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Było to bardzo dawno temu, bo przed wojną.
N owo przyjęci, w nieprzyzwoicie czy~tych
rogatywkach, przestępowaliśmy
bratniackich
progi Zakładu Filologii Polskiej Uniwersyt~tu
Warszawskiego. Siedliśmy niepewnie za wielkim stołem. Energicznym krokiem wszedł 'profesor Julian Krzyża.nowski. Powitał nas dziarskiln „witam młodych polonistów" i · zadał 2
miejsca retoryczną zagadkę, na czym pole~a
różnica między polonistą, a interesującym su:
studentem,
również literaturą inteligentnym
powiedzmy, politechniki. ~en drugi - mó~il
- przeczyta kilka do kilkunastu szczególnie
modnych w sezonie książek i będzie umiał w
efektowny sposób zabierać na ich temat głos.
Polonis.ta natomiast powinien znać maksymalną ilość utworów, bez oglądania się na manewry lansjerskie (od lansowania) w danym
okresie 1 umieć się rzeczowo na ich temat wy-

Przez pięć dni cały kraj żył spraObrady
wami VIII Zjazdu PZPR.
sk.u.piały
najwyższego forum 1JrLrtii
także duże zainteresowanie opinii pu•
btic:znej świata. W tym czasie gazety
codzienne ukazywały s ; ę w zwiększo
nej objętóści, telewi zja uruchomiła
po raz pierwszy sp•>cjalne ,,Studio
Zjazdowe", informując obszernie i no '
bieżąco -o przebiegu obrad. W ten sposób Zjazd stal się wydarzeniem
otwartym, w któf'Ym .,uczestniczyly"
miliony osób. W parze z otwarto.kiq
Zjazdu dal się zauwa~yc jego roboczy
wypowiedzi,
charakter, rzeczowość
zarówno gdy chodzilo c podkreślenie
jak i wskazywanie na
osiągnięć,
trudności. Trzecim wyró?.nikiem Zjazdu było zaanga.żowame u• jego prace
prawie wszystkich deLegatów. Dyskusje plenarne, a także obrady w 18
zespołach pozwolily wypowiedziec' się
ponad 600 delegatom Ponad 900 zloswe wypowiedzi na piśmie,
żylo
część
inwąralna
traktawane jako
dyskusji. To ogroyny kapitał myśii,
także i do późniejszego wykorzystania, podobnie ;ak setki tysięcy glosóio
odnotowanych w partu3nych instancjach wszystkich ~zczebli podczas
dyskusji nad Wytycznymi KC na VIII
Zjazd.

powiedzieć.

Pokolenie Krzyżanowskiego przeniosło się na
Powązki. W miejsce tytułu „uczony" rozetatyz.>wał się zawód.- „naukowiec". A kiedy sit;
czyta i słucha krytyków, nie sposób nie dojść
do wniosku, że są nimi chyba właśnie byli inteligentni studenci, powiedzmy, politechniki
Ich efektowne rozważania, uogólnienia. syntezy, obracają się z precyzJą frygi w k;ęgu kilkunastu tych samych od mody do mody odpowiednio notowanych nazwisk. Pozorny tylko
W3'iątek stanowi pewien krytyk poezji, który
od lat w dorocznym resume w,ymienia wprawdorobek• w tej dziedzinie trzydzie c a ł y
stu sześćdziesięciu S'j:eściu dni, ale mimo to
nle chybia ani o setną punktu. w punktowaniu
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RVSZA1RD BIN.KOWSKI
Kiedy rolnictwo przeżywało okres
stagnacji, młodzi ludzie ze wsi, czę
sto jeszcze nie wykrystalitowani, podejmowali naukę zawodu, który dziś
nie przynosi im ani satysfakcji, ani
spodziewanych korzyści. Są takle
przypadki, że ludzie ze względów
zdrowotnych powinni się przekwalifikować: mogą pracować ciężko, ale
na powietrzu, na wsi. Zdarza się, iż
zatrudnionym w mieście umierają na
obejmie
wsi rodzice. Kto wówczas
opuszczone gospodarstwo? Czy musi
ono iść w obce ręce? Istnieją przewskazujące,

przykłady

cież

że

ci,

którzy przyszli z miasta na wieś,
doskonale prowadzili gospodarstwa.
Ale to jest ryzyko. Jeżeli w USA
John White w wieku czterdziestu lat kupuje sobie farmę, to
jest to jego sprawa, on odpowiada
za wszelkie niepowodzenia. U nas za
każdy nieudany eksperyment płaci
całe społeczeństwo. Dlatego też ustanowiono przepisy, które stanowią
nabyciu praw
poważną barierę w
jednak,
majątkowych. Wydaje się
iż te przepisy mają sens głębszy· że
ewolucyjnym
powinny w procesie
gospopołączenia
doprowadzić do
darstw małych w większe.
jakiś

Inż. Jerzy Czacki, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bratoszewicach, uważa, że
nabycie
ograniczające
przepisy
praw majątkowych wcale nie zahamują rozwoju gospodarstw ani nie
tego,. żeby ziemia
doprowadzą do
leżała

odłogiem.

ustabitizowala
już w
będzie
się
niej Z<Lchwiań, toteż wszystko wskazuje, iż każde gospodarstwo chlopskie znajdzie wlaściwego użytkow
nika. Nikt już na wsi nie neguje
nowoczesnych środków produkcji, a
klopoty wynikają wtedy, gdy to, co
wdrożone, staje się nieosiągalne. Co
zaś do przepisów, to wydaje mi się,
ti pi5winniśmy być bardzie; eZas-

rolna
Polityka
i na pewno nie

Dalszy

cl~~

na .tr. I

ców, na których pysznią się posągi królów 1
pri:elewają fontanny. Jest Plaza de la Armeria i Plaza de la Cibeles. Jest Plaza Mayor i
Plaza de toros Monumental. Jest wreszcie obok
kilkudziesięciu innych placów Plaza de Espana, gdzie można zobaczyć pomnik Cervantesa,
Don Kichota i Sapcho Pansy. Nawiasem móz książką w
wiąc, genialny pisarz, siedząc
tronu i górujący
ręce na czymś w rodzaju
nad swoimi bohaterami, posiadał do niedawna
bliźniaczą sylwetę po drugiej stronie pomnika.
Teraz znajduje się tam inna, gipsowa sylwetka
bo tę pierwszą·
bliżej nie określonej osoby,
właściwą, wysadził w powietrze (bomba) jakiś
Puerta del Sol nie jest wcale największym współczesny Herostrates.
stolicy, po bramie
i najładniejszym placem
Puerta del Sol nie
Zatem - dla turysty
zresztą dawno już zniknął wszelki ślad, za~ stanowi żadnej nadzwyczajnej atrakcji, szczeczarna, mała nledźwie<lzica z brązu, wspinają gólnie jeśli ogląda się ją w nocy, albo w połu
ca się na drzewo, nie wytrzymuje porównania dnie, wyludnioną i cichą w pierwszym przy1= innymi monumentami miasta.
Madryt ma wie(e sławnycą i obszernych plaDalszy cłąg na sir. 12

ANDRZEJ MAKOWIECKI

BRAMA SŁOŃCA
(korespondencjt1. z lliszpanii)
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przy rue Ardennes,
siedzi
Przy stole
rzech mękzyzn i .kobieta: Gerard
Jerzy
iTincentk Andre Jakubowski,
konkubina Gerarda
~awadz i oraz
)imone Henriot. Przed nimi paczki
'anknotów 50 i 100 dolarowych.
- Myślę, ż' wszystko ;est Jasne
- mówi Vincent. - Żttczę powodzeMieszkanie

1JÓ.Źny wieczór.

ia.
- Onł

w kraJu nte

sq tac11 naiw-

·i - powątpiewa Jakubowski.
, - W Polsce jest run na dolar11 tspokaja go Vincent. - Biorq byle

11apierek byl zielon11 ł miał portret
prez11denta Stanów Zjednoczonyc1'.
- Co ty wiesz. Nie zdajesz sobie
sprawv z tego, co T'yz11kujem11
wtrąca

Zawadzki.

- Ty ryzykujeu -najmniej, W demok1'at11czn11m- Berlinie nikt cif na-

wet ' nie zapyta skąd masz dolaf'Y.
- Jeśli te dolary są prawdziwe.
trzeba
- Aby te tu rozpoznać,
s11ecJalisty. No, panowie, bierzcie.
Jest ich w sumie 15 tysięcy, wykonanych pT'zez najlepsze firmy i na
dobrą sprawę sam diabeł się na tym
nie pozna. Ty Andr~ połowę z tego
p"u§cisz w Polsce, a Yourek swojq
w Berlinie Wschodnim. Po zakoftczeniu akcji wracacie ·do Paryża i w
moim barze „Copernic" dokonamy
rozliczenia. Au T'evoir.
Później, w śledztwie, każdy z nich
podawał inną wersję tego· spotkania.
Sam Gerard Vincent przysięgał, że
fałszywe dolary, zresztą za zgodą ko-

misarza policji Lucien Aime-Blanc,
przedstawicieli gangu
otrzymał od
Dalszy
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Zjazd spełnił swe obowiązki statutowe, wybrał nowe !!entralne władze
doniosłych
szereg
partii, · podjął
uchwal i rezolucji. Pó raz czwarty
Komitet Centralny PZPR powierzył
obowiązki I sekretarza KC, Edwardo• wi Gierkowi. Jest to niekwestiono•
wany wyraz zaufania, szacunku i poparcia dla przywódcy partii i c·alego
narodu, pod którego D'"?<ewodnictwem
kraj nasz dokonał tak q;romnego poostatnim rlziesięcioleciu.
stępu w
przywódcy
autorytet
Najwyższy
wspierają od lat ntl.1l•psze uczucia
całego naszego narodu. Mieliśmy tego
dówody w sposobie przyjęcia przez
delegatów wiadomości o wyborze I
sekretarza, a w przeszłości wielokronie podczas jego tirznych, gospodarskich podróży po calym kraju.
Zjazd, w referacie rrog7amowym
Biura Politycznego KC oraz wypowiedziach delegatów, dokrmal generalnej
oceny okresu międzyz;azdowego, sytuując ją na tle ostatmej dekady. Jest
to ocena pozytywna, 1'16ra satysfakcjonuje naród i jest zaslu.żonym powodem do dumy, także w odniesieniu
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NASZE SPRAWY

LA1JREACI NAGROD M. IJODZI

sens podjętej przeze mnie decyzji
chwiała się pod wpływem tale prozaicznych z
pozoru okoliczności, jak przysłowiowy gtód i

„Wiara w

chłód".

Foto: R.

Łucyszyn

- To prawda. Ja ją po prostu kocham. Ta
maja miłość do niej zaczęła się bardzo wcześ-

BEL„ CANTO
KAZIMIERZA

ze str. 1

woczesnego potenc3alu przemyrozwó;
dynam.iczny
słowego,
wszystkich dzia·lzm życ i a gospe'l!arczego, nau'<:i, kultury, posocjalny,
i
spoleczn11
stęp
na
działania
wszechstronne
rzecz umocnienia socjalistyczne;
i
demokracji, samorządności
aktywności

społE:czno-politycz

nej ludzi pracy
solidne podstawy do

Iata

os i emdziesiąte.

osiągnąć więcej, gdybyśmy

ludz-

znaleźć mogła wiele zaskakujących rozwiązań. Zapyta pani czy coś się

kie to sprawy -

Otoczyła mnie
stało? Nie, nic sensacyjnego.
t~lko .o lbrzymia fala ich życzliwości. Dzięki

ma~. który chwali sobie zarówno kadra peda-

gog1czn~. znajdująca tu warunki do twórczej,
owocneJ pracy, jak i młodzież, która nie rozstaje się z nami mimo dyplomów i własnych,
artystycznych dr6~.
- Młodzież mówi o panu z rzadko dziś spobkanym entuzjazmem. Na czym polega tajemnica pana sukcesów pedagogicznych?
- Tu nie ma żadnej tajemnicy. Ja, po prostu, konsekwentnie realizuję zasadę partnerstwa. Tylko ono bowiem daje oczekiwane rezultaty. Moi uczniowie współpracują ze mną w
procesie tworzenia. Partnerstwo jest tu poddobrej atmosfery, ta
stawowym warunkiem
zaś sprzyja osiągnięciu wysokiego poziomu I
oczekiwanych rezultatów artystycznych.
- Ilu absolwent6w skończ:vło szkołę za dy"
rekcji Kazimierza Dębskiego"?
- Dokładnie pięciuset dwudziestu siedmiu.
Od początku zaś jej istnienia - dziewięciu
set. Ponad 80 proc. ogólnej liczby naszych absolwentów pomyślnie zdaje egzaminy do wyż
szych szkół muzycznych.
utworzonym
- Wielu s nieb pozostało w
Przez Pana, znanym z wysokiego poziomu wykonawczego zespole ,,Bel canto".
ukochane
- Zespół „Bel canto" to moje
dziecko. Narodziło się trzynaście lat temu, jako zespół muzyki dawnej. Obecnie zespół teń
poszerzył znacznie swój repertuar, który liczy
Wkrótce czeka
dwieście pięćdziesiąt pozycji.
n~s na~ranie płytowe. Przez działafący obecTowarzystwa
nie pod patronatem Łódzk!e~o
Muzycznego zespół „Bel canto" przewinęło sfę
łącznie sto pięćdziesiąt osób. Wszyscy - 1 obecni jego członkowie, i dawni - stanowimy
je~ną rodzinę. „Bel canto" stało się tet prv:edm1.otem anali~y. naukowej. Działalność zespołu
magisterskiej Andrzej
opisał w swoJeJ pracy
Matula, dziś już absolwent łódzkiej PWSM.
- Czego życzy~ panu w związku z otrzymaną. nanodą?

- Zdrowia I sił do dalszej
wiele widzę jeszcze przed sobą.

której

pracy
'

- Mamy nadzieję, ie panu przyniesie ona
wiele następnych sukcesów. a nnm pozwoli
cieszył się ich jakością artystyczną.
Rozmawiała:

EWA PANKIEWICZ

praca na wszystkich szczeblach
i odcinkach, na kr.żdym stanowisku jest przi?sta.nką sukcesu.
Zjazd przyjął u.chwaty, których realizacja rodecyduje o
pomyślności kra;u. i na„odu w
najbliższym pięc;.oli>ciu. Ale nie
tylko. Praktyczn e jest to perspektywa dluźnlL, na cale lata
osiemdziesiąte 1 choćby na te3
podstawie moż>ta 11twie„dzić, że
wymia-r podjętych. decyzji ma
historyczną don "o~łość, a obecne pokolenia P'llttków wz;. ęły
na swoje barki zadania wielkiej

·

wagi dla obecnetJo ł przyszlego
rozwoju kraju, miejsca Polski
w świecie.
VIII Zjazd PZl'R ma również
doniosłe znaczen· e międzynaro
dowe. Na forum polskich komunistów doszło ko'ejny raz do
potwi erdzenia m1ędzyrza„odowe3
solidarności z '>hr-zem socjalizze
r:-rzyjaźni
mu i postępu,
Związkiem Rad?zeckl.m t KPZR.
Zjazd był także wyrazem pokojowej woli narodn polskiego, a
p1'opozycja ZVJflla11.io pokojowe;
konferencji w Wn.rszawie tło·
wadem, że tę wcLę nie tylko
jak w
glosim~1. ale chcrmy 1ktywnie przy·
przeszlośct czuniać się do ieJ realizacji.
w
Udział delegar~1i lódzktej
pracach VTTl Zjo.zdu był aktywnv i znaczący Pcdczas obrad
priPmawial 1 seplenarnuch
kretarz KŁ, BotP~tow Koperski,
którego wystąpieme dla nas, ło
dzian, bylo prz1JP1Jmnieniem o-

tensyfikowania
zostało

P' acy. Dob„ze
w niektórych

przyjęte,

momentach wzrn1;zało, wystą
pienie przedstawicielki łódzkich
kobiet, Janiny la .. i;-wskie3. Łódz
ka wlókniarka, l'"szula Płażew
ska, przewodniczvla też jednemu z posiedzeiz J.,lenarnych W
zabrało
zespołach zjazdo•oych
glos kilkunastu 110.szych reprezentantów, m.in. ~ekretarz KŁ,
Genowefa Adamczewska.

W

pozostaly nam
delegatów z
µ,iotrkowskiego,
województwa
skierniewickiego 1 sieradzkiego,
naszym
najb11.ż•zego
regionu
zainteresowanior>t. Jako tygod·nik spoleczno-kuLturalny, egzystujący głównie w tym kręgu,
będziemy w pr?11~zlości korzystać z tej formy partyjnej inspiracji. Daliśmy już tego -doproblemom
wód, towarzysZ:lC
podejmowanym m czasie dysczego
przedzjazdowej,
kusji
szczególnym p,kcP'item były dwa
n'.Lmery „Odglopop.,.zi>dnie
sów". Mamy w "'espole redakcyjn11m świadomo5.f, że tak 3ak
wszyscy, musifii :J coraz lepiej,
głębiej, z rozwagą, ale i odwagą, zmierza/o s;e z zadaniami, jakie wytyc4ył i dla obszaru "'nszego działania VIII Zjazd
także

pamięci

wystąpie111a

pa-rtii.
JERZ~

WAWRZAK

nowe motllwoścl wyóawnlcze dla debiutów
literackich.
zarazem - Ich tve~p Konfrontacji I Drugi
ogólnopolslde
godnlową kulminację stanowić będzie
spotkanie młodych twórców w listopadzie br. Ten swego rodzaju przegląd najwybitniejszych zjawisk w szt•1ce młodych ostatnich lat będzie nie tylko okazja do
prezentacji, ale równlet do pceny, porównań I d:·skusjl
propozycji I zaproszenia do udzlalu w
Wyboru
„sztuce Młodych" dokona główny organizator lmpre7.Y - Wydział Kultury I Sztuki tTML. w oparciu o
:o:glosil:enla z całego kraju I opinie specjalnie powozespolów. kierowanych przez znanvch
łanych· pięciu
łódzkich twórców I ctzlalaczy ku1tura1nyeh.
tniclatvwa Lodzi zyskala poparcie Wydziału Kultury KC PZPR i Ministerstwa Kultury l sztuki. Patronat nad nią przejął „Głos .Bobotnlczv" .
Cho<". Konfrontacje nie będą miały charakteru ko„.
kursowego. przewiduje się możllwoś<' wyróżnień dla
autorów naiwvbitnlejszych dokonań w sztnrP m'odych Or~anlzator7y zaora -za1a również do u~ału w
Imprezach ·szerokie grono krytyków I publicystów
z call'i?O kraju
zalnteresowan•·rh
wszvstklch
Pierwsze sootkanle
Konfrontllc11 odbędzie się w czwartek. 21
kształtem
tut„go br .w Muzeum Historii Miasta. Zaprosr.onn ~a
ni„ przPd~taWi<'ll''i pra oy t krytyków •T.t111<i . or~· · ·· -c 1em
cńw I dzlalaczv kulturalnych z calel':o kraju
sootk~nia iest m:vsknnll' wstępnvch •nforma<'H '"' temat dorobku posz<"ZPl':ólnvch ośrodkó"r (lódz<"" orllcza llowtem na stworzl'n;e pnrlob„ •·cii
gan•z~torzv
preferencji dla sztuki mlodvch w innvrb mia~t.och
I wo1ewćdztwach). zapoznanie ~lę z orooozv„jam• coOl7VR7!Vrh Ko„~nodarzv I dvskusia nad kształtP.m
O wvnikar.h tPi dv~ku•H. a tak?.„ n knle1łroTltacii
0
„k„i' k"tnaiwlek•zoj
1
t
rama<'h
w
nvch Imprezach
t•1ralnei w Lodzi w roku 1980 będziemy lnformow a ć
na bieżąco.

