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Spowszednienie jest wrogiem pa-

mięci, Ulicą Zgierską, traktem
łą
czącym Łódź z Wybrze!em,
pędzą
cieżarówki, swojskie „Stary" i cięż
kie prostopadłościany TIR-u
z za·
graniczną rejestracją. Niektórzy kierowcy zwalniają na widok wystrze-

lającego

pod niebo obelisku, a le zaraz
pedał gazu.
Czy
mają
świadomość, że pewien odcinek wyasfaltowanej dzisiaj szosy,
będzie
ich prowadził drogą śmierci, wprost
do lućmierskich lasów, które kryją
dziesiątki zbiorowych mogił?
Spowszednienie jest wrogiem pamięci,
ale pamięć, nawet nieproswna, upomina się o swoje p;awa. Tej pamięci na imię Radogoszcz, albo Radegast, a ściślej „Erweitertes Poli·
zeigefangnis Radegast". iRozszerzone
Więzienie Policyjne Radogoszcz).
Styczeń roku 1945 był mroźny, na
ulicach Łodzi leżał nie uprzątnięty
śnieg wymieszany z okruchami szkła
z wybitych okien, ale na północnym
przedmieściu miasta śnieg był szary,
wymieszany z popiołem i sadzą, a
w powietrzu unosił się tłusty, słod
kawy zaduch. Wojska I Frontu Białoruskiego, które siedemnastego stycznia przekroczyły Wisłę w rejonie
Warszawy, szybkim marszem posu·
,. wały się na zachód. Od strony Tomaszowa nacierały na Lódź oddziały radzieckiej piechoty
dowodzone
przez generała Tichonczuka. Wspierały je czołgi
1 Armii Pancernej,
które zamknęły
niemal wszystkie
drogi wyjazdowe z miasta.
Dziewiętnastego stycznia czołgi generała
Katukowa wjechały na plac Wolności witane entuzjastycznie przez ocalałych mieszkańców. Na kronikalnych zdjęciach
czołówki filmowej
Wojska Polskiego,
która utrwaliła
ten historyczny moment, widać wy. buch radości, z jaką miasto powitało swoich wyzwolicieli.
W tamtej
podniosłej chwili
nikt jeszcze nie
znał prawdy o Radogoszczu. Krótko
przed południem radzieckie tankietki dotarły do wypalonych murów
fabryki Samuela Abbego. To tutaj,
za trzymetrowym murem
podwyż
szonym o drut kolczasty i strażnicze
wyżki najeżone
lufami karabinów
maszynowych, ześrodkowało się ży
cie okupacyjnej Łodzi, wyznaczane
przez apele
na mrozie,
maneże,
„warsztaty"
do zadawania razów,
izby chorych bez leków i pożywie
nia, warkot studebeckerów ze szczelnie zasznurowanymi
plandekami.
Ale dziewiętnastego stycznia 1945 roku panowała tu cisza. Kiedy wyła
mano bramę radogoskiego więzienia,
oczom obserwatorów przedstawił się
przerażający widok
leżących bezładnie na dziedzińcu ludzi. Na zachowanych zdjęciach widać poskrę
cane w grymasie bólu ciała, popalone twarze, zwęglone kości.
Dziś
na tym miejscu wzniesiono symboliczny grobowiec z porażającym swą
lapidarnością napisem:
„TU SPOCZYWAMY
ZAMORDOWANI W
PRZEDDZIEN' WOLNOŚCI. IMIONA
I CIAŁA ZABRAŁ NAM OGIEN'.
ŻYJEMY TYLKO W WASZEJ PAMIĘCI,'
NIECHAJ SMIERC TAK
NIELUDZKA NIE POWTORzy SIĘ".
W geognfii niemieckich :i;brodnl
Radogoszcz
znaczył niewiele.
Dla
zarządzających kombinatami śmler·
ci, którzy operowali skalą setek tysięcy, a nawet milionów ofiar, roz•
naciskają

PIERWSZE DNI WOLNOSCI: 1-2 czolg radziecki na Placu Wolności (wówczas widnialy na nim napisy „Deutschlandplatz") oraz żolnierze polscy na
skrzyżowaniu ul. Piotrkowskie.; (wówczas jeszcze Adolf Hitler Strasse)
i obecnej 22 Lipca - w dniu 19 stycznia 1945 r. 3-4 Manifestacja ludności
Łodzi z okazji wyzwolenia luty 1945. (Zdjęcia z Archiwum Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w l:.odzi).

Szybko minęły słotne, jesienne dni zawziętych
walk z doborowymi jednostkami niemieckimi z
4 Korpusu Pancernego SS, na pół·noc od Pragi
oraz w rejonie Jabłonny i Legionowa.
Nadszedł
mroźny grudzień 1944 roku. Sytuacja
frontowa
stopniowo się ustabilizowała. Wszystkie jednostki
I Armii WP rozpoczęły wzmożone szkoleme polityczne. bojowe f taktycz,ne, jednocześnie uzupełnia
jąc straty w ludziach I sprzęcie, zgodnie z wytycznymi dowódcy armii, generała Władysława Korczyca. który od 12 października 1944 roku zastąpił
generała Zygmunta Berlinga. Zgodnie z ówczesnym planem przygotowania i szkolenia wojsk należało do końca roku osią[!Jnąć pełną gotowość bojową. Ofensywa ta miała przynieść
wyzwolenie
Warszawy I kraju spod niewoli hitlerowskiej.
I dywizja piechoty im. Tadeusza Kości.uszki intensywnie i pedantycmie przygotowywała się do
czekających ją walk. Jako szef sztabu artylerii dywizji miałem dużo pra<'y przy planowaniu, organizacji l kontroli szkolenia bojowego podległych
mi sztabów I jednostek artylerii. Podczas szkolenia taktycznego obszernie omawialiśmy sytuację
na wszystkich frootach Europy, ustalając prognozy dalszego_ przebiegu wojny
i doszukując się
oznak zwiastujących szybką . ostateczną
klęskę
Rzeszy hitlerowskiej.
Z dużym zainteresowaniem śledziliśmy przebieg
rozpoczętej 16 grudnia 1944 roku przez
Hitlera
ofensywy w Ardenach.
24 erudnla nade~zła wiadomość o zatrzymaniu
się niemieckiego natarcia w Ardenach. Rozpoczęły
się tam przewlekłe zmagania wyniszczające.
Drugą żołnierską gwiazdkę. a pierwszą od wielu lat w kraju, obchodziliśmy w Zielonce
pod
Warszawą, gdzie wówczas rozmieszczo.ne było dowództwo naszej dywizji. Gwiazdka ta
wypadła
bardzo uroczyście I bardzo radośnie . Byliśmy peł
ni nadziei na rychłe zakończenie wojny.
Bezpośrednio po świętach Bożego
Narodzemia
dowiedzieliśmy się, że dowódca naszej armii, generał Władysław Korczyc
odchodzi do Lublina
na wyższe stanowisko. Na jego miejsce natomiast
został mianowany generał Stanisław Popławski ,
dotychczasowy dowódca 3 Armii. Naczelne Dowództwo WP. przewidując rychłe zakończenie wojny, zaniechało bowiem dalszych prac przy formowaniu 3 AWP. kierując wszystkie środki na przyśpieszenie tempa formowania 2 AWP, dowodzonej
przez ~enerała Karola Świerczewskiego.
Sylwestra obchodziliśmy
huczinie, w nastroju

wielkiego optymizmu i najleI'Szych
progno'Z na
rok 1945. LOIS wciąż nam sprzyjał.
Dowództwo hitlerowskie popełniło w tym czasie
duży błąd . W ostatnich dniach grudnia 1944 roku
z rejonu Modlina został przeniesiony na Węgry
3 niemiecki Korpus Pancerny SS (3 D Panc SS
„Totenkopf" i 4 D Panc SS ,,Wiking"), który był
oowainą siłą obronno-zaczepną, jaką Niemcy dysponowali w rejonie Warszawy. Właśnie ten kor-
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pus SS uniemożliwił wyzwolenie stolicy w końcu
lipca przez 2 radz i ecką Armię Pancerną gwardii,
zadając jej wielkie straty w rejCl1ie
Wołomina ,
Radzym ina i Okuniewa. Również we wrześniu
1944 roku un i emożliwi! szybkie wyzwolenie Warszawy. zatrzymując na północ od Pragi natarcie 47 i 70 Armii R<idzieckich, które miały sforsować Wisłę i oskrzydlić Warszawę
od pół·nocy.
Zab i erając 4 K Panc SS z rejonu Warszawy, Hitler pozbawił dowódcę słabej
i
wykrwawionej
9 Armii niemieckiej , generała Emila VOl!l Liibwi~a
poważnej siły bojowej.
1 stycznia 1945 roku dowiedzieliśmy się, te
Niemcy wznowili ofensywę w Ardenach, angażu
jąc tam do reszty wszystkie odwody i
rezerwy,
jakie Hitler posiadał do swojej dyspozycji. 6 stycznia 1945 ro~u. na odprawie w szitabie Armii do-

wiedziałem się oficjalnie o tym, te w
połowie
stycznia Armia Radziecka rozpocznie wielką generalną ofensywę zimową , która
os•t atecznie rDiZstrzygnie losy wojny. Zapoznano nas z planem
przegrupowania Armii l z koncepcją jej udziału w
wyzwoleniu Warszawy. W nocy z 7 na B styc:z..nia
6 DP zluzowała oddziały 4 OP I zajęła
obronę
wzdłuż Wisły na wyznaczonym jej odcinku. Natomiast 4 OP odeszła do drugiego rzutu Armii, aby
przygotować się do przegrupowania i udziału w
wyzwoleniu Warszawy w składzie
sil głównych
Armii. Nasza zaś dywizja rozpoczęła
kompletne
przygotowania do przemar~zu do nowego
rejonu
koncentracji, położooego na południe od Warszawy, w rejonie miejscowości Osiek oraz do forsowania Wisły i prowadzenia natarcia w warunkach
zimo\•1ych 12 stycz,nia po południu ze sztabu Armii otrzymaliśmy wiadomość o rozpoczęciu przez
wojska 1 Frontu Ukraińskiego pod dowództwem
marszałka Iwana Koniewa ofensywy z pr.zyc.zółka
sandomierskiego.
Wieczorem 12 styczinla, dywi'zja nasza, pod osło
ną ciemności. kilkoma kolumnami wyruszyła
w
kierunku na Rembertów Wesołą, Kąck i Malcanów . Podczas postoju w rejvnie wsi Glinianki dowiedzieliśmy się , ie 13 stycznia wojska 3 Fron~~
Białoruskiego pod dowództwem generała
armn,
Jana Czel'Oiachowskiego, przeszły do ataku przeciwko wschodniopruskiemu zgrupowaniu
wojsk
niemieckich . Przełamały obronę
3 niemieckiej
armil pancernej i rozpoczęły natarcie "'! kierunku
Królewca. na północ od jezior mazurskich. Napotkały tam jednak na silny opór nieprzyjaciela. Pomimo tego natarcie rozwijało się pomyślnie.
Wieczorem 13 stycz·nia, dywizja nasza wyruszyła w kierunku na Lipowo, Celestynów, Regut i
Ponurzycę. Po trudnym, przeszło 30-kilometrowym
nocnym marszu zatrzymała się w rejonie: Czarnowiec, Huta, Wojtowima i Rudnik. Sztab dywilZji
zakwaterował się we wsi Górki.
Z przyczółków nad Narwią wojska 2 FrOl!ltu
Białoruskiego, pod dowództwem marszalika Konstantego Rokossowskiego przeszły do na.tarcia na
kierunku na Mławę - Malbork w celu odcięcia
wschodnioprusktego zgrupowania wojsk od pozostałych sił niemieckich w Polsce. Pomyślnie przełamały obronę 2 niemieckiej armii i ro.zwinęły natarcie w kierunku północno-zachodnim. 70 Armia
tego Frontu, w ramach współdziałania z 47 Ar-
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AKTUAl.ROŚCI
11 stycznia 1980 roku %27 delegatów wojew Piotrkowie
~rybunalskim obradowało nad najważniejszymi
sprawami województwa. W toku obrad III Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR dokonano oceny dotychczasowych
osiągnięć województwa, wskazano na występu
oraz nakreślono
jące braki i niedociągnięcia

'I. ódzkiej organizacji partyjnej

przeszło &OO. Rocznie uzyskuje się średnio około pół miliarda złotych korzyści z rozwoju racjonalizacji, wynalazczości i współzawodnictwa
pracy. Ale jednocześnie uzyskano niezadowalające wyniki w produkcji eksportowej.
Zabierający głos w dyskusji delegaci zwracali uwagę na niedostatki w pracy samorzą
dów robotniczych, na małe zainteresowanie

TRZECIA WOJEWÓDZKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
program dalszej pracy nad rozwojem gospodarki i życia społecznego w Piotrkowskiem.
„Nie bylibyśmy jednak komunistami - mówił w referacie I sekretarz KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, Stanisław Składowski co dotychczas
gdybyśmy poprzestali na tym,
zostało osiągnięte. Właściwy komunistom krytycyzm każe nam poszukiwać coraz to nowych
i
rozwiązań oraz zdecydowanie przeciwdziałać
eliminować z naszego iycia wszystkie te zj~wi
ska, które pomniejszają, nasz wspólny dorobek
oraz odbiegają od podstawowych wymogów socjalistycznych stosunków społecznych, od dominującego klimatu powszechnego zaangażowa
nia Judzi pracy naszego województwa".
A do zrobienia w województwie piotrkowskim jest wiele. Najważniejszy jest Bełchatów.
Zgodnie z planowanymi założeniami pod koniec
1980 roku w kopalni węgla bruqatnego koparki mają dotrzeć do złoża węgla i wydobyć
pierwsze jego kilogramy, a z pierwszego bloku
energetycznego elektrowni mają popłynąć pierwsze kilowaty prądu elektrycznego. Tymczasem
w drugim półroczu 1979 roku wystąpiły poważne zahamowania i utrudnienia, co może spowodować opóźnienie w stosunku do planowanych terminów. Mówił te?. o tym sztygar z
Józef Flaga. Zwrócił on uwagę,
Bełchatowa ze Bełchatów cierpi na brak wysoko wykwalifikowanej kadry, dla której brakuje mieszkań.
Bełchatów cierpi również na nieterminowe dostawy maszyn, urządzeń, konstrukcji, materiałów, co utrudnia i hamuje wykonywanie prac
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Józef
Flaga stwierdził słusznie, te występujące utrudnienia nie mpgą przekreślić pięcioletniego wysiłku budowniczych Bełchatowa, że muszą być
pokonane, a terminy dotrzymane.
W Piotrkows.ldem sporo wybudowano w ostatnich Jatach. Nastąpił na przykład dwu i pół
krotny wzrost budownictwa mieszkaniowego w
porównaniu z 1975 rokiem. Oddano w tym czasie 14 516 mieszkań postawionych przez pań
stwowe przedsiębiorstwa oraz 10 197 mieszkań
wybudowanych przez mieszkańców wojewódz·
w
się
twa. W latach 1980-1981 wybuduje
Piotrkowskiem 12 45il mieszkań. Założono, że do
1985 roku w każdej gminie wybuduje się minimum 20 mieszkań dla specjalistów tam pracu•
jących. W najbliższych dwóch latach szczegół·
ną uwagę poświęci się modernizacji i uporząd
kowaniu Tomaszowa Mazowieckiego i RadomOpoczna i
ska, a w następnych latach Przedborza.
Dzięki programowi inwestyc.yjnemu, racjonalizacji, wydajności pracy i poprawie organizacji rozwijał się przemysł województwa. Nastą·
jakości produkcji.
piła na przykład poprawa
W 1975 roku produkowano tutaj 290 wyrobów
ze znakiem jako~ci, obecnie produkuje się ich

Najmłodsa:ych kinoma111ów .zapewne ucieszy wiadomość o pojaiwdeniu się na
ekranach kolejnej, nowej wersji przygód
misia Colargola. Jest to tuż trzeci, pemometrażowy i kolorowy film z tego po,pularnego cyklu. Po.nieważ jednocześnie
prawdopodobnie ostatni, PI'IZYpomnijmy
pokrótce !Wieje jego szybkiej kariery i
powodzenia wśród dziecięcej publiczności.
nie tylko zresztą w naszym aaju.
Colargol pojawił się na ekranach w 1968
początkowo tylko telewhorów raku. Powodzenie pierwszego filmu "Poranek misia" - na tle silnie odczuwanych braków w li/trakcyjnej twórczości
filmowej dla dzieci - sprawdło, że inicjatywa łódzkiego Studia Małych Form Filmowych została zauważona i doceniona.
„Poranek misia" otTzymał pierwszą nagrodę na festiwalu twórczości dla dziied
i młodzieży w Pary:IJU (po której - nieco
przyszły następne, w kiraju
póim.iej i za granicą), a jego a·u torzy - propoa:ycję
kantynuowania opowieści o pr;iygodach
aympa tycz.nego niedtwiadka.
W 1976 roku Cola•r gol stał .Ię bohaterem pierwszego w Polsce pełnometrażo
wego f.ilmu an.fmowanego, spopula.ryrzowanego następnie w telewl:zji (w f«m.ie
serialu) i (po _UJZupełniendu go specjalnymi
dokrętkamd) na ekranach k~lll. Dowodem
szybkiej ' populamości filmu mogą być
liczby: pierwszy film - przygody Colargola na Dzikim Zachodzie - " obejrzało w
ciągu dw~h lat ponad 800 tys. widzów,
z·at)"tułowa.ny „Oolugol w
zaś drugd klosmosie" (z 1978) - pół m.iliona widrLów
1 to tylko przez rok.
Obecnie bohatera tego filmu znają c:Weci w 20 krajach. Wejściu na ry\llek zachodni dopomógł niewątpliwde fakt, iż
film był i jest nadal realizowany w koprodukcji z fracuską f.i.rmą „Procidis'', w
Colargola )est
Pomysłodawcą
Paryżu.
Olga Pouchi·ne, współautorem scenadu5.za
- Albert Barilll!, twórcą muzykń zaś (w
ostatniej części) - J.M. Defay.
Trzon realizatorów wszakże stain<>wtią
twórcy związani z ł6<Wkim „SE-MA-FOREM". Reżyserem i scenografem (a także
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ministerstw problemami, z jakimi
fabryki województwa piotrkowskiego, a bez pomocy nadrzędnych jednostek z
wieloma sprawami trudno uporać się samemu.
Krystyna Juśkiewicz - przewodnicząca WRZZ
- mówiła również o potrzebie zacieśnienia
a
współpracy między grupowymi partyjnymi
samomężami zaufania, większej aktywności
rządu robotniczego, aby wspólnie rozwiązywać
zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy,
troską o kobiety pracujące i ogólną poprawą
warunków pracy w niektórych zakładach.
Sporo uwagi delegaci poświęcili sprawom
rolnictwa. Województwo piotrkowskie pod tym
przodujących w kraju.
względem należy do
Coraz większą rolę w rozwoju rolnictwa od·
tutaj gospodarstwa specjalistyczne,
grywają
których jest już 2 200 oraz zespoły chłopskie.
Nadal będzie się rozwijało te formy gospodarowania na wsi, udzielając im niezbędnej pomocy. Mówił o tym w dyskusji wojewoda
piotrkowski Leszek Wysłocki. Natomiast Ste·
tania Winkiel ze Spółdzielni Produkcyjnej w
Katarzynowie, gmina Koluszki, zwróciła uwagę
na rolę kobiet na wsi. Na nich spoczywa spory ciężar odpowiedzialności nie tylko za rodzinę, wychowanie dzieci, ale i za gospodarkę,
a w stosunku do tej odpowiedzialności kobiety
nie mają odpowiedniej reprezentacji w róż
nych władzach na wsi i nie tylko na wsi.
W dyskusji i referacie zwrócono też uwagę
na potrzebę doskonalenia form i metod pracy
partyjnej. Stanisław Składowskl tak to między
Innymi sformułował w referacie:
1wrócić
„Sprawą, na kt6rą chclelłbyśmy
nczeg6Jną uwagę jest patneba dalszego pogłę
biania wiedzy marksistowsko-leninowskiej„. Z
niepokojem obserwujemy także ~jawlsko zanikania w nłekt6rych organizacjach partyjnych
merytorycznych dyskusji. Niekiedy towarzyne
sapominaJą o tym, ie Jedność myśli I działania
powstaje właśnie w wyniku dyskusji, Aclet'anla
się poglądów I nalety Ją wsp61nle wypracow!U.
Tylko taki •bł działania zapewnia podejmowanie słunnych decyzji I skupienie wokół Ich
reallzacjł wszystkich czlonk6w organizacji par-

zjednoczeń i
borykają się

łyJneJ".

III Wojewódzka Konferencja Partyjna w
Piotrkowie Tryb. wybrała 26 delegatów na
VIII Zjazd PZPR oraz nowe władze instancji
wojewódzkiej. Obok delegatów wybranych na
konferencji wojewódzki\ organizację partyjną
na VIII Zjeździe partii reprezentować będzie 6
dele~atów wybranych przez duże organizacje
partyjne.
Komitet Wojewódzki PZPR w Piotrkowie
Tryb. funkcję I sekretarza powierzył Stanisła
wowi Skłaclowskłemu.
(L.W.)

dru~m autorem
u&Z Wilkooz. W

acenairiusza) jest Taderealizacji ostatniego filmu pomagali mu m.ł1n.: autor polskich
dialogów i piosenek - S. Grabowski, reE. Ignaciuk. J. K.udrzycka, J.
żyserzy Hartwig, M. Kiełbaszcz.a.k, D. Zawils•Jd,
L. Dembiński, autorzy zdjęć - E. Ignaciuk, S. Kucner i L. Nartowski o.raz kierown.i!k produkcji - M. Sitek.
Nowy film nosi tytuł „Colargol 1 cudoW!lla walizeczka", a jeg-o premiera odbyła się 12 stycznia br. w tócWkim kinie
„Pirzedwiośnie". By przybliżyć nieco fa-

,,Nie mogąc zaspokoić obecnie wszystkich potrzeb czytelniczych, chcemy zaspokoić te
najczęściej wystę,pujące i według powszechnej, kolllłl)etent
nej opinii u~naine za uzasadnione. Z tych naszych pragi<lea biblionień zrodziła się
teki „Książika dla każdego. „"
Te słowa, pochodzące z wypowiedzi I zastępcy ministra
Wiesława
kultury i sztuki
Beka z września ubiegłego roku, warto <przypomnieć dzisiaj,
w styczniu 1980. Idea, o której
mówią , stała się bowiem faktem. W najbliższych dniach
do księgarń trafią pier\Wze
tomy nowej, szeroko zakrojonej inicjatywy wydawniczej,
która w ogniu dyskusji i polemjk na temat jej ostatecz,nego
kształtu
pierwszą,

zachowała
roboczą jeszcze

wę: „KSIĄŻKA DLA KAŻDE
GO".
W założeniach inicjatorów
biblioteka ma zaspokoić najpilniejsze potrzeby szerokich
rzesz czytelników, przejmując
na siebie podstawowe zadanie
u,powszechniania w dziedzinie
klasyki. Dzięki nakładom, wahającym się od 100 do 250 tyzagwaran- ·
sięcy egzemplarzy,
towana zosta·n ie s t a ł a obecność

najważniejszych

książek

na rynku. Tam, gdzie pierwszy nakład okaże się za mały
dla pełnego nasycenia po.trzeb.
przewiduje się dodruki.
Dodruki są podstawową zana całym
sadą wydawniczą
Nadzieje
świecie, nie u nas.
na rychłą poprawę w tej dziedzinie wiążą się z uruchomieniem nowych zakładów graficznych w Gdańsku. Trzonem
ich produkcji mają być właś
nie dodruki i wznowienia. Nie
da się ukryć, że od harmonijnego zgrania nowo ukazują
cych się i stopniowo wyczerpywanych tytułów z dodrukami zależeć będzie powodzenie
Zdakażdego".
„Książki dla
niem księgarzy o pełnym zaspokojeniu potrzeb będzie bo·
wiem można mówić w chwili, gdy większość poszukiwanych, a niedostęipnych dziś na
ryniku książek, osiągnie nakład pół miliona. Tytuły, które wejdą w skład biblioteki
„Książka dla każdego", należą
również do tych książek. Ich
rola będzie zatem wielką.
Przy tym wszystkim warto
pamiętać, że „Książka dla każ
dego" opiera się na bieżącej
P.rodu)<cjf wydawni.<:zej i jest
tyfko inlliJatJl'Wą lł o r a ź n ą.
W żadnym wypadku nie rozproblemów
wiąże wszystkkh
nurtujących dzisiaj ruch wyw dziedawniczo-księgarski
dzinie taniej książki masowej.
Z tego też powodu „Książkę
dla ka~dego" wspierać będą
inne już istniejące i cieszące
wśród czysię ;pqpulamością

Na pocieszenie wtidzów, których zapew.
ne zmartwi wieść o za!rończenau prrLygód
Colargola, dodajmy, że producent wespół z RSW „Prasa-Książka·Ruch" pomyślał jui o przedłużeniu żywota lx>haterów filmu w pamięci najmłodszych widzów, przygotowując ok. 1,5...flldlionowy
nakład kolorowych poc.ztówek z rysunkamd z filmów. „SE-MA-FOR" myśli taktym rMem z Krajową
że o edycji serii książeczek
Agencją Wydawniczą do kolorowania z postaciami i scenkami
z tych samych Mimów. Poza wszyst>kim
zaś wydaje się, że wado pomyśleć również o systematycz.nym wmawianiu popularnych opowieści z Lntencją prezent.owania kh tej najmł<Jdszej widowni, która
starych „Colairgo1i" nie zdążyła już obejr.zeć.

COLARGOL
PO RAZ TRZECI
cie-

bułę m.1mu, a jednocześnie nie osłabić
kawości, zasygnalizujemy tylko, iż jego
Colargola dookoła
treścią jest podróż
z:na.nym jui z
świata w pościg.u za Złym K~dem.
wcześniejszych filmów -

Trasa pogoni wiedzie przez kraje Europy
zachodniej, USA, Meksyk, Afrykę i Syberię, a w poszukiwaniach pomagają sympatycznemu misiowi nie tylko irme, życz
liwe zwierzęta, ale - przede wszystkim owa tytułowa walizeczka, mająca cudowną moc przemienianda a.uta w balon, ba·
J.onu w statek, ~tatku w samolot i w i•nne,
Ale o
coraz szybsze środki lokomocji.
szczegółach i o zakończeni.u tej histoirii
widzowie będą się mogli sami dowiedzieć
w trakcie 75-minutowej projekcj.i.

swą

naz-

serie wydawnicze.
telników
zapoczątkowane
choćby
Jak
przez PIW cykle antologii li·
terackich i wyborów dzieł najwybitniejszych pisarzy polskich l obcych.
Inicjatywa „Ksi:µki dla każ
dego" wyłoniła się w trakcie
szerokiej dyskusji, zainauguroPOP
memoriałem
wanej
Polskich,
Związku Literatów
dotyczącym sytuacji książki w
Polsce. Pr<l\pozycję tę po.parło
Ministerstwo Kultury i Sztuki, bardz-iej szczegółowe dyskusje nad obliczem tej inicja·
forum
tywy przenosząc na
(m. in. z
świeżo <powołanej
myślą o lepszym rozdziale papieru na cele kultury) Rady
Literacko-Wyda wn!czej.
W wyniku dyskusji sporzą
dzona została lista 50 tytułów,
które jako pierwsze wejdą w
każdego".
skład „Książki dla
Powstały serie: klasyka polska i obca, literatura dla dzie·
encyklopedie i podci ora.z
lista to
Pierwsza
ręcz;niki.

Łodzi.
dotyczy
To samo
tytuły,
już
Za.powiadają to
których mogą łodzianie s.po-

dziewać

się

najbliższej

w

je:
ilustrowana encyklopedia dla
dzie<:l i młodzieży „Polska moja ojczyma": 150 tys. nakła
du, dla Lodzi i trzech pozostałych województw pozostają
cych w gestii „Domu K~iążlci."
skierniewickie,
(piotI'kowskie,
sieradzkie) ...:. 2,9 proc. całego
nakładu (pierwszy rzut); Mała
Encyklopedia Medycyny: 100
5,6 proc.;
tys., dla Lodzi „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza: 250 tys., dla Lodzi 6 proc.; „Krzyżacy" Henryka
Sienkiewicza: 250 tys„ dla
Lodzi - 5,8 proc.; Lew Toł
stoj - „Wojna i po.kój": t:JO
tys„ dla Łodzi - 6,2 proc. Nie
jak na razie - ilości
są to tak nieco
imponujące, ale i
dla
przydziałów
wyższe od
Poza
książek.
Łodzi innych
„Książ.ką dla każdego" how.iem
przyszłości.

udział

Wymieńmy

łódzkiego

przedsiębior-

KSIĄŻKA
DLA KAŻDEGO
jednak dopiero początek wielkiego zamierzenia: kompletny
zestaw biblioteki oblicza się
bowiem na ok. 250 - 300 ty80
tułów, z których o.le. 60 stanowtić będzie klasyka narodowa, a 120 - 140 - świato
wa. Tytuły te utworzą w przyszłości podstawowy trzon każ
dej, nowej bilioteki domowej;
najbardziej
uzupełnią również
elementarne braki w księgo
zbiorach bibliotek publicznych.
każdego" jest
„Książka dla
imprezą międzywydawniczą, a
pod jej
tytuły ukazujące się
szyldem różnić się będą szatą edytorską i formatem. Kiedy otwieramy, np. tom „Wojny i pokoju", na frontspisie pod tytułem i nazwiskiem autora - ukazuje się naszym oczom dyskretny ~nak: sowa z
rozpostartymi skriydłami w
otoku ze słów: Książka dla
opkażdego. Ten emblemat wysokich
zauważalnie
rócz
nakładów - będzie jeszcze jedcechą
ną wspólną
WSŻJ'Stkie tomy.

