada
szczur
Jeden
torów . osoby fizyczne zamieszkadzianej wielkości. · Zabraknie
cią
w
żywności
kilogramów
15
łe . na wsi ł w miejscowościach.
więc do pełnej realizacji amgu roku. Lecz niszczy jeszc7.e
oddziałów RSW
gdzłe nie ma
bitnego programu budownictwa
tyle. W
Ruch" więcej - trzy razy
Książka
„Prasa mieszkaniowego co najmniej oIndiach szczury pożerają 3 mln
prenumeratę · w urzę
opłacają
koto 2,1-2,8 mln mieszkań.
ton zboża rocznie oraz niszczą
dach pocztowych i u doręczy
podstawie mikrospisu
Na
ziemorzeszków
czwartą
jedną
'ieli ris-1b~· fizyczne zamieszkałe
z końca 1984 roku wiadomo, że
"' miastach - siedzibach Od- nych, roślin oleistych, jarzyn,
w Polsce ogółem użytkowano
owoców, kwiatów I kawy. W
Książ
d z iałów RSW „Prasa wówczas 10.253 tys. .mieszkań. •
tropikalnych łupem
Rurh" opłaC"ają prenume- krajach
ka .
Z tego prawie dwie trzecie (65
szczurów pada tyle żywności,
ratę wvłąC'znie w urrędach poczproc.) znajdowało się w budynnadawczo oddawrzycl że można by zlikwidować klęs
towych
kach wzniesionych w latach
kę głodu. Szczury zresztą jedzą
właśC'iwvch dla miejsca rnmie~z
Polski Ludowej, a tylko co óskania or€'n11m . · 'ra Wpłaty do- prawie wszystko: od zwierząt
my lokal powstał przed odzyblankietu hodowlanych (zdolne są zagryźć
konuje c;fę używając
skaniem niepodległości w 1918
dużą świnię bądź krowę) po
„wpłat .v'' na rachunek bankowy
roku. Najwięcej mieszkań naleRSW skóry, papier. farby, mydło, gu()r!ri ?ia " 1
m1e1~r 'WPP'O
żało do osób prywatnych (46
Ruc·h" · 3 mę i tworzywa sztuczne. PrzeK~iążka
„Pra~a
rury, belki, blachę, proc.) - w mieście 25 proc.,
gryzają
. prenumera le 1p rler.._P.ntem wysvł
a na wsi 87 proc. lokali. Natopr1v.im111e fł"W ściany betonowe, przewody ek1 13 ~ra nw e
miast w gestii spółd1lelnl mie,,Prasa - K~ i ą7ka - Ruch" Cen- lektryczne i telefoniczne.
szkaniowych było 22 proc. wszyNa temat mądrości, zręcznoś
trala K:ilp<'rlazu Prasy . 1 Wy
stkich mieszkań (34 proc. w
ci i społeczności szczurów od
Towarowa 28
ul
dawni r t w ,
miastach l zaledwie 0,3 proc. na
dawien dawna opowiada się
00 - !ł'i!! Wa r<1awa knntn NRP XV
wsi).
Oc!rl,ial w W11r•1awie . nr I 153- niesamowite historie. Ale mistrz
W ciągu ćwierćwiecza 1960-201045 I 3!1 li Pr:Pnumerata ze szC"zurołap. z którym rozmawiał
1984 zaszły ogromne zmiany w
la ~raniC'ę J . Michalak, nie wierzy w ża
wysyłki
zlereniem
wyposaźenlu mieszkań . ·Na podne legendy. „Szczury są mq1wykłą jest droż.sza od
pnrLtą
czątku okresu w lokalach miejprE>numt>ratv krajowej o 50 proc . dre - mówi - ale nie prześkich stwierdzono nastepujiice
dla 1.l€'reof„rl11wr6w indvwldual- sadzajmy. Trzeba tylko umieC
walczyć z tym paskudztwem.
instalacje: wodociąg - 55 proc.,
nyrh I n !OO orne dla r.lerają.
Trzeba wiedzieć przede wszy36 proc., łazienka ustęp c:Vch łnct).'turjl l rnklacl6w p'ra
26 proc., centralne ogrzewanie
cy ri>rmiov ppvjmllwania pre· stkim, gdzie f ile wysypać tru- 13 proc. ogółu. A w grudniu
num nr;:itv na kr::ij i 7.a !!ranirę tki. Wie pan na przyklad, qdzie
1984 roku wodociąg miało 93
IO lt<:tbpada na I znaleźć je można najczęściej?
- dn nnia
proc., ustęp - 82 proc., łazienW lodówkach, w chlodniach, w
kwartał ; półr„rz~ roku '1a<:tęp
tych miejscach, gdzłe podgrze- , kę - 77 proc:' centralne ogrzenel'(o or87 cały rok nac·ę :i ny wanie - 8'7 proc. mieszkań w
wany jest freon, kt6ry potem
do dnia I ka7.rle'go mfp,sią~a miastach. Jeszczl!! większy pokrąży i pochlania. cleplo, tam,
poprzedzające~o okres prenumegdzie ~ciankł dzialowe wypelstęp dokonał się na wsi. gdzie
raty roku bieżącego.

Gałasiński.

Korekta: ~ariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale wo;pólpracują:
Tade>us1 Rła7PiPwski,
Bohdan Gadomski, Jacek
Głębski Witold
I<asperkiewicz,
Marek Koprowski,
Włociz1 mie>r1 K rzPmiński.
Władvc:;ław Malka . Mart>k
Mamos Ze>non J Michalski,
Rvszard Nakonieczny, Jerzy
PanasPwicz, Karol J.
Stryjski.

„,

„

poliuretanem albo
są
st111opia.nem. One za tym prze-

nłoM

Zam. 3446. B-2.

2 ODGŁOSY

udział mieszkań
wodociąg wzrósł

poslarlaiącyrh
ł proc. do

z

nież rozwiązać

PROBLEM
RACJONALNEGO

SZCZĘŚCIE

szczury

54 proc , a u s tęp z 2 proc. do
36 proc. ogółu.
Pod koniec artykułu Mirosław Gorczyca pisze: „Poprawę
standardu mieszkaniowego odw ujęciu makro
notc>waly wszystkie wskaźniki jego
mierzenia.. W dalszym ciągu ,ewielu gospodnak sytuacja
darstw domowych pozbawionych samodzielnych mieszkań
jest trudna, bez moźliwości rychlego zaspokojenia tej potrzeby".
W okresie sięgającym pierwszej dekady XXI wieku - tak
stanowi Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalony przez X Zjazd w lipcu 1986 roku - musimy rów-

To znaczy:
wadzić do
artykułów

powinniśmy dopropełnej dostępności
w
żywnościowych
samowystarczalnoś

warunkach
ci kraju. W tym celu trzeba
wiele barier.
będzie pokonać
Najważniejsze z nich przedstawia w ciekawym artykule dyskusyjnym na łamach „ODRODZENIA" (nr 46) prof. Dyzma
Gałaj.

Pierwszą przeszkodą na drodze rozwoju wsi I rolnićtwa w
Polsce jest istniejąca struktura obszarowa. Nas1e rolnictwo
chłopskie (obejmujące 76 proc.
najrolnych) jest
użytków
bardziej rozdrobnione w Europie. Trudno wdrażać postęp techniczny do 3 mln gospodarstw
o przeciętnej wielkości nieco
powyżej 5 ha. W kraja'th rozwiniętych gospodarczo przecię
tny obszar wynosi . 20 ba, w
Anglił prawie 50 ha, a w Stanach Zjednoczonych znacznie
powyżej 100 ha.
rozwoju
barierą
Następną
jest przestrzeń fizyczna i społeczna. Na wsi brakuje odpowiedniej infrastruktury, a równocześnie chłop traktuje wła
sne gospodarstwo jako „środek
świata". Dekoncentracja osiedli
I luźny związek chłopa z szerszą społecznością lokalną · sprawiają, że infrastruktura wiejska zawsze będzie uboższa niż
w mieście. Nie będzie nigdy w
ośrodka
szkoły,
wsi
każdej
zdrowia, apteki, kina, poczty,
sklepu wielobranżowego, warsztatu naprawczego, boiska sportowego.
Trzecia, najważniejsza bodaj
przeszkoda związana jest z će
chami pr~cy w gospodarstwach
chłopskich. Rolnik ~determino
wany jest olfreślonym cyklem
przyrody, a jego warsztat teo~
retycznie może przyjąć każdą
ilość pracy rodziny. „Dzień praczytamy - to
cy rolnika -

dzień najdluźszy w porównaniu z innymi zawodami. Tydzień nie ma świąt ł niedziel,
a w roku nie ma czasu na urlop. Rodziny rolnicze narzucają
sobie WTęcz okrutny reżim pracy, który w konfrontacji z pTa.cq w innych zawodach powoduje, że mlodzież rolnicza. jeśli jest w kraju taka możliwość,
odchodzi z gospodarstwa bez
żalu do miasta, do pracy w
innych zawodachn.

I wreszcie ostatnia bariera:
niemoc klasowa chłopów. Rolnicy są przykuci do gospodarstw, rozproszeni po wsiach,
niesprawni organizacyjnie w
działaniu społeczno-politycznym,

zróżnicowani doPrzez to nigdy nie
przeprowadzłll rewolucji 1 nie
dali początku nowemu ustrojowi. Chłop jest wcląt siłą po-o
tencjalną, a nie rzeczywistą jest „milczącym olbrzymem" w
życiu politycznym.
Wieś ma swoje specyficzne
swoje. Jedkłopoty i miasto
nym z niezwykle Istotnych problemów, który wymaga pilnerozwiązania w wielkich
go
miastach, są rozrastające się do
rozmiarów
apokaliptycznych
cmentarze. Powstaje kwestia:
wewnętrznie

chodowo

CO
Może

DALEJł
przystąpić

Wł.ASNY

Pod

do

nie przeciwstawia się kremacji.
Na Powązkach mamy katakumby, w których przechowujemy
urny. Tak na przyklad pochowany zostal Dolęga-1\:fostowicz,
Janta-Polczyński czy inni. Kre·
macja to jednak bardzo wysoki koszt. W Polsce są . bodrij
dwa miejsca, gdzie można to
grzebania.
zrobić . Ale sposób
zmarlych nie może wplynqi! tta
zachowanie i pielęgnowanie pamięci o nich".

•

RACHUNEI!

dymiącym

kominem

Kiedy na fi lmie Andrzeja Wajdy o łódzkiej ziemi obiecanej
oglądamy niebo zasnute kłębami dymów, budzić może to w nas
dzisiaj smęt n e refleksje o skażeniu atmosfery. Gd yby jednak
przed · pierwszą i nawet drugą wojną wpadł ktoś na koncept i zapytał łódzkiego tkacza. czy woli dymiące kominy faniepomiernie. Dybryk, czy wygasłe, zapy tany zdumiałby się
miący komin to przecież praca dla ludzi, to ch leb. I choć ujawniały się też w całej swej grozie niemaskowane jeszcze wilcze
prawa „wolnego" rynku pracy, me sposób przecie.i: zaprzeczyć,
stwarzało
że szybko uprzemysławiające się „miasteczko Lodź„
ludziom wie l ką cywilizacyjną szansę. l tylko naiwni mogli marzyć o powrocie do przedindustrialnych patriarchalnych stosunków.
Nie po to o tym wspominam, żeby wykazać, li tylko wówczas
industrializacja niosła z sobą ogólny postęp, któremu jednakże
towarzys;:yly wysokie koszty uboczne. Te koszty bowiem towawiększym
rzyszą rozwojowi przemysłowemu w mniejszym czy
stopniu do dziś, a ich rozmiar za l eży zarówno od okoliczności
„zastanych", jak np. od stopnia osiągniętej już zamożności kraju
i związanego z nią poziomu naukowo-technicznego, jak i od czynników subiektywnych. jak np. zdo l ności przewidywania i talenty organizatorskie (bądź brak jednych i drugich). jak dbałość o
warunki pracy i by'tu człowieka lub zupełna pod tym względem
nieczułość.

Nie ulega przecież wątpliwości, że bywają inwestycje całko
wicie chybione, .w.ykazuj<tCe niepomyślny ogólny bilans korzyści
i strat. gdy np. zyski z uzyskanej produkcji są mniejsze mż
szkody ponoszone przez środowisko naturalne człowieka i pr l ez
jego warunki zdrowotne (choć zapewne w wielu przypadkach nie
są to wyliczenia łatwe i możliwe, choćby wskutek udziału czynników niewymiernych).
Ale c.o tu się „czarować"! Kraje, którym dziś zazdrościmy Ich
obecnej potęgi gospodarczej i poziomu cywilizacyjnego (z czym
~z.ęsto idą. w par.ze dobre. wa~unki zdro.wotne). dobiły się tej swoJeJ pozyCJl dz1ęk1 temu, ze kie~ w osiemnastym, dziewiętnas tym
wieku nastała jedyna i później już niepowtarzalna szansa
dynamicznego rozwoju przemysłowego i naukowo-technicznego,
stworzona przez młody kapitalizm, myśmy tkwili pod zaborami
w zn·acznej mierze w poważnym zacofaniu i nie udało natn
zameldować u wejścia do wyłaniającego się wówczas „klubu bogatych" (wśród których byli też posiadacze kolonii).
Ten klub, na dobrą sprawę, już dawno ;:irzestał się powiększać
o nowych członków, i liczy sobie na wszystkich kontynentach me
setki państw
półtorej
więcej niż . dwa tuziny, wś~ód pr.zeszło
swojej
członkowskich ONZ. Bogaci bowiem strzegą zazdrośnie
ekskluzywności przez pakty gospodarcze i wojskowe, żeby nikt
z dotychczasowych „pariasów" nie mógł docisnąć się do sutego
stoi.u. Mając .<?d dawna ciężary industrializacji poza sobą, mogą
sobie pzwolic na dalsze udoskonalenie swoich infrastruktur
gospodarczo-cywilizacyjnych. zaspokajać potrzeby bytowe wyż ...
szego rzędu większej lub mniejszej części swoich społeczeństw i
zwiększać środki n~ walkę. ~ za~rożenia~i e'{o!oglcznymi, budując
aparaty 1 urządzenia zmmeJsza.iące skazenle srodowiska naturalnego (choć sytuacja jest dużo gorsza niż głosi ich. adresowana
do nas propaganda, na którą mają też i poświęcają bardzo du-

su:

żo pieaiędzy).

Obłuda moralna tej propagandy polega między innymi na odradzaniu rozwijającym się krajom demokracji ludowej i trzeciego świata budowy przemysłu, jeśli nie może on zaspo~ajać najnowocześniejszych i najkosztowniejszych wymagań ochrony śro
dowiska, co w praktyce musiałoby nieraz oznaczać zaniechanie
przez t~ k.ra~e wielkich in.westycji przemysłowych. zwiększają
cych mezalezność ekonomiczną od krajów uprzemysłowionych.
a także wzmagających siłę obronną.
Nie można mieć za złe pro,pagandzie kapitalistycznej, ie nie
wyrzuca pieniędzy na marne, lecz na dobrze przemyślane akcje.
zawsze troszrz:;i
mające szan s ę oddziaływania ria ludzi, którzy
się przecie? o zdrowie swoje i swoich bliskich. Ale też na tej
motywacji psychologicznej rozkwita u nas naiwnie s1e!anko\\•a
wizja kraju, który albo, mimo braku środków, stanie od razu w
pierwszym szeregu tych, co instalują · najnowocześniejsze urzą
szkód wyrządzanych przez istd~e.nia dla całkowitej likwidacji
albo też zaniecha dalszych
przemysł,
meJący bądź budowany
budów, a nawet zdemontuje poka:tną część swojego przemysloweg.o (i obronnego!) potencjału. Dzięki czemu będziemy żyć dłu
go i szczęśliwie ...
Gdyby jednak zastosować się do wymagań naszych maksymalistów, przyswajających sobie r' raz bezwiednie podpawiadane
im ~aukj~ wyłani.ać by się zaczęła rzeczywistość będąca zaprzeczęmęm ich wizJi: kraju strzechii krytego, w którym poczciwy
kmiotek w łapciach z łyka, przepasany krajką orze pole drewnianą sochą, a gromadka dzled pod polną grusz1 1łucha bajek
·
o krasnoludkach.
C~ciałoby się jednak samochodu dla każdej rodzinv, czym prę
dzeJ też kolorowego telewizora, nowoczesnego video i wielu innych rzeczy, które trzeba bądź samemu w kraju wytworzyć, bądź
mieć za co kupić u bardziej uprzemysłowionych. Nie tylko na to
trzeba mieć pieniądze, ale również na zachowanie zdrowia, w
krajach bowiem słabo rozwiniętych ludziska chorują masowo na
różne paskudztwa.
Dawny żydowski dowcip mówi: „kiedy si~ ma tylko trochfł
zdrowia, ale za to dużo pieniędzy, to można sobie brakujące zdro·
wie dokupić ...".

-JERZY KWIECllQSKI

W najbliższych
numerach _„Odgłosów"
Już niebawem i
będzie przeczytać:

budowy
tygodniku
W
krematoriów?
,.PRZEGLĄD KATOLICKI" (nr
prałat Stefan
44-45) ksiądz
Niedzielak, proboszcz kościoła
pod wezwaniem św. Karola
Boromeusza na Powązkach w
Warszawie, stwierdza: „Kościól

E. L.

NA

w

nadchodzących

tygodniach

•
można

- intymne zwierzenia dyrektora „Centralu" LECHA
SOSNOWSKIEGO;
- artykuł WITOLDA BOROWEGO, że nie wystarczy
tylko kochać przyrodę;
- esej PIOTRA TOBERY przedstawiają~y obraz Bel·
chatowa przed wielką budową;
- reportaż JOLANTY WRONSKIEJ o kobiecie, która
1ie zostawiła po sobie nic, prócz stosu łachmanów, -:!hoć
niegdyś ukończyła studia uniwersyteckie;
- rozmowę z wybitnym ekonomistą JOHNEM K.
GALBRAITHEM, w której przepowiada, że Amerykę
·
czeka nowy krach jak w 1929 roku;
- materiał BOHDANA GADOMSKIEGO o utalentowanej ~rójce solistów Teatru Wielkiego w Łodzi;
- artykuł BOGUSŁAWA SULKOWSKIĘGO o barierach oddzielających pub!iczność od teatru;
- eseje EDMUNDA LEWANDOWSKIEGO zatytuło
wane: „Zydzi czekają na Mesjasza 0 oraz „Narodzinv i
·
dzieciństwo Jezusa" .

•
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'
yl jeszcze rok 1955, Powoli

następowało odprężenie. Zakończyła się gorąca wojna w Korei. 27 lipca 1953
roku w Phanmmundżom podpisano
rozejm. Zmieniały się też stosunki
pomiędzy
różnymi
państwami.

Swlat stawał się bardziej otwarty. Zaczęły się
wzajemne wizyty polityków.
W Polsce od 20 do 24 kwietnia 1955 roku
przebywał Nikita S. Chruszczow. Od 26 maja
do 3 czerwca delegacja radziecka z N. S. Chruszczowem złożyła wizytę w Jugostawii. Nastą
pUa radykalna zmiana w stosunkach pomiędzy
ZSRR i Jugosławią, a
następnie
pomiędzy
KPZR i Związkiem Komunistów Jugosławii.
W czerwcu - od 23 do 26 - przebywał w
Polsce premier Indii Jawaharlal Nehru.
W 19~ roku ukazała się w Związku Radzieckim powieść Ilji Erenburga

, ODWILŻ"
tytuł nadał nazwę całemu okresowi połowy lat pięćdziesiątych. W Polsce powieść
ta
ukazała się w marcu 1955 roku. Ale jak to
zwykle bywa w przyrodzie - po odwilży nadchodzą przymrozki. Termin ten też
wówcza1

której

natura?izmowł, nł• mówiąc o wplywach eksP'fe-·
sjonizmu. ( .•. )
Bylo to zresztą niezwykle Awięto.
Plastyka
Ar11enalu, kopie obrazów Picassa ozdobil11 wszystkie mury".

Pablo Picasso - · jak pisze Włodzimierz Sokorskl - triumfował ,Jako symbol odnowy, a

jednocześnie wierności haslom ideowe;
Warszawa zobaczyła inny świat. Przez

sztuki".

dwa tygodnie: od 31 lipca do 14 sierpnia 1955 roku działy się w stolicy Polski dziwne rzeczy.
,,Starsze panie - pis.ze Stanisław Głąbiński

- zostawialy w domu nie dokończone obiadv ł
onaly do teatru, gdzie odbywala się wlaśnie d:yskusja kilku delegacji na temat praw kobiet,
a potem wieczornica w wykonaniu które# z
delegacji azjatycrkfch. Wnuczki tych stMszych
pań tańczyly w tym samym czasie prz11 ognisku nti Agrykolf. Również wtedy córki I synowie tychże pań o1elaskiwali chińską operę w
Sali KongresoweJ. Dopiero późnym wieczorem,
a najczęściej noc<r, rodzinv spotykaly się w do- .
mach, by jeszcze przez jakiś czas dzielić
się
wraże1iiami i ukladać plany na dzień następny ,
tak. by uczestniczyć w wybranych impreza.eh.
WZaściwie to nikt już dok.Zadnie nie wiedzial,

ba, Bermana ł Morawskiego oraz licznych lfteratów partyjnych odbyl się na jesieni, nie wiem
czemu, w Palacu Staszica".
W dwa tygóclnie po ukazaniu się „Poematu
dorosłych" Adama Ważyka „Nowa Kultuopublikowała „Poemat dla
młodych"
J.
Sierpińskiej. Następnie Jan Strzelecki artykułem „W sprawie dla dorosłych" zainicjował dlu- ·
gą dyskusję nad „Poematem dla dorosłych" l w

dla
ra"

ogóle sprawami tamtych czasów. Dyskusja ta
nie zmieniła jednak w niczym wewnętrznych układów. Nad naczelnym redaktorem
„Nowej
Kultury" Michałem Hoffmanem zawisła burza.

,„..Hoffman nie byl sklonnv do

żadnego

kom-

promisu - wspomina dalej Tadeusz Drewnowski. - W krótkim oświadczeniu w Palacu' Staszica nie tylko obstawal przy redakcyjnej decyzji, ale twardo podtrzymvwal swą opinię
ó
„Poemacie„.", być może uznal, że to najlepsza
okazja do wypowledzenia posluszeństwa, bez
względu na konsekwencje. Mimo że obydwaj offcjalni sędziowie byli najbliższymi przyjacf.ólmt
Hoffmana, mimo że nasz zespól zachow11l z nim
solidarność nic nłe pomoglo: Hoffman, którego już przedtem w Wydziale Kultury zastąpil
Tadeusz Danilowicz, zlecial z trzaskiem z . re-

LUCJUSZ WŁODKOWSKI

I nadszedł rok 1956

cyzjach personalnych, wywolywala r0&nącą krytykę wśród aktywu partit, a także różnicowanie
1ię postaw ł dzialań szeregu osób, chcących uwolnić się od odpowiedzialności za współuczestnictwo w realizacji blędne; linii oraz za
je;
11kutki. Można P'fzyjąć, że Biuro Polityczne
i
Sekretariat KC nie wykazaly dostatecznej polityczne; wyobraźni co do następstw tych zjawisk
tv partii, a -zwlaszcza skutków ewentualne; lań
cuchoweJ reakcji, skumulowanych aprzeczności
ł napięć we wszystkich dziedzinach. Mając zapewne świadomość odpowiedzialnoAci za dotychczasową Unię polityczną, or>awialy się zarówno
je; następstw, ;ak i nie zerwaly z nieleninowskim postępowaniem sposob.6w budowania ao-

czo-przemysłowej
Polskę przemysłowo-rolniczą,
spełniła tylko częściowo. Powstały nowe
fabryki, nowe dziedziny wytwórczości.
Polska
przeobraziła się gospodarczo.
Zapoczątkowano
szereg procesów społecznych, ale wyrwały się
one spod kontroli. Nastąpila migracja ludności,
rozpoczął się szybki proces urbanizacji Polski,
przebudowy jej struktury społecznej, rolnictwa.
Skutki tych procesów były zarówno pozytywnę,

cel ten

. jak i negatywne. Ale przede wszystkim - co ·
decydowało o rmwoju sytuacji wewnętrznej nie osiągnięto zasadniczych
zamierzeń
planu
sześcioletniego. Nie osiągnięto wzrostu produkcji
rolnej. Zamierzony wzrost miał wynieść
150
procent, a wyniósł tylko 113. Co więcej .- nie
osiągnięto zamierzonego wzrostu ' płac realnych.
Różnica była dość wysoka. Zamierzano
osiąg
nąć 140 procent, a osiągnięto 104. Niedomagania
w . tych dwóch dziedziriach decydująco i .ujemnie wpływały na wewnętrzną sytuację Polski.
Nic więc dziwnego, że dwa kolejne posiedzenia
KC PZPR: IV, które odbyło się 15 i 16 lipca
1955 roku i V, które obradowało
8 i 9 lutego
1956 roku - poświęcone byly sprawom rolnictwa. Pnyjęty sposób przebudowy rolnictwa w
Polsce nie zdawał egzaminu. Rosła ilość spół
dzielni produkcyjnych. ale nie rosła produkcja
-rolna. W maju 1956 roku było już 10.600 rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Ale to
nie
rozwiązywało problemów rolnictwa w
Polsce.
Kryzys objął również wieś.
22 !lpca 1955 roku w Warszawie odbyła się
wielka i pamiętna· uroczystość: oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki dar Związku
Radzieckiego dla odbudowywanej
Warszawy.
Różne były opinie o tym budynku. Ma on swoich zwolenników i przeciwni~ów. Ale trudno
dziś wyobrazić sobie Warszawę bez
Palae:u
Kultury i Nauki. Wrósł trwale w
panoramę
miasta I... spełnia ogromnie pożyteczną rolę.
Wielkim wydarzeniem tego roku stal się

FESTIWAL W W.ARSZAWIE
Był

to V Swiatowy Festiwal Młodzieży l Studentów. Miał on duże znaczenie dla dokonują
cych się w Polsce' przemian, gdyż zetknął nie
tylko warszawiaków z ludźmi różnych stron
świata, róznych kultur, postaw, a i nas samych zmusił do innego spojrzenia na świat, do
rewizji stereotypów, przyzwyczajeń l mitów, do
uznania racji innych. Budził przekonanie,
,że
świat nie jest skonstruowany tylko z bieli
l
czerni, że kolorów jest więcej i nie tylko mogą,
a muszą one Istnieć obok siebie. Również Warszawa stała się kolorowa.
,„.. calą Warszawę - wspomina Stanisław Głą
biński w książce „PAP w herbie" wymalowano. wyklajstrowano, wylepiono lub o_winięto
papierem i w ten sposób ko1.rowa, szeleszcząca.
ociekająca farbą i bielidlem oczekiwala stolica
na rzeszę mlodzieży z ponad stu krajów świa
ta".

Równolegle z Festiwalem miało miejsce kilka
kulturalnych, które pogłębiały proces
i nadawały mu nowy charakter.
_ ..mloda plastyka pisze Włodzimierz Sokorski w książce „Czas, który nie mija" - or-

wydarzeń
„odwilży"

ganizuje w Arsenale swoją wlasną
wystawę, .
która nie tylko zaprezentowala takie nazwiska,
jak Tchórzewski, Hasior, Gierowski, Lebenstein,
lecz zalam11la konwencję realistyczną, pokazując
zaróu·no szereg kierunków pochodnych. jak
i
wręcz abstrakcyjnych. Bylo to wydarzenie du:tej miary, szeroko omawiane w prasie, które
zainicjowało wielorakość form i
poszukiwań,
nieraz bardzo blfskich realizmowi, a
nawet

towaniem kontroli wykonania dyrektyw partii
t rządu". Przy tym zwracał uwagę na potrzebę

kontrolowania nle tylko tych, którzy źle pracuopieszali w wykonywaniu zaleceń,
ale
wszystkich, również i tych, którzy pracują dobrze. „Kontrola - mówił - to przede wsi11stkim
ją, są

porządek, · przyzwyczaja ona pracowników
det
dyscypliny, zapobiega blędom, zwiększa ich od·
powiedzialność za powierzoną sprawę".
Najważniejszą sprawą, która została porus~
na na XX Zjeździe KPZR, była:

'

SPRAWA PRZVWROCENIA
PRAWORZĄDNOŚCI
powiedział

____

:.i.
. _ '!::

w referadet

„Komitet Centralny partii zwracaZ i zwrac4
wielką uwagę na umocnienie
praworzqdnolcł
socjalistycznej. Doświadczenie uczy, że
Mj•
·mniejsze oslabienie praworządności socjalilltyc,znej usilują wyfcorzystać wrogowie państwa ra- dzieckiego, dla swej nikczemnej akcji dywer·
syjnej. Taką wlaśnie dzialalnośc!
pr01Dadziła
zdemaskowana przez partię banda Berłł, która
ustlowala wylączyć organy bezpieczeństwa pań
stwowego spod kontroli partii I wladzy ra.dzłe•
ckiej, postawić je ponad partią f rządem, •tworzyć w tych organach. atmosferę beZP'fatDia ł 111..;
mowoli. Kierując się swymi wrogimi
celami
szr,jka ta fabrykowala falszywe materiały obciążające uczciwych kierownirzych pracownikót0
aparatu i s:zeregowyc1i obvwateli radzieckich".
Ń. S. Chruszczow ze zjazdowej trybuny polnformowal delegatów I gości o rewizji wielu
spraw, w wyniku czego „na wniosek Komitetu
Centralnego ludzie niewinnie skazanł,
zostali
zrehabilitowani". Dalej w swoim referacie N. S,
Chruszczow podkreślił, że „partla nie powinM
się obawiać mówienia narodowi P'fawdu o brti•
kach I trudnościach", bo „kto boi llłę przyznania do blędów f slabości, ten nie Jest rewolucjonistą. Nie mamv powodu ukrywać
Mszvch
niedociągnięć, 'ponieważ

ejałizmu.

Zahamowania w realizacji uchwał III Plenum
KC PZPR, które nakreśliło zadania partii
w
przywracaniu praworządności, kolektywnej pracy instancji i leninowskich zasad postępowania,
wynikały też z ciągle trudnej sytuacji
wewnę
trznej kraju. Realizacja ambitnego planu sześ
cioletniego, który miał uczynić z Polski rolni-

Zwrócił też N. S. Chrus7czow uwagę na konieczność końsekwentncgo kontrolowania
realizacji taz pcdjęt.vch uchwal. „Nie wolno tilttżeJ
godzić się mówił
- z chalupnlczym traX.-

Nikita S. Chruszczow

funkcjonował, gdyż proces przywracania leninowskich norm życia w partii i państwie nie
postępował bezkonfliktowo,
bez zahamowań,
bez sprzeciwów. Ale te zahamowania rodziły 1 rodzić musiały - społeczny sprzeciw, pogłę
biały kryzys.
„Sprawozdanie z prac Komisji KC
PZPR
powołanej dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu
konfiiktów społecznych w dziejach Polski Ludowej" okres ten tak charakteryzuje:
"-.nadmierna powściągliwość, zwlaszcza w de-

W efekcie wyhamowana była realizacja dusznych uchwal III Plenum KC".

~

wynikami. „Ko1iieczne jest powledział konsekwentne wprowadzenie to życie zasady
osobistego materi2lnego zainteresowania
p1'lcowników z tym. iż naleźu pamfętat, ie realizacja tej zasady 1est jednym z najważniejszych
warunków nieustannego wzrostu produkcji".

nasza linia

generalna

jest sluszna".

Zjazd w
czy festiWILl to Impreza polityczna, CZI/ wielka,
barwna zabawa, czy przegląd dorobku kulturalnego różnych kontynentów, chociaż w sumie był
po trosze wszystkim".

Temu, co się działo w Warszawie przyglądali
się wszyscy. Na różnych imprezach pokazywali
się przedstawiciele najwyższych władz partii i
państwa, a reporterzy PAP l gazet „dostawali
malpiego rozumu z emocji, czy P'fzypadkiem nie
przeoczyli jakiegoś czlonka Biura Politycznego
wmieszanego w tlum lub siedzącego pod krzakami w otoczeniu delegatów z Katowic
lub
Pekinu". Zresztą rozwiązano ten problem w ta-

ki sposób, że oświadczono dziennikarzom,
U;
przedstawiciele władz bywają na imprezach festiwalowych prywatnie i nie ma obowiązku nikogo o tym informować. Stanisław
GłąQjński
przyznaje się, że wszyscy- odetchnęli z ulgą, a
on miał okazję widzieć mars:z.alk~ l{onstanteg9
·Rokossowskiego jedyny raz „w cywilnym ubra-

niu na ognisku mlodzieżv krajów azjatyckich".

Festiwal się skończył, młodzież powróciła do
swoich krajów, ostygły emocje. Życie wróciło do
normy. Trwały przecież jeszcze wakacje, urlopy, było lato. Ale w polityce, w życiu kulturalnym był to okres "odwilży", okres narastają
cych zmian, które coraz bardziej wymykały się
spod kontroli i które niosły z sobą obok objawów pozytywnych, koniecznych, również objawy i zjawiska negatywne, ujemne o wyraźnie
antysocjalistycznych treściach. Nie dla wszystkich i nie w jednakowym stopniu było. ~o widoczne, jasne. Zawsze w dużym . zamieszaniu,
kiedy· łamią się jakieś kanony, kiedy
padają
schematy, należy przewidywać, że dojdą
do
głosu również tendencje niepożądane, antysocjalistyczne. Rzecz zatem jest w tym, aby umieć
je w porę dostrzec i przeciwstawić się im z całą stanowczością. Często właśnie w takim cM:resię jest to trudne, panuje bowiem zamęt, przeważają hasła odnowy,
a ludzie, którym udało
sie 7.achować zdrowy rozsądek 1 stałość ideologiczną, boją się pomówtenta ich o konserwatyzm i zachowawczość. Często
świadczy
to
również o zlej, powierzchownej l dogmatycznej
pracy ideowo-wychowawczej w partii.
Wróćmy jednak do tego,

CO DZIAŁO Sit W KUUURZE
Najważniejsze wydarzenia były jeszcze przed
nami, ale ' i w roku 1955 toczyły się interesują
ce dyskusje w prasie kulturalnej, działały już
teatry studenckie. Słynny STS w Warszawie w
październiku wystąpił z programem „Myślenie
ma kolosalną przyszłość". Od kwietnia działał
Teatr na Tarczyńskiej Mirona Białoszewskiego.
We wrześniu „Poprostu" z tygodnika
wewnę
. trznie studen~iego stało się pismem młodej inteligencji i studentów. W październiku uruchomiono Centralną Agencję Fotograficzną. A pod
koniec sierpnia na łamach .„Nowej Kultury" na pierwszej stronie zresztą - ukazał się "Poemat dla dorosłych" Adama Wafyka.
„Po zakończeniu 1ezonu prawdziwa
bomba

wybuchla jeszcze przed otwarciem następnego:
,.Poemat dla doroslych"l Ważyk zlożyl go Wilkowi w lipcu (chodzi o Wilhelma Macha
przyp. L. W.); red. Hoffmana nf.e bylo, bawil w
Chinach. „Poemat..." obiegl redakcję. Wszyscy
byliśmy za jego drukiem, tylko Przemskt
się
wahal, zwlekal z decyzją do powrotu naczelnego. W końcowych rozmuwach - wspomina Ta-

d~usz

Drewnowski w :Csiążce „Tyle hałasu o
nic?" - nie uczestniczylem, wyjechalem na urlop. Jak wspomina Matuszewski, Hoffman. za-

chwycil się ,,Poematem.-", uznał go za najwybitniejsze dzielo ostatnich lat i chcial drukowad
natychmiast. Ważyk zwlekał jednak nieco z ostatnimi poprawkami. Ostatecznie
„Poemat...''
ukazal się w końcu sierpnta - i zaraz wybuchła awantura, największa z wszystkich w dziejach polskiej odwilży. Jej punktem kulminacyjnum był sąd partyjny, jaki a udziałem Ocha-
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daktora naczelnego „Nowej Kultury" I w og6le
wypadl z orbity polityki kulturalnej".
W grudniu 1955 roku odbyła się w KC PZPR

narada, której celem miało być zdyscyplinowanie frontu ideologlczneg-0. Żywiołowo narastającego krytycyzmu, oczękiwania zmian, nie
udało się już jednak zahamować. Jak
słusznie
zauwa.ża to Tadeusz Drewnowski „sytuacja nabrzmiala aż nadto. Do wybuchu
brakowalo
;eszcze tylko dotarcia do spoleczeństwa rewelacji XX Zjazdu i wydarze11 poznańskich".

W LUTYM 1956 ROKU
w dniach od 14 do 25 lutego, obradowaJ XX
Zjazd Komunisty~ei Partii Związku Radzieckiego. Na Zjeździe tym PZPR reprezentowali:
Bole.slaw -Bit!rttt• .Józef .Cyrankiewicz, Ale~san
der Zawadzki, Jakub Berman I Jerzy Morawski. Zjazd ten odniósł się nie tylko do sytuacji
międzynarodowej, opowiadając się za dal~ym
odprężeniem i współistnieniem dwu
różnych
systemów społecznych i polltycżnych. Ni:Cita S.
Chruszczow, w referacie wygłoszonym na XX
Zjeździe KPZR, wypowiedział się też o różno
rodności dróg dochodzenia do socjalizmu. Powiedział on:
·
„Jest calkiem P'fawdopodobne,
że
formy
do socjalizmu będą stawały 11ię coraz
bardziej różnorodne. Nie jest przv tym konieczne, aby realizacja tych form byla we wszystkich warunkach związana z wojną domową. ( ... )
Leninizm uczy, że klasy panujące nie rezygnują dobrowolnie z wladzy. Jednakże większy·
czy mniejszy stopień ostrości walki, stosowanie
lub niestosowanie przemocy przy przejściu do
socjalizmu zależą nie tyle od proletariatu, ile
od stopnia oporu ze strony .wyzyskiwaczy, od
stosowania przemocy przez samą ~lasę wyzy1kiwaczy.
W związku z tym powstaje kwestia możliwo
ści wykorzystania również drogi parlamentarnej dla przejścia do socjalizmu. Dla bolszewików rosyjskich, którzy
pierwsi
zrealfzowali
przejście do 1ocjalizmu, taka droga byla wykluczona ..."
przejścia

Było to zupełnie nowe podejście do samego
problemu przejścia do socjalizmu, jak i do stosowania różnych sposobów realizacji założeń tego ustroju. Było to nowe - po okresie stalinizmu i teorii nieuchronnie zaostrzającej się walki klaso'Yej - ale jednócześnie był to powrót
do idei leninowskich. Walka klasowa nie została odrzucona, jedynie jej formy I natężenie
zostało zgodnie z dialektyką uzależnione
od warunków.
NI.kita S. Chruszczow w swoim referacie nie
ukrywał trudności, z jakimi borykali się wówczas ludzie w Związku Radzieckim, kreślił przy
tym ambitne zadania nie tylko przezwyciężenia
tych trudności, ale i dalszego rozwoju Kraju
Rad. Mówił między Innymi:
nW ciągu ostatnich lat Komitet
Centralny

podjąl ·

szereg kroków w celu dalszego podniesieni(I dobrobytu ludności.
Niemniej
;etfnak
produkcja wielu ważnych artykulów spożyw
czych i przemyslowych ciągle jeszcze nie nadą
ża za wzrastającym popytem. Dotychczas niektóre miasta I osiedla w spos6b niedostateczny
zaopatrywane sq w takie artykuly spożywcze,
;ak mięso, mleko, maslo, owoce, a w poszczególnych wypadkach zdarzają się nawet zaklócenia w zaopatrzeniu ludnoAci w ;ziemniaki
i
warzywa. lstnte;q również trudności w zaopatrywaniu ludności w niektóre wysokogatunkowe artykuly przemyslowe. Tlumaczy się to w
pewne; mierze ospaloścfq naszych organizacji
handlowych, lecz gl6wna przyczyna tkwi w niedostateczne; produkcji. Zadante polega na tym,
aby w oparciu o P'fZeważajqcy wzrost przemvslu ciężkiego rozwijać P"Zemysł ·lekki i spożyw
czy''.
Podniósł tet w referacie problem płac, krytykując panujący system jako
niewłaściwy,
nie budzący zainteresowania ludzi pracą i jej

podjętej

uchwale

zaaprobował

Dalej w uchwale stwierdza

się:

„Dla zwiększenia aktywności komunłst6t0
ł
wszystkich ludzi pracy watne znaczenie mfalo
szerokie wyjaśnienie
markslstowsko-len.inowskiego pojmowania roli Jednostki
w hłstorif.
Zjazd uważa, że Komitet Centralny
zupełni•
slusznie wystąpil przeciwko kultowi 1ednostki,
którego rozpowszechnianie pomniejszało
rolt
partii i mas ludowych, pomnlejszalo rolt kolegialnego kierownjctwa parUf f częstokr.oi! prowadziło do poważnych zaniedbań · w '·
pracy~
oraz ·poleca Komitetowi Centralnemu, by w ca•
lej swej dzialalności bral za punkt
wy#~
·fakt, że rzeczywistymi twórcami nowego eyd4
są masy ludowe kierowane przez partłf komunistyczną.
•
W wyniku przywrócenia' leninowskich norm
życia partyjnego, rozwoju demokracji
wewnątrzpartyjne;, przestrzegania zasadv kolegiał
ności kierownictwa, w wyniku walki
przeciw
kultowi ;ednostki Komitet Centralny zapewnił
lepsze kierowanie sprawami rozwoju przemysłu
i· rolnictwa, ujawnil naruszenie praworządnoścf
socjalistyczne;. ;akich się dopuszczano. ł podjqł
niezbędne lfroki w celu ich usunięcia, wezwał
do walki przeciwko nastrojom samozadowolenia ł niefrasobliwości oraz zmobntzował
calq
partię, wszystkich naszych pracowników, par•
tyjnych ł bezpartyjn11ch, do przyśpieszenia tem•
pa rozwoju spoleczeństwa radzieckiego, do dalszego podnoszenia dobrobytu narodu radzieckiego".