Powstaną

MŁODYCH

Pod takim właśnie hasłem rozpoczynają się w Lodzi ogólnopolskie konfrontacje, będące odpowiedzią
na szeroko odczuwaną potrzebę włączanie mlo~ch
życia artystycznego I próbą
w nurt samodzielnego
stworzenia Im lepszych warunków dla publicznej prezentacjł I oceny osiągnięć . Akcja ta ma - w zamierzeniach organlzatoróW' - stanowić Imprezę cykliczną,
odbywającą się co 3 lata. W bieżącym roku składać
sle on'a będzie z dwóch etapów.
w czasie pierwszego etapu. trwającego do maja br.
lokalny. przewiduje się Int ma1ącego charakter
spirowanie I pomoc organizacyjną władz kulturalnych
I profeslnnalnych placów.ek kultury Lodzi I wojewódz.
twa dla tlokonań młodych twórców.
Na scenach teatralnych Lodzi pojaWlą się samodzielne reallzac1e młodvch rPżvserów, scenografów
I aktorów, absolwentów PWSFTViT I PWSM. Młodzi
dyryi;?encl prowadzić będa zespoły Filharmonii I Teatru Wlelklef':o. a młodzi śpiewacy I soli ści w~·stęoo
wać w c1ołowych partiach spektakli ooerowych I baletowych . przewiduje się również prezentację d.okonań
kompozytorskich I wokalistyki koncertowej oraz mło
dv<"h sottstów-lnstrumentallstl'>w.
W dzledzlnll' plastvkl - udostępni się l':alerle \ salony wystawowe kilku zbiorowym I Indywidualnym
Ideowo t artystycznie
prezentacJom naJdojrzatnveh
plastyków mlodei;?o pokolenia zwiększy się takte Uczba debiutów filmowych ·w WFO I „SE-MA·FO·RZE".

„Pokolenie
które wstępuje"

wysilsiągnięć i czekaiących
krzepiło n.1 duchu, ale ł
lco11ieczność iinuświadomiło
ków,

DLA POMYŚLNOŚCI
NARODU

tODZ 80

DĘBSKIEGO
nim me popełniłem kilku błędów. Wspólnie
pracow.aliśmy nad stałym podnoszeniem poziomu teJ szkoły, wspólnie tworzyliśmy jej kli·

po-

trafili przezwyciężać negatywne
zjawiska wynika1ące z blędów
P"Zez nas sapopełnianych
mych.
Podczas dyskus'ii przedzjazdowej i na samym Zjeździe zostały one podda.,,e wszechstronże
analizie,
nej krytycznej
wskazaniem drryg wyjścia. To
d0świad
także cenny ~apitał
czenia.
Jeślib1.1 można się bylo pnk11sić o skrótowe prrównania. to
na
trzeba stwierdz1r. że jeśli
dekady
minvniej
początku
hula
pTtJhl<'mem
głównym
szybkie o.drobiem.e zapóźnień,
rOZ$zerzenie i 11111,ncnierne bo zy
podstawowej, ?TY••,.,ny modelowe, itp. donio~le J:'"Zeoh„ożenia
go~p„riarczo-spolecz
struktur
nvch, to obecni<? clównum p-robtemem jest <;:n·awa EF'EKTYWNOSCl w.~zelkich dzia•ań.
wieloi<"rotnze,
to
Podkreślano
prawie w każd-.,,m wystąpieniu,
przy jednom71ś!11Pi aprobacie.
Jest to jeduna rJ.rnga, ktńra mopowodzenie,
gwarantow11~
że
droga powszech·1ej śwmrlomo
ści, że tylko rJ.nhra efektywna

SZTUKA
t~acja była więc dosyć niecodzienna f -

stworzyło
wejścia w
Słuszność

strategii przyjęte3 przez VI
Zjazd, a potwiei-dzonej i "OZszerzonej -na VII Zjeździe, znalazła swe potw1erdzenie w dokonaniach. Zas.1d-riicze kierunki
tej strategit będą kontynuowane.
Naszym ud;otałem jest satys~wiadomość, iż
fakcja, ale i
mimo hamulcó1.o •ozwoju nęka
jących caly śwuit, moglibyśmy

- Wszystkie prowadzone pn:ez pana rh6ry
Który 1
zawsze zdobywały jakieś nagrody.
nich miał szt'zęścle byli pierwszym?
- Chór Międzyszkolne'!o Ośrodka Prac Pozalekcyjnych. Później chór Technikum Włó·
muzvczkienniczego I chóry łódzkich szkół
nych. Oczywiście najpełniej realizować modłPm
swoją wizje kształcenia muzyczneao w łódz
kim szkolnictwie muzycznvm. Związałem się
z nim równe /\wierć wieku temu.
, pan średnią
Ocł osiemnastu lał kfe„uje
szkołą muz:vczna. Czv- prz:vdałv się wcześniej
sze doświadc7enla peda.~oglczne?
--;- .Oczyw!ści~! ~ez nich nie byłoby mowy o
um1eJętnośc1 kierowania szkołą. Znajomość całego procesu dydaktycznego jest tu wręcz niezbędna. O~ nięj zależy poziom naszej pracy.
Moje dzisiejsze doświadczenia są sumą wielu
lat przemyśleń. obserwacji I analiz. Wiele
~auczyłem się od swoich pedagO<tów. ObejmuJąc dyrekcję szkoły, zostałem ich szefem. Sy-

pasją..

ciąg

do Innych kra3ów. Stworzenie
w tym okresie vgromnego i no-

chóralną.

Dwa lata temu czytelnicy „Odgłosów" przyznali miły tytuł „Łodzianina Roku" dyr.ektorowi łódzkiej Szkuty Muzycznej l i li stopnia
Kazimierzuwi Dębskiemu. Przed miesiącem li~
czna kulekcja odznaczeń, nagród i wyróżnień
Jakie przez wiele lat Intensywnej pracy zdoby:
wał nasz niegdysiejszy laureat, wzbogaciła się
o Nagrudę Miasta Ludzi.
jest
- Moja satysfakcja z jej otrzymania
tym większa. że nie będąc łodzianinem, powieOno przyrzyłem swoje ~osy temu miastu.
garnęło tułacza, a ja ze wszystkich sił staraprzed trzydziestu
łem się spłacić zaciągnięty
Moja wdzięczność, to
laty dług wdz1ęc1.oości.
wdzięczność za skończone tu właśnie, wymarz.one studia. za spokojny dom, za pracę w um~łowanym zawodz.1e, za daną mi możliwoś.ć realizowania· swoich życiowych pasji.
- Muzyka wydaje się być pana największ~

nie. Pochodzę z chłopskiej rodziny, w której
me było żadnych tradycji tej sLtuki. Musiałem
się nią jednak zauroczyć naprawdę, skoro memu pierwsLemu nauczycielom1, wiejskiemu or·
gamśc1e. udało się przekonać moich rodziców,
by posyłali mnie do niego na naukę. Jego sło~
wa ... ,on się powinien uczyć muzyki", zapamię
tałem na całe życ1e i przyznam. że niejednoone na duchu.
krotnie podtrzymywały mnie
wtedy zwła~zcza. gdy wiara w sens podjętej
prze7e mnie- decyzji chwiała się pod wpływem
okoliczności, jak
tak · prozaicznych z pozoru
przyq!owiowy głód ; chłód
Aż tak kamienista była ta droga do . kró·
łestwa dtwieków?
- Młodym wszystko wydaje się łatwiejsze.
było naprawdę
niż było w rzeczyw1stości. A
trudno i naprawdę doskwierał nam głód. PaCzęsto
miętam swój pobyt w przedwojennej
zaledwie z
chowie, w której znalazłem się
dwud.iiestoma lłotym , bez żadnych perspektyw
parkach, na
w
na pra~ę. Spałem wtedy
dworcu w k latkach schodowych czynszowych
kamienic. W takiej właśnie mało przytulnej
kryjówC'e znaleźli mnie dobrzy ludzie. dzięki
któr:-rm dnstałem pracę, miałem gdzie spać i
sząnse na
realn iej rozważy(' swoje
mogłem
przed wybuprzv~złość z muzyką. Jeszcze
chem wojny uknńC'zylem średnią szkolę muzyE<!zamin dn Konserwatorium Warszawczną
skiego też powiódł się dobrze. ale zdawałem
go wiosną 1939 roku. Jesienią myśl o studiach
jak mi się wtedy zdawało - na
pożegnałem zawsze Lata wojny i okupacji przekreśliły nadzieje i marzenia wielu młodych Polaków.
- Do myśli o muzyce wr6clł pan jednak."
- Powroty były trudne. Z radością wracaliśmy do domów . ale trudno było orvanizować
na nowo życie . Trudno było wracać do sztuki.
Ręce zdążvłv stwardnieć na karabinie, klawiatura to. przecież co~ zupełnie innego. Muzyka
wymae:a zreqzta ciągłnści pracy . Wydawało m~
się, że nie- będę umiał jej podjać. że minał
już mój dla niej czas. że ńle uda ml się odbyło bardziej może
robić strat. Tyle zresztą
dla
niezbędnych
prozaicznych . ale przec1ez
normalnej. ludzkiej egzystencji. potrzeb i zaspotkań z
jęć. Wiele ·było także radosnych
krewnymi. z przyjaciółmi. profesorami. Radość,
a wkrótce
że istniejemy. że przetrwaliśmy,
pierw~ze ą:łosy. że trzeba się uczyć, na nowo
'::udnwal' Polskę Mnie uświadomili to w1,aśnie
spotkani po wojnie nauczyciele. Mała matur·a,
ogólnnkq z ta!C'ąC'a , którą zdawałem · u nich przed
wó1ną. była teraz ,rnprawdę za mała. Czy bę
liczą
dę umiał się uczyć po tylu, podwójnie
cych się, złych latach? Umiałem. Musiałem.
Nie było wyjścia . Szybko odrobiłem zaległości
i rozpocząłem studia..•

Dalszy

- Mu:,yczne?
wydawały mł się
- Nie, filologiczne. One
nieco bardziej konkretne. Dziś odnoszę wraże
przypomnieć się
nie, że nię miałem odwagi
muzyce, że trochę prze.d nią ·uciekałem, może
z obawy przed rozczarowaniem, zbyt bolesną,
a niezawinioną niemożnością... Myśl o skoń·
czeniu studiów filologicznych musiała opuścić
mnie bardzo szybko. właściwie już po pierwszym ich semestrze. Próba odejścia od muzyki
zupełnie się nie powiodła. Za bardzo ją koc hałem i największą moją radością jest to, że
ona nie pozwoliła mi od siebie odejść.
- Rozpoczął pan zatem studia muzyczne?
- Tak, było to w 1951 roku. Ukończyłem
zresztą dwa wydziały: wydział pedagogiczny i
Intensywwydział pierwszy teorii specjalnej.
ność nauki, głód wiedzy i tęsknota za muzyką
że kończyłem te studia w tempie,
sprawiły,
, które mnie samemu wydało się rekordowe.
Niemal natychamlast rozpoczął pan te:t
pracę w szkolnictwie muzycznym?
- Dz,iś mogę powiedzieć, że miała ona wiele etapów, że często wykonywał'!m ją na wielu polach jednocześnie. Proszę jednak zrozui niedostępny
mieć mój zapał. Niebotyczny
szczyt moich młodzieńczych marzeń okazał się
osiągalny. Wszjldrem nań ! mogłem robić to.
o czym marzyłem całe życie: uprawiać muzykę, i tak, jak mnie uczono niegdyś, teraz i ja
Wszystkich moich
mogłem uczyć jej Innych.
uczniów uczyłem jej tylko po to, by mogli
dzielić ze mną to wspaniałe uczucie pozostapełen zapału
wania w jej świecie. Ten czas
sprzyjał rozwojowi sztuki i wspólnemu jej uprawianiu, a ja najbardziej lubiłem muzykę
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KONKURS NA RECENZJĘ

1. jubUeuszE"tTI 35-lecla działalno~rl artystyczne.I P•ństwn
wego Teatru Lalek ,Pinokio" w Łodzi, PTL .,P inokio". In•tytut Teorii
Literatury, Teatru I Filmu Uniwersytetu f.ódzk iego oraz Redakcja „Od·
na:
Mlodzietowa Agencja Wydawni· głosów" ogłaszają konkurs otwa,rty
PTL
- recenzję z dowolnego spektaklu prezentowanego na scenie
cza, przy współudzlale ZG SZSP.
1975-1980
latach
w
Pl·nokio"
.•
Cena jednego tomiku - 15 zł.
Pinokio".
..
PTL
dotyczące artystycznej dzlalalno~cl
opracowanie
oI redakcji .,Nowego Medyka" .
W konkursie mogą wziąć udz!ał osoby. które nie zajm1,1ją si ę zawodokonkurs
ogólnopolski
głasza
dowolna.
wo recen,zowaniem spe<ktakl! teatralnych Objeto~ć prac
VIII a'r kuszy Prace
otwarty na serię
nalety nadsyłać w dwóch egzemplarzach maszvnop!•u ldopnszczalpoetyaklch pn. „Pokolenie. ktore ne rękopisy)
na adres: PTL Pinokio" t,ódt . ul Kopertilka · 1s. ·~ dopiwstępuje·•
•
·
do 31 marca 1980 roku
W konku~le mogą Miąć udztał skiem na kopercie „Konkurs"
s1e nagrody: za recenzję: T - 1500 zł, n - 1000 z1. 111 Przewiduje
tzn . cl. 750 zł; za opracowania:
młodzi poeci debiutanci
I - 2500 zl. Il - 1500 zł.
którzy nie posiadają jeszcże wlaRedakc ja „Odgłosów" zastrzega sob1e prawo publtkacjl nagrodzor:ych
(nie wyklucza się prac.
kslątkl
snej
jednak autorów arkuszy wydanych
narozdziału
Innego
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
n.a powlelaczu) Wiek autorów nie gród.
mote przekraczać 30 lat Na kon24
kurs nalety nadsyłać zestaw
wierszy w 4 podpisanych nazwi(dołączając
skiem egzemplarzach
zdjęcie oraz
notkę blograflc:i:ną,
dokledny adres) do dnia 10.114 1980 r.
„Nowy
redakcja
pod adresem:
Medyk". ul. Oczki 7, 02r-007 WarJak wiadomo, w rO!ku ubiegłym których każdy ofiarował dochód z
zjednojednego przedstawienia)
powstał Społeczny Komitet Bqdo·
szawa.
Autorzy arkuszy zakwal\ftkowawy Popiersia Leona Schillera . któ- czeń I przedsięb i orstw przemysło
o<ób
nych d<> druku nie otrzymają hooraz
rego celem jest uczczenie pamięci wych I handlowych
norarium - cały dochód ze sprzeZainicjowano prywatnych
Instytucje I osoby,
wielkiego artysty.
prz&nazostanie
też
daty tomików
powstał
plenlętne,
które naJbardz•ej orzyslutyły ~ · ę
składki
czony na Centrum Zdrowia Inlec,
autorstwa Anto. sorawie budowy uhonorowane zoprojekt rzeźby,
ka.
staną \pamlątk'lwym medalem
niego Białasa
Katdy arkusz z09tanla opatrzonumer ·kont•:
Przypominamy
społeczeństwa
o!J a.moścl
Dzięki
z
t ,odzl,
ny słowem wstępnym jednego
Przyjaciół
Lodzi , składki przekroczyły plano- Towarzystwo
członków jury oraz zawierać bę
PKO l Oddz w t ,od'l:I 47513-6581dzięk i
początkowo sumę,
waną
zdję
l
dzie ex tlbrls. wypowledi
.~ nołeczn~'
czemu komitet mógł podjąć decy- ·132 z zaznaczeni~m ·
cie autora. Egzemplarze będą nuKomitet Budowy Popiersia Leona
przedsię
zję o zwiększeniu skali
merowęne.
Gipsowy odlew popiersia "chłllera"
wzięcia
te
jednocze~nle,
Informujemy
z
przekazany zostanie jednemu
do d a ts.zv~h ,,,~> e t
Zachęcamy
arkusze serii POKOLENIE KTÓ·
przygotowałódzkich teatrów, w
RE WSTĘPUJE otrzymać motna
niu · jest natomiast projekt rzeźby Przekroczenie w:vmapnej 1twou:
jedynie drogą wbskrypcjl, którą
pozwoli być mo~e oodląć decyzjtt
parkowej która ·stanie w Alei Im
motna zgłaszać na kartkach 1 poczL. Schillera. jesienią br.
~olelnY"ch """ " •ho v.
o budowle
których w t,odzi nu: man,;y p1~
redakcji
pod ad·resem
towych
s<kład'kl społeczeństwa
Obecnie
złotych. Na kwotę
clet zbyt wiele . a które w-wogasięgają 350 tys
„N()Wego Med:yka". Wysyłka na(z cają pejzat miasta.
tę złotyły się wpllty teatrów
stępuje za zadlczenlem pocztowym.

W

zwlą~u

PAMl~CI

LEONA SCHILLERA.

'Redaguje kolegium: JERZY WAWRZAK (redaktor naczelny), WŁODZJ MIERZ STOKOWSKI, LUCJUSZ WŁODKOWSKI (z-cy redaktora naczel·
nego), JERZY KATARASIŃSKI (sekretarz redakcji) oraz zesp6ł: RYSZARD BINKOWSKI, KONRAD FREJDLICH, MAŁGORZATA GOT Jf;KA,
JACEK INDELAK, EUGENIUSZ IWANICKI, RYSZARD ŁUCYSZYN (fotoreporter). BOGDA MADEJ, ANDRZEJ MAKOWIECKI, JERZY RZYMOWSKI, TOMASZ SOLDENHOFF, GRAŻYNA SZYPOWSKA (redakt<>r techniczny). Stale współpracują.: ANDRZEJ BLAJER, TADEUSZ BŁA
PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI, MARIA KĘPINSKA,
ŻEJEWSKI, TADEUSZ CHROSCIELEWSKI, GRZEGORZ GAZDA, ANDRZEJ F. GRABSKI,
PANWŁODZIMIERZ KRZEMIŃSKI, ZBIGNIEW S. NOWAK, EWA NURCZY NSKA, WŁADY:SŁAW ORLOWSKI, JERZY PANASEWICZ. EWA
KIEWICZ, KRZYSZTOF POGORZELEC, WITOLD SŁAWSKI, TADEUSZ SZCZEPANSKI, JANUSZ SZYMANSKI-GLANC, JERZY WILMANSKI.
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tnterpretacii.