łączącą

Czy 1 kiedy . „Ksiątka dla
zaspokoi wszystkie
oczekiwania czytelni·ków? Dy·
łódz.kiego
handlowy
rektor
przedsiębiorstwa ,,Dom Książ
ki" Jan Gruszczelak jest umiarkowanym optymistą.
Wszystkie pozycje będą szlagierami - twierdzi.

każdego"

ARCHIWUM
KULTU.BY
STUDENCKIEJ
Centralny O§rodek Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego SZSP zwraca się z prośbą do wszystkich
agend i instancji Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, działaczy, animatorów
i twórców, sympatyków i o-

s.twa w puli z centralnego rozdzielnika tytułów w ostatnim
czasie niepokojąco spada. Jeszcze w 1978 roku wskaźnik
tego udziału dawał się przy•
najmniej w przybliżeniu określić (! wynosił 6,5 proc.); dzisiaj nawet to jest niemożliwe .„
Jak z powyższego ·zestawienia wynika, pierwszy na1kład
łodzia
,,Książki dla każdego"
nie będą musieli potraktować
raczej jako zapowiedź„„ dodruków. Te ostatnie podejmować
się będzie niejako automatyczwyczerpaniu danego
nie po
tytułu. W ciągu 2-3 miesięcy
mają trafiać do księgarń. 1 tak
aż do peł.nego pokrycia potrzeb.
Minie zatem jeszcze trochę
czasu, nim „Książka dla każ
również
się
stanie
dego"
„książką dla wszystkich''. Mimo to rekomendujemy dzisiaj
jej pierwsze tytuły z nadzieją,
ie ich coraz częstsza obecność
na rynku doprowadzi w koń
cu do stanu, w którym zdobycie podstawowej lektury w
rodzaju „Krzyżaków", podręcz
nej encykl0tped,ii czy słownika
polszczyzny, nie
poprawnej
będzie wymagała żadnych specjalnych zabiegów. a z łamów
poczytnych tygodników zniknowości
ną wreszcie rubryki
zatytułowane
wydawniczych
przewroflnie: „Spod lady"„.
(TS)

s6b związanych ze studenckim
ruchem artystycznym i kulturalnym o pomoc w uzupełnia
niu centralnego archiwum grodokomadzącego dokumenty
wszystkich inicja.tyw
nań i
dz.łałalnością
z
zwiąianych
akadekulturalną młodzieży
mickiej na przestrzeni osta,t nieg-o 25-lecla.
Przesyłajcie do nas w miarę
Waszych możliwości wszelki«
dokumenty, materiały, czaso•
pisma, biuletyny, informato·
ry, plakaty. afisze, plakietki
własne zaipiski, programy do·
kumentujące Waszą .lub Wa·
działaln-ośł
kolegów
szych
kul~uralną, tak bieżącą, jak l
obeJmującą Jata mi·nione.
Nasz adres: 61-714, Poz·nań,
al. Stalingradzka 26.

Skoro zaś mawa o zamierzeniach łódz
kiego Studlia, kdlka zdań na temat ciekawej wystawy, jaką dla MULeum SztUJkj
Nowoczesnej w zaprzyja:bnlonym z Lodz.ią
Tampere w FinJandii, przygotowuje się
obecnie w „SE-MA-FORZE". Na wystawę
tę złożą się prace twórców z całego oaesu istnienda „SE-MA-FORA": 400 lalek,
ok. 300 projektów oraz ok. 200 fotosów.
Otwarcie wystawy, której komisanami
są T. Wiilkosz i Marian Kielbaszczak, zapl&nowano podczas tegorocz.nego festiwalu
filmów krótkometrażowych w Tampere.
W trakcie wystawy (trwającej do maja
br.) organizatorzy przewidują również
szereg pokazów filmowych, a także pokai:ów pod hasłem ,,Jak powstaje film
ainimowany", m.in. w oparciu o doświad
czenia z realizacji serii o Muminkach,
której - na podstawie bhs!mej fińs-kim
odbiorcom książki Tove Jansson - podjął
się łódzki producent. Dodajmy jeszcze, że
ekspozycja w Tampei'e (skąd prawdopodobnie wybierze się w odwiedziny do innych miast) jest pierwszą - talk szeroko
ekspozycją
pomyślaną i realizowaną dorobku ,,SE-MA-FORA" w jego długiej
historili.

Jako .mieszk~ec Koi:opnicy w woj. sieradzlci.m, w której żyję
i pracuJę z przyJemoośc1ą przeczytałem artykuł z 1 nr Odgłosów"
- ,,Na i;>rzy>kład Konopnica", tym bardziej ż.e aut<>r :;.,yeksponował w mm to wszystko, co dzieje się u nas pozytywnego i twórczego.
Współprac~jąc jedna!k z Muzeum Ziemi Wieluńsikiej, które 00
lat I?rowad.z1 na tez:eru~ naszej gm1.ny prace wykopaliskowe, zauwazyłen_i pewną n1eśc1słość. Zawiera się ona w stwierdzeniu, że
dymark.I odkryli archeolodzy z Uniwersytetu
średni?wtecz.ne
L6dzk1ego.
. Jest to niepr~wdą, gdyż nie tylko dyrnarlci, ale również bard21:1
ciekawą ceram.1kę rodzimą i importowaną, drobiny złota wtop.i.one w skorupki, ozdoby I narzędzia z kamienia, żelaza i brązu
a w najbliższych
w~kopał mgr Bogusław Abramek z MZW,
druach w GOK w Konopnicy wstanie otwarta wystawa pn.
„X lat wykopalisk w Konopnicy".
Na etapie u&taleń znajduje się również zorganizowanie w Konopn.icy Og?Jnopolsldego Sympozjum Naukowego, którego ideą
~zie _analiza bogatego z.bioru eksponatów, uwydatnienie -;ło
wiańsk1eg<1 rodowodu kultury tych ziem i odpowiednie jej rozpowszechnfonJe.

(T. SOL.)

Dyrek,or Gminnego Ośrodka Kultury w Konopnicy
mgr Zbigniew Adamski
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MOJE 35-lecie
dokładne
Odnaleźli

bo zorganizowal z.••
go tamci przedwojenni
uczniowie i starsi '<.oledzy uczniów.
zdorośleli,
wojny
W koszmarze
zdali chlubnie egzaminy z dojrzalości obywatelskiej, a tylko w naukach szkolnych nic nie postąpili.
Nie mieli ku temu w . Reichu czy
w lesie możliwości. Odnaleźli tedy ocalalego nauczyciela i „uchwalili" wraz z nim powołanie do ży
cia państwowej szkoły. Akty prawne, numer i pomoc w dorekrutowaniu grona dało kuratorium. Odszukanie rozwleczonych przez okupanta sprzętów i pomocy, wyszukanie budynku, oszklenie okien, w
to wkład saogóle adaptacja mej młodzieży. A nieraz i pomoc
w sprawach zaopatrzeniowo-opalojeszcze
jakże
wych w tamtych,
twardych, czasach.
Wspomniana

przeprowadzka na

Sporną odbyła się bez u.sług przedsiębiorstw transportowych, bez rozwag, krążowników szos, narzutów

„Gdy tak pochyliłem się na Wasze zaproszenie nad dniem
wczorajszym, nawiedziło mnie uczucie jak podczas apelu
poległych".

Foto: J. M endychowski

spedycyjnych, su.m zabezpieczonych
na paragrafach, itp., itp. Po prostu
wzięli na
młodzież i nauczyciele
plecy lawki, katedry, sztandar, kościotrupa (pomoc do biologii) pod
pachę... i przeszła słynna procesja
przez pól dzielnicy. Procesja przeniedzielnych,
kazywana ponoć w
„kombatanckich" rozmowach trzeciemu. już pokoleniu.. Duszą owej
której miałem
„universitas'', w
uczestniczyć,
szczęście t zaszczyt
byli w gronie nauczycielskim: wła
śnie dyrektor Kowalski nraz profesorostwo Nikolajczukowie. Pani
Mieczyslawa uczyla bioŁogii - entuzjastka i „siłaczka" na miarę
bohaterek Żeromskiego, pan Aleksander - owiany slawą najlepszego nauczyciela matematyki w Ło
dzi, poza tym niezwykle przystojny, do tańca i różańca - nigdy w
Lekcji, a także
życiu nie opuścił
nie spóźnil się choćby o sekundę.
Zmarł w początkach lat sześćdzie
siątych, bo uczyl dalej, choć zwaztla mu się na kark sędziwość.
nauczyciela!
śmiercią
Zmarl
Tamtego dnia, gdy szedl do szkoły,
W budynkach
czul się fatalnie.
szkolnych, jak wiadomo, nie ma
wind. W przedwojennych są pię
tra wysokie i, -rzecz jasna, odpoNie
wiednio spiętrzone schody.

J. Augustyniablfotecznej, doc.
Kiedy we wrzdniu 1945 roku
kiem, coś trzydziestą z groszami
,,ziemi obiecanej",
do
bibliotekę rejonową mzy ui. Ma- ściągnięty przez mego pryncypała
dyrektorowi
rynarskiej, życzyłem
na podziemnej rusycystyce, prof.
w oficjalnym przemówieniu, że
Sergiusea Kulakowskiego (myśla
byśmy się doczekali w jakiejś dalem o przygodzie jednego tylko rolekiej przyszlości otwarcia biblioku. akademickiego, zostałem na ży
teki pięćdziesiątej. A jakżeż to już
cie), Uniwersytet Łódzki. z braku
innych możliwości lokalowych wy-. dawno biblioteki miejskie w Łodzi
liczbę.
magiczną
przekroczyły tę
pożyczal w godzinach rannych na
Gmachy bibliotek naukowych: T.Jwyklady sale kinowe, w wieczorniwersyteckiej i Waryńskiego nalerównież sądowe. Rektorat
nych żą dziś do najnowocześniejszych w
nie byl w stanie zaopatrzyć naszekraju..
go zakładu w krzesła, zatem KuA jednak wciąż mi stę zdaje, jelakowski, klasyczny Cygan, zaproszcze nau.czyctelowi na kompletach
ponowal odbywanie zajęć w pozyo sekundę
spóźniając się choćby
tajnego nauczania, że w sprawach
cji kucznej na rozesłanych na podminąl drzwi wejściowe. Tyle że na
szeroko pojętej oświaty, kultury i
łodze gazetach. Jeszcze przez wiedrugim podeście schodów... zniewychowania wcale nie najważniej
le, wiele lat potem, Wyższa Szkoła
ruchomial na zawsze. Poważni nasze (choć ważne, wiadomo) są: kom- uczyci€le
Plastyczna gnieździła się w jedynie uwieczniają siebie w
najnowoczefotejsze
i
lokalowy
fort
nej kamienicy przy Narutowicza 77,
więc też
pamiętnikach do druku.,
poznów
I
audiowizualne.
środki
którą notabene dzieliła z Liceum
malo kto już dziś o tym trojgu pałódz
początkami
chylam się nad
Technik Plastycznych i wiodła z
niefrasoblimięta. Niedawno zaś
We
trzydziestopięciolecia.
kiego
liceum homeryckie boje o
tymże
zmianomania . urzędników
wość i
mgle_ pamięci odnajduję na północ
metr na metr,
komórkę wielkości
miłemu skąd-.
oo placu. · Ko"§Nefuego, · · dokładnie ' ~ oświaty,(ulegających
o ścianę pod • ieszaki na korytn•
inqd zludzeniu, ·że historia tak naocalałą
5,
Krawieckiej
ul.
przy
mony
zwaśni.one
rzu, itp. Obie
prawdę to zaczyna się od objęcia
wśród ruin ł pogorzelisk tej części
wnosiły co chwila na siebie skarprostym
przez nich stanowiska)
Poczynszówkę.
obskurną
miasta
gi, a to przed „trybunał" Oddziału
zlikwidowala
pociągnięciem pióra
gorzelisk. Bo uparcie żyje fałszywa
Wydziału
Artystycznych
Szkól
moją „szkolę dwóch dziewcząt" legenda o Łodzi rzekomo przez oKu.itury PRN m. Łodzi, a to do
najbardziej zasłużonych
jedną z
ku.panta nie zniszczonej. W tej cuM KiSz. Obie instancje rozkładały
placówek oświntowych w dziejach
dem ocalalej czynszówce mieściło
bezradnie ręce, jako że t sam król
powojennej Łodzi.
się w roku szkolnym 1945146 pierSalomon też by tylko w tej sytuapelŁodzi
części
tej
życiu
w
wsze
cji bezradnie rozlożyl ręce.
Przez dekadę lat pięćdziesiątych
noklasowe liceum og6lnoksztalcące
przyszło mi zajmować kilka kolejNie zapomnę dramatycznych tu.jak
Balu.ty-Doły",
„dla dzielnicy
nych krzeseł i foteli w miejskim
laczek w początkach lat pięćdzie
się ją wtedy nazywało. Liceum oWydziale Kultury i Sztuki, zwaInSzkoły
Państwowe;
siątych
patrzone bylo numerem XI. Uczą
nym -naonczas Wydzialem Kultury
struktorów Teatrów Ochotniczych,
cym się i uczonym na Krawieckiej
poNa
Łodzi.
m.
PRN
czyli PSITO. Narodzona zostala z
wydawalo się, że warunki nauki w
pewna
dekady
owej
czątku.
ducha czasu. Duch ów kazal, aby
tamtych klitkach, z chorymi piecagorliwa wysoka urzędniczka Wykażdy bez mała zakład i instytucja
mi kaflowymi, z kopcącymi rurzadziału. Oświaty uczyła nas na dziezespól pieśni i
posiadały własny
stymi ,,kozami" - są zupełnie norgodzinach
dzińcu. magistrackim w
tańca, a także nagradzany na przemalne. Gdy po roku czy póltora
przedbiu.rowych sztuki swobodneglądach zespól teatralny. W pew- gmachu
szkola przeniosła się do
maszerowania
go, spontanicznego
nym momencie PSITO koczowala
bernardyńskiego przy Spornej 73,
świętem
się
przed zbliżającym
nawet ze swym sprzętem na klatce
odczuliśmy to jako translokację do
1 Maja. Ale na ogól skrzywienia
schodowej. Wreszcie energiczna dyr.
nowojorskiego Empire State Builminionego okresu omijaly najbliż
Machejkowa wywalczyla dla niej,
na „drapacz",
ding. Patrzę dziś
sze mi z początku. średnie i podz pomocą Wydziału Kultury pała
przejeżdżając czy przechodząc czastawowe szkolnictwo artystyczne.
cyk przy al. Kościuszki 33. I tak
sem tamtęty i... próżno tortu.ruję
Prym wiedli w nim pedagodzy z
tam jednak szkola długo nie zapamięć i wyobraźnię, by odbudopowalania i spolecznicy nie ze slownet ją zeń
grzała miejsca, gdyż
wać w sobie tamto wrażenie. Zwyganu, lecz z serca. Nie mogę nie
bardziej
instytucja
wyrugowała
kly, nieco większy budynek. lleż
wymienić znakomitych dyrektorów
by zaadaptować
ustosun_kowana,
obszerniejszych i
· to dziesiątków
Lasockiego,
szkól muzycznych: J.
budynek na Dom Związków Twórgmachów
monumentalnych
bardziej
K. Mroszczyka, F. Wesolowskiego,
czych. W pierwszych latach, gdy,
p"budowano przez te
szkolnych
a także młodszego od nich C. Glunie wymeldowany jeszcze ze swelata. I niech mi tu. wolno będzie w
biiiskiego, a i wicedyrektora admigo miasta rodzinnego „łodzianin",
tejże samej mgle odszukać nie istnistracyjnego Liceum Muzycznego
dzietilem czas między zajęcia dyniejące od tak dawna, obstawione
(prawdzie nie
W. Iwaszkiewicza
daktyczne ze studentami, belferskie
byle jak skleconymi bieda-domkamuzyk, jednak geniusz gospodarz licealistami na Bałutach oraz kipodwórko. Podwórko - wspami
ności i operatywności). Nie sposób
bicowanie gwarnemu. życiu titeracnialą agorę, na której ogniskowało
nie wymienić choć takich artystów
kiemu w kawiarni „Fraszka" i w
się bujne rodzinno-sąsiedzkie życie
o znakomitych nazwiskach i wielredakcjach tuż nad nią - w pierjakiejś tam cząstki Łodzi. To podkim nerwie pedagogicznym, jak p.
wszych, powtarzam, latach Miejwórko blisko Murarskiej, którego
Z Kijeńska (przedwojenna założy
ska Biblioteka Publiczna zajmodzień jak co dzień dal mojej żonie
cielka i dyrektorka konserwatostłoczonym ponad
wała ze swym
do napisania.
materiał serdeczny
rinm), M. Wiłkomirska, O. Olgina,
wszelkie miary księgozbiorem jedtrzech prawie autobiograficznych
F. Paciorkiewicz i in. Jak nie wybudynek przy ul. Annopiętrowy
Piętrzą
powieści, mnie do dwóch.
Liceum Plasmienić założyciela
drzeja 14 - gdzie dziś i bibliotemówiąc
„smerają",
się tu i chmury
tycznego, znakomitego grafika, L.
ce rejonowej jest ciasno. A przepo f!alucku, cyklopy, czerwo11opase
Tyrowicza czy pierwszego dyrekcież byly to czasy, kiedy bibliotemrówkowce. Stoją w poprzek, na
tora wspomnianej PSITO, wspaki nowo powstałych uczelni, wlącz·
ukos, pod wymyślnymi kątami, a
nialego aktora, L. Zbuckiego. Wreuniwersytecką,
nie z dzisiejszą
ich ' mieszkańcom wydaje się, że
szcie wspomnianą już dyr. Z. Mabiblioteki
raczkowały,
dopiero
tak · jut bylo zawsze. A właściwie
chejkową. Objęla PSITO po Zbu.cszkolne.- szkoda gadać - i budynic ich nie obchodzi, co tu bylo
kim. Potem, kiedy haslo: W każ
swą nienek przy Andrzeja ze
przedtem.
dym miejscu pmcy teatr zakladoobsługi
musiał
wielką czytelnią
wy - przestało być modne, modne
To dygresja. Wróćmy na Krai czynil to z honorem - t
wać natomiast stalo się dowcipkowanie
wiecką. Ową „Jedenastkę" dla BaŁódź
intelektualną, i
calą Ł6dź
ze skrótu. nazwy szkoły (PSI-TO
lut-Dolów zorganizowal nazajutrz
kształcącą się.
szkolę zlikwidomięso zjedzą") i
po wojnie jedyny ocalały nauczyTakie były naówczas warunki
wano, ta zakochująca się w swych
ciel z grona pedagogicznego przedw
naukowych
placówek
pracy
szkolach do szaleństwa dyrektorka
wojennej szkoly u bernardynów.
mieście, które przez szereg jeszcze
Technik Plastyczobjęła Liceum
za chwilę
Dodam, bo to będzie
odczasu
do
lat
nych. Warto tu dodać, że lódzki
istotne, że tamta szkoła była jeszbudowy Warszawy - pelnilo, zwła
Metodyczno-Programowy
Ośrodek
cze rozwojowa i miała dopiero klaszcza w dziedzinie kultury i nauki,
Szkól Artystycznych stal się przosy pierwsze. ów jedyny nauczyciel
poZaś
rolę nieledwie stoleczną.
dującą placówką tego typu w kraKowalski i
Zenon
nazywał się
jak otwieraPamiętam,
tem?
ju, a zorganizowana w 1954 roku
właśnie wrócil, chory, po niezwybodaj w 1956 roku - z rając ogólnopolska konferencja dydakkle ciężko przeżytej oku.p::icji. Sło
cji piastowanego urzędu - wspólwo „zorganizował" nie jest tu zbyt tyczna wizytatorów i nauczycieli
nie z legendarnym twórcą Łodzi bizjechałem

wąskich
nych była

artystyczprzedmiotów
wydarzeniem dużej rangi.
Rozpisalem się o tym szkolnictwie,
ponieważ nikt o nim jakoś nie pisal. „Szatana galerta" czyli Muzeum Sztuki, i inne miały swoich
z dyr. MiniDługoszy, na czele
chem. O teatrach lódzkich stale
do wydaw.: ,
coś grubego wpływa
nictw, a potem, ukazuje się w księ
artystyczszkołach
pąrniach, a o
nych głucho.
Kultury.
Wydziału
Wróćmy do
Pensje pracownicze wahaly się w
granicach 450-1000 z!. Naturalnie,
dla uzmysłowienia sobie wysokośc,i
tych pensji potrzebny byłby ;akiś
mnożnik, niemniej byly to bardzo
chude pensyjki. Trzymaliśmy ich
wyso'hości w głębokiej · tajemnicy
dyrektorami
„podległymi"
przed
artystycznych i aktyinstytucji
wem. Różnice były tak kolosalne,
że stracilibyśmy autorytet do cna.
I tak delegacja „klasyków" łódz
nb. w charaktekiej Literatury rze suplikantów - weszła mi kiez czapkami na
dyś do gabinetu.
głowach. No bo przecież do „kolegi niższego stażem" i do tego „urzędasa". Dziś brakuje w poło
wie lódzkich instytucji sprzątaczek
- bo „nie oplaca się". Dozorców „a bo to frajer". Służby pomocniczej w szpitalach - „za takie pieniądze".

dziku magistrackim przez pracowników wydziału trzech ocaLaluch
tablic z pomnika Kościuszki zachę
ciło wladze partyjne i administracyjne do wznowienia zaniechanej
na jakimś etapie sprawy odbudoKto
wy monumentu. Naczelnika.
wie i pamięta, że np. sekretarzem
Komitetu Odbudowy tego pomnika była znana poetka, Anna .Pogonowska? Inny przykład: człowie
kiem, który przełamał wszystkie
obiektywne i subiektywne przeszjak · nie
kody i doprowadził, w
sprzyjającym momencie, do skutku
wstrzymaną na cale lata ·po pierwszych słomianych ogniach budowę
Opery Łódzkiej, czyli, jak się wteTeatru
nazywało,
dy inwestycję
Narodowego, był ówczesny przewodniczący, w dzisiejszej terminoprezydent miasta, Bolelogii sław Geraga. Kiedy jednak urzą
dzono wielką galówkę na otwarcie
o'pery w oddanym wreszcie do użytku gmachu, Geraga, o ile wiem,
zaproszony nie został ponieważ w
tzw. międzyczasie przestał być prepozorPodobnym,
zydentem.
zjawiodwrotnym,
tylko
nie
do przeniechęć
jest
skiem
konkretpotomnym
kazywani a
nych nazwisk. Czy byloby do pou.biegłych
już nie w
myślenia wiekach, nie dwadzieścia kilka Lat
pamiątkowej
temu. wmurowanie
tablicy z racji ukończenia ważnej
inwestycji bez nazwiska projektanta oraz osób sprawujących w danym momencie najwyższe urzędy.
A proszę porównać tablicę z okazji
otwarcia łódzkiej Trasy W-Z z analogiczną tablicą sprzed nie tak
wielu Lat w stolicy, z okazji otwarcia warszaw~1.iej Trasy W-Z.

Moi koledzy z tytułami naukowymi za o ileż mniejsze pieniądze
Popiątek.
pracowali świątek i
cząwszy od ósma punkt, skończyw
nie
szy... Nie, godzin pracy się
normowalo. Nieraz byla to i „noc
głucha", jak mówi lódzka bal!ada.
Pani Zofia Nadratowska, powstaGdy tak pochyliłem się na Waniec warszawski, a przed i po- prasze zaproszenie nad dniem wczocownik biblioteczny, została miarajszym, nawiedziło mnię uczucie,
nowana sekretarzem Komisji Upojak podczas apelu poległych. Wywszechniania Książki (może niedonurzają się na brzeg pamięci dawnazwę, bo pakładnie podaję tę
Marząca
ne twarze, drgają, jak do płaczu,
mięć rzecz chimeryczna).
o „książkach pod każdą strzechą"
usta, które nigdy się już nie poruAleksander
. dyrektor
szą. Oto
(tyle że zastrzegała się, że to meFuchs, twórca i pierwszy szef łódz
tafora, bo „strzech już - twierdzikiego KMPiK, niestrudzony orgapięć
ła ta optymistka, w tatach
nie ma") pojmowała
nizator licznych imprez literackich,
dziesiątych w tym - wraz z Wydziałem Kulswe obowiązki tak, jak je pojmojubileuszów zasłużonych
tury wali Promyk, Plug czy Anczyc. Jq
pisarzy: Słobodnika, Piechala, Pię
to najczęściej przy pisaniu i szlitaka, Czernika. Dyrektor Fuchs naokólników,
sprawozdań,
fowaniu.
wymierającego dziś
leżał do tego
konkursów
regulaminów
odeŻw,
gatunku pracowników książki, któczytelniczych zastawała w wydziarzy żywią autentyczny kult dla
le noc głucha. N a powrót do Rusłowa pisarskiego i sentyment, jemieszkała,
dy Pabianickiej, gdzie
śli nie uczucia wyższego rzędu., dla
bylo już za późno, więc kładla się
jego twórców. Fuchs czytał każdq
paltem,
na chodnik, nakrywała
Wyławiał je
naszą nową książkę.
rano zaś witala nas wchodzących
(nawet, jeśli to
spośród nowości
tym samym rzewnym uśmiechem
było parę wierszy w antoLogii czy
co zawsze i jakby nigdy nic - siaw wyborze przekładów), umieszdała do dalszej pracy. Nie u.stępo
witrynie
w
niezmiennie
czał
społecznej niewała jej w pasji
anons, książkę rozchyloną •?\a wierzwykle inteligentna i operatywna,
szu, który uważał za szczególnie
zawsze pogodna Danuta Chybowireprezentatywny, często z dodatczowa. Zabraliśmy ją trochę przez
kiem fotograf#, wiązanki kwiatów
że
jako
Minichowi,
silę dyr.
Sadowski
itp. Oto Czesław
wpierw była duszą działu oświato
zapa~ony, pelen
świetny malarz i
wego Muzeum Sztuki. Za mało jej
było... pracy w wydziale, włęc z ustawicznych inicjatyw działacz na
miejski.
niwie kultury i radny
amatorstwa, za to z iście makarenWspominam, może najczęściej, dykowskimi wynikami prowadziła na
rektora WŁ, Aleksandra Postołowa,
dalekich peryferiach, w Olechowie,
niezwykle inteligentnego oceniacza
świetlicę dla mlodzieży nie zorgawartości i niedowartości wpływają
nizowanej. A w Referacie Bibliopp., cych książek, jednego z najlepszych
tek niezawodne pracownice życiu zeludzi, z jakimi się w
B. Durajowa i Z. Rudnicka. A w
tknąłem. Myślę o nie odżałowanym
Oddziale Upowszechniania p. HeStanisławie Czerniku i o Sztaudynlena Amanowicz. A w Dziale Odgerze. Ale o nich pisalem na tych
czytowym młody, zdyscyplinowany
szpaltach nieraz.
pogodny Bernard
zawsze
i też
Sztajnert (niebawem błysnąl świet
Stalo się, jak przeczu.walem na
nymi wierszami i po sukcesie rówwstępie: człowiek na stare lata dopowabylo
nież wydziału, jakim
brze mówi tylko o starym, na nolanie do życia oficyny lódzkiej,
wym zaś nie zostawia suchej nitki.
wydal swój pierwszy tom „Chwila
Więc próba wytłumaczenia: z bieahistoryczna").
giem lat czlowiek tak jakby trochę
odstawal od życia. Zna wprawdzie
pracownik6w
oddanych
Iluż
jeszcze ludzi sporo, ale dają o sokrzywdzę w tej chwili niewymiebie znać bariery pokoleniowe. Ponie tylko
był
nieniem! Zespól
za tym spotyka ich raczej w chwikoordynatorem i animatorem czelach oficjalnych, powiedzmy, „zegoś tak nie pochwytnego dla sumawyrazil
braniościowych", jak się
jak
ryczych ujęć i sprawozdań,
telewizyjnym
wywiadzie
dziś w
czasem tylko
dzień powszedni pewien racjonalizator „na zaklai świąteczny - łódzkiej kultury w
dzie". Są to więc Ludzie jakby zza
mieście.
trudnym bądź co bądź
mr;ły. Niewyraziści albo wyraziści,
N ie tylko, bo przylożyl się - w
ale nieco na pokaz, jak w pozach
wielu wypadkach nawet walnie do portretów Matejki, Z Ludźmi nie
do przysporzenia Kominogrodowi
na pokaz wyrazistymi :__ o, jeszcze
trwalych. I tak
również wartości
człowiek nie
jak wyrazistymi! wspólnie z wojewódzkim konserulicach
za mlody spotyka się na
watorem, Z. Cieklińskim, spowodobezustanku.
bezkarnie,
wał nadanie szeregowi
Kiedy wspomnialem o pani Nada nawet z aprobatą obtlukiwanych
ratowskiej, przyszło mi na myśl
pałacyków oraz miejsc nader istotsiedzących
dwoje młodych Ludzi
nych dla pamięci narodowej ~ staw
pokoju
w
ze mną
wraz
tusu zabytków. Doprowadzi! do
instytucji, w której jeszcze pracuhistoryczne3
gmachu
przejścia
ję. Ci też nigdi· zie ratrzą na zegestię
„Białej fabryki" Geyera w
garki, nie urywają się. Ślęczą nad
MKiSz i stworzenia Muzeum Włó
przygotowywaniem do d1'1.tku cukienniczego. Do uporządkowania i
dzych masźynopisów. Siedzą nieraz
nadania obecnego wystroju zgliszdo późna. Czują się nie urzędnika
czom tragicznej fabryki na Radomi, lecz dzialaczami przysparzają
goszczu i u.czynienia z niej mauzotrwałych.
dóbr
cymi ku.lt'U.rze
leum. Zespól szeregowi inicjatyw
Przyszedł mi na myśl red. Tadeusz
nadal ruch. Popychaly je i popytragicznie
niedawno
Stefaniak,
późniejsze,
chają kolejne zespo!y
zmarly organizator „Wiosen Poedla których tamten nasz jest od
pełnych
zji". Znam w Sieradzu.
niepamiętnych czasów magmą bezinicjatywy i ciekawych pomysłów,
rodzaju warw
imienną, czymś
ludzi, pracownizapalu młodych
stwy kredowców. Niektóre inicjaków Wojewódzkiego Domu Kultury,
jak pomnik Reymonta tywy prowadzących poza tym klub litepo latach sfinalizowano, inne racki. To samo mogę powiedzieć o
jak Galeria Sztuki, nadal spadają
kierownictwie piotrkowskiego kluz planów.
bu „U Bony". Patrzylem niedawno
na pracowników Wydziału KultuNiedobrym zwyczajem jest anożycia t
ry Łódź-Baluty, zajętych organizawspółczesnego
nimowość
że
cją Dni Balut i oczy mi się śmiainicjatyw. Kto dziś pamięta,
ły •••
niespodziane odnalezienie w skła-
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szerzone więzienie policyjne, które
jednorazowo mogło przyjąć ledwie
dwa tysiące osób - Radogoszcz na
maleńkim kółkiem
było tylko
mapie. Ale dla uwięzionych za murami dawnej fabryki Abbego niewolników, było to przedproże piekła.
Radogoszcz był więzieniem niewielkim, ale przepustowym, a najkrótsza
droga za mury wiodła do lućmier
skich lasów, albo do wozu pogrzebowego „Przedsiębiorstwa Transportowego F. Krieger i Spółka" . Jeden z
grabarzy, który przyjeżdżał odbierać
zeznał później,
karawanem zwłoki
na procesie Waltera Pelzhausena, że
tylko w roku 1942 firma wywiozła
ciała blisko dwóch tysięcy więźniów.
Jednym tylko furgonem.
W Głównej Komisji Badania Zbroprzechowywane
dni Hitlerowskich
są grube tomy akt Sądu Okręgowe
go w Łodzi z roku 1947, oznaczone
sygnaturą nr XIV Ds 3885/47· Z suchych protokółów śledztwa i proces11
wyziera
komendanta Radogoszcza
przerażająca prawda o łódzkiej katowni, przez którą w ciągu lat oku-

swych bliskich

pii:ćdziesiąt tysięcy
pacji przeszło
Polaków. Trzydzieści tysięcy z nich,
są to oczywiście liczby przybliżone,
nie doczekało wolności. Pełnej prawdy nie poznamy już nigdy, jak nie
nazwisk ofiar ostatniej
poznamy
zbrodni Pelzhausena, których ciała
strawił ogień. Z dwóch tysięcy więź
niów, zasłuchanych w odgłosy zbliocalało ledwie
żającego się frontu,
dwudziestu paru niedobitków, którzy
cudem uniknęli kuli, odłamka granatu i ogarniających wszystko pło
mieni. Tej nocy, z siedemnastego na
osiemnasty stycznia 1945 roku, nie
jest zdolny oddać żaden opis. Język,
którym posługuje się człowiek przy
wyrażaniu najbardziej skomplikowanych uczuć, okazuje się narzędziem
topornym, kiedy przychodzi oddać
krzyk ostateczny dochodzący z pło
mieni Co myśleli, co czuli ci, najczęściej nieznani z nazwiska, ludzie,
kiedy otoczyła ich ciasna ściana paCzy mieli chociaż
lącego ognia?
świadomość, że ofiara ich życia nie
będzie nadaremna? I te nasza parnię~ odrodzi ich z popiołów?
Ulicą Zgierską pędzą dziś kolumny samochodów, ocierając się niemal
o mur dawnego radogoskiego wię-

Kaci i ofiara. -

jeszcze

zienia. Szóstego stycznia 1940 roku
na wewnętrzny dziedziniec, szczelnie
odgrodzony od ulicy, wprowadzono
Było
pierwsze kolumny więźniów.
dla dziejów
ich, tego pamiętnego
Łodzi dnia, blisko 800. Ujrzeli trzyna
zamienionej
piętrowy korpus
więzienie fabryki, niską halę zabuz szedowym
dowań gospodarczych
dachem przypominającym przewrócone schody, a pośrodku tego górujący nad wszystkim komin. W pobliżu muru oddzielającego więzienie
od Zgierskiej był wygrodzony drutem kolczastym kojec, miejsce upowykarzających ap~li I zadawania
myślnych tortur. Na co dzień policyjna załoga Radogoszcza zadowala
się mniej wyrafinowanymi zabawabyły bykomi: w ciągłym użyciu
a nawet metalowe
wce, gumowe,
rurki, albo pejcze. Jeśli ktoś znajdokolumny więź
wał się na końcu
niów i na komendę „drei" nie zdą
przez wąskie
się
żył przecisnąć
drzwi do głównego budynku, spadały na niego razy nierzadko kończące
się śmiercią.