W czasie trwania XX Zjazdu KPZR po(łjęt.o
rehabilitacji Komunistycznej
Partii Polski. 19 lutego 1956 ro:Cu
„Trybuna
Ludu" opublikowała oświadczenie pięciu partii:
KPZR, PZPR. Włoskiej Partii Komunistycznej~
Bułgarskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Finlandii o braku
podstaw dla
podjęcia w 1938 roku decyzji przez
Komitet
Wykonawczy Międzynarodówki Komunistycznej
o rozwiązaniu KPP. Jednocześnie podjęto decr•
zję o rehabilitacji KPP, wielu jej
działaczy
straconych w latach trzydziestych pod różnymi
fałszywymi zarzutami.
Jednak największą sensacją bylo tajne przemówienie Nikity S. Chruszczowa o kulcie jednostki, a właściwie o metodach 1
sposobach
postępowania Józefa Stalina.
W tym czasie Józef Winiewicz - wiceminister spraw zagranicznych - wracał z Moskwy,
gdzie wraz z pracownikami MSZ l wicemin!·
strem Marianem Naszkows~lm byli gośćmi radzieckiego MSZ. „Zatrzymaliśmy 11ię w Mińsku
-. napisał później \V kslą7.ce „Co pamiętam 1
długiej drogi życia" jako
goAct. młnistro:s
spraw zagranicznych Blalorud, l!uimy Klsieło
też :ważną sprawę

wa. (.„) Kisielow obwozłl nas po odbudowa~
n.ym % gruzów wojennych, nowoczesnym mfdcf•.
Zatrzymal się dlużej przed pomnikiem Stall~
Z niezwyklą emfazą rzucil zda.nie: -r
,,JelU
kiedykolwiek kto§ zechce ten. pomnik' usunqc!,
będzlemy bronili dostępu do niego do ostatka„
Któż mógl się domy§la~. że zabrzmialy tu •cha XX Zjazdu i znane; nam dopiero póinieJ
krytyki epoki stalinou:skiej, dokonanej prus
Chruszczowa".

Referat z niejawnego posiedzenia XX Zjazdu
KPZR wstrząsnął wieloma ludtml f wieloma
partiami.
"

ODGŁOSY

l

„tO

calej rozciąglości dokonaną przez Komttet Cen•
tralny wielką pracę nad priywr6cenlem leninowskich norm życia partyjnego, rozwojem demokracji
wewnątrzpartyjnej,
wprow<idzeniem
zasad kolegialności kierownictwa nci podstawie
realizacji polityki
marksistowsko-leninowskt~j~
nad doskonaleniem stylu ł metod pracy part11j•
nej''.

•
3

dyby obecnie zwrócić
do przypadkowo
się
dobranych ludzi o róż
nym stopniu wykształ
cenia i pracujących
rozmaitych stana
co
pytaniem:
nowiskach z
UMEWAP?
takiego
to
nie
odpowiedzi
zawsze ziesztą ścisłej I wyczermogliby udzie!ić jepującej dynie szefowie jednostek gospodarczych i naukowcy zajmujący się teorią organizacji pracy, o jle oczywiście tacy znaleźliby się w przypadkowo do„
branej grupie Przeciętny obvwatel. bez względu na to, czy
jest nauczycielem czy dozorcą
nocnym o UMEW AP nie wie
na razie nic. przewainie nawe~
pełnego
podać
nie potrafi
brzmienia tego skrótu.

G

w „Skogarze"
się
jut wcześniej - 71
1985 r. przed wprowadzeniem
nowego, zakładowego systemu
wynagrodzeń. Aby nowe płace
najbardziej odpowiadalv
jak
wykonywanym czynnościom za<;tosowano metodę. pozwala-

roi;poczęło
właściwie

jącą

ocenić

każde

stanowi~ko

w punktach. co w dalszej ko-

na ustaleni~
hierarchii zawodów i stanowisk w zakładzie, umożliwiał)
porównanie i określanie różnic
stanomiędzy poszczególnymi
wiskami w sposób już nie subiektywny, lecz wymierny, róż
nicą punktów, a w konsekwenumożliwiło z;różnicowa
cji nie płac w sposób mniej więcej
jasny dla wszystkkh zaintere.
sowanych.
Przy porządkowaniu hierar-

lejności

pozwalało

175 punktów), ucllłźliwoś6 pracy max. 125 punktów) oraz
utrudnione warunki środowis
klł pracy ~max. 90 punktów).
Teoretycznie więc maksymalna wartość pracy wynosić mo ·
w praktyce
że 600 punktów jednak sytuacja taka nie jest
ma bówiem w
możliwa. Nie
produkcyjzakładzie
żadnym
m·m cz.v instytucji takiej pracy.
w:-·źszeg!:>
która wymagałaby
podejmowania
wykształcenia,
decyzji (i odpowiadania za niel
dotycząc~·ch dużej grupy ludz:.
obciążająca fib;,·la bardzo
zycznie i umysłowo, ·a jednocześnie odbywałaby się w wilpomiesz·
gotnym, hałaśliwym
czeniu pod przewodami wysokiego napięcia.
Ta najwyższa wartość punz zakładanej
ktowa wynika

Tu pojawiać sdę mogą rótn!ce, wynikające ze składu osozajmującego
bowego zespołu,
się ocenianiem.
W metodzie tej - a ściślej
w sposobie wykorzystania jej
wyników do określenia wysokryje
kości wynagrodzeń
pewne n!ebezoiesię również
czeństwo ,,pójścia na łatwiznę".
bowie:n, jak
Cóż prostszego
określić, że jeden punkt odoo\\·iada np. wartości 100 zł? Cat.vlko
już
będzie
ła reszta
prostymi rachunkami. w efekcie zanikną zupełnie bodźce do
szczególnie dobrego, ponadprzeciętnego wykonywania własnej
PJ.;;.<i.<:y. Dlatego też punkty powinny stanowić podstawę
pewien
pozostawiając jednak
pr<>C. lub
40
margines np.
mniej na ruchomą część wy-

TER,ESA JERZVKOWSKA

UMEWAP· - co nam to da i ·CZJID grozi?
nie obyło si•
chii stanowisk
Wszystko jednak wskazuje
bez protestów niektórych człon
na to, że wkrótce sytuacja się
ków załogi - np. gdy dotychzmieni - i większość ludzi nie
czasowy &pecjali'Sta (a ludzie z
tylko o UMEWAP - czyli o
takim właśnie tytułem wajdoUniwersalnej Metodzie Wartoś
wali się nawet i w magazynie,
ciowania Pracy - usłyszy, ale
niezgoła
wykonując prace
jej zastosowania odi skutki
specjalistyczne), musiał rozstać
czuje na własnej skórze (czy
co uważał za
się z tytułem,
raczej we własnej kieszeni), w
krzywdzące, miimo iż jednocześ
siebie korzystny
sposób dJ{l
nie jego wynagrodzenie wzrasbądź przykry.
tało. Sytuade konfliktowe byOrganizacja pracy i wszyco zały jednak nieliczne stkie związane z nią zagadniesię z faktem,
pewne wiązało
nia i problemy, to temat nie
wówczas noże wprowadzane
nowy zarówno dla naukowców,
we zasady wynagradzania były
jak i praktyków ze wszystkich
korzystne dla wsz.y-stkich prainstytucji.
i
przedsiębiorstw
cowników.
Nowością natomiast jest sposób podejścia do tego probleMetoda ta w porównaniu z
mu. O ile dotychczas ~prawf
UMEW AP - który obowiązy
organizacji pracy - widzianej
we wszystkich dziewać ma
negatywnie - traktowane były
.była
dzinach gospodarki
jako czynnik hamujący postęp
zbyt szczegółowa i za mało unigospodarce, utiutiniający
w
roku bieżącym
wersalna. W
reformy goswdrażani'e zasad
Więc po raz drugi przeprowapodarczej. obecnie - konkretdzono „przegląd kadr". przynie od X Zjazdu PZPR - podposzczególnym pradzielając
próba spojrzenia
jęta zóstała
cownikom odpowiednią ilość
na to zagadnienie jak gdyby z
punktów, już według metody
drugiej strony. jako na jeden z
uniwersalnej.
czynników sprawczych postępu
Na czym więc polega UMEi to czynników działających w
W AP i co powinien zrobić Jan
sposób ofensywny, skłaniający
Kowalski, aby zdobyć maksyinercji i
do przełamywania
malną ilość punktów, od której
szukania pozytywnych sprzę
w przyszłości · zależeć · ma jego
żeń między organizacją a .wzroswynagrodzenie?
tem wydajności, i w dalszej
Jak sądzę, podstawową spracoraz lepszym
konsekwencji
wą do zrozumienia przez' każ
zspokojeniem potrzeb społecz
jest to, że
dego pracownika
nie
jakości
nych i poprawą
nic \V
statystyczny Kowalski
tylko pracy, ale i życia.
sposobów • tej dziedzinie zrobić nie może.
ze
Jako jeden
Bez względu na to, czy -pracutakiego
praktycznej realizacji
je wykorzystując wszystkie. swe
„nowego spojrzenia" na sprawy
i umysłowe umiefizyczne
zaproponowano
organizacji
jętności, czy tet cały jego wyatestację stanowisk pracy, któjest na to.
śiłek skierowany
rej celem ma być unowocześ
aby w ciągu ośmiu godzin ponienie struktur orgamza:cyjnych
bytu w zakładzie unikać zajęć
gospodarki narodowej 1 pań
w punktach,
-· jego wartość
Oczyw1scie oslągn1ęcie
stwa.
ze stosowania
wynikających
tego celu nie Jest moż.11we w
UMEW AP będzie taka sama.
szybkim terminie. Wymaga tn.in.
Ocenia się bowiem tą metokształtowania -nowyc11 postaw 1
dą nie konkretnego pracownizmian w świadomości społecz
ka - lecz tw6r, kt6ry można.
nej, co zawsze, w każdej dzieby nazwać jego teoretycznym
dzinie. jest sprawą niesłycha
modelem, najbardziej odpowiame trudną. D1atego też atesdającym pod względem kwati·
tacja ma być dualamem dłu
przeprowadzanym
fikacJi formalnych i umiejęt
gofalowym,
ności praktycznych danemu stanie zaś jednorazoetapami .
nowisku pracy.
wą akcją. Z dużym orawdopoJeśli więc przykładowy Jan
przypuszdobieństwem inożna
Kowalski jest inżynierem-me
które w
czać, że te zakłady,
na
ciągu 1-2 tygodni ogłosiły, że
posiadającym
chanikie1n,
dodatek tytuł doktora, ale jeoto właśnie już. jako jedne z
na wbijani11
go praca p0lega
pierwszych atestacji dokonały,
to otrzyma
sprawy wlaśme
gwoździ w deskę podeszły do
tyle śamo punktów, co pracuakcyjnie. bez zrozumienia istoabsolwent
obok niego
jący
ty problemu i bynajmmej na
po11ieszkoły Podstawowej pochwałę za pośpiech nie zawaź to ~łaśnle stanowisko prasłużyły.
cy wymaga wYkształcenia jepośpie
Przykładów takiego
dynie podstawowego.
chu nie było jednak wiele. · W
Podobnie i innymi czynnika·
lakladów i instywięk>z.usc1
mi, które podlegają ocenie
tucji trwają dopiero przygoto·
jeśli konkretny pracownik nie
orz.eprowadzenia
do
wania
robi to niejako
spełnia ich przeg ądu stawi\.. ;sk w różn:;:n
na koszt zakładu i całej załogi.
stopniu zaawansowane i budzą·
jest genialjeśli orrekracz.a małe 1 więil.•te
c~ fJt; .~ a . t L'
ny na własny rachunek. Oczyobawy z.arówno wśrod K1ernwwiście takie nrecyzyjne okreś
mctwa. jak i w sr od t.alóg pralenie ounktuwej warluści pra.c ow 1i1 · z~ch.
cy na danym stanowisku może
zakl·adów da leko
Jednym z
być w przys:?:.lości nodst::iwa do
zaawa !1 SOA· a fi \'t ,: -i .iednoL·ześ·
konkretnych już. decyzji kadnie takieh. gdzie atestacji nikt
rowych. ułatwiających powiesię specja :tiie nie boi jest iódzrzanie ludziom takich funkcji
ki .SKOGAR". Tutaj wlaśn . e
które będą najbatdziej z.godne
przed oar1Hna miesiącami za;z ich przygotowaniem zawodotosowano w praktyc·e - Jak'.)
wym i konkretnymi umiejętnoś
wstęp do or tY$Zlego ori.eglądu
ciami.
- wlaślllt' Uniw„rs:~lną l\'letoPosłużyłam się wyżej orzyde Wartnsdowania Pracy.
jako
kładem wvkształcenia Pr Lemysłu
Prll:'ds eb1 or>! wo
elimlnu .iącym
najpro,tsz~m
Skón.an2!!0 „Skoear" j€' 0 t iedW<'l'.'·stki~ subiektywne czyn niki
nvm lP Iii'! nn.edsit;hi·>r<tw w
oveny Krvteri6w jest jeclna:t
Po i>Ce w1"v<1owan1·m do oilo·
z:nacznie więcej i został)· one
tażnwt·g11 . 1.astn<owan!a rnetodv.
podzielone na cztery pod~ta w oUMFW-.\P. Z d'>świ..idl'1eń tego
we grupy (oficjalna ich ruazwa
zakład J koo v~tai' hę da w przybrzmi: kryteria syntetyczne). A
szło::ki innP. iedn·••tki go<;podarbierze się:
więc pod uwagę
<>ie więc n'i
cze. Posta:-airn.v
(maksymalna
złoźonoś6 pracy
przykładzie tego właśnie zakła
kt6rą można
liczba punktów,
co właściwie
du zrozumieć. o
grupie wynosi
uzyskać w tej
chodzi.
(max.
210), odpowłedzla~o'6
zatrudnienia
Porządkowanie

ł ODGŁOSY

koniecznoścl

takiego opracowania metody, aby była ona
zastosowania we
możliwa do
wszystkich gałęziach i branżach
gospodarki, czyli po ~rostu uni- ,
wersalna, co zresztą uwzględ
niono nawet w nazwie.
W przykładowym „Skogarze"
wyodrębniono i poddano oceni<!
146 stanowisk pracy - w tym
84 robotnicze i 62 inne. Cała
„operacja" trwała około 3 mies.
Oo jej przeprowad·zenia powo- oraz
łano specjalny zespół
się z
podzespoły. składające
ludzi tak dobranych, aby monajlepiej ocenić
gli możliwie
wszystkie warunki, związane z
danym stanowi'Skiem. Członko
wie podzespołów przyz111awali
punkty - przy czym dała się
chyba w
zauważać normalna
skłonność do
takiej sytuacji
zawyżania punkitacji w przewidywaniu przyszłycll pieniędzy,
natomiast członkowie zespołu
weryfikowali ocegłównego .
ny.
W rezultacie rozpiętość punktowa wyniosła od 44 punktów
dla referenta i numeratora do
dyrektora przedsi~
361 dla
biorstwa. Przy czym raz jeszcze warto przypomnieć - nie
· Sest to ocena człowieka --. lecz
kaidy, pełniący
·"$tanowiska i
„zasługiwałby" na
tę funkcję
361 tPunktów.
W porównaniu z dotychczas
stosowanymi metodami UMEogromny k·r ok
WAP stanowi
pozwala bowiem
naprzód sobą wszyze
por6wnnvać
stkie stanowiska pracy. wystę
pujące w całej gospodarce naona jednak
rodowej. Nie jest
idealna - zresztą metody Idealnej nigdzie jeszcze nie opracowano. Jej braki - to m.in.
wyeliminowania
niemożliwość
wszystkich czynników subie:~
tywnych, wpływających na oce-

nagrodzenia, o działaniu motywacyjnym.
Ponadto UMEWAP nie jest
powinmetodą .iednorazowlł na być prowadzona w sposób
ciągły i na bieżąco, z uw2'4tlęd
nieniem mnieniającej się sytuacji. Jeśli bowiem w zakładzie
zostanie wprowadzona automatyzacja - powstaną nowe, niezbędne stanowiska pracy, inne
- ulegną likwidacji. Warunki
pracy, doty<:hczas bardzo ucią
może wydatnie zmieżliwej nić remOi!lt hali i zastosowanie
klimatyzacji. Przyldady takich
- a
zmian moż,na mnożyć
przecież dzieją się one ciągle,
w ka:hdym zakładzie.
celem UMEWAP
Głównym
jest uporządkowanie hierarchij
stanowisk, ułatwienie konstruowania nowych taryfikator6w
wynagrodzeń

I

kształtowania

zar6wno w
polityki placowej
Jak i
skali przedsiębiorstwa.
Jej zastosocałej gospodarki.
wanie nie omacza jednak rozproblewszystkich
wiązania
mów - nie Jest także jeszcze
Jedynie pieratestacją, lecz
wszym do niej krokiem.
wartościowania
Zanim do
pracy przystąpią wszystkie zanie tylko
kłady i instytucje,

z. pe"W!!lością objawią
w praktyce rozmaite trudności, związane ze stosowaniem
tej metody, a także jej pazytywne i negatyi.vne skutki. Nie
jest jednak, jak są<lzę, konieczne, aby zbyt szczegółowo wdawali się w jej ocenę \\'SZY'SCY
zatrudnieni. Wystarczy, aby w
UMEW AP orientowali się doskonale pracownicy specjalistycznych komórek i szefowie przedpraPozostałym
siębiorstw.
chyba
wystarczy
cownikom
wiedza: „co nam to da i czym
to nam grozi".

pilotują<:e

się

nę.

Dość łatwo określić w punktach wartość wykształcenia,
uciążliwość fizyczną
a nawet
ale jak ocenić np. ·
pracy myślenie twórcze czy zręczność?
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ze str. 1
- W pierwotnej koncepcji było 8 makroregionów, a w centralnym występowały obok siebie dwie aglomera·cje: warszruwska
i łódzka. To było nle()Orozumienie. Od 1982 roku jest 9 makroregionów. Aglomeracje łódzka i warszawska należą do róż,nych
regicmów.
- Jakby pan scharakteryzował makroregion środkowy?
- WchC1dzą tu województwa: łódzkie, piotrkowskie, płockie,
sieradzkie i skiemiewickie. Makroregion środkowy obejmuje 6,9:>
proc. powierŻchni kraju, 3,34 proc. ludności, 8,11 pt·oc zatrudnionych, powstaje tu 10,3 proc. ogólnej warto,ści kirajowej prodwkcji, znajduje się 8,41 proc. wartości wszystkich środków trwałych i 8,4 proc. wa'ftości środków trwałych produkcyjnych. Mamy
tylko węgiel brunat.ny i surowce dla produkcji materiałów budowfany<:h. Mamy dwa leje depresyjne: łódzki i bełchatO'Wski. Czte„
ry rejony ekologicznego zagrożenia: województwo łódzkie miejskie całe, Bełchatów, Płock i Tomaszów Mazowiecki. Mamy za.nieczys?JC:rone rzeki: Bzura, Ner, Moszczenica, Miazga, Dobrzyn~
ka. Mamy najrutuy w Polsce przyrost naturalny i wysoki wska:fnik zgonu niemowląt. Pl~ poniżej średniej krajowej. Rolnictwo
słabsze od i111ych, które osiąga jednak wyższe plony, ale nie ze
względu na st~waine nawozy i mechani2ację, a wymuszane niejako przez trey Wielkie rynki zbytu: łód0ki, warszawski i śląski.
ballę
Mamy słabe przetwórstwo spofywcze i niewystarczającą
przechowalnictwa, niedostatek chłodni składowych. Mamy za to
miejsce J:IOd europejski węzeł komunikacyjny i centrum przemys~ lekkiego.
- Obraz wcale nie jest zachęcający. Juź sama nie wiem, czy
cieszyć się z tego miejs~a pod europejski węzeł komunika<:yjny I
centrum przemysłu lekkiego, czy raczej martwić się tym.
- Ani jedno, ani dru~ie. Tu nie chodzi o malowanie białego lub
cza.mego obrazu makroregion'u środkowego. Chod;zi natomiast o
to, źe nauka ma rolę opiniodawczą. Wyniki badań naukowców,
ioh opinie, korumttowanie różnych problemów powi,nno przyczynia~ się do łamania stereotypów. Gdyby w 1975 roku nauka mogła
spełn:ć swoje zadanie, to - mam nadzieję - nie byłoby tego kadłubowego tworu, jakim jest województwo łódzkie miejskie. Teraz też sygnalizujemy te problemy, które naszym zdaniem, albo
mają szanst: na rozwój ma,kroregionu, zmianę jego dotycbc-za.sowego charakteru, albo nio-są z sobą nowe zagrożenia.
- Wyjaśnijmy może to po kolei. Od czego proponuje pan zacząć?

oo spraw komunikacj'L Zawsze mnie to fascynowało.
- Powiedział pan: miejsce pod europejski węzeł komunikacyjny. Jak pan w rozumie?
-

Może

- Popatrzmy na makroregi°'n w sposób historyczny. Tu iawsze l~rzyrowa-ty się szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód,
:z p6łnocy na pohldnie i odwrotnie. Ten relon Polski spełniał zarwsze rolę j,akby scaTającą, łączącą. W Piotrkowie. Lęczvcv. Lowicm, Sieradzu odbywały s!e zjazdy szla,chty. Tu bvłv elekcie. a w
Piotrkowie był Tljl'bunal Koronny. Stąd na:i;wa Trybunalski. Miasta te były też centrami róimych ziem. Lódź natomiast nij?dy takie.i roli nie pełniła. Jej rozwój nastąnił w latach rozbiorów,
kiedy naturalne więzy l sz'klaki komUll'likacvlne zostały poprzecinane. Lódź - która leży w mieiscu centralnvm - znalazła się
poza t\"szelkimi wa'Żniejszymi szlakami komunikacyjnymi.
- O lA>dzl mówi się złośliwie, te dworzec ma w Koluszkach,
a lotnisko w Warszawie.
Nie tylko. Ważne trasy komunikacyjne ma.ją polącZE"nie :z
w Kutnie, Koluszkach i Kars?.:nicach Dwie ważne Fnle
komun1kacyjrne łączą.ce S!ąsk z Gdvnia i Gdańskiem omiiaią
Lód:f. A przecież Lódź po aglomerac.ii śląskiej i warszawsk 1 ~j
jest trzecią co do wielkości. Przez więcej niż pół wieku po odzyskaniu nieoodlei?ło-ści nie nadrobiliśmy tego. co zrobiono wadliwie. A na dodatek Warszawa wszystko c!agnie w swoją stronę.
- Jest przecie! stGlicą.
-

Lodzią

-

-

I to właśnie jest stereotyp.
Przecie! łn prawda.

- Owszem. Ale nauka musi te! mówić inne prawdr, które
czasem są trudne do przyjęcia, bo burzą stereotypv. Warszawa
jest stolicą - to prawda, ale prawdą jest też i to, że Warszal\va
leży peryferyj.nie w stosunku do centrum komunikacyjnego, jakie
znajduje się w okolicy Lodzi.
łn niczym bluźnierstwo!
Ale tak jest. Może to zresztą każdy sprawdzić przy pomocy eyrkla i szkolnego atlasu. Trzeba w tym celu wziąć promień
200 km i zakreślić ntm koło z Lodzi i Warszawy. Wtedy widać,
jakie obszary pozostają poza tym zasięgiem i jaka jest między
nimi różnica.
Można też wziąć inny miernik: promień 400 km, bo tyle mniej
więcej samochód przejeżdża w clągiu doby. Z Lodzi te 400 km
sięgają po wierzchołek suwalszcz~ny, Bieszczad i prawie po Zale<\v Szczeciński. Z Warszawy - po Bieszczady, a poza tym promieniem. jeśli! idzie o Warszawę, pozostaje 9 województw zachodni<:h. A więc centrum komunikacyjne współczesnej Polski przesunęło się w naturalny sposób ·w stronę Lodz~. Niegdyś szlaki
komunikacyjne krzyżowały się w Lęczycy. Ze Szczecina i Gdańska
- a więc znad Bałt}"ku - biegły d·rogi przez Lęczycę w stro. nę Morza Czarnego i Adriatyku. Dziś szlaki międzynarodowe ·
krzyżują się w rejonie Lodzi. Przebiega tędy s~zególnie si.lne
pasmo tranzytowe między północą a południem. I to jest szansa
ro2'i\vojowa dla Lodzi.
- Pięknie, tylko jak pogodzić centralne połoienie lA>dzi i centralne funkcje Warszawy jako stolicy? Boję się, źe to są sprawy nie do połączenia, ja.k . ogień I woda. Zresztą liódź leży tak
blisko Warszawy.

-

Brzmi

-

-

I dlatego nie mamy w Lodzi lotniska A

było

do 1958 roku.

- No tak. tylko coś się w komunikacji lotniczej zmieniło i
f,ublinek stał się ciasny. Zresztą na Okęciu też jest ciasno. Dziś
juź nie spotyka się miast, które mają w środku-lotnisko. Trzeba
więc wybudować nowe. Czy nie może ono znaleźć się pomiędzy
Lodzią a Warszawą?
- Wszystko można zrobić, jeśli patrzy się na to w sposób niepartykularny. A Warszawa choć jest stolicą, grzeszy często partykular~r<m"lem.

Czy moglibyśmy przejść do pr7;emysłu lekkiego. Czy to źle,
w tym makroregi'onie przeważa przemysł lekki? A jeśli źle,
to co z nim .„robić?
- Powiem od razu. że j~tem przeciwny tym poglądom, które ~łoszą. ;i;e trzeba zlikwidować przemysł lekki. bo w kraiach
rozwijających się je.c;t tań.sza siła t·obocza i są surowce na miejscu, więc my z nimi nie wytrzymamy konkurencji. W moim przekonaniu jest to pogląd błędny i zaraz postaram się przytoczyć
na to lllt"gumenty.
Po pierwsze -· mamy znakomitych fachowców i tradycje, ł
nie wolno tego potencjału zmarnować. Mamy - Po drugie wspaniale '\W.Omictwo, które jest w cenie w &wieoie. Po trzecie

że

Foto: G11e11or~ Qałaaińald

-
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w środku Polski

WYSPA AND.ROS

w:ić

Zatrudnił
leży

na Morzu Egejskim w
archipelagu
Cykladów.
Powierzchnia - 380 km kw. Zamieszkuje ją ponad 30 tys. mie-

szkańców.

- mamy wlasne potrzeby, kt6ry<:h nie zaspokoimy importem, na
który zresztą potrzeba mieć środki, mamy też możliwości eksportu, a wiadomo, że dewiz nam potrzeba. I teraz i w przyszl<>ś
c:i będzie potrzeba. .
- Ale jesteśmy uzaletnłenl od importu surowca. Poza tym teco typu jedno"ldność przemysłowa zawsze bardziej Jest podatna
na kryzysy ł załamania. No i obserwujemy pewne niekorzystne
t:jawiska: w latach 1980-1984 w makroregioni e środkowym prodqkcJa globalna przemysłu lekkiego w cenach z 1982 roku. mierzona spadła o 15,9 procent. a · w Polsce - o 3,6 procent. Co
pan na to?
Mogę powiedzieć tylko, że nie
przemysłem lekkim. Załóżmy, że

-

z

ma u nas koncepcji, ro dalej
li.kw·idujemy ten przemy.st I

co dajemy w zamian?
- Mogłabym powtórzyć zasłyszane opinie. te w t.o mieJsce
1towinny powstać fabryki wytwarzające maszyny, urządzenia elekłrołechnlczne czy elektroniczne .
- A skąd wziąć fundusze na takle inwestycje? Przecież wiadomo, że nie ma takich pieniędzy, ni.e ma możliwości budowania
l tak dalej. Komuś te maszyny też trzeba sprzedawać.
Myślę, że tu działa inny stereotyp.. Mianowicie założenie, że po
likwidacji jednego przemysłu musi być drugi. Po lekkim - maszynowy. Jeszcze raz zastrzegam, że jestem przeciwny Hkwidacj.i przemysłu lekkiego. Ale też jestem gorącym zwolennik!em
rozwijania szeroko rozumianych usług. Tu wrocę do spraw komunikacji. Przecież zlokaHzowainle węzła komunikacji międzyna
rodowej w Ladzi - to nie znaczy, że na skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej z aleją Adama Mickiewicza - powinno przynieść duże korzyści właśnie poprzez rozwój usług.
W Holandii, którą znamy jako k'raJ rolniczy, rolnictwo daije
tylko 8 proc. doehodu narodowego, przemysł 30 proc., a usługi
około 60 proc. Holandia jest krajem tranzyta·wym , posiada s;eć
autostrad i umie czerpać z tego korzyści. W portarh holeond~
sk'ch przeładowuje się towairy dla odbiorców w centrum Europy
i dalej.
Nasze porty bałtyckie też mogłyby spelniać podobną rolę dla
T.nacznej części Europy.
- Jakie jeszcze korzyści upatruje pan we współdziałaniu wojcwódzhv w ramach makroregion u środkowego?
- Przeciwdziała.nie zagrożeniom ekologicznym . Makroreg!on
środkowy czy to się komuś podoba, czy nie - jest już środ
kową depresją. O lejach depresyjnych już wspomniałem. o cztei-ech rejonach zagrożenia - również. Do tego wairto dodać najmniejsza ilość lasów w kraju, a także duże zapylenie. Emtsia gazów i pyłów w przestrzeń nie ograin!cza s\ę tylkc; do najbFższego rejonu fabryki, ale ldz!e daleko poza gra.n'ce makroregionu. a nawet kraju. My też c'erpimy na skutek różnych truci-zn, które wiatr przywiewa do n1".s z zachodu czy południa, nawet z odle~lego - wydawałoby się - RFN.
- Lódzkie ścieki l)lyną do Bałtyku.
- Dlatego ogromnym sukcesem j~t fakt, że w trudnym okregie, kiedy ogra.niczano wszelkie lnwesty>cje, nie zatrzymano budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Wybudowano też 14 mał,"Ch oczvszczalnl. Tu wła~nie mogą powstawać oddolne inicJatywy zmierza<lace do budowy taklch oczyszc;;alni. Moż.e to być
in'icjat}"Wa miast, gmin ! temu podobne.
Do rozwiązania jest sprawa wody. W Lodzi j'llż zaczyna powoli brakować wody. Czy mamy· zatem czekać aż jej zupełnie zabraknie, czv też i;zukać sposobów na budowę drugiej nitki wodociągu Lódź Pilica?
- Cz:v uważa pan. źe inne województwa nam pomGgą w teJ
sprawie? Przecież t-0 kłopot Lodzi, a nie ich.
- Można myśleć i tak. Ale to jest myślenie partykularne , wąs
kie. które do niczego dobre~o nie prowadzi. Można jednak myśleć inaczej. Na przykład. że sprawa zagrożeń wynikających z
Bełchatowa - móV1:iąc w dużym upr05zczeniu j.est tylko i wylączttie sprawą wojewody piotrkowskie go. A to nieprawda, bo
zagrożenia środowiska wypływające z Bełchatowa nie dotyczą jed.vnie województwa piotrkowskie go. Podobnie ma się spraiwa z
Płockiem i l..odzią. Jest zatem pole do współdziałania. do współ
pracy. wreszcie - nie bójmy się tego określenia - do wywierania nadslrn. Na przykład makroregion środkowy nie godzi się
na· budowanie czegokolwiek bez oczyszezailni ścieków i innych
urządzeń och"rony środowiska i prezentuje jednolite w tej sprawie ~tanowisko.
- Brzmi to tak
u nas możliwe?

pięknie, że

ai nieprawdziwi e. Czy to

byłoby

-

ZapNvne trudine do osiągnięcia, ale koniecme. Nie można
tkwić w stereotypach myślowych, w skostnieniach , gdy
idzie ciągle naprzód. Czyż maimy stać się ogonem Europy?
A bez nowoczesneg o myślenia, bez łamania stereotypów do niczego nle dojdziemy. B~dzie nam wygodnie, a.le będziemy tkwili
w zacofaniu.
ciągle
świat

·'

- Zgadzam si~ w zupełności. Ale jak oslągną6 taki\ zmianę?
· - Proponowałem kiedyś federaeję województw. Koncepcja makroregionu - nawet po zmianach w 1982 roku - jest tylko
sposob·•m na łatwiejsze admi<nistrow anie i planowanie dla władz
centralnych. Jest to twór zawieszony po.nad radami narodowymi, zu.peln'e z nimi n;e powiązany. Moja propozycja zmierza
ku temu. aby powstał twór - w ramaeh makroregio.n u środko
wego - który łączyłby dzia?anta wojewodów I rad na.rodowyeh,
co nie stoi w sprzeczności z ustawą o samorządzie terytorlatnym .
Czt>goś takiego do tej pory nie ma. poza współdziałaniem gmiin
na żuławach i rad narodowych miast nad Bzurą.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby wojewodowie l rady
narodowe w makroregion! e środkowym podjęły takie współdziała
nie. Nauka powinna im w tym pomóc, dostarczając ekspertyz i
opinii. Spraw do rozwiązywania I to rozwiązywania wspólnego
jest naprawdę aż nadto. A ju:i.: starożytni Polacy wiedzieli, że
razem lepiej i skuteczniej. Dlaczego dziś maimy być głupsi od
nich? Dlaczego Polak ma ciągle być mądry po szkodzie? Trzeba
wszystko zrob'ć, abyśmy byli mądrzy przed szkodą, abyśmy do
tych szkód nie dopuszczali. I razem byłoby na.prawdę skuteczniej.
- Mogę się tylko przyłączyć do łych 'poglądów I wyrazić nadzleję, te jednak nam się nda l)nełamać przede wszystkim bariery w myśleniu. I to jak najszybciej!

Ro1mawiała:

BOGDA MADEJ
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Oe! iu t ra będą , ta p;·acoinni!

Ojciec - Georgijos - ogrodnik. Matka - Zoitsa - przy
mężu.
Rodzeństwo
dwaj
bracia, obaj starsi. Majątek rodzinny - trzypokojowy , parterowy dom wymurowany z 'kamienia, ogródek, w którym udają się ziemniaki, pomidory,
ogórki
skrawek
ziemi
wniesiony w posagu przez matkę.
'
Ojciec Nikosa Marinosa był
ogrodnikiem jedynie z nazwy.
W rzeczywistości był dzierżaw
cą zatrudnianym przez najbogatszego człowieka na wyspie
Etnpirykosa Stamatiosa.
Człowiek te.n był jedynym liczącym się
pracodawcą na
wyspie. Dlatego płacił mało.
Tak mało, że' na greckiej wyspie Andros dzieci zaczynały pomagać rodzicom w wieku kilku
lat.
Niko.s miał szczęście. Przez

Murzynów -

byli

jeszcze

tańsi.
Dużo czytał.

Broszur-0we wydawnictwa w języku greckim.
Lektury bez wyboru. Na ostatniej stronie książki reklama innego tytułu. Mieszanina nazwisk
i
rodzajów literatury.
London i Faulkner, Balzak i
Coe-per.
Dostał

tę

książkę

zupełnie

przypadkowo . Do jej kupna,
podobnie jak do kupna wielu
innych zachęciła go reklama na
ostatniej stironie. KupiŁ Mieszkał już wtedy u kuzyna prowadzącego
w Nowym Jc>rku
grecką

restaurację.

Otworzył

drzwi jego pokoju

właśnie, gdy
zaczął czytać. Zapytał, co to za
książka. Odpowiedział, żeby zobaezył sam. Kiedy rzucił okiem
na tytuł kazał ją wyrzucić. Nie
zgodził się. Nie potrafił okreś
lić, dlaczego ta włatnie książka
była dla niego tak ważna. Nie
potrafił mimo, iż wiedział, że
ona nadała kierunek jego ży

ciou.
Na okładce, jaskrawo czerwone linie i tytuł: ,.Stany i re-

kretarza. W'laściwie to powiedzlat: - „chcemy by towar:::ysz
był sekretarzem" . I
zostaiem
nim.
Dlaczego wtedy szliśmy, dlaczego nie było momentu wahania. Bo byla rozpacz, praca
przez jeden, dwa dni w tygodniu, wieczna niepewność, mycie
podlóg w restauracjacti , zm,ywanie talerzy przyjmowane jak
dobrodziejstw o. Przez
4 Lata
nie miałem st:złej pracy.

TA~?ON

SPRINGS,

FLO~VDA, 1938 RQK.
Nick Marinos - dziennikarz
gazety
„Em pros"
zamknął
drzwi wynajętego pokoju i wyszedł na ulicę. Dwóch mężczyzn
czekających
przed
bramą
schwyciło go pod n~ce.
-

Czego chcecie!
idziesz!?
- Co was to obchodzi!
- Chcesz wiedzie~. comnii,
co nas obchodzi? Nazwiska ludzi, o których pisałeś!
Z Tarpon Springs Marinos
Dokąd

·wysłał do redakcji
greckich rybakach

reportaż o
poławiają-

Z WJSPJ Andros na Mazowsze
czątkow0

Ale · wolucja", autor:
rozLenin.
Po-

u kuzyna.

- To byt niedobry
BH.

człowiek.

Drugim miejscem "pracy był
za'klad fryzjerski. Przez cztei-y
Iata piast0<wał stanowisko pomocnika szefa.

PIREUS

DE1ROIT

żeglugowe. Przed wejściem tłumek mężczyzn. Wśród
nich
szczupły,
ciemnowłosy,
niskiego wzrostu chłopak o ży

wych, niebieskich

twierają się drzwi.
starszy mężczyzna
pieru w dłoni.

- Potrzebni
na statek!

oczach. · OStaje w nich
z kartką pa-

mładzt

ludzie

Wzrok zatrudniającego wyła
wia z tłumu jego sylwetkę.
Krótka rozmowa, pytania o
wiek, nazwisko ...

KAM AR OT OS
Przetłumaczenie tego słowa na
polski odbiera mu całą poezjG
brzmienia. Kamarotos to chło
piec okrętowy, dziecko gotowe
na każde skinienie kapitana.
Dziecko biegające o każdej porze po kawę do messy, zastę
pujące uszkodzony telefon pokładowy, czuwające nad snem
przełożonego.
Kamarotos
to
pies kapitana.
Okręt nazywał się Andreas.
Był
to duży, transoceanicz ny
statek pasażerski. Należał do
milion~a Empirikosa Stamatiosa z wyspy Andros. Płynął
z Grecji do Stanów Zjednoczonych. Port docelowy Norfołk w
stanie Wirginia.
Miał wtedy _16 lat. Nie miał
zamiaru schodzić na ląd. Spotykał Greków wchodzących na
pokład. Opowiadał im nowinki
z kraju, niektórych informował o losach ich bliskich. Był ,
kamarotos do ostatnie.go dnia,
kiedy na statek wszedł brat
Nikosa. Okazało się, te mieszka , w Norfolk, ma pracę, ma
gdzie mieszkać. Nikos zootał u
brata. Miał dużo szczęścia. Był
to ostatni rok przed wprowadzeniem nowelizacji prawa imigracyjnego.

PIERWSZE LATA
pobytu w Stanach. Opis faktów, opis życia zamyka się monotonną wyliczanką nazw
i
adresów greckich restauracji,
zakładów
fryzjerskich. Zmieniają się nazwy miejscowości,
stanów: Norlh w Carolinie,
Tarpon Springs na Florydzie,
Youngstown w Ohio, Detroit,
Nowy Jo.rk.
Czas pracy 12 godzł11
dziennie. Wynagrodzen ie - 10
dolarów tygodniowo. Opłata za
mieszkanie - 5 dolarów. Miejsce pracy - ,,Lunsch Room"
- mała grecka knajpka w Norfolk przy Gramby Street. Po
całodziennym zmywaniu naczyń
brakowało sil na poznawanie
Ameryki. Na przeszkodzie stawała tet nieznajomość języka.
Ale po roku pracy Nikos opanował jut angielski, przynajmniej na
tyle, by z.rozumieć
iłowa właściciela:

cych gąbkę. Odmówili sprzedania połowu po zalośnie nisluch cenach. BoJkotowano ich,
pi ooowano zastraszyć.
.Mężczyźni byli członkami Ku
Klux-Klanu. Jeszcze
minę
ła fala strachu, jdką rozpętali
członkowie tej organi zacji paląc
żywcem
czterech robotników
zamkniętych w więzieniu jednego z miasteczek stanu. Marines przesiedział w podobnym
więzieniu
10 dni. Pożegnano
go słowami: - Jeśli powiesz,

nie

Park miejski. Na ławce siedzi
mężczyzna. Czyta grecką gazetę „Empros".
Tym mę.:czyzną
jest Nick Marinos.
Obserwujący
go
człowiek
waha się, wreszcie siada obok.
-

Biuro

Włodzimierz

Pan jest Grekiem?

W odpowiedzi skinienie

gło

wą.

-

Widzę, że

czyta pan „Empros". Jak panu się podoba ta
gazeta?
- Dobra.
- Może więc przyjdzie pan
do naszego klubu na ulicę Saint
Twain?
- Przyjdę!
Powiedział mu, że przyjdzie,
chociaż wcale nie miał zamiaru tego robić. Chciał, żeby da-

gdzie

byleś, źle skończysz!