Wiem,

że ekonomista
po studiach moze
prowadzić
warsztat samochodowy,
ale gorzej byłoby mu. z prowadze-

niem gospodarstwa, bo to wbrew
pozorom jest bardziej skomplikowany warsztat pracy.
- A jeś!i ktoś potrafi się
stawić

i

naprawdę

robić

prze-

to- dobrze?

- Wzorowy rolnik, starosta centralnych dożynek w Piotrkowie, jest
z zawodu. krawcem. Ale on byl przez
kilkanaście lat
dobrze
szkolony,
nauczono go nowego zawodu., opiekowali się nim fachowcy. Obok takich przykładów jest jednak sm~tna
spuścizna.
Tysiące
rolników
bez
ukończonej szkoły podstawowej, których nie można szkolić na wyższych
kursach, bo ńie potrafią sporządzić
notatek.
- Z czego to wyniknęlo?
- Z tego, że w pewnym okresie
zawód rolnika jako taki nie istniał,
a jeżeli ju.ż tak, to byl nieatrakcyjny. A poz(l tym opóźnienie w rozwoju. rolnictwa. Uważam, że w rolnictwie powinni pracować urodzeni
na wsi. Kiedyś tlu.maczono to jęd
nak opacznie. Chłopak się nie u.czyl,
nie u.kończył podstawówki, bez której nie mógl dostać pracy
przemyśle, więc silą rzeczy zostawał na
wsi. I takim mu.simy dzisiaj pomagać. Ale przede wszystkim mu.simy
dążyć do tego, żeby młodzież wiejska kończyła szkoły rolnicze.
Dla
tych ze „smutnej spuścizny" organizuje się ku.rsy w ramach oświaty
pozaszkolnej. Jednakże ku.rs (160 godzin zajęć) nie daje pełnej wiedzy.
' Taki ku.rs doping'llje do samokształ
cenia, do większego korzystania..,_ ze
środków masowego przekazu.. O zainteresowaniu. pracą na roli świad
czy ogromna ilość chętnych. Ze
względu. jednak na skąpe fu.ndu.sze
i niedostateczną ilość instru.ktorów,
w
pierwszej
kolejności
możemy
szkolić , tych
rolników, właścicieU
gospodarstw do 8 ha, dla których
jest to sprawa pitna, i tych, którzy
obejmą gospodarstwa po
rodzicach.
Uczy się bardzo dużo kobiet, one
pragną się czuć
równymi współ
właścicielami gospodarstw ...

W województwie miejskim łódz
kim, rozdrobnionym, zaniedbanym,
szczególnego
znarzenia
nabrało
kszta łcenie dobrych rolników-producentów. Wyrazem tego jest fakt, że
w roku 1975 w szkołach rolfficzych
było 950 uczniów, a w
roku 1979
już 2066 uczniów.
Jednakże absolwenci tych szkół nie od razu obejmą ~ o spodarstwa rolne, toteż szczególną uwagę należy poświęcić szkoleniu dotychczasowych
właścicie'Ii
gospodarstw iarówno mlodszych jak
i starszych.
Zaspokajanie podstawowych potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa
uwarunkowane jest -coraz szerszym
stosowaniem nowoczesnych ś1odków
i technologii produkcji oraz właści
wej or1rnnizacji pracy, gdyż te właś
nie czynniki mogą uruchomić istniej ą ce rezerwy w
produkcji rolnej.
Tylko wdrażanie i upowszechnianie
wiedzy i postępu rolniczego może
zapewnić krajowi producentów, którzy dadzą więcej żywności. W systemie pqzaszkolnym prowadzone jest
szkolenie dla rolników producerttów,
pracowników zatrud-nionych w rolnictwie i jednostkach obsługujących
rolnictwo oraz dla gminnej służby
rolnej i kadry inżynieryjno-tech
nicznej. Rocznie przeznacza się na
nie ponad 1,6 mln złotych, a wszyst~o po to, aby ziemia, ten najcenniejszy skarb narodowy, znalazła się
we właściwych rękach.
Istnieją dwie główne formy oświa
ty pozaszkolnej: dokształcanie i doskonalenie w zawodzie. W zakresie
dokształcania prowadzi się
szkolenia kursowe na tytuły kwalifikacyjne, Podstawowe Studium Rolnicze i Zespoły Przysposopienia Rolniczego.
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Ministerstwo Rolnictwa zaleciło,
aby w latach 1976-80 w woj. miejskim łódzkim kwalifikacje zawodowe uzyskało 3500 rolników. Do koń
ca czerwca 1979 roku wydano już
5400 świadectw. Jest to duże osiąg
nięcie, z\vażywszy
jednak, że ok.
70 proc. zatrudnionych w rolnictwie
nie
posiada
udokumentowanych
kwalifikacji, szkolenie kursowe musi być nadal rozwijańe, w 1980 r. na
przykład na 53
kursach zamierza
się przeszkolić 1700 rolników, którzy
otrzymają

w
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świadectwa

uprawniające

do prowadzenia gospodarstw. Uczestnikami mogą być rolnicy z dużą
praktyką, po uk ończeniu
trzydziestego roku życia.
Młodsi, w wieku pd 18 do 30
lat,
którzy z różnych względów nie mogli ukończyć Zasadniczej Szkoły
Rolniczej, mogą zostać słuchaczami
Zespołów Przysposobienia Rolniczego, .które prowadzi WOPR. Od bieżącego roku program
przysposobienia - rolniczego jest dwustopniowy
(dwuletni) i realizuje się go na zajęciach dziennych, z;i,ocznie lub wieczorowo , a polega głównie na samokształceniu. Część pracy
związana
jest z kursami dla chłopców w zakresie mechanizacji, żeby potem
mogli zdawać egzamin państwowy,
np. na prawo jazdy dla traktorzystów. Dziewczyny kończą w PR kursy dotyczące racjonalnego żywienia.
Dyrektor Czacki wspominał o „smutnej spuściźnie". Otóż w województwie
miejskim łódzkim jest około 8 tys.
rolników bez pełnego wykształcenia
podstawowego. Co z nimi zrobić?
Sprawę oddano w ręce kuratorium,
które wspólnie z gminną służbą rolną prowadzić będzie tzw. Podstawowe Studium Rolnicze. Słuchacze w
dwóch semestrach mogą uzupełnić
wiedzę z zakresu szkoły podstawowej i przygotować się do ·egzaminu
na tytuły kwalifikacyjne. Niestety,
chętnych
jest stosunkowo
mało.
Bierze się to albo ze wstydliwości,
albo ze strachu, lub niewiary we
własne możliwości.
Można bowiem
ukończyć Podstawowe Studium Rolnicze, ale nie znaczy to, że automatycznie jest się dopuszczonym do
egzaminu. Kto więc może być dopuszczony do egzaminu państwowe
go? Kierownik działu
szkolenia
WOPR w Bratoszewicach, inż. Zofia
Krowirandowa, wyjaśnia, że
do
grudnia 1980 roku do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszczać się będzie
rolników powyżej 35 lcit, posiadają
cych cztery klasy szkoły podstawowej, a potem się chyba z tego zrezygnuje, ponieważ wyniki nauczania są mierne.
-
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Ich 111tuacja

zostala
obecnie
syn, dwuzawodowiec, mieizka w
gospodarstwie
ojca, ·albo w takiej odległości, że ma
stały kontakt z gospodarstwem, to
liczy mu się staż. Chciałabym jeszcze
dodać, że dla zatrudnionych w rolnictwie staż jest bardzo ważny, ponieważ może przynieść także korzyści materialne. Każdy, kto
pracu.je
7 lat i ma u.kończoną szkolę podstawową, może uzyskać
na ku.rsie
tytu.ł mistrzowski...
uwzględniona.

Jeżeli

Tak więc mamy
na pytanie, „komu
,;

iuz odpowiedź
ziemię?". Ale nie

przemytniczego Jeana Brenil. Bernarda Trentin i Gerarda de Vitto.
Ze strony Vincenta miała to być pomoc dla policji w ujęciu groźne J
szajki fałszerzy. Niestety, w żaden
sposób nie umiał wyjaśnić dlaczego
miast wydać owych gangsterów, fał·
szywe banknoty dolarowe wysłał do
Polski i NRD, a potem, kiedy zos·
tal zaalarmowany przez Jakubowskiego, że sprawy źle idą, sam pofatygował się
do kraju nad Wisłą.
Co prawda, przedstawił rze·wną wersję, z której wynikało, że Polska jesl
jego wielką miłością, t że tu chcial
założyć restaurację i tu się osiedlić
i pozostać do końca swoich dni. Zresztą o mało to się nie ziściło,
gdyż
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WOKÓI. BOCHNA CHLEBA

ukierunkowując je na
W przyszłości ci mło
dzi ludzie mogliby tworzyć zespoły
rolników indywidualnych.
Na koniec roku 1980 w województwie ma być 2300 gospodarstw spe- ·
cjalistycznych, z czego w 1980 r. powinno zost a ć wydanych 500 kart. Ci,
którzy p o dejmują produkcję specjalistyczną, ·
muszą
systematycznie
podnosić poziom zawodowy. Jest to
konieczne, ponieważ rolnictwo stale
otrzymuje nowe, intensywne gatunki, odmiany, rasy, środki i technologie produkcji, które trzeba szybko

gospodarstwa,
specjalizację.

Przy dopuszczeniu do egzaminu

państwowego prowadzi się
wnikliwą analizę i os.trą wer11fikację, łącz
nie z wglądem do dowodu. osobiste-

,go. Dlaczego?
- Ponieważ ziemię można dać
tylko ludziom, którzy maj~ odpotoiedni staż pracy w
rolnictwie.
Staż liczy się od momentu ukończe
nia szkoły. Absolwent podstawówki jest w lepszej sytuacji niż absolwent wyższe; u.czelni, bo temu
ostatniemu staź liczy się od 24 lat.
- Żeby nabyć uprawnienia rolnicze, magistrowie pokazują świadec
twa szkoły podstawowej?
- Zdarzalo się. I dlatego ta weryfikacja. Jeżeli ktoś pracował w
gospodarstwie rolnym u.spolecznionym, sprawdzamy co robił. W pro. dukcji czy w księgowości? O stażu.
zatrudnionych w gospodarce indywidualne; zaświadczenia wydaje gmina.
- A je§li ktoś dojeżdża po pracy w fabryce do sadownika i zrywa
jabłka?
- Staż

się nie liczy, jeśli
praca
jest dorywcza. Kiedyś mówiło się,
ŻP. praca w
rolnictwie winna być
głównym
źródłem
u.trzymania. To
waru.nkowalo u.zyskanie kwalifikacji
i prawo do spadku..
- Co wobec tego z chłopo-r~ni
kami?
•
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przecież tylko
komuś ziemię I żeby

o to, żeby dać
ten ktoś spoczął na laurach. Ziemia musi coraz
więcej rodzić i jej użytkownik, aby
uzyskać dobre wyniki, wciąż musi
pogłębiać wiedzę. Dlatego też organizuje się wymienione już kursy w
zakresie doskonalenia zawodowego.
Jedną z form są tutaj Zespoły Mło
dego Rolnika. Według danych Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych na dzień 1 grudnia 1979 roku
w województwie
miejsk im jest 20
takich zespołów zrzeszających 143
młodych rolników. Chodzi o to, aby
kilku młodych ludzi poprzez wymianę doświadczeń i wspólne samokształcenie
unowocześniało
swoje
chodzi

0

było

,dużo,

dużo,

później.

ŁóDż: SKLEP „PEWEX".

Kasjerka walutowa, Anna Lemork,
bierze banknot 100 dolarowy od mło
dego mężczyzny i z zawodowego nawyku zaczyna mu się przyglądać. Niby wszystko w porządku, ~jej
doświadczenie podpowiada, by
raz
jeszcze sprawdzić. Tak, teraz
jest
pewna: to falsyfikat.
- Proszę dowód osobistt1 - mówi
spokojnie.
- Po co? - dziwi się młody męż
czyzna.

- 'fakie

teraz przepts11.

zastosować

•

numer„.

Proszę

Lawina ruszyła.
W dwa dni pótniej zatrzym~o
Andre Jakubowskiego. Nawet
me
usiłował zaprzeczać: owszem, przy·
wiózł do Polski falsyfikaty i jednym
z nich obdarował przyjaciela Jana
Wichera, uprzedzając go lojalnie, że
pieniądz jest podrobiony. O, proszę .
ma tu jeszcze przy sobie: 26 banknotów
100 dolarów i 97
50 dolarów
Ale o żadnym handlu nie ma mowy
To czyste nieporozumienie,
wprost
żart ze strony służby bezpieczeństwa.
Niestety, milicjanci, ani prokurator nie mieli poczucia humoru: zwi·
nęli Andre Jakubowskiego i rozpoczęli dochodzenie. Okazało się, że Jakubowski jest obywatelem francuskim, że mieszka na stałe w Pary
żu-na rue Renneguin, a czasowo
w
Łodzi. Ponadto okazało się, że wiosną 1975 r. w czasie pobytu w Polsce

a

a
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w praktyce. Aby specja- l
liści nadążali za nowościami, organizuje się · rejonowe szkolenie dla
gospodarstw specjalistycznych. Na
terenie województwa miejskiego w
59 grupach uczestniczyć
będzie w
178 szkoleniach około 2 tysiące rolników. Są to hodowcy bydła mlecz,nego i rzeźnego, trzody chlewnej,
owczarze,
ogrodnicy,
producenci
ziemniaków, nasion, drobiu, królików 'itp. Rolnictwo jest rozproszone,
stąd też szkolenia rejonowe, trudno
bowiem w jednej gminie zebrać odpowiednią ilość spe(:jalistów. Szkolenia uzupełniane są m.in. przezroczami i filmami. Os~atnio w „Filmosie" zabrakło filmów. Okazuje się,

•

prokurator w swoim oskarżeniu tą
dał, aby monsieur
Vincent przynajmniej przez parę lat pozostał w
naszym kraju na gościnnym,
pań
stwowym wikcie. Ale to wszystko

że jakiś nie znany osobnik jeździ
z tymi filmami z własną aparaturą
i robi 'p rojekcje za opłatą „od łeb·
ka". Wydaje się, że ten człowiek
nielegalnie wykonuje barClzo dobrą
robotę. Gdyby kilku takim wyda6
koncesje, to zdopingowani zarobkiem podnosiliby nam
znacznie
plan oświaty rolniczej.
Powszechną
formą
doskonalenia
zawodowego, obejmującą wszystkich
rolników, którzy nie uczestniczą w
innych ~ormach szkolenia, są spot-.
kania
organizacyjno-szkoleniowe.
Służą one eliminowaniu najczęści@!
popełnionych błędów agro- i zootechnicznych oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcji z
równoczesnym ustaleniem zabezpieczenia środków produkcji i usług.
Ogółem na 628 szkoleniach uczestni•
czyć będzie około 11 780 rolników.
Na czym to polega? Otóż ustała
się np„ że w
gminie będzie się
1:1prawiać tyle a
tyle kukurydzy.
Wyznacza się wsie,
instruktorzy
rozpracowują plan, u których rolni•
ków powinno się siać kukurydzę.
Ale samym planem i szkoleniem
sprawy się nie załatwi. Potrzebne są
środki produkcji i
usługi,
dlatego
też
na
spotkaniu organizacyjno·szkoleniowym powinni się znaleźć
przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za te sprawy. W I części
spotkania odbywa się szkolenie, w
II części przedstawiciel SKR mówi,
jakimi maszynami dysponuje Gminna Spółdzielnia - ile ma
nasiO'll
oraz ile może zakontraktować. Pod
koniec spotkania powinny być za·
warte umowy z rolnikami.

rzyści.

chwilę poczekać.
Byłą to brzmienna w skutki chwi·
la. Już po paru minutach Jan Wicher siedział w samochodzie w asyście milicjantów.

ze atr. 1

'

W instytucjach rolniczych rośnie
zapotrzebowanie
na
facbowców,
stąd też trzeba zorganizować przynajmniej 20 kursów zawodowych
(łącznie) na traktorzystów, chemizatorów, omłotowych. Stale brakuje
ludzi, którzy znaliby się na obsłu
dze wszelkiego typu kombajnów,
sieczltarni samobieżnych,
kolumn
parnikowych, pras samozbierających
itp. Brakuje także
instruldorów.
WOPR stara się doskonalić na kursach gminną służ.hę rolną i kadrę
inżynieryjno-techniczną,
ale jest to
kosżtowne, wykładowcy z Warszawy
i Skierniewic muszą być . przecież
należycie opłaceni. Sporn
kosztują
.także wszelkie pokazy, !!emonstra·
cje, plansze, publikacje książkowe,
wystawy. Ale jeśli w,ystawy w
WOPR zwiedza rocznie lił tys. rolników, daje to niewątpliwie ko-

Limanowskiego

ciąg
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- Niestety - mówi Zofia Krowi·
randowa - często 40 proc. spotkań
odbywa się tylko z udziałem in•
stru.ktora. A jeśli są przedstawiciele
SKR, GS, WSOP, to potem brak jest
konsekwenc;fi ze strony
naczelnika
gminy,
który
powinien rozliczać
wszystkich partnerów ze zobowiązań.
Jeżeli w kilku. gminn r h
spotkania
przebiegają prawidłowo, to już jest
dobrze.„.

Mężczyzna
niechętnie
wyjmuje
dowód i podaje go kasjerce.
- Jan Wicher -"" czyta kasjerka.
- • Zamieszkały w Łodzt przy ulicy

Dalszy

\ "\ •

Oświata pozaszkolna bez odrywania słuchac2l'y od pracy w gospodarstwach pozwala wykształcić fachowców, którzy nie zmarnują ziemi ant
oddanych im środków produkcji. Nie
należy więc skąpić na oświatę. Złe
go rolnika na gospodarstwie można
porównać z robotnikiem
kopfącym
rowy, którego postawLno przed nowoczesną,
zautomatyzowaną
obrabiarką. Sam
nie zarobi, znisz.c zy
sprzęt, przyniesie straty.
Jest dowiedzione, iż kształcenie zawodowe
w każdej gałęzi gospodarki przynosi
dochody. Tym bardziej procentuje
to w rolnictwie, gdzie tylko wysokie kwalifikacje pracownika mogą
zmniejszyć straty wynikające z warunków atmosferycznych.
Wiedza
rolnicza jest najtańszą inwestycją
służącą podniesieniu produkcji. Mechanizacja i wykształceni rolnicy
powinni usunąć problem, komu dać
ziemię.

RYS~ARD
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pożyczył od swego znajomego 30 tys.
zł, za co miał dostarczyć barwniki
Ale przyrzeczenia nie dotrzymał. Po-

życzki

także nie zwrócił . W
dwa
lata później, gdy zjawił się w Poisce ponownie, znów zaciągnął od innego znajomego pożyczkę 20 tys. zł.
I także zapomniał zwrócić. Otrzymane fałszywe dolary USA miał
w
Polsce wymienić na prawdziwe.
Jak wynika z opinii Narodowego
Banku Polskiego - Skarbiec Emi·
syjny w Warszawie, dolary te wykonano techniką
poligraficzno-typograficzną. Pierwszy banknot wykonany tego typu techniką ujawniono w
1973 r. w Andorze, natomiast falsyfikaty 50 dolarowe ujawniono w sty
czniu 1971 r. w Belgii. W P.olsce począwszy od 1972 r. zaczęto zatrzy·
mywać falsyfikaty dolarowe wykonywane właśnie są techniką. Podrabiane w ten sposób dolary USA sa
notowane w publiji:acjach Interpolu.