W lipcu 1940 roku tymczasowego
komendanta SS zastąpił porucznik
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Senną ciszę majowego wieczoru przerwał pomruk silników. Po chwili nad horyzontem po·
Jawiła się niewyraźna sylwetka ledwo majaczącego w ciemności samolotu, który :Ulii.ył lot
i zatoczył duży krąg nad wyłaniającą się spoiród wysokich sosen l świerków polaną. Pilot
zmniejszył obroty silników i naprowadził maszynę wprost na wyłaniającą się z mgły wolną
przestrzeń· między drzewami. W tym momencie
za ogon.em samolotu wykwitła biała czasza spadochronu za nią druga, trzecia I następne._
Lotnik zatoczył jeszcze jedno ko~o nad polaną,
jak gdyby chciał sprawdzić czy wszystko w
porządku I nagle dodał eazu podrywając do
góry samolot, który zaczął oddalać się w kierunku wschodnim. Po kilku minutach słabnący
z każdą chwilą odgłos pracujących motorów
zaczął zamierać, aż rozpłynął się zupełnie w
ciszy leśnej... .
Bezszelestnie szybujące w spokojnym powietrzu spadochrony opadały coraz niżej, kolejno
znikając za ścianą drzew i tylko głuche uderzenia butów lądujących na ziemi skoczków
przerywały spokój wiosennej nocy. Każdy z
nich natychmiast odpinał szelki spadochronu,
błyskawicznie gp zwijał ·1 znikał w leśnej gęst
winie. Wkrótce i te odgłosy ucichły, nad polaną zapanowała cisza przerywana jedynie gło
sami budzącego się ze snu ptactwa ...
Wydarzenie to miało miejsce w maju 1944 r.
w okolicach Duninowa i Lipianki kolo Gostynina, gdzie została zrzucona 12-o&abowa grupa
żołnierzy radzieckiego wywiadu. W jej skład
wchodzili: dowódca - ps. „Grlsza", jego 11aBolesław Kostępcy: ps. "Szaszka" I Polak prowski, oficer polityczny spod Lwowa - ps.
„Roman", drugi oficer polityczny - ps. „Wilctor", radiotelegrafistka Ludmiła (nazwisko nie·
znane) - ps. ,,Natasza" oraz wywiadow.cy o
pseudonimach: „Wiktor Duży", „Wiktor Mały"~
,,Janek", „Mikołaj" oraz „Borys", „Jurek" i
,,Orlikn.
Pododdział ten posługiwał się kryptonimem
,,Jarowoj" i podlegał centrali kierowanej przez
„Bielowa" - stacjonującej wówczas w
płk
Brześciu n. Bugiem. Tam właśnie trafiały zaszyfrowane meldunki nadawane drogą radiową
przez „Nataszę''.

.Tuż od pierwszych dni działalności radzieckiej siatki wywiadowczej rozpoczął z nią współ
pracę polski ruch oporu oraz ludność zamie·
szkująca wsie w okolicach Gostynina, a głów
nie Lipianki, Kobyle Błota, Gerań, Gorzewo,
Pagórek, Bierzewice, Duninów I Inne. Dzięki
temu centrala w Brześciu otrzymywała szczeprzemieszgółowe informacje o lokalizacji i
ezaniu się wojsk niemieckich, dane dotyczące
przygotowywanych i budowanych przez oku-
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panta umocnień polowych 1 obiektów militarnych, a także sygnały o nastrojach wśród
miejscowych Niemców. Wspólnym sukcesem radzieckich wywiadowców I współdziałających z
nimi Polaków było np. odnalezienie i zbadanie
niewypału rakiety (przypuszczalnie chodziło o
V-1), która spadła w pobliżu wsi Kazimierzów
koło Lucienia i była gorączkowo poszukiwana
przez hitlerowskie wojsko i policję.
Sprawna działalność grupy wywiadowczej w
znacznej mierze była zasługą a Koprowskiego,
który jako Polak, nie budząc większej podejrzliwości Niemców, mógł poruszać się po okolicznych miejscowościach, zbierać potrzebne
informacje i utrzymywać łączność z okoliczną
ludnością współpracującą z radzieckimi skoczkami i dostarczającą im żywność, odzież, lekarstwa, baterie do radiostacji oraz przewodników. Cenne wiadomości mogły więc każdej
doby, o określonej porze docierać do płk „Bielowa".
Pracująca od kilku miesięcy, dosłownie pod
bokiem Niemców, radiostacja została w końcu
dokładnie zlokalizowana. żandarmeria i policjanci z Gostynina znając miejsce pobytu wywiadowców okrążyli ich kryjówkę. żołnierzom
radzieckim udało się jednak bez strat własnych
przedrzeć przez niemiecki kordon i dzięki dobrej znajomości terenu jaką miał B. Koprowski - zbiec lasami w okolice wsi Lipianki. Tam
zupełnie przypadkowo grupa nat)męła się na
robotnika leśnego - Stanisława Aftowicza,
który obiecał pomóc wywiadowcom pozbawionym zupełnie kontaktów na nowym terenie.
Przede wszystkim dostarczył on im żywność,
a następnie drewno i narzędzia niezbędne do
budowy ziemianki.
Wkrótce wspólnymi siłami urządzono wygodne schronienie, doskonale zamaskowane przed
wrogiem w gęstym zagajniku. Wywiadowcy
mogli więc znów rozpocząć normalną działal
ność i kolejne meldunki popłynęły drogą radiową do Brześcia. Centrala zaniepokoiła się jednak dekonspiracją siatki wywiadowczej, bowiem na rozkaz płk „Bielowa" podzielono ją
na dwie mniejsze grupy. Zgodnie z poleceniem
dowództwa sześciu czerwonoarmistów udało się
w lasy, w okolice Końskich, a Natasza oraz
czterej Rosjanie pozostali na miejscu. Dowództwo tej grupy powierzono B. Koprowskiemu.
Później w skład tej jednostki weszło jeszcze
kilku Polaków: por. Tadeusz Kwiatkowski, Jan
Kłosiński oraz mężczyzna o nazwisku Koza
i nieznanym imieniu.
Wśród informacji przekazywanych do centrali przez „Nataszę" bardzo ważną pozycję
stanowiły dane dotyczące kierunków i rodzajów
niemieckich transportów wojskowych przejeż
dżających przez ltacje kolejowe w Kutnie I

policji Walter Pelzhausen, z zawodu
Jeśli dotychszlifierz diamentów.
dla uwięzioczas Radogoszcz był
nych Polaków przedprożem piekła, to
przekształcić
potrafił
Pelzhausen
W
więzienie w piekło prawdziwe.
życiorysie, jaki napisał po wojnie 'w
amerykańskim więzieniu, na krótko
przed ekstradycją do Polski, swoją
działalność w Radogoszczu przedsta·
„Krótko
wił więcej niż skromnie:
po wybuchu wojny zostałem odko·
mendowany do Warthegau (Litzmannstadt). Tutaj pełniłem służbę policyjną do 15 stycznia 1945 roku, to
i zostałem
jest do dnia odmarszu
szkole policyjnej
w
zatrudniony
Drezno--Hel!erau I zarządzie policji
we Frankfurcie".
Pomijając to, że Walter Pelzhauzbrodniczą działalność
sen swoją
nazywa eufemistycznie „służbą policyjną", warto zwrócić uwagę na je·
szcze jedną istotną okoliczność. Choktórą
dzi o datę ucieczki z Łodzi,
podaje jako piętnasty stycznia 1945
r. Chce w ten sposób zrzucić z s-iebie odpowiedzialność za zbrodnię oprzed
statnią, za t~ tragiczną noc
wyzwoleniem, która przyniosła z jego ręki śmierć dwóm tysiącom lu-

Wywiadowcom radzieckim . zadanie to
niezwykle cenna pomoc ze strony
20- letniego Mieczysława - syna St. Aftowicza,
wciągniętego do współpracy z nimi.Miał on stały bilet umożliwiający mu bezpieczne i swobodne poruszanie się w rejonie węzłów kolejowych Kutna i Płocka. Cenne informacje uzyskiwał od kolejarzy i kelnerki z bufetu dworcowego w Kutnie.
Ten odcinek współpracy Polaków z radzieckim wywiadem udało mi ~ię odtworzyć dokładniej dzięki materiałom dostarczonym przez
mieszkańca KutMieczysława Ostrowskiego na. Z jego relacji wynika, że w chwili objęcia
bufetu kolejowego w tym mieście przez Niemca
Zauermanna, zatrudniono w nim same Polki,
Płocku.

ułatwiała

zeznawały jednomyślnie, że kierował
akcją likwidacji więzienia I zacierato
Jakże
nia dowodów zbrodni.
przypomina taktykę sądzonych dzi-

zbrodniarzy hitlerosiaj w RFN
wskich, którzy różnymi niedozwolonymi metodami usiłują zakwestionować prawdomówność świadków. Ale
polski prokurator przygwoździł Pelzjego własnym podpisem,
hausena
przedstawiając mu druczek zwolnie•
nia z więzienia, datowany siedemSwiadczyć
nastego stycznia 1945 r.
to może o tym, że decyzja likwidacji wszystkich więźniów została podjęta w ostatniej chwili, kiedy szybofensywa wojsk
ko zbliżająca się
radzieckich udaremniała deportację
skazańców do Rzeszy. Warto zwró·
cić uwagę na jeszcze jeden moment
charakterystyczny dla taktyki obrony wszystkich zbrodniarzy hitlerowskich. W procesie Pelzhausena występował jako świadek sprowadzony
Walter
z więzienia generał policji
Kueck, a więc przełożony komen·
danta Radogoszcza. Scharakteryzojako
wał on swego podwładnego
,statecznego urzędnika policji, ob:łarzonego dużą wiedzą i nie mniejszym doświadczeniem".
Ten „stateczny". trzymając się odobrał
c:reślenia Kuecka, oprawca,
godnych go współpracowni
~obie
ków. W pamięci więźniów Radogoszcza zapisał się szczególnym okru·
cieństwem łódzki volksdeutsch Josef
Heinrich, nazywany „Józiem". W poomysłowości konkurował z innym
Zachertem. Reinholdem
prawcą,
było
Częstą rozrywką tych panów
na oczach
strzelanie do więźniów
Nie dziwmy
pijanych prostytutek.
się, że po takich rozrywkach furgony firmy „F. Krieger i Spółka" nie
próżnowały.

Aby umilić tęskniącym do Vaterpolilandu wachmanów szarzyznę
cyjnej służby Heinrich wprowadził
któremu
„chrzest",
obowiązkowy
poddawani byli nowo przybyli więź
na katowaniu
niowie. Polegał on
bykowcami ofiary, której głowę zanurzano w beczce z wodą.
Wodną torturę stosowano także w
stosunku do tych więźniów, którzy
a
czymś narazili się wachmanom,
to nie było takie trudne, albo w celu wymuszenia zeznań - czym zajmowało się gestapo. Na dziedzińcu
zbudowano specjalne urządzenie, noszące w więziennym języku nazwę
kaźń. Był to po prostu ocementowany dół ze specjalnym daszkiem i
drewnianymi podpórkami. Unieruspechomioną ofiarę zanurzano w
cjalnie napuszczonej wodzie. Jeden
z więźniów zezna potem: „Nie wiem
o tym, by kogoś utopiono w ten spoże z
sób. Natomiast wiem o tym,
więfaiów, którzy przeszli przez kaźń
- żaden nie wrócił na celę".

„zastępowała" Ją

w dni wolne od pracy.
Natomiast wojskowe transporty samochodowe i caly ruch na tranzytowe; szosie przebiegającej przez Kutno obserwował nieznany mi
:z nazwiska kolejarz ze wsi Azory.
Dane liczbowe „Zosia", bo taki pseudonim
daliśmy Warmińskie;, przekazywała mi osobiś
cie, natomiast wiadomoAci od kolejarzy z Azorów zbierał Jankowski ps. „Skrzetuski". N aszq
działalność zaczęliśmy jeszcze przed napaścią
Niemiec hitlerowskich na ZSRR. Wtedy zbiorczo opracowaną informację przeka.zalem Sta·
nislawowi Marężowi z Warszawy.
Po zaatakowaniu ZSRR „Zosia" otrzymali!
drugie polecenie: w71mtan.y pieniędzy radzieckich na marki. Sprawa ta. miala ważne znacze-

' STANISŁAW

BĄKOWI CZ
które z wyjątkiem jednej, były osobami godnymi pełnego zaufania.
- Od 1940 r. - wspomina M. Ostrowski dostarczalem do bufetu kolejoweao piwo i lemoniadę

z firmy Fr. Bettin. Kiedy otrzymalem

polecenie nawiązania wspólprac11 z kimś pewnym i zatrudnionym na dworcu kolejowym.
Mój wybór padł na kelnerkę - Zofię Warmiń
czasu doską, która pomagała mi od czasu
starczając kartki na chleb t bulki, dzięki czemu moglem jakoś prze~ć. Byla to kobieta inteligentna i gorąca patriotka. Moglem więc bez
żadnej obawy powierzyć jej polecenie przekazane mi przez polski ruch oporu. Jednym z
pierwszych zadań, ja.kie ode mnie otrzymała,
bylo liczenie ilości pociągów z wojskiem i sprzę
tem bojowym przejeżdżających przez Kutno.
Aby nie zwracać na 1iebie uwagi niemieckich
szefów, za moją radą, po przejeździe każdego
transportu, wkładała do kieszeni fartucha jeden kapsel od butelki. Wkrótce też znalazła
sobie pomocnicę - Kazimierę Szewczyk, która

do

ODGŁOSY

I

dzL Na procesie, nie patrząc w oczy
ofiarom, które cudem uniknęły masakry, zarzucał im pomówienie, bo

I

ponieważ na zapleczu frontu -bylo
żolnierzy Armii Czf'rwone; walczących z

n.ie,

wiciu
Niem-

cami.
Już Po mojej ucieczce do Generalnej Guberni'
dowiedzialem się od Jankowskiego, którego
spotkalem w Warszawie, że Z. Warmińska byŁa
łączniczką radzieckich wywiadowców ukrywających się w lasach gostynińskich i du,ninowskich. Niezależnie od informacji dostarczała
ona im również żywnosć i pieniądze.

Gdy wojska Armii Czerwonej wyzwalając
kolejne ziemie polskie zbliżały się do Warszawy „Zosia" na polecenie Jankowskiego przekazała działającej w okolicach Duninowa siatce
radzieckiego wywiadu szczegółowy plan okopów I umocnień zbudowanych przez Niemców
w rejonie Gostynina i Kutna.
Pod koniec 1944 r. grupa Polaków współpra
z radzieckimi wywiadowcami została
rozszyfrowana przez Niemców. Nastąpiły liczne
aresztowania. W łódzkim więzieniu osadzony
cująca
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TyDko czołowe
na
działającej

KONRAD FREJDLICR

dowódca polskiej grupy - Jankowski,
spalony w obozie na Radogoszczu.
Wśród aresztowanych znalazła się cała rodzina
Andrzejewskich z okolic Strzelec oraz Z. Warmińska. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało się jej jednak uciec podczas transportu więź
niów i ukryć przed pościgiem. Dzięki temu do1
czekała wyzwolenia.
- Obecnie „Zosia" żyje w Jugoslawii w mieś
cie Maribor jako obywatelka tego kraju. Z mę
następnie

nazwisko Polić, zachowując jednak
przy tym &Woje, polskie. Kiedyś w korespondencji, którą utrzymuje ze mną - kończy swf'
wspomnienia M. Ostrowski - napisala: „Robiłam to wszystko, bo uważałam za swój obowiązek, ale uważam, że zbyt malo, bo żyję."

ża przyjęła
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zresztą

jak jej syn, urodzony

już

i wychowany

poza granicami naszego kraju.
Z radzieckimi wywiadowcami współpracowa
ła także córka wspomnianego wyżej St. Aftowicza - 21-letnia [rena oraz jeg-0 brat - Franciszek, który dostarczał grupie żywność „wygospodarowując" nadwyżki mąki i kaszy od
właściciela młyna, Niemca, u którego był zatrudniony, w miejscowości Bierzewice.
Daleko idącej pomocy, często z narażeniem
życia, udzielali radzieckim żołnierzom również
członkowie innych rodzin, m.in. Dulskich, Michalskich, Ciszewskich, Sławińskich, Kwiatkowskich, Rzepnikowskich, Zarębów, Paczy11skich,
Nowackich i Gralusów.
Radziecka grupa „Jarowoj" działała sprawnie
I skutecznie tuż pod bokiem Niemców aż do
jesieni 1944 r. 30 września tegoż roku ziemiankę wywiadowców przypadkowo odkrył niemiecJm myśliwy, który wybrał się na polowanie na

pogrzebu

bataliony 61 Armil,
skmydle
prawym
przyczółka magnuszewskie©Q, począt
powodzenia.· Nie
kowo nie miały
zdołały sfors0wać zamar:z.niętej Pilicy i przełamać niemieckiej obrony,
ponieważ podcrtas 25-minutowego a~
nie
piw;ygotowaaiia
tyleryjskiego
zniszczono niemieckiego systemu oFrcmtu polecił
bronnego. Dowódca
przedłużyć artyleryjskie przygotowanie do 155 minut. Wzięły w nim udział dwie (l BAC i 2 BAH) polskie
w
wchodzące
brygady artylerii,
skład artylerii 89 Korpusu ąrmijne
go i 9 Korpusu ~ardii. Pols·kie bry·
gady adylerii wystrzelały wówczas
pocisków do
razem ponad 11.000
przewiezienia których potrzeba było
22 wago.nów kolejowych, natomiast
cała artyleri<a 61 Armii wystrzelała
ogółem w czasie drugi~ artyleryjskiego przygotowania prawie 329.000
12 dużych
pocisk6w, czyli ponad
transportów kolejowych amunicji.
Niepomyślna sytuacja w pasie natarcia 61 Armii w dniu 14 sty~nia
1945 roku była przedmiotem naszego
Od
s:ecze-gółow~ zainteresowania,
powod1Zenia w forsowaniu Pilicy 1
Wisły zaleiało bowiem wprowadzenie
sił głównych 1 AWP do bitwy w celu
wy>zwolenia Wars·zawy. Ze wz.możonit
uwagą śledziliśmy zmagainia wojsk

lisy. Udając, że nic nie spostrzegł, wycofał się radzieckich wywiadowców w lasach duninowskich powierzono Stefanii Sławińskiej, mieszz pola widzenia obserwujących go żołnierzy rakance Lipianek. Nie było to łatwe, a tym bardzieckich i goszczących u nich Polaków i nadziej bezpieczne, jako że po obławie posterunki
tychmiast udał się do Gostynina, gdzie przeka·
niemieckie pilnie strzegły wszystkich dróg wiozał meldunek hitlerowcom.
dących w rejon działania wywiadowców.
Następnego dnia o godz. 6 ·r ano, na niczego
Aby nie wzbudzać podejrzeń żandarmerii, w
nie spodziewających się wywiadowców zorgawozem konnym
jedną stronę pojechała ona
nizowano wielką obławę. Około 500 żandarmów
wraz z gospodarzem Janem Wałęsą z Gorenia.
i policjantów oraz miejscowych uzbrojonych
Otrzymaną od żołnierzy radzieckich bombę uvolksdeutschów otoczyło kryjówkę czerwonokryła w koszyku z grzybami. Teraz postano- ·
armistów. W nierównej walce giną na miejscu
wiła wracać sama, ale inną drogą, przez wieś
wywiadowcy radzieccy: „Jurek", .,Borys" i „OrBoruchowo.' Kiedy zbliżała się do miejscowości
lik" oraz Polacy: por. Tadeusz Kwiatkowski
Lucień zatrzymali ją Niemcy. Nogi ugięły się
i Jan Kłosiński. Koza zostaje schwytany i dopod młodą kobietą ze strachu, a w myślach
staje się do niewoli.
żegnała się już z życiem. Na szczęście żandar
W tym czasie „Natasza" wraz z jednym z
mom, po wylegitymowaniu dziewczyny nie
przyszło nawet do głowy aby zajrzeć do koszyka z grzybami„.
Budynek arbeitsamtu wysadzono 4 paździer
nika 1944 r. Bombę podłożyła również S. Sła
wińska. Akcję tą potraktowano jako wspólny
akt odwetu radzieckich żołnierzy i polskich
partyzantów - za śmierć członków grupy „Jarowoj" i współpracujących z nimi Polaków poległych podczas obławy zorganizowanej przez
hitlerowców w lasach duninowskich oraz ·a
prześladowanie ludności cywilnej, udzielającej
pomocy wywiadowcom.
Udana akcja w Gostyninie wywołała nową
falę represji ze strony Niemców. Wielu mieszkańców tego miasta osadzono w miejscowym
areszcie, gdzie trzymano ich około miesiąca.
W gorszej sytuacji znalazła się natomiast ludność żyjąca w okolicach lasów duninowskich '
i gostynińskich. Rozpoczęły się tam liczne aresz·
towania, wywozy do obozów koncentracyjnych,
wywia<;lowców radzieckich oraz B. KoprowsK1m
·
a nawet wysiedlenia całych wsi.
przebywała w domu St. Aftowicza, skąd wieZa współpracę z czerwonoarmistami hitleczorem poprzedniego dnia nadawała kolejny
rowcy poszukiwali Edwarda Dulskiego, który
meldunek do centrali. Grupie tej, w porę ostrzeukrywał się w Gostyninie przy ul. Kościelnej
żonej przez łączników, udało się szczęśliwie
Kilka razy organizowano na niego zasadzkę,
przeczekać w ukryciu całą obławę. Wieczorem
w którą nie wpadł ostrzegany w porę przez
B. Koprowski wraz z dwójką Rosjan zaszył się
Siostra E. Dulskiego - Jadwiga
przyjaciół.
w lasach rozciągających siq dosłownie o kilka(obecnie nosi nazwisko Głogowska) pełniła
naście metrów od zabudowań Aftowiczów.
funkcję łączniczki między wywiadowcami raPłk „Biełow" zawiadomiony drogą radiową
dzieckimi, a współdziałającymi z nimi Polao dekonspir·a cji siatki wydaje następnego dnia
kami. Za tę działalność była aresztowana przez
rozkaz rozbitej grupie przeniesiepia się w reNiemców i wywieziona do obozu, który udało
jon Tomaszowa Mazowieckiego.
się jej jednak przeżyć i wrócić po. wojnie do
Lipianek.
Zanim to jednak nastąpiło, żołnierze radziecPo obławie na radzieckich wywiadowców pod
cy dostarczyli polskim partyzantom bombę ześcisłą obserwacją znalazł się również dom rogarową, którą postanowiono użyć do wysadze·
dziny Aft9wiczów, od dawna podejrzanych o
nia w powietrze niemieckiego arbeitsamtu
współpracę z czerwonoarmistami. 13 grudnia
(urzędu pracy) w Gostyninie, w którym zgro1944 r. aresztowany zostaje St. Aftowicz i wymadzono setki akt osób przewidzianych na wy•
wieziony do więzienia gestapo w Łodzi. Razem
wóz na roboty przymusowe w głąb Rzeszy
z nim aresztowano również mieszkańca Bie·
Z relacji żyjących obecnie świadków wynika,
rzewic - Nowackiego wraz z synem. Poszukiże transport „piekielnej maszyny" z kryjówki

.,,

Mimo 34-Letntego pobytu w Jugoslawti dosko·
nale jeszcze mówi i pisze po polsku, podobnie

ł
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TAMTE DNI

61 Armii z niemieckimi oddlziałami
w rejonie Warki.
nas również sywacja
na pra•
na pół.nocy od Warszawy,
wym skrzydle 1 Frontu Białoruskie·
g-0 w pasie natarcia 47 Armii, która
miała we współdziałaniu z 70 Armią
oskrzydi.ić
2 Frcmw B i ałoruskiego
Warszawę od północy.
dzień 14 styc.z~ia,
Szybko m i nął
pełen przeżyć i wrażeń. Póź.nym wieczorem dowiedLieliśmy się, że wojska 1 Frontu Białoruski ego przeła·
mały niemiecką obronę na odcinku
o szerokości do 55 km · i głębokości
do
12-18 km. Stworzono warUJ11ki
wpr.owa<l.zenia do bitwy 1 i 2 Armil
miały
gwardii, które
Pancernej
zmiażdżyć resztki niemieckiego opocu
i
i ruszyć w l<ierl.llllku Poznania
Odry. Na północ od Warszawy, ?.a
Bu~o-Na.rwią wojska 2 Fr<lflt.u Biało·
ruskiego głęboko włamały się w obro.nę nieprzyjaciela I powoli posu•
wały się w kierunku Mławy I Cie·
chanowa. Niemcy bronili się tam za•
ciekle Mieli na Mazurach i w Pruwięce'
sach Wschodnich 7Jt}acznie,

broniącymi się
Interesowała

wypalona fabT'lJka fmierci

Czas oddaldł wydairzenia ta.-nt.ego piątkU, który ko~y się
dniem wyzw<>lenia, kiedy radość zwarzył ból po odkryciu t:ra·
ged.ii Radogoszcza. Ten ból do nas wraca, stał się składnikiem
naszej pamięci, wspólnej pamięd, gdy coraz mniej już żyjących
świadków ocalałych w ogniu. Krzyk ostateczny pomordowanych
wraca do nas w każdą rocznicę tamtych dni. Spowszednienie jest
wrogiem pamięci, ale nasza pamięć jest od nie~o silniejsza.

został

' "

RUSZYŁA OFENSYWA
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Kiedy przerzed:z.iły się płomienie, policjanci, SS-maind i lotnicy
dobijali wystrzałami rannych i tych, którzy udawaLi mairtwych.
Z niemiecką skrupulatnością penetrowano wypalone pomieszczenia. z masakry uszli cało tylko ci więźniowie, któuy skryli się
w rezerwuarze z wodą i garstka ~zęśliwców, którym przez dach
udało się przedostać do kuchni, gdziie ukryli silę pod stosem
warzyw.
Kiedy dzJiewiętnastego stycznia 1945 roku radzieckie czołgi dotarły do wypalonej fabryki Abbego, ze zgliszcz wypełzło kilkunastu słaniających się ludzi. Rzadko· który mógł iść o własny~~
siłach. Radzieccy sanitariusze zabierali ich na nosze i przewo.zill
do szpitali.

Rewolucyjnego

1 Frontu Białoruskiego rozponatarcie w kierunku na Mo·

przez marszałka Georgija Żukowa ,
przeszły do natarcia na kierlll!lku na
Łódź i Po.mań. Warunki meteocoloGęsta
giczne nie- były korzystne.
mgła, unosząca się w dolinach Wisły i Pilicy, ograniczała widocmość
do 30G-400 m i bairdzo utrudniała
obserwację wybuchów pocisków artylerii oraz działań piechoty i czoł
gów na polu walki. Pomimo tego, ~
25-m.Lnu.towym artyleryjskim przygotowaniu, czoł·owe bataliony wyruszy.
ły do natarcia. Możliwe to było dzię
ki temu. że w artyleryjskim przygo.
jednocześnie
towainiu wzięło udział
dział i moździE!'r'.zy,
kilka tysięcy
tworząc przeciętmą gęstość 230-25 lu!
na 1 km fmntu. Potęż,na nawała og·
niGwa Z:niszczyła wiele niemieckich
gniaro oporu.

Siedemnastego stycmia 1945 roku, kiedy od wschodu niósł się
huk a.rmat, poszerz0111a o kilkunastu SS-manów
i hitlerowskich lotmków załoga Radogoszcza przygotowała się
do ostatecznej rm;prawy z więźniami. Nocą oprawcy wkroczyli
do cel i rozpoczęli masakrę. Likwidowano ludzi k0111dyginacjami.
Najpierw wymordow81llo wszystkich n:a parterze. Potem. zaczęto
wypędzać więźniów z trzeciego piętra, siekąc ich ogniem ka.rabinów maszynowych. Szeregi skazańców coLnęły się. Chyba po
raz pierwszy nie wykonano rozkazu wachmanów. Pe1zhausen
posłał Heinricha na - drugie piętiro. Wkrótce rozległy się bam
sbl"Zały. Wtedy zdziesiątkowanych więfmiów z drugiej k<mdygnacji spędz<J1I10 na pierwsze piętro. Nie ws:z.ys.r.y posł'llchaJd. Najba:rdzdej zdeterminowani rzucili się na oprawców.

Ruch.u

ze sir. 1

ma~uszewskiego i
siły główne wojsk 1
puławskiego
dowodzone
Frontu Białoruskiego,

narastający

'IO Łodzi .

ciąg

„ ' •

dlin.
Z przyez;ólków:

Przedstawiam bu tylko kilka sylwetek oprawców, ale trzeba
z blisko ST:eśćdziesięciu funkcjonar iuszy polkji niemieckdej zatrudnionych w Radogoszczu, żaden nie zasłużył sobie
na miano człowieka. Ich chlebem coduennym były mordy, bestialstwo, bruta1ne okradalllie więźniów z głodowych racji żyw
nościowych, wyłudzanie łapówek od rodzin skazańców. Symbolem
tych Niemców był skromny porucznik Walte.r Pelzhausen, chodzący w wiecL!l!ie zakrwawionych butach i pastwiący się nie
tylko nad więźniami, bo często, choć nie tak brutalnie, bijał także własną, zalęknioną Ż(lll'lę. Nie przeszkodziło to· wszakże Frau
Pelzhausen zwrócić się do „Najwyższego Trybunału Narodowego"
w Polsce z prośbą o łaskę dla współmałżonka, którego przedstawiła ja.kio łagodnego człowieka, niez-do1ne©Q d>o wyirządzerua komukolwieik krzywdy.