„Empros" to była komi.mistyczna gazeta, tygodnik wydawany w języ..ku greckim przez
sekcję grecką KP USA. Póź
niej w latach czterdziestych
zmienił
nazwę
na „Hellenik
American Tribune".
- Trafilem do niej... - opowiada - w polskim jest takie

wyrażenie
„na wariackich
papierach"? N o więc trafilem
tam na wariackich papierach.
no mu spokój. Po raz drugi
5pot.kał tego
człowieka
przy- - Po strajku w Fordzie, po aresztowaniu ni!! moglem pozostać _
padkowo. Przechodził Moonrou
w Detroit. Pojechalem do 'NoAvenue i prawie wpadł na niewego Jorku. Wszedłem do· pogo. W tej okolicy mieściło się
wiele greckich restauracji, za- mieszczenia redalecji. Pisywałem do nich, więc kiedy
kładów się
taka grecka ulica
przedstawiłem,
to nawet się
Często tam bywał. On właśnie
ucieszyli. „To ty jesteś Mariszedł do klubu. Zaciągnął go
nos? !". Z ro bilo się szalenie
ze sobą.
sympatycznie .
Oficjalnie, przynajmnie j w
Nie przypomiopinii ludzi z zewnątrz, byli to nam sobie, kto to powiedział,
ale zabrzmiało ta jak oznajkomuniści. Nie tworzyli jednak
mienie decyzji jakiegoś spójnego bloku ideo„będziesz z
nami pracowal". Początkowo
wo-polityczn ego. Podo.bnie zrezarabialem symboliczneg o dosztą, jak cała ówczesna partia
lara tygodniowo. Dopiero po
amerykańska. W
jej ramach
kilku tygodniach pocłniesiono
funkcjonowały obok siebie róż
nam stawki do 10. Zresztą to
ne orientacje , odłamy, Dostał
nieważne. Nigdy
się
w
nie interesoręce
ludzi,
którzy
waly mnie pieniądze.
odpowiadają
polskiemu poję
ciu komunisty.
Smutne bylo
to, ale ;jakiś
Pirzychodził do klubu coraz
gO'Tliwiec wycinał moje teksty
częściej. Rozmowy, dyskusje i przesylal na Andros. Dla rowciągnęło go to.
dziców to musial być cios. Syn
komunista!

DETROIT 1932 ROK.
Strajk w zakładach Forda zorganizowano na znak protestu
przeciw redukcji zatrudnienia.
Manifestanci docierają na plac
przed wejściem do fabryki. Są
wśród nich przedstawicie le róż
nych narodowości. Na ezele
grupy greckiej sekretarz greckiej organizacji komunistyczn ej
Athinion Nick Marinos. Ponad
pięć
tysięcy
demonstra-n tów
wychodzi na plac. Kilkadziesiąt metrów przed nimi kordon
policji.
Głos z
megafonu: - J eżeU
zrobicie jeszcze krok, będziem11
strzelać!

Przywódca młodych komunistów zrzeszonych w organizacji Young Workers Liberntion
League Joe York rusza pierwszy. Pada też jako pierwszy.
Razem z nim od salwy oddanej w tłum demonstrantó w ginie młody Włoch Deblasio. Policja ro.zpędza tłum, wśród aresztowanych jest Mari.nos.
-

bu -

Stalem się bywalcem klu-

opowiada teraz. -

Odpo-

wiadala mi jego atmosfera. Zauważylem, że
coraz bar-dziej
interesują
mnie prowadzone
tam rozmowy, dyskusje. Początkowo bylem
biernym sluchaczem, ale z czasem sam zacząlem zabierać glos.
·
Pewnego dnia podszedl do
mnie jeden ze znajomych i
ozna;imil, że wkrótce będq wybory do wladz Athinton t onł
chcą, abym kandydował na se-

-

Gdyby wybuchŁa wojna
Stanami a np. Polską,
to po której stronie byś wal- '

międ z y
·czył?

Odpowiedział , że taka sytuacja Jest niemożliwa. Ponowiono pytanie:
- W żadnej sytuacji nie waZ-

czyfoym przeciw socjalistyczne r.:.u paiistwu.
- ·chcesz walczyć przeciw
Stanom Zjednoczonym !
- Niczego takiego nie powiedz ia~em.

ANDRZEJ KUCHARCZYK

cztery lata mógł się uczyć.
już jako 11-letni chłopiec
począł pracę
zarobkową:

szystowska junta wojskowa.
G re cji, w ittórej czekało go w
naJlepszym razie więzienie.
Pytanie było banalne:

Adwokat . uprzedzał, żeby nie
odpowiadać na tego typu pytania. Zlekceważył. ostrzeżenie.
Była

przed

nim

perspektywa
10 lat)

dług Jl etniego (minimum
więzienia w USA.

Wyszedł na wolność za kau-

cją.

Grek, bezpartyjny, wpła
c!l żądaąe 5 tys. dolarów. Ale
fakt, że wyszedł z więzienia w
niczym nie zmienił jego sytuacji. Napal był przesłuchiwany,
nakłanian,y do podpisania róż
nych pap.i erków. Kiedyś przyszedł brat. Musiał
to zrobić.
Przyniósł dokument, w którym
stwierdzano, iż wyrzeka się poglądów i jako uwiarygodnie nie
tego, zobowiązuje się wykorzystać P.Osiadane informacje
do
zwalczania komunizmu.
Zatrzymywal i na ulicy, zaprasiali do restauracji... Kulturalni· panowie prowadzący
kulturalne rozmowy na , jeden
jedyny temat.
fvLnnos 'musiał udowodnić
prz;.!d sądem, i~ w wyniku dep:irtacii do Grecji zostanie narażony na więzienie lub śmierć.
Jel.eli przeprowadzi tego rodzaju dowód, a nie znalazłby się
kraj, który zechciałby go przyjs.r::, g:oz.ilo mu więz.ienie w
::>tan~ch i... deportacja do Grecji.
mość

Cały

-

czas mialem

mówi

świado
że
farsą. Caty

teraz

wszystko to jest
ten proces, wszystkie dowody
byly przecież mało ważne. Nawet gdybym udowodnił, że w
G1 ecji czeka mnie niechybna
śmzerć wysialiby
mnie tam.
Wystaliby, gdyby nie znalazł
s ię kra3, który
tgodzilby się
udzielic mi azyh1.. Polska mnie
uratowała, dlatego stala się tak
droga. Nigdy nie czułem się tu
obco.

POCZĄTKOWO

ŻYŁ

WSRóD GREKÓW.

•• • 1- ; '•
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przyjaciół,

którzy przyjechali
tu wcidnieJ. Znał kraJ z ich
opisów, z listów, jakie pisali,
do mego do Ameryki. Nie musiał ju~ kryć się
ze swoimi
przekonaniam i.
- Władze polskie zaświad
czyly, że jestem obywatelem
PRL. To bylo konieczne. -Caly
czas wisiała nade mnq groźba
deportacji.
Bardzo chciałem pracować,
chciałem być
Potakiem żyjq
cym tak jak pozostali ludzie w
kraju. Bolesław Bierut, które.
go poznałem w Warszawie pokazał mi legitymację
partypiq
i powiedział: •to jest
twoje
obywatelstwo . Nie chciai nawet
słyszeć
o
tym,
bym podjął pracę. Nie znasz języka mówil - nie znasz kraju, jak
chcesz pracować? A ja tylko
żatowalem, że nie przyjechałem wcześniej.
Trudno uczyć
się wszystkiego
od początku
NOWY JORK,
mając ponad pięćdziestąt lat.
1955 ROK.
Nigdy nie pylem zaślepiony.
Widziałem wiele rzeczy złych.
Mówiłem o nich głośno. Kiedyś
Nick Mariinos kieruje od 1940
na zebraniu w zakladzie zarzuroku sekcją grecką ogólnoamecono mi, że moje wypowiedzi
rykańskiej organizacji Internasą
złośliwe i niekonstrukt ywtional Workes Order, skupiane. Odpowiedzta lem, że nie
jącej
członków
mogę
postępowych
wypowiadać
się
konorganizacji, związków zawodostruktywnie, bo nie ma podstaw
wych, której celem było niedo
wznoszenia
konstrukcji.
sienie pomocy ludziom prześla
Chcieli mnie zwolnić z pracy,
dowanym za lewicowe poglą , wydalić z partii.~
dy. Marinos jest także dyrekWarszawa, Poznań, znowu
torem pisma „Hellenik AmeriWarszawa, pobyt w Jastrzębiu
can Tribune", należy do grona
sanatorium, przypadkowe
kierowniczeg o Komunistycz nej
spotkanie z kobietą, która póź
Pa.rtii Stanów Zjednoczonyc h.
niej została żoną Dwupokojowe mieszkanko w Tomaszowie
Powtarza się znana sytuacja.
Mazowieckim . Praca w Zakła- ,
Dwoch mężczyzn idących podach
Włókien
Chemicznych .
czątkowo nieco z tyłu wyrówKłopoty ze zdrowiem. Renta.
nuje krok. Błysk legitymacji
Wydawać by się mogło, że
FBI: - Jest pan aresztowany.
w polskiej części życiorysu
Jeden z funkcjonarLus zy wyNicka Marinosa nie ma barwy,
ciągnął urzędowy papier - nanie ma mocnych
zdarzeń. że
kaz aresztowania . Brak adnozagubiła się walka. Ale to tyltacji o powodach zatrzymania.
ko pozory. Nastąpiło przesu- Chce pan zatelefonować?
nięcie płaszczyzny rozgrywania
Marinos kontaktuje slę z rerzeczy istotnych do wnę_trza,
dakcją. Cywilny samochód przedo zakamarków własnego mywoti trzech mętczyz.n d<r miejślenia nakazującego konfront<f'
skiego więzienia.
wać, zadawać pytania, porów-.
Jedno z wielu pytań, poprzenywać. I nie o trywialne po-.
dzone
próbami zastraszenia,
równanie odJegłych światów· tu
propozycjami współpracy, zochodzi, lecz o coś bardziej waż
stało zadane w chwili, gdy ponego - o konfrontację ide-i z
stawiono go prted możliwością
jej kon~retyzacją.
wyboru: zadenuncjow anie · 10
komunistów i pieniądze pozwalające na dostatnie życie
lub
deportacja do Grecji. Grecji,
w której rządy sprawowała fa-

•

ODGŁOSY

5

ze str. t

-

zwyk1e konstrukcje klasyczne,

Wiem, że z „Jedynki" czyli
Przedsiębiorstwa
Udzldego
Budownictwa Miejskiego nr l
wyodrębniły się w swoim czasie dzisiejsze kombinaty „Południe", „Wschód" I „Północ",
Czyli specjaliści od 1 mleszkanlówkL A „Jedynka" stroniła
od tej niewdzięcznej roboty?
- Ależ skąd! Nigdy od mieszkaniówki nie uciekaliśmy!
Faktem jest, że nieco odetchnę
lłśmy po likwidacji zjednoczeń,
bo do tej pory traktowano
rafirmę jako -swoiste koło
tunkowe: gdzie mieszkaniówka
tam posyłali „Jezagrożona dynkę" Ale to nieprawda, że
ja kiedykolwiek od niej stroniłem. Przecież to łatwa 1 prosta robota, o wiele prostsza
ni.ż te moje nietypowe gmachy użyteczności ·publicznej.
- W najlepszych dla budownictwa mieszkaniowego latach
oddawaliśmy w Lodzi chyba
około 9 tysięcy mieszkań?
....- Więcej nawet, bodaj

oddanych

1979

nad 10
-

zostało

tysięcy.

A obecnie?

W

się
szkań,

t:Y tl! 1 metud:)<

- r,o. r·

- Można to i tak określi~.
Przy wielkiej płycie cieśla niepotrzebny, toteż łódzkie kombinaty mają ich raptem po
kilku.
,
- A „Jedynka"?
- Ja mam ponad stu, jestem potentatem w skali kraju. Dobry cieśla to dziś prawdziwy skarb, ja ich zresztą
jako
traktowałem
zawsze

potem śmieją się, że brygada
stawia majstrowi piwo - jaki
on dla nich stanowi autorytet.
w jaki sposób może egzekwować wysoką jakość pracy?
- Ależ panie dyre'ktorze, umawialiśmy się, że to jednak
ja będę zadawał pytania... 1
słów
. czas już chyba, byśmy
kilka powiedzieli o budowie
Szpitala-Pomnika Matki Polki.
Wszysr.y śledzimy tę budowę
z uwagą, bieżące meldunki prze·
kazuje prasa, telewizja. Przy·
pomnijmy więc w telegraficznym skrócie, na jakim etapie
jesteśmy obecnie, czyli dziś, bo
sytuacja zmienia się na tej bu dowie dziwnie szybko ...

zależy od projektantów, ja muprzeszę ściśle dokumentacji
strzegać. Nawet jeśli widzę, że
przyjęli współczynniki bezpieczeństwa maksymalne a nie mi-

nimalne. Ja jestem spokojny,
wiem, że wszelkię konstrukcje projektował na przykład Janusz Frey z „Miastoprojektu". To rzeczywiście Indywidualność, nigdy „profilaktycznie" nie sugeruje większego niż
czy
potrzeba zużycia betonu
stali. Gdyby nie on - do dziś
byśmy pewnie grzebali się w
Sródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej„.
- W Jednym z wywiadów
nazwał pan Jej realizację swoistym awanturnictwem technicznym i gospodarczym.„
- To już dziś historia, ale
rzeczywiście były w czasie budowy łódzkiego „Manhattanu"
momenty, kiedy do 2:.awału był
tylko krok. Na przykład w okonstrukcyjnej
statniej fazie
jeśli

- Rzeczywiście tempo raczej
nieznane z reahzacji innych,
podobnych obiektów. W ogóle
muszę przyznać, iż dużą satysfakcję na stare lata sprawiła mi
w
ta inwestycja. Nietypowa
każdym calu, bo wiadomo było

reprezentujących

,,barwy" sledemn .i» fu p rzedsięb i<1rstw.
- Taka inwestycja to doskonała szłrnła dla młodych techników, inżynierów, mają nkazję
zdobycia zawodowych ostróg .••
powiem
i
Oczywiście,
się
szczerze, że pr l Y je mnie
któregoś dnia zdziwiłem, gdy
doliczyłem się bodaj 26 inżynie
rów z „Jedynki". To dla nich
praktyczny poligon:
świetny
niekonv-·encjonalne rozwiązania,
ogromne tempo, dokumentacja
późno.
wciąż spływająca zbyt
Inicjatywa i wyobraźnia, wysoka jakość robót i doskonała or.
ganizacja pracy - te elementy
są wciąż na placu budowy obecne, bo tylko one gwarantują
końcowy sukses. J muszę przyznać, że znakomicie kontroluj(!
całość dyrektor bud(')wy z ramienia generalne"o wykonawcy
- inżynier Ryszard Warych. On
naprawdę poświęcił t.ej Inwestycji cztery lata życia, spędza
tam autentycznie po kilkanaś
cie godzin dziennie. Wierzę w
niego, wierzę w ludzi.wierzę, 7.e
zdążymy!

k'
•
d
;
;
b
•
•
t
·1
.N&J a w1eJ yc -sre n1a 1e~.„
„śmietankę'', arystokrację wśród

budowlarzy. Ale
dziwimy, skoro

czemu

się
przestal:śmy

młodzież kształcić w tym I innych, trady cyjnych zawodach.
- Czyżby cieśla czy murarz
to zawody ujmę przynoszące?
się dziwię, ale cóż
Też
Cieśli nie ma,
mogę poradzić
a zamiast tynkarzy opuszczają
szkoły „technolodzy robót wymożemy
kończeniowych". Nie
u"ciec od wielkiej płyty dopóki
nie ' wykształcimy zastępów nowych fachowców No, a poza
tym brak szalunków uniemoż
liwia prowadzenie wielu budów w systemie tradycyjnym.
- Czyżby dla odmiany desek
brakowało?

- Nie o takie szalunki chodzi, bo lasów by nam nie wybyć tak
starczyło. To muszą
zwane srnlunki in1\entaryzowauźycia.
ne, do wielokrotnee:o
ró ż nornkiego kształtu i zastosowania Produkuje się jeden
typ, .,ACROW". na angielskiej
licencji, ale to kropla w morzu
potr~b. To prawdziwe rarytasy,
a byłem w Łodzi - można rzec
- pionierem, bo zastosowałem
je wiele lat temu budując jeszcze gmach „Skórlmpexu". Nawet na Szpital-Pomnik z trudem zdobyliśmy niewielką ilość
tych elementów.
- Postawmy kropkę nad „I":
czego nam jeszcze brakuje, by
i nie
„zaplombować„ łódzkie tylko łódzkie - ulice? Nie ma
fachowców, brak szalunków".
- Wiem do czego pan zmierza, bo jeśli nie prefabrykaty,

niaoa siec, pamiętająca czasy
radę
przedwojenne da sobie
lepiej od wielu nowych połą
czeń.

Nie, nie, to nie jest tak.
ze specjalistami od wody, gazu. kanalizacji. Każda ,plomba" w śród
mieściu to ryzykowne dolewanie wody do i tak przepełnionej
szklanki.
- A teraz, panie dyrektorze,
Chciałeltl
proszę o szczerość .
bowiem spytać. czy to prawda,
że nasze budownictwo znajduje
się w czolówl'e europe.iskiej, oczywiście nie w zakresie oddawanych mies-ikań, tylko iuży
wanych materiałów i energii?
Pamiętam też jak mnie pewien
znajomy, powi<>dzmy, z kół zblifonyrh do hurlowlanych, przekonywał, ~e na fund·a m.·nt»('1'
budynków pr1'Y Pi11trkowskiej
moina by wie7.owce postawić •..
- No cóż. u~tawil mnie pan
pod ścianą. z rękoma nad gło
bo
wą„. Kłopotliwe pytanie,
rzeczywiście wiadomo. że tego
betonu i stali idzie za dużo. o
wiele za dużo. Jest coś takie~o
jak „projektowanie profilaktyczne", a dotyczy to rzecz jasna osób, które nie mają 2:.a sobą żadnego ątażu pracy na budowie. projektują wyłącznie „zza
biurka" i dla własnego beznieco na zapas.
pieczeństwa - To jak było na tej Piotr·
kowskiej?
- No cóż, można by z pewnością postawić tam budynek
nieco wyższy I w paru innych
miejscach również. To wszystko
-

Konsultowałem sprawę

kazano obniżyć „dwójkę" czyulicy
li bu<lY'nek od strony
Sienkiewicza usytuowany, z 26
do 18 kondygnacji...
- Kto kazał?
- Pomówmy już może o jakości robót„.
- Oj, to temat delikatnie
nieprzyjemny. Jamówiąc kość w budownictwie mieszka,
niowym - to zwrot bez jakiegokolwiek znaczenia, gra słów
raczej.
Niezupełnie tak jest. Ja
wiem, że to truizm - ale naprawie
prawdę wszystko lub
wszystko zależy od lud2:.i. Ja
też przez kilka lat byłem kierownikiem budowy, stawiałem
drumiędzy innymi budynek
karni przy ulicy Armii Ludoczęsto
wej, Trzeba wymagać,
brć c;>,strym i bezkompromisowym .. ale rob.oty ,Pil~ować musi
przede wszystkim majster. kierownik; dyrektor przedsiębior
stwa nie udźwig•nie wszystkiego na swych barkach.
· - Ale „na pomniku'• jest pan
minimum raz dziennie? .•• W
myśl t:asady: pańskie oko?„.
- To całkowicie nietypowe
inwestycja i do niej jeszcze powrócę. Natomiast u źródeł złej
jakości, . złej roboty w ogóle leży jeszcze inna przyczyna. Cały
szereg nieszczęść wynika z faktu, iż majster zarabia mniej niż
niewykwalifikowany
zwykły,
robotnik. I ten przykład wyjaś
nia właściwie wszystko. W sytuaeji, gdy kiepski murarz do
roboty nie przyjdzie, jeśli nie
zarobi minimum 25 tysięcy, a

początku,

1

że

dokumentacja
„na styk", a
niewielkie nawet perturbacje
materialowe mogą sprawić, iż
krótki, bo czteroletni cykl realizacji stanie się nierealny . Ale
czynimy ogromny . wysiłek, by
termin - październik przyszłe
go roku został dotrzymany.
- Jak daleko zaawansowane
są roboty· w poszczególnych obiektach?
- Kończymy roboty stanu
surowego w dwóch szpitalach,
to znaczy - my w szpitalu gia
nekologiczno-położniczym .
WI pedia„Chemobudowa" trycznym Najdalej poszły pradla
ce przy budowie hotelu
(ŁKB
personelu szpitalnego
·„Północ''); część obiektu zos·
tała już przekazana do użytku .
urz.ęduje tam inwestor i przyszWykonyły· gospodarz całości
f,ódzkie go
wane przez ekipy
Budownk'lwa
Przedsiębiorstwa
Przemysłowego niektóre obiekty zaplecza technkznego (magazyny, warsztaty, garaże) do koń
ca roku zostaną w całości przekazane użytkownikowi. Bardzo
ważna dla funkcjonowania całości centrala techniczna w najoddana
bliższych tygodniach
zostanie w stanie docelowym.
Co jeszcze? No, można dodać,
że w listopadzie Niemcy przystępują do montażu swych urządzeń pralniczych.
- Jak liczna jest ekipa reali·zująca Pomnik?
- Srednio każdego dnia pracuje około 1500 osób. obecnie
od

spływać

będzie .

Mówią, że

wiara czyni cu·
Są cuda niepotrzebne. Ale
a często i ży
mówią także cie to potwierdza - że w cenie jest tylko bylej~kość. najlepiej być średniakiem. nie wychylać się i aby do jutra.
- Wiem, a pana denerwują
Jakieś tam balkony ...
Nie tylko one! r często
dostaję po nosie, że wtrącam
się nie do swoich spraw, ie w
ogóle zabieram głos. A już do
takie
szału mnie doprowadza
nasze. narodowe niechlujstwo.
przy
Z:ia pan ten budynek
Piotrkowskiej 103. vis a vis
gdzie
U_rzędu? Na dole, tam
handel, sklepy, odpadło od oaraoetu_ kilka granitowych 0"iy.
tek. Nikt nie zadbał by ie nrzy.
kleić, w !tońcu gdzieś zniknęły,
zostały szczerby w murze. I
nikomu to nie przeszkadza!...
Nie czas tałować parapemieszkań .••
tów, gdy nie ma
Ale nieco poważniej: te płytki
po prostu nic powinny odpa.~ć.
Bo jeden Szpital wiosny nie
pla('ów
czyni, na więk«zości
budowy robota id7ie leniwie
kupić tam można bez wit'k:
sz:vch kłopotów potrzebne n·'m
materiały i surowl'e, określenie
„murarski poniedziałek" też nie
da.„
-

dziś

wvmyślooo,

wszy'ltkich
jest pod jedną k·e::kę!
bzdura! Rudowlani. przepraszam. ale na pE'wno
nie piją więcej niż lekane rzy
dziennikarze. tyle 7e ich bardzie.i wiclać. h:irdziej wp:-lc'111ą
w okn M(>wil"m iut wc7R~n'ej
jaktP są knnsPkwencje pnsta:
wipn;;.i na tr\owip .;vt„iacii ~1:„ · 0wej. w tej bramv S?l'7.P"i'lnie
d?tk li we A le są \~C'ią7 pr„'rownicy bardzo wartrićri"Wi naMń"ł
prawdę godni szaC'unku
ale
bym wvmieniać wielu.
wspomn~ o kilku. 1'v1arian Kluska - cieśla. z którym może pan
podyskutował' na k~7dv t«~ t.
Inny doskonały clełla - Ja.
nicki, tynkarz Stobiec-ki reramik Nowakowski. Furę pienię
dzy u nas zarabia, ale bv pan
zobaczył jak on umie robotę
płytki
zoriranlzować ł jak te
-

Tak

podciągną('
Przecież to

kładzie!

Niestety, panie dyrektorze.,
nam czas. A miawiele pytań kło
potliwych, o pańskim patencie
(„Sposób wznoszenia budynkt'lw
trzonowych z zastosowaniem
technik! śliz~owej") chciałem
-

kończy się
łem jeszcze

podysłiutować.„

- Ale po co? Przecież wie
pan: najlepiej być„.
- Wiem: średniakiem. Więc
tylko w telegraficznym skrócie
proszę mi opowiedzieć o zagranicznych budowailh „Jedynki"
- Plę~ lat temu rozpoczęllś·
my realizację kontraktu w Li·
bii - stawiamy tam 322 jednorodzinne domy, bli•ko czterjuż przeka·
dzieści procent zaliśmy odbiorcom. Prac-1.1je tam
obecnie oonad !?OO na.-:z~·~h faże
chow<'6w i nie uktyw"!m.
są ·
eksportowe pla\•e bud"WY
ma~ne5em

pr7YC''ąl!;a ią,·ym

łll

dzl do rirzeds1ęh•<Jrstwa P"r.'?d·
to firma ma wi.ększy 7.ysk, no
a załoga uczy ~ię szllfować na
co c!zień robotę najwyższej j.1•

kości.

. - Stare ju7., niest~ty, pyta•
nie: dla('zei:-o hm moll:a <1:i:yb.
ko. pre('y'>v;oi&. dokładnie, a
u nas - nie?
-. To i stara jak świat odpowiedź · bo tam kient fuszerki nie odbierze Libi Jczycy pod.
chodzą c!Cl sprawv superprrlantyC'znie , nawiasem mówią<.' w
op~rriu o angielskie normy od·
bioru
- A u nas?
U nas? .Tak na Pabianickiej na przykład ...

·

pan dealn ie w "il iesi ąt.kę' T ,,. k ,c h "Ell nów ie~1 w
mie~l'.1e llard,o 'dużo i można
by w u:n sposób pusta wie l~il
bctdynków między
k ,-dties1ą1
innym; w ałejarh Koś ,· iuszki,
przy uli' v Zachodnie · Nawrot,
ini wielu
Świercz.ewsk1ego
nvch . Flu!S„vli~rny niec·o 1 Piotrkowska ł tak iak oan powiedl1al: une S i ę idealnie kom.
ponuią , cak· ~ c 1 ą
- Wi~i dta.1· ze~o nie ruszam" szerokim frontem? .t:byt
ciasne i
trudu,~ to budowy.
niewv11odne?
- Teren budowy jest zwykle niewi·elkl, no bo z konieczności pracuje się „na żywym
organizmie" I wokoło życie
wre. Ale nie w tym problem.
roboty,
specjalistyczne
To

$ODGŁOSY

Wyginęli?

to tylko konstrukcje wylewane
plus cegła. A Je o powrocie do
cegły w większym zakresie też
Cegielnie
nie ma co marzyć.
wyginęły, niczym di.nozaury, a
to. że się tych .kilka czy kilkanaście odrestaurowało obecnie i
to dla budownicuruchomiło twa mieszkaniowego są ilości
praktycm.ie bez znaczenia.
perspektywy:
- Swietlane
nowych, pięknych bloków nie
bo miejsc brakuprzybędzie je, a tych tradycyjnych, czyli
„plombowców" - również nie,
bo nie ma kto„.
- No, tak źle to nie jest.
Swiadczy o tym choćby „wyfragpełniona" l!la znacznych
mentach Piotrkowska. „Jedynka" z powodzeniem poradzi sobie z tym tematem także w innych rejonach. Ale jeszcze panu
nie mówiłem, że w wielu miejscach w Sródmieściu nie wytrzyma podziemne uzbrojenie ...
- Stara, latami nie wymie-

w
po-

chybieżą::ym roku nie mylę - 4200 mieo 100 mniej niż w ubiegłym. Wciąż regres.
- Cztery prężnie dzl&lające
kombinaty (bo mamy jeszcze
LKB „Zachód"), każdy „wyposażony" we własną fabrykę dotak sądzę
mów, powinny - bez większych trudności oddo użytku dwukrotnie
dać
Czemu tak
więcej mieszkań.
się nie dzieje?
to może
- Dwukrotnie mała przesada, ale te 6 tysię
z pewnością jest w
cy to
możli
zasięgu ich realnych
mniej?
robią
wości. Czemu
Przyczyn jest wiele. Na dobrą
sprawę zaczyna w Lodzi brauzbrojonych terenów
kować
pod większe skupiska bloków,
jeszcze jedna
przydałaby się
wod.na „nitka" z Sulejowa, niezbędna będzie, i to w najbliż
szej przyszłości, kolejna. pią
Do-'ać
ta elektro•. ·iepłownia.
trzeba jeszcze trudności finansowe i surowcowe.
- I dlatego trwa wyścig
kombinatów na .iedyoy praktycznie ' duży pbc budowy, czyli
przyszłe osiedle Janów i Olechów?
- To pan stwierdził, ja tylko doda<4 mogę, że „Jedynka"
będzie tam między innymi stawiać sikoły .
- Te trudności surowcowe
powoli stają się - mam wrażenie - · swoistym „wytrychem"
na wszelkie budowlane bolącz
ki . Przecież chyba nie bra.kuje wam cementu?
- Na razie nie, ale brakuje choćby wełny mineralnej.
- Niezbędnej do ..•
- De iŻolacji cieplnej ścian
budynków, a fragmenty zedomów posiadają
wnętrme
jej trzy warstwy. Z tego co
więm, dopiero buduje się fabryka; której produkcja rozła
d•1je nieco te kłopoty. Był
moment, że brakowało na budowach... styropianu, nie ma
kształtek instalacji .sanitarnych
rodem z „Węgierskiej Górki".
jakiś
·- Pewnie .„złapali"
drogocenny eksport. Przysporzą.
krajowi kilka marek ezy szy·
lingów, a w tak zwanym mię
dzye'ASie - rozłożą. budowni·
ełwo mieszkaniowe.
- Tego ni~ wiem; choć jak
obaj mamy tycie - może się
to skończyć.„ Importem wspomnianych kształtek ...
- Zmieńmy nieco temat: narzekacie na brak terenów pod
budownictwo.„
- My z „Jedynki" nie narzekamy ...
- No dobrze, więc wszystkie pozostałe firmy. Ale jest
w Lodzf wiele mi,•jsc, gdzie
niczym dziury w zębach, .z:ieją pu~i· plac~. be·1:pańskie, znis~czone skwery, jal(leś cha!upinki nadająt'P sie tylko do
wyburzenia. Czy w to miejsce
nie można w~tawić nuwoc:cesµych , wkompnn(>wanycb w otociPnie plomb? Kilka budynków pnv uliq• ł'io!r k uw"l'l.-j.
wyl!.„naw„twa v -ł.i~niP .Jb(1vn·
ki · uduw-t.dnia w><7('Jkie ~alc-

ba

monolityczne, z minimalnym
tylko wykorzystaniem P.refabrykatów. A przede wszystkim
do stawiania domów w systemie tradycyjnym potrzeba
wiele
których
fachowców,
przedsiębiorstw już nie posiada.
- Jakichże to specjalistów
nam brakuje?
- Głównie cieśli, a ponadto„.
- Zaraz, zaraz: a gdzie się
za przeproszeniem podziali?

Rozmawiał:

DARIUSZ
DOROżV~SKI
FotO! Grzegorz

Galasińskt

•
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ltt6! z nas nie

zachc>wał

w

pamięci
obrazów związanych
ze
strażakami?
Przemarsze
orkiestry strażackiej, za którą
ciągnie chmara dzieciarni, zawody drużyn strażackich, za-·
plerające dech w piersiach pokazy zręcznościowe.

•
końca

Od
ubiegłego wieku
strat po±ama, podówczas ochotnicza, odgrywała w Łodzi
szczególną
rolę.
Strażacy
u-

świetniali

różne

uroczystości,

organizowali imprezy rozrywkowe, dawali oprawę popularnym
zabawom
ogrodowym.
Trafiło do moich rąk, dzięki
pasji zbierackiej znanego łódz
kiego kolekcjonera, Zdzisława
Konickiego, kilka drukowanych
zaproszeń z początków bieżą
cego stulecia na strażackie zabawy w Helenowie. Jedno z
nich. datowane 5 lipca 1914
róku; tak oto reklamuje nadchodzącą imprezę:
·

ulfcu, fu r6umłd mfeAct!a s!ę
Kamen.Pa Straży Pożarnej, w
której do niedawna pracowałem. Tak więc w tym skrawku
miasta
spędziłem
większość
swego .ż11cia.

- Można by przypuszczać,
te taki zawężony obszar grozi
monotonią„.

Nie muszę pana przekonyjest to tylko pozór.
Wszystko zależy od tego, czym
wypehiiamy sobie swoje ży
cie. N o a poza tym na każdego
czyha jakaj przygoda.
-

wać, że

- · Czy tak określ!łby pan
swoje wstąpienie do straży pożarnej?

-

konieczność życiowa.

gimnazjum

% po!aramł.

JuJ nfe rze.

- Powiedzmy sobie co§ 'ednak o pożarach rzeczywistych.
Zaliczył ich pan przecież całe
mnóstwo, a niektóre, jak są
dzę, były bardzo niebezpieczne?

ukoń

zaczątem

o przyjemnym cha„akterze, a

Po

studiować architekturę, mialem

takie zamilowanie, lubi lem ry-

Po powrocie z ofiagu do Ło
dzi pan Marian włącza się w
burzliwy nurt powojennego tycia, odnawia dawne i nawiązu
je nowe kontakty. Wespół z
kolegami inicjuje i składa podpis pod aktem założenia Łódz
kiej Spółdzielni Plastyków, która zostaje później przekształco
na w Państwową Szkołę Plastyczną. Wkrótce
jednak, jak
o tym już była mowa, powraca
do pracy w pożarnictwie, zostaje kierownikiem pedagogicznym w ośrodku szkolenia straży pożarnej. A poniewat przestały istnieć fabryczne jednost-·
ki strażackie, jakie utrzymywali przed wojną
właściciele
fabryk, trzeba
było stworzyć
cały system zabezpieczenia po-

obraźnia.

- Zgadza
się, chociaż . pamięć ludzka ma tą do siebie,
że woli zachowywać przeżycia.

Niezupe'tinfe. Byla to raczej

czeniu

Iem

czywistymi,
ale
fikcyjnymf.
Otóż kiedy Andrzej Wajda krę
cił w Łodzi ,,Ziemię Obiecaną", zwrócil aię do mnie o konsultację ł pomoc prz11 sfingowaniu pożaru fabryki. Szlo ·o
to, jak należy podpaiić, żel>y
pożar na filmie był ;ak najbardziej groźny i prawdziwy. Bo
filmowanie rzeczywistego poża
ru nie da;e takiego wrażenia.
I tu także byla potrzebna wy-

nie te, które sprawily
Nie zapomnę

przykrość.

żatl'.>wego łódzkiego przemysłu.
Zaczęło się to od gromadzenia
informacji o większych i mniejszych zakładach
orzemysło

nam

wych, ich usytuowaniu,
czeniach telefonicznych,

Zdrl-

połą:.

dro-

TADEUSZ GICGIER·

Sp awf przeqdzil śluhny welon
..Zabawa ogrodowa.

Początek

o godz. 2 Po poludniu. W parku - koncert Warszawskiej
Orkiestry Strażackiej pod dyrekcją kapelmistrza p. Sielskiego. Sprzedaż kwiatów, pocztówek, odznaczków i lampionów.
Karczma strażacka. Przy mleczarni
koncert orkiestry
st,;'ażackiej Leonhardta pod .d·y rekcją .kapelmistrza p. Sztarka.
Na placu sportowym - wspaniale dekoracje przedstawiają
ce rzymski kastel i osadę.
· Koncert napolitańskiego chóru mandolinistów i orkiestry
strażackiej Scheiblera pod dyrekcją kapelmistrza p. Tonfelda. Pożar rzymskiej osady. Pochód z . pochodniami przy udziale
wszystkich
aktorów,
strażaków i
publiczności. Na
zakończenie: rakiety brylantowe i ognie sztuczne".
Pułkownika

Mariana Gwizdki, wiel<iletniego komendanta
Łódzkiej Straży Pożarnej, nie
poznałem bynajmniej przy pożarze. Nastąpiło to
w czasie
jednej z imprez organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, którego
pan Marian jest prezesem.
Odtąd

sto.

widywaliśmy

się

czę

Zbliżył

mnie do niego fakt,
że jest on absolwentem dawnego Gimnazjum Miejskiego
przy ul. Sienkiewicza, o które
i ja „zahaczyłem" na krótko
prze<l wojną i na krótko po
wojnie, co spowodowało, że zostałem również zaproszony na
zjazd byłych wychowanków tej
szkoły.
Zainteresowałem
się
tym człowiekiem, bo
jest to
postać barwna w łódzkim pejzażu. Nie ma przy tym żad
nych zahamowań, z każ.dym
jest za pan brat, odznacza się
dużym
poczuciem
humoru.
Chętnie też opowiada o sobie.

sować, szkicowałem r6żne plany. Jednak w roku 1934 zmarł
mi ojciec i musiałem zająć się
rodziną. Bylem już po slużbie
wojskowej i wstąpilem do straży w charakterze instruktora
oświatowego. Traktowalem
to
z początku jako rodzaj · zarobkowania, nie przypuszczałem
jeszcze wtedy, że pożarnictwo
wciqgnie mnie tak 'na dobre.
Wspomniałem już o tym, że
pułkownika Gwizdkę znam od
dłuższego czasu. Jest to czło

wiek energiczny, ambitny, ruchliwy, cóż dopiero wtedy, kiedy był jeszcze bardzo młody.
Wstępuje więc do Szkoły Oficerskiej i wkrótce zostaje młod
szym oficerem pożarnictwa.
Wspinanie się po dalszych
szczeblach strażackiej kariery
przerywa mu wolna.
- Niemc-11 wywieźti mnie do
O'flagu,
przeżywałem
bardzo
ciężko rozstanie
z rodziną i
swoim miastem. No t ta pustka
bytowania
za
drutami. Na
szczęście tak się złożyło, że w
obozie jenieckim przebywało ze
mną sporo
ciekawych ludzi,
architektów, malarzy, pisarzy,
grafików. Oni to wlaśnie powołali
do życia teatr, który
prowadził Leon Kruczkowski.
Przy t11m teatrze nh to zawodc>wym, ni amatorskim, powi erzono mi funkcję kierownika
robót technicznych. Odży l;y we
mnie dawne ciągoty, moglem
się wyżyć w swoim niespelnionym dotychczas fachu. AZe nie
to było najważniejsze. Od tych
ludzi wiele się nauczylem, poqłębiłem swo1e wiadomości, utrdpornitem się psychicznie, To
oni wlaśnie, ci Ludzie, pomogli
mi przetrwać, uwierzyć. w sens
dzialania nawet w tak beznadziejnych warunkach. Często
wracałem myślą
do tamtych
czasów, bo
nasze powojenne
lata a i te późniejsze obfitowały również w okresy załamań
i zwątpienia. A do tego nasza
kochana Łódź, miastq, co tu
ukrywać,
niewdzięczne i zawsze trudne do poczynań zwią
zanych ze sztuką, Nie wiem,
czy to się kiedyś zmieni, jakoś
nie zanosi się na to.

- Jak zostałem strażakiem?
Nie będę ukrywał, że należę
do ludzi przesądnych. Uważam
zresztą, że przesqdnymt sq prawie ci wszyscy, którzy stykają się
na co dzień z niebezpieczeń
stwem.
W moim przypadku
sprawa zdecydowała się jeszcze
przed moim urodzeniem. Opowiadano mi, że podczas ślubu
mych rodziców zapa!il się WeZostalo mi trochę pamiątek z
lon mojej matki. Wtedy któryś
oflagu, bo · potem awansowałem
z gości weselnych orzekl, że je.:
na scenografa. Jest taka książ
śli mojej matce urodzi się jako · ka Stanisława Marczaka-Oborskiego „Teatr czasu wojny"
pierwszy syn, to na pewno zostanie strafakiem. No i tak też
można w nie; znaleźć dwie restę stało.
produkcje
moich
projektó~
scenograficznych do sztuki Że
romskiego „Uciekla mi przepió- Czy zdarzyło się to w Loreczka"'.
·
dzi?
- A gdzieżby indziej? Rodzice byli już rodowitymi ło
- No a po wojnie? Czym
dzianami i tu się poznali. Napan się zajmował powróciwszy
tomiast podwaliny naszego ro.;
do Lodzi?
du, jeśli tak można powiedzieć,
- Pomyślałem przede wszystworzyli
dziadkowie,
którzy przybyli tu nie tak z
stkim o tym, aby u.zupelnić
swoje wyksztalcenie. Skorzydaleka, a.le z dw~ch przeciwnych stron. Tak zwana żeńska
stalem z szansy i ukończylem
porowa, moja babka, z Pabiastudia J?Olitechniczne, a potem
nic, a męska,
zacząlem pracować
mój dziadek,
w biurze
projektów. I wtedy powalano
apod Łęczycy, od diabla Boruty. No i tak to się zaczęto .
mnie na
komendanta Straży
Pożarnej.

Jeśli idzie o mnie, to urodziłem się w samym środku Ło

dzi, przy ul. Przejazd, i wlaś
ciwie tego kwadratu ulic mię
dzy P,iotrkowską, Kil i'ńslciego,
Przejazd i . Główną, PT'lWie nie
przekraczalem. Do szkoly powszechnej chodziłem na Pustą
(obecnie żwirki), do gimnazium
jak panu wiadomo, na ul. Sienkiewic.za, przez dlugi czas mieszkałem i mieszkam przy tej

- Powiadają: czym s'k:oropka za młodu nasiąknie ... Bo to
przecież zupełnie
inny rodzaj
zajęcia.

- Tak by się wydawalo. Ale
tak nie jest. Istnieje pewien
wspólny mianownik: potrzeba
wyobraźni. Właśnie sprawa wyobraźni kojarzy mi się z jedną
z ostatnich przygód, ;aką mta-
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rzenia, kiedy na Widzewie palilo się małe mieszkanko i nikt
. z obecnych tam ludzi nie Potrafił powiedzieć, czy wewnątrz
znajduje się dziecko, czy też
matka wychodząc zabrala je ze
sobą.
Jeden
ze
strafak6w
wszedl więc do płonącego mieszkania i wszyscy czekali w
napięciu, co z tego wyniknie.
Strażak przeszukal mieszkanie
w kłębach dymu, nareszcie wybiega i na rękach wynosi ..•
olbrzymią lalkę.
Kiechy zobaczył, 'że to Zalka, cisnąl ją z
wścieklościq na bruk. Nikt się
nawet nie zdziwił., że tak zareagował, bo przecież ryzyko-

gach dojazd<iwych, rozlokowaniu sieci wodociągowej i energetycznej. Później akcją tą zostały objęte urzędy, kina, teatry, hale sportowe i w ogóle
ważniejsze punkty miasta.
Z
kolei, wobec wprowadzenia <!o
nowego budownictwa i gospodarstw domowych materiałów
chemicmych, należało opracować odpowiednie sposoby gaszenia, już nie tylko przy uży
ciu wody, ale proszków, piany
i innych środków chemicznych.
Chemia przedw chemii. To całe lata
prób
i doświadczeń
zmierzających do tego. aby
osiągnąć właściwe wyniki. Praca ta pochłania
pu~kownika
Gwizdkę, jednakże nie do tego
stopnia, by nie znajdował czasu na zajmowanie się sprawami sztuki.

wał życiem.