WIELKI BERLIN: ULICA UNTER
DER LINDEN.

Po chodniku spaceruje młody m'ęż
czyzna niecierpliwi~ spoglądając na
zegarek. Mija piętnaście minut, po- '
tern pół godziny, co czekającego wy-
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prowadza z równowagi. Ale oto zjawia się spóźniony gość. Uścisk ręki i
w tym samym momencie„.
wać

Policja Ludowa,

proszę

zacho-

spokó;!
Co jest?
O co chodzi?

· - Dowiecie się wszystkiego na policji.
Jeszcze usiłowali
udawać,
powoływali się na nieznajomość języka,
na obce obywatelstwo, ale gdy kazano im opróźnić kieszenie, dalsza
gra przestała mieć sens.
- Jerzy Zawadzki z
trudem
wymawia funkcjonariusz. - Obywa·
tel Polski, zamieszkały w Łodzi. Po~
siada przy sobie 5.400 marek lVRD,
510 franków oraz dwudzie-stodolarowy banknot. Jest także kwit od
skrytki na dworcu Fridrich Strasse.
Niech no kt9ry pojedzie i dostarczy
tu jej zawarto§ć.
- To ja pow:em od raztL.
- Proszę.
- Mam tam schowane 3.850 falszywych dolarów. Prócz tego na kwaterze u pani Wróblewskiej mam jeszcze 1.400 dolarów prawdziwych,
l.750 marek zachodnioniemieckich

Dalszy
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LUDZIE SPOSROD

NAS ~

pielęgniarką

- Aby zostać
trzeba mieć ponoć do tego zawodu powołanie. Jak to było u
pani?
- To był zupełny przypadek. Miałam w szkole przyjaciółką, która wybierała się do
liceum medycznego. Ja nie byłam jeszcze zdecydowana. I pojak ona
myślałam sobie, że
tam idzie, to i ja pójdę, bę
dziemy dalej razem. I tak zostałam pielęgniarką.
- I nie żałuJe pani

tego?
Nie. Praktyka nie zdyskwa.Jifikowała mojej decy:llji.
- Polubiła pani ten zawód?
- Bardz·o.
- I teraz już pani nie zamieniłaby go na Inny?
-

wszystkie jednakowe?
- O nie. One są bardzo róż
ne. Jedne są ładne, inne nie,
fajne.
takie
ale wszystkie
l wszystkie są jednakowo waż
ne, wszystkimi trzeba się tak
samo dobrze opiekow~ć.
- Jakie cechy powinna mieć
dobra pielęgniarka?
- Zawsze miałam kłopoty z
uszeregowaniem tych cech w
szkole, kiedy mnie o to pytacechy są
wszystkie
no. Bo
wspólne, ale co innego trzeba
pierwszym miejpostawić na
scu u pielęgniarki środowisko
wej, a co innego u takiej, która będzie pracowała na oddziale intensywnej terapii. Na oddziale intensywnej terapii naj-

one biorą?
- Do szpitala przychodzą le·
czyć się tóżnl ludzie, także nasze znajome, krewni, koledzy.
Stosunek do kogoś bliskiego
czy znajomego jest jednak trodo pozostałych
chę inny niż
pacjentów, więc może chcą sobie „kupić" życzliwość czy
troskę .

jednak przyszło
- Gdyby
pani zmienić oddział, jaki by
pa.ni wybrała?
- Nigdy o tym nie myśla•
łam. Nie chciałabym zmieniać
Przy niemowlętach
oddziału.
bardzo dobrze. Na
czuję się
rannej zmianie jest na przykład siedem osób, możemy sobie w czasie pracy porozma-

NIEMOWLAKI S
Nie, nię zamieniłabym.
A czy pani koleżanki też
trafiły do tego zawodu z przypadku? Czy może zna pa.ni kogoś, kto przyszedł z zamiłowa
nia?
- To jest bardro różnie.
Dziewczęta z różnych powodów
Jedna
zostają pielęgniarkami.
z moich koleżanek zdecydowa-

ważniejsza

jest

spostrzegaw-

czość.

- A na oddziale noworodków?
- Chyba sumienność. Niemowlak nie pawie przec1ez co
go boli, albo czy chce lub nie
chce jeść. Trzeba je wszystkie
jednakowo traktować i być
sumienną. Trzeba też sumiennie wykonywać wszelkie poleła się zostać pielęgniarką wła
cenia lekarza.
śnie z powołania. Na praktyce
A poza tym pielęgniarka muw szpitalu była wspaniała. Tyle serca wkładała w to, co ro- si być punktualna, dokładna,
systematyczna. no i koleżeńska.
biła. A teraz jest inaczej. Roz- Czy to takle ważne?
czarowała się. Zupełnie inaczej
- Bardzo. Nas jest mal-O,
wyobrażała sobie pracę pielęg
czasem trzeba kogoś zastąpić,
niarki.
15 minut
pomóc, przyjść o
- Pani praca w szpitalu Im.
wcześniej. Gdybyśmy sobie nie
Kope-rnika jest pierwszą pracą
nam byłoby
pomagały, to i
po dyplomie?
trudno i chorym też, bo zde-Tak.
nerwowana pielęgniarka może
- W ja.kl sposób pa.ni tu
być nie
błąd,
popełnić jakiś
trafiła? Był to świadomy wyprzyjemna dla choree:o.
bór, czy znów przypadek?
- Czy pielęgniarka zawsze
- To już zrobiłam świado
jednakowo traktuje chorych?
mie, choć i przypadek trochę
- Nie chiałabym mówić za
Mieszkam niedazdecydował.
inne, ale ja tak. U nas na odleko szpitala. W tym szpitalu
dziale nie można inaczej. Pewnie mieliśmy praktyk, więc go
nie, że czasem zdarzy się janie znałam. Moja koleżanka
niemowlę, to
kieś prześliczne
też tu mteszka blisko. Po ukoń
się je otacza jakby większą oczeniu szkoły zastanawiałyśmy
pieka, czułością, ale bez szkosię, gdzie szukać pracy. Szpital
Kopernika wyd!l,wał się nam dy dla innych.
- Sporo się ostatnio mówi
nowoczesny, uważałyśmy, że
wiele się tu jeszcze będziemy o tym, że w szpitalu trzeba sobie pozyskać życzliwość I tromogły nauczyć. I przyszłyśmy
Raz będzie to
skę personelu.
Było
Była.
zapytać o pracę.
kwiatek, innym ra2'em czekoto J?rzed wakacjami. Załatwi
lada, lnnym razem butelka kołyśmy formalności i wyjechaniaku, albo wręcz koperta. Co
łyśmy ·na wakacje. Po powropani o tym sadzi?
cie okazało się, że nie ma wol- Mnie się· to nie przydanych miejsc. Ale tu zadecydonie mówią
rzył-O. Niemowlęta
wał przypadek, że !lkurat piei nic nie dają.
dostały urlop bezlęgniarki
- A matki? Przecież macte
platny na wychowanie dzieci i
panie kontakt z matkami.
mo~łyśmy się „załapać" na po- Oczywiście. Wozimy dzieci
czątek. I tak już zostało.
do karmienia. I nie tylko, bo
- Ileż już pa.ni prac_uje?
niektóre matki nie karmią, ale
- Półtora roku.
dzieckiem muszą
kontakt z
...:: I jest pani zadowolona?
potrzebne i
mdeć, bo to jest
- D-0 tej pory tak.
- Na ja.kim oddziale pani matce i dziecku. Ale niektóre
powiedzą
nie
matki nawet
pracuje?
„dziękuję", kiedy wyc._hodzą ze
- Na oddziale noworodków.
szpitala. Inne są na przykład
Miałam do wyboru trzy mGż
noworodków, bardzo niezadowolone, kiedy o
liwości: oddział
północy przywozi się dzieci do
chirurgię urazową ! chirurgię
ostatniego karmienia, a one
ogólna. Wybrałam noworodki.
chciałyby spać, bo nie karmią.
- Dla.czego?
które moZdarzają się takie,
- Nie jestem ani duża, ani
głyby karmić, ale nie chcą, bo
silna. Nie dałabym sobie rady
z pacjentami, których trzeba mówią, że im się piersi zdeformują. Są zadowolne, że nie
przesuwać, zmieniać im pozycje, podnosić. Moja koleżanka muszą się zajmować dziećmi.
- A le nie przeczy pani, że
pracuje na oddziale chirurgii
ura-zowej, to wiem, jak jej są takle opinie na temat szpl·
czasem jest ciężko. A poza tali?
- Czasem, jak jestem gdzieś
tym niemowlaki są takie fajw towarzystwie i nie wiedzą
ne.
jaki mam zawód, to spotykam
- Dużo ich jest na oddziale?
się z takimi opiniami.
- Czasem d-0 pięćdziesięciu.
- I jak pani myśli, skąd się
- I nie wyda.ją się pani

wlać, poplotkować nawet, niemowlaki tego nie słyszą. Czujemy się swobodnie, C<' wcale
nie znaczy, że mamy taką lekką pracę. Wśród dorosłych chorych czułabym się chyba źle.
Byłoby mi pewnie trudno z nimi nawiązać kontakt, a to jest
bardzo ważne. Opiekując się
chorym nie można myśleć tylko o jego potrzebach biolo·
gicznych, o terapii, ale także o
jego potrzebach psychicznych.
- Pracuje pani na jednym
oddziale, czy można powiedzieć, że przy okazji tej pracy
poznała pani cały szpital?
- Tak. Zresztą też przez
przypadek: Zostałam wytypowana do konkursu o „Złoty,
czepek". Przygotowując się do
tego miałam możliwość zapocałego szpiznać się z pracą
tala, wszystkich jego oddziałów.

- A Jak pani wypadła w
tym konkursie?
powiędzieć,
- Można
W eliminacjdch
dobrze.
że
drugie
zajęłam
sz.pitalnych
miejsce, w wojewódzkich
czwarte, a w finałach - trzecie.
- Należą się pa.ni gratulacje.
zadotego
Jest pani z
wolona?
- Dziękuję, ale mogłabym
chyba zająć lepsze miejsce.
Byłam najmłodsza wśród startujących. Niektóre panie miały większy staż i większe doświadczenie i to mnie bardzo
peszyło.

Nie ma nic złego w tym,
przegrywa z lepsiyml.
- Ale w szpitalu liczyli, że
zdobędę jeszcze lepszej miejsce
i dlatego trochę mi głupio.
- Praktykę odbywała pani
w różnych szpitalach. Może je
pa.ni porównać. Jak na tym tle
ocenia pa.ni szpital im. Koper,
nrka? Jego projektant dostał
nawet nagrodę.
- Najbardz;lej podobały mi
Są
szpitale wojskowe.
się
najlepiej wyposażone i bardzo dobrze utrzymane. Szpital
Kopernika jest wprawdzie naj·
nowocześniejszy z łódzkich. ale
nie o wszystkim tu pomyśla
no. Nasz oddział znajduje się
na siódmym piętrze, okna nie
są szczelne. Latem jest tu gorąco, zimą zimno. Na szczęście
nie u noworodków. Al~ jak się
wchodzi ż ciepłej sali noworodków na zimny korytarz, to
zaraz trzeba okrywać się peleNie pomyślano o poryną.
mieszczeniu dla pielęgniarek.
gdzie odpocząć,
mamy
Nie
zjeść. Wynika to zresztą z tel;!o,
w naże robi się już ciasno
-

że się

szym szpitalu. Mamy dodatkowe kłopoty z odwiedzającymi,
którym tu nie wolno wchodzić.
a starają się mimo to zajrzeć.
aby zobaczyć dziecko, czy matinna sprawa.
kę. Chociaż to
Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, iż obok zalet szpitala stanowiącego zamknięty
kompleks, ma on też wady.
Nasz oddział powinien być
. w pawilonie, aby był odizolowany od całości.
- Pracuje pani na oddziale,
gdzie rodzi się nowe życie, ale
i tam zdarza się śmierć.
- Przez pół roku pracy nie
zmarło ani jedno dziecko. Nawet się dziwiłam , bo tyle sł.y
jpiertelnoszałalm o wysokiej

aparatów. Bardzo
skonałych
nowoczesnych. Jak one są wykorzystywane, tego powiedzf Plnie mogę. Mogę natomiast powiedzieć, że nasze inkubatory
dla wcześniaków są już przestarzałe. Przygotowując się do
konkursu o „Złoty czepek" widziałam zdjęcie i opis inkubaz najnowocześniejszym
tora
wszystko
wyposażeniem, gdzie
moż.na robić

koło

wcześniaka

go z inkubatora.
U nas trzeba wcześniaki wyjmować. Chciałabym, żeby i u
nas były takie inkubatory.
- Aie to od pani nie za.leży.
- Niestety, nie.
- A ja.ki wpływ mają pa.nie
na stosunki w szpitalu, orga-

nie

wyjmując

-. Jakby pani określiła pracę
lekka, średnia.
pielęgniarki:
czy ciężka?
- Na ogół ciężka i odpowieciężkości
dzialna, ale stopień
Czasem
oddziału.
zależy od
trzeba i salową zastąpić, bo
ich jest mało i nie wszystkie
dobrze pracują. To szczęście,
kandydaci na studentów
że
medycyny przychodzą do pracy
w szpitalu, aby zdobyć sobie
punkty. Oni się do takiej pracy przykładają. To nam poma-

ga, ale i tak mamy sporo dodatkowych obciążeń. Szczególnie w nocy, ·kiedy choremu
trzeba pomóc, nie oglądając się
do kogo ta praca powinna należeć U nas też tak bywa.
- Czy w szkole medycznej
by:li chłopcy?
- Było pięciu. Ter.ech z nich
Dwóch zreszkołę ukończyło.
wcześniej. Z pozozygnowało
nie pracuje ~
stałych nikt
szpitalu.
- Dla.czego? Czy w szpitalu
niepotrzebni są mężczyźni?
- Bardzo. Na urazówce jest
Marek. Jak ma
piel~gniarz,
w-0lny dzień, cały oddział ję
czy. On nie powinien mieć
URSZULĄ
bo
wolnych dni - mówią bez niego jest kilkakrotnie cię
dyplomowaną pielęgniarką
nie chcą
żej. Ale mężczyźni
pracować jako pielęgniarze. To
zawód. Gdzie
mało popłatny
indziej. nawet bez specjalnych
kwalifikacji. mężczyzna zarobi,
dwa a·l bo i trzy razy tylę. KoŁodzi
Mikołaja
biety jakoś się z tym godzą.
Nie wszystkie, bo nadmiaru
pielęgniarek nie ma.
- Co dalej? Osią!l"nęła pa.ni
pewien poziom wiedzy, tera.z
'lldobywa pani praktyke. Przyszpitala im. Koszła pa.ni do
pernika, bo chciała się pani upa.ni o tym
czyć Czy myśli
„dalc.j"?'
- Miałam taki zamiar: popójdę na
pracuję dwa lata i
studia. Ale teraz zaczynam się
nad tym zastanawiać. Co bym
robiła po studiach? Czeka mnie
albo praca instruktorki 'llbo
w administracji. To nie dla
mnie, Mnie to nie interesuie.
Pozostaje tylko doskonalenie
umieiPtności w szpitalu.
- A są takie moiliwości?
- Tak Przy zmianie dyżurów spotykamy się wszystkie
wr:az z oielę<tniarką oddzi„ło
wą i lekarzem dyżurnvm. Gło-~
śno czyta się raoort. Są pytania do lekarzv. do piele~nia.:-ki
oddziałowej Wvjaśnia sie wąt
pliwośr.I. wyjaś:ii3 sie takie rzy
inne posteoowanie mówi sie,
kto ! c-0 źle zrrobił. Poza tvm
• "'miałyśmy sontkanie z lek?rzami. ziłosiłyśmy pytania i tematy. które nas interesują,
„Niemowlak. nie powie przecież co go boli, albo czy chce, lub
które mOE!łyby bvć nam oo!tie chce jeść"
mocne w pracv. Będ;ziemy mialekarze
łv dalsze, na których
odpowiedzą na n'lsze ovtan!a,
To nam
bedą mieli wykłady.

KOSIOR
Rozmowa z
z Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego
Kopernika w
im.

ści niemowląt w
tychczas miałam

Łodzi.

Dodwa

tylko
takie przypadki, kiedy brałam
udział w ratowaniu niemowląt.
Raz wcześniaka, a raz normalne~o noworodka . Zmarło jedno
Ale już nie na na
i drugie.
moim dyżurze. Bezpośrednio
ze śmiercią nie zetknęłam się.
Musi to być okropne. Człowiek
tyle robi, żeby to maleństwo
utrzymać przy życiu. a jak to
się nie udaje, to to jest straszne.
- Czy zda.niem pa.ni szpital
jest dobrze wyposażony w apani możll·
paraturę? Miała
wość porównań w innych szpitala.eh, choćby w czasie praktyki.
- Na praktykach nie dozbyt
do
puszczono · nas
skomplikowanej aparatury, to
wymaga specjalnego przygotowania. U nas mamy wiele do-

nlzację

pracy? Czy panie o tym

dyskutują?

- Dyskutujemy. Zgłaszamy
one
są
Jeśli
ró~ne uwagi.
słuszne i możliwe do wprowadzenia, to się je wprowadza.
Chociaż różnie z tym bywa.
- Na przykład?
- Chcemy pracować na dwie
zmiany po 12 godzin. Pracujemy na . trzy zmiany. Przejście
na pracę na dwie zmiany jest
korzystniejsze i dla nas i dla
opieki nad noworodkami, chociaż finansowo trochę na tym
stracimy; bo dodatek z.a pracę
na trzy zmiany jest wyższy. ale
niewiele. Na dwie zmiany pracuje się raz na 12 godzin w
dzień, później 12 godzin w nocy i dwa dni są wolne. Dla
tych koleżanek, które mają
dom i dzieci jest to bardzo korzystne. Jak do tej pory nic z
tego nie wyszło.

pomoże.

Mvślałem też o kursach specjallstvcznyrh Z jednej strony,
jest to dobre. Daje wiekszą
wiedzę specjalistyczną. 'l druMranicza możliwość
~iej orzejścia do innej pracy. "dvby onwstała taka konieczn0ść.
- 1\fa pani na ~zenku <"l3~ny
pa.sek. Co on oznacza? Nie
wszvstkie oiele„niarki mają takie samt> pa.ski.
- Mój pasek oznacza. że jestem oielę~nlarką dyplomowapaski ną. Dwa ooprzeczne
to asystentka. Czerwony o::>sek
na czepku ma oołożna. N'iebieski - dietetyczka.
ua.ni zatem dal~ Życzę
szych !>ukcesów w wybranym
zawodzie.
- Dziękuję.