Zdjęcia a ArchiU>ttm M1.1.%ettm Historii

'

,. '

'

mią
częła

pamiętać, że

Pelzhausen śpieszył się. Szybkiie zlikwti.dowanie bl!isko dwu tylu&i okazało się niemożliwe, sdęgnięto więc po metody wypróbowane z powodzeniem w akcjach pa.cyfi.kacyjnych. Nad ranem, osiemnastego stycznia 1945 rdku, na parterze więzienia .
rozległy się wybuchy granatów. Główny korpus więzienia stanął
w ogniu. Więfmiów, którzy skakali z okien na dziedziniec, unlikając śmierci w płomieniach, dobijały salwy z broni maszynowej.
Stateczny urzędnik policyjny ' wied.ziiał, gdzie należy roestawić
ka.r abiny. Zgodnie z jegio plainem nie 1_>0wrllnien ocaleć ani jeden
świadek zbrodni.

•

Dalszy

Nie wracali też ci, którzy trafili do izby chorych, kit6reJ szafarzem był volksdeutsch Matthaus. Wielu z tych, którzy trafili
do szpitala „Mateusza" umierało śmiercią głodową, gdyż Matthaus zabrainiał podawania im żywności. Chorym dokuczało tak·
że ztmno, gdyt pod pretekstem · de-.i:ynfekcji odbierano im ubrania. Jeśli wbrew wysiłkom „Mateusza" więzień nie umierał, to
laską,
samozwańczy Arzt w białym kitlu starał się go dobić
która stanowiła symbol jego władzy i podstawowy instr·umelllt
medyczny.

sięcy

'

w.ojsk nit na kierunk'll WairstiaJWa Poonań - Berli'n.
WykONyst'lljąc dogodną
południu Polski, wojska

na

sytUJację

1· F·rontu

trzech dni
Ukraińskiego w ciągu
rozgromiły 4
całkowicie
4
niemi-ecką armię pancerną. 3 i

ofensywy ·

oraz dwa samoArmie Paincerne
dzielne korpusy painceme, pokonując
parły w
słaby opór nieprzyjaciela,
kierunku Kielc. Jędrzejowa i Często
chowy.· W tym czasie 59 i 60 Airmie
nacierały w lderunku Krakowa.
1ł sty~nia 1945 roku, wojska ra•
dzieckie na pomad 600..,kilometrawym
Kra.kowa,
froncie, od Niemna do
całkowicie zdruzgotały niemiecką O•
kolejlle1t>0
bronę. Ria~ziecka metoda

przechodzenia do nataircia poszczegól·
nych Frontów 1 Armii na różnych
kierunkach kompletnie zdezorgani·
dowo·
zowała system niemieckiego
dzenla oraz spowodowała chaos w
wroga. Uniemożliwfono
szeregach
dokonywanie .
wojskom niem:eckim
jakichkolwiek przegrupowań i zmu·
użycia
przedwczesnego
szono do
i rezerw. Po
wszystkich odwodów
trzech dniach ofensywy zimowej zGstały stworzone warunki do szybkiego wy:zwolenia Warsza'wy.

LEON DUBICKJ

wanym przez Niemców dzieciom St. Aftowicza
- Irenie i MieczysławoWi udało się wówczas
zbiec i ukryć.
17 stycznia 1945 r. w przeddzień wyzwolenia
Gostynina, podczas jednej z kolejnych obław
żandarmi natknęli się na młodego Aftowicza
przebywającego u swojej 74-letniej babci Leokadii Rosiak w Pagórku. Nie chcąc się dostać
żywcem w ręce Niemców, Mieczysław zaczął
się bronić. Żdążył zastrzelić jednego z żandar
mów, a drugiego ciężko ranić. Trzeci z Niemców zdążył go jednak dosięgnąć śmiertelną
serią z automatu. Rozwścieczeni żandarmi rozstrzelali na miejscu również babcię Rosiak. Tego samego dnia, zatrzymana wcześniej, siostra
Irena, po licznych. przesłucha
Mieczysława niach została bestialsko zamordowana prżez
żandarmów w więzieniu w Gostyninie.
Wkrótce do więzienia gestapo w Łodzi zosta·
ła zabrana także żona St. Aftowicza wraz z 13letnią córką Krystyną. Na początku stycznia
1945 r. udało im się jednak z niego niemal
cudem wydostać. Dużo szczęścia miał także
sam Aftowicz, który zbiegł z transportu więź
niów z Lodzi do Kalisza. Pozostający na wolności i ukrywający się aż do końca wojny jego
Franciszek - zaocznie został skazany
brat
przez Niemców na karę śmierci.
Wiosną 1945 r. do wyzwolonego spod hitlerowskiej okupacji Gostynina przybywa Koprowski wraz z „Nataszą" i jednym z wywiadowców z grupy „Jarowoj". Niebawem dochodzi do spotkania ze St Aftowiczem, u którego
spędzają dwa tygodnie na zasłużonym wypo.
czynku po dramatycznych przeżyciach ostat·
nich miesięcy. Beztroski „urlop" nie trwa jed·
nak długo. Do Kutna przyjeżdża wraz ze swym
sztabem płk „Biełow", który zarządza koncen·
trację wszystkich grup wywiadowczych dzia·
łających w różnych rejonach ziem polskich
znajdujących się do niedawna jeszcze pod oku·
pacją niemiecką. Niebawem cała jednostka roz·
poczyna intensywne przygotowania do dalszych
Niespodziewanie
działań na terenie wroga.
przerywa je jednak wiadomość o kapitulacji
hitlerowskich Niemiec. Radzieccy wywiadowcy
otrzymują rozkaz powrotu do kraju, a schorowany Koprowski zostaje zdemobilizowany I
przeniesiony do cywila.
Z rodziny Aftowiczów obecnie żyje tylko
najmłodsza córka Stanisław'l, mieszkająca w
Kowalu- i jego brat Franciszek żyjący w ł,.odzi
i korzystający z zasłużonej renty. W 1976 r.
Aftowiczowi udało się odszukać B. Koprowskie·
go, który wówczas zamieszkiwał w Słubicach,
gdzie prowadził warsztat szklarski.

ODGŁOSY
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ZAPIS I
Spori.oiwa Szkoła Podstaiwowa nr 55 przy ul.
Maokiewdoza.
Przed wejściem
zaitrzymuję
szkraba, który wypada z drzwi na ulicę, jakiby
łcigałio go całe iplem~ę Apaczów.
-

kl"zyczę, łapiąc

Stop! -

go

w:pół.

-

Po-

wiatr, Pod butami skJrzypł zlodowaciały śnieg.
Ale w mieszkaniu przy ulicy Sierakowskiego
72 jest clepło, cicho i przytulnie. Centralnym
meblem jest tu wielki regał zapcha111y książ
kaimi z <Wiedziny teatru, historii 5.71tuki, poezj1,
wypełniony płytami i kasetami magnetofonowymi. Na ścianach obrazy Garboilińskiego
l
Bobrowskiej. Gosq>odarz pnzed chwilą poiwrócil
z pracy.

przez bandytę na ulicy Łagiewn1ClkieJ. A więc
szpital, długotrwała rekonwalescencja. Wkrótce
też dały o sobie mać dolegMwości nabyte
na
przymus!JIWYch robotach.
Ponownie szpital,
skąd już nie powrócił. Mała Teresa została s
matką, która, by zapewnił! córce nMikę, rozpoczęła pracę jako S'7JWaozka w Spół<Wielni Pracy
Dziewiarskiej „Wzór". Droga Teresy była doś4
prosta: podstawówka, I.iceum
Pedagogiczne,

Łód7Jkiej t~aitrzyk „Quant",
leoi
to nie ro. W tym czasie pomał in•
teresującą grupę ludzi ze Zgierza, w
której
prym wiedli nauczyciele. Chcieli coś robić, nie
bardzo wiedząc jak. I talkie były pocr.ątkl teatru
.Orfa'.

Politechnice

wiedział, że

PORTRET B!Z RETUSZU

wiedz mi, czy tu uczy pani Teresa GZinkow3ka?
Tu. To panł od plywrunia. Ale teratZ ;e;
nie ma, jest na plyw<Uni.
Nagłym SZJM'pnięciem wyrywa ml się
w stronę ulicy Hipotecznej. A w s7Jk.<>le
trafiłem

na

Dyrektor

I

Córka państ·wa Glintkowskich, Ania, jes·t aamrat chorei, bierze antybiotyki. Mimo to dzielnie
się trzyma 1 kiedy fotoreparter szykluje się do
WY'koinacla portretu rodzilllllego,
stara
si11
uśmiechać. Teresa troskliwie otula Anię ple,<}
dem.

pędzi

huczy :

przerwę.

s'7Jltoły,

Krystyna Heba, mt'Jwi:

- Pracuje u naJS już 20 lat, prowadząc Muczanie początkowe klas 1-3. Jesit wybitnyrm
pedagogiem, co zresztą znalazlo swoje potwierdzenie u wladz zwierzchnich. Zresztą ocena jej
pracy zawodowej (na podstawie wizytacji Kuratorium Oświaty i Wychowania, a tOJkże na'Szych
obserwacji) jest najwyższa, to znaczy „wyróż
niająca się". Wysokie wymagainia wobec siebie,
wielkie zaangażowanie się w sprawy dzieci oddamych jej pod opiekę, obowiązkowość. Nil« nie
pamięta, by kiedykolwiek opuścila b-Odaj jeden
dzień pracy. Nawet gdy ktoś 'z jej domowników
jest chory, ona przychodzi na lekcje - nigdy
nie stara się wyróżnić, nie chce być r.aiwważa
na. To wypływa z jej chairakiteru, a nie z kaprysu czy fałszywej skromoości. Ot, taka niby
drobna sprawa: nauczyciele
zazwyczaa chcą
mieć tak zwane godziny pot1tadwymia.Towe. Ona
- nie, choć p0 skończonych lekcjach. w szkoie prowadzi po południu łWOje dzieci na plywal nię, wyręczając w tym rodzi<:Pw. Zauważyl
pan, że nasui szkola jest apOTtowa? Wlaśnie
pani TeTesa zajmu.je się kla.są pływacką. l tak
codziennie. Co jeszcze? Szybko zżywa się
z
dziećmi, szybciej ainiżeli inni nauczyciele do_ctera
do rodziców, poznaje sytuację domową kazdego
dziecka, z każdym z nich pracuje indywidualnie, bardzo przeżywa, jeśli coś jej s<ię nie udaje.
Jest przewodniczącą samok&ztalceniowej komis ji wśród nan czycieli klas 1-3, jest przewodniczącą zespołu
wychowaiwczego,
opiekunką
najmlodszej gTupy wiekowe;. Ba.Tdzo serdeczna,
koleżeńska, chciałaby się ze wszystkimi dzieU~
tym, co sama wie, jes,t w niej wielki lad wewnętrzny i zewnętrzny. Co jeszcze? Chyba trzeba dodać, że już w I klasie prowadzi kola zainteresowań, które normalnie są dopiero w klasach 7-8. Jedy~y klopot to ten, że co roku rodzice, przyprowadzając swoje
dzieci do ktasy
pierwszej, chcą a często wręcz domagają s•ię, by
uczyla je Teresa Glinkowska. Nie wiem,
~zy
dość powiedzialam, bo o tej nauczycietce mozna
byl-Oby jeszcze mówić i mówić.„

ZAPIS 11
Pobliski Zgierz. Styczniowa noc. W obskurnym budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy
ul. Swierczewskiego siedzą młodzi nauczyciele.
Dwa kaflowe piece są zimne jak lód. Gorąca
herbata po parn minutach staje się· lodowata, a
gdy ktoś zaczyna mówić, z ust wydobywa się
kłąb pary.

-

.f.L;

mówłę.

.

Nie myślala wówcza~ pant o innym zajęmęża?
·

-

ciu dla
-

Marian i teat.r -

wtdzę gdzie i11dziej,
bez tego życia.

to jedno. Ant ja go nł•

a.ni on nie

wyobraża sobie

Kiedy bylam mała - mó:wi Ania - zalodomu z tatą nwsz wspólny teat„ „Pod
starym marabutem". Graliśmy oboje, a ma.ma
byla widownią. I tak byto przez
kilka zat.
Byla w naszym teatrze kurtyna i piękny afisz,
malowcmy przez tatę.
-

łyliśmy w

- A ez11 terraa tatul ma czm ahodzić • tobq
na 8POCt!'Tlf, na wycieczki?

-

Czwmtkowe wieczory sq;ędzam w domu W inne dni buwa

mówi Marian Gl:inkowskd. róim.ie.

Powiedz od 7"111ZtL, że ieste.ł tu go.łciem wtrąca Teresa. Dla mojego męża ooba jeat
za krótka.
-

- Jak zwykle 'W'Jl'(>łb7"zymła·sz. Przecież
7"24 się, że ;esteśmy wszysc11 razem.

-

O,

wla.łn4e:

zdarrzo.

.ma-

rięt

Niniejszy s~ic jest poświęcony
nietypowej
rodzinie nauczycielskiej, choć zarówno Teresa
jak 1 Marian Glinkowscy są typowym preykła
dem drog,l. pewnego pokolenia.
Gdyby zacząć wertować pożółkłe księgi metrykalne, cofnąć się o parę drziesoiątków
lat,
wówczas okaże się, że antenaci obojga mał
żonków byli przedstawicielami łódzkiego prole··
tarlatu. Eugenia i Kazimierz Wardęszkiewiczo
wie, rodzice Teresy, mieszkali przy ulicy Pojezierskiej w jednopiętrowej czynszówce, zajmując przeżarty wilgocią pokój. Potem przyszła
wojna, okupacja, ojciec trafił na roboty do Reichu, zapadł na zdrowiu, a gdy po wojnie wrócił do Lodzi, któregoś dnia został postrzelony

Studium Naiuozyciels1kie, ll!lstytut
Nauczycieli.

Kształcenia

Antenaci Maria.na przywędrowali do Łodzi ze
wsi: dziadkowie ze strony matki byli fornalami
w majątku ziemskim pod Gostyninem, natomiast dziadek ze strony ojca był wiejskim kowalem w jednej z podłód:rklch
miejscowości.
Przed pierwszą wojną babka
Pułaozewska z
czworgiem dzie_cl przywędrowała do Lodzi, to
samo uczyniła także druga babka - Glinkowska z trzema synami. Tu jeden z nich, Bolesław, poznał Zofię Pułaczewską. Z tego związku
urodziło się im troje dzieci, a jednym z nich
jest właśnie Marian. Oboje rodzice byli robotnikami: ojciec - murarzem, matka - szwaczką.
Marian skończył podstawówkę, ogólniak,
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Łódzkie
go. Tu związał S<ię ze
Studenckim Teatrem
„Pstrąg" występując
jako aktor, później sam
założył swój własny teatr, Studencki Teatr Uniwersytetu Łódzkiego „STUŁ". W 1969 roku oba
te teatry się poląc:zyły, lecz Marian Glinkowski
zaczął odczuwać coraz silniejszą potrzebę szerszego wypowiedzenia się i scena teatrzyku stu- .
dencklego stała się za ciasna.
Jeszcze,
co
prawda ~iejako siłą rozpęqu, organizuje
prri:y

CzaS>em. Latem Jeździmy niekiedy „owe•
ra.mi do l.,agieumi·k lub
Arrurówka·, bowiem
tata sprClll.tńl tl4m B'kladakt.

Ania jest w VII B, w klaide ma•t ematyczneJ,

należy do kilku różnych kółek
mających odrębne pro.g ramy,

matema.tycznych,
uczy się angielskiego, pisze wiersze, a nawet zaiczęła
pisad
powieść. Ale bardzo chciałaby na uczyć się g:ry
na gitar.ze.
-

Ile masz łat1

._ DwanaAcia -

odpowiada Teresa.

Nieprawda., bo prarwie trzynaJcie.
· robią u mnie dziecko.
-

Ciągłe

Jest dobrą uczennicą,
„świadectwa z paskiem",

otrzymała
jut trzy
co uprawnia do pójś.
cia do liceum bez egzaminów. Są&:ąc z tegorocznyc~ oc;~n, czwarte świadectwo będzie także
„z paskiem .

- Czyja praca, Aniu, ;est ważniejsza: tatv
czy mamy?
-

Taty, bo jest ciekawsza, ale mam11

także ważna.

jest

Dom państwa GlinkOW5'kich został opanowany przez teatr, czemu trudno się dziwić sk~
trójka mieszkających tu ludzi uległa be~ reszty jego wpływowi. Większość rozmów w domu
dotyczy teatru, tego, co się dzieje na próbach,
.rozważa się możliwości nowych propozycji scenicznych. Teresa, jak dobry, życzliwy i mądry
J>!'Zl"jaclel Wie, 7.e poprzez pasję męża jej ży.
cie także nabrało dużo szerszych· wymiarów.
- Mogę jedno stwierdzić - mówi - że ży
cie z moim mężem nie jest nudne. Zdarz.a się,

te dŁugo w noc omawiamy sprawy scenografii,
teksty, grę aktorską, zastanawiamy się, co z tego przedstawienia będzie, komu i czemu
mis
ono służyć. W naszym domu ta-kich rozmów jest
więcej aniżeli rozmów o samym domu.

stniczyć.

Czy wyc1wdzimy w

kostiumach? - pyta
Maria.na Glinkowskiego, szefa teatru nauczycielskiego „Orfa".

ktoś

CZY TYLKO ZABAWA W TEATR?

- w

strojach z „mazenady". One będą dośd
czytelne dla dzieci.
-

A dz·ieci?

-

Co, dzieci?

ukończył podyplomowe studia w Międzywydzia:

-

Czy też je przebierzemy?

jął pracę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

-

Cv4 ty, sto pięćdziesiąt dzieciaków?

Marian Glinkowski, organizując swój teatr'.

łowym

chuchając

w

To jest pomysU

-

A teksty? Co z te"kstami?

-

Mam tu Galczyńskiego, Brzechwę, Chotom·

wia.no Gałczyńskiego, Witkacego, Baczyńskie
go, ~;>rowskiego .. Stachurę. Ostatnio idzie „Och!
Ach! - wspaniała błazenada, o której chciałoby się powiedzieć, że w tym szaleństwie jest
met-Oda.
/
Sama tylko „Orfa" nie
wysta'fcza jednak
Glinkowskiemu. Stąd nowe poszukiwania i nowy. teatr nauczycielski .,Prom", działający przy
Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Łodzi.
Na scenie tego teatru jest prezentowany obecnie „Lis" S. Mrożka, który przyniósł tak reży
serowi, jak i wykonawcom spory sukces.
Próby w teatrach zajmują mu trzy wieczory w
pozostał~ przygotowuje tzw. teatroskopy, c~yli
cykle wieczorów poświęconych ludziom i sprawom teatru, organizuje
wespół z Wydziałem
O~wiaty. Wychowa·n ia i Kultury Urzędu Dzielmcowego Łódź-Bałuty .,Galerie słowa i znaku",
ra.z ~ tygodniu prowadzi dla młodzieży łódzkiej
„lekcJe teatru" w ramach śródmiejskiej sceny
amatorskiej, a ponadto zajęcia ze studentami
pedagogiki kulturalnej z re~yserii małych form
teatralnych, prowadzi szkolenia partyjne wiceprezesuje w ognisku ZNP.„
'

Fajnie, Tolek będzie krasnoludkiem!

pyta Ba-sia.

-

A ja? -

-

Będziesz uczennicą.

-

Taką

-

Oczywiście,

-

Może

-

Jego nie

,-

z tOTnistrem?
ale kto będzie Winnetou?

Heniek?
będzie

w Zgierzu .••

Więc Mą:rian ..•

Mariain Glinkowski unosi rękę: Uciszcie się,
zaraz wszystko ustalimy, tylko
może dolejmy
wrzątku , bo przymarzłem do krzesła.
Teksty wędrują z rąk do rąk, potem odbywa
się ich czytanie, omawianie szczegółów.
Tym razem nietypowa próba teatru nauczycielskiego .,Orfa" w Zgierzu, prowadzonego
przez męża Teresy Glinkowskiej, Mariana. Zajęcia rozpoczynają się za1wyczaj późnym wieczorem. po godzinie 19 Trwają trzy. cztery godziny. Czasem dłużej. Ze Zgierza do Łodzi nie
jest tak daleko, lecz zanim Marian Glinkowski
dotrze do domu na ulicę Sierakowskiego, minie
północ. A ra1110 nie mo~na spóźnić się do szkoJy na zajęcia„.
I tak od ośmiu lat.

-

Nie jestem „nawiedzony" teatrem - mówi
U podloża tego, co robię,
Zezy rac3onalizm. Teatr jest z natury imprezq
społeczną. I Właśnie poprzez teatr czuję swoją
spoleczną przydatność. Wreszcie jest taką rzeczy~istością, w której
mogę budować swojq
utopię, to znaczy moje wyobrażenie 0 .łwiecie
takim, jakim on powinien być, jest miejscem,
gdzie realizuję ambicje dynamizowania postaw
ludzkich, postaw społecznych.
M~rian ~Binkowski. -

SZKIC DO PORTRETU
Za oknem dogasa styczniowy dzień. W gałę
ziach rozkołysanych drzew monotonnie zawodzi

.eonGŁOSY

UL i pod-

Nauczycielski teatr „Orfa" powstał w roku

ską, Konopińskiego, Kulmową.„

-

Społecznych

1972. Od tego czasu miał kilka premier. Wysta-

zgrabiałe ręce.

-

Instytucie Nauk

przy ul. Zakątnej, gdzie wykłada przedmiot wychowania obywatelskiego.

- Może je ubrać w maski z naszych wczelniejszych przedstawień? - proponuje
drobna

blondynka

""

- Przyzwyczailam się, choć kłedy Ania byM
malutka, nie byto mi latwo.

- Kochani, przecież to ma ·być impreza dla
dzieci. Teatr „Orfa" nte wystawia spektaklu
dla dzieci lecz organizuje dla nich
wspólną
~bawę. One muszq się baiwić, przeżywać, ucze-

Wreszcie wspólny wieczór.„ -

Foto: R. Łucyszvn

Wychodzę z mieszkania państwa
Glinkowskich późną nocą. Nagrałem sporo taśmy magnetofonowej, 7.apisałem kilkanaście stronic w
notatniku. Jednakże ciągle mam przeświadcze
nie, że portret rodzinny mimo wszystko nie bę
dzie doskonały, że nie będzie pełny choćby z tego powodu, że nie da się ludzkiego życia wtło
czyć w żadne, choćby
najbardziej
ozdobne
ramy •

WYPOCZ\'NEK
L
Niedziela, 13 stycznia 1980
roku. Godzina 10.30. Ruszamy
do Smardzewa. Zimno. Zza
chmur przedziera się powoli
słońce.

Mój znajomy, 7apytany, gdzie
najlepiej wybrać się w niedzienarty, powiedział:
lę na
Oczywiście do Smardzewa.
- A co tam 1est?
- Pojedź, to ~obaczysz.
Więc Jadę, choć nie bardzo
wiem, jak się do h;go Smardze. wa jedzie. - Przez Zgierz radzili jedni. - Przez Łagiew
niki - mówili inni. Je~iemy
więc przez Łagiewniki.
W Smardzewie są już narciarze. Samochody zatrzymali
przy drodze, prtYpinają narty
i ruszają w górki.
A gdzie tu można coś
zjeść,

czegoś

się napić?

W barze „Pod dzikiem".
Słońce już się przedarło priez
chmury. Zrobił cię ładny zimo·
wy dziei1. Jedziemy w stronę
Zgierza. Jedziemv teraz do „Malinki". Po drodze mijają nas
samochody z ~rzyczepionymi
na dachu nartami albo sanka·
mi. Jadą do Smat'dzewa.
Do Malinki też ciągnie sznur
samochodów. Ml'K uruchomiło
. „białą linię'', niezmotoryzowani
mogą więc przyjechać tu pro·
sto z Łodzi.
W „Malince" ludzi sporo. Drogi zapchane samochodami. Jest
też parking. Tablica ostrzega:
-

„Parking 'fliestr?eżony platny".
- To za co się placi?

pyta ktoś ciekawy, ale nikt
jakoś nie umie znaleźć odpowiedzi.
W •.Malince" ~ą t(Órki. sa wY·
ciągi dla narciarzy, duża tafla
lodu. Jest wypożyczalnia sprzę·
tu. Można wypożyczyć narty,
łyżwy. Ale są tylko małe nu·
mery.
Wjeżdżając do „Malinki" do-

Kiedy zorientowała się, te koń
Idzie w jej 'ilronę, zaczyna
uciekać, ale tak n.iefortunnle, że
wprost pod kopyta Woźnica za·
trzymuje konia. Wszyscy się
śmieją. Pani w .futrze też, choć
·
się nieżle przestraszyła.
- Jeszcze trochę, a będziemy
konie oglądali w muzeum -

mówi jakiś starszy pan ze
smutkiem.
- Co się dztwisz, że się prze·
tłumllczy młodzie
straszyła niec w okularach swojej dziewczynie. - A ty byś się nie
przestraszyła

ko.
-

Mamo,

konia?

pić! -

woła

dziec-

Gieniu, sko<'z do samocho-

du ł przynieś termos i kanapki.
Gienio idzie, a· po chwili
wraca. Towarzystwo siada przy
pod dachem.
okrągłym stole
śniegu. Obok
Sniadanie na
na c.ztery spusty
zamknięty
„barobus".
„Bar Jacek zaprasza„ -

glo·

si napis. I dodatkowa informacja, że do tego baru 50 m.
Nie powinnam się już dać na
takie zaproszenie nabrać, tym
bardziej, że 10 m od napisu
stoi zmontowany w campingowej przyczepie ,Rożen", a przed
nim spora kolejka. Już ten fakt
.sugeruje, że bar choć zaprasza,
to nie przyjmuje.
Zgadza się. Wejście do baru
„Jacek" pokryte nieskazitelnym
śniegiem.

W Arturówku są te! kioski
Ale wszystkie pozamykane.
Przed „Rożnem" nadal kolejka. Ludzie kupują kiełbaski,
spożywcze.

jedzą

stojąc.

Ktoś

odważny

siada przy ośnieżonym stoliku,
pozostałości letniego sezonu. A
teraz mamy zimę przecież.
Mimo że zbllt.a się' pora
obiadu ludzi nie ubywa. Amatorów odpoczynku na świeżym
powietrzu jest sporo.

myka się w przerwie obiado·
wej na 2 godziny. ,,Bywa T6to·
nież - pisze gazeta - że oboJc

dzteci korzystają 1 łodowtsk4."
nietrzeźWi."_

n.
W poniedziałek spróbowałam
też wyjaśnić przyczyny takiego,
jak to widziałam i opisałam
stanu organizacji zimowego wypoczynku. Informacji na ten
temat zasięgnęłam w Wojewódzkim Ośrodk11 Sportu i Re·
kreacji w Łod7.i.
Jeszcze nie tak dawno uważano, że wypocz inek należy tak
organizować, aby wypoczywają
cy mógł otrzymac wszystko na
najwyższym poziomie. No, może
nie na najwyżs"tym, ale na wysokim. Uważano zatem, :!:e w
ośrodkach wypoc7.ynkowych po·
winny być przyzwoite, dobrze
wyposażone i zaopatrzone re·
stauracje, dobr7.e zaopatrzone
wypożyczalnie 1iprzętu dobrej
jakości oraz w dużym wYborze,
że powinni być instruktorzy.
Dziś aktualny jest inny po·
gląd. Co można zapewnić wy·
Można im zapoczywającym'?
odpowiednie tereny.
pewnić
podstawowe urządzenia sanitarne, podstawowy sprzęt i pod·
stawową możliwość zaspokojenia pragnienia I głodu.
Skąd ten minimalizm? Z realnej oceny sytuacji. Przykładem
może być gastronomia. Modoby
przedsiębior
Łodzi zainteresują się ośrodkami wypoczynkowymi i wyposażą je w

się

wydawać,

łe

stwa gastronomiczne

odpowiednie unądzenia umoż
liwiające spożywanie różnych
posiłków. Ale ule. Nie mają
w tym żadnego interesu. WSS
„Społem" odpowiada tylko za
Arturówek i stawy Stefańskie
Reszta należy już do
go.
WOSiR. A WOSiR mote przede

BOGDA MADEJ

strzegłam

la"

napis: „Bar „Stodo·

zaprasza".

Postanowiłam

skorzystać z zaproszenia. Nie·
stety, na barze .,Stodoła" wisi
piękna kłódka. Zamknięty jest
również kiosk przy wjeżdzie do
„Malinki". Zaglądam przez wy·
bite okno. Na stolikach pością·
gana cerata. W musztardówkach zwiędłe kwiatki.
Ale w „Malince" można zjeść
coś ciepłego i napił się. Czynne
są dwie kuchnie l•Olowe. Jedna
serwuje piwo, "'Ytronetę, pepsi·
-colę. Wszystko podgrzane ..Jest
też kiełbasa na --iepło i kaszan·
ka. Jeść trzeba na stojąco.
Amatorów sporo Trzeba dłut
szą chwilę postał w kolejce,
żeby zdobyć podgrzane piwo I
kawałek kiełbasy Przy drugiej
kuchni polowej też tłok.
Wracamy do t,odzi. Po dro·
dze zatrzvmujemy się w Nowel
Gdyni. nachodzi południe. Sporo ludzi spaceruie po lesistej
drodze prowadzl!rej do kąpieli·
ska. Zamarzniętv staw uprząt
nięty kawałkiem. Po lodzie krę·
ci sie killmna!;tu łyżwiarzv.

Tato! A gdzie ten koń? -

-

pyta
-

r.hłopcz:vk.

Widziałeś,

zdąż yliśmy .

N ie

już

odjechał.

Musimy pocze-

·kać.

płonie
drzewami
Przy r~nisku pusto.
Restauracja czynna. Sporo wo!·
nych stolików. o\le restauracja
czvnna tu jest 1awsze.
Z Nowej Gdy!ll jedziemy, do
Arturów ka.
Między
o~nisko.

-

Arturówek cieszy się naj·

poin·
większą popularnością formował mnie inny znajomy.
-

Tam zawsze i>dno iudzi.

Prawda. Ludzi hJ rzeczywiście
nareiarze,
Łyżwlar7e,
sporo.
spacerowicze. 3q tei amatorzy
konnych orzejażd7:ek. Właśnie
ruszaja sanki. Kl'ń stąoa po·
woli. Sar.kh zawracają. Pani w
futrze idzie prosto na konia.