W ogóle najbardziej drama-

tyc~ne są wypadki, to których

w grę wchodzi zagrożenie ży
cia ludzkiego. Wie o tum najlepiej ten, który wtedy kieruje
akcją, a mnie się to wiele razy zdarzalo. Dotycz11 to wszystkich, którz11 znale~lf się w
strefie pożaru;
mteszkańców
palącego się domu i gaszq.cych
pożar. Kiedy -ja tosutpilem do
tej służby, to czasie pożarów
ginęli
jeszcze często ludzie.
Głośna. byla w Łodzi historia
pliżaru fabryki
Andersztajna,
przy której gaszeniu spłonęło
żywcem trzech strażaków.
Pamiętam dobrze, kiedy WYjechalem po raz pierwszy do
pożaru jako . dowodzący ekipą,
Palila się duża fabryka przy ul.
11 Listopada, obecnie Obroń
ców Stalingradu. Płonęlo drugie i trzecie piętro, pożar przerzucił Się do szarparni na parter, a na pierwszym piętrze
znajdowcdi się jeszcze ludzie.
Gdy przyjechaliśmy; niektórzy
z tych ludzi, ogarnięci paniką,
skakali z okien fabryki na
plot, nie zważając na to, że
mogą połamać sobie kończyny
cz11 nawet kręgoslupy. Zobaczylem to i ugięly się Pode
mną nogi. Zaczęliśmy gaszenie
od parteru,
takt byt nakaz
chwili. Jakoś udalo nam się uratować resztę tych, którzy w
budynku zostali. Ale tego widoku olbrzymiego pożaru i tych
ludzi skaczących z okien nigdy
nie zapomnę.

No

i ten moment

odpowie-

dzialności, dowodzenia
akcją.
Do dziś mówię, że najskuteczniej gasilem pożary, kiedy b11lem kapralem i słuchalem tylko swych przelożonych. Może
to jest śmieszne, ale prawdziwe. Bo jeśli przy;edzie się z
malą jednostką do pożaru
t
uda się ten pożar opanować, ugasi6, odczuwa się wielką ulgę. Jest
to sukces o wiele
większy niż

wtedy, kiedy przyi dowodzi dużą akcją,
zdarzalo to mt się nieraz
w
okresie dwudziestolecia, fabryki palily się w tamtym czasie
nagminnie,
zresztą często za
sprawą wlaścicieli, którzy zbankrutow.ali i liczyli na odszko- •
dawanie. Wiadomo bylo już z
góry, że straty być muszą, i w
najlepszym razie można tylko
doprowadzić do zlokalizowania
pożaru, zapobieżenia temu, że
by nie przerzucił się 011 na sqsiedn ie budynki, czasem mieszkalne.
jeżdża się

- Stara milość nie rdzewieje, i kiedy tylko nadarzyla się
okazja, wyrywalem się do tamtych kręgów. Wyloni!y się też
nowe problemy; Poś1'edniczenie
między grupą profesjonalnych
twórców a spaleczeństwem, Taki. cez zaloli:ylo sqbie nasze Towarzystwo
Przyjaci6l .Sztuk
Pięknych.
Niektórzy
bardzo
wyrzekają, kiedy przejdą w tak
zivany stan spoczynku. Ja sobie
ten stan chwalę. Mogę wreszcie
rnbić to, co mi aię podoba, co
h. l:lię, a cz.emu. nie , moglem
u: · :ześniej się poświęcić. To dajt!

dużą

satysfakcję,

ś1,iadomością, że

c< nie

1

jest

pod.partą
się

spole-

użytecznym.

Nie zaniedbalem td sprawy
wychowania. swoich dzieci. Mam
dwie córy, starsza jest dyrektorem
szkoly
na Widzewie,
mlodsza - plastyczką, projektantem w zakladach „Iµ>0na".
To ona wlaśnie spełniła niewyżyte marzenia
taty. Wszyscy
staramy się robić coś dla Ło
dzi, choć jest to, jak już powiedzialem, miasto niewdzięcz
ne. Często w gronie rodzinnym
zastanawiamy
się nad
tum.
dlaczego jesteśmy tak do tego
miasta przywiązani. Jeden - z
moich kuzynów
odpowiedział
kiedyś na to w
ten sposób:

„Maniek, to jest tak jak z matką. Matka może być brzydka,
dziobata, a ty ją kochasz".
Powróćmy do tradycji kulturaJ.nych, jakle ustanowiła w Lodzi strat : ogniowa. Pułkownik
Marian · Gwizdka jest ich kontynuatorem i ływym przykła
dem. Pamiętam, jak jeszcze w
plel'Wszych latach P9 wojnie,
na Zdrowiu, koncertowały orkiestry strażackie, przygrywały
do tańca zgrc>madzonym tam
łodzianom. Obecnie na Zdrowiu
powstał ~ark Kultury ł Wypoczynku. Może by więc przyvvr6cić dawne ~czaje zabaw
na wolnym powietrzu i to na
szerszą, helenow.skl\ skalę?

Mówi: Lech :Krowiranda
Inżynier Lech Krowlranda, absQlwent Wyis~ej Szkoł7 RalnlĆ:ceJ
w Olsztynie, od Jedenastu lat wiceprezydent ł..od,1, Zona Zofia.
także absolwentka WSR w Olsztynie, z którą pobrał się na ·dru·
gim roku studiów. Dane osobowe, gdyby stawał du konkur!ID
Mister Polonia: pogodne niebieskie oczy, ciemna czupryna, szron
na skroniach, zabójczy wąsik, lat 55, 170 cqi wzrostu, 69 kg wagi.
Lubi wieś, zwierzęta, ma psa Jamnika. Miejsce urodzenia nie
wskazuje na wrodzone skłonności do rolnictwa.
- Urodziłem się w Łodzi, roazlce byli robotnikami. Ale Konenie tysięcy łódzkich rodzin wyrastają ze wsi. My wywodzimy si~
z Burzenina w Sieradzkiem, stąd też pewnie moje zainteresowanie wsią.
·
- No l chłopak z takim rodowodem został prominentem- I z takim nazwiskiem, no nie? Ale mój sentyment do krów
i obory nie bierze się z nazwiska, tylko z faktu, że karierę zaczynałem od kontroli użytkowości obór w Zespole PGR ?..ódt.
Pracowałem w Banku Rolnym, zajmowałem się parcelacją gruntów, melioracją, potem wiele lat w aparacie partyjnym, od in·
struktora do kierownika wydziału. Podział administracyjny zastał mnie na stanowisku lderownika wydziału rolnictwa KW
PZPR w Łodzi„.
- Jedni się ewakuowali, drudzy patrzyli z boku na tę rozsyp.
kę, a pan został.
- Zaproponowano mi stanowisko wiceprezydenta, który miał
zorganizować o<i podstaw· rolnictwo w nowym województwie, łą
cznie z wydziałami w Urzędzie Miasta, jak i jednostkami, bez
których rolnictwo nie może funkcj:mować. Ze względu na specyfikę tego miniwojewództwa, trzeba było preferować najkorzystniejsze kierunki produkcji: ogrodnictwo, hodowlę krów mlecz.nych, drobiarstwo. Niczego nie dokonałem sam, ale po 11 latach
pracy są efekty. Gdyby ich nie było i gdybym nie lubił tej pracy,
rzuciłbym wszystko w cholerę.
- Można by rzec, iż zastał pan wieś słomianą I drewnianą_
- No, nie aż tak... Ale faktem jest, ż.e wieś podłódzka, dzięki
wysiłkowi wielu ludzi, została przebudowana. Standard i kulturn
życia przenikają z miasta na wieś, która staje się dobrą wizytówką województwa. Jak cię widzą, tak cię piszą. Stąd też i budowa wodociągów. nowe budynki inwentarskie, nowe domy, asfaltowe drogi, którymi n.a dobrą sprawę mo.!na objechać cale województwo. Gospodarza poznaje się po cholewach. Gdy widzę
ładny dom I czystą oborę, to wiem, że w polu też jest dobrze.
- Sukcesy jakoś nie przewróciły panu w głowie.
- Urodziłem się w biedzie i wychowałem w skromności. Woda
sodowa mi nie grozi.
- Rolnicy nie chwalą pana za samą skromność.
"'-- Jeśli chwalą, to za konsekwencję w prowadzeniu łódzkiego
rolnictwa, czego nie mogę przypisać wyłącznie sobie. Nie ukrywam jednak, że lubię pogadać z rolnikami w polu, nie zza biurka. Przyznam też nieskromnie, że wiele serca włożyłem w rozwój hodowli ryb. Nie tylko dlatego, że lubię ryby."
- M~e bardziej lubi pan dziczyznę1
- Nadzoruję łowiectwo, ale sam z dubeltówką nie chodzę.
- Czegóż więc pa.n się dorobił jako promlncni?
- Paru. siwych włosów, Poza tym rozbijam się Buiddem typu
FSO 1500 i mam apartament, który zajmuję od 25 lat. Ale nie
jeżdżę w rum na rowerze, bo liczy niecałe 40 metrów kwu<~ ra
towych.
- Za to w ł,rodku kryształowo I sanie szlachetne błyski?
- Akurat! W każdym kącie sama zli leń 1 zawsze pefuo kwia•
tów. Zona na emeryturze, zamiast więc krzewić oświatę rolnlCZ!l
we wsiach. poświęca się ulubionym roślinkom.
- I gotuj~ co mąż lubL ·
- Pxowadzi doskonalą kuchń!ę, dzięki czemu, mimo tej powszechnej nerwówy, nie mam jeszcze wrzod6\v żołądka I jako tradycjonalista mogę delektować się schaboszczakiem - jeśl! ionJ.e
uda się kupić na kartkę mięsną.
- Sąsiedzi nie przeszkadzaj<\ prezydentowi w obiedzie?
- Raczej przy kolacjL Czasami pukają do moich drzwi, owszem. Ale stosunki z sąsiadami układają mi się od lat dobrze.
Staram się każdego wysłuchać, okazać życzliwość, pomóc. A rol•
ników przyjmuję każdego wtorku w Urzędzie Miasta.
- Czytelnicy chcieliby wiedzieć, ile pan zarabia.
- Do niedawna miałem 38 tys. zł pensji zasadniczej. Po ·podwyżce 43.500 plus 14.500 dodatku funkcyjnego oraz 20 proc. za.
wysługę lat. Wystarczy, żebym dobrze wyglądał I mial reprezentacyjny garnitur na zmianę.
- Górnik też tyle \VYcląga, więc nie ma się czym chwalić. A
za co bierze te pieniądze wiceprezydent?
- Funkcji zawodowych i społecznych jest tyle. te trzeba by
sporządzić specjalną listę. Od chleba i ożenku w USC po gwizdelt
strażacki i sprawy wyZl'laniowe. Dlatego przychodzę już o 7.30
i robię „gryplan" na cały dzień. Jak nie zajdzie coś nieprze·"lidzianego, pracuję do 17 lub 18. Ale gdy się trafi wyjazd w teren,
wracam do domu przed północą. W niedzielę także."
·
- Złośliwi twierdzą, ~e wojewoda na 11 gminach moie się ezu6
najwyżej

starostą.

-

Dlaczego? Mnie rolnicy przyjmują jako wojewodi:. A mieszkańcy Łcdzi przychodzą jak- do prezydenta.
- Nie boi się pan, że te 11 gmin mogą zasypali po~loly
I śmieci,
- Z tym boryka się każda aglomeracja. Brakuje miejsc na wy~ypiska, trzeba więc doskonalić przemyskwe metody utylizacji.
Chciałbym, żeby było czysto I żeby na wsi I w mieście zachować
jak najwięcej zieleni. Ale to nie jest łatwe . Jak we wsi jest wodociąg, wzrasta zużycie wody I wyłania się problem ł<onalizacj.i.~
- Robi się ciasno, Łódź ma wchłonąć gminę Andrespol.
- Przyległe do miasta wsie zatraciły wiejski charakter. W Andrespolu funkcjonowała kiedyś rada osiedlowa, jest tam paru
dobrych rolników, ale nie ma już rolnictwa z prawdziwego zdarzenia. W Łodzi na 1 km kw. przypada 3970 mieszkanców, bo od
1945 roku miasto nie było obszarowo powiększone.
- 'omlcśclmy więc '" Łodzi milion mleszkańc6w, ale ływnoA6
będziemy przY\vozłć z· Polski.
- Powiększenie wojewódz.twa łódzkiego nawet o 200 tys. ha
nie uwolni nas od importu żywności, może go tylko zła.godz!~.
Niemniej jednak, jako obywatel Łodzi I jako gospodarz jestem za
powięksreniem granic województwa. Taki pogląd wyra7..iłem tak.Le
podczas dyskusji w Polskiej AkademU Nauk.
- Czy gdy prowadzi się tak bogaty tryb tycia, od &wita do
nocy, Jest Jeszcze czas na J;ikłeś hobby?
- Można się poświępić pracy„społecznej, co zres~ czynię, Ale
mam też działkę ogrodniczą o powierzchni 700 m kw .. gdzie mot1,la mnie czasem zobaczyć ze szpadlem I grabiami. To dobry relaks, sęk jednak w tym, że wolna sobota trafia ml się nader
rzadko.
- Ma pan Jakieś marze;tla?
- Marzy mi się dalsza stabilizacja tycia w województwie ł obfitość żywności w sklepach i na stołach. A osobiście? Byłem na
wycieczkach w krajach socjalistycznych. chciałbym jednak poznać trochę więcej świata I zobaczyć, jak tam żyją ludzie.
- Zyczę więc spełnienia marzeń I dziękuję Ził rozmowę.

. Rozmawiał:

•

RYSZARD BINKOWSKI

•

ODGŁOSY
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dopiero czytelnik nadaje jej określony sens.
Dualizm jest cechą książki,
więc I księgarz jest dualistą,
bowiem jest sprzedawcą, któremu :tależy na ekonomicznych
wartościach, ale jest także upowszechniającym kulturę duchową, gdyż istotą pracy księ
garza jest nie tyle obrót towarowy, co pośrednictwo w udefinicję określić?
powszechnianiu dóbr ducho- Cz.łowiek zajmując y się
wych służących społecz.eństwu.
naukowo ma własną
kulturą
sprzedając y
Upowszechnianie książki z.adefinicję, a ktoś
od stanu
le ży według mnie
książki ma swoją. Ja skłania
przygotowania społecz.eństwa do
łabym się do definicji:, jaką pokorzystania z książki, na który
dał profesor Bohdan Suchodolski. Brzmi ona: „Kultura· jest • to stan składa s ię skłollll1ość do
nabywania książek i gromadzeto całokształt dorobku ludzkonia księgozbiorów domowych.
ści s.połecznie utrwalony i groNa pytanie ło odpowiada
k!erownlk księgarni „Pegaz." w
Łodzi MARIA SZULICH.
- Co pani tozumłe przez po·
Jęele upowszechnianie kultury?
- Trudno mówić o upowszechnianiu kultury, skoro poję
cie definicji samej kultury jest
bardzo pojemne.
- Czy zechciałaby pani tę

Marek Grzegorz Madej

*·

wynająłem się

systemowi wschodów i zachodów słońca
wynająłem się kobiecie oddanej mężczyźnie
mężczyźnie oddanemu codziennym
czynnościom
wynająłem się WYnaJętemu mieszkaniu
w wypożyczonym mieście krawacie i słowie
czy mogę korzystać z publlcmego szaletu
w jakich godzinach i czy jest to niezbędne
pierwszej potrzebie
może tylko

w

wynająłem się swojemu odbiciu
.wydrwionemu przez odbicie mojej twarzy
w tysiącach egzemplarzy przeznaczonych do
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wynajęcia
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do ciebie mówił przez drewniany
telefon gestami twoich rąk wyciętymi
z papieru podskórnym ddeniem
światłem

otwarty do bólu jarzeniowym
siedzimy przy stole palcami

kartkując żywe linie drewna
(herbata była gorzka drzwi otworzyłem
Jak zwykłe własnym kluczem)
niepewni naszych życiorysów

odkrywanych w gazetach diariuszach
wypraw żywotach
dokonujemy wynalażku kola
koła tego obrazu tego stołu czasu
cyfry

Prośba
daJ ml to ostre wnętrze
diament go nie pokreśli
nie rozpuści rdza .
mamy w sobie to ostrze podobne do świata
nastawione na czuły rezonator dnia
gdy w szklistej fali tętnleti piszemy zadumę
daj mi mówię to ostrze przebij mnie do dna
od naszych gniewnych nie~hceń Jak dziwnych

kielichów
·
wzgarda szybkostrzelny czas
mówię cl daj ml \VDętr~ wyjmij zza pazuchy
nóż nasz chleba. powszedni przebij mnie
do dna.
odbija

Kulturę możemy rozpatrywać
różnych sferach i aspektach,

jak np. przekaz i·n formacji, któ-

zapadających się wnętrz

długo sącząc

'

się

Ja układny sonet
Ja układny sonet 1 doprawdy zgrabny
w spodniach z prostym kantem Wprost savoir-vivre
przemiły z tą twarzą wygoloną jak ekran
rybie oko dowcipu czujne i 11kwapliwe
z pointą wpiętą w krawat Tylko nocą - strach
Wielki Biały Dom
kobiety cięte żyletką po udach
I uśmiechów kokard:v bleleJace chyłkiem

rym będzie język, pismo; kultura wychowania, czyli przekaz
wartości, wiedzy; kultura opatechnika,
nowania przyrody,
gospodarka. Organiz.acja społe
czeństw, to też przecież kultura: władza, prawa, obyczaje,
moralność. Są to wszystko aspeklty kultury. Oczywiście należy tu także działalność intelektualna: poznanie, nauka. Na
koniec zostawiłam sztukę, twórczą ekspresję, literaturę. To ostatnie najczęściej się kojarzy
każdemu, nawet przeciętnemu
cz.łowiekowi, z pojęciem ktlltury. A to dlatego, że przez wiele wieków kultura była utożsa
mia.na z cywilizacją, a dopier<i w naszym stuleciu zaczęto
oddz.ielać te dwa pojęcia. Encyklopedia Qlgebrandfa nie uwzględnia jeszcze słowa kultura.
- Wróćmy jednak do poję
cia upowszechnianie kultury._
- Skoro definicja kultury
jest tak trudna, więc I z określeniem pojęcia upowszechniania są kłopoty. Weźmy np.
książkę, która przecież należy
do kultury i jest z nią związa
na nierozerwalnie. Ale znów
naleźał<iby określić pojęcie: co
to jest książka? Najważniejszą
cechą książki jest jej dualizm.
zespolenie cech materialnych z
t.reśc!ą !ntelektua l·ną. Prz.eci ~ż
s~ma k~iążka nic nie znaCZ\".
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książek.

Księgarze
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ZAKOIQ'CZTŁ się Międzynarodowy

Festiwal Szkół Filmowych w Monachium.
Brały w nim ud.z.lał 32 uczelnie z
państw europejskich, a także ze
Stanów Zjednoczonych i IzraelL
Jedną z czterech nagród uzyskał fdlm
absolutoryjny studentki Wydziału
Retyserii - NatalU KortnckłeJ. P'Um nosi
tytuł „1 - 1", a główną rolę
odtwarza w nim Małgorzata Potocka.

DWUZNACZNE PYTANIE
Jeden z naszych k·r ólów, wjeżdżając raz uroczyście do pewnego miasteczka. witany był dłu
gą przemową od burmistrza. Wtem osioł pasą
cy się na trawie w tyle mówcy, zaczął niemiło
siernie ryczeć. Król zniecierpliwiony zawołał:
- Mówcież waćpainowte pa kolei, bo• was nie
mogę zrozumteć•••
Lecz gdy osioł jak sobie ryczał, tak ryczał znowu zawołał król powtórnie:
..... Kiedyż ten osioZ przestanie WTzeszczeć1

P.ilSTWOWY Teatr Lalek „Pinokio"
w ramach Teatru Rzeczypospolitej.
Pokazuje publicz;ności „Krakowiaków
l 16rall" w reżyserii Wojciecha Kobrzyńskiego.

wystę.puje

CENTRUM Kultury Młodych zaprasza
na wystawę pokonkursową malarstwa
nieprofesjonalnego pod tytułem
„Moje miasto". Wystawe oglądać
będzie można od 20 listopada
w Klubie Dziennikarza.

SĄ1ma7\ł7d-Gle1nc

•

ODDZIAŁ WoJewódzld Chrzekijańskiego
Stowarzyszenia Społecznego t Zarząd
Łódzki Towarzystwa Przyjafnl
Pol$'ko-Radzieckiej Ol'ganizuJI\ w dniach
17-21 listopada IU Tydz.ieA
Kultury Radzieckiej. W programie
prelekcje: „Polsko-radziecka współpraca
naukowo-techniczna" (doc. Henryk
Gralak) ,;Leningrad - miasto
bohater" (mgr Krystyna GateC'ka): reportaż
ZSRR i projekcja filmu fabularnego.

Księgarz wydawca, potrzebujący manuskrypudał się do autora z uznaną już wziętością.
- Dam mu dwa tysf.qce zlotych f'eńskich mówił do siebie, wyszukując adresu pisat"za.

tu,

na
mleszka
Dowiedziawszy się, te pisarz
przedmieściu, rozumował:
- To chudopachołek, dam mu tt11iqe złot11c1a
reń3kłch.
Stanąwszy w domu, w którym mieszkał poprzez
szukiwany autor, wydawca, objaśniony
oddźwiernego, że pisarz mieszka w oficynie na
3

piętrze, rzekł

W MUZEUM Sztuki zobaczyć moi.na
nietypową wystawę zorganizowani\
przy współudziale Polskiego
Stowarzyazenla Edukacji PlutyemeJ
t Biura Wystaw Artystycznych
w Białymstoku. Wystawa nOlł t)-klł
'
„Wapólny Dom ZXZ".
IDtentuJ'q 9kaPC>Z7CJ• ;lł. .X... or4u~

„

do siebie:

To biedak co się zowie, dam mu
pięćset zlr.

tt1lko

-

Nareszcie zapukał do drzwi. Otworzono mu
je.
Umeblowanie było ubogie.
- Ależ to nędzarz - pomyślał l obnłfył cenę d-0 dwustu złr.
A kiedy spostrzegł, że sławny autor zajada
chleb, rozdrobiony w czystej wodzie - zadecy.
dował:

- Ależ on niewart więcej jak 100 zlr.
I za tę cenę kupił dzieło od... Blizińskiego.
Anegdota zamieszczona w „Encyklopedii hu-

moru i satyry polskiej A. Orłowskiego (Krogulca). T. 1. Warszawa 1914 najwyraźniej odnosi się do Józefa Blizińskiego, autora grywanej
do dziś z powodzeniem komedii „Pan Damazy"
co nie jest zgodne z prawdą, bo Bliziński ~
Galicji nie mieszkał, ani też głodem nie przywiosmierał gospodarując , na odziedziczonych
kach kujawskich. Faktem je&t, że w tamtych
czasach pracownicy pióra często borykali się z
trudnościami finansowymi (Syrokomla, Chęciń
ski, Lenartowicz, Norwid), narażając się na wyzys& ze strony księgarzy wydawców, co plastycznie przedstawiał w swoich powieściach obyczajowych J. I. Kraszewski („Poeta l świa·t'').

KAWA - CZARNY INKAUST
Pisze Konstanty Gaszyński w „Kontuszowych
pogadankach I obrazkach z szlacheckiego życia"
(Paryż 1851):
Nie tak tó dawne czasy, odezwa! się Chorąży,
jaik kawa dostała indygenat w naszym kraju.
raz
Miałem circa dwadzieścia lat, gdym po
stolnika
pierwszy w życiu, na imieninach u
Gadomskiego zakosztował tego gorącego inkaustu. Była to wówczas wielka raritas. każdy więc
z gości krzywiąc się poty;rał, a choć mu nie
smakowało, laudabat. Prawdać, że w onych
czasach, nie umiano jeszcze preparować napoju. W imbrykach ziarnek kawy było niewiele
rari ~ant~s in gurgite vasto. Zamiast dzisiejszej
cykorii uzywano suszonej marchewki. a słodzo11<> miodem. Gdyż cukier In illo tempore pokai w
zywał się tylko na stolach magnatów pomniejszych miastach nie dostałeś go, chyba
u aptekarza, na leki.
Właściwie niewiele się od tych czasów (poło
·wa XYIII W.) z.mieniło dzięki aktywnym usiłowan1om central handlu zagranicznego. Cukru
wprawdzie już nie trzeba szukać u aptekarza,
al~ kaw,!l stała się tak wielką raritas, 7e ją za
„zielone w Pewexach nabyć można albo w
cenach,
spożywczych butikach · Po paskariiklch
które potem resort żywienia bierze chyba za
podstawę ustalania nowych cen.

BIGOS W ŻAŁOBIE
Chcąc panna bigo1 w kuchni zapraw!<! co
prędzeJ,
'
Pójdm z gamkiem do szafy po ocet, gdzie

z

mtędZ'fl

Fl.as~mł stał inkaust, bo już byly zrazy,

się

'
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wychodzą

kiego miasta. Tamten ma szersze pole działania, wdzięczniej
szych odbiorców.
Skoro nagroda „Odgłosów"
ma być za upows·z echnianle
kultury, należy zatem postawić
pytanie: za ja-kie upowszechnianie?, czy u upowsz.echni?n!e
kultury podstawowej, tzn. tej
najprostszej, czy dla k<igoś, kto
dociera z książką do miejsca
prac~ włókniarki, mechanika w
zakładz.łe wytwórczym, czy też.
dla kogoA, kto organizuje biennale, wystawy, spektakle czy
reżyseruje przedstawienie teatralne? Jestem przekonana, 7.e
bez tych ludz.ł, którzy swoją
pracą dają podstawy odbioru
kultury, wielcy reżyserzy, malarze, pisarze itp. nie mieliby
odbiorcy dla swojej twórczoś
ci.
- Komu więc przyznać naszą

na co dzień" prezentuje Muzeum
Historii Miasta Łodzi.
W Biurze Wystaw Artystycz.nych
w Galerii Bałuckiej czynna jest
wystawa malarstwa i grafiki
Eulalii Złotnickiej.
W Galerii Sztuki BWA obejrzeć
można plakaty i fotomontaże
Romana Cieślewicza.
Natomiast w Ośrodku Propagandy
Sztuki czynna jest wystawa pt.
„Plakat ang.iels~i z kolekcji Alona
Maberja".

premiera spektaklu dypl_omowego
IV roku WydŻiału Aktorskiego
PWSFTViT w Lodzi. Studenci
przedstawili sztukę Williama Szekspira „Jak
wam się podoba" w reżyserii Piotra
Clełlaka ze scenografią
Grzerorza Małeckiero.

Rt1s. Janun

Mieszanka firmowa
literacko."!" obyezaiowa

Wtedy burmistrz z uszanowaniem poklon!w1zy iię królowi, odszedł 1 mowy nie dokończył.
„PszczóMa Polska" 1823 nr 30

jednak z z.ałożenia, że ten snobizm jest pozytywny, bowiem
może doprowadzić w końcu do
autentycznego zainteresowania
się książką, to znaczy, jej przeczytan iern.
nagrodę?
- Polskie księgarstwo zaw- Myślę, że jednak księga
sze szczyciło się tym, :ie księ rzowi. który jest nie tylko pogarze byli doradcami i powierśrednikiem pomiędzy autorem
nikami kupujących.„
książki a jej cz.ytelnikiem, a- Księgarstwo miało w przele dobry księgarz jest doradszłości wiele form upowsz.echcą. propagatorem i ma niewąt
niania ksiąźki, które, niestety,
pliwy wpływ na kształtowanie
zanikły. Były to np. kluby czygustów czytelniczych.
telników działające przy księ
- Dziękuję za rozmowę.
garniach, głównie przy księ
garniach wiejskich, w małych
ośrodkach. Tam, gdzie nie by- ·
ło bibliotek. Skupiały one miRozmawiał:
łośników książek, organizowaEUGENIUSZ
no tam prz.eglądy nowości ·dyskutowano. W niektórych
IWANICKI
przypadkach w tych klubach
wykonywano podstawową funkcję upowszechniającą. w klubach odbywało się tz.w. gło~
ne czytanie książek, spotkania

Kronika
kulturalna

odbyła

8 ODGŁOSY

'~

- To cecha pozyłYWna ..•
- Trzeba pamiętać, że są pewne grupy ludności, które nie
t ylko nie odczuwają potrz.eby
posiadania książek na włas
ność, ale ich · w ogóle nie czytają. I takich grup, niestety,
jest w naszym społeczeństwie
coraz więcej. Nastąpił parakupuje
społeczeństwo
doks:
stosunkowo dużo książek, ale
mniej czyta. Z własnej praktyki mogę powiedzieć, że cz.ę
sto nabywca zapytany o to,
jaką książkę chce kupić, odpowiada, że jemu wszystko jedno
co nabędzie. Obserwujemy pewien . snobizm na posiadanie
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'

nagrodę „Odgłosów"?

madzony w ciągu Jej d:z:iej6w,
stale wzbogacany nowymi dziełami twórczymi i pracą wszystkich apołecz.eństw".

będę

cicho

~. ~

~

Bigos hultajski

CENA LITERATURY

Marti

będę mówił

"

~'

*

*

z pisarzami. Były nawet kluby
korespondencyjne: „Ewa", „Nowa Wieś" Itp. Były one organizowane ps:;;.ez „Dom Ksiątkl"
wespół z czasopismami.
Inna forma: upowaiecnnianie
kolporteksiążki z.a pomocą
rów. Ale „Dom Książki" nie
miał w os·t atnich latach na tę
działalność funduszy. Taki kolporter dz.iałający w wielkim
był właśnie
zakładzie pracy
tym upowszechniającym, który
docierał do ludzi na ich stan<iwiskach pracy. Dziś dąży się
do reaktywowania tej potrzeb.,.
nej Instytucji.
Księgarz z małego miasteczka. ze wsi jest większym up~
wsz.echniającym niż ten z wiel-

Nal.awszt1 go, daje mi bf,gos nowe; fazy·

JUBILEUSZ pi416dzie1ięclolecla obchodzi
Towarzystwo Naukowe.
Z tej okazji zorganiz.owano dwudniowe
uroczystości. 20 listopada nastąpi w
Bibliotece Uniwersyteckiej otwarcie
wystawy wydawnictw Łódzkiego
Towarzystwa Naukowego. 21 listopada
natomiast w siedzibie Oddziału
PAN i Łódzkiego Towarzystwa
Naukowego odbędzie się sesja w
programie której będą wystąpienia
prezesa Polskiej Akademii Nauk prof.
dra Jana Kostrz.ewskiego, przewodniczące gr
Rady Narodowej Miasta Łodzd prof.
dra Mieczysława Serwińskiego
i przewodniczącego Oddziału PAN w Łodzi
prof. dr. Jana Michalskiego. Wygłoszone
także zostaną referaty: prof. dr
Witold śm i ech .. Piędziesięciolecie
Lódzk!ego Towarzystwa Naukowego",
dr .Julian Ławrynowicz ·„Dorobek wydawniczv
ŁTN". prof. dr Karol Dejna „Badania
l'laukowe inspirowane i popierane
przez ŁTN" i prof. dr. Zbiegniew
Kuchowicz „Dzi ałalność ŁTN w z a k rr ~ '~
upows7echnlenia wiedzy".

Skosztuję: pies by nie jadl; i pomyślę sdbie:
Ja~o żywem bigosu nie widzial w żalobie.
Więc gpostrzeglszy omylki, wskażę do
kucharza,
'
Niech mi zlodziej nie robi z zadku
kalamarza.

Łódzkie

Wacław

Potocki (1621-1696)

ANEGDOTY O LEKARZACH
. Prawnika spalono przy egzaminie sędzowskim
gdy mu zapublikowano, że nie zdał egzaminu
'
wyrzekl:
t

tysięcy
-. To będzie kosztować życie kilku
ludzi!
~ezwany do wytłumaczenia się, co by ta po-

grożka_ mogła znaczyć, odpowiedział:

-

Idę na medycynę i

będę doktorem.

się
Pewnemu lekarzowi. którv w ch l konać
ks ięcia
mającą operację na osobie ud1ielneoo
zażąda ł tysiąc dukatów, rzP.kł tenże: „

- Ależ mój
takiej placy ro
- To niech
neral wykontz
Do rozpuku.

panie. general mój nie pobiera
caly rok!
Waszej Książęcej Moś~i jego geopnację - odrzekł doktor.
Dwa tysiące anegdot i dowcipów.

Lwów: J. Leon Fordes.

•

Opracował:

ANDRZEJ KEMPA

•
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Paryż

na cztery pas

Rok 1925 I Montparnasse.
Narodziny · i ugruntowanie się
surrealizmu, najbardziej wpły
wowego w wieku XX nurtu
sztuki nowoczesnej. Rok Mię
dzynarodowej Wystawy Sztuki
Dekoracyjnej.
Konstruktywne
pokłosie dadaistycznej
puryfikacji.
Czasopismo ..L'Esprit
Nouveau·•.
Obrazy Massona,
Soutine'a, Ernsta i Magritte'a.
Awangarda f1lmow:i-.
Rok 1947 Saint-Germain-des
Pres.
Egzystencjalizm. „Les
Temps
Modernes",
Juliette
Greco i Jacques Prevert. Teatr
absurdu i Artaud. Twórczość
Wolsa, Duchampa i Michaux.
Malarstwo abstrakcyjne.

I wreszcie data w porównazyta w „Zachęcie" staje s i ę . rza się zdanie, że Paryż prze- niu z poprzednimi najbardziej
snobistycznym
obo w iązkiem
stał być
stolicą
artystyczną
dyskusyj na: 1972 i Hale-BeauWystawa ma wielu ojcow i
świata, że centra sztuki decybourg. Lata po kontestacji maorganizacyjnych
sponsorów: dujące o jej ewolucjach przeja 1968 roku. Nowy realizm i
polsko-±ransuski Komi tet Hosunęły się za ocean albo jeYves Klein. „Spokojne obrazy"
norowy (na jego czele minis- szcze gdzie indziej. Może i to
Raysse'a.
Cesar i Tinguely.
trowie spraw
zagranicznych prawda, jednak prawdą jes t i
„Geometria poetycka" MorelleFrancji i Polski - Jean-Ber- to, że nic co rodzi się w sztu- ta. W literaturze Roland Barnard Raimond i Marian
O- ce na całym świecie, nie mothes, Jacques Derrida, Michel
rzechowski), Komitet Organi- że . pominąć paryskiej premie- Foucault.
Czasopismo
„Tel
zacyjny i Komitet Koo1·dyna- ry. Tam musi uzyskać swoiste Quel".
imprimatur i stamtąd może być
cyjny. Z wielkości nazwisk i
Zresztą
reprezentowanych przez
nie w pełni zauważone.
To skrót tego, co zapada w
nawet jeśli powiemy, że okreś
instytttcji wynika, że prosta pamięć, co jest
uświadomie
wyaawawby się - sprawa sta- lenie „artystyczna stolica świa niem znanych sk4dinąd faktów
je się Sprawą nie tylko o ar- ta" dzisiaj nie znaczy nic, to
i nazwisk, związków między
tystycznych czy kulturalnych i tak Paryż w kulturze świa nimi i wzajemnych oświetleń.
towej wciąż jeszcze się liczy. Jednocześnie
kontekstach. Ale takie są różnorodność
Przekonuje o tym też warże pozwolę sobie na banał technik i tworzyw, idei i. arwymogi współczesnego swiata szawska wystawa.
tystycznych wizji. Jedno jei sztuka nie może być tu wyszcze w tej wystawie jest waż
Jak powiedziałem, organizajątkiem. Komisarzami generalne: otóż pomijając kilka a motorzy
prezentują
dwudziestonymi ekspozycji Sl'l Dominique
~ kilkanaście obrazów, grafik
Bozo, dyrektor Muzeum Naro- wieczną sztukę francuską w i rzeźb - by tak powiedzieć
czterech zbliżeniach, w czterech
dowego Sztuki NowoczesneJ w
- opatrzonych już dzięki reCentrum Georgesa Pomp1pou charakterystycznych i wyraź
produkcjom, iilbumom i filmooraz Ryszard Stanisławski, któ- nych zawęźleniach: okolo roku wym dokumentom, cala reszta
1913, 1925, 1947 i 1972, wiążąc należy do dzieł, jeśli nie zarego zasługi podkreślałem na
te daty odpowiednio z symbo- poznanych. to do znanych tylko
wstępie tego omówienia.
liczną topografią artystycznych .
koneserom i historykom szturuchów w stolicy Francji,
a ki współczesnej. Dobrze więc,
Warszawska wystawa „4 X
więc najpierw z MonJmartrem,
Pary..:
,_.ow1ela
~..,r"\hu.on y
że wystawa daje okazję do uz zupełnienia całościowego obrajuż na całym świecie
model potem z Montparnassem,
Saint-Germain-des Pres i z zu sztuki francuskiej XX wiewystawiennictwa sztuKi (wwrcowe jego przykłady prezentu- rejonem Hal, gdzie rozpoczęto ku.
budowę Centrum Sztuki i Kulją organizowane o<i lat ekspozycje w paryskim Centrum). tury im. Georgesa Pompidou.
Wystawa „ 4 X Paryż" wraz
Nie jest to już zwyczajne wie~ Znając dzieje sztuki francusz towarzyszącą jej dokumenszanie obrazów i płócien
w kiej obecnego stulecia trzeba tacją (jeszcze raz chwalę wspapodkreślić zarówno prostotę, jak
porządku, który o.k resla chroniały
katalog) jest ważnym
nologia, styl, bądź jednorodny i trafność takiego zamysłu. Nie
wydarzeniem kulturalnym ,otemat, w porządku, w którym sposób go w tym omówieniu statnich lat. Niechby była zarekonstruować.
sztuka istnieje jako wydzielo- szczegółowo
powiedzią kolejnych Inicjatyw
na enklawa bez jakichkolwiek Dlatego też ograniczę się do
tego rodzaju.
'
zwróc.enia
uwagi
na
to,
co
jest
odniesień do innych kultu- moim zdaniem - na wy- rowych i cywilizacyjnych
A swoją drogą szkoda, :l:e
stawie w „Zachęcie" najważ jej nie zorganizowano w ł6dz
form działalności
człowieka.
Przypominam tamte
fakty ' Dzisiejszy
sposób
widzenia niejsze.
kim iMuzeum Sztuki!
sprzed trzech lat nie bez przysztuki i jej upowszechniania
czyny. Już w mo~ncie przyRok 1913 l Montmartre. Pozakłada nierozerwalną więź
z
gotowywania wystawy paryskontekstem, który ją uformo- czątek dwudziestowiecznej nokiej zakładano, że będzie ona wał, stworzył, nasycił ideałami i
GRZEGORZ
woczesności. Paryż a za nim
miała francuską replikę w Polzdynamizował. Dzisiaj,
rozuGAZDA
cala
Europa
poznal!
juź futusce. Tak też su~ stało. 15 paź
m.Jeć sztukę to rozumieć otadziernika tego roku w atmosrystów i kubi,r;ttiw. P\casso i
czającą
ją
rzeczywistość.
Na
ferze sensacji i ogromnego zamarginesie możha dodać, że to
Juan Gris, Uger i Jacques
interesowania otwierano w war- sama sztuka współczesna wyLipchitz. Marcel Duchamp
i
szawskiej „Zachęcie" (a nie w
musiła na odbiorcy taki właś
Muzeum Sztuki w Łodzi) eksnie sposób jej poznawania i Georges Braq11e. Chagalle. Derain, Matisse. A w literatuTze
pozycję „4 X Paryż" (Paris en
interpretacji.
Apollinaire, Cendrars, debiutu- „4 X Paryź (Paris en quatre
quatre temps). Nie chciałbym ujący Breton I Max Jacob. Kotemps),
Galeria
„Zachęta",
chodzić za lokalnego patriotę
Dlatego też w „Zachęcie" oWarszawa, 15 października 1986
-szowinistę zatem przyznam, że
bok płócien, obrazów i rzeźb niec belle epoque i tryumfalny
wymarsz
awangardy.
- 12 stycznia 198'7.
organizacja tej wystawy
znajdziemy książki i czasopisw
ma, plakaty i afisze reklamoWarszawie a nie w Łodz.i ma
we,
fotografie i przykłady
swoje
niezaprzeczalne racje.
sztuki użytkowej, suknię z boWiadomo-stolica! Z całą pewlerkiem z pracowni Coco Chanością w „Zachi;cie" ekspozycję
nel i krzeslo. Jednocześnie na
francuskiej sztuki (będzie trwaekranach rozstawionych teleła do 12 stycznia 1987 roku) owizorów możemy oglądać Pabejrzy znacznie więcej widzów
ryż ożywiony z jego ulicami,
ni ż
w przystolecznej Łodz.i i
wnętrzami, kafejkami, muzyką
ten argument rozstrzyga wszeli ludźmi. Intencją
wystawy
kie dyskusje. Choć chciałoby
więc jest przeka'z anie, choćby
się zgłosić wątpliwość, czy ciasna w gruncie rzeczy „Zachęta'' w taki sposób, atmosfery i ducha, w których
rodziła
się
jest najwłaściwszym miejscem
sztuka.
;na tego rodzaju wystawę. Skonstruowane tam przepierzenia i
„żadna wystawa pisze w
ekrany, które wymusił scenakatalogu Ryszard Stanisławski
r · usz ekspozycji, tę ciasnotę
- nie jest w stanie oddać peł
zwiększają, a przepychające się
nego obrazu sztuki zrodzonej
tłumy i rozbrzmiewajtice z cztewe
Francji w naszym stuleciu.
rech stron monitory tv, każdy
ma bowiem możliwości oo czym innym, nie zezwalają Nie
garnięcia całościowo tego
bozwiedzającym na minimum skugactwa1 na które składa się
pienia i refleksji. A przecież
wiele wydarzeń I nurtów o
na dodatek tu i ówdzie rozlepierwszorzędnym
znaczeniu:
gają się, przekrzykujące gwar,
tu rodził się kubizm, po nim
głosy przewodników, którzy usiruch dada i art deco, duchamłują objaśnić nastolatkom „dzipowskie ready mades, corbuwactwo" sztuki
nowoczesnej. sierowskie wizje „miasta proW sumie trzeba wykazać dużo mieniującego", Sl\.frealizm, róż
samozaparcia
(tłok
przed ne odmiany sztuki figuratywnej
drzwiami, tłok w szatni), aby i metaforycznej, inspirowane ecałą wysta\vę przejść. dopchnąć
gzystencjalizmem
malarstwo
s i ę do gablot. ze rkn:.'łć w ekran.
gestu, l}leinowska sztuka ,,niepo.· ' w t„1,; !1. h s u .fo !iette Greco i
materialnej wrażliwości malarzza pl eców rzucić
okiem na
skiej", kolejne generacje twórpłótno Chagalle'a. Na skupieczości abstrakcyjnej, sztuka nonie i r? fleksję będzie czas w
wego realizmu, akcil i sztuka
domu podczas lektury znalfokontestująca i tak wiele
mi trgo katalogu \\-ystawy zremanifestów i programów, zawdagowaneqo wzorcowo
przez sze zaprzeczających poprzedUrszule Czartorvską i Stanls- nim, pragnącym przemawiać z
lasa Zadorę przy współpracy pozycji postulatu nowatorstwa,
innych autorów
zarówno z z jakiejkolwiek strony by to
Polski jak i z Francji. Dopiebyło".
ro f- w
n r" w'e
trzy st11~tr ' cowv. l..; M::ilog-. oelen dobrych
Dlatego też, to co w ,.Zachę
reorn ~1 .. • , ~q
,.,,,.,ówień.
komenta1·7,, i t<>t.drw ź rń rl hwvch cie"' o~ ! ::> damy. musiało b y ć ko•
uiriw" ':> ,,. nełni czvm wvi;tani,ecznym. wyborem, skrótem,
w1=1 „4 v Parvż" miała w :>apomysłem
tyleż syntetycznym,
m v ~l e hyć, czvm iest.
jakie
co w jakimś sensie analityczwarto ści
pn Pka7t1 ' e. 0 c:>ym
nym. Tak powstała koncepcja
chce przekonać. jaką wiedzę o
przemianach sztuki
francus- „4 X Paryż", Paryż w czterech
kiej XX wieku
prezentuje. przybliżeniach, Paryż na czteWszystkim więc, którzy tę wy- ry pas.
Tu jedna uwaga: otóż
stawę b~ą eh ~leli jeszcze w
Warszawie obejrzeć
zalecam od wielu jut lat, niemal jak
Pablo Picasso - Głowa kobiet11 (1929-1930)
kupno katalogu. Bez niego wi- bezrefleksyjny slogan, powta-

W C;zerwcu-lipcu 1983 rok u
w wielooclcinkowym serialu opowiadałem
czytelnikom ,,Odgłosów" o znaczącym sukcesie
polskiej sztuki nowoczesnej eksponowanej na ogromnej wystawie w Centre Georges Pompidou w Paryżu. Wystawa zatytułowana „Presences Polonaises.
L 'art vivaint autour du Musee
de Łódź"
(Polska
obecność.
Sztuka żywa - w kręgu Muzeum
Sztuki w Łodzi) była pierwszą
tak rozległą i bogatą prezentacją polskiej sztuki XX wieku za granicą. Tym ważniejszą
na tle innych inicjatyw tego rodzaju, że pokazywała nasze dokonania
artystyczne w cyklu
monograficznych
ekspozycji
głównych centrów sztuki świa
towej obecnego stulecia - Berlina, Nowego Jorku, Moskwy i
Wiednia. Paryska wystawa była
także swoistym
homagium uimającym kulturotwórcze i wystawiennicze zasługi łódzkiego
Muzeum Sztuki, którego wysił
ki na polu
upowszechniania
sztuki nowoczesnej są doceniane na całym świecie. „Polska obecność" w
najnowocześniej
szym rouzeum promującym wartości sztuki XX wieku, czyli
Centrum im. Georgesa Pompidou w Paryżu, była też osobistym sukcesem dyrektora łódź
kiego Muzeum Ryszarda Stanisławskiego. Jego przedsiębior
czość i organizacyjny
talent,
którym towarzyszy aute.ntyczne
znawstwo uczyniły z łódzkiej
placówki prawdziwie źywotlly
i liczący się ws~dzie ośrodek
sztuki nowej i najnowszej.