Rozmawfa!a.i
BOGDA MADEJ
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jednego złotego krugeranda. Pieniq• dze te uzysk.alem ze sprzedaży fal:;zywych · dolarów. Ale to wina Vincenta, Gerarda Vincenta, 'k.tóry dal
mi je do sprzedania!
- Dobra, ustalim11 to później. Te·
f'az terr. drugi. Waclaw Nis'k.i, obywatel pols'k.i, zatrudniony tymczasowo
w redakcji „Neues Deutschland" w
pomocnika drukarza,
charakterze
tymczasowo na Marmieszkający
chlewski Strasse 27, posiada przy sobie 6.900 marek NRD, 450 fałszywych

dolarów USA, 200 marek. RFN t 100
guldenów holenders'k.ich. Zgadza się?
- Zgadza.
- To proszę tu podpisać. StosowPols'k.q
pomiędzy
nie do umowy
Rzeczpospolitą Ludową a Ntemiec'k.ą
zoRepubli'k.ą Demo1fratyczną obaj
staniecie przekazani do dyspozycji
· wladz polskich.
WIZERUNKI EN FACE I Z .PROFILU.
Jerzy Zawadzki V1.-yjechał do Fran, cji na dłuższy pobyt i tam poznał
Vincenta. Wziąwszy od niego około
8 tys. fałszywych dolarów w banknotach 50 i 100 dolarowych i przyje-

chawszy do stolłcy NRD, sprzedał z
tego 2.800 dolarów, za co kupił 25.400
marek NRD, a następnie za te marki
dolarów prawdziwych,
nabył 1.000
1.700 marek NRF i jednego złotego
złota bita w
krugeranda (moneta
Republice Południowej Afryki). W
Berlinie rozwinął ożywioną działal
ność „handlową", szczególnie w hotelach „Stadt Berlin" i ,,Berolina''
Arabów, Jugosło
zaczepiając tam
wian, Cyganów, a przede wszystkim
Polaków. Wychodził z założenia, że
mały handel nie popłaca, że tylko obrót poważną gotówką może mu
preynieść solidny dochód „pozwalafinansowym
jący stać się rekinem
za
podziemia gospodarczego, a co
tym idzie, partnerem dla tych z Zachodu.
Wacław :Niski został wysłany na
redakcjE;
lubelską
3 lata przez
„Sztandaru Ludu", by w NRD nauczył się trudnej sztuki drukarskiej.
w „Neues Deutpracę
Rozpoczął
schland" z płacą 950 marek. Od ra·
zu poczuł się niezależny. Zaczął więc
pokoju
do
sprowadzać
popijać,
dziewczyny, nierzadko poszukiwane
przez policję, potem zajął się prze-

mytem obcych walut do Polski i z
Polski. Oczywiście żadne dochodze ·
sum,
nia nie ujawnią faktycznych
które przeszły przez jego ręce.
system
spreparowany
Misternie
przerzutowy zawiódł. I · to od razu.
Wiadomość otrzymana od Jakubow·
skiego nie wiele wyjaśniała. Bo co
to znaczy, że sprawy się kompliku·
ją? W Paryżu denerwowano się więc
coraz bardziej. Gerard Vincent i jego przyjaciółka, Simone Heriot gt1·
bili się w domysłach, co stało się z
ich wspólnikami. Może zabrali pil?·
niądze i więcej się nie pokażą? Ja·
koś nie .lprzychodziło im do głowy
by na Wschodzie służby bezpieczenstwa działały sprawniej niźli policja francuska, czy nawet Interpol.
i
Liczyli na naiwność nabywców
ślepotę organów ścigania. Obliczając
skromnie, za 1 fałszywego dolara
5
miał Gerard Vincent otrzymać
franków francuskich, czyli razem około 75 tysięcy. Gra się opłacała, nawet gdy Jakubowskiemu i Zawadzkiemu da umowne 20 proc. od zy.
sku.
- Nie możemy czeka~ - zadecy·
dowal. - Jedziemy do Polski. Jako
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rozejrzeć
chcą się
turyści, którzy
czy nie da się w Warszawie otworzyć restatlracji z kuchnią francuską.
To nie jest zabronione.
Złe przeczucia miała tylko Simone, ale Gerard nie zwracał na nie u,
wagL
O świcie wyruszyli w kierunku
granicy. Do Łodzi dotarli o ósmej
wieczorem, a przed północą Gerard
Vincent został zatrzymany.
LISTY Z ARESZTU.
Pisał je często. Do Simone, do ambasady fr.ancuskiej w Warszawie, do
swojego adwokata. Ich lektura sta·
nowi przyczynek do poznania czło
wieka, który-... pomylił się w obliczeniach. Katastrofa bardziej go zaskopóź
czyła, niż przeraziła. Dopiero
niej zdał sobie sprawę z położenia, w
jakim się znalazł. A już najbardziej
nie mógł pojąć, ze wszystko odbyło
się tak szybko. Pisał: „Meja mi!ości

mówi/
Niepotrzebne jest, abym ci
w jakim stanie się z'llajduję. Nie dociera jeszcze do mnie to, co mi się
przydarzylo. Doprawdy nic nie rozu·
miem. Byłem szczęśliwy, dowiadując
wolna. Doprawdy
się, że tv jesteś
nie jest zabronione mówić tego, co w

KSZTAtCEl\TIE
Nie, nie zazdroszczę inżynierom, zwłaszcza
tym, którym przyjdzie pracować za lat kilka
lub kilkanaście i których opinia publiczna postawi w stan oskarżenia za obrócenie zdobyczy
techniki przeciwko człoWiekowi. Niestety, nie
:można już dłużej ukrywać, że zafascynowani
maszynami technicy nie przewidzieli, a może
nie byli w stanie przewidzieć, że każde nowe
rozwiązanie techniczne pociągnie za sobą cały
łańcuch nieprzewidzianych skutków, które czę
sto niweczą te pierwsze pożądane efekty.

innym jest na przykład raport Klubu Rzymskiego, raport sekretarza generalnego ONZ „Czło
wiek i jego środowisko", słynny „Szok przysz ...
łości" A. Tofflera, czy nasze rodzime próby o. chrony środowiska? Na -alarm .uderzają też sami technicy, przerażeni skutkami swej działalności. Zrozumieli oni bowiem potrzebę spojrzenia na techni~ę poprzez pryzmat wartości
humanistycznych. Humaniści zaś zgodnym chórem domagają się humanizacji techniki i zawodu inżyniera.

Prof. Tadeusz Gałkowski, architekt z Politechniki Gliwickiej, mówi•o tym paradoksalnym zjawisku naszych cza<Sów jasno i zwięźle: „Jedni inżynierowie zdecydowanie psują środowi
sko, kunsztownie podcinając gałąź, na której
siedzą i spokojnie obserwują, jak to samo czynią ich koledzy, podobnie jak oni działający w
Imię dobra człowieka. Inni natomiast usiłują
się specjalizować w naprawianiu tego środowi
ska. Antynomia między tymi, co PSUJĄ a tymi ·.
co NAPRAWIAJĄ jest tym bardzie:i zadziwiająca, że występuje w skali całego świata. Z ca-

człowieka".

Techniczni niszczyciele świata dają się nam
coraz bardziej we znaki, a niekiedy można mieć
nawet wrażenie, iż otworzyli tamę przez którą
rwącym nurtem wylewa się gwałtownie rzeka
wynalazków i rozwiąząń technicznych, których
oni sami nie są w stanie zatrzymać. Nowe wynalazki rozprzestrzeniają się coraz szybciej. Tak
samo jednak płynie czas biolo"giczny potrzebny
człowiekowi na przystosowanie się do tych nowości. Nie przechytrzymy natury. Ju~ dziś na
bombardujące nas ze wszech stron wytwory cywilizacji odpowiadamy utratą równowagi psychicznej, skomplikowanymi, nie występując~·mi
dawniej chorobami, trudnościami adaptacji w

Kolejna reforma studiów t.e chnicznych zmi~
do zapewnienia inżynierom solidnej ogólnej wiedzy fachowej (m.i1n. :z.redukowano 156
specjalności do 82). Podstawowe przedmioty ści
słe, jak matematyka, fizyka i chemia zajmują
w tych programach 28 procent. Przedmioty techniczne - od 40 do 50 proc. Specjalistyczne od 15 do 20 proc. Społeczno-polityczne - 8 procent. Zwiększono liczbę godzin na naukę jez:vków obcych, a ponadto na każdym semestrze
wprowadzono obowiązkowo zajęcia z elektronicznej techniki obliczeniowej, organizacji i zarządzania oraz nauki o pracy, która obejmuje
elementy socjologii, psychologii i ergonomii.

łą powagą powoływane są więc specjalności

„

Czyż jednak nie zbyt pochopnie ob}Viniamy
umiejętności
inżynierów, zarzucając im brak
całościowego spojrzenia na zagadnienia techni-

ki i człowieka. A gdżież inżynierowie wykształ
ceni w Polsce Ludowej mieli się oweg<> kompleksowego spojrzenia nauczyć, s\rnro częstotli
wość reform studiów w uczelniach technicznych
doprowadziliśmy nieomal do pedekcji. W pierwszych latach po wojnie obowiązywały jednolite •studia magisterskie. W latach pięćdziesią
tych wprowadzono podział na studia magisterskie i zawodowe, później znów je ujednolicono,
aby ponownie oddzielić studia zawodowe od magisterskich. Od 1978 roku studenci kończą jednolite studia magisterskie, które skrócono do
4 i pół lat na wszystkich kierunkach politechnik.

w

zakresie inżynierii środowiska, ekologii do ·naprawiania szkód spowodowanych Jtie przez ży
wioł, lecz przez świadomą przecież działalność

społeczeństwie.

Doc. dr hab. Józef Bańka, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Sląskiego, który rozwija na rodzimym gruncie filozofię techniki i
polemizuje z Tofflerem*), twierdzi, że wszystkie dyskusje na temat skutków ekspansji techniki dotyczą w istocie rzeczy granic odporności
człowieka i umiejętności dostosowania się do
nowych warunków. Czy postawienie tamy rozwojowi nauki i techniki ·byłoby w stanie tę
adaptację ułatwić? To najprostsze z pozoru
rozwiązanie niechaj nie kusi nas łatwością rozwikłania sytuacji, której skutki szybko obróciłyby się znów przeciwko znękanym mieszkań
com Ziemi.
Cóż więc pozostaje? Bicie na alarm od najmniejszej organizacji naukowej lub społecznej
poczynając, a na ONZ kończąc. Dzwony trwogi można usłyszeć coraz częściej, bo czymże

towna. Porównanie naszych prog.r amów z przeprowadzonymi przed kilku laty badaniami Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników RFN wykaroje, iż futży.nierowie w tym kraju dysponują
wiedzą złożoną w 25 proc. z wiadomości matematyczno-przyrodniczych, w 50 proc. z nauk
technicznych i w 25 proc. z nauk społeczno-po
litycznych .Na dobre przygotowanie z nauk podstawowych zwraca też zawsze uwagę niestrudzony propagator nowoczesnego kształcenia inżynierów, prof. Jainusz Tymowski. W następnej

rzała

Zdawać by się mo?.;ło, że jest to pro.g ram maksimum. Niemniej wydaje się, że zbyt. mało
miejsca poświi;-cono w programach zajęć przedmiotom podstawowym, bez których inżynier
przyszłości nie zrobi kroku r.aprzód. Już dziś
inżynierowie, którzy kończyli studia kilkanaś
cie lub kilka lat temu, mają trudności z czytaniem literatury fachowej, z rozwiązywaniem
Na
matematyczno-technicznych.
problemów
własnej skórze odczuwają skutki nauczania lub
lepiej niedouczenia z matematyki i fizyki w
szkołach średnich i w uczelniach. (.Test to typowy przykład rezultatów oddziaływania błędnej
polityki oświatowej przez długie lata). Inżynie
rowie mogą co prawda korzystać z kursów Akademii Nauk i uzupełniać swą wiedzę z zastosowań matematyki. Wszystko to jednak stanowi przysłowiową kroplę w morzu wobec róż
norodnych potrzeb matematycznych inżynierów.
Nie mówiąc już o tym, iż jest to forma kosz-

kolejności wymieniając ogólną wiedzę techniczną, umiejętność wyławiania problemów i ich
rozwiązywanie oraz zdolność do powiązania ab-

strakcji z konkretami.

a

n.as, · mimo rozbudowanego- systemu praktyk;
kurso.wych, magisterskich, robotniczych, a nawet zajęć kół naukowych, do wyjątków należą
sytuacje, w których student rzeczywiście korzysta w czasie pobytu w zakładzie. Zależy to przede wszystkim od dobrej woli i umiejętności pedagogicznych opiekuna praktyk, a nie od systemu., który by takie działanie uznawał za naturalne.

Rys. Andrzej

w

A jak wygląda w tym programie humanizacja studiów· technicznych, o którą tak dopominali się nauko;.vcy i dziennikarze na zorganizowanej niedawno sesji w Politechnice Gliwickiej.
Zajęria z organizacji i zarządzania oraz socjologii i ekonomii nie zaspokajają bynajmniej
humanistycznych tęsknot studentów. A ankiecie przeprowadzonej cztery lata temu na Wydziale Elektrycznym Politechnikt Łódzkiej, studenci tego wydziału wymieniali na pierwszym
miejscu zainteresowania humanistyczne. Daje
to wiele do myślenia i napawa optymizmem,
zwłaszcza w obliczu owej niszczącej świat techniki. Jednakże 360 studentów Wydziału Elektrycznego uznało, że napięty program studiów
(36 godzin tygodniowo) nie ·pozostawia im czasu
na pogłębianie tych zainteres.owań, Politechnika
Warszawska i Wrocławska, których studenci
mają równie przeładowany .tydzień, potrafiły
umieścić w programie zajęcia fakultatywne ze
sztuk plastycznych, powołać Studium Kultury
W,spółczesnej oraz zachęcić do wysłuchiwania
wykładów z dyscyplin humanistycznych świet-

Tylczyński

w

„'ff

tym liście. J.ednak myśZę, że ten
brzydki sen nie będzie trwał długo.
Nasz polski sen umarl, może to i
dobrze".
„Panie Charge d'affaires! Myślę, że
nie potrzebuję mówić Panu w jakim
tego
położeniu się znalazłem, a do
nie znam języka, więc nie wiem o co.
zechcial
chodzi. Proszę Pana, aby
przyjechać mnie zobaczyć, że przedstawię moją prawdziwą sytuację .. .''.
„Najdroższa! Wierz, że ja także mimo tego wypadku chciałbym zostać
w Polsce i zacząć nowe życie.„".
stan
Mój
„Panie prokuratorze!
na
psychtczny pogarsza się z dnia
dzień. Nie ukrywam przed Panem,
że nie wiem, czy wytrzymam do koń
ca".
„Najdroższa! Dużo się tuta; nauczyłem, więcej niż prze;z 40 iat ży
cia we Francji".
„Najdroższa! Z calt1ch sil pragnę,
aby ten koszmar już się skońąyl,
ale na razie kompletnie nic nie wi~m
poza tym, że kaucja daje mi możli
wość wyj§cia".
DURA LEX, SED LEX.

Temida powoli

obciążała obłe

sza-

również

do odbycia karę pozbawienia wolno-

3 lat nowe umyślne przeza które zostanie orzeczona kara pozbawienia wolno§ei, albo
jeżeli >będzie uchylać się od wykonywania obowiązków ,wymienionych w
postanowieniu o zastosowaniu amnestii, postanowienie zostanie uchylone,
będzie
postępowanie
a umorzone
podjęte na nowo.
w ciągu
stępstwo,

Przeciwko pozostałej trójce Prokuratura Wojewódzka w Łodzi sporzą
dziła akty oskarżenia. Zapadły wyroki, od których odwołał się prokurator uważając, że są za niskie oraz
oskarżeni, twierdząc, te są za wysokie. W ostateczności postanowiono
zmienić

Gerardowi Vincent pozostalq
do odbycia karę pozbawienia wolno·
ścf w rozmiarze ponad dwóch lat 1
dwóch miesięcy, na karę grzywny w
kwocte 500.000 zl. W uzasadnieniu

W Polsce inżynierowie nie mają jeszcze za.
wodowego kodeksu etycznego, który zwięk
szyłby ich odpowiedzialność za skutki technicznej działalności. W jed11ym ze""- światowych ko~
deksów tego typu inżyrtierowie tak piszą o sobie: „Inżynier jest dumny ze słvego zawodu, ze
swych kwalifikacji, ~ tego, co potrafi dokonać.
Ujarzmia on siły natury I każe im &>racować dla
poprawy doli człow· ka. Jest dumny, gdyż umie
wytwarzać rzeczy i zjawiska zdumiewające innych ludzi. Przede wszystkim jednak jest dumny z czegoś innego, nieproporcjonalnie więk
szego. Jest dumny, gdyż pomaga ludziom, jest
dumny z tych dobrych rzeczy, które czyni na
świecie, dumny, gdyż celem jego działalności
jest służba społeczna."
Jeśli wierzyć statystyce, z badań przeprowadzonych .kilka lat tetnu przez Instytut Polityki
Naukowej i Szke>lnictwa Wyższego oraz NOT,
politechnik
wśród kilku tysięcy absolwentów
wynika, że ą,ż 44,2 proc .inżynierów wykonywało prace niezgodną z charakterem ukończonych
studiów, w której nie mogli wykorzystać posiadanej wiedzy. 24 proc. inżynierów chciało zmienić pracę, a 37 proc. nie widziało dla sieb ie
możliwości awansu. Wczytując się uważnie w te
dane, nie można podważać, iż polskim inżynie
rom obce jest poczucie zawodowej dumy. Niemniej wydaje się, iż silniejsze jest uczucie frustracji.

„

;J, Bańka, Przeciw szokowi
Katowice 1J17'7.

przyszłości,

Wyd.

Stąsk,

i EA'iJiMWWWł&W+ ttfW«PHWtM'"1łill

Wojewódzki w Łodzi stwierdził,
ze jego (tj. Vincenta) sytuacja ma-

danej chwili jest tego rojątkowa
że orzeczoną kwotę będzie on
mógł uiścić w zamian za pozostałq

areszt na
podstawie dekretu o amnestii, choc
otrzymuje pouczenie, że jeśli popełni

z Politechniki Gliwickiej, nadal preferujemy w
kształceniu inżynierów umiejętności projektowania i konstruowania kosztem problematyki
Tymczasem utechnologiczno-organizacyjnej.
powszechnienie wiedzy technologicznej jest Piezbedne nie tylko dla samc;j produkcji, ale dla
dobra efektywnego projektowania. Innymi slowy, aby prqjektowanie wnosiło nowe, post-:;powe rozwiązanie, musi być poprzedzone rozn0zn.miem studialnym, badawczym i doświadczal
nyrn, a przy produkcji pr.zemysłowej - doświad
c::mlnymi seriami wyrobów. Druga grupa zagadnień dotyczy organizacji i zar~ądzania. W polskiej praktyce przemysłowej charakterystyczne
jest, jak twierdzi prof. L. Rowiński, intuicyjne
organizowanie złożonych procesów przemysło
wych. W tym miejscu pióro rumieni się ze
wstydu, albowiem dzieje się to w kraju, który
chlubi się twórcą prakseologii. Poważne niedociągnic:cia technologii doprowadzają do obniże
nia jakości wyrobów, zwiększają ich materiało
chłonność, kapitałochłonność i energochłonność.
Przy właściwym poziomie technologii można by
znacznie ograniczyć import wielu materiałów
i części zamiennych. Ponadto slaby rozwój technologii i organizacji produkcji spowodował, iż
zakupione licencje w początkach lat siedemdziesiątych nie zostały wykorzystane we właści
wym stopniu i nie spełniły pokładanych w nieb
nadziei.