A jak odpoczy„:ają mieszkań·
cy Pabianic'?
Przy wjeżdzie do miasta, przy
słynnym ongiś

,zakręcie śmier·

ci" tablica infot'macyjna głosi,
że „Businka" micsci się przy ul.
Bugaj 10. Przed pabianickim
kąpieliskiem kilka samochodów.
Amatorzy łyżew mają tu trzy
różne tafle lodowe, po których
mogą się ślizgać. Z megafonu
płynie muzyka. Czynna jest kawiarnia. Ale amatorów ślizga
nia się nie ma wielu.
W poniedziałek, z porannej
prasy odnotowuję informację o
tym, jak wypoctvwali łodzianie.
„Głos Robotniczy": „U zbie·
Stefana
gu. ulic Zgierska
Spóldzielnia „Loi<ator" urządzi·
dla
ła o§wietione lodowisko
najmłodszych, '!Zynne codzien·
nie od 17 do 21."

dowiaduję
się również, że: ,_ Także w obiek·

Z informacji tej

cie „Mrożynka" w GlO'W'f!.ie na
miejscowym zbio„ntku wodnym
czynne jest jtl.Ż 1.odowisko..."
Ciepłą herbatq można dostać

tam w pobliskim barze „Kefirek".
Nieco więcej Informacji przy·
nosi popołudniówka „Express
Ilustrowany". A\ \''lęc, te o go·
dzinie 10 na ~?tucznym lodowisku w osiedlu . Zarzew" śliz
gały się dwie (!) osoby, i że du·
żym powodzeniem cieszy się lo·
dowisko w parku im. Promienistych. Pr-zychodzą tu odpo·
mieszkańcy
czywać nie tylko
Bałut, ale Sródrnleścia, Karolewa i Widzewa Wschód.
„Może tajemnieq f:!OWOdzenia

jest fakt - pisze „Express Ilustrowany" - że no. terenie tego

znajduje się
wlaśnie ośrodka
kawiarenka ser•.cująca gorące
dania ł napoje? ( ..J A na więk·

szo§cf lodowisk

tego

włafaie

brakuje."

I ciekawostka. Lodowisko na
stadionie KS Metalowiec za-

wszystkim sawneć umowy 1
ajentami, bo gdyby tego nie
zrobił, to w ogóle nie byłoby
nic do jedzenia i do picia.
Poza tym więks:r.ość ośrodków
rekreacji w Lod1I I wojewódz·
twle przystosowana jest przede wszystkim do i:ezonu letniego. Wtedy można więcej dać
klientom, szuka}ą oni wówczas
raczej czegoś do ochłody nii
do zagrzania się.
Istotną przes.ekodą jest jed·
nak brak kanaliZRcji. Tak jest
na przykład w ,Malince". W obecnej sytuacji "lit' ma żadnych
dop„cwadzenla ka·
możliwości
nal!zacjl do „Mal•nkl" I prak·
tycznie nie ma tam żadnych
rozbl.ldowania gamożliwości
stronomii, która mogłaby rów·

Jana. Ale to projekt dość od·
Rudzka Góra do WOSiR
jeszcze nie na I ety, ale władze
dzielnicy widzą tu w przyszłości
spory ośródek ~portu i rekreacji, więc kiedyś przejdzie we
WOSiR. Tylko, te
władanie
Rud,:ka Góra leży również w
rejonie pozbawi:mym kanalizacji. W Głownie natomiast nie
przewiduje się budowy żadnych
restauracji, do
~awiarni czy
istniejących nie ~est daleko I
one muszą zaspokoić wymagania wypoczywają<.ych w „Mrolęgły.

żynce".

Perspektywy -

jak z tego

nie 'lą porywające.
widać Wybierając się na narty czy
łyżwy zawsze dobrze jest mieć
ze sobą termos r-ełen herba ty
czy kawy. Tylko, gdzie go pótniej zostawić na przechowanie?
Zmotoryzowani nie mają kło·
potu. PrzechowuJą wszystko w
samochodach. Nawet, jeśli samochody zostaw~ają na parkingach płatnych, ale niestrzeionych. Dlaczego Pą płatne? Bo
płaci się ia miejsce do parkowania. To miej'ilce trzeba bvło
wykupić, nie :>trzymało się go
darmo. Zgoda, ale dlaczego są
niestrzetone? Bo na tak krótki
czas, na jaki &ostawia się samochód, jest to niPmożliwe, aby
WOSiR wziął na siebie -odpo-o
za pozostawiony
wiedzlalność
samochód I pozostawione w
nim rzeczy. Tot'!t część kierowców parkuje na poboczu dróg
dojazdowych, uzyskując ia dar·
mo takie same werunki. Zai{azu parkowania tam nie ma.
Co mają robić niezmotorypostulują
zowani? Niektórzy
przechowalni
zorganizowanie
odzieży i pomieszczeń choć w
jakimś stopniu ogrzanych, aby
można było gd~!eś usiąść i w
cieple odpocząć po ślizgawce
czy jeździe na 'lartach. Myślę,
że o takie pomieszczenia nie
byłoby trudno. Na razie narciarze cały swój bagaż woią w
plecaku.
Nie wszyscy tet jeżdżą do
ze
rekreacyjnych
ośrodków
swoim sprzętem, licząc 'na to,
że coś sobie po.tycią. A z tym
bywa róinie. Ogółem WOSiR
posiada 1.200 butów z łyżwami,
600 par nart do zjeżd~ania, 400
l)Qr nart do biegów, 600 oa"
butów do nart i ?OO sanek. Ma·
lo tego, jeśli wzią(' pod uwagę
potrzeby. Sporo, jeśli wziąć pod

tego sprzętu.
czasem czekać na
łyżwy czy narty i to deneńvu
je. Ale trzeba też pamiętać, że
WOSiR nie zawsze może uzuswój ltan posiadania
pełnić
sprzętu, gdy! na rynku jest go
mało, a plerwszenstwo w kup·
nie mają indywidualni klienci.

uwagę

wartość

sek z tego, co napisałam wydaje 1'.li się prosty i oczywisty.
D~cemam pracę tych, którzy
organizowani-em
zaJmują su:
wypoczynku, doceniam
nam
kłopoty, z jakimi muszą się uporać, aby C?ś z tego wyslło.
Ale wydaje ml się, te my
wszyscy dopiero się uczymy
Sprzęt może wypoty~yć każdy,
prostego, t:imowego wypoczynkto zechce i do~tanie. Umiejęt
~u. Uczymy się organizować go
ności posługiwania się sprzętem
1 uczymy się z .1iego korzystać.
nie są brane pod uwagę. Opłaty
jut wiadomo, że o
Dziś
za wypożyczenie są niewielkie.
ws~ystkim decy-:łuje pogoda, że
Możliwości napraw ograniczone,
takich zapalony-.:h narciarzy l
jako że i sprzęt nie jest najłyżwiarzy, którzy pojadą na ·lód
lepszej jakości 1 nie wszystko
czy śnieg o każdej pogodzie jest
da się naprawić. Mamy więc
mało. Jeśli więc nie ma pogotaki stan, jaki jest, co nie zady; lodowiska I górki świecą
dowala ani wypoczywających,
pustkami, a wtedy nikomu nie
ani organizatorów wypoczynku.
Jest potrzebna 'lnl gorąca kieł
W tej sytuacji przydaliby się
basa. ani szklanka herbaty. Lainstruktorzy, kt:kzy pokierowatem zresztą jest podobnie Orliby początkującymi, nauczyli
ganizator musi 7.atem liczyć się
Ich czegoś, aby obok przyjemz ryzykiem, ale to nie powinno
ności jeżdżenia r1a nartach czy
zbytnio krępować Inicjatywy.
łyżwach był też z tego jakiś
Wiadomo również, że w wolpożytek. Owszem WOSiR zwróne soboty nic ~ię na ogół nie
cił się do PTTK, Akademickieudaie. W ostatnią wolną sobotE:
go Klubu Narciarskiego, AZS I w Pabianicach 'la „pierwszy
TKKF z propo7.yt:Ją, te zatrudślad", czyli na Imprezę dla poni instruktorów. Zgłosiło ~ię
czątkuiącvch nar-.:iarzy orzyszło
t r ze c h, ale jak usłyszeli, że
15 osób. Organizatorzy mówią
za 26 dni pracy tfostaną z górą
- mało. Ale ·cz:v ja wiem, czy
3.700 zł roześmieli się. Mieli z
to jest mało? Si;dzę, że coraz
czego. Na 11tokacb Bukowiny . Więcej ludzi przyv,wyćzai· się do
Tatrzańsklej na przykład biorą
te~o, że można w. ~iedzielę jeź
zupełnie legalnie 15 zł za godzić na nartach, te można niedzinę od osoby, .leśll popracują
dzielę spędzić na świeżym potylko 4 godziny I co godzinę
wietrzu. I jak irh już będzie
hędą uczyć je~dzić na nartach
wielu, to co wtedy?
10 osób, to ich ~niówka wyJuż dziś niektórzy postulują,
niesie 600 zł. Po sześciu dniach
aby pomyśleć o organizacji
pracy będą już mieli w kiesze„expressu-narty" w Góry Swię
ni 3.600 zł.
tokrzyskie lub tio Jury KraWOSiR w Łodzi będzie miał
Sląsk
kowsko-Częstochovtskiej.
46 instruktorów w lutym. Będą
ma Beskidy I Tatry i ze Sląska
to studenci l"i:wartego roku
jetdzl się tam l'Ja wolne soboty
A WF w Pozna n' u Prowadzone
przez nich zajęcia liczyć im się I niedziele. Wrocław ma Snież
nik f Karkonosze i tam się też
będą jako obowiązkowa prak·
jeżdzl na narty. A Łódź ma nie
tyka. WOSiR dy<1ponuje obecnie
tak znów daleko - niewątpli
tylko stratą narciarską, której
wie mniej atrakcyjne - Góry
członkowie czasem. przy okazji,
Swiętokrzyskle I Jurę. Ale z
zwrócą temu lub owemu nartam na narciarzowi uwagę na popełniane Łodzi nie jetdzl się
ty. Czy nie ma rhętnych? A
błędy w jeżdzie.
może by tak spr1>bować? Może
je- nie od razu będzie Uum.
wyliczyć
Można byłoby
szcze kilka różnych braków tej
Bo my CJię 1opiero uczymy
podstawowej re!ffeacji, najpro- odpoczywać. I '11yślę, że orgastszej, jaka wynika z faktu, że nizatorzy nie m:igą o tym zamamy śnieg I mróz. Można bypominać. Uczmy się razem, bo
łoby przedstawić racje organiinaczej nic z tego nie wyjdzie.
zatorów, ale rzecz nie w tym.
Nie wspominam tutaj o innych
formach działaln'.>ści WOSiR, bo
Foto: L. Wlodkowski
nie jest to moim celem. Wnio-

Trzeba

więc

spełniać
należycie
nież zimą
swą rolę. Nie mlł również moż
tam
liwości, aby doprowadzić
niezbędną eneraię elektryciną.
W „Malince" - lak mnie ia-

pewniano - czynny jest pawi48
na
lon gastronomiczny
miejsc, co może nie odpowiada
potrzebom. ale obok kuchni (>o·
lowych zapewma podstawowe
możliwości zaspokojenia głodu
i pragnienia. Do t"go pawilonu
jakoś nie trafiłam.
natomiast
Artur6wka
Dla
przygotowany ie<>t plan budowy
zajazdu, który umieści się w
dawnej leśniczówce. Prace rozrok\\, ale
poczną się w tym
będą prowadzone własnymi si·
I potrwają ,ną
łapti WOSiR
rzeczy dość długo. Ale w Arturówku trzeba „oiwlązać dwie
podstawowe sprawy: oczyszczalnię ścieków i rozbudowę zasi·
elektryczną.
lania w energię
Bez tego niewiele można będzie
osiągnąć. A tego jut nie da
się

zrobić

własnymi

siłami

WOSiR.
W projekcie fest budowa zajazdu przy dworku na stawach
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WŚWIECIE
l marihuany.

Młodociani

narkomani,

powołując się na
autorytety lekarskie, lansujące opinię, że „trawka"

mniej szkodzi od alkoholu I zwykłych papierosów, postanowili przyzwyczaić Madryt jego mieszkań
ców i władze - do tej niewinnej
używki.

Najwięcej
wzbudzają

Zaczęło się

Obecnie wincji (czy

jednak
kontrowersji
kwestie autonomiczne.
od Basków i Katalonii.
nie ma już prawie proteż,

używając

określeń

hiszpańskich, kraju), gdzie nie walczono by o suwerenność. Wspomina się o Nawarze, o Walencji I Extremadurze, Galicji, Aragonii, , ba!
nawet Balearach i Wyspach Kanaryjskich, nie mówiąc już o Andaluzji, która, tradycyjnie, celebrowała
2 grudnia swoje narodowe
święto.
Celebrowała na terenie całej Hiszpanii, a więc także w Madrycie, na
placu Swiętej Anny, który usytuowany jest tuż obok mojego hostalu.
Usadowiłem się tam
na
ławce,
nim jeszcze weszli na trybunę pierwsi mówcy - politycy, poeci, działacze kulturalni i, tak jak można
było przypuszczać,
autonomia stanowiła dominantę rozważań. Z poszczególnych wystąpień wynikało, że
Andaluzyjczycy aczkolwiek mówią

źe policja wie, jak broporządku. 1Czternastu faszystów
momentalnie trafiło za kratki. Póź
niej zostali zwolnieni za kaucją . Ponieważ wysokość owej kaucji wyno~
siła od miliona do
dwóch miliardów peset, możemy sobie wyobrazić, z jakich klas spolecznych rekrutują się falangiści.
Robotnik
nie
mógłby tyle zapłacić.
Tym niemniej, właśnie sprawa

radykalnie,

nić

autonomii jak woda na mlyn falangistów, którym przewodzi Bias Pinar, Falanga występuje
przeciwko
autonomiom i dzięki temu zdobywa
sobie zwolenników:
'Tym, którzy chcą dzielić świętą
mówimy: Nie!
- Wszystko dla si lnej, zjednoczonej ojczyzny!
-

H iszpanię,

Taki mniej więcej ton mialy wyfalangistów na wiecu zorganizowanym 18 listopada 1979 r.
w rocznicę śmierci generala Franco.
Wiec odbył się na Plaza del Oriente. Według organu . falangistów
stąpienia

(Et Alcazar)

zgromadził

800

tysięcy,

według

obiektywnego i najlepszego
chyba dziennika hiszpańskiego El
Pais, zaledwie 400 tys. Gdyby przyjąć, że demonstranci rekrutowali się
wyłącznie z czteromil!onowego Madrytu, byłby to procent spory, spra-

Caudillo de Espana por la Gloria
de Dlos, z każdym dniem wypada·
ją z obiegu, a w ich miejsce poja•
wiają się pesety z podobizną króla
Carlosa I, który zresztą na mocy
uchwały zdobi
teraz, w miejsce
Franco, ściany wszystkich koszar
wojskowych i posterunków policji.
Komentarze związane 2 drugą wojną
światową w
czasopismach, książ
kach, radio I telewizji zdecydowanie
i jednoznacznie, dużo nawet chyba
ostrzej nF w innych krajach zacho·
du, potępiają hitlerowskie Niemcy.
Taka jest prawda, o dzisiejszym
Ma drycie i całej współczesnej Hiszpanii.
Madryt jest sprawiedliwy!
Arafat został przyjęty przyjaźnie,
prawa narodu palestyńskiego
uznane. Pierwszy program radiowy
emituje pieśni partyzantów nikaraguańskich. Castro,
choćby dlatego,
ż . mówi po hiszpańsku , cieszy się
tu dyskretną sympatią. Z kolei, mimo że także mówi po hiszpańsku,
atakowana jest z wielu stron junta
chilijska.
Południowych
Amerykanów jest
zresztą w Madrycie tysiące. Włóczą
się po ulicach,
wysiadują na placach, są źródłem poważnych problem ów - kradzieży, gwałtów, narko-

ANDRZEJ MAKOWIECKI

(KORESPONDENCJ" Z HISZPANII)
Wbrew temu, co pan Dobrzyński
w
swoim przewodniku,
Madryt jest miastem pięknym i ekscytu j ącym, ale trzeba tu parę mies ię c y pomieszkać, aby to zrozumieć .
Nas Polaków, traktują w Madrycie,
jak również w pozostałych regionach
Hiszpanii, ze szczególną sympatią,
pewnie dlatego, że nie ściągają tu
jeszcze watahy handlarzy z kartonami licencyjnych papierosów. Nigdzie chyba poza Hiszpanią nie spotkasz ludzi tak życzliwych, godnych
i usłużnych jak w Madrycie; przyglądając się im w sklepach, w kinach, w autobusach,
w dłtigich (i
jedynych) kolejkach po loterię, która jest narodową pasją Hiszpanów
- widzisz, że równie szarmanccy l
grzeczni są w stosunku
do siebie:
niewymuszony uśmiech, ustąpienie
miejsca,
serdeczne pozdrowienie;
człowiek
(mężczyzna czy kobieta)
zabierający się do zjedzenia kanapki,
wpierw zaofiaruje poczęstunek
nieznanemu sąsiadowi w przedziale;
policjant przejdzie z tobą dwieście
metrów, aby dokładnie pokazać ci
drogę. Konduktor, z którego ręki odbierasz sprawdzony bilet i któremu
mówisz rutynowo:
- Muchas gracias (bardzo dziękunapisał

ję).

Odpowiada z pochyleniem głowy;
- A usted (to ja panu dziękuję).
Doprawdy I Obserwując Hiszpanów
- nawet tych z dzielnicy nierządu,
która zresztą ogranicza się tutaj do
dwóch niewielkich uliczek: Cadlz i
Montera nawet tych z placów I hal
targowy~h, z bingo I bilardzlarni,
gdzie przecież chodzi o pieniądze kupujący nie kłócą się ze sprzedawcami, prztgrani podają wygranym
rękę, i dlatego,
doprawdy, trudno
uwierzyć, że Hiszpania ma lcrwawą
hist o rię, że była tu
wojna domowa
i że teraz, w dobie lcształtowan!a się
demokracji, każdy dzień przynosi
niesp o dzi a nkę wybuch, porwanie,
zabójstwo, pogróżkę.
Zatem, podskórnie, drgają nerwy
wielkiPgo miasta.
Zgiełk
ludzkich
gł osów dudn i ących
w czeluściach
wąskich
uliczek
przerywa nagle
krzyk protestu, nieprzerwana detonacja snmo(hodów na gl ównyeh arteriach zakłócona jest raz po raz
rykiPm policyjnych syren. Nie, Madryt nie jest spokojnym miastem!
Z o dwil żą przyszły swobody, ·ale pojawiły się również troski, NIP tylko,
rzec2 ja sna, polityczne. Bo jak wolność to wolność ! Skoro w całej 'zachodniej Europie dozwolona jest prasowa, książk o wa I filmowa pornografia, dlac1.Pgo niby mamy być gorsi? Więc spadł wreszcie na złaknio 
ną . h i s1pa ńską ziemię
grad zakazanych owoców - lcioskl I księgarnie
roją się od nagich
piękności,
kina
dr ugiej i trzeciej kategorll lecą na
zbiorowej kopulacji. Jedne swobody
pociąga ją Inne. · Jeśli są tygodniki dla
panów I pań , tu I ówdzie akt lesbijski, to dla czego niby dyskrym i nować
hom os ek~u alis tów?
Wychodzi zate m
pismo Homo Poder. Ba, Don Pedro

,
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się
skłonności

domaga

zalegalizowania swoich
przez Kongres Deputowanych, I kwestia, wciąż nie załat
wiona, trafia przecież na tapetę.
Jedni domagają się rozwodów, inni legalnego przerywania ciąży. Na
murach pojawiły się ulotki z donosem, że 12 kobiet pochodzenia robotniczego, każda z wielodzietnym
przychówkiem, skazanych zostało na
dwa, trzy, pięć lat więzienia za pozbycie się płodu. Jak dotąd, o czym
pisała Już w
„Przekroju" Urszula
Aszyk, sprawę załatwiają samoloty
czarterowe, transportujące
każdy
dwieście trzysta ciężarnych, zamężnych I niezamężnych
kobiet na
fotele ginekologiczne w Londynie.
Interesy ścierają się, kontrują. Mło
dy rząd I młoda demokracja nagabywane są ze wszystkich stron, bowiem: nikt nie chce czekać, każdy
ma do władzy bardzo pilną sprawę.„

Zawodowi piłkarze domagają się
ubezpieczeń . Muzycy rozrywkowi innych płac i innych warunków pracy. Strażacy 1 śmieciarze,
którzy
zresztą nie przemęczają się zbytnio,
też mają

swoje pretensfe. Strajkiem
grożą hotelarze, którym podniesiono
podatki oraz meteorolodzy.
Widziałem kilka
demonstracji. Z
dzielnicy uniwersyteckiej Moncloa
studenci krzyczeli. - Admisión total/
Nie wiem dokładnie, czy chodziło o
przyjęcie
zwolnionych niegdyś profesorów, czy też o dopuszczenie do
egzaminów wszystkich słuchaczy. W
czwartek, szóstego grudnia, tłumy
młodzieży, mającej
raczej niewiele
wspólnego
klasą robotniczą, protestowały przeciwko nowemu statutowi pracy. Parę miesięcy wcześniej
arystokracja protestowała na Puerta
dei Sol przeciwko wszelkim autonomiom.
- Todo por La Patria! Espana unida!
Decyduję

się

złamać

konstrukcję

korespondencji, albowiem nie przed
paroma dniami, nie przed godziną,
ale w tej właśnie chwili dowiaduję
się przez radi o (14. 12. 79, godz. 8.00),
że owe tłumy , którp wa liły wczoraj
z kierunku Moncloa, wype' iając
szczelnie calle de la Princesa, calle de
Preclados. calle del Canaen I Calle
de Montera, stanowiły resztki rozpę
dzonej demonstracji przeciwko autonomii uniwersytetów. Ci, co byli za
ziednoczeniem uczelni, zbudowali na
u.licach bary~ady z publicznych ła
wek I wzięli w kocioł " nterweniującą
policję, na którą
posypały się kamienie. Policja odpowiedziała strzałami Rezultat wielu rannych po
obu stronach oraz dwóch zabitych,
dwudziestoletnich studentów. W kieszeni jednego z nich znaleziono w
czasie autopsji większą ilość pienię
dzy, co
automatycznie wzbudziło
w ątpliwoś<;i.

W połowie listopa da wieczorem
zmotoryzowa ne oddzi a ły policji krą 
żyły przez wiele godzin po ulicach i
placach, na których m ia ła odbyć się
demonstracja konsumpcyjna haszyszu

językiem hiszpańskim (kastylijskim),
nie uważają się bynajmniej za Hiszpanów, bo do królestwa zostali wcieleni siłą. Inny mówca, nie zdając
sobie chyba sprawy, zaprzeczył temu nieświadomie, w szczerym zapale, wykrzykując, że Andaluzyjczycy są najstarszym i najwspanialszym ze wszystkich narodów hiszpańskich. Jeszcze inny, co było zgodne z treścią gazet l okolicznościo
wych ulotek, wspominał o ciężkim
losie andaluzyjskich emigrantów, okazuje się bowiem, te ci z nich,
którzy pracują w Madrycie, Barcelonie czy , San Sebastian są emigrantami. Nawiasem mówiąc, z drukowanego
mai.ifestu
emigrantów
wynika, że 50 tysięcy Andaluzyjczyków pojechało za chlebem na
BalPary, 350 tysięcy do Walencji,
200 tysięcy do Baskonii, l milion
300 tysięcy do Katalonii, milion do
Fra ncji I pół miliona do Kastylii,
czyli do Madrytu. Z tej połowy mi( liona na demonstrację przybyło pół
tysiąca,

W samej Al'\daluzjl, w Sevilli,
Kordobie, Maladze i Granadzie demonstracje miały przebieg drama~
tyczny. Organizacje falangistowskie
usiłowały storpedować wiece. Doszło
do zamieszek I bójek. Tu, nie po
raz pierwszy zresztą, okazało
się
jednak, że siły demokratyczne potrafią
interweniować
stanowczo i

wygląda inaczej wielotys i ęczne grupy

wa jednak

przyz Baskonii, Andaluzji, Katalonii i innych
rejonów kraju, przyjechali faszyści
z Włoch, Niemiec I Belgii. Plaza de
Oriente przemianowana została okolicznościowo na Plaza de
Franco.
Mury pokryły się swastykami, plakatami z podobizną Jose Ą.ntonio
Primo de Rivera, który był pierwszym hiszpańskim Ideologiem I przywódcą faszystów. Na każdym kroku
można było spotkać
hasła: Precz z
Żydami, z Cyganami, z Arabami, z
komunistami, z socjalłstami, z centrystami, z Suarezem. Niech żyją
naziści! Europa Hitleriana!
W poniedziałek, 19 listopada, kiedy to nie ukazują się żadne dzienniki z
wyjątkiem
tygodniowego
Diano, El At<'azar wyszedł w wydaniu specjalnym, sławiąc demonstrację I rzucając
jawne pogróżki
pod adresem rządu Suareza. W sumie jednak był to tylko krótki i
plugawy Incydent. Demokracja jeszcze raz pokazała swoją siłę, błyska
wicznie
wymazując
faszystowskie
napisy z murów, zalepiając plakaty
falangistów plakatami centrystów i
socjalistów. Radio, telewizja I cala
w zasadzie prasa potraktowała wiec
w należyty sposób. Nasiliła się kampania przeciwko ostatnim już ulicom
noszącym imiona faszystów. Monety
z wizerunkiem Francisco Franco
jechały

manii. Czytałem nawet
południowoamerykańskiej

artykuł

o

mafii, cokorzenie

raz głębiej zapuszczającej
w stołeczny grunt.
Tak czy owak, są to ludzie wła
dający tym samym językiem, Hiszpania robi wszystko, aby sobie ich
zanadto nie zrażać , Jakkolwiek bowiem już dawno rozpadło się imperium hiszpańskie, imperium języka
kastylijskiego trwa. Jedna z radiowych audycji nazywa się „Hiszpa•
nia dla 300 milionów". Są tacy,
którzy twierdzą, że należało by ją
przemianować na
„Hiszpania dla
400 milionów". Oprócz terminu Hispano-Ameryka, coraz częściej słyszy
się również termin Hispano-Afryka
oraz Hispano-Azja (Filipiny). Po obaleniu Francisco Maticjasa, dyktatora Gwinei Równikowej, wzrok
Hiszpanów momentalnie skierował
się na ten afrykański kraj. W grudniu 1979 r. pojechała tam z wizytą
para królewska I nowy prezydent
Gwinei, powołując się nie tyle na
przeszłość kolonialną, co na wspólnotę

językową,

powiedział

głosem

nie pozbawionym wzruszenia:
- Hiszpania i Gwinea jest jak
Matka i Córka.
Madryt przyjął to z zadowoleniem.

Foto: J. Katarasiński
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Zimnowojenna decyzja NATO o rozmieszczeniu na teryBrytanii,
Wielkiej
toriach:
RFN i Włoch nowych rodzajów rakiet jądrowych średnie
go zasięgu podjęta pod nacis~iem USA, RFN l Anglii, oraz
decyzja prezydenta J. Cartera
w sprawie odłożenia ratyfikacji porozumienia SALT 2 są,
najogólniej rzecz biorąc, syndromem nawrotu polityki kanonierek w jej współczesnej
postaci. Większość Amerykanów nie akceptuje tej anachronicznej polityki Waszyngtonu,
widząc w niej drogę do nowego wyścigu zbrojeń, zagrożenia
pokoju, do pogłębienia kryzysu
ekonomicznego i dalszego niesię
ograniczonego bogacenia
koncernów zbrojeniowych.
Do pośpiesznych zbrojeń, za-
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słowy. No właśnie co to jesit
wojskowo-przemykompleks
słowy? Trudno na to pytanie
jednoznacznie.
odpowiedzieć
Nie ma on oficjalnie ukształto·
wanej struktury organizacyjnej
i najczęściej działalność jego
inspiratorów odbywa się, i po·
zostaje, w tajemnicy. Ale jego
istota nie wzbudza wątpliwoś·
wojskowo-przemysłowy
ci:
kompleks jest realną, polityczną i ekonomiczną siłą istnieją-..
Stanach
cą we współczesnych
Zjednoczonych. Jest to zupeł·
nie określone ugrupowanie, reprezentujące przywódców szepaństwowych
regu organów
oraz organizacji prywatnych,
i nieoosobistości oficjalnych
ficjalnych. Wyw~era ono przemożny wpływ na podejmowllnie decyzji w dziedzinach: woj-

W CZYIM INTERESIE...
równo nuklearnych jak i kon- skowo-politycŻnej i ekonomlcz·
wencjonalnych, nawołuje his- nej, w imię ochrony własnych,
terycznie b. sekretarz Stanu, wąsko pojętych interesów. ArH. Kissinger, niektórzy rozdy- senał metod i środków stosogotani senatorzy, jak również wanych przez kompleks wojdoradca prezydenta do spraw skowo-przemysłowy w celu onarodowego, . :siągnięcia zamierzonych celów ,
bezpieczeństwa
Z. Brzeziński, autor modnego - co wytyka nawet prasa ajest bardzo du·
merykańska dziś w USA ,,łuku niestabilnoży: od oficjalnych i półoficjal
ści", obejmującego Azję, Bliski
uświęconych
Wschód i Afrykę, a ostatnio nych procedur
Do prawem, aż po najbardziej cieZachodnią.
także Europę
„nuklearnego mne machinacje, przekupstwa
niezwłocznego
przezbrojenia NATO" wzywają itp. Doskonały znawca przedwojsko- miotu, radziecki publicysta, W.
oczywiście: kompleks
Borysow, wskazuje, że w struwo-przemysłowy USA i amerykturze kompleksu wojskowokańskie ponadnarodowe korporolę
racje zbrojeniowe. Cała ta ope- -przemysłowego główną
racja, a wchodzą też do niej odgrywają trzy najważniejsze
kierownictwo
komponenty:
również inne niebezpieczne powojskowo-przemykorporacji
sunięcia rządu USA, przebiega
pod mrożącym krew w żyłach słowych, najwyższa elita woj·
skowa i związane z nimf or~a
hasłem „Rosjanie nadchodzą!".
ów fałszywy alarm nader sce- na aparatu państwowego. Jest
komentator to najbardziej aktywna część
ptycznie ocenia
„New York Daily News", pod- kompleksu wojskowo-przemysłowego działająca na prosce„bardzo często
kreślając, iż
nium politycznego życia USA. Za
służył on do usprawiedliwienia
wy- jej plecami stoi poteżna finangwałtownego zwiększania
datków wojskowych kosztem sowa oligarchia, która trzyma
ograniczania programów wew- w swych rekach ster rządzenia
kompleksu
Wpływy
z bu- krajem.
nętrznych, związanych
mieszkaniowym, wojskowo-przemysłowe~o WY•
downictwem
nlkają przede wszystkim z jepomocą lekarską i społeczną".
go odpowiedzialności za o~ól·
Także i tym raz.em hałaśli
wa i długotrwała kampania o nostrate~iczne interesy amerykańskich monopoli.
,,zagrożeniu ze Wschodu" kryła
nową amerykańską rundę walRdzeń kompleksu wojskowo..
ki o przewagę militarną nad
-przemysłowego stanowią prze·
ZSRR. A przecież w 1976 roku, de wszystkim korporacje proniemal w przeddzień wyborów, dukujące
najnowocześniejsze
obecny pretydent USA, J. Car- systemy broni. szeroko znane,
ter, wyrażając wówczas opinię potężne,
firmy
podopieczne
i pragnienia ogromnej większo
Pentagonu. Ale w rozkręcaniu
powiedział wyści wyborców,
spirali zbrojeń St.anów Zjednona czonych, są także zainteresonarażając
„Nie
raźnie:
szwank obronnego potencjału wane amerykańskie ponadnanaszego kraju oraz naszych zo· rodowe korporacje, które zainwobec sojuszników
bowiązań
westowały o!(romne środki za
USA. możemy co roku zmniej- granicą i źadaja teraz wojskoszać wydatki wojskowe o 5-7
wej obecności USA w szere~u
miliardów dolarów". Ale cóż rejonów świata, dysponujących
znaczą słowa. Dziś, pod nacisrynkami zbytu i
chłonnymi
kiem przede wszystkim kom- cennymi surowcami. Kon~en
pleksu wojskowo-przemysłowe trac~a środków produkcji brogo oraz przeróżnych wojowni· ni w rękach nielłcznvch korczych i wpływowych lobby, rekolosalne
nsią1meła
poradi
prezentujących częstokroć byrozmiary ! proces ten jest oonajmniej nie narodowe intere- nier:mv przez rzad. który z kosy Stanów Zjednoczonych, a
lei jest swe<!o rodzaju wieź·
przy tym wystarczająco mocno niem producentów broni. Rzecz
popieranych w Kongresie, w w tym, Iż w momende zawierządzie, w środkach masowego
rania kontraktów na wyproduprzekazu i wśród części amery- kowanie nowe~o systemu broelity intelektualnej, ni. ministerstwo obrony naby·
kańskiej
zwrotu o \va nie realnie istniejąc:'/ proBiały Dom dokonał
180 stopni i zdąża teraz w zutylko „naukowodukt. lecz
pełnie przeciwnym kierunku.
·techni~:me f produkcrfne mostrony nie :fl!wości" korporacji.
by
Od jakiej
spojrzeć na siłę napędową poodpręże
Ponieważ polityka
lityki USA, zawsze na pierw- nia przekreśla plany wyścigu
potężny
szym planie wyrasta
wojskowo-przemysło
zbrojeń,
wojskowo-przemykompleks
wy kompleks USA rzucił do