•
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Co piąta książka
ze znaczkiem KAW
Rozmowa z ·JERZYM WAWRZAKIEM, dyrektorem i
redaktor.em naczelnym Oddziału Łódikiego Krajowej
Agencji Wydawniczej.
W tym roku prz1pada po raz dwudzieŚty dekaba książki
„Człowiek $wiat - Polityka". Firma,
którą kierujesz, niejako statutowo jest zobligowana do prezentacji pozycji książkowych określonych jako literatura zaa.ngażo
wana. Z czym wychodzi Oddział t.Odzki KAW w tym roku?
- Krajowa Agencja Wydawnicza jest jedną z najmłodszych
oficyn wydawniczych, bo jej historia datuje się zaledwie od
dziesięciu lat.
A w' ę: firma jest młoda, ale rozwijająca się
bardzo dynamicznie. Aktualnie co piąta książka ukazująca się w
kraju jest sygnowana przez KA W. Może większą aktywność niż
cały KA W, odrabiając pewną stagnację w przeszłości, wykazuje
nasz ł6dzkl oddział, o czym mogą świadczyć dwie licz.by: w 1980
r. wartollć produkcji wynosiła 30 mln zł, a w roku bieżącym
zbliży się do 200 milionów. :Nawet mimo pewnego ruchu cen
\vidać, ii: produkcja zwjększyła się kilkakrotnie, tym bardziej,
że zatrudnienie zmniejszyło s ię o 30 procent.
- Mieliśmy mówić o książkach ...
- Naszą dewizą jest: wszystko dla wszystkich. I tak: wydajemy książki dla dzieci, dla młodzieży, literaturę piękną, społecz
no-polityczną,
popularnonaukową,
pamiętniki, a także ścience
fiction. Wła ś ciwie poza poezją są u nas reprezentowane wszystkie
rodzaje piśmiennictwa, bo nawet wydajemy druki bibliofilskie.
Kwalifikując książki do druku, inspirując autorów staramy się,
by ksiątka była ciekawa dla czytelnika, by zawierała walory
poznawcze i intelektualne. Jest to trudne, bowiem niełatwo pogodzić te dwie sprawy. Ale możliwe.
Mamy także świadomość pewnej misji politycznej, jaka nam
towarzyszy od chwili narodzl'n firmy. Jesteśmy wyda\Y!lictwem
zrzeszonym w koncernie RSW „Prasa - Książka - Ruch", gdzie
największym udziałowcem jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ma to określone konsekwencje, które świadomie realizujemy poświęcając wiele uwagi np. książce społeczno-politycznej,
plakatowi politycznemu, innym drukom akcydensowym.
- t.ódzki Oddział KAW, mimo iż istnieje dopiero od dziesięciu
lat, mocno wrósł w mapę kulturalną t.odzi...
- Bardzo ważną sprawą jest fak t, że nasz oddział mieści s!ę
w Łodzi, że jesteśmy obok Wydawnictwa Lódzkiego drugą oficyną wydawniczą w mieście. Ma to określone konsekwencje dotyczące tak dnia dzisiejszego miasta, jak i jego historii. I tak,
dla przykładu, jeśli chodzi o historię wydaliśmy książki: Edwarda
Szustra „Jedenaście dni", Antoniego Rydlewskiego „Tygiel" (debiut pisarza-robotnika o . narodzinach Łodzi przemysłowej),
Lucjusza Włodkowskiego „Kamieniem I brauningiem". W przygotowaniu mamy ksiąźki doty~zące życia środowisk artystycznych
m!.asta np. Andrzeja Gruna ,,Łódz~ie środowisko plastyczne", ·dr
Tadeusz Błażejewski pracuje nad obszerną monografią Łodzi literackiej, Jerzy Włlmański kończy ~tologię ,,100 lat satyry łódz
kiej", zespół autorów pracuje nad albumem poświęconym Teatrowi Wielkiemu w Łodzi. Skierowaliśmy do druku duży album
o Łodzi autOO"stwa Antoniego Szrama, Andrzeja Wacha i Janusza
Wiktorowskiego. W przygotowaniu znajduje się album poświę
cony starej Łodzi w fotografii Włodzimierza Pfelffera. Książki
te będą naszym wkładem do „Biblioteki Łódzkiej", która jest
realizowana wysiłkiem wszystkich łódzkich wydawnictw. Chociaż
chciałbym być dobrze zrozumiany: nasza „łódzkość" jest wyróż
nikieqi; al.e nie n.akazero. Wyda1emy wartościowe książki aut?rów
z całej Polski, choeiazby K. T. Toeplitza, C. Kuriaty, D. Sidorskiego, R. Miernika i wielu innych.
- Pora wrócić do obchodzonej w dniach 20-30 listopada 1986
r. dekady książki społeczno-politycznej. Co zaprezentuje w tym
roku kierowana przez ciebie oficyna wydawnicza?
- Jak co roku przystępujemy do tej dekady, z tym, że nasza
oferta jest bogatsza w porównaniu do lat ubiegłych. I tak: w
Domu Kultury ZPJ „Ortal" organizujemy wystawę pt. „KAW
prezentuje", na której na czterdziestu wielobarwnych planszach
pokażemy cały dorobek naszej agencji. Zapraszan1 także czytelników „Odgłosóv.· " na mój odczyt na temat! „Działalność KAW
i rola propagandowa wydawnictwa w realizacji politylii PZPR",
który odbędzie się w sali KMPiK 20 listopada 1986 r. o godzinie 18.
Chciałbym również serdecznie zaprosić na spotkania z autorami książek \Vydanych przez KA W w ostatnim · okresie, które
to książki aktualnie są do nabycia w księgarniach. I tak: przede
wszystkim zapraszam 24 listopada br. o godz. 12 do Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej na spotkanie z prof. Stefanią Dzięciel
ską-Machnikowską i dr Grzegorzem Matuszakiem współautorami
pracy „Postawy i wart.ości w okresie konfliktu społecznego". Jest
to praca zbiorowa łódzkich socjologów dotycząca pamiętnych wydarzeń posierpniowych i ich odbicie w społecznej recepcji. Zapraszam także na spotkanie z szefem „Odgłosów" red. Lucjuszem Włodkowskim, na którym odbędzie się dyskusja o jego książ
ce - reportaźu historycznym poświęconym życiu codziennemu
Łodzi na przełomie
wieków. Książka nosi tytuł „Kamieniem i
brauningiem". Posiada ona walory dokumentu historycznego,
udanie połączone z walorami warsztatu dziennikarskiego. Jes\
pożyteczna i ciekawa. Spotkanie z red. Lucjuszem Włodkowskim
odbędzie się 25 listopada 1986 r. o godzinie 12 w Bałuckim Domu
Literatury I Filmu.
Do Pałacu Młodzieży zapraszam 27 listopada 1986 r. o godzinie 16.30, na spotkanie z dr Karolem Józefem Stryjskim - autorem popularnie napisanej książki „Czas przeszły niedoskonały",
którą osobiście na wewnętrzny użytek naszego wydawnictwa nazywam: „Historią PRL w pigułce". Książkę tę gorąco polecam,
zwłaszcza młodemu czytelnikowi, którn;:o wiedza o naszej najnowszej historii, delikatnie mówiąc, jest na ogół skromna.
Mieszkańcy Pabianic takźe będą mieli okazję spotkać się 20
listopada 1986 r. o godzinie 16 w tamtejszym KMPiK z tymże
autorem tj. Karolem Józefem Stryjskim.
- Od siebie dodam, że niedawno w konkursie na powieść
z dziejów ruchu robotniczego otrzymałeś nagrodę za „Gwiżdżąc
na śmierć". Tę książkę także wydał KAW. Czy spotykasz się
wobec tego z Czytelnikami.
- Rzeczywiście, Ks iążka ukazała s ę w. 1OO-ty sięcznym nakła
dzie i jeszcze funkcjornłje na rynku. W związku z tym mam kilka spotkań z młodzieżą w szkołach.
Korzystając z okazji chcę także zaprosić czytelników na spotkanie z Tadeuszem• Chróścielewskim. Będzie to uroczyste spotkanie w Klubie Nauczyciela 26 listopada 1986 r. o godzinie l 7.30,
poświęcone głównie jego zn<ikomltej książce „Uczeń czarnoksięż
ników''. Wprowadzenie do rozmowy, która jest pom~ślana jako
spotkanie z cyklu „Wydawca i jego autot" będzie moje i dr Tadeusza Błażejewskiego.
-
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yło

dobrze po pół
nocy j dobrze w
czubacb.
Zapach
palonej
„trawy"
gryzł ostrą woń potu. Albo O<lwrotnie.
Zaspany cieć nerwowo trząsł
pękiem kluczy, co miało znaczyć, że są jakieś granice. Granicą był próg.
Za progiem
drzemała galareta ciemnych ulic, równiutko pulsowały niebieskie od telewizorów szyby.
Przed progiem ktoś powiedział,
że zegar jest jak kajdanki. dlatego lepiej inwestować w wygodne buty.
Było debrze po sobocie, a maraton Young Blues Meeting
sz.edl północnym kursem. Srednio wypity koleś czepiając się
mikrofonu wycedził trzeźwej
alkoholem publice, że teraz bę-

spojrzeń.

Ten najwytszy idzie
przodem, bo dźwiga tylko pięt
no długich do ramion włosów.
Małą ustną harmonlj!cę niesie
w kieszeni marynarki.
Są dwa bardzo różne gwfaty.
W drugiim ~wiecie czterech
długowłosych ohłopców wkracza na estradę. Wch<><lzą tam
pewnym, odważnym krokiem.
Tłum zerka na ruch ciekawie,
patrzą świdrujące oczy jupiterów. A długowłosi delikatnie
otwierają czarne pudła. To nie
są jut czterej nieśmiali z ulicy,
choć cl sami. Bo ołtarz estrady
może odmienlc człowieka. Szczególnie, gdy muzyka to życie.
Więc cl czterej zaczynają żyć.
Rozchylają
skorupki ochronnych pancerzyków, unoszą gło
wy. Patrzą na Roberta: ta sama pustelniczo spokojna twarz.

B

,

sięgnąć
szyć ten
przyć o

IRON MEIDEN w lodz·

po gitarę, żeby zagłu
strach. I po co tu pie-

GRZEGORZ GAŁASll'łSKI

natchnieniu.
Jeden sięga po gitarę, a drugi po flaszkę. Jeden s;ęga po
gitarę, a drugi po strzykawkę,
po sznurek, po !turek od gazu.
Bo muzyka, flacha albo sznurek, to są lekarstwa na twój
strach. Lekarstwem tych czterech ~st blues.
Mówi Blue Haze:
- Zdarz11lo się też, że narozrabialiśmy. Może to jakieA fatum? Rozbiliśmy rodziny, za-

KUBIAK

ROMAN
•

na strach. Na krzywe myflł,
na głodny żołądek. Rano budzisz się, a twój strach wyłazi
z kąta między szafą i oknem.
Wybałusz.a puste ślepia I znów
natrętnie pyta: co dalej? Co z
tobą będzie jutro, pojutrze, na
starość?
Wtedy dobrze jest
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„Blue .Bazi"- pło. 1en we mgIe
•

dą oni Blue Haze. I dodał,
że oni są najlepsi. Napitemu
gościowi można wybaczyć wiele,

ale nigdy mylenla chleba z łajnem. Wtedy należy gwizdać
długo i przestronnie, bo milczen!e oznacza policzek.
Więc śre.dnio napity
koleś
wyce<iził. że są najlepsi., Pierwszym można oyc na tartanowe3
bieżni, albo w robieniu skarpetek. W życiu wystarczy być
dobrym, w muzyce też. Szczególnie, ·gdy życie to muzyką. .
Lecz nie było ani jednego długiego i przestronnego gwizdu.
Tylko cisza skupienia. Ktoś powiedzial, że w te .kfocki nie da
rady wstawiać kitu. Albo się jest
dobrym, albo cześc. Zadnego
,prowincjon.alnego aktor~t~a. Bo
szminkę ~ puder można wyczuć
w deszczu pod wiatr. Te klocki
nazywają się blues.
Mówi Blue Haze:

#

Lecz nie te same oczy. Jasne,
oczy. Ta twarz
po raz pierwszy uśmiecha się,
gdy ręka pieści struny' u!~ochanej gitary. Ci czterej zaczynadziecięco wesołe

ją żyć.

Mówi Blue Haze:
- Nie wiadomo, czy nasza
muzyka jest coś warta. Może
leptej byloby napisać o naszych
ojcach,
matkach,
rodzinach,
przyjaciolach.
Naprawdę
to
wlaśnie jest chyba najważniejsze. Chociaż wygląda to. pewnie inaczej. Może. 3est tak, a
może jei;zcze inaczej. Zgadnij/
Cl czterej żyją Żyją, bo grają. Robią .muzykę,

ona porusza

nieśmiałe ręre. odmyka z.dus:z.o-

brali§my kilku facetom
dzieci.
Czy
jesteśmy
szczęśliwi?: ..

żony,

teraz

Pytam 1ch, skąd się wzięli.
Skąd pewnego pięknego dnia
spotkało się tych czterech nie-

·

przystosowanych.
W
takim
miasteczku, gdzie na piątą chodz.T się do roboty ł nie kocha
się długowłosych. Gdzie
kaidy
punk to regularny
idiota, a
długowłosy to klient dzielnicowych. Idziesz sobie ulicą, a lud zie na twój widok krzywią
się z odrazą. I życzą ci, żebyś
wstawał też o czwartej, płodził
dzieci, stał w kolejkach i skoń
czył przy kuflu. I wtedy trzeba mieć cholernie dużo sił.
Mówi Blue Haze:

ne gardła, iapala oczy. Muzyka zrywa blokady. Grają tak,
Rozglądasz się, sluchasz,
jakby nie chcieli nigdy przeprÓbujesz, zbierasz
doświad
sta"ć 1;rać:
łakomie,
pazernie czenia... A w końcu i tak, albo
nawet. Pytam, co każdy z nich
masz szczęście, albo go nie
robiłby, gdyby nie ta muzyka.
masz. Pewnych rzeczy nie warWidzisz, kiedy siadasz i
Robert milczy zacisk.!łiąc po- to tu rozstrząsać. Jeśli ktoś
myślisz, mozesz poczuć, że wywieki, Krzysie'.{ gapi się na chce się zaprzyjaźnić, ząprasza
msly ci ;akby skn11cila. 1 wteczubki własnych butów, Rysiek my na lampkę wina.
rL11 odlatujesz wysoko. Zostabezradnie otwiera usta, Darek
Więc na swoje szczęście spotwiasz brudne interesy, labrrynzbiera cwałujące myśli. Powi- kali się ·pewnego pięknego dnia
ty, to lctóre byleś nwiklany...
nien przemówić Darek. Zawsze
w takim miejscu, gdzie inność
I może ńam wvrosly skrzydła?
kiedy trzeba przemówić inaczej, drażni jednakowo~ć. To dobrze, .
Są dwa qardzp różne światy. _ qiż poprze.z. muzykę, .wtedy zaże· sobje pOlłohnt odnajdują się
W pierw~zym śv.-tecie. cz\etecl1.. . , ćz:Yna - 13n~" A~e _terai nie . w~ cQ
w>'· kól'clJ"„ 'ł'ńalfu. Jednf mówią
długowłosych chłopców przemy- · odpowiedzieć. ~a to straszne
wtedy o przeznaczeniu, drudzy
ka skraJem. Gwarny tłum · wali
pytanie, którego woleliby nie o sżczęściu. A to była ostatnia
środkiem
deptaka, nerwowo
słyszeć. Chyba - krztusi wreszmoże ich szansa na ciąg dalszy.
p;iyspieszonym
!trokiem. A
cie - chyba nie może tak być...
Żeby sobie podobni zeszli się ł
długqwł<i sl bezszelestnie 1dą poBez. •muzyki? Nie ma świata żeby się dogadali. Tacy, którzy
bocz.em. Nieśmiało. Jakby przebez muzyki. ' Nie ma życia, nie
więcej czują i inaczej rozumiepra~wlf, że . ży-ją. -Tłum dźw i g'a
ma sensu:..
ją. Dlatego szybciej giną.
pęk 1te siatki, wielkie uriędniGrają. Patrzą na swoje ręce.
Kiedy spotyka się czterech
. cze teczki że św!i1skiej skóry. Takimi
dłonmi
nie da się
sobie podobnych, to jeszcze nie
A długowłosi kurc1.owo ścfskadzierżyć steru. takimi pięściamusi znaczyć. że coś z tego bę
ją 'podłużne · czarne pudła. W
mi nie wali się w stół, takimi
dzie. Coś dobrego. Wiele spraw
nich są instrumenty,· które· jepalcami nie liczy się plenięmożna wydumać, wypracować
szcze · milczą. Tłum ciekawie dzy. I dalej: ta!de głowy nie w pocie rąk I czoła, a potem
zerka n<: czarne pudła, potem potrafią dumać o sterze, o chle- trafić w -m:irtwą pustkę, Moż
na długie kudły długowłosych. bie, o !o,rsie. Więc ręce grają, na {la przykład wydumać nuty
Wledy długowłosi najchętniej . ·a głowy śpiewają o tym, czego . i próbować . je zagrać. A potem
wpadliby się w te swoje pud- nie potrafią.
zobaczyć, że nikt tej muzyki ·
ła, żeby riie czuć świdrują.cych
Bo m_uzyka to jest "lekarstwo nie słucha. Bo jest nieszczera.
A do Blue Haze ludzie ciąg
ną z Polski.
Z Częstochowy,
Kielc, Łodzl l z samej stollcy.
Jadą nabitym nocnym
pocią
giem, śpią na schodowvch klat- · ·
kach, jedzą sucharv Żeby ich
posłuchać przez
pól godziny.
Albo raczej żeby słuchać I widzieć !eh przez pół godz.lny. bo
to i tamto jest nierozłączne . Bo
jedno i drugie nazywa się Blue
Ha ze.
Mówi BI.ue Haze:
- Zie jest się rpzstawać; źle
jest coś tracić . Ale trzeba umieć przegrywać, Gramy· dla
wszystkich. Ale tych, z którymi
jesteśmy naprawdę razem, moż
na policzyć na palcach. Mamy
przyjaciół, z którumi nigdy nie
rozmawialiśmy . .Mamy też mnych, · którzy są naszymi przvjaciólmi, a nigdy nie słyszeli
nasze; muzyki. l wszystko jest
w porządku.

To miała być ro?:rnowa z laureatem Rockowlska. Z bluesowym fenomenem, który wygral
rockowe zawody. Ale oni nie
chcieli mówit o pomnikach. Nie
chcieli mówić chcieli grać. I
dlatego każ>C!e gadanie o muzyce jest mało wąrte. Więc dość
gadania.
·
Gra Blue Haze:
.

,,

- Nieszczęśliwa kobieta placze, nieRzcześl1wy · mężczyzna
wsiadn do pociągu i odjeżdża.
Kied11 wyęiadzzemy gdziP~ na
stacji. chcfelib11śmy. żebu zawsze ktoś na nas ~zeknl. Raz,
dwa, trzy, cztery - boogie! .

Foto: Boguslaw Cholewa
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Polemiki • Listy •
„KTO SIĘ BOI RELIGIOZNAWSTWAł"
„„.„
Ar,tykuły prasowe na ten temat Andrzeja Grzegorczyka w
•,Polityce", Mikołaja Kozakiewicza w "Przeglądzie Tygodniowym "
i Andrzeja Karolczaka w .,Odgłosach" - budzą ,niedosyt i mają tonizujący, uspokajający charakter. Nie zamierzam podnosić
tu sprawy ta}tty>ki i tolerancji, aczkolwiek mam dla ni<:h zrozumienie i uznanie. Myślę, że wymienione artykuły powodują
też dezorientację wśród osób prowadż.ących
ten przedmiot w
szkołach.
Wyjdźmy więc
świecka. laicka, a

BIUROKRACJA W SZKOLE

od pewnych

pryncypi-Ow. Szkoła nasza jest
więc kształtuje światopogląd materialistycz ny,
naukowy czy też oparty na dorobku nauki. Obywa się on bez
pojęcia Boga. Religioznaws two winno więc być
prowadzone z
pozycji świeckich. akonfesyjnyc h.

Problem ateizacji zajmuje wiele miejsca w tych artykułach i
on też jest owym rzekomym straszakiem. W moim odczuciu skoro nie można uzasadnić naukowo ani teizmu, ani ateizmu (uważa się problem Boga za temat pozanaukowy , a wybitny francuski matematyk i fizyk z przełomu XVIII i XIX wieku P. S. Laplace głosił wręcz, i ż hipoteza Boga nie była mu potrzebna), to
le~cje religioznaws twa winny mieć charakter relacji, opisu, dyskusji. W stopniu możliwym, choć brzmi to ,paradoksalni e. winny
być metateistyczn e, t j. obywać się bez pojęcia
Boga jako siły
sprawczej.
Myślę, że ta'kie tematy programowe jak
społeczny
charakter
religii (problem genezy, źródeł i funkcji religii), oraz porównawcza historia religii są typową ilustracją powyższego i mogą prowadzić czy też wręcz prowadzą do postaw ateistycznych . Sądzę
ponadto, że - w imię tolerancji choćby - nie wypada- z tego
tytułu rozdzierać szat. Efektem
religioznawst wa. tj. dyskusji.
rozważań, wyboru może więc być · również atei-z-m. Godzi się zaznaczyć, że światopogląd marksistowsk i (marksizm) jest ateistyczny.
Jest rzeczą wiadomą choćby 2. lektury koś.cielnej (m. in. opracowania Jana Hojnowskięgo SCJ oraz ks. Władysława Piwowarskiego), że religijność w Polsce jest powierzchow na, a prawdy wiary .i n0rmy moralne nie są zinterioryzow ane. Są też unikalne głosy · w tym środowisku (to nie z ,,Katechety" dwumiesięcznika poświęconego wychowaniu religijnemu), że katecheza
winna odbywać się poprzez świadomy wybór, a nie przez narzucanie poglądów jak jest w /Praktyce. K,tóż 7. nas tego nie zna?
Oby lekcje religioznawst wa były wolne od złej praktyki katechizacji. Jeśli ich efektem będzie atei:mi - to choćby w im i ę
podmiotowości ucznia, trzeba to uznać bez płaskich, katastroficznych lęków, głównie natury moralnej.
JERZY RYDZIK

KONKURS DLA DZIENNIKARZY
d! ,JW&

a
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' Komitetu Przeciwalkoh olowego oSpołecznegó

Zarząd Główny
głasza kolejną edycję

konkursu dziennikarski ego na prace o tematyce przeciwalkoh olowej, które zostały opublikowan e w prasie,
nadane w PRiTV oraz w prasie i radiowęzłach zakładowych w

1986

Prace oznaczone godłem (w dołączonej kopercie, należy podać
i nazwisko oraz adres autora) należy przesyłać pod adresem:
Oddział Krajowej Agencji Wydawniczej w Lodzi, Sienkiewlc!a
3il5 lub Rady Wojewódzkie j PRON w Łodzi, ul. Piotrntowslta 232 •
Pod tymi adresami można uzyskać także doda.t kowe informacje związane z konkursem. Telefony: KAW - 36-47-20, PRON 36-00-75 lub 36-01-66.
lmię

r.

W tegorocznym konkursie preferuje

się następującą

tykę:

problema-

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwalkoholizmow i z dnia 26 października 1982 r. ze szczególnym uwzględnieniem zakładów pracy.
·
2. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu trzeźwości.
3. Kobiety a alkohol.
4. Ruch samopomocow y.
Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje z okresu 1.01. 31.12.86 r. nie publikowane dotąd w periodykach SKP („Problemy
Alkoholizmu", „Zdrowie i Trzeźwość"). Prace zgłasz_!ić mogą:
autorzy publikacji, kolegia redakcyjne, jury konkursu.
Jury wyłoni najlepsze prace w następujących grupach:
1. Prasa centralna i terenowa,
2. PRiTV,
'
3. Radiowęzły i prasa zakładowa.
Dla każdej z wymienionyc h grup ustala się następujące nagro·
dy: 1 nagroda - 25 tys. zł, II nagroda - 20 tys . .zł, III nagroda
- 15 tys. zł. Jury zastrzega sobie prawo nle przyznawania poszczególnych nagród oraz innego ich podziału w ramach ogólnej
kwoty.
Termin nadsyłania prac upływa 1987.02.20. Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi w terminie do 1987.03.31. Prace należy nadsyłać
do ZG SPołecznego Komitetu Przeciwalkoh olowego, 00-328 WARSZAW A, ul. M. Kopernika 36/40.
1. Realizacja ustawy

działaniu

DLA TYCH PRZED DEBIUTEM
Wydawnictw o Łódz'kie i Ośrodek Kultury Młodyeh l,.ódzkiego
Domu Kultury zwracają się do związanych z naszym miastem
autor6w będących przed debiutem
książkowym o
nadsyłanie
swych propozycji do kolejnej edycji „B,i:blioteki Debiutów". Prace o objętości minimum:
1. arkusza autorskiego PQezji, tj. 700 linijek,
5 arkuszy autorskich prozy, tj. ok. 120 stron mormaHzowa nego
maszynopisu lub odpowiedniej do podj~tego tematu ilości stron
pracy kr.v tycznoliterack iej należy nadsyłać w 3 egz. maszYnopisu
pod adresem: Wydawnictw o Łódzkie, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 1711173 z dopiskiem na kopercie „DEBIUTY" do 30 stycznia
1987 roku

KONKURS
Rada Krajowa PRON oraz Krajowa Agencja Wydawnicza
konkurs otwarty na plakat związąpy z Il Kongresem
PRON. który odbędz i e się w maju 1987 r.
Celem konkursu jest uzyskanie plakatów o wysokieh walorach ideowych i artystycznych , odzwierciedlających udział Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w życiu kraju i
po -:rnlary zując·~· ch idee odrodzenia
narodowego oraz program
PRON . Plakat win ien zawierać odpowiednie hasło zwiąume z
tym ruche:n (o rganizatorzy przygotowali 10 takich haseł, ale
nro ; 'r.t·rn• ·i· o ". e rn .... r ononować inne). być tak pomyślany, by mo. żna było W)'lmnać plakat techńiką offsetową, natomiast liczba
uż vtq: h ko.•J ró·.v n:e mo ż e być większa niż sześć.
Kai.d y a\ltor n'a orawo nade s łać dowolną liczbę projektów.
Termin składania p'r ac upływa 15 stycznia 1987 r. (decyduj?
da ta ste mpia pocztowego).
Konkurs przebiegać będz i e w dwóch etapach: pierwszy - rozs t rz y gnięty zostanie w terminie do :n stycznia 1987 r. równolegle w ce ntra li i oddziałach KA W współpracujących z radami
wojewódzkim i PRON. Sądy konkursowe przyznają po jednej
nagi odz·e w wysokości 30 tys. zł.
Etan drugi - to sąd konkursowy na szczeblu centralnym oceniając v orace nagrodzo!le podczas etanu pierwszego. Jego
zak oń ~ zf' n i e n a s'ą ni do 1!5 Jutf'go 1987 r . Będą przyznane następu~
!~c e na~rodv : I w w v sokości 50 tys. zł. Il w wysokości 30 tys. zł,
dwie nagMd \' p o 20 t.v s zł.
Or.gan iz3lnrz v w obvdwu etapach przewidują możliwość wprowad zeni-i !l nda tkow,·ch nagród fundowanych oraz zakup prac.
Zastr!egają także sobie prawo przedstawien ia prac nadesłanych
na konkurs n'I specjalnych wystawach oraz prawo w,ydania kh
drukiem.
ogłaszają
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Nie dość tego, że materialne zabezpieczeni e oświaty coraz gorsze, to jeszcz~ - jak słusznie zauważyła Maria Łopatkowa w
artyikule „Czego ż y czą sobie kontrolerzy oświaty" zamiesliCZOnym w „Tygodniku Kulturalnym " z 28.09.86 r. - szkoła corai
bardziej staje się biurem, gdzie najmniej istotną rolę odgrywa
dziecko. jego nąukowe potrzeby i problemy opi&'kuńczo-wycho
wa,wcze. Natomiast najważn i ejsze
&tają się .plany
i planiki,
programy i harmonogram y, różnorodne zestawienia statystyczne
i sprawqzdawczość. Gdy do tego dQrzucimy jeszcze jedynie słusz.
ny, moim' zdaniem. obowiązek pisania rozkładów i lkons.pektów
lekcji przez riauc·zycieli młodych, to powstanie nam obraz i'n stytucji, w której przerabia się tony makulatury, pracuje „koncepcyjnie'' nad nowym tP lanem, ślęczy nad kolejnym sprawozdanie m.
Czyż nie wylewamy w tym miejscu dziecka z kąipielą?
Przecież jak świat światem nie do takich zadań powołana
jest szkoła i różnej maści decydenci oświatowi powinni jak najrychlej zdać sobie z tego sprawę. Oczywistym jest stwierd-ieniP. ..
że powołaniem nauczyciela jest nauczanie i wychowanie, a nie
zabawa w p l anistę i statystyka. Paradoksem w tej całej S'Prawie jest fakt, że wszyscy niby, łącznie z <kontrolerami oświaty,
zgodnie stwierdzają, że to jest bezsens, aby ~zkola, poza dobrze
opracowanym planem dydaktyczno- wychowawcz ym i opiekuń
czym, posiadała jakikolwiek inny plan , z drugiej zaś strony tłumacząc się jakimiś „odgórny.mi" i tajemniczym i zarządzenia
mi władz oświatowych wymagają rzeczy, o których się filozofom nie śniło. 1 tak oto, kwitnie w szkoł a·ch „radosna twórczość" ,
gdyż nie tylko od dyrektora,
ale także opiekuna organizacji
szkolnej, wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu wymaga
się, aby każdy swój „krok" w szkole udokumentował na piśmie .
W ·przeciwnym razie nie ma podstaw do uznartia. że dany problem został naprawdę zrealizowany.
Znam z autopsji kilka przy•kładów , które p rz y toczę ku rozbawieniu, ale niestety, nie ku pokrzepieniu serc.
Otóż był czas (na szczęście tQ już
przes~łość), że kierownik
szkołY. zobowiązany był do sporządzenia planu urlopów ... macierzyńskich. Robił to w ten sposób, że po wakacjach wzywał dry
siebie - bez względu na stan cywilny wszystkie panie od
najmłodszej do tej około 45 lat i pytał
czy dana nauczycielka
nie jest przy,padkiem w ciąży. Następnie aktualizował plan poprzez comiesięczne „rozmowy intymne". ów plan miał zapewnić szkole wzorową organizację zajęć i m : ał stanowić podstaw~
do sporządzenia planu zastępstw.
Innym przykładem absurdalności było sporządzenie rocznego
planu zbiórki surowców wtórnych przez dzieci. w rozbiciu na
zb i órkę gazet i czasopism w kg, książki, opakowania szklane.
złom w tym kolorowy i coś tam jeszcze. czego już dokładnie
nie pamiętam.
Kolejnym przy.kładem, czego mogą -sobie ż y czyć kontrolerzy
oświaty, była prawie całodniowa dysputa z wizytatorem podczas jednej z kompleksowy ch wizytacji. Zrodziła się ona w wyniku zarzutu, że zapis w planie w rubryce : „zadania" posiada
więcej linijek niż zapis w rubryce: „środki realizacji". Nie było
przy tym ani słowa o merytoryczne j stronie zagadn ienia. ·
Ma więc niewątpliwie rację Maria Lo),latkowa. która we wspomnianvm ju i: artykule stwierdza. że
oświac:ie konfroh1Je się. .
I ocenia papiery, a nie żywą, złożoną i trudną pracę wychowaw-

„w

czą".

Oczywiście urzędowi optymiści. a także piewcy sukcesu i
stępu_, .pedagogicznego, mogą mnie chórem zakrzyczeć, że

poczepiam się jak rzep psiego ogona. bo skoro dziś już w szkole
nie ma obowiązku sporządzania planów urlopów macierzyńskich
czy zbiórki surowców wtórnych, to jednak nastąpiły dynamiczne przeobrażenia w kierunku usprawnienia orgartizacji pracy
szkoły i walki ze zbędną biurokracją.
Być może, że nie we wszy,g,t kich sprawach mam rację, jeddość długi śtaż na stanowisku kierowniczym i dość spory
dystans czasu .,dzielący mnie od tamtych niefortunnych lat,
pozwala mi w miarę obiektywnie ocenić sytuację i znów w peł
ni podzielić zdanie Marii Łopatkowej, że żaden z nich, wizytatorów ,,nie pyta i nie ustosunkowu je się do problem6w wychowawczych dziecka i sposobu ich rozwiązywania".
Jak Polska długa i szeroka, czy to szkoła ~illiadna z liczbl\
dzieci poniżej s·tu. czy wysoko zorganizowan a s21kola w mieście,
prowadzone są organizacje uczniowskie od samorządu szkolnegQ począwszy, pcprzez drużynę zuchową, harcerską, LOK. LOP.
PCK, SK PTTK, SKS, Spółdzielnię Uczniowskii. na SKO skoń
czywszy. Obok wymienionyc h wyżej organizacji powołanych jest
do życia 5-7 kół zainteresowań przedmiotowy ch, w pracy
których realizuje się również określone założenia wyehowawcze. Opiekunowie organizacji ucmiowskich, jak i ·kół zainteres~
wań, mają oczywiście
bezwzględny
obowiązek
opracowania
szczegółowych planów pracy, ha1'!llonogramów, a także składa
nia na piśmie okresowych sprawozdań z działalnośoi.
WY'starczy? Ależ skąd! Tak naprawdę to dopiero ułamek planów, które obowiązują. Jest jeszcze · plan apeli i uroczy~·tości.
orientacji zawodowej uczniów, hospit!-cji zajęć przez: dyrektora szkoły, zabezpieczen ia mienia przed kradZlieżą i to tet
jeszcze nie kQniec. Gdy do tego dodam, że istnieje jakieś zarządzenie, w myśl którego SPQ.rządzone i podpisane przez- nauczyciela sprawozdanie nie przedstawia wagi dokumentu i nia
może stanowić np. załącznika do protokołu z rady pedagogicznej, tylko musi być oQ.owiązkowo do tegoż protokołu „wmalowane", mamy prawie pełny 9br.az biurokracji w szkole. Pl1zę
„prawie". bo przykłady nadal można mnożyć.
W pied'Wszym rzędzie uważam, że należy uczynić w.szyatiko.
aby zlikwidować w szkołach przerosty pisania i objegu różne
go rodzaju dokumentów: karkołomnY.Ch analiz, wyników nauczania, planów, harmonogram ów,
sprawozdań,
różnorodnych
informacji ibp. Obowiązującym planem powinien być plan pracy dydaktyczno- wychowawcz ej i Qpiekuńczej szkoły sporządzo
ny Di!- dany rok, w którym znalazłyby sit; i wytyczne do pracy
organizacji uczniowskich , działalności pełnomocników do spraw
orientacji zawodowej uczniów, bhp i innych. Jedynymi sprawozdaniami tylko te, które są zatwierdzone przez GUS. Korzyś
ci: ujednolicenie działań wychowawcz ych, poważne oszczędności
papieru i czasu nauczyciela.
Podstawową dokumentację pracy wychowawcy klasowego
i
nauczyciela winny stanowić: rozkła_dy materiału nauczania, przez
pierwsze trzy lat.a pracy konspekty lekcji, dalej
dzienniki
lekcyjne i arkusze ocen.
Zarządzenia resortu oświaty regulujące pracę szkół i nauczycieli powinny być tak „czytelne", aby nie było wątpliwości co
do ich j7'1nolitej intel"pretacji. Trzeba w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, że to poletko jest wyjątkowo zachwaszczone I
sprzyja różnorodnej interpretacji
tego samego
przepisu,
Żeb y
nie być gołoslownym przytoczę
przykład.
Bodaj
w kwietniu 1986 roku wystąpiłem z kilkoma pytaniami w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzan ia nauczycieli do Biura ·
Prasowego Urzędu Rady Ministrów. W ciągu dwóch miesięcy sprawa nrzyjęła dla mnie dość nieoczekiwan y obrót. Co
kilka n aśc i e dni bylem informowany
kolejnymi pismami. że
sprawa została przesłana do rozpatrzenia przez Mi!'Jsterstwo

naik

Oświaty i Wychowania, ;następnie iprze:r: kuratorium, dalej wy.dział oświaty aż do dyrektora szkoły i krąg się zamkinął. ·
Pytania nie dotyczyły tylko mnie, ale ogółu nauczycieli, np.
w jakiej maksy,majnej wysokości należy się nauczycielow i .d odatek za sprawoz:danie i ocenianie prac ipisemnych z języka 1'01-

sk.fego? Czy wychowawcy za,t rudnionemu na koloniach naleiy
się dodatkowe wynagrodzen ie za konwój d:l'liecl? I wreszcie czy nauczycielow l który ma zagwarantqw any w Ka•r cie Nauczyciela p'ięciodniow1 ~ydzień i:ira.cy, przysługuje dodatkowe
wynagrodzen ie ża pracę w wolną sobotę?
Odpowiedź otrzymałem, ale mnie interesowała WYkładni.a ministerstwa, szczególlllle w sprawie wynagrodzen ia za pra9ę . w
wolne soboty. Prawo niech iprawo znaczy. Ciągle odnoszę wrażenie, że w n iektórych sprawach rozmawiamy ze sobĄ róinymi
języikami.
·
Doskonalenie pracy dydaktycznej . wychowa·wczej, opiekuńczej
i przywrócenie szikole funkcji, do jakich została powołana, nie
mo ż e być t:rlko hasłem propa.gandow ym i czczą gadaniną . .Jest
nakazem chwili bez wzgl~du ina piętrzące isi~ trudności.
STANISŁAW SOWI8'SKI

PRZEPRASZAMY
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Przepraszamy panią Barbarę Baron, a-ut-OTkę recenzji „-Historl:t
jako bal" z filmu pt. „Bal", za zniekształcenie nazwiska.