Sąd

le na wadze sprawiedliwok!. Wyglądało na to, że szala „winy" przeo·
waży. Ale oto pierwszy sukces
Jan Wibrońców: zostaje zwolniony
cher z braku dostatecznych dowodów
przestępstwa,
popełnienia
opiJszcza
Wacław Niski

Sposobów humanizacji studiów technicznych
poszukuje się nie tylko w naszym kraju. W
rązesłało do uczelni w
1975 roku UNESCO
ZSRR, USA, Francji, Japonii, Anglii, Szwecji,
RFN ankiety z propozyc~ami poszerzenia programów studiów o takie przedmioty jak antropologia, etnografia, ekonomia, historia, prawo, nauki polityczne, psychologia, socjologia l
Ku powszechnemu
administracja publiczna.
zdumieniu twórców ankiety większość uczelni
nie tylko nie zredukowała tej listy, ale poszerzyła ji\ o nowe przedmioty. Z pewnością polscy wykładowcy i studenci opowiedzieliby się za
podobnym programem w uczelniach technicznych. Jednakże w sytuacji, kiedy nasi studenci inie chodzą na wykłady z braku czasu (w uczelllliach zagranicznych liczba obowiązkowych
zajęć jest mniejsza przeciętnie o 10 godzin tyg<>dniowo w porównaniu z polskimi), humanizacja studiów nie 7lnalazła<by realnego pokrycia w
'
rzeczywistości.
można
przyszłości
Kształcenie inżynierów
również rozpatrywać z innego punktu widzenia,
np. pod kątem zaspokojenia niedostatków naszej
techniki i ciągle jeszcze jej nie najwyższego podomu. Zdaniem prof. dra Leona Rowińskiego

Na przesunięcie proporcji w programach na
korzyść nauk podstawowych uczelnie zachodnie
mogą sobie pozwolić również i dzięki temu, iż
studia kończą się tam na przedmiotach poddalsza edukacją
stawowy.cl\. · teoretycznych,
następuje w laboratoriach przemysłu, często o
wiele lepiej wyposażonych od uczelnianych. U

)

Politechnika
nymi nazwiskami naukowców.
Łódzka nie znalazła się wśród grona eksperymentujących uczelni, niemniej w takim mie·
cie jak Łódź nie brak studentom okazji do PO•
szerzenia humanistycznej kultury. Mogą oni uczestniczy w różnorodnych zajęciach oferowanych im przez studencki ruch kulturalny, jak
równie:i korzystać z tego, co oferują teatry zawodowe, kina czy muzea.

w

dzaju,
ści.

Natomiast w sprawie Andre Jakubowskiego wypowiedział się Sącl
Najwyższy, do którego odwołał się
skazany. Warunkowo zawiesił
wykonanie orzeczonej kary 1 roku
i 6 miesięcy pozbawienia wolności na
okres 4 lat, zaliczając na poczet orzeczonej kary grzywny okres tymczasowego aresztowania i zasądzając
na rzecz Skarbu Państwa od oskar·
żonego tytułem opłaty za obie instancje 9.000 zł ,a także obciążając go
kosztami postępowania rewizyjnego
1
Sąd Najwyższy wyszedł bowiem
założenia, że Andre Jakubowski odegrał najmniejszą rolę w popełnie
w
niu przestępstwa, a puszczenie
obieg jednego fałszywego baknotu
miało charakter przypadkow11. Zre·
sztą kara, jaka by ona nie była, na
pewno spełni swoją rolę represyjno-wychowawczą.
Ostatni z oskarżonych w tym procesie Jerzy Zawadzki otrzymał łącz-

ną karę 2 lat i 6 m1es1ęcy pozbawiewolności i grzywnę w wysokości
80 tys. zł. Nadto sąd orzekł przepadek wartości dewiz.owych, które sta·
nowiły dowód rzeczowy w sprawie.
Na tym właściwie można byłoby

terytorium francuskim, albo wprowadza je na obszar państwa francuskiego. Gdy te same dzialania doko··
nane są w stosunku do bilonu (są·
dzę, że dotyczy to pieniędzy papiero·, wych także,· gdyż przepis pochodzi 2
zakończyć. Jednakże licząc się z tym
1863 r. i odtąd nie uległ modyfikaze czytelnicy mogą uznal wyroki, na
cji), sprawca podlega karze łagod
jakie zostali Skazani Vincent i Janiejszej, a mianowicie od IO do 20
kubówski będący obywatelami franlat więzienia ciężkiego.
cuskimi, za wysokie, przytoczę poTak więc obaj oskarżeni i skazani
stanowienia prawa francuskiego dow Polsce wywinęli się tanim kosz-

nia

przestępstw tego typu. Ot67
wg art. 132 podlega karze rlożywot

tyczące

podrabta
niego więzienia ten, kto
monety zlote lub srebrne, kto bi-erz•
udział w puszczaniu takich monet na

tem.
EUGENIUSZ IWANICKI
Wszystkie imiona i nazwiska zoszmienione.
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ODGLOSY 5

ŻYCIORYSY
1.
Byl taki czas, kiedy w Łodzi kamiei\ był
n i epopularny. Pyta pan, dlaczego' Wynika to z
przeszłości tego miasta. Robotnicze domy budowano z cegły. Do fabrykanckich pałaców przywożono plyty marmurowe, z piaskowca czy nawet
z granitu. Kamieniem ozdabiano pałace, a robotnicze czynszówki zadowalały się wapnem i
cementem. Gdzież tu więc mógl narodzić się
sentyment do kamienia. Marmury 1 granity darzono niechęcią, jeśli nie nienaw1.ścią. A poza
tym, dlµgo tutaj nic nie budowano. Teraz
wszystko zmieniło się.
2.
Urodził się w Poroninie. Do wojny ledwie
zdążył skańci;ył szkołę powszechną. Całą wojnę
przechodził z partyzantami na Porlhalu. Jeszcze
wojna nie skończyła się, wstąp•.ł do wojska i
pojechał w Bieszczady walczyć " bandami. W
1947 roku został zdemobilizowany. Właśnie wtedy doszło do jego spotkania z K:amieniem.
Trzeba było się brać do pracy. Otworem stały

Ziemie Zachodnie. Pojechał więc - jak to się
wówczas mówiło - na Zachód. Do Swidnicy.
W Swidnicy mieściło się zjeclnocLenie zajmujące
się kierowaniem pracą przedsięb10rstw wydobywających kamień. Skierowano go do Złotoryi.
Przed wiekami wydobywano tam złoto. Teraz
było to miasto powiatowe. Obok kamieniołomy.
W nich bazalt. A bazalt znakomicie nadaje się
do budowy dróg. Kiedyś droga brukowana bazaltem uważana była za znakomitą. Dziś już
dróg się nie brukuje. Wylewa się je asfaltem.
Ale do asfaltu dodaje się mączld bazaltowej.
Zaczął więc Witold Wójcikiewicz swoją karlitr~ kamieniarską w Złotoryi od wydobywania
blr'•ltu.

s.
Sporo mamy w Polsce kaml.enia. Pnede
wszystkim na południu Polski. I\ także w Górach Swiętokrzyskich; w Kiel~ctnem, w Radomskiem. Mamy kamieniołomy w województwach: wałbrzyskim, jeleniogórskim, wrocław
skiin, nowosądeckim, krakowskim, krośnieńskim,
tarnowskim, tarnobrzeskim. Mamy piaskow_ce,
marmury, granity, sjenity. Sjenit od granitu
r~ni się tym, że ma bardzo malo albo wcale
nie ma kwarcu.
Powszechnie znany i wysoko ceniony jest
granit strzegomski, pochodzący z kamienioło
mów w Strzegomiu, w województwie wałbrzy
skim. , Daje się on łatwo oddzie•.ać xi podłoza.
Jest też podatny przy szlifowan~u. i polerowar i.u. z aranitl' s:tr,..eeom~l<!ell:o zromono kolumnę
Zygmunta w Warszawie. W Strzegomiu Wit?ld
Wójcikiewicz zamówił blok granitowy o rozmiarach 3 20 x 1 x 1 metrów pod p& r kową rzeźbę
Leona Schillera, jaka ma stanąc w Łodzi.
Znane też są kamieniołomy w S1klarskiej Porębie. Granit ~ tych kamieniołomów użyto ~o
dekoracji Pałacu Kultury i Nau1t1 w Warszawie,
MDM. Natomia~t granit użyty :ło budowy co~
kcłu pomnika Tadeusza Kościuszki w Lodzi
pochodzi z Michałowic w Karkonoszach.
Budowniczowie i architekci znają _ też dobrze
piaskowiec szydłowiecki. Wydobyty z ka~ie
niołomu jest miękki !. daie się łatw.o .obrabiać.
Później. twardnieje i jest odporny na wietrzenie Używa się go do ozdabiania domów. Podobny typ piaskowca wydobywa się , też w kamieniołomach w Starachowicach,
Wierzbniku,
Wąchocku. Chmielowie, Gramadzir.ach. Piaskowce wydobywa się też w Górach Stołowych, w
Złotoryi, w okolicach Bolesławca, Lwówka, Kudowy.
Marmury wydobywa się na- Dolnym Sląsku i
w Kieleckiem. W Sławniowicacn koło Nysy są
złoża gruboziarnistych marmurów białawych.

szczękie

- nte dla nas - dla miasta, innego
miejsca nie znaleziono i zostalHmy.

T.
W 1956 roku Witold Wójcikiewicz został kierownildem łódzkiego oddziału Szydłowieckich
Zakładów Kamienia Budowlanego.
Sz.ydłowiec jest niedużym miastem położonym
nad rzeką Korzeniówką. Leży on przy drodze
E-7, 28 km od Radomia w stronę Kielc. Wydobywa się tu znane szydłowieckie piaskowce.
Szydłowiecki kamieniołom Ol'az zakład obróbki
należą razem z 12 innymi zakładami do kombinatu w Krakowie. Kombinat podlega zjednoczeniu w Warszawie. Kiedy Witold Wójcikiewicz
cbce zwrócić się do warszawskiego zjednoczenia,
musi najpierw zwrócić się do d;>-tekcji w Szydłc.wcu, dyrekcja w Szydłowcu l'.J~„eśle jego pismo do Krakowa, a krakowski kombinat do
zjednoczenia w Warszawie. Nim wróci odpowiedź, minie i pół roku, a czasem nawet wic;cej
i S'prawa staje się jUŻ nieaktualna. Na szczęscie
ta.kich spraw jest mało.
L

-

Szefie, przepraszam, Szydlounec dzwoni
pilnej spTawie.
To proszę lączyć.
Hallo, Szydłowiec Co się stalo?

1D

jakiejś

-

- Dobrze,
tylko macie,

wyślemy. A kamień dawajcie, jaki
biorę wszystko. I ta.k będzie malo.

Istotnie, kamień stał się poputarpy I potrzebny. Siedzę w pokoju Witolda Wójcikiewicza, a
w ciasnym sekretariacie i wą:>kun korytarzu
rośnie kolejka Interesantów. Sekretarka dyskretnie daje znać, że już siedmiu Interesantów
czeka, a niektórzy przyszli całymi delegacjami.
Robi się Uok. Łódź się buduje, remontuje i chce
ładnie wyglądać. Stąd i taka poµularność tego
małego zakładu połoiionego pny ulicy Jerzego.
Znam ten pokój, w którym s1e'dzimy, jak
znem cały ten niewielki budynelr Tutaj, kiedy
przed wieloma laty spaliła się drukarnia RSW
„Prasa" przy ulicy Żwirki, schronienie znalazła
jeJ uratowana część. W pokoju, w którym siedzimy, pracowali depeszowcy „Di-'ennika Łódz
kiego". Przychodziłem tu do Startisława Ciesonika, kiedy jeszcze był depeszowcem w „Dzienn!ku Łódzkim", a w czasie wak:aC'ji zastępował
redaktora technicznego „Odgłosów". Tutaj, na
pięterko, przychodziłem do dalekopisów, kiedy
b)·łem łódzkim korespondentem , Trybuny Ludu". Dawne· to czasy, a ile wspomnień. Na dole

LUCJUSZ

·stały linotypy, była zecernia. Pachniało farbą
drukarską.
Teraz stoją tu maszyny kamieniarskie. Wróciły na swe dawne miejsce.

"·

- Widzial pan kiedy Cyganów, jak tiuką kamienie przy drodze? Nie widzial pan, '.Z'o szkoda. Zeby kamień rozłupać, trzebii wiedzieć, jak
i gdzie uderzyć. Oni wiedzieli, uczyli się tego od
dziecka. Jeden może walić w kamień z cale;
siły, m!otek zlamie, dłuto zegnie, iskry tylko
będzie krzesał, a kamień zostanie cały. A inny
ra..: uderzy i kamień sam pęknie. Trzeba wiedzieć, gdzie, z której strony uderzyć.
Widzi pan ten blok. Proszę wbaczyć, u góry
są ślady, jak · wbijane byly kliny. I kamień sam
dalej pękł. Tak, taki ogromny, a odłupał się od
podłoża jak ka'walek drzewa. Bo kamień, 3ak
drzewo, ma swoje sloje, tylko nie ala wszystkich
widoczne. Trzeba się nauczyć struktury kamu:nia.
Gdzie tego uczą? Dawniej były szkoły kamieniarskie. Dziś nie ma. Uczymy tutaj. Pracuje tu teraz 70 Ludzi. Mamy doświadczone
ekipy monterskie. Nasi ludzie µcmagali przy
montowaniu pomnika na Westerplatte, bo okazalt się bardziej doświadczonymi kamieniarzami
od gdańskich. Dostaliśmy też Wieżę Kazimierzowską w Zamku Warszawskim do wykończe
nia. Młodzi ttczą się więc od starszych. Mamy
tu doświadczonych, .znakomitych. kamieniarzy.
Młodzi przychodzą najczęściej
po zasadniczej
szkole budowlanej, albo i bez szkoly. Trzeba ich
zainteresować pracą, nauczyć kamienia, zachęcić.
Tr) praca po. części artystyczna. Jak kto§ ma do
tego smykałkę, albo jak się Tozsmakuje w kamieniu, to zostanie, a jak nie, to musi odejść.
I odchodzą. Fluktuacja jest u nas wysoka, ale
nie ma na to rady. Tu trzeba nie tylko nauczyć
się zawodu, ale i mieć zamilowanie do takie;
pr~cy.
.
Pyta pan, co to są ekipy monterskie? Jak się
kamień montuje? My tutaj w zakładzie przera.biamy do 4 tysięcy metrów ~wadratowych
kamienia. To są płyty, bloki. A montujemy do
30 tysięcy metrów kwadratowych, Vszystkiego
tu zrobić nie można. Przeciera się na przykład
płyty granitowe, szlifuje, a pótfl.i€1 zaklada się
jP. jako wykładziny na posadzkach,, na ścianach.
To samo z piaskowcem. Ale otrzymujemy też
gc;towe płyty, które tylko wykańczamy i montu~emy. Niekiedy nawet cokół ila pomnika robi
się z betonowego trzonu, który ol< łada się pły
tami kamiennymi. Wtedy trzeba je montować.

WŁOD1KOWSKI

STRUKTURA KAMIENIA

PowoU -

wstaly pierwsze domy. Na SpoTnej bttdowano
szpital i potrzebny byl trwaly kamień, Wrócono
do budowy Teatru Wielkiego i wieżowca~ w
którym dziś mieści się telewtz3a. Bud'ynk1 te
przez kilka Lat staly niedo~ończon~, p~ace pTzerwano ale znów wracalo się do ń1ch i potrzebny byi' kamień.
No i przyszedl też dla Łodzi czas 11:4 po~niki.
Odbudowano pomnik Tadeusza Kośc!uszki, ~y
budowano inne: Juhana Marchlewskiego, JuLiana. Tuwima,. Stanisława Moniuszki, Czynu Rewolucyjnego i ostatnio - Wlady:ilawa Reymonta Przygotowujemy się też do ~rac przy_ monumencie Leona Schil!era. Począt~owo mialo to
byt tylko popiersie, ale w dyskusji doszliśmy
do wniosku że Lepiej będzie zrobic Tzeźbę par ·
kowq. Proj~kt przygotowuje A >itoni Bilas.

Z pozoru mogłoby się wydawać . że pod~ta
wowym narzędziem pracy ka.niPniarza iest
dłuto. i młotek. Nic podobnego. Kamieniarze
posługują się maszynami. Naw'!t r:i>lnik daiący
płnmień o wysokiej temperatu"'e nie jest 1m
obcy. Takim palnikiem odpala "it, od podłoża
blcki kamienne. Płomień wypala edne składniki
kamienia, inne kruszą się same
Piła z diamentowymi nakładkarr i tnie kamień
jak r:ióż masł_o. Ma"zyną, kam;en szlifuje się,
gładzi, poleruJe. Olbrzymi blok !{'ani tu do połowy „pocię.ty" n11 płytv . Szerokie ~talow pasy
Wl'zynają się w granit. Posvpu je c;ię je nlehywale twardym piaskiem stalow ;rr, sprowadzanyrr: zresztą z zagranicy. Ten o asek trze ~ra
n:t na miazgę i odcina poszcz<.!gflne płyty od
siEbie. Potem je trzeba oszlifowa ' , wypolerować.

ze Złotoryi, gdzie Witold Wójciki~cz. dorobii się stanowiska majstra, pru:ruósł się do
Kielc. Kamień drogowy, twardy oaz~lt, przestał
go już interesować. Robota okazała się ciekawa,
ale monotonna. Kamień budowlany to było zupełnie coś innego. Robota też ciekawa i b<;1rdz1~j
różnorodna. A poza t;'m trzeba było wziąć się
za naukę. Szkoła powszechna slrc.ńczona przed
wojną, to było już stanowczo .za mało. Ukończył
więc technikum budowlane i na;vet ~ozpoczął
studia w AGH w Krakowie. Ale ich me ukończył Tak się złożyło.
. .
Akurat Szydłowieckie Zakłady R a!ll.lema Budowlanego otwierały oddział w t.odzi. Potrzebny
był kierownik pr:odukcji Zakład by~ mały. Zaledwie 14 ludzi. Mieścił się przy ulłcy Jer~e~?·
Niedaleko jest cmentarz. Przed wr,jną, a i Ja1t1_ś
czas po wojnie, robiono tu głownie i;agrobkl.
W Łodzi kamień jeszcze nie cieszył się popularnością. Był rok 1951. '
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Jest co robić. W tej kolejce, co czeka przed
niewielkim pokojem Witolda Wńicikiewicza . też
p1 zyszli z zamówieniami. Czy każdy z 11ich
swoje załatwi? Trudno powied.iw!r bo kamień
stał się deficytowy. Władze miasta starają się
kontrolować zużycie kamienia , 01dobnego
na
łódzkich budowach. A tu moderni?Uje się slrlePY remontuje się stare. Buduje n; nowe. I kamień staje się coraz bardziej p.>rc.-zebny. Nawet
z Urzędu Miasta d~wonili, że 1wn przy ulicy
Piotrkowskiej 104 będzie remontowany i też potrzebują kamienia. Ale Witold Wriirikiewicz powiedział, że muszą to sami u c::ebie wyjaśnić,
bo takiego zadania na ten rok nie ma.