~·

r'

boju
awój

przeciwko

odprę1eniu

rozgałęziony
opłacany aparat

l doskonale
propagandowy, jak równiet swoich figurantów w tządzie l Kongresie
USA. W celu realizacji wiel·
kich kampanii uklerunkowa·
nych na zwalczanie odprężenia
stworzono w ostatnich latach
nowe organizacje szturmowe w
rodzaju: „Komitetu do spraw
istniejącego zagrożenia", „Koa"'
pozycji siły"
licji pokoju z
„Nadzwyczajnej koalicji prze·
· ciwko jednostronnemu rozbro·
Opracowują
jeniu" itp., itd.
one ,.teoretyczne podstawy" uzasadnienia wyścigu zbrojeń i
odpowiadającego mu zwiększa
nia wojskowego budżetu USA.
Ich głównym politycznym credo jest „pokój z pozycji siły",
niejednokrotnie zgłoszone także
przez przywódców USA. Zwo„zimnej
lennicty tej zasady
wojny" twierdzą, iż pokój może być zachowany tylko w tym
wypadku, jeśli USA będą dysponować

to znaczy

militarną,
przewagą
jeśli będą w stanie

dyktować

swoje warunki in·
nym krajom. A w celu zapewnienia przewagi militarnej głoszą przywódcy owych organizacji - jest niezbędne opracowywanie i produkcja wciaż
nowych systemów broni, czy~i
zbrojeń.
zwiększanie wyścigu
zasada „pokoju z
Przesławna
pozycji siły" leży u podstaw

oficjalnej doktryny „powstrzy·
mywania". Dominuje ona także
w koncepcji tzw. równowagi
strachu.
W celu uzasadnienia wyści
się
gu zbrojeń rozdmuchuje
przede wszystkim mit o ,,so·
w
i
zagrożeniu"
wieckim
.związku z tym podnosi się ogromny szum o rzekomym pozos~awaniu w tyle USA w tej
lub innej dziedzinie wojskowej
wojskowo-technicznej.
czy
Przy tym wszystkim spekuluje
się na banalnej współzależnoś·
ci: fm większe niebezpieczeń
stwo - tym wyższe asygnacje
na cele wojskowe. W ten sposób · nie kończące się rozdmuchiwanie „zagrożenia" stanowi
„uzasadnienie" dla nle0i;trani·
czonego zwiększania budżetu
wojsk;owego. „Uzasadnienia„ o
charakterze ekonomicznym ba·
wyścig
że
zują na mitach,
rzekomo
stymuluje
zbrojeń
oi6lny
wzrost ekonomiczny,
naukowo-techniczny ł
postęp
zapewnia zatrudninle. Twierdzenia te dawno już zdemasko·
wała postępowa opinia publiczna i autórytatyw,nl amerykańspecjaliści.
scy
Wynosi się na szczyty kon·
cepcję, że jakoby badania wojskowe na wielką skalę i opraogólnemu
cowania sprzyjają
postępowi

Próbniki "Viking" przestały już przekazywać
informacje z Marsa. Na razie żaden nowy obiekt nie śledzi tej planety, nie zbliżą się do
niej, nie wiadomo też nic, by była w przygotowaniu następna jakaś wyprawa ku niej.
Nadszedł czas podsumowań wynik9w, uświado·
mienia sobie, co dotychczas tlowiedzieliśmy się
o Marsie.
Uczeni skłonni są obecnie twierdzić, że nie
jest to bynajmniej „Czerwona Planeta", choć
się na tle
jako taka wyraźnie przedstawia
nocnego nieba nad Ziemią. Zdjęcia dostarczo·
ne za pośrednictwem kamer telewizyjnych .,Vi·
kingów", ujawniają, że na powierzchni Marsa
i żółte.
występują głównie kolory brunatne
Gdzie zatem podziały się owe czerwone bar·
wy, tak wyraźnie widoczne na zdjęciach powierzchni planety .z okolic Chryze i Utopie,
gdzie osiadły lądowniki próbników „Viking"?
nie silnie czerSą one wydatnie stonowane wone, lecz raczej rudawe i mają oczywisty
tam połączeniami
związek z występującymi
chemicznymi żelaza. Kolory nieba to znacznie
bledsza wersja tamtych samych barw.
Powierzchnia Marsa jest obecnie bardzo nie·
spokojna, jeśli pominiemy fakt pojawiania się
na niej okresowych zamieci pyłowych i wiatrów powodujących saltację czyli „skakanie"
ziarenek pyłu po tej powierzchni. Brak tam
jakichkolwiek form sugerujących występowa
nie życia, brak barwników, które wskazywały
by na istnienie tam jakichś roślin.
Nie ma tam również tzw. artefaktów, to zna:.
czy sztucznych tworów czy sztucznych śladów.
Na jednym z bloków odkryto wprawdzie zarys
nieco krzywej, odwróconej litery B. Jest to
jednak coś zupełnie przypadkowego, podobnie
jak zarysy twarzy ludzkich czy kształtów znanych zwierząt dostrzegane przez nas niekieprzykład to
dy na skałach w górach. Inny
marsyjskie ,,miasto Inków" - układ jak gdyniereguralne
trochę
by murów tworzących
czworoboki, wyrzeźbiony po prostu w twartym podłożu przez wiatry.
ślady płynącej
Są na Marsie niewątpliwe
wody. Bardzo dawno temu, zapewne przed mipowodziowe
fale
liardami lat, gigantyczne
skoru~ planetarnej
wyrzeźbiły powierzchnię
w kilku miejscach. W ciągu, jak się sądzi teraz, niewielu dni, wody o obojętności ogromnego jeziora przelały się, rzeźbiąc głębokie i szerokie kanały, w których powstały wyniosłe
wyspy o łezkowatym kształcie. Dziś są to doliny, takle jak Aresa, Sinmund, Tiu I Shalbatana, uchodzące do niecki Chryse, gdzie osiadł
lądownik „Vikin~a 1".

Od lat znane są ogromne wulkany tarczowe, zwłaszcza pasma Tharsls i Olympus Mons,
ponad średni
wznoszące się na około 27 km
poziom powierzchni Marsa. Ta ostatnia f!;Óra opada urwistą skarpą na otaczający teren, wy-
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tarsoką na 2--4 km. Obok tych wulkanów
czowych odkryto osobliwość planety, niezna°'
wulkany talerzowe. Jezupełnie na Ziemi den z nich ma średnicę al 1500 km, lecz wysokość jedynie 3 km. Powstały one przez wy•
lew magmy z jednego centralnego komina.
Są

na Marsie smugi jasne l ciemne -

pas•

przez wiatry i miejsca
pyłu nawianego
odsłonięte przez nie, ukazujące podłoże. Są ze.
stalające się, lotne substancje, które znów po·

ma

STEFAN KOWAL

BRUNATNA
I ŻÓl.TA
PLANETA
sublimują, nawet jest śnieg. W tym zapylonym świecie występują zamglenia nieba,
poranne tumany, z kryształków lodu, a jesienią
wysoko w atmosferze pojawiają się chmury
lodowe, z kryształków zestalonej wody oraz
wysoko
dwutlenku węgla. Nad wzniesionymi
mte3scami, takimi jak wulkany tarczowe Tharsis czy Olympus Mons, występują chmury oatmosferycznych,
rograficzne - w gazach
wznoszących się wzdłuż stoku, wskutek znacznego oziębienia pary wodnej, tworzą się kry·
ształki lodu.

tem

Wiele jednak jeszcze pozostało do zbadania,
do odkrycia. Następne próbniki ujawnią dalsze tajemnice Marsa. Być może kryją się one
zauważonych przez
między innymi w oazach
R. Huguenina, blisko równika, w najcieplejszych okolicach planety. Występują tam 10-15 razy większe ilości pary wodnej niż · w
należy
innych rejonaeh. Może tam właśnie
szukać śladów życia?

(,,Astronautyka")

naukowo-technlczn~

mu. W USA lansuje się również punkt widzenia, iż najbarodkryć
dziej interesujących
naukowych dokonuje się tylko
wtedy, gdy są one związane z
potrzebami militarnymi. Uważa
jąc badania naukowe d1a potrzeb wojska za najważniejszy
stymulator rozwoju naukowego, autorzy podobnych koncepcji próbują udowodnić. iż stalub
rania o Ich ograniczenie
całkowitą likwidację spowodują rzekomo zahamowanie postępu naukowo-technicznego.
naukopostępu
Możliwości
wo-technicznego są nieograniczone, ale wyścig zbroje1\ nie
może się rozwijać w nieskoń
czoność. Już obecnie na~rnma
dzone zasoby broni są bnrdzlej
niż wystarczające do zniszczenia wszelkiego życia na ziemi.

11 os6b zabitych,

d:l:ieslątkl

rannych -
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„Who", K01Dcerl odbywał się w Cincinnati, Ohio, w USA. Na zdjęciu:

J. CZECH

NIE TYLKO HISTORIA
Profesora Juliusza Wlllaume pam~tam jeszcze z
t:zasów kiedy był docen.tem I wykładał na Uniwersyz Poznania wychowanek
tecie Łódzkim. Przybysz
Adama Skałkowsklego autllr wysoko cenionej wylanej tuż przed wybuchem lI Wojny Swlatowej monotrafll o Fryderyku Auguście, nie zagrzał jednak miejsca
w naszym mieście Odszedł do Lublina wiążąc się
w 1953 r. 'l Uniwersytetem Marli Curie-Skłodowskiej,
na którym rozwinął wszechśtronną działalność nauPrzyp:idek J . Wlllaume•a nie
kową I dydaktyczną
był w tych tatach odosobniony: Łódt była bowiem
tranzytem
wówczas miastem przez które przes~lo
wielu wybitnych humanistów. zanim osiedli na stałe gdzie Indziej. Dlaczego nie zostali oni w Łodzi? O
tym wiele można by mówić choć nie znsm odważ
nego, który by powiedział otwarcie o tym, co na-,
uclf.'<'-Zkl hU•
prawdę m~ll. Tak czy owak zjawisko
manlstów r naszego miasta było faktem. który wieln1e
ce zaważył na kształcie łódzkiej humanistyki
tylko wtedy ale I w wiele lat pótnlej.
J . Wlllaume kontynuował w T.ubllnle swą dawną
oraz podjął nową. zajmując
problematykę badawczą
ktore do tej pory nie znajdowa·
się zagadnieniami
Do tej nowej
ły się w kręgu jego zainteresowań.
problematyk!. którą się zajął, naletą z pewnością za·
gadnlenla historiograficzne. Nie wiem, czy do poszuklwaf' w tel dzledz1nle nlP 7ą<'łiecll <le 1e,zezP w Ło·
kltóra w latach. kiedy był pośród nas. była
dzl,
głównym w naqzym kraju ośrodkiem bad~ń z tej no·
weJ wówczas dziedziny. Stalo się tak - jak wlado•
mo - za •prawą profesora Mariana H . Serejsk\Pgo
rzeczywi.s tego twórcy I organizatora badAń hlstorlograflocznvm 1v naszym kraju. J. WUlaume, który w
wszystkim
&lwych łódzkich latach znany był orzede
jako wybitny znawca historii politycznej cz~sów noprzypominamy &oble olekne studia jawożytnych kle ogłaszał wówczas na łamach pozm•ń<'<lego Prze·
w Lublinie zajal ~le również
glądu Zachodniego zaitadnlenlaml historiograficznymi I to w "!)osób n!ea.rtykułów, stu:zmlemle !nteresujacy. Kilkanaście
diów l wYPowledzl uozonego 1 tej dziedziny, roz-

proszonych dotychczas po nte zawsze łatwo dostęp
nych wydawnictwach doczekało slę właśnie edycji
Wydawnictwo
zbl~rowej w pięknie wydanym przez
Lubelskie (1979) tomie prac. J . Wlllaume•o opatrzonym tytułem: Epoka nowołytna w dzle,loplsautwle
polskim I powszechnym. Tom ten uazał sle w roku,
w którym jego autor obchodził podwójny jubileusz
- 55-lecla pracy naukowej t 75-lecla urodzin I zo·
I
stał poprzedzony wstępem pióra ucznia autora
kontynuatora jego badań - Wiesława S!adkowsilde·
go.

zagranicznej Napoleona we francuskiej blstorlogralii a potem trzy studia bardziej ju:t szczegółowe,
pÓświęcone trzem wybitnym francuskim hl•torykom
Georges
epoki napoleońskiej: Edouardowl Drlault,
Lefebvre oraz Andre Latreille. Trzy ostatnie studia,
zebrani! w omawianym tomie, dotyczą problematyki
niemieckiej. Mamy tu więc najpierw obszerną szeudokumentowana rozprawę. poświęcona proroko
blematyce oolsklej w tw6rC2oścl niemieckiego XIXautora
-wiecznego hlst<>ryk.a Fryderyka Raumera.
l!ośnej, zakazanej przez policję wielu krajów ks'ią:tkl o

Z HISTORIOGRAFII
CZASÓW NOWOŻYTNYCH
o

kierunkach
cł6wn)•ell
Ksią:tkę tę otwiera llZklc
myśli historycznej w okre&łe pozytywizmu.
będący zapisem wygł<>szonego przez autora w 1965 r.
Marli
wykładu Inauguracyjnego na Uniwersytecie
Curie-Skłodowskiej. !tanowi on niejako wprowadze·

pols!dej

nie do problematyki kslątki. Następne studia dotyczą
które są 1 Willaume szczególnie bliskie:
Mamy tu więc szkle o Szymonie Ąskeńazym jako historyku dw6ch stuletl, krótki
esej o Askenazym jako badaczu księcia Józefa Poniatowskiego I studium o Poniatowskim. skreślone
w związku z wydaniem w t97ł r. pierwszego powoAskenazego.
jennJ!..co wznowienia sławnej kslątkl
Znalazło elę tu takte studlunm o polskiej wersjt le·
polltylcl
gend)' napoleoflskleJ oru szk.le e apoloctł
zagadnień,

cza.~ów napoleońskich

upadku Polski, która zyskała niemleekiemu autorO<W!
tyczl\wość wielu polskich czyt.eln!ków. W tomie zna·
szkle 6 nowej syntezie
lazł się z kolei krytyczny
dZlejów Niemiec przygotowywanej przez historyków
z NRD w oparciu o metodologię materląllzmu hl·
sto,rycznego. Cal~ć tomu zamyka piękne studium.
<>pstrzone wymownym t:vtułem: Max Lehmann - Po·
Polaków,
stępowy historyk nl•mleckl I przyjaciel
;>«i>śwlęcone pamięci wybitnego niemieckiego uczonego mLqtrza Szymona Asken~zego jednego z nlellcz11ych niestety, wybitnych dzlejoplsów niemieckich doby Imperializmu. który w stosunku do Polaków zajjednoznacznie tyczllwe. Czlowlek,
mował stanowisko
kt6ry na·rzekal na „zdłeJ)lenle I okrucieństwo" hakatystów - J)l!!!Ze o M. Lehmannie J. Wlllaume -

ltt6ry polityce polskiej ery wllhelrnińsklej przepowta.
dał nieszczesny konlee dla puyszłoścl Niemiec, który
pokoJO'IVą
najgłębsze zainteresowanie obu narodów
współpracą l>OJal Jasno Już u schyłku mlnlonr.gn stu·
lecia, mu5ł być w koficu wyrwany nlezaslużonemu
za~omnlenlu. aby skutecznie słu:tyt niemieckim 1 polskim historykom jako chwalebny pnykład prawdzl·
naleł.ycl~
w~ uc>:clwoścl, głębokiego humanizmu i
póJętego historyzmu przy dobrze zapowladaJace,i się
I
, pracy nD.d 11macnlanlem stosunków kulturalnych
dol]rMąsle11zkicb między nb)•dwoma naszymi naroda·
ml.
Nie sposób odmówić racji W Sladkowskiemu kle·
dy na wstępie do tomu nlsm •wego mistrza powla·
da. te książka ta ukazu!P w '>Płn• WAlnrv hl•torycznego nlsarstwa jeJ 11utora. Głęboka erudycja t wie·
dza łączą tu się barinonłJnle z wytrawnym 1 piek·
nym stylem . W ~wl<>t!P frau•t.1a<'r .l nrohlrm•t.y!<• <l71esylwetka
joplsarsklej r)'suJe •!.: równfet wyutnle
autor:t , kt6ry Jakn uczony, 7.Wł„zanv Mwsze "" suo·
'ld?.wterdPdlaJ~·
łec:r.„ństwem. w plsarstwlp „wvm
eym głębokie przemiany, wvtrwale i konsekwentnie
zmler7.al I zmt„rn. do wykrył'h oblPktywnrJ, prawdy.
Omawiana książka •kłania do leszcze lednef reflekstl. Amh1tn11 humanlstvka pnfskA mzwlia g!ę nie tylto w stolicy - wiadomo o t~fl'll nie od dziś. Jednaktc tn która POW«talt> ooza Warszawa ma nlt>równle
mniejsze '>Zllnse orzebicla w oor6wnanlu ie i;toleczna.
Skutecznie snrzy1a temu o;kunlt>nle w Wen;zaw!P naf·
War•zAwskl a•J·
wlr>'<~7.V<"h ln•tvtue11 wvdawnit'?Ych
tor jest dla nl<"h b&r<lzo e?e•to oo nro•tu.„ '"'olm
autort>m. Nie le!'ł tak 7.RW«Ze. ale bywa nader czesto. I dl•tego na mnle•qze otlcvnv wvrlawnlcze takle
właśnie, jak Wvdawnlct.wo T.ul>el~kle H><l~kle I wiele Innych. soada główny ohowlazek ukat.an!a dorob'<u poszcze~ólnych nlewnrsza~klch ~rodowlsk naukowych I składajac:vch sle na nie bad'iwczyeh Indywidualności. ukManla w skali kraju. Nikt Inny tego
7.a nie rtle uczyni.
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Tym razem po.wodując s.1ę J.nstyinoktem samozachowawczym może rzeczywiście un·~knął
wpadok·i, lmaezej zachował się jedinak mniej
więcej w rok póiniej, tyle bowiem nagromadziŁo się w nim tęskno.ty, że nie zwaj:ając juź
na niic postainowił odwiedzić dom. Było to
8 czerwca 1944 roku. Przekazał właśnie 1111stru.kcje ko.mórce PPR mieszczącej się w paa.-terowym domku na Karolewie. odebrał jakieś
sprawozdania dla KC i powLnien był nait~h
miast wracać. Kiedy się jednak znalazł . w
śródmieściu i u7Jlllysłowił sobie, że za pół godzLny rno.że być u swokh, tu1ić do sieb:e żonę
i dzieci, ogarnęła go tak przem<>ilna tęslmlo.ta,
że wbrew swoim wyprarowa111ym od lait .oby
czajom po5tanowił w drodze wyjątku ru5ZYĆ
w kierunku Widzewa. Z tramwa}u z reguły
nie konyistał, CZiUł siię w nim jak w zamlmię
tej cel.i, z kitórej w razie potrzeby nie ma
uciecZik.i, s.zedł więc raźnym krokiem najpierw
ulicą Główną, a potem Rokicińską. Mijał wła
śnie bramę Ia.bryiki Steinera, gdy z po.rtiemnd
wyszedł jaJkiś wyso1kii mężczyzna, ubrany
po
cywilnemu ale w butach z cholewaam. Czujność, którą miał
już we krwi, podsze~nę~a
mu, by za wszelką cenę uniknąć zeikmę~1a
cię z tym człowiekiem, ale jaik mdał ~ zrob1~?
zawrócić? oo dopie.ro mo-głoby obudzić podeJrzenda. Przejście na dll'ugą stronę ubi.cy, jedyne co mu poo.ostawaro, zrobił to, ale o mom9!1t za p621no, tamten ta1kże przeciął na s8'os
jezdnię i zastąipił mu drogę.
- Verzeihu1ng
powiedmał
za.chry;płym
głosem haiben Sie zufallig Feuer?
Woj•tek WY'Ciąg;nął z kie.szeni s.podfn.', zapał.kii
l podał nieZll1a•jom,emu mrucząc: „B-LUte". Niemajomemu? Gdy tY'lko rozbłyisła mpa!ka i
tamten przysunął płomień do papierosa, Wo1jtek poooał go naitychmialst. Uciekać nie było
sensu, pozostawała nadzieja, .że :K.oirmpka nJe
ro.zpozma Wo1}tka w mroku, w do.datku Wojtk>ll
starszego o prawie jedenaście lait, zmienionego przez pełną napięć pracę w lrons.piTacji,
Zapalłw5zy stall'an.nie pa,pier~a, strażak 'lJWrócił mu Ziapałlci ze sło.wami:
da1111ke schon! 1
przyłożył ws1kaiziują.cy palec do datS,1Jka czaipiki.
Wojtek wym.i!Ilął go i ruszył przed siebie, nile
zamierzał już jednak udać się w stronę domu, sroręcił w pierwszą boozmicę, klierująic &ię
klu nie za1budowatI1ym terenOll1l. MOIŻe to był
właśnde błąd, jeszcze jeden z całej serii? Na
wszelkli wyl{>adek zaczął biec, by oddalić się
możliwie najszybciej od miejsca spotkania, uspokajał pr.zy tym sam !Hebie, że w zacho•war11iu KoinotPki nie było nic, co by zickad1zało, że
go ro.zipomaje, a poza wszyistkim, choć był
wiernym pachołkiem fabrykanta, nie musiał
przecież wysługiwać się gestaipo. Po kilku minutach przestał biec, zdając sobie sprawę, że
tym właśnie ściągnąć może na siebie pooejrzeruie. Z zadowoleniem stwierdził, że ciemności oo<raz bardziej gęsbnieją, jedY1I1ą złą stroną sytuacji był fakt, że :małaizł się w s;oczerY'm polu i do najbliższych , zabudowań na
Zarzewie miał przed sobą SJZJma•t drogi. Powoli jednak uspokajał się l był nawet zadowolony, że dzięki spotkaniu z Koinoipką prze•
zwyciężył chwilę sła1bości i n.le naxa17lił naij•
bliższych na niebezpieczeństwo.
Przed nim zamajaczyły już zabudowainfa Za·
rzewa - mroczne geometryc·m e .kształty, bo
obowiązywało przecież zaciemnienie gdy za
plecami us.łyszał terkot silnika pracującego na
niskkh obrotach. Motocyikl, sprawa jasna: policja. Obejrzał s,ię :iia siebie i zobaczył słabiut·
kie światełko pozycyjne, pod&kakujące l!a
bruzdach i nier6wnościach terenu, obliczy~
błyskawk1.1nde swoje szanse: były żad1ne, gdyby nawet za.czął biec, nie zdoła os 1 ąg;nąć Imid
zabudowy, która dawałaby
pewną niewieltką
możliwo·ść ratunku. Odipiął koozulę I wydobył
spod niej parciall1ą torebkę, kryjącą przesyłkę
konspiracyjną, nie przyśpieszając kroku dad
papiery na drobne kawałkii i ro.zsiewał je w
taki sposób, by uniemożliwić ich odnalezieniir
i złożenie w całość. Ledwie skończył, usłyszał
przedzierający
się
przez coraz głośniejszy
warkoit mo,toru gad'dlowy okrzyk: „Haiti Halt
oder ich schiess·e!" Czuł w sobie d1ziwny spo·
kój, ....atrzymał się i czekał aż motocykl z
prz)"Czepą zatoczy ktrąg wo·kół niego i przy·
stanie p!"acując na jałowym biegu. Trzech
mężczyzn zbliżało się
ku niemu ty·raliell'ą,
dwóch umunduro1wainych. ze schmei1SSerami
zarepetowanymi do strzału, trzeci... nie było
wątpliwości, to był Konopka.
Jeden z policjantów
wrzasnął:
„Hiilllde
hoch!" i przypadł do Wojtka, obmacując go
z za1wodową wprawą w poszukliwC1t111iu brorii,
dTugi zapewne sitarszy rangą oś'Vl'.ietilił . twauz
zatrzymanego laitarką elektryc2lllą l rzucił pod
adresem Konoipki krótkie pytanie:
- Dieser?
Tamten sldnął milcząco głową. Ju-das:z,, pomyślał Wojtek, i w tym momencie otrzymał
pierwsze uderzenie w twarz.
O kilkaset kilometrów na wschód od tego
miejsca Zenoo Miguła wydał właśnie komendę: „Kompainia z menażkami do kolaicj" zbiórka!". Zadudniły ciężkie buciory i na placu
między barakamJ
uformował się diwuszereg.
Sierżaint-szef przeszedł się tam I z powrotet?,
kontrolując argusowym okiem
pr~żących S·l~
pned nim żonlierzy, nic nie uszło Jego ~wagi,
żaden nie· dopięty guz.ik
czy źle zawiązany
owijacz.
- Tak ci spieszno do koryta? - zrzędził
przy tym. - Chleb Boży chcesl spożywać. i
uważasz że woLno ci przy tym wyglądać Jak
flejtuch? Żebym jedinego z drugim nie przegonił, jaSIIly gwin~!
Któryś za jego plecami odważył sdę mruiknąć:
.
.
- Nie Boży chleb, a radziecki.
Miguła obrócił się błyskawicimie I spojrzał
groźruie w kiierunku mówiącego
- Co za ga.da111ie w szeregu? A chleb, jak.i
by był, trzeba szanować.
W trakcie kolacji wezwano Migułę do dowódcy.
- Sierżancie powied.ział poll'uczni1
k Bielecki - kolacja już wydana?
- Talk jest. obywatelu„.
- Chłopcy jedzą?
- Tak jest. obywa ..•
- To niech się pospieszą, · bo za godtinę
mamy i.nspekcję generała. Był telefon z Łuc
ka. Broń, buty, wtSzystko ma lśnić, cholerski
świa·t! Was czynię odpowiiedzia,Lnym, jasne?
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Taik jest, oby..•
WY'kooać rozkaz.

Generał
przeglądu

przyjechał z peWIIlym QIPóźnieniem,
wojska dokonał po ciemlw, pr~y
mtnimalnym oświetlenfa, bo choć niebezpieczeństwo nailotów nieprzyjaoiels.kich było
ju·:!
znikome, to przepisy o obowiąz;ku zaciemnienia obowiązywały nadal. Posuwając się powoli prZied frontem, dotad do miejsca, w którym
prężył s.ię starszy sierżaint Miguła, prawdopodobnie jego podeszły już trochę wiek i rzadkiiej urody sumiaste wąs.y s1kłOtI11i1ły generała
dto zagadnięcia go:
- Dawno służycie?
- Dziś mitja rÓW\lly rok, obYWaitelu generale.
- ~na.czy żeście kośC'itoo:IJkowiec.
- Talk jest, obywait€<lu generale.
- Pod Lenilno biHście się?
Tak jest, obywatelu generale.
Taik, tak - generał odwrócił się do otaczających go o<fic&ów Rok temu było nu
zaledwie s·reść tysięcy, a dzisiaj jul! sto.
I zin-O'W'U przemówił ~o Miguły:
- Rod1zi1na w kraju?
- Ta1k jest, obywateLu ganeraile, a ezęściowo... po świecie.
- ~ykiła spra:wa. A slkąd pochodzic,fe?
- Z miasita Łod·:r.ń., obywatelu generale.
- Z prolemiaclciej Łodzi. :RiękllJie. Nie wybierade się tam przyipaidlk.iem z w.Lzytą, st&rs,zy
sierżalllcie? Nie uiważacie, te jui za dl·ugo w·a •
tam niie byiło?
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więZi!ermym1 na Radogoszczu,
się prób przekazania mężowi

nie kończącyc·h
pacze'k z bielii:ną t prowiantem. Jalkże dobrze to mała! Zastanaiwfała się czasem, jak dużą część
swe.go
małżeństwa spędziła pod więziennymi bll'amami, ale nie odczuwała do Wojtka nigdy tału
o to. że sikazał ją na takie żyoie, przeciwnie
była mu w dwójnasób
wdzięcma za krótkie
chwile miŁosnych uniesień, które tym więcej
ceniła, I za bezmiar uczucia, które odczuwała
l na odległość. Z jak·im radoS111ym wzruszeniem odl«"ywała w ~teroletnim
Stefanku
ogromne podo·bieństwo do ojca. Słowem niie
S'karżąc s.ię :z.nosiła d-z:ie1nde swój los I tylko
czasem popłaikała
wltradkiem nad Wojtkiem,
nad sobą, nad nie sipełnio111ymi nadziejami, ale
zawsze robiła to dyskretnie, by dzieci nie dosiflrzegty śladu łez na jej twairzy. Z pomocą
teściowej chowała jakoś tę trójkę w ciężkich
wairU1I1.kach okupacyjnego ŻY'Oia, tak sobie w
tym celu układały z Eulatlią i Anią pracę, by
przynajmniej jedna z nich była na zmiainę w
domu. Trójka dzieci Toś'ki l synek AIJ1llly chowali się więc i dorastalil razem w tym domu bez mężczyzn. Od cza5u do czasu znajdowała Tośka wolną chwl!lę, by pobiec do św.
Kazimierza pomod1ić się. Kościół spe~niał w
tych ozimaoh szczególną rolę, w ciszy tu panującej moima było uzyskać chwilowy
dyistam wobec poi11JUtej rzeczywis.tości, korzY'5tając z tego, że tu nie byŁo słychać wrzas•k<liweJ
mowy panoozących się OO«tpain:t6w, a naibożeń·
51lwa różańoowe (nadszedł włamie paź<faier•
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Oświęclmia1,
czy !tillllego otboizu
śmierci, .pozostawał jeszcze wciąż w
Radogo-

Wojllka do

Slzczu, zaled,wle o kiJka kilometrów od domu,
więc jeśli... Nie śmiała nawet
wobec samej
siebie dopowiadać tej myśli.
Tej nocy do drZiwd Chorążych zapukał •łl
siad, Tośka w.puściła go do domu zdzilwi0111a
w.izyitą o ta.k niezwykłej porze. Dzieci już spały, a wszystkie trzy kobiety były rozebrane.
P.rzybyły · nie zwrócił jednak
na to uwagi,
win:iósł do miesz.kania atmosferę podillJiecenia i
radoS111ej emocji, usii-ad.ł za stołem, toczył jakiś
czas w:i;rokiem po spłoszoncyh twa<rzach kobiet, by poiwiedz.ieć w.res.zcie:
- Ruszyli.
- Kto? - spytała Tośka, jesZJC·ze noie rorziu•

miejąc.