GO~ć

Z KOPENHAGI

:ee
. Instytut Te<>rii Literatury Teatru i Flimu, Uniwersytetu Lódzk.le„
go gości w dniach od 24 do 30 listopada 1986 r. panią d<r ·Marguerite En g ber g, dY'rektora Instytutu Wiedzy o· Filmie Uniwersytetu w Kopenhadze. Cel wizyty roboczy. Lódmti Zakład · Wie
dzy o Filmie pragnie ro21Winąć wspólpracę z duńskim instytutet'l'l
naw i ązaną wstępnymi rozmowami w Kopenhadze .i wstępną wymianą doświadczeń.

Mała
ZY'cję w

Dania miała przed pierwną wojną światową tak- porozwoju kinematogrl!f ii, jaką zyską:ł potem lłoliywood.
P ierwszy film duński powstał już w 1897 roku, .a więc zaledwie
w dwa lata po narodzinach fHmu a już w 1909 roku prodiukuje
ich Dania około 100. Jeszcze ]eden szczegół świadczy o tej niezwykłej potędze wczesnego, niemego jeszcze kina małej Dani.i.
Otóż była pierwszym krajem świata, który roiiwijał produkcję f.ilmów pełl1-0metrażowych. Ba, a jedną z pierwszych ,.gwiazd" kina
była wielka tt'agiczka Asta N i e 1se n (1883-1972). Nazywano
ją Eleonorą Duse ekranu i jej twórczość oddała niewątpliwie usługi w rozwoju aktorstwa filmowego.
Stąd też p i ękny rozwój duńskiego Instytutu Wiedzy o Filmie
i prac z historii ki'na jego dyrektora - dr M. Engberg. Stąd też
nasza radość z jej odwiedzin i nadzieja na wspótpracę m.in. w
zakresie badań naid kinematografią narodowa i jej metodolog:ą.
POLA WERTOWA

JUBILEUSZ STAREJ

SZKOŁY

Jubileusz, o którym chcę czytelnikom „Odgłosów" opOWiedzleć,
będzie jednej z najstars-zych łódzkich szkół.
Popularnej ,,Trójki" (Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza.
Koś ci uszk i w Łodzi). Szkoła ta powstała w r. 1916, a
w 1926
powstato w niej Sto\varzyszen ie byłych Wychowankó w. A więc
szkole stuktlęlo 70 la,t, a Stówarżyszeniu 60 lat.
Był to trzeci rok trwania I Wojny Swiatowej, wojny krwawej
l okrutnej. Wojska niemieckie, posuwając się n.a wsch6d, zajmo_wały tereny Kongresówki, dokonując
powszechnej i bezlitosnej
grabieży. Niemcom zaczynało wszystkiego .qrakować: maszyn
i
urządzeń, uzbrojenia i żywności, a nade ws:r:ystiko ludzi. Jak
wówczas mówiono ,,armatniego mięsa". Utworzyli Królestwo Polskie zależne catkowicie od okupanta w nadziei, że ono jako twó'
sojuszniczy da rekruta dla armii niemiecko-au striackiej. Ale tu
czekał ich srogi zawód. Niemiecki front wschodni
rozciągnięty
niesamowicie od Dźwiny na północy po granicę rumuńską 1
Morze Czarne na południu trzeszczał w szwach. Królestwo Polskie otrzymało wprawdzie pewne uprawnienia, które mia·ły ozna.,.
czać niepodległość: sądy, instytucje opieki społecznej, sv. oje finanse i - szkolnictwo, ale rekruta nie dało. Władzę najwyż
szą sprawował przecież w
Warszawie generalny gubernator von
Bes·s eler.
Pomimo to społeczeństwo polsltie postanowiło choćby w minimalnym zakresie nadane mu uprawnienia wykorzystać m.in. w
dziedzinie opieki społecznej, zdrowotnej i szkolnictwa. Magistrat
powołuje -tło życia czteroklasową Szkołę Miejską, która po czterech latach przeobraża $ię w Miejskie Gimnazjum i,m. Józe!a
PHsudskiego. Szkoła przyjmuje /Przede wszystkim dzieci · najuboższe: bezrobotnych , drobnych rzemieślników i pracowników
miejskich. Ten mocno proletariacki charakter zespołu ucmiowakiego Szkoła zachowała do r. 1939. Czuwała na-d tym .:zarówno
Dyrekcja, jak i cała Rada Pedagogiczna . To była osobliwość t-ej
Szkoły rw całym dwudziestolec iu, nie tylko w Łodzi, ale w całym
kraju.
·
·
Drugą osobliwością była sa,morządność młodzieży, co ~ kolei
zrodziło
jęj samodzieltiość, uspołecznienie i . więź uczuciową
z
byłymi wychowankam i. Dyrektor Szkoły, Leon Starkiewicz, wyznawał w odniesieniu do uczniów zasadę: „Radź sobie sam!".
Był to człowiek mądry, skromny i serdec~nie :z uczniami :r:wiąza
ny. Zdając sobie doskonalę .sprawę, z jakiego środowiska przychodzą do Szkoły jego uczniowie i jak trudne życte czeka ich po
maturze wysokim wymaganiom z różnych dyscyplin naukowych
i .artystycznych towarzyszyła głęboka troska o zdrowie mtodzi e~y.
organizację wypoczynku, jej dożywianie, rozwój samodzielności
i zainteresowań ogromnie wielostronnyc h. Współpartnerami Szkoły były takie organizacje jak Koło Rodziców, Towarzystwo Przy.
jaciół Młodzieży i Stowarzyszen ie b. Wychowankó w.
Swięcono ten „Jubileusz" 18 i 19 października 1986 roku. Pier~
wszego dnia miały miejsce spotkania byłych wychowankó w z
młodzieżą obecnie do szkol,Y UCZf:SZczającą. W „swoich''
klasat:h,
wieczorem w auli szkolnej odbyło się zebranie sprawozdawc zo-wyborcze Stowarzy,gzenia. Nazajutrz - uroczyste złożenie kwiatów pod .popiersiem dyrektora Leona Starkiewicza (przetl gmachem szkolnym) i odsłonięcie portretu Zofii Karaskowej, niedaw•
no zmarłej nauczycielki fizy 1d (Galeria nauczycielski ch portretów rośnie!). Następnie uczestnicy obejrzeli wystawę prac byłych
wychow~nków. muzeum szkolne,
pracownie (z najmłods·zą
,;komputerową"). Z kolei wszyscy
przeszli do Pałacu Młodzieży
przy ul. Moniuszki, gdzie w sali teatralnej odbył się uroczysty
koncert z bardzo bogatym programem. Po koncercie wszyscy udali
się 111a koleżeński obiad w kasynie oficerskim przy ulicy Tuwima.
Szkoła wydała okolicznościową publikację, dzięki czemu każdy
z uczestników koleżeńskiego zjazdu otrzymać mógł ciekawą i bogatą w treści pamiątkę. Na pewno i ten Zjazd, jak i
wszystkie
poprzednie. zapadnie głęboko w du<zach i sercach obecnych i
dawn.vrh "''·chowanków .
dotyczyć

M.\V.
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ie państwo w!ęc, lecz ludno§" odntosl.a najwięk.~ze korzyści .t imprezy mówił Ramon E. Alatorrc. - Zarobi:t
sklepikarze, taksówkarze,
hotelarze.
Zarobili restauratorzu. Zarobili w-11twórcy f sprzedawcy pamiątek. Zarobili vucv_buci, muzycv i polykacze ognia. Można.
by rozszerzyt tę listę.

cala TeQucfgalpa pogrą~yla &fę
w ciemnoJciach.
Pognalem do hotzlu. Pr6bowalem napisać depeszę do Warszawy. Spieszylem się,
ponic?wr.ż
wiedzialem, że w tej chwi!i jestem tutaj jedynym zagranicznym korespondentem i że mogi:
być pierwszym, . który t?!ZekażP. światu wiadomo~ć o wybuchu wojny w S'rodkowej Ameryce".

Na czym w takim ra111e polegają korz.yści

Tyle Ryszard Kapuściński. Mała wojna futbolowa między meksykańskimi drużynami nie była
tak straszna w skutkach. Ale na boisku wyglą
dała upiornit!.
Drużynę Guadalajary łączą takle stosunki ze
stołeczna Ameryką, jak na przykład Widzew z.
Legią albo Real Madrid .z Barceloną. Są od-·
wiecznymi rywalami. Nienawidzą się piłkarz~.
działacze i kibice. Wygranie m"czu z wrogiem
jest ważniejsze niż zdobycie mistrzostwa kraju.
Ale uczucia przykryte są maską. Guadalajara
przyjechała do stolicy 1 spala dobrze. Zawodni·
cy obydwu drużyn udzielali przed meczem wywiadów prasie i wystąpili w telewizji.
M'5wiH;

N
-

państwa?

4

- Państwo wraz z całym narodem odnioslo
wielki sukces propagandowy. Osobiście na czo·
łowym miejscu stawiam fakt, iż dzień w dzien
przez okrągly miesiąc 150 krajów ze wszystkich
kontynentów świata oglądalo w telewizji przed
każdym meczem krótkometrażowy film o Mek·
1yku. Nie mnie; watn.y jest puchar Fair Plav.
Po raz pierwszy w dlugiej historii mistrzostv'
przyznano to wyróżnienie publiczności i byla ~„

. właśnie publicznoś~ meksyl<ańska.

Wszedł goniec z telegramem.
Seiior Alatorre przeczytał, mruknął: - FIF A
- i ciągnął:
- W gruncie rzecz11 p~zyznano dwa pucharu

Fai„ Play. Pierwszy otrzymał zespół Braz11Ui za
dżentelmeńską postawę na boisku, za dyscyplinę, za to, że nie faulował, nie histeryzował, ni•
dyskutowai z sędzią i nie ściągał koszulek. Pu·
bliczność mekliykańska natomiast otrzymała drugi puchar za wzorowe zachowanie: nie było agresji i gwałtów, byla przeciez wspaniala atmo
sfera, radość, obtektywizm t g•>rący doping dla
lepszego. Nie powie·r zono nam organizacji mun-dialu ot, tak sobie, na piękne oczy. W 198J
roku odbyło się w Istambule światowe foruri.
prasy sportowej i ogół dziennikarzy t.ważał, !11
Meksyk będzie najiepszym
gospodarzem mistrzostw. Olimpiada ·w 1968 roku wyszła nam

na

piątkę (pomijając tragedię studentów, świat
rzeczywiście
uznał tę imprezę za wielki suk·

ł

Poniedziałkowe gazety zamł~clly zdJęcłe
niesz.częsnego Fernanda Quirarte z rozwalonyrA
łukiem brwiowym I roztrzaskaną kością policzkową. Prawa strona twarzy była wgnieciona na
głębokość kilku centymetrów I przypominała

misji.

krater. Inni zawodnicy: Javier Lede7., Plllo Oavalos i Adrian Camacho, mieli połamllne ręce i
nosy. Najlżejszą kontuzją było bodajże wstrzą
śnien1e mózgu. Carlos Hermosillo <Piękny Karotek), od którego zaczęła się bójka, oddany został
do dyspozycji MLnlsterstwa · Spraw Wewnętrz·
nych. Guadalajara, przy poparciu
stanowycll
władz, zaczęła gro.zić „Ameryce" procese.m. Zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu- Meksykański Związek Piłki Noż.nej. Zawfeszono w pr:\ •
waeh
zawodniczych
w.szystkich dwudziestu
dwóch piłkarzy. Niektórzy otrzymali roczne dyskwalifikacje. Wiadomo było, że przez długi czas
obydwie drużyny będą grały wyłą<:znie w skła
dach rezerwowych. Srodki masowego przekazu
sugerowały, Iż ze względu na kryminalny charakter zajścia powinien odbyć się proces przed Sl\•
dem public2lI1Ym.

ANDRZEJ MAKOWIECKI
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Chwyt odwetowy

ces Meksyku -

przyp. A.M.l, podobnie ireszt1t,
jak mundial pilkarski w 1970 roku. Postanowiliśmy przebić dwie pi,qtki trzecią piątką i za- tegoroczne mistrzostwa otrzymtiliśmy
piqtkę z
plusem.

<Korespondencja z Meksyku)

(10)

Zgadzam się z Ramonem E. Alatorre. W cią
gu osiemnastu lat Meksyk był gos·p<>slarzem
trzech największych i najpowatniejszych impre"sportowych, i wywiązał się ze swych' obowi:izków perfekcyjnie. .Jeśli ktoś powie·: ta-dna sztuka, przypomnę mu ostatnie amatorskie mistrz.o.
stwa świata w boksie, zorganizowane prz.ez A·
merykanów. Transmisje telewizyJne rozpoczynaly się nieraz z półgodzinnym
opóźnienie:n.
Pięsciarz wchodził
na ring albo nie wchodził,
jak był jeden, nie było drugiego, -odstępy mi~d1...,
walkami ciągnęły się jak guma do ż.ucia; roz·
gardiasz zamieszanie; jednym słowem: czysta
ama torszcz.y z.na.
- Będzie płękne widowisko.
pojedynek. Zwycięży lepszy!

2.
Zwykle pisarz ł repprter uciekają słę do retrospekcji. ja natomiast wyprzedziłem kilkakrotnie cza~ meksykańskieJ?o c;prawnzdania. Postanawlal'Tl ponowi~ ten błąd. Skoro jeste~my jut
przy sporcie, naleiy wyc1,erpa~ temat. Otót w
niedzielę 17 sierpnia. w pięć dni po budującej
rozmowie z sei\orP.m Alatorre, byłem świadkiem
malej wojny futhol'lwej, która wybuc)1la na stadionie Azteca 2000 pomiędzy zespołem stołecr.
nej Ameryki I · drużyną Guadalajary.
Wielka wojna futbolowa toczyła ~ię, jak wlemv . pomlcdzv Hondmasem I Salwadorem. Opisa' ją brawurowo z.nakomitv polski pi~arz I
najlepszy be1.c;przecznie pol~kf reporter, Rys1ard
Kaouścfń~kl. Poz:w'llę sob!e prz~toczyt skrót:
•,Obie drrLżyny walczvh1 o pr11wo
udzialu. w
mistrwRtwach §idnta, zapowiedzitJnych l'lQ lato
197fi roku w Mek~uku . Pier11,ęz11 meC'Z odbył ~ł~
w Hondurnsit' 8 czerwca · 196? roku. Druż11na
Sn!wadom przyjechała do Terrndgalpy i spedzitr.
w hotelll bezsenna noc. Tlum 1rialil kn.mienirrrLi
W 8Z!ihy, t!uk~ kijamt W blach'!ł t W 1)ttStt> beczki. Raz po raz wybuchalv hal(lśli11:e petayd•1.
Przeraźliwie wi1h1 klaksony u.~tau•ionych pTzetl
hotelem nut. T<ibice atołzcfoli. to-rte.!zczeli. winosilt wrogie okTz11ki. Trwnlo to "rzez cab noc.
D"tt:hmn pości, nie wyspnna,
zden.erwo11"(1Tltt,
zwę<'zona. PTZE'(lroln mecz 1:O KtPrli1 napilstni!t.
HondHrnsu •trzelil to o~tatnid minucie -zui•tC'('Sl'ctt
brrim'<'' !li<>rlzacn ' 1!.' ~nht.'nlfnTU mzecl tel1?u'i?orem 18 retn.ia Amcl!fl Bol11itio~ sfa(lnęta no pia~
to!<>t oj"ll f popeh'liln ~amob61~t100 ,.Mlo<la d:rii?W·
cz11nn. która r.,te moqlrr znłrU, ŻP. · 1e; oic1t1z11.1:1
zo .ęfnla rrnrona n11 kolann" m11at '»ntttiut~:
r! ::ir>rmik Sn'111arloru „'El Nn.cio"lnl". · W rnarz~
bi0 Am"W Rnlrr11io~. fr1m•mftn11'"''lJTrt rrZP.' r"!le11 l?ie. wzi<;f.'l tt.dzinl cola
~tolica. Nn !'Zele
konrłukt•L ' mnsz<>rnw11la kompvnia '
honoro11ic:
W0°•kll ze szt11nrlnrem . Z(I tT!lmTla OkT~1t11 flana nnrnrlowq ' ę;;:prfl nre111lfent „epuf>lfl<i 'U' otocze11iu mini~fr6tt:'. Za rzqdem lcToczyla pilkarstca jr>nr:>•in~tlrn Srrlwndoru. 1<;Mr1l teon r'nin Mtt!>,
t011 orni.ułrrn. a , rn11~minn.rr. i onluta nn l.ofn.1!!.1<-u ·W
T " 'lnciaalpie. rnr6cila ~pecjalntim samolotf!m .f o
km1u.
Ale po t11gndniu w -~rolicy Salwadoru odht1l
sie Tl?'! 'nnż ·rum rnzl'm drui:yna flllndurnsu ,ęnę
dzila l>r•z•<>n1111 nnc• u1rtPsZrzącu t!um lcihir6•»
ttn)b1f 11·~z1J s tkie olr.nn 1.l' hofeiu. wr2ncnj11,.. -JG
Aror1kn tonu umittwh foj. „rTe„h111ch, iizrzur61i1 t
c11rlinrrryrh ~z-mnt. Za1ronnit": zo~tnli pne „·u!'·
zi!'ni nn starifrm m 1"oznc'1 nnnr!'-rnu1·'1.. Woknl
boi.~kn .~tnh! f<n„/nny "n''l?iPT7.1,I .z rnzpUl(lr~nnfi
n'ltn,ry"'li rfo str2'1!1u. W
r~n~ie
t1rigY11,,.nnia
h•m1mt 111lnn11rn.~11. stnclinn w11I ; nu:izdnl ,,Y,.,stcpnłl' zcminst f!rrqi nnMrfo1„~f ffof!rfurn•t1 . kt1rn .~riolnno nn oczrrd1, n.•znln1Pj u ~zc~ę~C'in "A·
do•1mi. onspnilnnr •r"'""""lf 11n mlls?I nrw'ną,
pnilrr-rfrt Acierk.;o. W t•1rh "'nrnrkcrch w 1„n-'nicu
z TPp11c-ionl,111i nfP ·'71.•i~t „ 1.i n f]rU! . Mi1~l. e!i, CZ'!./
w1wf,1 ~~nrf ?~,,„; , Pr-enMli 3~0 Pro.~tn z ~lskri w ~uch samych u:ozac'/1 !Jl.!'1·
cernuch t>lfmie~1m10 rlrtd:une H,,,ndut11su na totni.~ko r:or:izu !o~ spotlcnl je1 kihil'ÓW. Rici i
konani , tt.deknli u1 ~tron('
Dtnu• o~obu
ponlosl11 §mlprt. Ki.llfndlie~icit trn1'1n · do szpita·
!11. Go.kiom spofono 150 s11mnrht>r1610. W kilkn
godtin ri/\~niP• „„nmca miP,dnJ obu państwa~ii
zostali! znml<ntcln..
Nn$1ter11<>on rlmn „ano btilem 10 Tequcianlnł.e

Q"'""'/"11

- pi~7-P Rv~larci l{anu~<'in~ki lct6rei:(o za do·
TrnnanP ~:imnwolniP ~krńt~r ~erdecznl!' przepraszam - O zmi""f?<'lttt 11 arflpcfot n.ad milato ~a
m,o!ot i zrzul'il IJt>mhe Min~tn ooa„ni:1a vanikn
l_,udzie ucieknli dn hrnm. kupcy z11m11kah skle-

py. Porzucone samnrh,ody stal11 'la ŚTO<~ku ulie'U.
JakaA kobieta pr?elil.eonln rli.nrf11iktem wola1ąr.!
Mojp dziecko. mo1e dziP"~o' Potem um.flk!a
ł zrobiło slę ctcho, 7.np"tfłtJ taka ctszn. jalebv to
miasto iuż nie żylo. Za chwili: zgasło lwiatlo
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Będzf.e zacięty

Zaczęło się grzecznie. Chivas Rayadas, Pasia·
ste Kozły z Guadahjary odpierały
ałaki Las
Aguilas de America. Aguila lo orzeł, symhol honoru I "'•ęstwa. Jeden z Orłów, Eduardo Bacas,
zdobył bramke i do 72
minuty Ameryka prowadziła
I :O. Wtedy Inny Orze!, Carlos Hermoslllo, sfaulował brutalnie środkowego obrońc · :
Guadalajary, Fernando Quirarte.
Incydent pokazywała później setki razy telewizja Wszystko biegło z poczatku ospale jak
na zwolnion~j taśmie. Quirarte le7al. Zawodniry
snuli się ze spuszczonymi głowami po boisku
poJ?rążeni jakby w zadumie. no„iero po chwili
upadł jakiś Orzeł. Podniósł
się I zastoc:ował
chwyt odwetowy. Teraz K02fol runął na trawę
wyjąc z bólu I przyciskając ręce do twarzy. Sę
dzia biegał w tę I z powrotem wrze~zcząc coł
i gestykulując. Ale nikt na niego nie zważał.
Akcja z wolna nabierała ;!azu. Biły się
jut
cztery pary, wkrótce sześć. Wreszcie siedem,
dziewięć,
jedenaście.
Komplet
dwudziestu
dwóch zawodników nie wyłąc1.ając bramkar-iy,
demonstrował
oniemiałej z przerażenia i zachwytu publice mieszaninę boksu, karate i wolnej amerykanki. Gryźli, tłukli kolanami I pi~·
ściami ~dzle popadnie: w serce,
w żebra. "'
twarz. Kopali w i:!łowę jakby te była piłka. sfo·
sując od czasu do czasu
fachowe piłkarskie
zwodv i fachowe bokserskie nniki.
Sędzia spieprzał aż się
kurzył<>.
Trenerzy
l rezerwowi opuścili ławki.
Wpadli z dzikim
wrza~kiem na murawę I włączyli się do rozróby.
Stadion l:luc1,ał. Zar'.Jiło się od policjantów i ki·
biców. Gdzieś w dali zawodziły już karetki
pot?;otowia.
.
Mec?. został oczywiście przerwany. Kilku zawodników trafiło na chirurgiczny ~tól . Kilku aresztowano. Sędzia podał się nazajutrz do dy-

Wr6cę jeszcze raz do
Napisał (cytuję tym

go.

Ryszarda Kapuścińskie
razem bez skrótów):

„Kto idzie na stadion, może straci6 życie. Oto
mecz, w którym Meksyk pt'zegrywa z Pet'u 1::ł.
Rozgoryczony kibic meksykański wola łrmticz
nym tonem: Viva Me:rtco! W kilka chwil p6f·
niej ginie zmasakrowany przez ttum. Ale czasem rozbudzone emocje znajdują uj§cie w innej
formźe. Po meczu, w którym Meksyk pokonał
Belgię 1:0, pijany ze szczęścia Augusto Mariaga
- naczelnik więzienia dla skazanych na doży
wocie w Chilpancingo (Meksyk, stan Guerrero1,
biega z pistoletem w ręku, strzela
w poirietrze i z okrzykiem: Viva Mexico! Otwiera toszv·
stkie cele wypuszczając na wolno§ć 142 groinvcli. ciężkich przestępców. Sqd uniewinnia MaTiagę, „ponteważ czytnmy w uzasa1Inieniu
wyroku - dzialal w uniesieniu patriotycznym".

3.
Podejmując wątek

woluc:vjnej,

Partu Instytucjonalno-Reznowu do Sterna (nr

odwołam się

22, 1986):
„Niezlomna jest u;ola PRI pozostania
państwem w państwie. Barwy r..arodowe,
zielono-bia.lo--czerwone, przywlaszczyla sobie.
Litery
PRI każe malować pod nazwami utic,
jak '"
wielu dzielnicach Nezahuolcyotl. Zorganizo·wa?c,
wedluq własnych informacji, tL' 1985 Toku P"Zeszlo 70 OOO meczów pliki nożnej, koszykówki i
zawodów karate, a ostatnio onlosila w stolic11
konkurs gier dla dzieci ze żlobk6w. Teraz jednnk
- w sytuacji niemal powszechnej nędzy - jt?j
przypisuje. się calq winę za wszystko, co :zlego
dzieje się w tym kraju".

Takie są prawidła: proszę „st~a". Może by~
najlepsz.y rząd I najlepszy pr'azydent, ale jeśli
' na jego kadencję przypadnie spadek cen ropy

naftowej I tragiczne trzęsienie
ziemi, nikt r,t"
specjalrsie nie będzie kochat Nie zmienia to
faktu, iż w ciągu sześćdziesięciu prawie lat pa. nowanla PRI zapewn!la Meks:•kowl spokój wewnętrzny I prestiż na arenle międ;i:ynarodowe j.
Nie było puczów wojskowych, nie było wojny
domowej, takie ill1cydenty, jak przed Olimpiarlą
w 1968 roku, nie powtórzyły się nigdy. Coś takiego w przeciągu sześćdzies.lęclu lat nie ud;i_ło
s-lę żadnemu innemu krajowl w Ameryce ł..aciń
akiej
Dodajmy, i! Meksyk poradził sobie wlelokrotnńe z presją Stanów Zjednoczonych, a jest
to
presja przemożna, potrafiąca dać się we zna!-ł
nawet krajom socjalistycznym. Uznał rewoluC.l<:'.
kubańską, potępił Pinocheta, przygarnął uchodź
ców chilijskich, nie zerwał stosunków z sandy.
nistyc:zmą Nikaraguą, zawsze bronił suwerenności innych państw, zawsr.e był
za przyjaźnią l
pokojem, a ostatnio jednoma<:znie popierał po. kojowe Inicjatywy Gorbaczowa.
PRI to Meksyk, a Meksyk to PRI. Przy!llajmn!ej jeśli chodzi o politykę zagraniczną i spra·
wowanie władzy w kraju.·
oto piątek, 15 sierpnia 1986. Pierwuy ma.n datarlusz, prezydent licenciado (magister) Miguel de la Madrid przebywa w USA na rozmo·
wach z Ronaldem Reaganem. Wieczorem mów11ł
:t tym w dzienniku telewizyjnym. Pięknie, ślicz
nie. Przywódcy dwóch wfelkkh narodów ubiją
może jakiś drobny interes.
Ale żeby slą ni·
komu nie zdawało, źe Jan1tesil mogą robić w
Meksyku, co chcą, spiker podaje zaraz po tym,
te pol!cjand w Guadalajary przytrzasnęłi w a•
reszcie i dali tęg:i wycisk amerykań'Skiemu agen,„
towi od narkotyków, który niby miał wspóldz!alać z Meksykanami w tropieniu i zwalczaniu
przemytników, ale coś jak gdyby wepchnął no•
za głęboko ł trzeba było go ostudzić.
Wybuchnął skandal. Agenta pu5zczono,
ale
kiedy przyleciał do USA, stwierd7.dł przed ka·
merami TV, te był maltretowany. Gubernator
1 chłopaki z Guadalajary zaprzeczyli przed telewizją meksykańską, Skąd! Nikt go nawet
ni'!!
tknął palcem! Cała Ameryka trzęsła się Jed111alc:
z oburzenia. •Jakże to tak!? Spotkanie na naJ•
wyższym szczeblu, a te dranie masakrują nam
agenta?!.
Mig1.1el de la Madrld wrócił. Oświadczył na
lotnisku, te wizyta była owocna. Nazajutrz łn•
teresowały go jut wyłącznie problemy rozbrojenia, a w kilka tygodnł później miał przyją4
radzieckiego ministra spraw zagranfcmych, Ed•
warda Szewardnadze.
Wskazówka cyka jak metronom: raz w le~
raz w ,prawo. Katdy gest na zachód równowat().
ny jest momentalnie gestem na wschód. I od•
_wrotnie Godz! się dodać, bez związku oczywi•
ścle między obydwoma faktami, że po wizycl•
Miguela de la Madrid w Waszyngtonie pewn.'I
amerykańska agentka od nark'>tyków zderzyła
s·lę
na meksykańskiej drodze z wozem o nieznanej rejestra<:ji i poniosła śmierć na młeJ•
ICU.

4.
Włelkte narody, mające u steru wielkich pn:y.
wódców, bronią się przed zarazą. Jedno supermocarstwo wypowiedziało wojnę alkoholb;mowi,
drugie narkotykom. USA gotowe
są pomóc
Meksykowi gospodarczo, chciałyby jednak spę
tać trochę jego politykę zagra 11lczn1' (poczynania w „Grupie Sześciu" i w ..Contadorze"} oraz
zająć się osobiście meksykańską mafią narkotyczną.

Ale Meksyk mówi uparcie: nie! Tak było w
każdym razie do chwili mojego wyjazdu. Amerykańskie helikoptery patrolowały nocą i dniem
Rio Bravo, nie przekraczały jednak granicy. Mafia tymczasem stosowała
chwyty odwetowe.
Nie tylko zresztą na wścibskich agentach amerykańskich . .„Excelsior'', ezołowy dziennik Meksyku, donosił na pierwszych. kolumnach o krwawych porachunkach międzymafijnych I morder-

stwach. Podczas gdy w Guadalajarze policja t:jęła kilku dystrybutorów marihuany:
Genaro
Fuentesa Herm:ndeza, Juarez.a Carrillo i Francisco Villarreala, w Zacatecas trzech uzbrojonych
w pistolety autom:ttvczne osobników wh!ło w
d-omu Edmunda M. Flore'!, jeg'J żonę Glorię de
la Rosa Quevedo oraz teściową Martę Quevedo.
Gloria de la Rosa umierała najdłutej i 1.dąty
ła zidentyfikować jednego z morderców <którzy skądinąd byli w maskach I przy1echR!i
samochodem bez. numerów) jako niejakle?o Juana Estradę. Policja szuka. r(•]i<'ja goni. Lecz.
mafia w krytycznych momentach jest solidarna
I mikzaca. „Exelci<>r" przyz.naje, iż mimo usilnych zabiegów specjaliści od
przesluch:tń „;~
zdołali wydus.ić w Guadalajarze ani słowa z aresztowanych narcotraficantes: Hernandeza. ·carillo i Villarreala. Owszem, handlarze wzięli na _
siebie winę, ale to wszystko. Nic nie wiemy,
nikogo nie znamy - powtarzali z uporem. -·
Jesteśmy w biznesie dopiero ot:I sześciu mlesiq•
cy.

5.
Ambasada załatwiła ml spotkanie z profesorem Miguelem Wionczkiem, specjalistą od nafty,
ekonomii I problemów pokoju. Jest wielkim autorYtPtem moralnym i nauknwym. Pochodzi 1
Polski. Przyjął mnie w Cole!!ium de Mexlco,
gdzie pracuje. Rozmowa nie biei?ła wedle mojego ·~cenariusza. Prosił, abym najpierw opowiedział mu o sobie. Potem o~'viadczył, Iż nie
poda mi recepty „a mPksvk~!ńskl kryzvc;, bo
musiałby
mówić
bez przerwy dwanaście godzin. Jeśli chodzi o polsko-m„ksykańskle, '!1iO
najlepiej układające się c;to<;unkf handlowi'. też
wolałby nie zabierać głrn;u. 'lctknlwiek me ule~
ita kwestii, iż wina leży po '>hvdwu str<'>„ach.
Handl'!] w Meksyku polega na ilotarciu do wła
ściwych osób i pnekuostwie Ale co sześt ~at
zmienia się rząd. prezydent i średnia kadra kierownicza. w związku z czym Polacy nie harrlz:o
wiedzą gdzie
szukat owych właśclwYi:-h o-~óh.
Prawdziwą pasią profesora 1vrie:uela Wionczk:i
~est mi.mo wszystko rozhroje.nle Tuż pn:t>d \"11"°1•
jazdem do USA prezydenta De la Madrid, profesor brał udział w spotkaniu „Grupy Sześciu''
w Meksyku (Jxtapa-Zihnatenejo), ale nim zaczął mówić na ten temat (notowałem), powiedział, żebym ot\yprzył nawias.

C.D.N.
NR 47 (1495), XXIX, 22 LISTOPADA 1986 R.

a ponura hlstorła, która od roku
pasjonu.je Amerykanów, mogłaby
stanowi~ wątek kolejnego „Dallas"
czy ,,Powrotu do Edenu". Bogata
dzieci,
wdowa, trójka nieu<Ianych
olbrzymi spadek. 'fylko tym razem
nie jest to fikcja.

T

NA POCZĄTKU BYŁ DZIADEK.
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9 LIPCA 1985 ROKU
zebrali się wszyscy w domu matki w towarzystwie adwokata, Wayne'a Kerra, które Margaret zatrudniła specjalnie, aby miał oko na
poczyna.nia starszego syna. Steven przyjechał
rano, półciężarówką, którą zaparkował obok
chevroleta mamy. Na procesie Carol powie:

iAW

- Spędził sporo czasu kręcąc się kolo samochodów, ale nie widziałam co robil.

H_arr.Y Hitchcock, żywcem wzięty z legendy o
pio~ierach _amerykańskich. Z niczego stworzył
~.ciągu ć?"ierć wieku największą firmę importuJącą tyton w USA, Lancaster Leaf Tobacco. w
1965 roku w wieku 68 lat wycofał się z bi.znesu i przepowiadając, iż pieniądze nie przynoszą
szczęś_cia, poświęcił się reHgii, a cały· majątek
przepisał na swą jedyną córkę.
~argaret jest' przystojną blondynką, elegancka i wysportowana. Poślubia Edw~rda Bcnsona
zdolnego ągenta handloweg0 który stał na cze~
le firmy ~eścia. Ro_dzi im się dwoje dzieci, Carol,_ ró:vme ładna Jak matka, i Steven. WychoWUJą Je w luksusowej, 17...pokojowej siedzibie
w Lancaster w Pensylwanii. W łazienkach krany z 14-karatowego złota. W olbrzymim parku
o który dba annia ogrodnUtów, oUmpijskl· ba:
aen i tirzypoziomowy garaż z dziesięcioma samochodami.
Dzieciom nie brakuje niczego:· mają ~wer
nantki, szoferów, ubrania prosto z Paryża, pieniądze kieszonkowe i własne samochody gdy
tylko osiągają wie·k oopowiedni do posla.'dania
prawa jazdy. Rodziców widują rzadko, a jeśli
JUŻ, to, aby usłyszeć, że cały majątek będzie
kiedyś do nich należał, pod jednym wa.runkiem
że będą grzeczni. A więc Carol i Steven star.a~
ją się być grzeczni, mimo że uczą się raczej
marnie.
na
Współczesna część histOd"ii przenosi się
wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Na
Florydzie, w jednej z oogatych dzielnic prywatmych nad brzegiem morza w miejseowości
Naples osiedliła się Margaret, aby w słońcu i
słodkim far niente spędzić lata starości. Ma 64
lata, po śmierci męża odziedziczyła 10 mln dola~ó""'., które zamierza podzielić między trójkę
dzieci: Carol Lyna 40 lat, była cover girl, obecnie mężatka, mieszkająca w Bostonie, Steven
34 lata, dwukrotnie żonaty, osiedlił się niedaleko w jednej z will, prezent od mamy, i Scott
21 lat, który marzy, aby stać się mistrzem tenisa, a spędza czas na wdychaniu białego proszku w tcrwarzystwie uroczych blondynek.

Rodzinne zebranie było dość burzliwe. Margaret oskarżała Stevena o przywłaszczenie so-

Y1E

podwójne zabójstwo: matki ł brata, o usiłowa
nie zabójstwa siostry. Kiedy Steven zwraca się
do rodziny o zapłacenie kaucji na zwolnienie
warunkowe, dziadek odmawia i z obawy o
własne życie poleca sędziemu nie wypuszczać
wnuka na wolność · pod żadnym pozorem.
Prokurator ma w ręku obciążające dowody,
mimo iż oskarżony zapewnia o swej niewino
ności. Policja z.nalazła rachunki świadczące
zakupie przewodów, podobnych do tych, które
służyły do sko.nstruowania dwóch bomb domowej roboty i na których ponadto widnieją odcJski palców Steva. Sklepikarz, który je sprze-

BYŁ
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Carol, kiedy ta była
nieślubnym dzieckiem
jeszcze młodą dziewczy.ną. Aby uniknąć skandalu; Margaret zdecydowała zaadoptować dziecko.
Ale pseudosyn nie byl dużo wart. W wieku 18
lat został umieszczony w prywatnej klinice psychiatrycznej na mocy prawa istniejącego na
Florydzie, które głosi, że rodzina ma prawo
osobnika ·o
oddać do zakładu zamkniętego
samobójczych lub morderczych.
skłonnościach
Carol wyjaśnia:
- Mama się ·go bata i ja także. Cuwie wló- ,_
czyl się z dziewc:zyr.ami, które
tylko jego pieniqdze.

Hotel w pobliżu morza i„. sali sądowej
ble jej dochodów z akcji na giełdzie w ĄVyso
momencie
kośei 2 mln dolarów. W pewnym
Steven opuścił zebranie.
- Idę kupić kawę i ciastka. Za pięć minut
wracam.

historię:

Carol zauważyła, że nie wziął ciężarówki, tylko chevrolet i wrócił po dobrej godzinie prozwieponując wszystkim ..;_ prócz adwokata dzenie jednej z posiadłości, nowy nabytek matki. Nikt nie miał specjalnej ochoty na przejażdżkę, zwłaszcza że było bardzo gorąco, a
przede wszystkim Margaret chciała wyjaśnić do
końca sprawę tych 2 mln dolarów, ale widząc
upór syna zgodziła się.
Steven ro7.mieszcza wszystkich w che\rrolecie: mat:kę z przodu, brata l siostrę z tyłu, a
sam siada za kierownicą. W momencie kiedy
ma przekręcić kluczyk nagle oświadcza:
-

dał, opisał osobnika, zadziwiająco podobnego do
Steva.
Pewien robotnik, który reperował dach rodzicielskiego domu w 1983 roku opowiada taką

Do diabla, zapomnialem

coś wziąć.

Wysiada. Dziesięć sekund p6żniej samochód
jedna po drugiej.
wybucha. Dwie eksplozje,
Margaret i Scott giną na miejscu. Carol, która
zostawiła drzwi otwarte z powodu upału . wyrzucona została na zewnątrz. Poparzona na całym ciele, spędziła parę miesięcy w szpitalu, ale·
uszła z życiem.

Steve atal obok aamochodu, z przerażoną
i nie rozumialam dlaczego nie spieszyl
mi na ratunek - powie na procesie.
-

miną,

Podczas pogrzebu Steven płacze nad grobem
matk.i i brata, a następnie idzde do dziadka prosząc go o 20.000 dolarów. Harry Hitchcock oburzony jest jego brakiem taktu, ale podpisuje
czek.
Steven oskarżony został o
Miesiąc później

- Steven b11l 10 ogrodzłt bawiąc 1ie przewodami, a następnie tr.zumając w rękach czarną
naciskał na guziki, co powodowafo
skrzynkę
eksplozje.
I wszyscy przypom.nłeU soble, ie ten dz_łehly
ohłopiec niezbyt zdolny do biznesu i pienię
dzy, był geniusu:m we wszystkim, co tyczyło
elektronill<i. Jego matka opowiadała każdemu
kto chciał słuchać, jak to Steve mając 10 lat
z.reperował telewizor. W wieku 16 lat, zmontował cały skomplikowany system elektroniczny
w swym Triumphie, prezencie od ojca, którym
jeździł do szkoły.
Ale prócz tej pasji był to raczej przeciętniak.
. Nieśmiały i niezręczny, dziewczyny śmiały się
z niego. Na Uniwersytecie, gdzie studiował ekonomię, ledwo przechoQ.ził z roku na rok. Pierwstrzyżenia i konserwacji
fkma
szy biznes,
trawników, stworzona za pieniądze taty, skoń
czyła się baink,ructwem. A nawet pewna spółka
nawozów sztucmych wytoczyła mu proces, za
niezapłacone rachunki w wysokości 3.000 d.~a
r6w. Kolejne próby utworzenia własnej firmy
też okazywały się nieudane i matka, rozczarowana Stevem, przeniosła swe uczucia na dru•
giego syna Scotta.
W czasie procesu, okazało się, że Scott w rzeczywistości

interesowaiy

Scott opuścił szybko klinikę, aby przerzucić
na kokainę. Krążą plotki, że mafia chciała
go zabić za nie zapła~one dostawy i zc~u·niem ?'lwokatów Stevena należałoby szukać rnardercy
wśród handlarzy narkotyków.
Tak więc, podczas gdy Scott wdychał biały
proszek pod czułym spojrzeniem mamusr, Steven trwonił pieniądze na bezsensowne przedo
sięwzięcia. Po śmierci ojca myślał nawet
stworzeniu konkurencyjnej firmy importującej
tytoń. Ale sprawa upadła po trzech miesiącach.

się

- Steven mial :zawsze wspaniale projekty,
które kończyly się niczym - mó:wi jeden z je-

go byłych współpracowników.
250.000
W 1982 roku kupił tereny wartości
dolarów, aby rozwinąć tam budownictwo mieszkaniowe. Tyliko zapomniał o prawie do budoktórych te tereny nie pósiadały ze
wania,
względu na u~ztałtowanie powier~chni. I znowu matka musiała sięgnąć do kieszeni, aby pokryć beztroskę syna.
Margaret
Na parę tygodni przed śmiercią
Benson podjęła decyzję wydziedziczenia Stevena na rzecz Scotta i Carol. W tym czasie Steven kierował spółką elektroniczną zajmującą
się zabezpieczariiem mieszkań od włamań i pożarów. Mimo że nie grozlło mu jeszcze bankructwo, dowiedziawszy się o intencjach mat'ki,
postano·wił temu szybko i skutecznie zaradzić.
Obrona twierdzi, że był bardzo dobrym synem.
Jedno nie wyklucza drugiego. ·
Stevenowi Bensonowl grozi kara śmierci, ale
wciąż nie przyznaje się do winy.
Jeden z moteli w Naples rozesłał do biur

podróży reklamówkę następującej treści:

„Luksusowy motel, w zacisznym miejscu, kilka kroków od morza i sali sądowej, gdzie odbywa się proces wiek.u".