12.
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- Wtedy byly w Polsce dwie szkoly kamieniarskie. Sciągalem do Łodzi absol.wentów tych
sz~:ół. Coś się zaczynało dziać. Otrzymywaliśmy
coraz więcej zamówień, ale to ciągle jeszcze nie
byly dobre lata. One mialy dopiero nadej§ć. Byl
tak1 czas, kiedy to modna stała się deglomeracja, że nasz zaklad uznano za zbędny w Łodzi
i szukano, gdzie go pri;enieść. Ale jakoś na

I nagle okazało się, te granity, piaskowce l
marmury są kamieniem deficytowym. Niby
mamy w Polsce kamienia pod 1o"Statkfom, a k:am:enia brakuje. Dzieje się tak. <iiatego, 1e nie
produkuje się w Polsce maszyn de obrabiania
kamienia. Te maszyny kupuje się- za granicą.
A z kupowaniem maszyn, wiadcmo jak jest.
Potrzeb jest więcej niż pieniędi;y. Mamy \ł.o-ięc
duże kamienia, ale mało możliwMci przygotowania go dla budownictwa. A tu budownictwo
ro;.wija się, zapotrzebowanie na t<amień rośnie.
W Łodzi też.
Pracowali więc przy wykończaniu budynku
„Textilimpexu", ,,Skórimpexu" hotelu „Centrum", przejść podziemnych w t odzi i Poznaniu przy ozdabianiu „Prząśniczki" w Arturówku
i sanatoriów w Ciechocinku, kłariH posadzki na
Dworcu Łódź-Fabryczna, a teraz pracują przy,
odnawianiu Muzeum Miasta Lorizi w dawnym

- Widzi pan, kamień jest drogi, bo ]ego
obróbka jest droga, maszyny ~q a.rogie. Al!' to
się op«zci. Kamień sz11bko am:>• t·yzuje się Ilu
ludzi chodzi co dzień po pos:idzkach Dwo1ca
Fabrycznego, a posadzki nier1.1.s2nne. Przejście
pcdziemne przy T{ilińskiego mv,sze pow111110
byr czyste, bo wystarczy tylko u•,...dą z hydront',J, polać i już jest wszystko zmy1P Granit i11akomicie nadaje się na posadzlci, ,1est niezmszczalny. Marmur jest dobry do de~·r1acji wnętrz.
Teraz z marmuru robimy słupki do balustrady
w Muzeum Miasta Łodzi. Na zew.,,ątrz marmur
nie nadaje się. Częste zmiany temperatury, wyż
szv. w dzień i niskie w nocy, bu.szą marmur.
Tak, teraz kamienie szybciej niszczeją. Ile wiekćw ·stal ateński Akropol, a t11raz trzeba go
gu•altownie ratować. Spaliny, ~anieczyszczenie
powietrza, to wszystko wplywa He na kamień.
NiszcZ1} go. Piaskowce czernieją, brzydną.

wracało uznanie dla kamienia. Zaczęlo się

...
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opowiada W~told 'Vójcikiewicz..
w
Łodzi coś budować. Przy Starym RynktL po-

Tak robiliśmy przy cokole pomnika Tadeusza
Kotciuszki na placu Wolno§ci w Łodzi.

pr.łacu Poznańskiego.

ł.

-

WITOLD WÓJCIKIEWICZ: „Na szczęście
nie dla nas - dla miasta, innego miejsca nie
:rnaleziono i zostaliśmyH
Foto: L. Włodkowski

Pomnf1c Czynu. Rewoluey,1nego
Foto: R.

Łtteyszyn

-- Tak, powiedziałem, że jest to po części
praca artystyczna. Jeśli na1mt pomnik -robit
będzie rzeźbiarz, to kamieniarz m:.i.s1 odpowiedni
blok w11brać, prz11gotować, obrolnć go z g„ubsza.
B71lem iuż w Strzegomiu, aby wut,rać blok pod
pomnik Leona Schillera . .leszcze raz będę mU.sia1 tam pojechać, aby wszystko dr kladn1e obejrzeć Sam też trochę · projektuję, P• zy współpra
cy plastyków, architektów. Od ~:im1eniarza wiele zależy Na przyklad posadzk11 Archit.ekt jq
planuje, ale my musimy dobrać l<amienie, ich
koloryst11kę, dopasować do zalo~<-n projekta•ita.
Czasem trzeba projektantowi też r-oś doradzić
Szczególnie młodym pro'.iektantom Na 1.1.CZPLni
ni.ewiele do'wiedzieli się o kam1e11;u. A wiedza
o kamieniu jest rozległa, nie można opierać się
tylko na teorii, trzeba mieć t•roktykę, trzeba
polubić kamień i pracę z kamien.iem. A jest to
praca bardzo ciekawa. O każd11m kamieniu
można powiedzieć wiele. trzeba tylko znać ł
rozumieć ;eao struktuTę.

ODGŁOSY

•

•

MtODZI
ZBIGN1EW JOACHIMIAK

SIĘ

CO

NIE

STAŁO

JAROSŁAW

MIŁOŚĆ
Jak zdobyty everest

a Jest to rozpacz która nie ma rzeczy
a jest to pragnienie pełne wody
a jest to ból zmartwiałego ciała
I jest to myśl która nie znalazła słowa

bezradna
Jak dyktator w

śmieszna

Jak faust w

minutę po

myślą

która

bólu
krzyczy z ciebie

pełnią się zadławi&

nową śmierć
której nie ogarnie już
·puste głuche

I rodzi

oniemienie

I

nawet

• *•

Jak cicho płynie w morzu ryba
jak cicho cień pomyka za nią
Jak cicho ginie zdobycz w dybach
ostrych zębów szybkiego napastnika
podwodnego zimnego rozbójnika
którego goni inny cień

koronacJJ

• *•

'

ciałem pełnym
rozpac·zą która

I
wysnuwa z wrzeciona
włosem
czarnym
Nl6, kt6rą
wróżka wiecznej legendy, strącona w labirynt,
kształtem wiernym literom zawiążę na linach
zdań zaplecionych w bicze zwinięte u kolan,
i kiedy się nachylę niecierpliwą krtanią
drżący w sznurach strun gardła na głos, nim odgadnę ·

pępku pnerałenla

splątany węzeł słowa, dłoni abecadłem
wypalę znak wolności papierom na czołach.
Brze~iem wody i ziemi, ognia i powietrza,
unosząc pianę syren zadławionych śpiewem

Gdziekolwiek ziemia Jest mem.
tam trzeba dośnle do kot'lca.
Tadeun Borowsl<t

to tak samo się kruszy i rozpada
jest przedmiotem i tobą
słowem i literą
się

Z CYKLU:
PIĘĆ SONETÓW ANTYCZNYCH

mała

co się nie stało a stać się mogło
Je.<it tak samo
jak to co z bólem i krzykiem
w człowieka co dzień wbiega

rozpada

JACEK KRAKOWSKI

BORSZEW·ICZ

r

gdziekolwiek Życle jest tyciem
tam będziesz budził się w nocy
zegary - chodzą
lustra - lustrują

tam. gdzie nigdy niczego nikt na zawsze nie ma,
tylko ·mroczni żeglarze rozpięci wśród sieci
swó.j ostatni rękopis rzucają za siebie
na szczęście, na ratunek, za morze, w poemat.
V

gdziekolwiek życie jest Życiem
tam będziesz codziennie umierał
I zmartwychwsta.Wal
codziennie
gdziekolwiek życie jest
tam
nie dośnimy do śmierci

kształt odbiega I łuszczy się kolor
niewyraźnym nazwaniem w pół rzeczy zjawienia,
kiedy krwiobiegiem nocy ciemność nas oblega
wynurzając kark łodzi zachłyśniętej wodą,

Wtedy, gdy

życiem

w czas wiersza nieobecni celem ni przyczyni\,
oślepieni wirami błędnych świateł, nurtem
podziemnej rt:eki tętna dryfują wsłuebani
w bełkot topielców dmiących w zakręcone muszle.
Czyżby ktoś znowu odgadł inne pierwsze słowo
i lepiąc z mokreJ gliny wyraz po wyrazie
składał światło do światła na wieczne odbicie,
czy .iuż nikt... l tylko wrzosowiska płoną
dalekich pól, !!dy wszyscy zasiadamy razem
u grobowca arkadii ze startym napisem.

I

Jak cicho pyta ryba rybę
Jak cichy jest łuskowatych szept
jak cicho ginie odpowiedź na dnie

ZB!GMIEW DOMIN1AK

wodorostów lekkopiennym lesie
pochylonym w dygu i przestrachu
gdy przeszły tuż nad nimi sieci

ADRES
Małpi fłgłel

Zegar kolor dzienny
Andrj! Breton.

Philłl>n ~unalt
(tłum. A. Watyk)

MAREK BRASZCZV~SlCI

DOM Przejeżdżam autobusem przez dom Oto
Surrealizm dopędza mnie po sześćdziesięciu latach
W mieśC'ie w którym Istnieje tylko teraźniejszość
Moi protoplaści wprowadzają się dn domu (D.0 .M.
Deo Optimo Maximo a może tylko Dziecko Ojciec
Matka) Breton I Soupault piszą Les Champs magn~tiques
Prze,fe7d7.am autobusem przez mój surrealny dom Rodzę się
Na wysokości trzeciego piętra ponad autobusem W błonie
Płodowej wyfruwam spomiędzy matki nóg jak z gniazda kawki
Czy potrafię umrzeć 1>0nad Pedzacym autobusem W łóżku
Z powietrz:>. W l!nieździe nicości Na trasie Zachód-Wschód

K.OŁYSANKA

O TRADYCJI
Czasami przychodzi młody romantyk
l krzyczy że wiosna dla dziewcząt
restauracja dla spóźnionych
a poeci dla wódki

Z CZVM

Czasami Lechoń zamyka mnie w pokoju
gdzie tylko fortepian
i okno na czwartym horyzoncie
otwarte upałem

Wkraczam w lepsze dzisiaj Z powleką otwartą Wrażliwym
kineskopem nadającym jeszcze optymistyczne obrazy snu
Z klepsydrą paznokcia Stadem po ziemi wczorajszego dnia
Z żarzącym się papierosem nadziei Fajką spokoju Z obolem
hro:ncba wiażącel!"o inn1e z innymi t nie mniej obolat:vm sercem
które przestało wiąźa6 mnie ~ Innym .Z 11entencJą spried
zaśnięcia
.
której sensu zapomniałem a przecie! powr6cl Dopadnie
w miejsca
dokąd poniosą mnie nogi Powiozą tramwaje Gdzie przesiedzą

Teraz przyszedł cudzoziemiec Georg Traki
w płaszczu cf~tkim od ' ntża'wki który pachnie ·aptek ą
Ktoś otwiera bagnetem
okiennice z wyrżniętymi sercami
a on sypie na szalki wagi
szare zło i białe zło

krzesła

1 płoną małe ogniska
na czarnej poduszce włosów

KRYSTV~ 1 A

Wtedy trzeba się obudzi6
i koniecznie opowiedzieć komuś ten sen
w zupełnie innej wersji

KWl1ATKOWSKA

KANAŁ
!lndrzeJowt WaJdzl e

KOŁYSANKA

Mój ojciec zna każdy
kamie1i tej wojny i każdego
szeregowca, tak jakby
całą Polskę znał osobiście,

"Spij synku
Spij już Nie rozbijaj szyby

\
czyli zbyt dobrze.
Nie umiem pisać na sztandarze.
Frazę wiersza wyznacza kartka.
Bo przecież nie
o Polskę chodzi, ale o to, żeby
mo7na było sobie spojrzeć w oczy.

żeby dotknąć gwiazdę
Zaśnij

Kiedyś

na pewno pojedziesz
do Werony Rozgrzebiemy groby
I zagramy w kości

MAREiK B.RVMORA

ODA DO KUCHAREK
w obliczu ich wiedzy o przyrządzaniu kapuśniaku
bledną mądrości architnedesów i euklidesów
cói z tego ie nie czytają cortazara w oryginale
wiedzą za to ile trzeba soli do grochowej
i jak przytulić się szczelnie do <'hłopa
ciałem tłustym jak połeć słoniny
I gorącym jak zdjęty z patelni schabowy
o córy bogów w kitlach przezroczystych
władczynie naszego Istnienia
nie skazujcie nas na śmierć
Przez wskazanie chochlą Jak berłem
nie gaście ognia
pod kotłem naszego życia

PO DWORZE
urodziłem się

na podw6rzo
niewielkiej przestrzeni wciśniętej w 1mutek
starych kamienic
obarczony wielką pajdą chleba ze smalcem
tutaj skutecznie uczyłem się życia
ja wybraniec losu właściciel podw6rka
11 twarzą umorusaną uśmiechem

z wiecznie porozbijanymi kolanami
nie przeczuwałem jeszcze dorosłości
nikt nam wtedy o niej nie m6wił
ani stróż goniący za wybite piłką szyby
ani matka wciąi przypominaJąca o obiedde
coraz mniej Jest juź starych podwórek
coraz mniej jest już prawdziwego szczęiłcla

KRZVSZTOF OSTASZEWSKI
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uczony skondo zabijastruował przyrząd
nia ludzi o niebieskich oczach.
Był to aparat działający z;godnie z wszelkimi znanymi prawami natury. Uczony wykoosiągnięcia
nim
rzystał w
współczesnej nauki i techniki.
Bezbłędny system wynajdywaludzi o
nia i likwidowania
niebieskich oczach był fascynujący. Harmonia tego mechanizm u wydawała się urzeczywistnieniem marzeń ludzkości .
Na kongresie naukowym pewien człowiek zapytał uczonego, czemu właściwie służy jePewien wielki

czy
go wspaniały przyrząd
że
nie należałoby pamiętać ,
nawet mając niebieskie oczy
można być człowiekiem .
Oczywiście
pytający był

się,

okazało
gościem

że

przypadkowo przybyłym na kongres,
do tego zupełnym dyletantem.
Nie mógł się więc wypowiadać w sprawie tak wspaniale
mechanizmu.
funkcjonującego
po prostu
Jego pytanie było
niezgodne z prawami nauki i

północą

i południem , jesteś jedyną stroną świata.

Niech jeden dla drugiego znaczy włąśnie tyle albo
niech obaj przepadną
i tak wysoko, że dochodzi już tylko dźwięk skrzypiec

.*.

KRYSTYNA BOGUCKA-PANUSZ

źle sformułowane.

A jego oczy
na szczęście.

były

brązowe,

OPUS -106
Btdziułwiąs śpi gdzieś daleko, w małej chatce. Nie, on
nawet nie śpi, chyba tam mieszka. Jest zamyślony. Bździuł
wiąs nie mieszka w chatce, on
po prostu istnieje w nieokreślonym miejscu, tak jakby go
nie było. I jest, widzi i słyszy
potrafi
tylko tyle, ile sam
stworzyć. Ten jego świat jest
światem, w który uwierzył dlatego nie potrafi się z niego
Jest niewolnikiem
wydostać .
· własnego snu, lecz jest też jego twórcą. Wielu spośród rzeczy, które widzi, nauczono go.
On sam przecież nie wymy-

Tylko pamięta.J, nie lataj zbyt nisko, bo tu są dł\vłgi
i wieże kościołów.
Rozsądek, który jeszcze pytał.
1 początki Jakiejś lepszej wiedzy: idź.
Lot jest metaforą pożądania - ziewa Kusy.
Kusy niekiedy bywa poetą.
W zjeżonej ciszy, w centrum nocy Jestd wschodem , zarhodem;

ślilby aż tak skomplikowanej
rzeczywistości. Lecz pamiętaj
my, że opis Bździułwiąsa jest

tylko uproszczeniem najbardziej niezwykłych' zjawisk, s
jakimi przyjdzie nam się spojest bardzo
tkać. A on już
daleko od swoich pałaców, ogrodów. On ucieka, za bramą
jawy czeka go zagłada. Nawet
Bździułwiąs opamięta się,
zrozumie własną , tworząc!'\ i
jeśli

niszczącą
trafił

to będzie potylko siebie,
przy pomocy wy-

moc,

unicestwić

ocz~iście

myślonej rzeczywistoścl.