- Jaik to kto? hoot ru®Zył, z prayczółke
magnuszewskiego, sandomierskiiego, spod Jabłcmny, Baranowa, na całej Unii. Romiosą Hlitlera, jak Bóg na niebie. No, co tak na mn:ie
patrzycie, kobity? Nie cieszycie się? Koniec
z naszą męką! Chodzę przede wszysńklim po
domach, gdzie są chłopy, musimy być gotowi,
bo Niemcy chcą podobno
wywo,zić mas1zy;ny
od Steinera, a do tego nie wolno dopuścić.
- Pewnie - przyta•knęła Eulalia - te maszyny to naJSiZ przyszły chleb, jak zdemnoitują, to na czym będziemy robić? Z głodu przyj•
dzie umierać. U nas, sąsi.edZile, chbopów wprawdzie nie ma, ale sama jestem gotowa pójśf
warować i bronić, choć jestem baba.
Jes'ZICze tydzień czekała Łódź na WY'Z.woleme, ohoć pomrulk zbliżającego Slię kontu sły·
chać bylio co:raz wyirawiej, Niemcy zdradriaM
wz·rastającą nerwowo-ść, prz.epr-owadizając dziiałanfa ewa;lrua<:Y'}ne w szerokim
z.rukll'es.ie. W
nocy na. - 18 st~Zllllla ala!l"Jll ewailwacy}ny
ogłoszono dla załog-i Radogoszcza, Wojtek w,r az
z.e wspóbtowall'ZYS1Zlami niedoli mógł prq;ez k:ra•
ty okienne widziieć, ja'k na p<>dwórze zajechały
wielktie samochody clęża.rowe kryte brerentem.
Panował tam niemvyoezajny
ruch i bieganina~
komendy wydaiwa<no głośnY'm krzyikiiem, jalkby
ohcąc energią I wysiłkiem
strun gmsowych
zaił:rzeć strach czy z.denerwowa!llde. Około diru•
gt.ej w nocy samoc;hody były za.pełni()(l1e policjantami i g<>to·we do od1ja'Zidu, zapaJ.01110 siln:ikii l wśród nieustającego przeraźliwego
wrzaslku Ina®zyny zac-zęły Jco,le}no wys:uwać s'ię
za bramę jak g:igallltyczne chrabą=e. Nadzieja za.witała do sere wlę:~n:i6w.
Jeszcze tY'1ko dwie ciężarówki stały na
p<>dwórzu, s:zy'lcując się do odja2d1U, gdy na
teren obo.zu wjechał czamy adler, z kitórego
wysiadł pułkownik policji, jego masY1ł"Uą sylwetkę l twarz solidinego handlowca Mali
tu
wszyscy: komendant oboizu Pelzhausen. Nadbiegają.cym ku niemu
oficerom wydał pół
głOtSean jaik.ieś polecenie,
wyłączono
natyc'hmiaJSlt motory cięża:r6we1t, a siedzący w nich
na p<>U.8'tawianych mędami ławkiach poliicjancl poczęli zesikakiwać z powrotem na bruik
pOOIWÓI'za.
Minął dzień, ·a po mm nasta·ł ranek. Jaikli~
ehłapiec :iiałomoitał pięśoią do O'kllla
Chorątycłl.

-

zawołała
Ain'ka, u:ohy'1ają.c
kurcząc się, bo udenz.yła w nią
faia

Co tam? -

o!lc.na 1

mroźnego

- Ta•k jest, obywatelu ·'generale!

nął Miguła I łzy mu się zakręciły w
ale generał me mógł tego zobaczyć,
powedł dalej, a pozia tym było bard·w
Tej nocy śniła się Zenooowi Mrgule
małżonka,

pow:ietrza.
Sowieci na ROikfclńskiejl - zawołał mały l pobiegł dalej dumny, że może być pierwszym zwiastunem dobrej n<>wlmy.
Cały Wid1zew biegł w str0111ę
Ro:kl'dńsktiej,
wiedziemy
jednym pragnieniem: zobaoezyć!
Zbyt wiele raizy nie siprawdzały .się dobre
wiadomości, za dużo było rozczarowań,
wierzooo teraz tylko w to, co można zobaczyć na
własne oczy. Tośka z Krysią I Ewą wybiegły
także, na dworze byro jeStZCze prawie ciemno,
tylko ' w północinej s.trO!l1.ie m'asta kwi.tła na
niebiti łuna poża·ru. Nie zwracano na nią
uwagi, wielka woj.na po blisko S·ześcLu Ia:tach
znów wikiraczała w proii miasta, a wiadomo
że wojna lubi sobie przyświecać
w dTodze
pożarami. Cała uwaga skupiona była na dudniącym huku motorów dochodzącym z Rokiciskiej. Gdy dobiegły tam, ulica oblepiona już była tb~mem, przesła.nia.jącym całko
wi-cie jezdin~ę. i tylko nad głowami ludzi wi-

1!t •

Wl!'IZaS•
oczach.
bo już
ciemno.
ślubna

Ma;rianna z domu Lasek, i córka
Anto.nina. Idę do was - mruczał przez sen jak pragnę Boga, tY'lko bądźcie cierpliiwe
!
trochę jeszcze zaczeka-je.ie! Pr.zemknęła mu w
tych marzeniach sennych także swan syl!1a
Markia, ale zamglona, nie tak wyraźna jak
obraz wny I córk.i. Mu.si go gdtzieś daleko no·
sić po tym świecie, pomyślał
sobie po przebudzeniu, skoro lecLwie go sobie mogłetltl wyobrazić.

Miał rację ZenOtil Mi,guła, bosmain-ma.t Ma'!"ek Miguła znajdowa·ł się tej nocy w poblLź.u
francuskiej wyspy Ouessant na zachód od ob~adwnego jeszcze przez N.iemców portu woJen.nego Brest l od ujścia rzeki żyrondy. Bły
skawica" i „Piorun" patrolowały w skl~dzie
flotylli
n~ZiCzycieli .
brytyjskkh
zachodnie
wybrzeże Bretanil, istniała
bowiem umsadnio·na obawa, że Niemcy Ziecheą kOII'zY>Sita,jąc z
nocy wyprowadZlić swoje kontrtorpedowce z
Brestu, by zaatakować konwoje płynące nieprzerwanie od
dwóch dni przez kanał La
Manche do przyczółka inwazyjnego w Normandii. Po godzinie pierwszej w nocy rada:ry
złapały kontakt, wykrywa,jąc
zbliiżające
s.ię
jednostki nieprzyjaciela, o 1.27 niszczyciele
alianckie otworzyły ogień artyleryjs·ki. Między
inn~i zagrzmiały ta·kże cztery baterie „Błys
kawicy", a wśród nich działo ka1ibru 102 milLmetry, ~t6rego obsługą dowodził Marek Miguła. Już za trzecią salwą pociski „mys.kawicy" były w celu, w śródokręciu niemieckiego
kont-rtorpedowca typu „Narvik" po-jawiły się
błyski eksplozj~ i płomienie. Rozpoczynała · siię
jed1na z najwięks1zy·ch bitew mo.rskich tej wojny, która miała się zakończyć zdecydowanym
zwycięstwem flotylli alianckiej.
Dla Marka,
podobnie jak dla przeważającej części załogi
okrętu, syituacja nie była nowa, pływając całą
wojnę na „Błyskawiicy", brał udział w mniej
więcej stu patrolach, bronił konwojów, ścierał
s·ię z niemieckimi łodzi·ami podwodnym', otlpierał naloty koszące groźnych
Ju-88, uczestniczył w bLtwach mori;.kich osłaniając akcje
desa·ntowe pod Na.rvilkiem i koło portu Bougie
w północnej Afryce. Na pokładz.tle jak zawsze,
tak i tera·z painował spokój i skupienie, raz
po raz padała komenda: ognia!
Gdy Marek brał CZY1!1111Y ud1ział w kaoomadzie pod Ouessamt, Wojtka przesłuchiwano po
raz pierwszy w siedzibie gestapo przy ulicy
Anstadta. Chciano z.eń wyidrzeć bi.ciem i to!l'turami zezinanda dotyczące łódzkiej ocgainizacji
PPR, gdyby jedtilak opracy wiedzieli, jaka odporność i zawzięto·ść jest w
tym człowieku,
darowaliby sobie bezcelowość wysiłków. Nad
ranem za1niecha1no przesŁuchań i przewieziono
go do obozu ka.mego · miesZiCzącego się w budynku pofabrycznym na Radogoszczu.
Tośkia dowiedziała s•ię o a,r es,ztowanin.t Wo-jtka dopiero w pofo,w ie sierpnia, zaczęły się
d1la niej tygodnie wyista.wainia pod mu!l'aml

ni:k) ześopafały uczucia WtSZY'Sbltkh ucze5tn'ików w podtrzymujący na duchu, ktrzepiący
chór, na.wet niewierzący mógł szukać ukojenia
w tym wspólnym wy:głaszainiu rnodlbbwy. Treś
cią modlitewek Tośki, skrapianych obficie łza
mi, było wyłącznie błagainie o ratunek dla
Wojtka. czasem wiodła w myśli dialog z nim
s.amym. Niie gniewaj się, najmilszy, mówiła
do niego, że o żyicie dla ciebie przychodzę
prosić u ołtarza, choć wiem, jaik tobie by się
to nie podobało, ale do kogo mam pójść?
gdzie zanosić błaganie? Wiadomo, że sprawię
dl1wość nie tiządzi naszym śwJatem, może jednak zdarzy się cud i ZWII"óci mi ciebie, kochany!
Zima Pl"zy.nfosła za.po·wiedt zmiany, po Nowym Roku ludzie zaczęli sobie przekazywać
ukradkiem słowa
nadz.iei. Już niedługo
szeptano wzajemnie na ucho - Rosjanie gromadzą na Wjśle tysdące al!"mat, wyrzutni rakietowych, czołgów, są z nimi nasi polscy żoł
nierze, lada dZiień ruszą lawiną i zmiotą hiitlerowców z naszej ziemi. In.ny rodzaj ożywde
nia ujawnia.li okupanci, coś ja•kby z mndejszą
butą traktowali Polaków, na każdym
kroku
dało się zauważyć ciężarówki,
na które w
pośpiechu ładowano
meble I sk.rzynie. Obcy
sobie Polacy, gd-y się przypadlviem mijali na
ulicy w sąg.iedztwie takich załad1Unków, wymieniali ze sobą zinaczące uśmiechy, już niedługo toh panowania, zdawali się mów1ić.
Któregoś dnia Anka przy1I1iosła wiaoomo·ść,
że Steinerowie wyjeżdżają, przed pałacem i.eh
stoją trzy wielkie wozy
meblowe Hartwiga,
do których znosi się i ładuje srebra, porcelany, dywal!ly, antyki i wszelkie Lnne dobro.
Starzy prezesostwo z córką Ingrid wsi·edLi wJeczorem do cza·mego mercedesa I od1jechali
drogą na Kalisz. Nie było tylko Roberta, którego nie udało się ojcu uchronić przed wcieleniem do wojska i wysy.ką na front, podobno rostał Otil cięi.k.o r3tl1Jtly podczas lądowania
wojs.k angloamerykańskich w Reggio di Calabria I wpadł w ręce aliantów.
- Niech jadą z Bogiem - pawiedz'ała Eulalia, gdy WY'Słuchała relacji o exoodusie swoi-eh pracodawców - I Bóg da, że tu nigdy już
nie powrócą.
- Ja bym tam Boga do tego nie mioozała
- zaprotestowała energicznie Anka - Niech
toh jasna cholera weźmie! Niech za nasze
krzywdy nigdy nie zaznają spokoju! N"e zmartwię się, ja1k im tam gdzieś
sowieci zdll'OWO
przygrzeją.

- Aniu! - zgors,z yla i;.ię matka - Co ty?
Ta:k nie można!
- Moilna, mamo, można! Za naszego Ka:z.k.z.ka, za Wojtkia, za mojego Jaśka w sita,Jagu, za wszystkio co nasz naTód wycierpiał i
c.ierpi, życzę 'm wszyistkiego najgorszego!
- To nie po chrześcijańslru.
- Trudino, mamo, naziwij to jak chcei;.z, a
j.a inaczej czuć nie potrafię!
Tośka nie mieszała się do tej rozmowy,
w
jej sercu od paru dni rozbłysła nieśmiało iskierka nadziei i miigotała, migotała... Jakimś
s-zczęśliwy.m trafem
nie
wywie7.1i.ooo dotąd

dać

było

przesuwające

się

wieżyczk,i

czołgów.

Z otvyartych luków wyłaniali się do pasa ofi·
cerowie i żołnierze w skórzanych hełmofo
nach na głowie, którzy płyinąc jak gdyby po·
nad · łumem pozdrawia.Ii go uniooionymi rę
kam.i. Czasem wychylali się
jeszcze bairdriej
by uścisnąć czyjąś dłoń, lub przyjąć wiązankę

ozerwon~h goździków.

Ja-kiś mężczyzna stoją

cy tui przed To.śką podniósł wysoko do góry
swoje maleńkie dtz.iecko, mijający go w czoł
gu młody lejtnaint zrotz.umiał tntencję, wz;iął
chłopczyka z jego rąk, I wydźwignął jeszcze
wyżej, ponad swoją głowę. Po chwili opuścU
g-0, ucałował w oba policz.ki i oddał małą istotkę w ramiona ojca. Tooka rozpłakała się,
płakały ziresztą wokół niej WtSzys,tlcie prawie
kobiety, i nie tylko kobiety.
Hamując z trudem lka111-i e
pow!ed1ziała
do
K.ryisi:
- Wiesz,
w trzydtz.i.esitym dziewiątym tą
samą Rokicińsiką
wjeżdżał
pierwszy patroł
niemiecki, sam pa.n prezes Steiner go witał.
- A teraz ludzie witają - odrzekła rezolutnie dziewczynka.
RadoSl!le święto na wlotowej ulicy tI'Wałx>,
ale Tośka przypomniała sobie. że nie może zostawiać zbyt długo bez opieki małego
Stefanka, zapowiedziała więc surowo Krysi, że
by bac7Jnie pilnowała Ewy, sama zaś wróciła
do domu. W drzwiach natknęła się na Ankę. W wyrazie twarzy s:z.wa-gi&ki było coś ta•
kiego, że Tośka zapytała bez tchu:
- Stało się coś?
W odpowiedizi Anka wskazała łunę na niebie.
- Mówią, że Radogo5rzcz się od wczo["aj
pali.
- Jezus, Maria!
- Nim uciekli, podpa-litli więzienie.
- A ludzie? Co z lud*mi, czy ich wypuśollli?
- Nie wiem - odpowiledziała Anka z ooią
ga1I1.iem. niechętnie
Opowiada'ą S•t raszne
· rzeczy, ale czy to można tak zaraz wszystkiemu wiel"zyć?
- Zostań z dziećmi, ja bieg1nę - wys•zeptała zmairtwiałymi wa1rgami i ruszyła pr~sto polami, kierując się na blednącą lunę pożaru.
Drogę odbyła jak w transie.
To niemożliwe,
powtarzała sobie,
to nie może by4 prawda;

RECENZJE
Sytuacja wydawała się jej wręcz absurdalna
Niemców nie ma, Armia Czerwona na ulicach:
a ona miałaby go stracić, nie. nie! Próbowała się modlić do Matki Przenajświ.ętszej ale
jej to wcale nie wychodz.lło, obracało slę w
sferze słów be<z treści. Na Zgierskiej włączyła
się w strumień ludzki płynący od Bałuckiego
R.y1nku w stronę Rado.goszcza. Tłum był rówRokicińskiej, a jaldż
nie gęsty ja1k ten na
przy tym 1.nny, tam promieniowała zewsząd
z.garadość I ulga, tu twarze były mrocme,
szooe, prawie nie rozmawiano ze soba. a jezdainiami,
żeli już to półgło.sern, urYl'Vany:mi
bo ponury cięża•r za·wisł na<I głowami mądł
'
myśli, zatykał oddech.
Gdy z.nalazła się w bezpośrednim sąsded?:·
której najtwie fabrylti na Radogosz.czu
:.vyższy budynek przypominał dogasają(;ą pochodnię, wydało jej się, że nie zdoła już zroprzeszkodzue stali
b ić kroku do przodu, na
jej ludzie, zbici w jedną masę. trwający w
beMuchu ja·k porażeni. Zdała sobie jedna·k
sprawę, że z pewnością n.ie wszyscy przys,zli
tu przywiedzeni niepokojem o swych najbliż
szyc h. więc przecież i.nne musi być prawo dla
niej, umożliwiające dotarcie na samo miejsce,
zobaczenie, dow iedzenie się wszysitkiego
Puśćde
- Ludzie! - zaczęła krzyczeć
m nie, tam jest mój mąż!
Natarła przy tym z niecx:zekiwa111ą s'1łą na
zwarty mur z ludizkich pleców. Byk> w jej
knyku coś tak przeni.kliwego i rozpaczliwego, że tłum zaczął się przed nią rozstępować,
nie było to łatwe, ludzie I tak byli ściśnięci,
jednak wSizyscy wokół niej zestrzeli·h wysił
ki, by przepuścić do prz.odu tę zdesperowaną
kataleptycznym, v.~ęcz
kob i etę o wyglądzie
widmowym, powtarzającą chropawym, jakby
jest mój mąż,
głosem: „Tal11l
pękniętym
pr zepuśćc i e!". Krok za krokiem. nieubłaganie
zb li żała s.ię do centrum zbiegowiska. Może źle
wyro·zusilę stało , że. ludizie okazali jej tyle
m ienia, ale nikt by się nie odważył jej zatrzymać. nie dopuścić, na.wet żołnierz radz,iecki, starający się wrarz ze swymi kolegami utrzymać tu jaki taki porządek, usunął się z
szacun kiem I tylko ujął ją delikatnie pod ło
kieć, gdy zachwiała się na nierbwnośd terenu, tracąc chwilowo równowagę
Teraz nic już nie przesłaniało straiszliw~o
widoku: na bruku podwórza w be?.pieczinej
odległości od dopalających się I grożących zawaleniem murów spoczywało obok siebie kilkaset zwtok ludzkich. że to były ciała ludzkie
można się było jedynie domyśli~. powyginane
dz,iwaczmie i poskręcane , jakieś upiorne woś
manekiny, nad nimi unosiły
kowe lalkj czy
się struż.ki dymu, a wokół nich śn.ieg stopniał
'
od gorąca.
jak otępiała,
Tośka stała tuż przy trupach
niczego nie rozumiejąca, chustkę, która zs.u111ę
ła jej s i ę z głowy, ujęła za dwa rogi i po·
po
częła bezsensownym ruchem przesuwać
karku to w jedną, to w drugą str01t1ę, nie
płakała przy tym. a było pr .iecież w jej całej
sylwetce coś takiego, że stojący obok krasnoarmiejec, człowiek czterd7.iiestoparoletn.i, s·zep·
nął

-

r,e

współczuciem:

Nu, niczewo. doczka, niczewo.„

jakby
głośn0,
już
A później powiedział
wszystkich wokół biorąc na świadika:
, - Mierzawcy, ps,y"· faszystowskie" . ii.a , UII);
.
kon ie<> ich wymQrdowalil
· Ale Tośka tego iuż· nie słysż.ała, omnęla się
powolutku na zi emię i padła zemdlooa.

• • •

Komu pisane byto wrócić, ten wracał: w
trzy dni po tragedii na Radogoszczu pod oknami Chorążych zawarczał wojskowy gazik I
wysiadł z niego ciężko starsizy sierżant Zenon
Miguła. Wysłano go do f,odzd z jakimś poleceniem służbowym, więc i:nalazł wolną chwicórką i wnuczętami
lę, by zobaczyć się z
Tośkę zastał leżącą w łótku, nie poz.bierała
po straszliwym przejściu, była
się jeszcze
betwolna I apatyczna, nawet na widok ojca,
przeciet od początku
którego nie widz.lała
wojny. nie zarea!!()wała żywiej.
- Nie d.z;wcie jej siię, panie Zenome
która
głową Eulalia.
pokiwała ze smutkiem
od
miała 0<:zy zaczerwieniooe I podpuchnięte
Rzadko lriedy ludzie tak się po.kopłaczu. chają ja.k t~h dwoje. Na moich 01:zach się
ta miłość zrt.dziła i bodajbym nie dożyła jej
w::zesnego końca! Dwóch miała.m synów I
obu mit zamordował wróg przeklęty, jednego
na sam początek, drugiego na sam ko.n.lee
wojny I
Istotnie te dwa zgony· - Ka.z&ka rankiem
1 wl"Ześnia 1939 i Wojtka dalia 18 stycznia
1945 - ujmowały losy wojenne Chorążych w
brxzącą krwią klamrę, nadając Im męczeń
skie znamię. Jakie słowa pociechy mógł mal eżć na podorędziu Zenon Miguła, czy słowa
mogły w ogóle coś uiaczyć, mieć jakiś sty·k
z po·nurą rzeczywistością?
powie- Dobry był z niego chłopiec Krewki, ale dobry. Można było przedział bo
młodo,
widzieć, że przyjdzie mu zg.inąć
zbuntowaną miał duszę.
Nie zważając na pochliipywanie Chorążyny
ciągnął dalej to epitafium, do siebie raczej
mówiąc niż do tych z.maltretowanych kobiet·
- Taki co siebie ostczędza o swój interes
stoi to się uchowa, a tacy jak Wojtek żyją
krótko. Ue mu było? Nawet Chrystusowego
wieku nie doszedł. ale jak Chrystus za ludzi
się poświęcił. I powiem wa.m. Eulalio i tobie
Antośko : nie przeżył tych swoich trzydz.iestu
dwóch lat po próżnicy, z krwi takich jak
dla wszystkich nas przyjdzie lepsze życie, a
najważniejsze. że spłodził z tobą, córuchno, tę

oo

Ja wtem. ja wiem, dziecko,
trójkę dziatwy .
że
cięzko ci będzie bez niego ale pamiętaj,
cząstka jego tyje w Krysi, w Ewun·i i w tym
jak mówicie nawet
małym Stefku, którego
biedak na oczy nie widział . Przyglądaj im
mąż
że
się,
się dobrze. Tosiu, a wyda cl
twój iyje, te wyszedł tylko na chwilę i wróci teraz albo później I bę<iz1~ miał prawo
i;apytać : jak mi wychowałaś te m<>je dzieci,

z<>no?
Tera·z i

Tośka rozp!akała się

ci.chutko .

KONIEC

Fragmenty powieści "Dynastia bez herbu",
która ukaże się nakładem Wydawnictwa Ł6dz
kiego.

Początek ,roku jest jut zwyczajo-

·

wą okazją do podsumowań tego co
było oraz przewidywań tego co bę
dz'e. Ogłasza się ttajroz.maltsze li·
sty „dziesięciu najlepszych", ple·
przeszłe
biscyty hierarchl.z::.ijące
działania, przeglądy 'la.jważniejszych
wydarzeń itd. ltd. ~trzeba takich
remanentów jest pro••ta: utrwalić w
społecznej świadorn<>SCI i pamięci te
wartości, które będąc miarą osiąg·

nięć dotychczasowych, sa jednocześ
nie kryterium oceny teraźniejszości
i przyszłości. Podsumowania owe sit
inspirowane także, a może I przedE
wszystkim, społecmą potrzebą sukcesu. Wiedzą o tym doskonale nlE
tylko publicyści I nie tylko telewizyjni. Pi.sanie I mówienie o sukcesach, tych zespołowych I tych indywidualnych, jest psychoterapcu·
tyc'znym zabiegiem perswazyjnym.
Lubimy sukces - pc:· myślny przebieg i finał określo11ego przedsię
tak ja•k lubimy happy
wzięcia end w powieści czy filmie.
Czytelnik powyższych słów mote
się spodziewać , iż naF. ł.ąpl teraz lista
sukcesów TVP za ubiegły rok.
Otóż nie. I nie dlate~o. te nie przywykłem jeszcze do emocjonowania
się osiągnięciami .1aszej telewizji,
bom przecież z tak•rh emocji się
Nprawdz!e, ale
zwierzał, rzadko
jednak. Głów.nie dlatE>go, iż pojemność problemowa felidonu jert nazbyt ograniczona, aby pomleścif
rozważną analizę tego, co w ciągu
ubiegłego roku w TVP oglądaliśmy,
od prognoz pogody poczynając, a
na „Idei i mieczu" Królikiewicza
kończąc. Zresztą tak·e analizy działalności posz.czegól:ny~h redakcji ooPutramenta pamflet na
wstały:
„Studio Gama" Teresy Krzemień
opis teatru telewizji, „Ekranu" ocena programów dla dzieci i mło
dzlety. Różny jest ich wymiM w

przedstawianiu argummtów I różne
Intencje. Sama tele~izja ustami
swoich redaktorów liS!łuje stymunajczęściej dowartościo·
lować wując - te analizy. P1 zykład „fran·
cusklch sukcesów" teatru TVP ai
bije w oczy.
temat zainPodjąłem tytułowy
,Studla-2"
pytaniem
spirowany
„Sukces i co dalej?", które Edward

O P OTR ZEB IE

SUK CES U
Mikołajczyk

1 Tadeusz Smuk zadawali piosenkarce Henacie Dane!,
profesorowi Gryglewicl'JO'Wi, współ
wynalazcy prostacy\tl•ny, dyrektorom „Po lam u". Koz•enlc I Niewiadowa, twórcy filll\')wych „Zmór''
Wojciechowi Marczewskiemu. Popytań (,,no,
magał w zadawaniu
niech nam pan coś powie") Jan Ciszewski prowadząc N:rmowę z pił
karzem „Wisły" LP.szkiem Lipką.
Ja1k z tego wykazu zaproszonych
rozmówców wynika, sukces nie:.
jedno ma Imię. I tak być powinno.
porównywać
trud:no
Wprawdzie
osiągnięcia całego o.g roannego zespołu ludzi, którzy budowali elektrownię w Kozienicach, czy którzy stworzyli wldoc~ną na ryitku gałąź przemysłu (myślę tu o niewiadowskiej .
fabryce) 1 lncydental•n ym sukcesem

Na elttanach dwa l«>mercjatne szlagiery, e:zyli to, co ludzie najbardziej lubht w kinie i;ensacja l melodramat. Oba filmy - amerykańskiej produkcji, a więc gwarantującej okrepo
ślone umiejętności. „Rój" lrvina Allena,
przerwie kontY'nuujący serię filmów katastroficz.nych. przed~tawia lnwaizję ogromnego roju
di;ikich pszczół a.f1 ykańsklch na amerykańską
bazę tntniczą. ,,Gról Cyganów" Franka Piersona, ,dalekim echem prrz:ypootlna „Ojca chnzest-

GRAJ

CYGA NI'E...
obyca:ajownego", ukaz'Ując także egzot:Y'k4;
grupy stanowiącej jeszcze jeden element mozaiki narodowościowej amerykańskiego społe. czeństwa.
Z powodów więcej niż wyraiziścle prz41dstawionych w l i U „Ojcu chirzestnym", ow-a obyczajowa egzotyka była jednym z wdelu wąt
ków gangsterskiej sagi. W „Królu Cygaoów"
w pierws~ym planie.
z.nalazła się natomiast
ale sposób jej orzedstawienia nawiązał niestety do tradycji, którą na gruncie europejskim
dumnie reprezentuje .na przyikad „Buocn c1-

Bylem jednym • tych widz6w,
którzy sztukę Bauera „Tylko martwy kolega jest dobrym kolegą", obejrzeli ze zwykłej ciekawości. ~u
dziłem się, że jednak uda się dostrzec w niej powód, dla którego
repertuar
wzbogacił
utwór ten
Państwowego Teatru Ziemi U>d.1kiej. Nie zobaceyłem jednak na scenie, a nade wszystko nie usłysza
łem niczego, co mogłoby fakt zaistnienia tej kolejnej polskiej (a
łódzkiej) prapremiery usprawiedliwić. Z chwilą zapadnięcia kurtyny
odpodziwiałem właściwie jedno:
wagę reży,sera I poz.ostałych współ
twórców spektaklu, któny podjęli
wysiłek zaprezentowania fragmentu nieznanej dotychczas w Polsce
już
twórczości Bauera. Ale skoro
zostaliśmy z nią po części zapoznani, kilka uwag na ten temat.
Zacznijmy od samego autora. No.si Imię Wlnfrled, „urodził się w
1928 roku i należy do średniej generacji pisarey zachodnioniemieckich" lub: jest dramaturgiem auw
striackim, mieszka I pracuje
Grazu, tam również przyszedł na
świat w 1941 roku, jako Wolfgang
Bauer. Informacja pierwsza pochodzi z wydanego przez PTZŁ programu, drugą podaje Michał Mi~iomy, kreśląc sylwetki pisarzy w
swojej książce „Współczesny teatr
na świecie". Można uwierzyć na
słowo lub sprawdzić. I choć r6łnice
te nie pozostają w jakimkolwiek
związku przyczynowo-skutkow ym z
jakością prezentowanego spektaklu,

Renaty 084lel, ale nie łl porównania redaktorom ,Studia-2" chodziło.
Rzecz była w tym, ~zym jest sukces
w samoocenie tych, którzy go osiąg
nęli. Pytających, a • tym samym
widzów, Interesowało czy sukces
jest zamlmllęciem jakiegoś etapu
efektem,
końcowym
działań, jego
czy też jest także punktem wyjścia
w działaniach przyszłych. Ladnie I

mądrze mówił o ty.m profesor Ryszard Gryglewski. ru czuję się w

obowią?Jku

przypomm-eć

Lehat'a. IJub'lmy tę operet!k:ę za „J
totet I amerykański ,,Król Cyganów" mocie c!ę i teg.ot samego powodu podo-