MARIA CHAR,RIERE-WŁODARSKA

•
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Niektórzy socjologowie szuprzyczyny w technologii.
Dlaczego, mówią, płacimy· doO oznaczonej godzinie nikt
datkowo za wyroby noszące
się nie zjawił. Gdy zadzwonietykietę „robione ręcznie"? Poliśmy do fabryki, dowiedzieliś
nieważ proces· montażu obniża
my się, że ludzie, którzy mieli
jakość wyrobu.
dostarczyć regały zostali w ojakość,
Zamiast · ulepszać
statniej chwili skierowani do
innej roboty. Gdy w trzy godziwielkie· przedsiębiorstwa stosuny póżniej zatelefonowaliśmy,
reklamę. To
ją inną metodę prostsze i tańsze niź wprowaznowu ten sam głos oznajmił
oschle, że jest pora obiadowa i
dzenie kontroli jakości w zadostawcy są też ludźmi. Pod
jak powiedział
kładzie. Ale,
koniec dnia pracy zadzwoniliś
Abraham Lincoln, ,,nie można
my jeszcze raz i wówezas poicały. czas os;wkiwać wi;zystkich
rytowąńa .sek.retarka oświad
ludzi". I niezależnie . od tego,
czyła, że trzeba być wariatem,
ilu nam pokazują ·w telewizji
pertów, ale takte nad głębszymi
aby ciągle zawracać głowę tele, szcz.ęśliwych
bezgranicznie
i bardziej zasadniczymi czynnifonami, skoro wiadomo, że dLikonsumentów kawy Maxwell
kami społecznymi.
siaj regały nie mogą być doHouse, i tak wiemy, że włos
Krótko mówiąc, wypadek postarczone. W końcu jednak ukie espresso jest lepsze.
jazdu kosmicznego wniósł jakiś
natarczvstąpiła przed naszą
technologiczna
Rewolucj"a
olbrzymi dysonans w ogólną atwością i poszła się dowiedzit>ć
ponosi wielką winę za klęski
mosferę ekstatycznego zachwyjak sprawy wyglądają. Okazało
amerykańskiego systemu ekotu nad gospodarczymi i polinie
się, że regały są w ogóle
nomicznego. Niewinny ręczny
tycznymi sukcesami Ameryki
będą skończone dopiei
gotowe
kalkulator pozbawił ludzi zdolRonalda ReaganL
ro po wakacjach. Nie sprecyzoności liczenia. W sklepie sprzecynicme i
Może się wydać
wała jednak po jakich wakarykańskie.
dawca potrzebuje automatycztej
porównanie
- bezwstydne
Jeszcze przed kilkoma laty
cjach.
nego urządzenia, aby dodać 10
tragedii narodowej z drobnymi
małe, niedrogie samochody jabyli żądać wyPowinniśmy
do 10. Sekretarki mają uła
powszednimi kłopotami, ale napoi'iskie zwycięsko konkurowatwioną pracę dzięki procesom
szym zdaniem istnieje pewif'n , jaśnień, domagać się satysfaki
Fordami
okazałymi
z
ły
cji, ale za słabo znaliśmy anDzięki
słów.
przetwarzania
związek między katastrofą kosChryslerami. Dzisiaj samochogielski. Nie pozostawało nic inkomputerom pracownicy biur
miczną a tym, czego doświad·
dy japońskie są kosztowne I
nego jak czekać.
już znać
muszą
podróźy nie
zwykłego
dokonując
czyliśmy
luksusowe, ale mimo to za•
1tosy
geografii.
Minęły dwa tygodnie,
zakupu.
chowały konkurencyjność.
książek pokrywały się kurzem,
Pewnego dnia postanowiliśmy
Sądzimy jednak, że obnifenie
zostały -oMałe Hmochody
domownicy klęli. Wreszcie rekupić kilka regałów na książki.
jakości produkcji w Ameryce
becnie zastąpione południowo
gały dostarczono. Ludzie, którzy
Podobnie jak wielu innych kliprzede wszystkim spowojest
koreańskimi Liliputami, a takje przywieźli przede wszystkim
entów uznaliśmy, te lepiej bę
dowane upadkiem etyki amejugosłowiań
dziwo!
o
że
zażądali zapłacenia reszty nadzie zamówić je bezpośrednio
rykańskiej.(... )
skimi Jugo, które zrobiły prawleżności, a dopiero potem zaczę
w fabryce. Wybraliśmy model,
Styl amerykański wyklucza
dziwą furorę na rynku. Po sali wnosić części regałów.
materiał, kolor lakieru, zapłaci
jak się wydaje intelektualną
IQOchody Jugo trzeba stać w
liśmy i uzgodniliśmy termin doWystarczyło jedno spojrzenie,
stronę życia. Jest tam miejsce
kolejce. Jeśli zaś ktoś chce
stawy.
aby się przekonać, że owe czę
na dobrobyt, wolność i sprasprawić sobie coł naprawdę
Gdy nadszedł ów dzień wszyści pasowałyby raczej na truwiedliwość. Założyciele Stanów
luksusowego, mote nabyć niestko było gotowe. Książki zomnę - każda bowiem była inZjednoczonych sądzili, że lunwedz-·
Mercedesa,
mieckiego
stały zdjęte ze starych półek i
nych rozmiarów. Po zestawiedzie posiadający te zalety aukie Volvo lub włoskie Ferrari.
stosach
złożone w bezładnych
niu przypominały ścięty stotomatycznie staną się intelekW każdym razie jest faktem
co żek. W dodatku otwory do una podłodze. Domownicy
tualistami, którzy będą mogli
Amerykanie
bezspornym, ie
chwila potykali 11ę o nie, zaś
mocowania awotdzi były rozczytać Horacego w oryginale.
zapochodzenia
wyroby
wolą
pan domu zasiadł wygodnie w
mieszczone w różnych miejMylili się jednak. Ameryka
wla•swoich
od
granicznego
na moment,
fotelu czekając
1cach w artystycznym nieładzie
nie ma czasu na Horacego,
pewna
11,
Wytworzyła
nych.
kiedy będzie mógł poukładać
- mogło 1lę wydawać, te proamerykań
przeciętna rodzina
nieufno~ć w 1to1unk~ do rodzizlekceważył
zupełnie
ducent
mniej
telewizję
ska ogll\da
T• nieufność
mej produkcji.
zasady geometrii Euklidesa.
godzin
przez osiem
więcej
potęgują katastrofy podobne do
to
Można by dalej ciągnąć
dziennie. Osiem godzin! Jedną
awarii Challengera. Pamiętamy
opowiadanie, ale wystarczy potrzecią doby poświęca się na
doskonale jak to trzy spośród
; •\.istin Allegro 1:300
wiedzieć, te po 12 rozmowach
spanie, jedną trzecią na pracę,
wysłanych
ośmiu ~migłowców
telefonicznych regały zostały
a jedną trzecią na oglądanie
do Iranu w celu odbicia za194nFHT
częściowo wymienione, częścio
telewizji, która· nie konkuruje
się niemal
kładników zepsuły
wo podzielone na mniejsze
już z innymi formami rekrenatychmiast. Zwykły klient ma
wyrzucone
części, a częściowo
acji, lec-2 zastąpiła je.
prawo zakładać, że jeśli nie
na śmietnik.
można polegać nawet na speTelewizja musi być zrozuZe współczuciem słuchaliśmy
cjalnie wyselekcjonowanej temiała dla każdego. Jest to merelacji innych poszkodowanych.
chnologi! wojskowej, to czegóż
dium całkowicie zależne od
Dowiedzieliśmy się ponadto, że
się spodziewać po takich urzą
widowni. Ponieważ
wielkości
obniżenie jakości wyrobów adzeniach jak np. maszynka do
głównymi odbiorcami telewizji
merykańskich ma ogromne rerobienia grzanek czy system
najmniej
są
amerykańskiej
perkusje społeczne i ekonomistereo?
społe·
wykształcone warstwy
19102 F czne. Etykieta „Made in USA"
W dzisiejszych czasach Amenie może
czeństwa, telewizja
nie ma już tego prestiżu co
rykanie rozpaczliwie starają się
na intelektualne
tracić czasu
dawniej.
tego,
no zumieć jak doszło do
smaczki.·
W połowie lat 70 dumni szeże Stan"y Zjedncfczone straciły
W ostatnich czasach sztuka
prze- swój prestiż ekonomiczny. Niefowie amerykańskiego
w Stanach Zjednoczonych sta„kupujcie
nawoływali
mysłu
mal wszystkie wielkie przedsiebardziej prymitywna.
ła się
wyroby amerykańskie!". Nie
japońskie
studiują
biorstwa
Krytycy filmowi narzekają, że
dlatego, fe wyróżniały się lepwzorce produkcji. Ale żadne z
Hollywood obniża jakość pro·
że
szą jakością lecz dlatego,
nich nie może odpowiedzieć na
porcjonalnie do ilości. W ubiew
wyprodukowane
zostały
pytanie - w jaki sposób Arr.eOskara zdobył
roku
głym
kraju. Jeśli się zaś odrzuca rykanle utracili sekret wyrafilm. zrobiony
„Amadeusz",
wyroby amerykańskie, pozba- biania dobrych I pięknych rzeprzez Czecha Milosa Formana.
wia się tym samym pracy ameczy?
Ale widzowie woleli Rambo ł

Ameryka nie ·ma
ezasu na Bor&eego
,_„

J)

wa

całkiem

n!e-

współmiei:-ne wyda-

rzenia - jedno dradrugie
matycme,
powszednie - skło
niły nas do zastanowienia się nad obecną sytuacją w Ameryce. Pierwsze wydarzenie to tragicżna katastro·
fa Challengera, znana całemu
Drugie to koniecznosc
światu.
zakupienia przez jednego z nas
regałów na książkL
Tragedia Challengera była
bolesnym ciosem dla całego
kraju. Ameryka, znajdująca i;ię
u szczytu pomyślności nagle
jakby straciła twarz w oczach
wielu ludzi. Ta katastrofa zakwestionowała jak gdyby samą
istotę tej pomyślności.' Wstrząś
nięci Amerykanie czuli się tak
jak wówczas, gdy zabity został
John Kennedy.
Znamienne jest, że Amerykanie odebrali tragiczną śmierć
astronautów jako symbol. Odczucie to potęgował fakt, że lot
pomyślany był jako demonstra·
cja korzystnych stron demokracji. Niepowodzenie tego piękne•
go wysiłku nie tylko rzuciło
cień na kraj, ale także zmusiło
do zastanowienia się nad przy..
czynami katastrofy - nie tylko na ~zczegółami technicznymi, zrozumiałymi tylko dla eks•

swój

księgozbiór

gałach.

na nowych re-

rykańskich
ża się siłę

robotników, podwai wpływ Ameryki.
Ale Amerykanie są zanadto
praktycmi, a~ względy patriotyczne mogły wpływać na ich
budżet rodzinny. Wywieszają na
domach flagi z gwiazdami i pasami, ale telewizory mają japońskie. I czy można lm mieć
za złe, skoro japońskie telewizory są znacznie lepsze?
Szczególnie upokarzająca jest
sytuacja przemysłu samochodowego. Właśnie samochód jest
głównym symbolem amerykań
skiego stylu tycia. Samochód
uczynił ten kraj tym czym ' jest
obecnie. W historii kultury Stanów Zjednoczonych samochód
jak
rolę
taką samą
odegrał
koń w okresie panowania Mongołów i Tatarów w Rosji. Nie
jest to tylko środek transportu,
ale część duszy narodu.
to niewdzięczni
. A mimo
Amerykanie przesiadają się do
innych samochodów niż ame-

~A~~-

~:
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kają

które są
filmy Spielberga,
przyjemne, ale absolutnie pozjakiejkolwiek
bawione
myśli. (... )
Amerykańska kultura masowa stworzyła bardzo nieatrakcyjny wizerunek Amerykanina.
Cały świat jest obecnie zaszokowany złym smakiem, jaki
kojarzy się z etykietą „Made in
USA".
Francuzi domagają się usuamerykańskiego slangu
nięcia
ze swego słownictwa, Włosi
otwierapz;otestują przeciwko
niu barów McDonald;;i w Rzy~
mie. Nawet zacofany Trzeci
$wiat stara się powstrzymać
zalew amerykańskich seriali
na ekranach telewizji. Niemal
w całym ,świecie słowo „amerykańskie" stało się synonimem
złego gustu.
Jak wiadomo religia przeży
wa obecnie renesans, co modla spoleczt>ństwa
głoby być
amerykańskiego wielką rekomintelekpensatą w dziedzinie
tualnej, jako że . religia jest
podstawowym źródłem myśli.
posłuchać
wystarczy
Ale
czym karmią swe 30-milionowe audytorium kaznodzieje telewizyjni: - proście Boga o
\V
pieniądze i On wam je da
Kalifornii istnieje nawet sekta
pod nazwą „Pragnę być bogaty". Wystarczy, że wierni powtarzać będą te słowa, a pieniądze same spadną im z nieba.
Tajemniczy związek między
serialami telewizyjnymi a spadkiem jakości produkcji staje
gdy spojrzymy
się widoczny,
na młodzież amerykańską. Mło
dzi ludzie wybierają obecnie
nie zawód, lecz wynagrodzenie
- niezależnie od tego czy bę
dzie to pensja lekarza, prawnika czy programatora kompuZnamy matematyka,
terów.
który zrezygnował z wykłada
nia na uniwersytecie i otwowynajmu vkieokarzył biuro
set. Inny nasz znajomy, socjolog, porzucił uniwersytet i
prowadzi obecnie chińską re-

staurację.

zdajemy sobie
Oczywiście
Sl)rawe, że nasza ocena Ameryki jest tendencyjna. W tym
kraju jest wiele wspaniałych
symfoniczmuzeów, orkiestr
Wielu
i wydawnictw.
nych
laureatami
Amerykanów jest
~agrody Nobla. Ameryka posiada wyrafinowaną i nawet
w wielu
eitzotyczna kulturę
dziedzinach. Ale 73 każnym razem. e:d:v włac7.vmv telewi7or,
f'r!v lninniem" hambure:era lub
't).,.?~c:tJ· ... rl':"r"tiV lf c;: fo n::l inO'''S7Vrh
rir7vnnmln"my
h 0 <::•P!lP.r6w ~nb1 e. r,.., pnnur" i<lei>list.a Ffo<;~e tnówP o roli kultury inte-

lektualnej w roku 1943.
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Sanders, zdziw;ony odruchem O:•tięrna, krzy
ezy doń, by się bronił.
- Nie uczynię tego i, jeśli nie posł-u:!ysz sic;
telazem, które trzymam - odpowiada zdecy:
dowanle Oxtiern kierując w swą pierś broń
Sandersa ~ jeśli nie posłużysz się nim, by wydrzeć m! życie,
zapowiad51m ci, pułkowniku,
przebiję slę nim na twych oczach.
- Hrabio, trzeb.a krwL„ frzeba, trzeba, m.ó wię ci.
- Waem - mówi Oxtiern - i dlatego podaję
ci mą pierś, spiesz się ją otworzyć„„ tylko z
niej powinna popłynąć.
- Nie mogę zachować się w ten sposób
tnowi Sanders usiłując uwolnić swą klingę, za
twe i:brodnie chcę cię ukarać jedynie zgodnie
a prawami honoru.
- Nie jestem godny, by je przyjąć, czcigodny człowieku - odpowiada Oxtiern - a skoro
nie chcesz należnego ci zadośćuczynienia, oszczt:dzę ci zatem starań... .
·
Mówi i, rzucając się na szpadę pułkownika,
której ten . .nie przestał trzymać w dłoni, sprawia, te krew tryska z jego wnętrzności, · 1ecz
pułkownik natychmiast cofa szpadę.
- Dość tego, hrabio - krzyczy ... - .Popły
nęła twa krew, . jestem usatysfakcjonowany.„
Niech Bóg c.ię ukatze, nie chcę służyć ci' za
kata.
- Uściśnijmy. s.ię zatem, panie - mówi Oxtiern, który stracił wiele krwi.
- Nie - mówi Sanders - mogę wybaczyć
twe zbrodnie, ale nie mam ochoty być twym
przyjacielem.
Pospieszyliśmy opatrzyć ranę hrabiego; czci1odny Sanders pomagał nam.
- J.dź ...:.. mówi wówczas do senatora - idź
c ieszyć się wolnością, którą ci zwróciłem; staTaj się, jeśli to możliwe, jakimiś pięknymi czy-·
nami naprawić wszystkie zbrodnie, jakie po,;
pełniłeś; w przeciwnym razie będę odpowiadał
przed całą Szwecją za zbrodnię, jakiej sam
dokonałem oddając jej potwora, od którego się
już uwolniła. Panowie kontynuował Sanders,
spoglądając ·na Fa!keneima i na mnie zatroszczyłem · się o wszystko, pojazd znajdujący
się w oberży, ku której się kierujemy, przezI;Jaczony był tylko dla Oxtierna, ale może odwieić
was obu, znoje konie czekają z drugiej strony, żegnam was. Zą~am od was słowa honoru,
że. zdade sprawę królowi z tego, co widzieliś
cie.
Oxt.iern chce raz jeszcze rzucić się w ramio-

Autor

książek,

W Bibliotece Narodowej
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D. A. F. DE SADE
kim dowiem się w mej samotni, zatrie, być
mOŻP W mej duszy naj głębsze UCZUCia bólu, jakie odcisnęły tam twe zbrodnie. Jeśli pozostaniesz zbrodniarzem, nie popełnisz ani jednej
zbrodni, która by nie postawiła mi przed oczami obrazu tej, która skęzala cię na śmierć z
mej ręki, i pogrążysz mnie w rozpaczy. Żegnaj,
rozstańmy się, Oxtiernie, i lepiej byśmy nigcjy
się nie widzieli ...
Na te · słowa pułkownik odgala się.. Oxtiern

na sweg1'.l wyzwoliciela, błaga, by i:aofiarował
mu swą przyjaźń, by zamieszkał w jego domu,·
by podzielił z nim fortunę.
- Panie - mówi pułkownik odsuwając go mówiłem ći, .nie mogę przyjąć od ciebie
am
dobrodziejstw, ani przyjaźni, ale żądam od ciebie cnoty, bym nie żałował tego, co uczyniłem„.
Zechciej, jak mówię, pocieszyć mnie w mym
smutku; najpewniejszym sposobem jest zmienić
postępowanię; każdy twój pi,ękny czyn, o ja-

które hyl

wojskowej
i wziął udział w
wojnie 7-Jetniej.
W 1763 r. - pod wpływem
despotycznego
ojca ...._ ożenił
si4 l nielubian:i
i
brzydką
panną Renatą Pelagią. Wkrótce rozwiódł się z nią i zamie-

•
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ej! w Sardynii zażądało wydania zbiega. Wkrótce de Sade
zostal aresztowany 1 osadzony
w więzieniu w Miolans.
Na
tądanie żony markiza
odbyła
się ponowna rozprawa w Aix,
na której po przesłuchaniu
świadków
i po oświadczeniu

jej przywódców Jean Paul Marata. Mimo aktywnego udziflłu
w tej organizacji
i wygbszanych w niej częstych przemówień patriotycznych,
de Sade
nie ustrzegł
się od dalszych
prześladowań
ze strony wrogów, które doprowadziły go d'l
biegłych sądowych,
iż będące
ponownego uwięzienia w 1795 r.
- przedmiotem oskarżenia czeko- Udało ma ię wydostać ·z nie' ~adki nie zawierały żadnej tru- . go w .rok później. cizny, a zatrucie kobiet mogły
spowodować jedynie nieświeże
„PIEKIELNE" KSIĄŻKI
pokarmy, de Sade został unieDE SADE'A
winniony.
ł „
·~

lf

Przekład:

BOGDAN BANASIAK
KONIEC

DE SADE CONTRA
NAPOLEON
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bardziej tajemnym
schowku,
„piekle książek'',
utworzonym
na polecenie Napoleona Bonapartego.
Początkowo były to
książki
skazane na sp3lenie. szkał z' niejaką Marią Kon~Późn.iej dzięki przezorności
tancją Quesnet, która otaczała
'i
zapobi~gliwości . nl.e.których , go szczególną ()pieką
at _ do
pracowników Biblioteki Naro- ··: końca jego życia. .Gdy znajdodowej - ocalały i do dziś dnia
wał się v.f 'więzr~niu, ~ czyniła
zachowały się jako świadectwo
starania o uwolnienie i piel~dawnych obyczajów
Francji.
gnowała go w szpitalu
więSą wśród nich przeważnie uziennym w Charenton.
twory o treści frywolnej, ukaMiał troje dzieci: dwóch syzującej bez żadnych osłonek i
nów . i córkę. Synowie Louis i
niedomówień świat osobliwych
Donatien Claude Armand nie
przeżyć erotycznych, zboczeń i
interesowali się ojcem. Unik'lzbrodni
na tym tle popełnh:ili go i nie przyznawali się nanych. Są tego rodzaju tartobliwet do pokrewieństwa z niM.
we opowieści a nawet poematy
Córka Laura Magdalena była
poświ~cone męskim i żeńskim
również uprzedzoną
do ojc.1.
·narządom płciowym.
.
Opuściła go w starości.
Trudny. był początk1'.lWO dostęp do „piekła książek". Wyz24.LATA W WIĘZIENIU
naczeni do jego ochrony stróże
strzegli go jak oka - w głowie,
Nie doouszczali
doń nikogo.
D. A. F. de Sade miał wielu
Giullaume · Apollina\re musi11ł
wrogów, którzy oskarżali go o
przezwyciężyć wiele trudno:ki,
wywoływanie skandali obyczazanim dotarł do tego osobliwejowych,
popełnianie
czynów
go miejsea w bibliotece, przej. kryminalnych, a przede wszy:;rzał zakazane książki i sporzą
tkim o uprawianie szkodliwej
dził przedmowę do ich katalodziałalności politycznej i spogu.
łecznej. W sumie przeszło
24
Dopiero· od 1913 r,
wrota
lata spędził w więzieniu,
„piekła książek' zostały na oś
Po raz pierwszy pozbawiono
Pobyt na wolności markiza
cież otwai:te. Każdy, klo intego wolności w 1763 r. za po..; nie trwał jednak długo.
Teś
resował się
bibliotekarstwem.
pełnienie bliżej nieokreślonego
ciowa de Sade'a, nienawidząca
zwłaszcza naukowcy i pisarze,
wybryku
natury erotycznej. zięcia za rzekomo
złe obchomogli obejrzeć ten najbardziej
Miał wtedy 23 lata
i był C\d . dzenie się z jej córką, wszczę
tajemny zbiór książek
i KOkilku miesięcy żonaty. W 5 lat
ła gwałtowną, nie przebierają
rzys.tać z nich.
póżniej - w 1768 r. - został po·
cą w środkach akcję przeciw' Obok takich pisarzy
i ich
nownie uwięziony w Saumur ko markizowi, oskarżając go o
wyselekcjonowanych
książek
za przeprowadzanie na meJadeprawowanie
społeczeństwa
jak Andre de Nerciat („Afroki~j Róży KP-ller niedozwoloamoralnym gwałcącym
dobre
dyty"), Evaryst Parny („ Wojna
nych
„doświadczeń
naukoobyczaje
zarówno osobistym
bogów"), · , Piotr Aretino („Rawych", polegających m.in: na
postępowaniem, jak i pełnymi
gionamenti"), Giovanni Giacookładaniu jej ciała
gorącym
zboczeń, gwałtów
i zabójstw
mo Casanova
(„P.imiętniki"),
roztopionym lakiem. Keller pojego książkami.
Po
długich
paul
Verlaine · (,,Kobiety''.
czątkowo domagała się od sądu
usilnych
staraniach
mściwa
„Hombres"); Jean Arthur Rimukarania de Sade'a za zadawa- kobieta
dopięła
swego celu.
baud („Gwałty"), wzmiankowanie jej cierpień, ale kiedy oPrzy wydatnej pomocy i pony Apollinaire („Ogród m!łos
trzymała od niego 100
luido- parciu wrogów markiza,
zajci", „Orszak ·na cześć- Priapa"
rów, wycofała oskarżenie, Mi- mujących wysokie stanowiska
i „11 tysięcy batów"); Jean Gemo to markiz przesiedział
6
w hierax:chii państwowej i sponet („Matka Boska Kwietna",
tygodni w w~ęzieniu I po uwolłecznej,
uzyskała u Ludwika
,,Dziennik złodzieja"),
Henry
nieniu zmuszony został do o- XVI tak zwany „lettre de caMiller (,',Różane ukrzyżowanie")
chet",
to jest opieczętowany
oraz potępione przez sąd w :..i- puszczenia stolicy.
W 1772 r. sąd w ,Aix wydiił
rozkaz królewski aresztowania
lle utwory poetyckie Voltaire'a.
na de Sa~e'a
wyrok śmierci. de Sade'a bez wyroku sądowe
Mirabe!lu'a i Baudelaire'a, znaNa jednym z przyjęć u marki- go i osadzenia go w więzieniu
lazł się bodaj
na najpocześ
na przeciąg 12 lat (1778-1790).
niejszym miejscu
w "piell:le za rozchorowało się od rzekoTen najbardziej upokarzający
mo
za~rutych
czekoladek
gosksiążek" markiz Donatien
Alpodarza kilka kobiet. Gdy le- okres przebył markiz w kilku
phonse Francois de Sade. (1740
więzieniach:
w
Vincennes,
karz stwierdził
zatrucie
ich
-1814).
Bastylii i Charenton. W Vinorganizmu, prokurator
wydał
nakaz aresztowania de Sade':i.
cennes spotkał się z uwięzio
KIM BYŁ TWÓRCA
Pow,i adomiony q tym markiz
nym tu również Honorś GnbriP.l de Mirabeau.
opuścił natychmiast
Francję i
„SADVZMU"1
Po wyjściu
2 więzieni:'! w
udał się do Sabaudii,
należ117!10 r. de Sade zgłosił akces
cej podówczas do Włoch. Wodo utworzonej w okresie wielbec ucieczki oskarżonego, sąd
Wychowywał się
w Paryż:i.
w Aix skazał zaocznie de Sakiej rewolucji francuskiej tak
Początkowo nauki pnhierał w
de'a na śmierć, a przedstawi- zwanej „Sekcji Pik" pozostaj ą cej
jezuickin: kolegium
Louii ie
cielstwo dyplomatyczn~ Fran- pod wielkim vipływem jednegQ z
Grand. Poświęcił się karierze
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Ne łz<:::h chce Eć za nim . kieruje się ku niemu„„ zat r zy :r uj:?m:;
go, n i::?mal zemdlonego
wnos1rn.y do i::owozu, 1-: ~t: ry odwozi nas wnet do
Szto'.<holmu.
Nieszczęśnik rirzez m e~iąc wa i czył ze śm:er
::'n: pod koniec 'prosił nas, bvśmy towarz~·szyli
mu u króla. ktoremu m : e l iśmy zdać sprawę ze
wszystkiego, co się zdarZ\·!o.
- Oxtiernie - mówi Gustaw do senatora widzisz jak zbrodnia upokaża i poniża człowie
ka Twa krew.„, fortuna„„ urodzenie. wszystil:o
to czyniło cię wyższym nad Sandersa, ale je:?.O
cnoty wyniosły go tam. gdzie ty nigdy nie się
gniesz. Ciesz się względami, jakie dzięki mP.mu odzyskałeś, Oxtiern ' e. zgodz1lem się na to.~
Zapewne, po takiej lekcji, n im dowiem się o
twych nowych zbrodniach, a lbo sam siebie ukarzesz, albo nie będziesz już na tyle podły, by
je~zcze je czvnić.
Hrabia pada do stóp swego monarchy i skła
da przysięgę nienagannego zachowania.
Dotrzymał słowa: tysiące czynów. z których
jeden sz'achetniejszy był i pięknjeji;zy od dru!!iego, naprawiło jego błędy w oczach całej
Szwecji; i jego przykład wykazał temu · mą
dremu na rodowi, że pohamować ludzi i sprowadzić na właściwą drogę można nie tylko za
pomocą tyranii i straszliwej zemsty.
Sanders ipowrócił do Nordkoping, d1'.lkona1 tycia w samotności wylewając co dzień Izy nad
swą nieszczęsną, uwielbianą córką, i pocieszając się tylko pochwałami, jakie słyszał co dzień
o tym, którego uwolnił z kajdan.
- O cnoto! - wykrzykiwał kilkakroć - czy
to możliwe, by spełnienie tego wszystkiego było konieczne, aby przwywieść Oxtierna do twej
świątyni! Jeśli tak. pocieszam się, zbrodnie tego człowieka tylko mnle dotknęły boleśnie, je;o dobrodziejstwa przeznaczone będą dla innych.

W 1801 r.
de Sade
został
znów aresztowany. Przyczyną
uwięzienia był tym razem
jak
fama głosiła - pamflet
satyryczno-obyczajowy
„Zoloe„.", wymierzony ro.in. przeciwko Napoleonowi I jego żo
nie Józefinie de Beaumarchais
Utwór ten ukazał się w 1800 r.
anonimowo. Przez dłuższy czas
nie wiedziano,
kto jest jego
autorem. Dopiero dwaj bibliografowie:
Brunet i Querard
przypisali .jego autorstwo de
Sade'owi.
Na tei . podstawie
nastąpiło
uwięzienie markiza.
Po stwierdzeniu,
1z
„Z1'.lloe"
różni się zasadniczo w stylu I
kompozycji
od innych utworów, pisarz został zwolniony z
więzienia.

Przyczyną cierpień i częstych
. uwięzień de Sade'a były jego
utwory o treści - jak zapew-

„Uwięzienie

markiza -

pisał

Jerzy Lojek w pracy: „W świe
cie libertynów" - wiązalo się

niali wrogowie --:.. „jedynym w
prawdopodobnie z ogólną poliswqim rodzaju
wynaturzeniu tyką rządu Banapartego, zmieerotycznym".
. rzającą do
unieszkodliwienia
wszystkich realnych
t poten,
W czasie pobytu
w w1ęz1eniach w Vincennes i Bastylii cjalnych wrogów nowego reżi
w świecie literackim
napisał m.in. obszerny
i
utwór: mu
„Les 120 journees de Sodome" dziennikarskim, a jednocześnie
rozluźnionych
- „120 dni Sodomy", w któ- do wciągnięcia
obyczajów
spoleczeństwa
w
rym - zdaniem krytyków niezbędnej
zawarta ;iostała w dość dużym , karby dyscypliny,
stopniu ówczesna wiedza z za- dla skierowania wszystkich sil
kresu psychopatologii seksual- Francji ku realizacji świato
burczych planów politycznych i
nej.
Książka ta ukazała
się
militarnych Pierwszego
Kondrukiem dopiero w 1904 r.
„Demoralizatorzy" byli
. Następnym utworem de Sa- sula.
niebezpieczny
de'a była najbardziej atakowa- niebezpieczni,
na i potępiana powieść: „Jus- byl przede wszystkim oslawiony autor „Justyny"
tine ou les malheurs de la
został
vertu" - „Justyna czyli nie· więc niejako profilaktycznie ;;e
społeczeństwa usunięty .• ".
powodzenie cnoty" (1791). Treścią tej książki
były
dzieję
młodej, pięknej
dziewczyny,
W SZPITALU
która postanowiła przejść · przez
DLA OBŁĄKANYCH
życie
w czystości
i cnocie.
Tymczasem losy sprzysięgły się
na nią i sprawiły, że stała s;ę
ofiarą rozwydrzonych
i bezJerzy Lojek
przytacza tP.ż
względnych w swoim . postępo
interesujące szczegóły z kilkuwaniu rozpustnikó"".
i zbonastoletniego pobytu de Sade'a
czeńców. Uzupełniał tę powieść
w szpitalu dla obłąkanych w
utwór: „Juliette ou !es Pros- Charenton.
perites du vice• ..:... „Juleczk;1,
Czy markiz de Sade był rzeczyli pomyślności
występku"
czywiście
obłąkany
w chwili
(1796), opisujący dzieje siostry
osadzenia go w szpitalu? WieJustyn;y utrzymany w te; salu krytyków
zaprzecza tern~
mej tonacji, co poprzedni ufaktowi.
Nie był umysłowo
twór.
chory. Swiadczy o tym dozwoW innej powieści: „Aline et
lona przez
władze wi~Lienne
Valcourt" (1793) autor opowia- działalność literacka markirn.
da o swojej miłości
do szwaTu - w przydzielonym osobgierki i przytacza obraz swych
nym pokoju - mając do dysmłodzieńczych przygód, a w upozycji 50-tomową własn:i bitworze ,,La Philosophie dans le blioteczkę,
papier i przybory
boudoir" - ,,Filozofia budua- do pisania,
pisarz
uzupełnił
ru" (1795) rozwija teorię wys- „Ztirodnie
miłości"
kifkoma
tępku i wychowania erotycznenowymi opowiadaniami, przygo.
gotował · nowy zbiór
nowel:
Ostatnimi jego ut\v·orami by„Boccacio francuski". Najwię
ły: torr opowiadai:
„Lei Cikszym jego dziełem, które pomes ds J'amour' - „Zbrodnie
wstało w Charenton,
był 10miłości"
(z którego pocl;lodzi
-tomowy zbiór rozważań filodrukowana
w
„Odgłosach·'
zoficznych i opowiadań pod przy,,Ernestyna", przetłumaczona po
d lugim tytułem: „Dni w zamraz pierwszy
na j'ęzyk pols'{j
ku Florbelle czyli Natura zdeprzez
Bogdana Bana •ia ka) i
maskowana,
oraz pam1ętni:Ci
prawd opod 0bnie „Zol oe et ses
ksi ędza de Modose i przygody
deux acolythes" (1800).
Emilii de Volnange„.". Rękopis

tego dzieła, stru;iowiącego m.iterialistyczne poglądy fiiozoficzne de Sade'a, po śmierci autor.a został spalony. Zachował
się jedynie
zwięzły konspekt
dzieła i to w postac1 fotokopii.
W szpitalu w Charenton de
Sade
zajmował . się też teatrem. Organizował i reżysero
wał spektakle teatralne, oparte
na
jego własnych
scenariuszach. Aktorami byli wybra!li
spośród
licznych
pacjentów
szpitala miłośnicy
teatru.
Przedstawienia były organizowane nie tylko dla pensjonariuszy zakładu, ale uczęszczali
na nie także zaproszeni przez
. markiza widzowie z zewnątrz.
Cieszyły się one uznaniem
i
były natchnieniem
niektórych
Jljsarzy, jak na przykład Niemca Petera Weissa, autora dramatu o „Męczeństwie i śmier
ci Jean Paul Marata, przedstnwionej przez zespół
teatralny
szpitala w Charenton pod kierunkiem pana de Sade". Sztuka ta była wystawiona
również w warszawskim
teatrze
„Ateneum".
Działalność de Sade'a, - nie
znalazła uznania przede wszyz.tkim naczelnego lekarza szpitala,
dra Antoniego Royer-Co1ląrda. W 1808 r. zażądał on od
ministra policji
przeniesieruu
de Sade'a
do innego miejara
odosobnienia.
Zdaniem Jerzego Łojka „zacny dr Royer Collard czuł si<:
bardziej· policjantem niż lekarzem. (...) Na szczęście markiz.
de Sade
miał sprzymierzeńcu
VI osobie
dyrektor;1 zakładu,
pana de Coulmier, który odrzucił oskarżania naczelnego lekarza i ze swej strony dowodził, iż udział w przedstawieniach pana · de Sade ma zb:.twienny wpływ na stan umysłowy chorych".
Mimo sprzeciwu
dyrektora
Coulmiera, Ministerstwo Policji w 1810 r. poleciło de Sade 'a
„dotkniętego
najniebez1Jiec::niejszym
ze wszystkich szale1istw" umieścić w celi zupeł

nie odseparowanej
od resLty
i zawiesić wszelkie (rr-~
ganizowane przez niego przedstawienia. W 4 lata później położenie de Sade'a znacznie si~
pogorszyło. Chroniący ga prz~ d
atakami
wrogów
dyrektor
Coulmier został usunięty
ze
szpitala, a mif!j~ce j,ego zajął
Roulhac de Maupas.
Zażądał
on od 'ministra policji natychmiastowego przeniesienia markiza z Charenton
do innego
miejsca odosobnienia.
Ciężki
stan zdrowia markiza
i nag!y
jego zgon
2 grudnia 1814 r.
położył kres życiu
niewygodnego
dla policji
i dyrekcJi
szpitala pensjonariusza. Zos~ał
pochowany na cmentarzu przyszpitalnym w Charenton.
zakładu

FRANCISZEK
LEWANDOWSKI

•

NR 47 (1495), XXIX, 22 LISTOPADA 1986 R.

/

dyby ktoś zapytał: Co napisał Julian Ursyn Niemcewicz~
- podejrzewam, że odpowiedzi byłyby podobne. Więk
szość odpowiedziałaby: „Powrót posła"; wiadomo, to się
przerabia w szkole. Wielu dodałoby „Spiewy historyc7.ne", mniej. „Pamiętniki czasów moich". No, może jeszcze „Podróże po Ameryce" I to wszystko.
Siwy starzec (kojarzymy sobie jego wygląd z portretem namalowanym pod koniec życia, a zamieszczanym najczęściej w podręcznikach lłteratury) pisał nudno i w tej chwili nie nadaje się
to do czytania, mogą się nim zajmować co najwyżej historycy
literatury. Wiele takich,· delikatnie mówiąc, mocno uproszczonych poglądów funkcjonuje i to nie tylko w ogólnej opinii. Najczęściej dzieje 'Się tak za sprawą szkoły. Tzw. „lektury" czyta się
z obow~ązku I więcej do pisarza już się nie zagląda. Poza tym
biografowie pisząc o wielkich postaciach naszej historii i literatury umieszczają je od razu na piedestale, czyniąc z nich świę
tości, do których powinno podchodzić się na itolanach. Co, oczy.:.
wiście, nie czyni im najlepszej reklamy.
Na szczęście, jeśli chodzi o Niemcewicza, istnieje
ksjążka
(dość trudno dostępna, jedyne wyda.nie ukazało się w 1939 roim),
która przeds·t awia tę wielce zasłużon·ą dla naszej historii i literatury postać et, po -Prostu, normalnie, jako człowieka z jego wadami i zaletami, z jego miłościami i nienawiściami. Mowa tu o
książce Karola Zbyszewskiego pt. „Niemcewicz od przodu I tyłu".
Stanisław Cat Mackiewicz pisze w słowie wstępnym, że autor
książki o Niemcewiczu, to jeden z najzdolniejszych publicystów
„Słowa", postać niezwykle oryginal·na ł, krótko mówiąc, książkę
paleca. Zresztą, wystarczy tylko przekartkować tę pracę,
by
zorientować się w lekkości pióra Zbyszewskiego, w jego dość
pikantnym, znakomitym humorze. Oto próbka · tego stylu:

G

„Julia nek lu bil bale: obżeral się w bufecie, obta1icowywal pan i enki, prawil im lękliwe komplementy. Umizgi te nie doprowadzaly nawet do skromnej macanki. Prawdziwego flirtu nauczyla
ao dopiero żona dobosza, jędrna Rzepicha, która bezinteresownie
uświadamiala kolejno caly korpus; do,boszowa póty manewrowała aż zgwal.ctla zgrabnego, 16-letniego chlopca Juliankowi bard~o spodobala się ta nowa musztra i oddawal się jej z wielkim
zap~lem".
Rozdział, w którym opisuje
ną posła pruskiego, od której

romans Juliana Niemcewicza z żo
przy okazji nasz bohater wyciągał
Informacje dla prowadzonej przez siebie „Gazety Narodowej
i
Obcej", Zbyszewski zatytułował: „Niemcewicz kleci syna", i taki
passus umieszcza na początku:
„Nigdy jej nie bylo dość. W domu patrzyla żalośnie na swe
puste lóż ko bolejąc, iż nie .ma w ni.m Jule'a pod koldrq; Q.dY

„

Julek lubil bale•••
mąż wyjeżdźal d-0 Szystowej, Reichenbachu czy Berlitia, pędzila
zaraz na S1ma.torską, do palacu Błę ki tnego, skoro nie
zastala

Niemceu:iczn w jego dwóch pokoik.acli, gryzla meble z ro:::pac."!J/
- Joacliima me było w Warszawie przez 16 dni, a myśmy się
wid zi eli przf!z te1i czas wszystkiego 35
razy! wyrz,ucala
Jul<?' owi".
A gdy z v,;izyt owych na świat po dziewięciu miesiącach przyszedł chłopiec,
się maleństwo

Lucchesini zdziwił się tylko niezwykle,
„o wybitnie sarmackim typie", ale ."z

że urodziło
wlaściwv.~

dyplomatom zarozumialstwem przypisal ten
twor
zręcznosci
swych poczynmi".
Cytować można by tu jeszcze wiele, zainteresowanych jednak
odsyłam

do źródła. Dodać przy tym trzeoa, że Zbyszewski postać
NiemceWicza umieszcza na barwnie przedstawionym tle ·epol{i.
Opis, na przykład, uczty u Radzlwilla, Panie Kochanku, to popis
wspiniałe'go humoru, ale nie tylko, to także jakby analiza upadającej Rzeczvp0spol i !ej.
1 jestcze jedno. autor, by napisać tę książkę, musiał przewertować mnóo~wo ręk c1 p1sów i prac dotyczących XVIII i początków
XI ·, wieku DLJ<'ło swoje zaopatrzył w liczne przypisy i obszerną,
liczącą 193 p 'zrc.ie bibliografię, pisał je przez 7 lat. Jak więc
widać, nie są to fantazje literata, a rzetelna praca, może trochę
ubarwiona, co zresztą dodaje jej tylko uroku. A żeby było śmiesz
niej powiem, że książkę swą Zbyszewski żartobliwie zadedykował
młodym historykom, aby wiedzieli jak powinni. pisać prace do~
torskie. l rzeczywiście, można się z niej wiele nauczyć, przede
wszystkim, jak pisać, by nie było nudno, by książkę mogło przeczytać jeszcze kilku ludzi poza wąską grupą specjalistów.
Wracając do Juliana Niemcewicza, otóż był czas, że zajmowałem się bliżej tą postacią I przy tej okazji odkryłem
książkę,
którą uważam za najlepszą, ja·~a wys7la spod jego pióra. Niestety praca ta iest bardzo mało znana, a powodem tego (pomijam •
względy, o których mówiłem na początku), jest fakt, że ukazała
się w Poznaniu w roku 1876. Tak, tak, nie pomyliłem daty. Mówię
tutaj o dwóch tomach „Dziennika pobytu za granicą 1831-1832".
Znakomita to lektura, wiele w niej do dziś aktualnych
problemów i celnych bardzo spostrzeżeń natury politycznej. Poza
tym Niemcewicz przy okazji opisywania swoich zabiegów dyplomatycznych (przypomnę, że został wysłany na Wyspy Brytyjskie
pod koniec Powstania Listopadowego, jako przedstawiciel Rządu
Narodowego) opisuje także Londyn, jego okolice i dłuższe podróże, jakie odbywał w głąb Anglii.
Wacław Borowy napisał o· „Dzien.niku":
„Niemcewicz wszelako r6żnil się tym od większo6eł pozostałych
naszych pisarzy z emigracji ( ... ), że chociaż wyt1wale
aprawte
polskiej slużyl i przejęty 11.iq byl do glębt, żyl jednak r6w11-0cześnie życiem kraju, w którym przebywal. ( ... ) Mickiewicz i Slowacki latami calymi. mieszkali w Paryżu, ale jakże malo tego Paryża w ich pismach. Natomiast z pośpiesznych, z d-nł4 M dzień
pisanych notatkach Niemcewicza wylania się rozlegly obraz Lon ·
dynu jego czasów".