1ański"

melodyjność,
bać.
Miłośnicy

kina, oglądając tM fHm, wspomd·wa filmy,
jednak zapewne przynajmniej
które urodę cygańskiego tema.tiu potraktowały nie tylko w·idc>włskowo . Myślę tu o jugosło
~zczęśli
wiańskim filmie „Spotkałem nawet
wych Cyga.nów" Aleksandra Petrovica (aa~roda
w Cannes 1967) I o filmie mołdawskim „Tabor
wędruje do nieba" Emila Lotianu (na~roda w
łączył
San Sebastian 1976). Pierwszy z nich
dramatyczną analizę i przejmującym wizerunkiem ludzkich mariefl I namiętiności, dru~ był
plęlmą, folklOTystycmą balladą, w któr" wpiaano głębszą kulturową refleksję.
przypomnieć
Wa.rto także w tym miejscu
film Władysława
makomity dokumentalny
Slesickiego ,.Zanim opadną UĄcie" z 1964 roku,
w którym obrarz realiów życia polskiego taboru cygańskiego ujawnia takte smutną. nostalgicz,ną romantykę egzotycz.nego świata. bronią
cego się w Imię własnych racji I tradycji przed
naciskam.i cywilizacji
Na tle tych wspomnień „Krról Cygaaiów" Pilermna rui zbytnią eksploa.ta.cją komercjalnych
chwytów, które zyskujQ może sr.eroką publiczność. lecz nie wychodzą. przy całej odmienności
amerykańskich kontekstów społecmo-cywiliza
wcześniej
symbolicznie
cyjn~h. p01:a. ową
mi
wspomonia1ną operetkową tradycję. Wydaje
11lę 11awet, t.e scenariusz „Króla Cyganów" lewówczas nie
piej służyłby muslcal0W1 nikt
rościłby wobec ni~o żadnych pretensji. Czuł to
chyba sam reżyser, wprowadzając postać tań
czącego Cygana, który funkcjonując pma fabułą filmu, ma m'll nadawać ni to baUadową,
ni to właśnie mus.i<:alOIWą konwencję.
ną

dobrze e rzeInformatorów.
Sztuka Bauera przedstawi.a obraz
rzeczywistości w formie krańcowo
ideformowanej. Stworzony na sce·
nie świat zaludniają postacie, dla
których największe zagrożenie stanowi sukces bliźniego. Nie jest to

łwiadczłl ehyba
,telności któregoś 1

nie

jedną

z

najciekawszych audrji publicystycz,nych, ja.ką w przeciągu kilku miesięcy w telewizji em ·towano, a mianowicie program z wneśnia ubieg„Dialogu
łego roku, zatytułowany
bohaterami
ciąg dalszy", którego
byli, właśnie Ryszard Gryglewski I
docent And.r zej Sz.czeklik, wy.nalazcy antymiażdżycowego hormonu prootacykliny. Utkw'ła mi w panie tylko ze
mięci ta audycja,
względu na naukową rangę wynana
la?Jku, ale przede wszystkim
sposób telewizyjnego przedstawienia
problemu, który może być wzorcem
właściwej, publicystycznej roboty.
Wracając do sobot'liego „Studla-2",
ustanawia mnie udział w nim Lesz-

niwans, a przesuwane biurka czołgi na prawdziwym poczym
lu bitwy - wyznaczają linię natarcia. Dozwolony jest kaidy chwyt
o ile tylko wyeliminuje przeciwnika I uczyni go zarazem „dobr.ym „
- bo już nie mogącym stanowić
konkurencji - kolegą. Akcja zo.
brazowana w krótkich, przerywanych jedynie wyciemnieniami scenkach, prowadzi konsekwentnie do
realizacji zawartego w tytule twierdzenia.
Bardziej jednak istotne od samej
fabuły są poczynione przez autora
zabiegi formalne, rzutuj1tce l>ezpo-

szeniem do cyklu o sukcesie był
zdziwiony, tak jak tym , iż był Jekandydatem
piłkarzem
dynym
„Przeglądu Sportowego" do „10 oajlepszych". Zamieszanie w świecie
piłkarskim , spowod·">wane konfliktem między reprezent.antaml druży·
ny narodowej a dziennikarzami
(nie.którymi) sportowymi, przyczyniło się w niemałym stopniu do rozchwiania się kryteriów ocen poszczególnych naszych futbolistów.
Widzieliśmy to wyr.:iźnie w czasie
rozmowy Ja.na Ciszewskiego z Lipką. W epizodach transmisjf, które
piłkarza
mi ały ilustrować c;ukces
„Wisły"
maestrię

oglądaliśmy

futbolową

Zbigniewa Poń.ka. Wybaczy ml ten sportowy wtręt Bogda
Madej, bo sprawa t.a nie dotyczy
tylko sportu, ma wymiar ogólniej•
szy. Otóż publika.t ory, w tym także
telewizja, pod presją społeczmego
zapotrzebowania na sukces, nierzadko ta•kl suk.ces konstruują nie
oglądając się na rzeczywisty jego
wymiar, bo ładnde p•1cntuje ja.kąś z
góry (z głowy, czyli z niczego) załoŻOl!lą tezę, bo pozwala na efektow•
ny, stylistycz.ny wy'Wijas, bo wreszcie, nobilituje sens samej wypowied zi dziennikarskiej. Wyświetlony
przed pa;roma tygodniami bardzo
dobry jugosłowiański film „Brawo
maestro" opowiadał także I o tym.
Dążenie do sukcesu za wszelką cenę jest nie tylko wy.naturzeniem
osobowośd dążącego , ale ł zjawiskiem z zakresu patologii społecz.nej
określonej grupy, która z nłsk,ich
pobudek w 6w domniemany sukces
inwestuje. A proc~ dyrektorów
.,Hortexu"? (patrz Jstatinia „Polity·
ka"). Lstine „wszystk\'J za wszystko".
GRZEGORZ GAZDA

europejskiej niei111tryguje
Jest ona
naukowej
i. kulturowej jak i bardzo potocznej ciekawoś
ci. Jej obraz zatem w wariancie amerykańskim
bezsprzecz.nie decyduje o atrakcyjności przedstawianeg>0 tu mmu. Nie umiem. co oczywiste,
zająć wobec tego obrarLu stanowiska mervtoCygar">w"
rycz.nego. Rozp01z.nane w „Królu
chwyty komercjalne nakazują jednak prawdę
teito obrazu wziąć w pewien cudzysłów.
Trudno jed·n ak nie wierzyć w pokazane
obyczaj<>wo-cywlllza.cyjne jego konteksty, które
jut w pierwszej sekwencji ujaw:nlają odmienność standardu żyda europejskich I amerykań
skich Cyganów. Ow tabor cygański, na który
s~łada ,ię kawalkada krążowników szos, budzi
wśród . ' hasiej "«'idowni ~erdecz.ne rozbawienie.
Pr.a wda. że I µ nas wózów cygań~k!ch prawie
dZiiś nie widać, ale były, I to przyflttsl pamięć
wcale nie najstarszego pok>0lenia. Cyganie w
Nowym Jorku mieszkają może skromniej, lecz
~ie Inaczej, nif przedstawiciele innych, zamkniętych ebnlcznie nacji.
Tym bard'lJ!ej jednak uderza trwałość mentalności ł obycujów Cy~anów. którzy, znalazłszy
w tyglu amerykań
slę hen :r.a oceanem,
gr uncie
kiego t~ia ~polecmego, niczym w
rzeczy nie rMmią się od swych europejskich pobratymc6w.
Zbuntowany wobec tradycji pr:zodków ,,na•
stępc11 trOll'lu", przejąwszy , w z,nakomitej koń
czącej film sekwencj1 władzę, zamierza wprowadzić swych roda.k ów w wiek XX. Gdyby mu
się to udało. żyłoby się im pewnie teplej. Czy
byliby jed1naik szczęśliwa?
W wartmkach cywdll7!8cjl

swykła cygańska enklawa nowojorska
swą odmiennością I tajemniczością.
bowliml ciągle przedmiotem za.równo

na jakoł~ spektaklu ł sposób jego odbioru. Bauer, pozostając
swym założeniom, konwierny
struuje postacie wyposażone w cechy jedynie negacywne. Analogideformacja, polegająca na
czna
swoistym zubożeniu, dotyczy również motywów ich działania. W e-

łrednio

BIURO WI DIALOGI
BAUERA
łwi.at r<>ZleglY. Ograniczają go cztery ściany pokoju, gdz!~ toczy się
bezpardonowa walka o urzędniczy a-

ka Lipki, który sam pewnie za.pro-

fekcle pojawia się na scenie grupa
ludzi-schematów, walciących ze sona
bą równie sche11natycznymi, a
dodatek indentycznymi środkami.
kwestie mało odWypowiadają
krywcze, czasem wręcz żenujące
i
lub śmieszne. Nie ułatwia to
pewnością zadania zespołowi aktorskiemu, spośród którego stosunkodaje
najwi.ększe moiliwoścl
wo
postad dwóch
tekst odtwórcom
antagonistów Heinzowl
głównych
(Henryk Dudziński) i Bertramowi
(Sławomir Sulej). O ile aktorstwo
pierwszego nacechowane jest wya
agresją i krzykliwością,
raźną
reakcje uzależnione od chwilowych
emocji, o tyle Sławomir Sulej two.ny swego bohatera a pomocą krań-

EWA NURCzylQ'SKA

cowo odmiennych środków ekspresji. Oszczędny w geście, starannie
maskujący swoje prawdziwe uczucia l zamiary, stanowi znakomitą
wyprzeciwwagę dla szaleńczych
buchów Heinza. I jest to chyba
najlepsza propozycja aktorska w
tym spektaklu, dość jało~m zarówno treściowo, jak I formalnie.
Właśnie Bertram pozwala uwierzyć
w zło, jakie nosi w · sobie człowiek.
W biurowych manipulacjach uczestniczą także w mniejszym lub
większym !!topniu pozostali bohaterowie. Anna Jaros, która najwyraźniej zmonopolizowała role przyciąga1ących swymi wdziękami panienek, jest tym razem sekretarką
tej
I choć predyspozycje
Elzą.
aktorki, raczej wewnętrzne nił zewnętrzne, nie bardzo odpowiadają
tego typu kreacjom, to jednak w
zestawieniu choćby z graną w minionym sezonie sztuką Głowackiego
„Cudzołóstwo ukarane" (rola Sexy).
widać znaczny postęp. Niewiele natomiast można powiedzieć o epizodycznvch rólkach Marii Niedźwiec
kiej (Sprzątaczka) I Euzebiusza Olszewskiego (Dozorca). poza tym, że
były na miarę skrojonych przez autora postaci.
ANDRZEJ S. WARZECHA
Państwowy Teatr Ziemi Łódzkiej,
scena Teatru Rozmaitości. Włnfded
Bauer, „Tylko martwy kolega jest
dobrym kolegą". przekład: Halłna
Leonowicz. rdyserla: Jacek Kowalczyk, scenografia: Anna Bobrow·
ska-Ekiert.
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ZDARZENIA I ZWIERZENIA
Kiedy byłem młodszy, apodyktyczna pewność siebie bardzo mnie u ludzi irytowała.
Uważałem bowiem zawsze, że
całkowicie obiektywnie Istnieje
- być może
wszechświat,
natomiast to wszystko co jest
w nim, zawsze skażone bywa
subiektywizmem.
Dziś już mnie apodyktyczna
pewność siebie nie irytuje. Dziś
mnie tylko śmieszy.
Rozśmieszył mnie przeto (po
raz któryś z kolei), Artur Sandauer - opowiadając z zado·
waloną miną o nicości myślo·
wej sztuk Tadeusza Różewicza.
Oczywiście rozumiem auto·
rów Pegaza. Kącik rozrywkowy
Artura Sandauera zawsze bę·
dzie ciekawy, oonieważ nigdy
nie można przewidzieć co wymyśli nowego
nasz zasłużony
(uwaga, korekta') krytyk. Raz
będzie to opowieść o tym, jak
Sandauer odtworzył z pamięci
wiersz Norwida, którego to
wiersza nigdy :ia pamięć nie
umiał... Drugi
raz będzie to
opowieść o tym, kto pierwszy
poznał się na
prozie Bruno
Schulza.„
Tym razem było o tym, że
zawartość myślowa dramaturgii
Różewicza
jest na poziomie
czternastolatka, a sam Róże
wicz to taka Zapolska, tylko
doprawiona Beckettem.
Oczywiście takie
dyrdymały
byłyby zrozumiałe u młodego

Z GALERII

krytyka, który chce zwrócić na
siebie uwagę. Sandauer wcale
nie musi zwracać na siebie
uwagi na dobrą sprawę
mógłby się w telewizji tylko
pokazywać I już miałby zapewnioną widownię,
bo przeciei
naprawdę jest na co popatrzeć.
A w ogóle dziwi (ale i śmieszy
troszeczkę), że
tak oczytany
człowiek, tak me.Io c z u j e
z

p L

nokautuje - nierzadko bijąc
poruzeJ pasa. Wf>półpracownik
Sztandaru Młodych chwali się,
że umie czytać między wiersza·
mi. Być może, '!le lepiej jednak
czytać
normalnie.
Wówczas
można znaleźć w moim tekście
to co zostało tam napisane.
Pisze Sztandar Mlodych: Wi·
dokowi tekst Materny „brzydko
pachnie". Mnie drażni inny za-

I POLEMIK

tego co przeczytał. Szkiełko i
oko zastąpiły
mu
zupełnie
c z u c i e i w i a r ę - że spara·
frazuję Mickiewicza.
Nawiasem
mowiąc,
znam
gorsze przypadki. Takie w których autorzy n ie chcą zro·
zumieć tego co czytają. Przy.
darzyło się to współpracowni
kowi Sztandaru Mlodych, który
próbował
podjąć
polemikę
z
moim felietonem pt. Brzydko
pachnie.
Pisałem tam mianowicie, że
brzydko mi pachnie publikacja
artysty estradowego, nie najwyższego
zresztą lotu, który
ustawia sobie do bicia swoich
kolegów z estrady i po kolei

paszek.
Otóż
wiadomo po·
wszechnie, że dość btisko dna
poŁskiej rozrywki są tacy wyko·
na.wcy jak Janusz Gniatkowski,
Janusz Laskowski i Fra.merowie. Wszyscy oni wsp6lpracu;ą
z Estradą Łódzką i Stowarzyszeniem
Muzyld Estradowej.
Obie firmy dziaŁają w Łodzi tam, gdzie k'rytykvje się dziennikarza za sluszną krytykę.
Otó'ź Sztandar Mlodych pomylił się podwójnie,
bowiem

ani Janusz Gruat.kowski, ani
Janusz Laskowski nie współ
pracują ani z Estradą Łódzką,
ani z SME. Nie lista nazwisk
krytykowanych przez Maternę
była zresztą powodem mojego

sprzeciwu. Chodziło ml o pewne zasady - może zbyt subtelne, aby je współpracownik
Sztandaru mógł w ogóle zrozumieć?

Bo przecież nie dziennikarza
krytykuje w Łodzi za sluszkrytykę jak ubolewa
Sztandar. Krzysztof'- Materna
spychając swoich kolegów
na
przysłowiowe dno rozrywki nie występuje z pozycji dzien·
nikarza, bowiem nim nie jest.
Jest
natomiast
wykonawcą
estradowym, który owe
dno
współtworzył bo przecież z
wieloma nokautowanymi przez
siebie kolegami wspólnie przez
cale lata występował. Czy to
SztandaTowi nie pachnie brzydko?
I czy nie pachną brzydRo
metody współpracownika, który
nie chce zrozumieć jasnych
sformułowań polemicznego tek·
stu - tylko dlatego, że posta·
nowlł bronić kolegę? W ogóle
znalazłem się w towarzystwie,
które mi zupełnie nie odpowiada - w oowa„?ystwie ko 1 eg ów. Kolega kopie swokh kolegów - potem inny · kolega
broni kopiącego kolegę, gdy mu
o b c y - nadepnie na odcisk.
Słowem towarzystwo broni
swoich szańców, których zresztą
nikt nie ma zamiaru zdobywać,
bo nie warto.
się
ną

WIDOK
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PROPOZYCJE
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Coraz częściej mówimy, spieramy się, dyskutujemy o tym, c:o można byłoby ogólnie
określić jako pro b 1 em at y ka mor a 1n a. Często - 'co też jest charakterystyczne
- nie zdając sobie sprawy z kwalifikacji
takich sporów. z tego, o jaką problematykę
zaczepiamy, po prostu mówimy o tym, co
nas interesuje. Dlaczego
tak się dzieje?
Dlaczego staliśmy się nagle takimi moralis·
tami?
Po prostu •na skutek bardzo różnych przyczyn, coraz wyraźniej obserwujemy w róż
nych dziedzinach życia, jak piękne i porywające

hasła
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Tymowskim, który - jak przyznaje - sam,
na własną rękę, przeprowadził 100 rozmów,
właśnie na temat moralności na co dzień.
Profesor A. Tymowski relacjonuje wyniki
tych rozmów:. Na początek może stwierdzenie ogólne. Oto co mówi: „We wszystkich
środowiskach, każdy bez wyjątku rozmów·
ca stwierdzał daleko idące zatarcie się pojęcia tego, co jest uczciwe". Przykład. Wszy-

rzeczywistości.

występowanie różnych

niespra·
wiedliwości, widzimy grupy
ludzl. którzy
wbrew podstawowej zasadzie socjalizmu. że
praca jest miernikiem wartości
materiał·
nych, jakie otrzymuje się od !;połeczenstwa,
posiadają różne przywileje,
które kolą w
oczy tych, którzy ich nie posiadają. A czy
ja pracuję gorzej? - może zapytać każdy z
nas, a czy moja praca jest mniej wartościo
wa? Przecież we współczesnym i nowoczesnym społeczeństwie każda prnca odgrywa O·
kreśloną rolę I jeśli nie
będzie
należycie
wykonana; ·to całąść będzie jednak ku.la;ła.
Dlaczeg.o zatem Inni
mają
więcej, . choć
mniej pracują, a ja mam mniej, choć pra·

ROBLEMATYKA
MORALNA

cuję ciężko?

Jestem przeciwny mechan,icznemu zrów·
nywaniu wszystkich w zarobkach i przywilejach, bo nie o to chodzi. Szukam odpo·
wiedzi na pytanie, skąd nagle zrobiliśmy ·
się tacy wrażliwi na to wszystko, co wch?dzi w problematykę moralną? To dobrze, ze
mamy takie rozległe zainteresowania. Gorzej, że dotyczą one na ogół innych, a nie
nas samych. Moralność jest bowiem sprawą
dość skomplikowaną i zawsze już tak by·
wało, że przede wszystkim sądziło się innych, zakładając milcząco, że samemu jest
się w porządku. A czy tak jest zawsze i naprawdę?

„Życie ~spodarcze" opublikowało bardzo
ciekawą rozmowę z profesorem Andrzejem

scy J:torzystamy z telefon6w służbowych,
prawie wszyscy, bo przecież tylko ci, którzy mają do nich dostęp. I bez najmniejszego zastanowienia dzwonimy w sprawach
prywatnych często do innych miast. A to
- mówi prof. A. Tymowski
jest już
nadużycie. Dziwne, prawda. Nigdy, nikomu.
nie przyszłoby to do głowy. Bo nie wszyscy
mamy telefon w domu, a w pracy jest pod
ręką. Albo wożenie „na łebka" służbowym
samochodem. No tak, ale i ten, kto korzysta, też w jakiś sposób narusza moralność.
A przecież korzystamy.
Chodzi właśnie o to, że przemiany - niekorzystne przemiany, dodajmy - zaczynają

Wiele razy

już zdarzyłto

nam
roo:wa·
żania na temat nadmiaru informacji, zalewających świat.
Uważam te alarmy za jak najbardziej uzasadni.one. Nd!kt nie
jest w stanie dokonywać jakichś wyborów,
porządkować
i agregować otrzymane informacje w jakiś światopogląd;
poddaje się po prostu walącej
mu się na głowę lawinie. To
jes•t tak, jakby ktoś bez przerwy czytał wyłącznie eincyk1opedie i słowniki. Potem, rozwiąże każdą krzyżówkę, ale ani
nie będzie miał o żadnej sprawie własnego zdania, ani nie
potrafi 'poszukać samodzielnie
takiej wiadomości, jakiej mu
właśme potrzeba o ile jesz·
cze będzie od.:iuwał jakieś w
tym zakresie potrzeby.
A jednocześn·ie czasami brakuje najprostszych informacji,
jakie każdy / w swojej branży
powinien mieć pod ręką. Nie
chodzi o żadne superspecjali·
stycme nowinkarstwo. Chodzi
o prostą pomoc lud·z iom w wykonywaniu zawodu czy choćby
w kultywowain.iu zamiłowań.
Dlaczego na pnykład Iw pismach sportowych. których ma·
my tak wiele, ani w kolumnach poświęconych sportowi,
których mamy jeszcze więcej,
nigdy nie znajdzie się ogłosze
nia, gdzie można nabyć, naprasię

czytać

alairmujące

włć
lub wypożyczyć sprzęt
sportowy: rower, narty, ręka
wice bokserskie lub maskę dla
płetwonurka? Dlaczego w tychże
pismach nie ma tłustym
drukiem podanych madomości
o tym, gdzie i w jakich g'Odizi.

całlkiem zwyczajnie opraswoje prawdziwe czy rzekome białe kruki; gdzie muzyk - amator znajdzie warsztat
naprawy akordeonów, gdzie kupi kalafonię i skled pęikillięte
skraypce.

cu.y

wić

GDZIE SKLEIC SKRZYPCE.
można popływać, pojeź
dzić na łyżwach, pograć w soiatkówltę? Członkowie klubów do·
wiadują się o tym „po linid"
administracyjnej. Ale pływać
lubią także starsze panie, na
ślizgawki
chodziłyby
chętmie
całe gromady dzieci, łysi pano-

nach

wie poskakaliby przy siatce, nie
ambicji olimpijskich, a
nawet nie studiując na żadnej
z kilku akademii wychowania
fizycznego.
Pisma literackie i artystyczne uważałyby za sprawę nie·
g;odną ich uwagii zamieszczenie
anonsu, gdzie plastyk mógłby
się zaopatrzyć w farby, blejtramy, pędzle i werniksy; gdzie
bibliofil mógłby adystycmie
mając

„Jeśli

ja sfilmuję krowę,
Da mleko awangardowe!"

fiEW§iWĄ

się od spraw małych. drobnych,
że
często
jest to działanie w dobrej wierze, bez złych
Intencji. Jeśli godzimy sii: jednak na drobiazgi, to później zaczyna
się
zgoda na
sprawy ważniejsze. Żeby na przykład nie
gniewać zwierzchności,
bo po co ma się
kłopotać „takimi duperelami", poprawiamy
statystykę. Albo chowamy
rezerwy, no bo
przecież będzie
jakaś
rocznica. przyjdzie
Pierwszy Maja, inna okazja nadarzy się i
trzeba będzie jakiś czyn przedsiębrać, więc
rezerwy jak znalazł. W końcu i tak się je
wykorzysta. Nikt na tym nie straci, a zało·
ga będzie miała zasługi. Może premia wpadnie. I tak dalej.
W dyskusjach o problematyce moralnej
nie bez racji zwraca się uwagę na fakt, że
niesprawiedliwość nie rodzi
się sama, że
tworzą Ją warunki, że na przykład niesprawiedliwości sprzyjają
kłopoty
na rynku,
kiedy podaż pozostaje daleko poza popytem,
ie w ogóle wszelkie trudności
sprzyjaj?
postawom pozostającym na bakier z moralnością. To prawda, ale też sprzyja temu
zbytnie zbiurokratyzowanie na~zego życia,
które utrudnia, a niekiedy wręcz krepuje
jakiekolwiek działanfo kontrolne. Natworzyliśmy multum różnych organizacji I in~y
tucji kontrolnych, któri> - co tu ukrywać
- nie spełniają właściwie swej roli.
Cieszyć zatem powinno nas to zalntereso·
wanie problematyką moralną. Zgoda. Trzeba podjąć walkę z wszelkimi nieprawidło
wościami i ze spełecznie
neitatywnymi postawami. To też prawda. Ale chciałbym
skromnie zwrórić uwal!ę. że w zwalczaniu
wszelkich zjawisk społecznych nie można
oiiran!czać się tylko do skutków, trzeba wifaieć też Ich przyczyny. A jeśli inl!erenc .i~
w przyczyny leży poza naszymi możliwoś
ciami, oo likwidacja skutków będzie ograniczona I musi być prowadzona mądrze. abv
likwidując
Jedne
niesprawiedliwości nie
twor7vć innych.

LEWYM OKIEM

Przedwojenne \ „Wiadomości
Literackie", najświe·tniejsze z
dotychczasowych czasopism tego rodzaju, nie wstydziły się
zamieszczać ogłoszeń bi ur podróży o wycieczkach na Fesbiwal Teatralny do Leningradu
i na wystawę ks·iążki ogrodniczej do Erfurtu. Zapowiadano
w nich odczyty I imprezy poe·
tyckie, a także - co za czasy!
- mające się ukazać książlci.
Dziś „odnośne" instytucje mogą klorzystać wyłącz.nie z drobnych ogł·oszeń w prasie codziennej, albo notlłtek w tejże
prasie zawsze spóźindonych
i przeważ.nie przegapionych. Co
z tego, że w gazecie ze środy
przeczytamy w południe o im·

GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ

Rys. StanisZaw Ibis·Gratkowskt
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SUCHY ROK

Ładne i pasjonujące są mecze tenisowe, interesujące są spotkania hokeistów, ale - bądźmy szc.ierzy - trochę nam już
tęskino za piłką nożną. Nie dziwię się więc wcale, że z Wtiectoru
z dziennikiem zniknęło Studio Sport, a tylko prowadzący dziennik
komentuje krótkie sportowe migawki. Ktoś bardzo S<Zybko zjeż
dża z góry na nartach, ktoś skacze, ktoś znów zjeżdża i są to
na ogół ńie nasi zawodnicy. W piłkę grają jeszcze w Anglii ale
tam inny klimat.
'
To dobrze, że w tym roku wiosenna runda rozgrywek I ligi
zacznie się dopieto 9 m~ca, Czas pokate, czy będzie to początek
na śniegu, czy w błocie. Lepiej iaczy.nać w marcu niż w ~u1ym,
ale jeszcze lepiej byłoby w kwietniu.
W sosnowieckim Zagłębiu odbyła się konferencja prasowa i takie regularne spotkania mają ponoć być zasadą - na któreJ
zwrócono uwagę, że wczesne rozpoczynanie rundy wiosennej
i pó:źme kończenie rundy jeS'i.ennej czyni piłce nożnej powaŻl!lą
szkodę, że to szkoda czasu, sił, zdrowia. Ale PZPN wie lepiej.
Na tej konferencji zwrócono również uwagę, że kluby mają
mało spotkań z innymi głównie zagranicznymi klubami, co też
później ujemnie odbija się na wynikach, jakie polskiie drużyny
uzysokują w meczach rozgrywanych w ramach waLki o r6Żllle
europejskie puchary. Mówiono, że byłoby lepiej, gdyby okres
zimy kluby mogły wykorzystać na takie właśnie zagraniczne
wojaże. Dodam, że byłoby to z korzyścią, gdyby takie wyjazdy
miały charakter bardziiej sportowy niż turystyczny.
Kluby 11aplanowały zimowe wyjazdy swoich drużyn. Do NRD
MARCIN RODAK
pojadą między innymi gdyńska Arka, opolska Odra 1 LKS, który
rozegra również mecz z belgijs•k.im Bertschotem. Inni pojadą bardziej na południe. Do Jugosławii na przykład wybierają się mielecka Stal i Gónnik Zabrze. Takie konfrontacje klubom są potrzebne, ale zdaniem niektórych obserwato1ów polskiego piłkar
stwa jes.t kh mało. Nie daje ·to naszym drużynom niezbędnego
obycia, nie pozwala dokładniej poznać przeciwnika nauczyć się
czegoś od zagrainicznych piłkarzy. Są to bowiem kontakty sporadyczne.
prezie w Domu Srodl\)'\.visk
Takie kontakty muszą mieć kluby i musi mieć polska repreTwórczych w tę samą środę
zentacja. Tygodnik „Piłka Nożna" opublikował kalendarz spotikań
po południu?
międzynarodowych polskiej reprezentacji. Wiadomo, że 19 kwietKrOllllki kulturalne wszyst- nia 1980 roiku nasza kadra 9potka się z kadrą Włoch. Reszta jest
pobożnym życzeniem. Na przykład już w lutym, od 16 do 26 rekich czasopism tego typu - z
prezentacja pow.i•n na rozegrać - jak przewiduje plan - trzy
naszymi „Odgłosami" włącmie
spotkania na południu Francji. Ale z kim? Tego nie wiadomo.
Zapowiada się suchy rok. W piłce nożnej oczywiście. Do elimiodnotowują wyłącznde za.
nac}i do misitrzostw świata polska reprezentacja przystąpi dopieszłości. Nigdy nie zapowiadają
ro w 1981 roku. Rok czasu jest v>ięc na przygotowanie tej repreżadnych imprez
kulturalnych, I zentacji. Ryszard Kulesza, wypowiadając się na łamach tejże
chociaż moilna przypuścić, że
„Piłki Nożnej'', przyznaje, że „drużyna posiada co najmniej funich czyt~lnicy stanowią bardziej , dament". I wyjaśnia, jak to rozumie: „To znaczy sześciu, siedmiu
zaw<>dn.ików grających s•tale jesienią ma szansę stać się pewnianiż kto inny potencjalną pu- .
kami". Żeby jednak nie było wątpliwości, dodał: „Ale szansę
bliczność takich imprez. Zapowejścia do reprezentacji ma dosłownie każdy". Tak już mówili
wiedzi takie można - owszem
wszyscy przed Ryszardem Kuleszą i dobrze wiemy że jest to
ładna formułka grzecznościowa. Wypada tak powiedzieć. Wiemy
- znaleźć w specjalnych „Inprzecież, że na ogół do reprezentacji dobiera się zawodmków,
forma torach", jakie od peW1!lektórzy pasują do koncepcji, a nie two!"Ly się kOl!lcepcji opartej
go czasu pojawiły się w wielu
o możliwości graczy.
dużych miastach, jako miesięcz
Nie wątpię, że Ryszard Kulesza chce jak najlepiej, że się stara.
Ale cóż oo będzie za przygotowanie do mistrz.owsokich eliminacji,
nilci. Smę-tnie pomyśleć, ja.k
jeś!.i nas.za reprezentacja będzie szkoliła s.ię ze słabszymi partne·
mały zasięg mają te informa·
rami, jeśli nie poz.na .siły i umiejętności groźnych przeciwników.
tory. Jeszcze smętniej - że
Pod opublikowanym przez „Piłkę Nożną" wątłym kalendarzu
maczna część podanych tam
rozgrywek kadiry widnieje jedno zdanie: ,,W sp.rawie dalszych
kontaktów trwają pertraktacje." Można zdziwić się, czy nie za
informacji okazuje się potem
późno? Czy n.ie trzeba było zatroszczyć się o to wcześniej? Ci
nieaktualna. A najsmętniej najlepsi~ na których nam zależało, dawno już poukładald swoje
że tr.zeba
klupić
miesięcznik,
kalendarze rozgrywek, ci, o których jeszcze nie myślimy, mają
żeby e w e n t u a lnie llnaleźć
czas wolny. Jak I my. Ale warto spojrzeć prawdzie w oczy. Czas
wolny na międzynarodowe rozgrywki mają na ogół ci, którzy
coś dla siebie. Kupić browarr,
już przestali się liczyć, od których niczego noie można się nauczyć.
bo może prizyjdzie ochota na
Smubn~ to będZJie rok. Ale kibic wszystko daruje, jeśli będrz:ie
szklankę piwa„.
miał nadzieję, że za rok będzie lepiej, że znów nasi błysną na
międzynarodowych boiskach. Tyllro czy może mieć taką nadzieję?
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