Poza tym w „Dzienniku" widać walkę Niemcewicza - racjonalnie myślącego polityka 1 Niemcewiczem - artystą,
który
kieruje się głosem serca. uczuciem, a nie politycznymi realiami.
Czytając zapiski widzimy momenty, w których jego działania I
odbywane rozmowy wykazywały dużą naiwność. ale już
po
chwili otrz.ąsał się, by spojrzeć na sytuację okiem wytrawnego
po.litvkc:. Walka tych dwóch· postaw dodaje ,.Dziennikowi" napięcia. pod~yca go jakby dodatkową energią . Bo trzeba powiedzieć. że nie iest .. Dz;ennik" książką nudną. To się czyta! Jestem
przekonanv. że ktoś. kto nie ina tej książki i zasiadłby do jej
c7-vtania. a w głowie oczywiście miałby wbitą opinię, że Niemce~vicz to nudn. · spogląda~by. co i raz na stronę tytułową: czy to,
ab" na pewno frn nudziarz? Okazuje się po prostu, że
autor
.. P owrotu po•la"' był najlepszy w zapiskach czynionych na gorąco. z rlnia na dzień. Tutaj dopiero mógł się wyżyć, tutaj dopier o "·idać jego ogromny temperament. Szkoda tylko. że książka
ni e rnn~e doczekać się nowego opracowania i wydania, z pewnoś
cią wielu po jej pr:reczytaniu zmieniłoby pogląd na tego, jak są
dzę, ciekawego pisarza.

TOMASZ A.
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Spojrzenie
znad
szachownicy

Pól

porno-pomysłu
t.
Donoszę, iż posiadam na zbyciu pół porno-pomysłu, a dlatego tylko pół - i to
drugie
pół ponieważ
pierwsze pół
zostało już wcześniej przez kogoś innego wymyślone. Zawsz:!
sprawiało nam jednak
pewną
trudm:iść wdrożenie nabytej li ·
ceneji, a także opakowanie wyprodukowanych
już townrów,
o:iwaliłem tedy pracę myślow-1
w tej mierze, zostawiając właś
ciwym osobom oraz instytucjorri
banalną
Otóż

część realizacyjną.

tak: obej.rzałem film,
powiedZilllY, półpornograficzny
Był to taki sobie film, raczej
kiepski, opowiadający o pewn~j
pani - zgrabnej, śniadej i z
temperamentem - która wł6cz.ąc się po świecie przeżywa
JlWlÓstwo przygód, w tym erotycznych. Miłosne obłapianki z0stały pokazane dość szczegóło•
wo, sądząc po wprawkach ńa·
szych reżyserów podobne kąwal•
ki zdołalibyśmy
jednak bez
.większego trudu nakręcić również i w Polsce. Przebicie je··t
całkiem inne, rzeczona pani nie
tylko bowiem kocha się z tym i
owym, ale także sobie wyobraża. Widzi na przyUa:i musku ·
larnego dzikusa kręcącego ~ię
oo obozowisku rozbitym gdzieś
w dżungli i natychmiast wyobraża sobie·. co 011a mogłaby z
tym dzikusem. A reżyser śmiałv
to .pokazuje i 7.auważ:>my, że pani rzeczywiście może dużo, w
p ::Jrywach zaś jeszcze w'.ęcej.
2.
pół pomyc7!owiek. nawet na
pozór przyzwoity, może
sob 'c~

I to jest pierwsze

słu. Każdy

wyobrażać różne bezeceństwa.
żaden •trybunat go z:i to n ·e skaże, chyba że niebiański. Wólrt.)
nam więc bezkarnie uwie~ć w
myślach cały balet Teatru Wielkiego. obrabować skarbiec dowolnego banku. albo też dać ,_,
mordę prelegentowi. który poJ-

oczywiście, tt ulegamy naciskom
opinii publicznej, a i:e odrzuty
z eksportu były, są i długo pewno będą w ogromnej wręcz
cenie, podrożenie biletów, pięć
do dziesięciu razy nie okai:e się
z peW'l1IO·ŚCią przesadne.
Tak postępujemy z dz!ełam!,
które nie bardio się udały, na
przykład gdy doangażowana w
kawiarni p.o. artystka
okaż~
się jakaś krościata, bez biustu,
słowem do niczego. Je.tell trafi
się prawdziwie mocny kawałek,
skierujemy go na eksport we·
wnętrmy, twierdząc, że wsad
dewizowy (cokolwiek by to nle
oznaczało) był znaczny i po p r ostu nie możemy inaczej.
Filmy za złotówki wyświetlać
będziemy w wielkich salach, z.a
dewizy - w jak najmniejszycl1.
Kryje się tu kolejna chytrok
skoro bowiem jeden z drugim
dewizowy cwaniak nie d0;pcha
~ię ze swoim! pa,r szywymi do·
brami do kasy, na'lajutn b~
dzie się pchał jeszcze
za:ie··
klej, ale właśnie od jutra podn1es1emv
cen~·. Jeżeli poleci
do koników. też się nie wvm knie, jako że ko„ą, ,:;w będzie
my miel ·.•·'-«·„-', ·· · ~ngażo., ,·-h na procent bądź urt..:: ·
\\"P-zleceni e.
Tak wydob~1 vs z.y film p'.) 1 s~.;i
z tarapatów finansowych b<::dziPmy w przyszłości mogli oaw a ć każdemu reżyserowi t\"le
mili0nów do wydani::!, ile tvlko
w~·dać lubi i potrafi. a czyż hst
coś oirkniejs1.eg<> nad spra·v,r.anie lud·dom drobnych ~ri'· .i.-m ·
noś~i?

. JERZY P.

•
Nagle
za.stępstwo

Cytuję

• •
z pam1ęc1

Telewizja nasza,
nasze
na
okienko,
obchodzi
skromnie jakoś - swoje trzycias narady zwołan :? j oczywiś dziestolecie. Właściwie tylko
Szpilki" uczciły godnie ten jucie w godzinach pracy truje i
truje, ie czas pracy należy sza- bileusz poświęcając mu cały numer. A w tym numerze: ho ho!
nować.
Lapidam'ą, lakoniczna, ale jakże
Odkładając prelegenta na inną
okazję, jest t-0 bowiem
mo- dosadna monografia historyczna,
tyw banalnie realistyczny, wró- ze szczególnym uwzględnieniem
charakterystyk wszystkich koćmy do spraw damsko-męskich.
I zapytajmy, czy taki na przy- ' lejnych szefów RadiO:tomitetu.
Któż ach któż spośród prezesów
kład Władysław Jagiełło
nie
zasłużył sobie na nąjsurowszą omógł tuż przed rozpoczęciem bitwy pod GrunwaLdem powrócić
cenę?
myślami do lat młodzieńczyc!1,
Nie, proszę państwa, Jesteście
kiedy to hen w litewskich bo- w błędzie, to nie Maciuś, którerach napotkał hożą dziewczynę-, mu zresztą w swoim czasie
która okazała się być tak ba·r- „Szpilki" dosoliły, oj dosoliły.
dzo mila dla przyszłego króla, Teraz się okazało, że najgorszy
jak tylko proste dziewczyny mi- był jednak szef ostatni, Wielki
łe być potrafią?
Reorganizator i Reformator, któOczywiście, że Jagiełło mógł
ry narobił w TV l w radiu tyle
s.oble coś takiego pomyśleć, czy bałaganu, 7.e strach-. ~ gdzie
oomvś!ał, nie wiadomo, skoco
były „Szpilki" za prezesury MiJednak mógł. my to odwatnle
rosława
Wojciechowskiego?
nakręcimy, angażując wszakże
Gdzież się podział bicz satyry i
dublera, raz; przez szacunek dl:ł bezkompromisowej krytyki, kiekróla, dwa - żeby się starsia
dy preze.s był w łaskach?
· osoba nie fatygowała.
No cóż. W tychże .,Szpilkach"
Podobną metodą da się przywyczytałem
niedawno
tak~
ozdobić każdy dosłownie film maksymę: „.•.są oczywiście od; 11ż istniejący, a także będac :•
· ważniacy, którzy podskakują i
w produkcji - w tym filmy z pokrzykują, aleć to krzyki Jawdziecięcymi bohaterami, jeden
nie udane, zaplanowane na to,
z drugim pętak bardzo
lubi iżby ktoś wainlejsz.y i znac:z.
sobie bowiem wyobrażać. co on
niejszy odnotował te piskliwe
takiego nie zrobi,
kiedy ju:i: istnienia (... ) Merdnięcie ogonbęd2'lie dorosły. Przepytany bę
kiem dla władzy, by zauważyła,
dzie wprawdzie
tłumaczył. ie
szczeknięcie na boki, by
Inni
chciałby zostać nowym
Boń
kiem, albo nawet marynarzem. odnotowali. Tyle że ja!to przykład na O<:lwagę dosyć groteskoale my czytaliśmy .Freuda i we!"
wiemy: marynat1z nie ma·r ynarz.
Hm. Rzeczywiście. Jako przypiłka nie piłka, a zawsze chokład na odwagę, dosyć grot.esdzi o jedno i to sarńo.
kowe ..•
Bicie leżącego u nas rzecz nie·
!.
nowa. Było tego, było w niedawnych latach. A i nadal się
Teraz pozostaje rzecz wdro ·
zdarza (vide: ataki rut byłego
1 7.yć i opakować .
ministra finansów, byłego reRozgrywamy taki
wariant:
daktora naczelnego „Poezji"
filmy w naszej nowej, wspaniałej wersjd
przeznaczamy WY· itp.) Ja otóż, skoro jut o telewizji piszę, nikogo Idącego nie
łączrue na eksport,
swojak()m
atakuję.
Wprost
przeciwnie,
zaś pokazujemy filmy bez dokrętek, żeby ich
przedwcze · mnie się akurat nie podobają
w telewizyjnym okienku ci,
śnie nie rozpaskudzić.
którzy s.ię tam dobrze mają,
Bvć może ktoś coś od
nas
wyglądają
na szczęśllwych i
kup.i, ciekaw. jak też wypadliś
mv w nowej konkure·n cjl. od - zadowolonych, ja'.c choćby redakcja sporto~a in corpore. Co
mową :zakupu nie przejmujem~·
wieczór radosne buźki, a już w
się jednak wcale, mieści się on .l
bowiem w naszym olanie stra·· poniedziałek, w „Echach stadiotegicznym. Filmy skladujemy i nów" to wprost do rozpuku!
odtajniamy stopniowo, udając T.ymczasem stan naszego sporświat

tu jest ogólnie taki, że gdyby
w TV obowiązywała tJ.kaś ad€kwatność treści i for!py
to
prezenterzy wiadomości sportowych winni występować we
włosienni.cach, nie 'ogol€ni i za-

gnacego

Łukasińskiego,

Kaso-

wą.

Jest to piękny park. Mał y,
ale bardzo sympatyczny. Zasadzony okazami rzadkich drzew.
Jest wśród nich miłorząb. Jest
to drzewo dwupienne, osiąga
płakani...
jące wysokość do 40 metrów. Ro'Taki np. red.
Andrtej F.
śnie głównie
w południowo
Zmuda, zamiast robić konku-wschodnich Chinach. W Pólrencję australijskim
serialom
sce spotyka aię to drzewo głó„
w dziedzinie konfekcji męs!„iej
wnie - i chyba wyłącznie mógłby założyć
habit i przyjw parkach. Ma rzadko spotymować pozy, znane wszystkim
z obrazu Jana Matejki pt, „Ka- kane liście, przypominające m2ly wachlarzyk. Rosną w tym
zanie Skargi". W pełn~ natoparku różne odmiany klonów.
miast akceptuję red. Mar iolę
Są piękne wierzb.V, topoM i kilBo j ar s ką . Ubrane toto byle jak,
ka japoti.skich wiśni. Jest - a
nie ucz~sane, pp.ple jak Pieka r wlasciwie b y ła - pergola z
ski na mękach. I. ~o jest wł~ś
d ?.:ikim winem: Pod tą pergolą,
nie t.:::!
gdy była cała i dawała ciei't Ja.
Do innych, najsz.częślh1.1sz.yc;h
tem i · półmrok wieczorem, sialudzi na świecie. co zazdrość na
dali na ławeczce zq.kochani. Lanich patrz.eć, ·zalicza się głów
tem ławeczki · przed pergolą,
ny muzykolog TV, red. Boguswokół klombów z pięknie kwitław Kaczy1iski .. Test to czło\viek,
nącymi różami, zajmowali ektóry był - jak sądzę - gemeryci ! matki z małymi dzien ialnym dzieckiem. Wobec tećmi. Wygrzewali się na słoń·
go zastoso\\·ano wobec niego incu i doglądali bawiących się
dy·widualny tryb
nauczania.
dzieciaków. Ale ten sielankoNauczyli go muzyki i takich
wy obraz stąje · się coraz barróżnych, a na dodatek zastosodziej przeszłością. Dziś park
\\·ano wobec niego specjalny
ten wygląda .opłakanie.
eksperyment. Nauczono go .miaWłaśnie w tym parku przenowicie przymiotników wyłącz
konałem się,
że prawda .'l
n ie w form ie superlatywu a
innych. o znaczeniu pejoratyw- drzewach, które umierają sto„
jąc , jest względna. Drzewa też
nym, nie uczono
go
wcapadają.
Padły
już . · niemal
le. Toteż dla pana Kaczyńskie
wszystkie
wiśnie
japońsk'ie;
go każda mietła, która tylko
które wiosną przepięknie kwijako tako ciągnie smyczkiem
tł y. Padają inne drzewa. Tra.
po instrumencie jest „wspaniawią je jakieś drzewne ch.oro•
łą, makomitą artystką". Dotyb ~·. Zawaliła się pod ciężarem
czy to również tenorów beczą
cych jak zarzynane barany i . dzikiego wina w kilku miejscach. nie remontowana, persopranów,
brzmiących
jak
z~rzyt
grzebienia po sz.y bie . gola. Nocni chuligani polarną.li
ł aw ki. Piękny park, w którym
Wszyscy są „najwspanialsi, cutak przyjemnie b,,· ło odpoczydo,i.mi, niezapomniani" itp. itd.
wać. prz~dstawia d<?:iś smutn'"
Inny gatunek moich telewizyjnych ulubieńców to „opowia- . żałosny widok ginącego parku.
Wyda~e się brć parkiem bez
1dacze"' TV nasza najdroższa
opiekuna.
n:e pozwoli obejrzeć filmu doKied ~·ś
parkami opiekowały
kumentalneg.o bez wstepnej posię szkoły. By ły nawet takie
gaduchy Jerzego Trunkwaltera.
emaliowane tabliczki, na któwznowienia spektaklu teatralrych pis;iło jaka szkoła ooie-.
nego bez stękania Jerzego Koekuje się jakim parkiem. Byniga, ostatnio nawet kabaretu
ło to ładne. W pobliżu tego
Olgi Lipińskiej bez snobistyczparku, o którym piszę, też jest
nych pogaduszek aktorów z pa~ 'koła: podstawowa i liceum.
nią Olgą, do których
wtrąca
Urzniowie tych szkół wiosna i
się jeszcze Mariusz .Teliński (mi'''r. ?c~n ą jesienią siedzą .niekienb.turka Kaczyń skieg o. też mu
d,. !"runkami na ławkach !· albo
s ię wszystko podoba).
?.:nn ięrie o cz:.,·mś dysko tu ;ą ,
Wszyscy tacy facec:. ..opo::i Ib n z. cze11:~ś ~mieją się i żar
wiadacze" właśn i e, mu s zą prze:::l
t11 i9. Bn~ mn7e nar1' ten n'!.właściwym programem
c;:is 1rlal
do
nich
przyn11lestDtnego wyjaśnić: Koenig ohż• ·
kied yś
wid ziałem
gr\}wiescl wszem i wobec takie repkę
uczniów
cbś
tam
welacje, jak np. kto to bvł
w parku sprzątających. Ale to
Brecht a kto Czechow, Trunknie zastąpi należ y tej opieki fawalter wyjaśni, że firm o wyschowców.
pach Hula-Gula jest akurat
Parkiem tym powinni zainwłaśnie o tych wyspach, a nie o
teresowae
się
specjaliści
z
wyspach Gula-Hula, które · leprzedsiębiorstwa
opiekujące"o
żą n ieco dalej.
się · zi elenią
miejską. a bkte
A taki
np,
d-0.świa,dczony
1
bntanic.v z Uniwer..:vtetu Łódz
" d7.iennikarz
telewizyjny
.tak kiego.
Moze· ' rzadkie · oknzyAnrlrzl'>j Bilik powie, że pomoc
drrew. któ,,·m ~rozi pacln i"r:ie,
USA dla Egiptu nie ma wpły
clal:•, hv się jakoś uratować. -q,._
wu na poprawę gospodarki tecro
łob,· to z nnż•·t1-iem dla wo~ \·
kraju. bowiem jest to pom~c
stkich. Nigqy bowiem i.a du7:o
wyłącznie zbrojeniowa. I <lozieleni.
'
brze, tylko ie za dwie minuty,
Zastanawiam się nad tym~
w tym samym programie mówi
czy urbanizacja musi konier.zże bez. amerykańskiej pomocy
nie stanowić koniec zieleni? Z
gospodarka Egiptu rozchwiała
przykrością patrzę na drzewa
by się dokumentnie... (Cytuję
na
ulicach l-odzl, które p67.ną
z pamięci. A.K.)
wiosną przeżywają już · jesien,
Niemniej jednak lubię teleżó~kną im I opadają liście. Cl.Y
wizję i życzę jej dalszych sunie ma jakiegoś sposobu na
kcesów, zarówno w pracy zapodtrzymanie życia tych drzew?
wodowej i społecznej jak i w
W Moskwie na przykład skon„
życiu osobistym.
struowano specjalny ·samochód,
który jeździ po ulieach tego
wielkiego miasta i „dokarmia".
ANDRZEJ KAROL
drzewa. Zdjęcie takiego ~amo•
chodu
publikował
niedawno
„'&c;press
Ilustrowany". M„„
skwa jest wielkim miastem.
· dużo większym od Łodzi. Ta.
kiemu wielkiemu miastu rio- ·
trzeba więcej Żieleni. J st~4
być może ta ogromna troska o
:zieleń. Ale c:zyż to ma usprawiedliwia~ Łódt tylko dlatego,
że jest mn!ejs:za. więc ·n"!ltiej
musi dbać o zieleń? Nie są
dze. Lódt się ciągle rozrasta i
bedzie się rozrastała. Pod wie„
źowce, blokl. pawilony i ulice
idą
dziesiątki
hektarów, na
których spokojnie mogb·by ro•
snąć drzewa I krzaki. Dziś na
szczęście nie pos~ouje się tak
bezwzglednie z drzewami i
krzakami, jak niegdyś, to ro
mot.n a zostawia sie. Ale to oo.
czątek. To
mało. O te drz.e...
wa trzeba dbać. I wymai::ać, aby dbali o nie również misszkańey okolicm:rch domów.
Ludzie! Nie "o:zwólmy, ab~
obok nas padały drzewa! Tl'!
padające drzewa bardzo źle o
nas świadczą. Dowodza, że nil!
pot.rafim:" czuć sie cze~cią przr„
rody. czym przecież faktyc:i:;•
Dawno, dawno temu, gdy
nie jeste~mv. że nie rozumieMieczysława Cwiklińska powróm'"
związku,
jaki istnieje
ciła do Polski, jeździła po camiędzv nami
;:i
otaczając~r in
łym kraju ze sztuką .,Drzewa
ri:i.s światem. Że cliiałamy tą
umierają stojąc". Była już w
obo.letnokia Przeciw sobie. Nie
podeszłym
wieku, a przecież
notrafl,,., ~· zrowmiet:. że ri"d ł •
chciała się jeszcze pokazać pol1„rt> drz1?w:ii
to l'Jrodukt
skiej publiczności, która znaw~r ń1<::7 1'.'$nei
c:n •: ilizar:ii. ).-! Ar a
ła ją przeważnie z filmów i lush~·nrzom1 nrzez c1łowiek 11 i d' a
biła. Tytuł tej sztuki wydawał
11i1",,.n. nrzeriw niemu się w
mi się niebywale trafny, gcl.vż
1'rińe11 ohraca.
rzeczywiście drzewa umierają
stojąc. I byłbym pozostał o tym
·przekonany, gdyby nie kilka
wizyt w parku, jaki znajduje
WITOLD BOROWY
się pomiędzy ulicami: Lecz..'"liczą, Juliusza Słowackiego, I-

.
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Padające

drzewa

ODGŁOSY

•
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Jącek Sawaszkiewicz

(26)
Czyi nle · jest to prosta droga do celu? Należy tylko użyć
właściwego

w rodzaju:

zaklęcia.

Pochwała

te

„Uważam,
ten utwór jest świetny" może swoim
brakiem krytycyrmu budzić uzasadnioną
nieufność, ale już
wyartykułowana 2 udaną niechęcią i
z udaną zawiścią opinia: „Co mi się
spodobało

w twoim
opowiadaniu, to.„"
sprawia, że Doreen staje się
i uległa.
Nie zapomnij zgasić
go·
po pie lnl cz ce,
Jerry.
Oczywiście, Doreen. Dzię

przystępna

-

w
ki.

trzeba będzie w Valdosta
koniecznie odkupić jej ten puder!
Jeremy zwolnił, bo dojeżdża
li do Sylacauga. Z lewą dłonią,
którą wsparł na kierownicy jak
·wieszcz
przytrzymujący
w
natchnieniu
karty rozwartej
I

księgi, podjął:

- W porządku,
posłuchaj.
Mmm.M taka nowelka o facecie
piszącym powieść. Jest już przy
ostatnich rozdziałach, kiedy nagle gubi wąte'k. W głowie
ma
bezdenną pustkę.
Siedzi nad czystym arkuszem papieru, mija jedna god1ina, mija druga, mija trzecia, wreszcie facet traci cierpliwość
i
przez ramię
zwraca
~ię do
swojej Muzy:
„Hej, no i co jest?"
„Pojęi;ia nie mam" odpowiada mu głos zza światów.
„Czekam, aż zaczniesz dyktować".

„ Wiem,

ale Nadmuźa milczy".
„Jaka znowu nadmuza?" piekli się facet.
„Nadmuza, czyli istota, która
dyktuje m n i e. Przypuszczam,
że zasnęła".
„Nie zasnęłam, nie zasnęłam"
- rozlega się inny głos, z jeszcze dalszych zaświatów.

"Tylko ten idiota.„"
Aha, bo musisz wiedzieć, te
głównym bohaterem tej ·powie•
ści jest pisar.z. On także pracuje nad powieścią
i jej treść
poznajemy dzięki monologom
wewnętrznym narratora.
Facet dojechał akurat do miejsca,
w którym jego bohater przeży
wa kryzys i przestaje pisać. I
właśnie ten inny głos, z jeszcze
dalszych zaświatów, powiada:
„Nie zasnEilam, nie zasnęłam,
tylko ten idiota pozbawił możliwości twórczych swojego bohatera, który z kolei dyktuje
m n ie. Koło się zamknęło
i
jeżeli
któreś z nas cLworga
czegoś nie wymyśli, nie wybrniemy z tego do końca świata".
- Trochę to jakby z wczesnych utworów Vonneguta . i
Howarda Schoenfelda - orzekła Doreen. Uniosła w palcach
spód su'kienki i powachlowała
się nią, naganiając powietrze
między rozłożone nogi. Nie
mówiąc
już o Borgesie
czy
Nabokovie.
Moje opowiadania - pomyślał Jeremy :r: goryczą zawsze przypominają ci wczesne
utwory Czyjeś-tam. Oświadczył
je<lnak pogodnie:
- SpodLiewam
się, że
w
twojej maszynie do pis~nia nowelka ta nabierze świeżych rumieńców. Pod wieloma wzglę
dami jesteś niezastąpiona, kotku. - To było adresowane do
jej próżności. Teraz wypada o-

•

w jakimś Fort Smith ,czy Lake
City tylko dlatego.„ •
- I ten drań doskonale
o
tym wiedział - wtrącił Jeremy. - · Myślał,
że naciągnie
nas na podwójną zapłatę
za
pośpiech. Bo to jest robota na
pięć minut, zapewniam
cię.
W każdym razie tyle zajmie ona
Ryanowi.
- Tam, gdzie on
przebywa obe<:nie, zajęłaby mu
jeszcze mniej. - I zrobi to dla
mnie po kosztach własnych.
Doreen nadal miała wątpli
wości.

Pięć minut? powtórzyz roztargnieniem. Wiesz,
mnie się nie śpieszy i gwiżdżę
na ponaglenia Dana. Tylko ta
cisza wokół Eliasa nie daje mi
spokoju. - Potrząsnęła
wło
sami. - Jego gadanie o złoże
niu życia w ofierze jest zwykłym chwytem
reklamowym,
masz rację, Jerry. Ale na tym
świecie nie bra•kuje wariatów.
Ani tewolwerów. I ktoś może
załatwić ti: sprawc;: za
niego.
Żebyśmy przypadkiem nie przyjechali tam, kie<ly słowo stanie się ciałem.
- A ja ogromnie na to liczę. Pomyśl o tym
reportażu:
„ELIAS ZAMORDOWANY
OSTATNIE GODZINY
JEGO
ŻYCIA". Dla
takiego tytułu
sam bym chętnie ożenił skurwiela z kawałkiem ołowiu, rany boskie.

-

ła

FRAGMENT
EGZEGEZY
. Z „EWANGELI AR.ZA
ELIASA" A i Energia
3
Niech światlość pierwszego okoLicznych ośLepiającym blask
światło siwe, można by. materię i a. będzie Nikt atomowego
na niebie został.a niż :llote niebieskie grań, zobaczyć l„
się
Czysta. wybuchu i blaskiem · poludnie fioletowe szczelinę pię
knem, z początku materia,
I
atala,
górach
wielokrotnie,
Oświetliło wyrazistością trzeba
Czysta nieksztattna w światiość
zquaczyl większym, pobLiskiego, Na martwa wodoru, biały
o purpurowe łańcucha móc t
Czysta; tylko natężeniu i których, wypelniala się: odblask
wzgórek je byla
Energia na
próżnię. i zobaczyli to opisać
Byto oślepiający ciemność obecnych. które unosiła. każdy Z
nie. próżnię okolica sobie z gór
i nie Cala w atomach wyobrazić, slońca i. Energia oświetio
na rzekła błysku„.
„.stworzyła

nie mqcii najlżejszy powiew i
żaden dźwięk nie
zakłócal ciszy, ciszy absolutnej, która zapada nad światem tylko
w
ulotnych i rzadkich
chwilach
zwątpienia Wyższych Hierarchii
Duchowych, a która panowała
teraz wszechwładnie, ' chociaż
Hierarchie owe już się otrzqsnęly i działając w podległych
im królestwach minerałów, roślin, zwierząt i ludzi, usilowaly ograniczyć rozmiary hekatomby.
.
Florence
wytężyła
sluch.
Doznawała
złudzenia że
w
ciszy tej dolatują do niej odgłosy

wytężonej,

szaleńczej

pracy Pomocników
Stwórcy.
Brzmiały one niczym
pogwar
ludzkiej mowy, dalekiej i tak
niklej jak szmer przesypywanego ptasku.
- Bo... ba„„ „.om„., ba.„ bom ...
- Bomba?
powtórzyła.
Jej oczy wciąż wpatrzone w gazową meduzę zaczęły
się coraz
szerzej i

otwierać

Fiorence

nagle wrzasnęła.
Skoczyla na równe nogi
wrzasnęła po raz drugi.
- Bomba!
I tam, w zaroślach pod kę
pą drzew, kalecząc się o
klujące, sprężyste pędy i chropowate gałęzie, wykonała trwający prawie dziesięć
sekund
weselny taniec.
'.l'ańcem tym
było fandango Boże-co-ja-mam
-robit.

Tak oto przez nieświadomą
Florence
dopełniony
został
rytu.al poślubienia Tego, Który
Ją Stworzył, Odtąd, mimo
że
podejmować ona będzit? częste
stosunki cielesne z rozmaitymi
partnerami, nigdy nie spłodzi
zdrowego dziecka. Jej prawowicie poślubiony Małżonek zazdrośnie zadba, by plodzila same potworki. Wiele z nich urodzi się martwych.
Pięcioletni
Powell tymczasem maszerowal po wertepach
w· kierunku szosy, wypatrując
drogi przez fruwające rzęsiście ·
białe i różowe platy, które zasłaniały mu widok. Dzielnie zachowywal hart ducha i nawet
nie zdawal sobie sprawy,
że
dyszy i pojękuje - z powodu
trapiqcych go obaw i rozpierany
własną
odwagą.
MacOonagh uratował swojq mamę
z pożaru i on pragnąl
także
uratować swoją mamę z poża
ru. Miał ekscytującą nadzieję,
że pali się ona na cztery
fajerki i potrzebuje jego porno-

ODGŁOSY

„o.
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38 kilometrów od punktu „O".
Niepokój Powella był nieuzasadniony, bo pani Leinster„.
t Pani Leinster
· „palila się rzeczywiście
na
cztery fajerki
- płomieniem
pełnym, żywym i trzaskającym.
Ale nie potrzebowała już pomocy i nawet niespożyty MacOonagh
nic by tu nie wskórał. Była teraz brylq zwęglo
nego mięsa o kształcie androidalnym, z której przez różne
otwory tryskały smużki dymu
i pary wodnej i wypływał stopiony tłuszcz, podsycając
ogień.

Mniej
dległości

więcej

w tej samej o-

od punktu „O" co Mar-

garet Leinster, tyle że bardziej
na pólnoc, Lucy zgubila 711tm
i została wykluczona z kręgu
tańczących w motelowym hallu. Robiąc piruet
wpadła na
nadbiegającą
kobietę w szlafroku i w papilotach.
- Chcę stąd wyjść! - pisnę
la. - Chcę stąd wyjść!
- Zamknij się! - ro?kazata
ta kobieta. - Zamknij się, psiamać, lalunia!

- Chcę stąd wyjść!
Niech
mnie pani wypuści! - Z niewiadomych powodów, ale calkiem słusznie Lucy uznała, że
ma przed sobq żonę wtaśdcie
la motelu. - Chcę stąd wyjść,
rozumie pani?
- No to jazda!
Tam!
Silnym pchnięciem kobieta nadała jej odpowiedni kierunek
i pewną prędkość początkową,
znacznie
jednak
ustępującą
prędkości

początkowej

ułomka

masztu
telewizyjnej
anteny,
kiedy wyruszy on w konkury
wyekspediowany
przez Atomqwą Swatkę.
I zamknij
wreszcie tę swoją
jadaczkę!
Tam jest tylne wyjkie.

Z „EWANGELIARZA
ELIASA"
Do siedemdztesiqtej
sekundy po godzinie

„

drugiej

"G "

.
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50 kilometraw od punktu„0".
Florence
klęcząc nad harcerskimi zwłokami swojego ojca.„
t Pan Leinster
„.szlochając i pokwikując cokazać współczucie
i dżentel
raz ciszej, po raz ostatni przed
meńską troskę.
- Mo.rderczy . dłuższą przerwą w nadawaniu
skwar, co? - Niezręczna od- wysłala w eter
swój sygnał
rozpoznawczy:
zywka, ale od
czegoś trzeba
- Kur-de!
przecież zacząć.
- Poprosimy
jutro Ryana, żeby rzucił okiem
Więc on myllt,
że w ko'l\na tę pieprzoną aparaturę klicu postawił na swoim, co? To
matyzacyjną.'
·
się jeszcze okaże! Ona pójdzie
- Ryana? Kto to jest Ryan?
na tę 1'andkę• tak czy owak,
- Dawny mój znajomy. Ma
pozwoli
Murrayowi
sięgnąć
warsztat samochodowy w powszędzie, moie nawet
pobliżu Lake City. zwoli mu na ·w s z 11 s t k o,
Diabła tam
i
ma warsztat, zmarł kupę lat
niech ten świat, cholera,
się
zawali!
temu. Ale niech
no Doreen
spróbuje
Potem Florence znowu spojmnie powstrzymać,
kiedy już wjedziemy na autorzala za siebie. Daleko od niej
stradę do Jacksonville.
Popę
i wysoko nad miastem skrytym
dzę na Wybrzeże z takim
widnokręgu,
ga- za krańcem
w
zem,
miejscu gdzie wcześnie; króloże nawet
mój własny
wała gasnąca kula ognista, usmród mnie nie dogoni. - To
prawie po drodze.
nosHo się burawo-szare cielsko
gigantycznej meduzy,
Skręca
Doreen zwilżyła
Językiem
wargi. Z powątpiewaniem pone w konwuls;ach parło ono w
patrzyła na swojego koleię.
górę po nieboskłonie, wypuszczając
spodem
nitkowate,
- Ten
mechanik z
Fort
Smith powiedział. że naprawa
strzępiaste pseudopodia, jakby - - - - - - - - - - - - - potrwa
chciało
cały dzień. · A ja nie
uchwycić
się ziemi.
Gorącego, stężalego
powietrza
mam zamiaru tkwić tak długo

16

cy jak diabli. Ale chocińż 1'ozbacznie dokoła, nig1dzie nie widział żadnego ognia,•
bodaj jednej małe3 iskry,
i
by! to fakt niepokojący.
Uszy do góry, Stephensonie
Baden-Poweliu! Jest lepiej niż
myślisz. To jednqk dzieje
się
już gdzie indziej: trzydzieści osie;n kilometrów
od punktu
glądal się

Plaskając bosymi stopami (w
rytmie:
Plask!-plask!-plask:-plask!-plask!„. - i tak dalej)
Lucy Łagodnym zakolem ob i egła lcontuar recepcji, minęła 3edne drzwi, minęła drugie drzwi
i już była na dworze.
Mniej więcej w tym samym
momencie, w którym Florence
w zaroślach pod kępą drzew
wykonala .pierwsze pas fandanga Boże-co-ja-mam-robić, Lucy na podjeździe za motelem
także puściła się w tany. Cztery susy w lewo, siedem susów
w prawo, dwa
susy w przód,
dwanaście susów znów w lewo
i ..•

•••"

życia„.

Osiem._
nie liczyć jednej sekUJtdy konania.
Siedem.„
Na razie, szczelnie opatulony
w płaszcz kąpielowy, jak dawny pielgrzym w burkę„.
„.jeśli

Sześć ...

się

i nie pa-

Pięć.M

_,szedł
środkiem

tCat
oraz Gary) - zastygli w bezruchu, trzymając się tego, czego zdołali się uchwycić, t próbując uslyszeć coś poprzez hałas urządzeń pracujących

· 26 kilometrów od punktu „O".
- Najważniejsze, żeby
się
znaleźć w schronie.
- Kiedy
kapitan wojsk lądowych Nor'man McLorren wypowiedział te
slowa do siebie ponownie, zostało mu jeszcze osiem sekund

. „:nie oglądając
trząc na boki..„

zatrzasnęły
się w otworach wywiewnych klapy naticiśnieniowe. Schron drgną!, jakby tąpnęło pod nim podłoże,
agregat
filtrowo-wentylacy jny
zachrzęści!, a światło żarówek
pożółkło od spadku napięcia '
zmętniało ~ przesłonięte
Plllem wzbitym z posadzki.
Na chwilę obaj - dziadek t
wnuczek (podobnie jak ponad
pól minuty
temu i dwadzieścia jeden kilometrów
bliżej
punktu „O" William Frankley i
jego współpracownicy:

ciem

chwiejnym
alei....

kłusem

-

Czy to.„ nasze muzeum?

Pułkownik
Dowd z wysilkiem przetknął
ślinę.
Spod
powiek przestębnowanych czarnym ściegiem spalonych
rzęs
spojrzał na swojego
wnuczka
wzrokiem ciężkim jak odpowiedzialność za losy świata.

-

-

Obawiam się, że nie tylko

odrzekł.

Dzielnicę
tę, niegdyś willową, najwlaściwiej i najsłuszniej
godziłoby · się
teraz ocJi.rzcić
mianem D::::ielnicy Przelatują

cych Zgliszcz.

•
•••

Cztery„.
„.która przejściowo
nasila
miano Dziewięćdziesiątej Si ódmej Wschodniej Alei Pożaro
wej i która nosić je będzie jeszcze przez trz11 sekundy ...
Trzy.„

... a wokól niego, wśród dymu,
plamieni, rozpaczliwych. nawoływań i oznak oblędu..•
Dwie.„
.„nieusta-iinie ginęti ludzie.„
t Nieustannie ginący ludzie,
rosnąca liczba osób.„ O„ tutaj
ktoś znowu. I tam. I tam!. .. I
tam i tam, i tam! I znowu tutaj jakichś dwóch
Jedna.„
Nie wiadomo, czy to intuicja,
czy może
dostrzeżona
przez
niego zmiana zachodząca w otoczeniu uprzedziła go o nadejściu fali uderzeniowej.
Dość,
że kapitan McLorren rzucił się
na ziemię, robiąc przedtem dwa
długie skoki w stronę najbliż
szego domu, b11 znaleźć tam oslonę. Byl to tragiczny błąd.
Zanim dosięgnąl on brzuchem
chodnika co trwalo dlużej
niż w warunkach normalnych,
ponieważ front Macha wytworzył pod nim poduszkę powietrzną i opoźnil jego upadek o
bez mała dwie sekundy
dom,
któr11
mial
dać

mu
trzq§ć

oslonę,

i

zacząl

się

rozpadać.

. Ważący dwie i pól tony dach zadarl
nawietrzną swoją
krawędź w
. górę, a następnie u.nosząc ją
nieprzerwanie coraz wyżej, jakby to ktoś w oczekiwaniu niespodzianki
otwiera!
wieko
szkatuly (podczas gdy· pozostałe
części skladowe
w ogłuszają
cym trzasku odrywaly się od
szkieletu konstrukcji) dach
ten stanął sztorcem, po czym
z hukiem 1'unąl na wznak
przygniótl McLorrena. Silą bezwładności t pchany
podmuchem przesuną! się jeszcze kilka metrów, szorując tylną połacią po chodniku, by wreszcie
znieruchomieć w centrum na-

znó10

normal-nie,
potem skulony na
taborecie Eddie chlipnąl, chociaż jako kapral bezwzględnie
powinien zapanować nad wlasną słabością, t spytal: ·

17 kilometrów od punkttt ,.fJ".
Fala uderzeniowa
~ozprze
strzeniając się kali~cie

kości(\

supersoniczną

z

'i

pręd-

pędzqc

przed
siebie, · wcfqż pędząc
przed siebie, przepadła za linią
horyzontu i dopiero wtedy zabrzmial rozsadzający atmosferę grzmot,
od którego spod
Kopuly Niebios zaczęl11 spadać
okruchy Ptafonu. Była to salwa honorowa oddana z blanków Raju
Bogaczy na cześć
przylfywających tam gości klubu „Enklawa przyrody".
t Goście
klubu
,,Enklawa
przyrody".
Sal.wa ta należała do najkosztowniejszych elementów ceremonii
powitalnej, ci ludzie
jednak mogli pozwolić sobie na
wszelkie splendo711 i szykany.
Adam w błogiej nieświado
mości spoczywał na dnie dziury po wyrwanym fundamencie.
Receptory jego zmysłów: kinestetycznego, równowagi, temperatu711, węchu, smaku, sluchu,
wzroku, dotyku wprawdzie
odbieraly bodźce, ale awaria Unii przesyłowych
(przepalone
bezpieczniki na tablicy rozdzieiczej mózgu) jeszcze nie została.
usunięta i chłopak nadal
był
nieprzytomny.
Niedobrze. Znajduje się
on
w obrębie
śmiercio
nośnej strefy. Fala uderzeniowa
(pędząc przed siebie, wciąż pę
dząc przed siebie) stlumila tutaj ogień tytko przelotnie. Niebawem z tych rozwalisk
promienie wystrzelą na nowq, połączą się, f'Ozszetzq i utworzą
pożary blokowe, otaczając nimi punkt „O" obszernym pierścieniem, który z orbity satelitarnej wygląda! będzie 'niczym
palnik kuchenki gazowej.
Adam, chlopcze, ocknij się!
Hej, nie mir tam w pobliżu
nikogo, kto by ocucił tego chlopaka?
Nie ma.
t Wszyscy w pobliżu
A tależe.„
przecież

wałnicy.

Kapitan wojsk lądowych Norzostał rozsmarowany Po betonie jak pasztet
po grzance.
t Kapitan wojsk
lądowych
Norman McLorren

man McLorren

Cztery przecznice„. och, nie.
będzie bliżej. No
więc
t r z y przecznice od tego miejsca, w Swiątyni Przeciwatomowej Pułkownika Dowda, z niemai jednoczesnym
szczęknię-
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