.Jeste§my tacy bezradni
w tej swojej wolności
ani się dotkną,6
ani się ocali6
Tacy bezradni dla swojej miłości
I jakże sobie cicho doskonali

WOŁAM
Wołam cię
abyś podni6sł moją rłowę
spotężniałą b6lem
Wołam cię

/

opadła aa moje barki
cięiarern słów na papierze
Chylę się ku ziemi

Noc

kiedy niebiosa tak blisko
Wołam clę
abyś ręk~ moją

ku g6rze
Póki Jeszcze ezas

unł6sl
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KULTURA I SZTUKA
- Szerokim echem odbiła się w minionym
roku w Łodzi sprawa Wykorzystywania szyldu „Domu Srodowisk Twórczych"· dla działamości mającej niewiele wspólnego ze statutowymi założeniami i celami Stowarzyszenia.
Przypomnę, że w ujawnieniu złych praktyk
w DST istotną rolę odegrała analiza nadużyć
i afer w działalności imprezowej tej placówki,
przeprowadzona na naszych łamach przez Je.
rzego ·Katarasinskiego („Pod szyldem", ODw początkach noGŁOSY nr 15/79). D:dsiaj wego roku, gdy Stowarzyszenie znajduje się
już po walnym zebraniu członków, na którym
przedyskutowano i przyjęto program działal
ności zaproponowany przez nowy Zarząd, jest
- jak się wydaje - czas na spokojną rozmoperspektyw
wę na temat możliwości, form i
pracy „Domu Srodowisk Twórczych''."
- Nasza rozmowa będzie oczywiście spokojna, co wcale nie znaczy by ostatnie miesiące
- od czerwcowego Walnego Zebrania Spra·
wozdawczo-Wyborczego do Walnego Zebrania
w styczniu 1980 roku - były spokojnym okre·
Stowarzyszenia.
i pracach
sem w historii
Czerwcowe zgromadzenie postawiło przed nowo wybranym Zarządem bardzo konkretne zadanie: przygotowanie w ciągu pół roku warunków do zasadniczej reorientacja w działalności
Domu Srodowisk Twórczych, do przeobrażenia
go z czegoś w rodzaju biura organizacji imprez - w placówkę odgrywającą ważną rolę
w życiu kulturalnym Lodzi.
- Nie było to chyba zadanie łatwe, zwanażywszy, że to samo Walne Zgromadzenie
łożyło także na nowy Zarząd obowiązek wyezysk działalności
liminowania obliczonej na
estradowej „w terenie", a ta, co nie jest żad·
przecież w poprzedną tajemnicą, pozwalała
nim okresie na prowadzenie działań bardziej
ambitnych i na utrzymanie DST przy życiu.
Na jakich finansowych podstawach oprze się
więc DST w przyszłości, skoro rezygnuje z zarabiania „chałturami"?
- Dotknął pan sprawy, która przysporzyła
nam najwięcej kłopotów i kolillplikacji. Początkowo mieliśmy

nadzieję,

że

egzystencję

na tej
Stowarzyszenia będzie można oprzeć
czy innej formie mecenatu łódzkich zakładów .
świadczenia na
pracy, w zamian za pewne
rzecz 'domów kultury, klubów i świetlic tych
aprobatę
zyskała
ta
zakładów. KonceJ;lcja
władz miejskich; jej realizacja okazała się jednak nie taka prosta. Rzecz w tym, iż po to
by zakłady mogły wesprzeć Stowarzyszenie,
konieczne były odpowiednie uchwały KSR, a
projekty tych uchwał powinny być wniesione
wcześniej, niż to byliśmy w stanie zaproponoRoku
Nowego
wać. W efekcie w okolicach
perspektywy istnienia Stowarzyszenia były cał
kiem niewyraźne i gdyby nie inicjatywa władz
partyjnych bylibyśmy w tęgim kłopocie. Osta·
tecznie jednalt droga wyjścia z tego kłopotu
została naszkicowana i zaaprobowana przez o·
statnie Walne Zebranie, w styczniu 1980.
Nowa idea nie jest jeszcze sprecyzowana we
wszystkich szczegółach, a mówiąc ogólnie poczy koegzylegać ona będzie na symbiozie
Kultury
stencji Stowarzyszenia z Centrum
które ma powstać J
Srodowisk Twórczych,
kwietnia br.
ta nowa
- Jakie funkcje będzie spelnia6
placówka?
- Przejmie ona do Stowarzyszenia kłopoty
gospodarza obiektu, zapewni mu obsługę w
zakresie administracji i księgowości, a jednocześnie stworzy warunki do realizacji progra·
mu pracy merytorycznej w obiekcie przy al.
Kościuszki 33 i poza nim. Takie zasady koe·
gzystencji nie ograniczą działalności naszego
Stowarzyszenia, a fakt, iż ·budynek przy al.
Kościuszki będzie wykorzystywany dla działań
jest chyba
tydzień,
kulturalnych przez cały
zjawiskiem pozytywnym. Natomiast program
Stowarzyszenia realizowany będzie w · macierzystym obiekcie w ciągu dwóch dni tygodniowo ..
- Rozumiem, że takie rozwiązanie można
traktować jako etap przejściowy, i ie Stowarzyszenie nie rezygnuje raz na zawsze 1 za-

Dalszy

ciąg

ze str. 1

bieg6w o pozyskanie mecenatu l6dzkich za.·
kładów pracy?
- Oczywiście, będziemy o ten mecenat zabiegać. 'l)'m zresztą śmielej, że planujemy w
kilku imprez,
bieżącym roku zorganizowanie
które chyba dowiodą, ie działalność Stowarzyszenia może być pomocna dla pracy kulturalnej prowadzonej w domach kultury, klubach
i świetlicach.
- Jak przedstawia się· program merytorycz·
ncj pracy Stowarzyszenia?
- Planujemy jej rozwój w dwóch podsta-

DOM
NIE TYLKO
ZNAZWY

,„ .. zastanawiamy

się także, czy Stowarzyszenie
nie powinno w niedalekiej przyszłości stać się
fundatorem dorocznych nagród za najciekawsze
osiągnięcia, twórcze".
Foto: R. Łu,cyszyn

wowych kierunkach: w nurcie imprez popułódzkich
najlepsze osiągnięcia
twórców, a realizowanych w domach kultury,
klubach I świetlicach oraz w nurcie imprez
w łódzkich
ożywiających ruch intelektualny
Te ostatnie imprezy
środowiskach twórczych.
zarówno w siedzibie
organizować będziemy
Stowarzyszenia jak i we wspólnej siedzibie
Stowarzyszenia i Centrum Kultury Srodowisk
Twórczych. Myślimy o stworzeniu w tej nowej siedzibie forum dla swobodnych i szcze·
rych rozmów o jakości dokonań artystycznych
laryzujących

łódzkie~o środowiska.

- Nie miało ono Jednak dotychczas szczę
ałcia ani do takiego forum, ani też do dyskusji
o Jakości dzieł. Sami tw6rcy unikają publlcz·
nych ocen PfaC swoich koleg6w, odczuwa się
niedosyt autentycznych dyskusji, bt'ak ostt'zeJszej krytyki, wyraźniejszych wartościowa.6„.
- Ta sytuacja nie dotyczy chyba jednak
tylko Łodzi, przecież na przykład quasi-spory
ogólnopolskich
krytyków na łamach wielu
czasopism kulturalnych też nikogo w ~runcie
rzeczy nie interesują, poza nimi samymi. Mi·
mo to jestem przekonany, ze większość twórców jest spragniona poważniejszych dyskusji
na temat tego co robią. Trudno także nie dostrzegać niebezpieczE:,ństwa, jakie dla popularyzacji kultury niesie brak sporów o wartości.
może istnieć bez
Aktywność kulturalna nie
wartościowania, bez eliminacji. Nie każde dzie·
ło zasługuje pr~ecież w równym stopniu na aprobatę I populary21ację. Tymczasem tu i ówdzie zakorzeniły się mniemania. iż wszystko to
co publikują wydawnictwa. prezentuje telewizja i film, musi być dobre i nie powinno buwydaje mi się, że
dzić wątpliwości. Dlatego

Wydaje mi

się

jednak, że w obli·
nas praktyki

c11u celebrowanej u

w
„nieśmiertelnych",
sezonowych
spos6b arytmetycznie zgodny z aktualną wysokością ich kursów.
Ostatnim krzykiem mody w dzie·
dzinie prozy jest dziś pogląd innego
warszawskiego krytyka - wyroku·
jące~o. iż cały dotychczasowy doro·
bek literatury należy, wraz z języ·
kiem i składnią rozwiniętych zdań,
dalsze jeJ
zaś
oddać na przemiał,
mistrzom
uprawianie powierzyć
slangu dzisiejszych „strasznych przechodniów". Przy czym gwarancją
powstania nowych arcydzieł ma być
nazwisko
koniE>cznie niefonetyczne
oraz wiejskie z pierwszego pokolenia pochodzenie twórcy. Argumentem, który ma przemawiać za wyistnieniem takiej właś
ł ą cz ny m
nie literatury, jest teza. że masy rekrutujące się z przedwojennych, czy
przeduwłaszczeniowych nizin
zgoła
społecznych. nie są zdolne apercepować i tym bardziej przyjąć za swoją, twórczości wywodzącej się z tradycji literackiej . Teoretyk ów, bez
ile wiem,
względu na nobllwe, o
wykształcenie. duchowo wywodzi się
z tamtych anegdotycznych lnteligentych studentów politechniki. Upo·
polonistyczna
wiedza
' rządkowana
nauczyłaby go bowiem, że od KadLilianki"
łubka do piewcy „Panny
co pokolenie zachodzi burzliwa de·
mokratyzacja języka. Tyle ie rewo·
l1,1cjoniści. mimo każdorazową zarozumiałość (krytyk, o którym mowa,
nie jest, jeśli chodzi o posiadanie
raczej
cechy „K.olumbem"),
tej
przyznawali. że uwielbienie dla siareg-0 przechodnia nie oznacza, by
miał „ stracić moc Achilles i Piast".

czy zamkniętych układów,
nigdy nie za mało jest powtarzać,
że poza nowościami ,super-star" sezonu toczy slę wielki, czę~to gęsto
nie mniej wartościowy nurt literatury nie zaszczycanej uwagą naszej
apriorycznej „politechnicznej" szkoLi tera tury skazywanej
ły krytyki.
na mes.postrzeżenie
automatycznie
i w przyszłości, jako że przypadki
odkrycia przez pótnych wnuków
zdarzają się nie częściej, nii spotkania węża z Loch Ness z fotografami.
apriorycznej
tej
Zesnobizowanie
(zesnobizowanle,
krytyki kreującej
gdyż wspomniana hossa na powieści
zapisu knajackich wynurzeń jest niczym innym tylk.o kolejnym przejawem snobizmu - zjawiskiem bllź·
niaczym d-0 „odl,trycia" i wprowadzenia do menu uczt rokokowych
na króla Stasia kromek razowca }a·
ko dernier cri), sprawia że proza,
która zakłada przekazanie czytelnikowi treści społecznie ważkich l
przydatnych, w tym tyczących się
naszych tradycji narodowych
skazuje się automatycznie na egzydostrzegania
obrzeżem
tencję poza
ktytyków o podejściu studentów poanegdoty.
lltechn.ikł z profesorskiej
„sezonowych
Czytacze kilkunastu
nieśmiertelnych" przeczytają bowiem
pierwszą raczej tylko
kilkanaście wtedy, jeśli ukaże ona w . poetyce
tragigroteski czy to absurdalność
istnienia, czy absurdalność prób, powiedzmy, wdrożenia życia w jakieś
formy ładu organizacyjnego. Istniejący wszędzie chyba na świede roz·
ziew między autentyczną popularnością pewnej Uczby plsarty, a ich
kręgów,

jest czas na .rozmowy, które kształtować będą
bardziej - że tak powiem - wybiórczy stosunek do dóbr kultury, wskazywać na potrzebę
bardziej świadomych wyborów. Nie jest oczywiś cie rzeczą obojętną, które wartości będzie
my w rozmowach tych preferowali i lansowali. W Domu Srodowisk Twórczych powinniś
mówić o tych
my chyba przede wszystkim
zjawiskach, które nie pozostają obojętne wobec rzeczywistości, pomagają lepiej ją zrozui uczestnikami
mieć ... Jes teśmy świadkami - procesu stopniowego dochodzenia do pra-

Rozmowa z EDWARDEM
SZUSTREM - prezesem
Stowarzyszenia „Dom
Srodowisk Twórczych"

duży.

Nader wdzięcznych przykładów na
to, o czym wyżej, dostarcza stan
zainteresowania się krytyki polską
jest chyba
prozą historyczną. Nie
odkryciem stwierdzenie, że spośród
dzisiejszych pisarzy parających się
ceniony
przeszłości,
ukazywaniem
jest przez ową krytykę właściwie
tylko Parnicki. Krańcowo elitarny
I nie uznający jakichkolwiek serwi·
tutów wobec czytelnika szukającego
w dziejach również, jeśli nie przede
wszystkim, odpowiedzi na postawione kiedyś przez Bełzę nie tytko, jak
wiadomo, dzieciom pytanie: „kt1l ty
przypatrujący się
jesteś". Parnicki
jedynie jako
beznamiętnie dziejom
zastawionej s:z:achownicy, na której
udolni bądź nieudolni gracze rozgry·
wają udolne, bądź nieudolne partie.
Przerwanie milczenia, jakie do nie·
dawna panowało wo!tół bogatej I
twórczości

„zewnętrznej".

Na marginesie muszę poczynić małe wyjaś
nienie: nazwa „Dom Srodowisk Twórczych"
prerogatyw
Żadnych
jest trochę myląca.
środowiskiem
nad jakimś
zwierzchnictwa
twórczym DŚT nie posiada. Członkami Stowa·
rzyszenia nie są zarządy związków twórczych,
ale osoby fizyczne. Do DŚT mogą należeć lu·
dzie z różnych środowisk twórcqch, nie muChociaż nie ma
s,;ą jednak należeć wszyscy.
obowiązku.... należenia do DST, będziemy
rzecz jasna - zabiegać o rozszerzenie grona
członków. Myślimy przede wszystkim o łódz
kich humanistach, którzy mo?liby ożywić na-.
sze dyskusje. I tu może własnie są potrzebne
zmiany w statucie Stowarzyszenia. Zamierzamy również nawiązać bliższe i stałe kontakty
z młodzieżą artystyczną. Bez nich działalno ś ć
perspekStowarzyszenia pozbawiona będzie
tyw ...
- N'a razie jednak młodzi twórcy, nie zrzeszeni w związkach, mało wiedzą o możliwoś
ciach DST„.
- Wynika to zapewne również z faktu, że
mimo dobrego położenia w centrum Łodzi budynek przy al. Kościuszki 33 utożsamiany b ył
zazwyczaj bądż jedynie z restauracją SPATiF,
bądż też z jakąś hermetyczną aktywnością kluzatem jak
bową „dla wybranych". Będziemy
najszerzej informować i zachęcać do uczestnictwa w pracach DST. · Mam cichą nadzieję, że
jeśli w ciągu obecnego roku uda się nam zaludzi interesujących
szczepić w świadomości
się kulturą, iż w poniedziałki odbywają się u
nas ciekawe rozmowy o książkach , filmach,
dziełach plastycznych czy teatralnych rolach,
wdy o otaczającym nas świecie, o naszym ,.tu
to będzie już niemało.
a
i teraz". l o osiągnięciach na tej drodze,
zriaczenia
Myśląc o sposobach podniesienia
takze o pomyłkach, chcemy mówić ...
DST, jako miejsca formowania opinii o ja- Czy również dlatego, że wśród statutokości dzieł artystycznych powstających w łódz·
znajduje się
wych funkcji Stowarzyszenia
kim środowisku. zastanawiamy się także nad
inspirowanie twórczości jego członków?
tym. czy Stowarzyszenie nie powinno w nie- Wyzej cenię działalność ożywianą przedalekiej przyszłości stać się fundatorem dorokonaniem od stymulowanej literą statutu. Zaosią~nięcia
cznych nai:!ród za najciekMvsze
danie tnspirowania twórczości trudno realizomoglibyśmy
twcjrcze. W ten sposób również
wać, gdy się ma do czynienia z różnymi dyna opinię. A
wyrażać swój sąd i wpływać
scypllnami sztuki. Podobne sformułowania wymyślę też, że taka forma uznania ze strony
stępują w statutach poszczególnych związków
koler.ów po fachu mogłaby mieć istotne znatwórczych, a wiemy przecież, że niełatwo jest
c :e•1ie i dla sam:vch twórC'ów.
je wcielać w życie. Po prostu nie może tu być
- Czy Dom Srodowisk Twórczych zamierza
artysty
każdego
jednolitej recepty; rozwój
łódzkich arrównież propagować dokonania
jednostkowym, niepowtarzaljest procesem
tystów poza Łodzią, w skali ogólnopolskiej?
nym.
- Chcemy - dwa razy w miesiącu - zaSądzę, że w Domu Srodowlsk Twórczych poludzi
praszać dei nas różnych interesujących
winniśmy opierać każdą rozmowę lia konkre- ,,..,. spoza Lodzi. Chodzi nam
o znawców rozmaicie. 1 to z reguły na konkrecie łódzkim. Zatych dziedzin sztuki czy kultury. teoretyków
mierzamy przy tym mówić o dziełach. a nie o
lub praktyków. Myślę, że jeżeli stopniowo bę
autorach. Rozmowy o autorach bardzo łatwo
dziemy - wśród osób liczących się w opinioulegają naciskowi mniej lub bardziej kurtuatwórczych środowiskach w kraju - wyrabiać
zyjnego protokołu i przyjętych w danym śro
wrażenie, że jest w Łodzi środowisko , z któdowisku konwenansów ... Myślę, że jeżeli uda
rym można interesująco oodyskutować, tak że
się nam wytworzyć taką atmosferę, która odo jego problemach .to będzie to nasz - chybierze tym dyskusjom cechę urzędowości i oba niebłahy - wkład w likwidow<mie tych
ficjalności, to będzie można również liczyć na
nieporozumień i fałszywych etykietek. iqkie w
powodzenie wśród szerszego kręgu odbiorców.
lat narosły wokół kultury Łodzi...
ciągu
Z chwilą gdy twórca opublikuje swoje dziew reali7.a<'.il
Zyczymy 7atem suk<'esów
do swobodnej
ło, każdy odblorca ma prawo
tych wszystkirh ambitnych zamierzeń. Dzię
jego oceny, bez oglądania się na to, czy autor
kuję za · rozmowę.
również ma na nią ochotę. Chcemy w DŚT kozabiegać o
Będziemy
rzystać z tej zasady.
konfrontację odmiennych opinii, różnych punRozmawiał:
któw widzenia na tę samą sprawę.
TOMASZSOLDENHOFF
- Czy w działalno!lt:i DST będzie - jak

uznaniem przez krytykę „panującą"
Olimpu - jest u nas szczególnie

rozległej

s kręgu
miejsce dla poszukiwań
dotąd szt1lki „czystej", warsztatowej? Pytanie to dotyczy zwłaszcza twórczości plastycznej, w której takich poszukiwań Jest bodaj najwięcej.
Komunikatywność tych propozycji nie zawsze
jest wyraźna. Z drugiej strony. Stowarzyszenie
nie może chyba Jednak zamykaó drzwi przed
tego typu eksperymentami, skoro - nie tylko
z nazwy - chce być reprezentacją wszystkillh
środowisk twórczych?
się na forum
Działania takie pojawiały
DŚT i pojawiać się będą nadal, acz w mniejszych proporcjach. Tak zwane „poszuki w,ania
warsztatowe" są przecież elementem inspirującym do dyskusji w środowiskach twórczych.
Nie sądzę jednak, abyśmy tę niezbyt komuni\V działalności
katywną twórczość lansowali

Dobraczyńskie·

ro, jest chyba, jak znam tamte gusty i życie, dyktowane nie nagłym
rozszerzeniem wrażliwości estetycz·
nej tych krytyków, lecz względami
taktyczno-koniunkturalnym!. Powieści i opowieści Wańkowicza o ostat·
niej wojnie były I są traktowane z
najwy±szym szacunkiem przez setki
przez
ty~ię'y czytelników, lecz nie
elegantiarum.
literackich arbitros
są ze
P-0włeści Hanny Malewskiej
przez tych I
szczętem zapomniane
tamtych. „Ostatni pokóf' Zalewpowstaniu styczniowym)
skleg~ (o
będzie niewątpliwie oficjalnie zauwybył
ważony, ponieważ autor nie
na dłużej z grona kilkunastu, któ·
kato n
d obr y
rych utwory

że czytać i o nich pisać.
Owa niechęć krytyki kreującej do
brania pod uwagę książek spoza

tamtych kilkunastu, o których wyP a d a, bądź książek happeninguprzechodzę do
jących, skazuje
automatycznie na
konkretów*) niezauważenie m. in. powieści trzech
specjalizująych
pisarzy
świetnych
się w dziejach polskiego średniowie
cza - Stefana Kuczyńskiego, Zbig·
niewa Zielonki i Władysława Ogro-

„Litwinie I Andegawence", o Zbigniewa Zielonki „Orłach na sarkofagach", .,Kluczach ziemi" i ostatnio
Henrykow„Księgach
wydanych
. skieh". A także o Władysława Ogrodzińskiego dylogii o Państwie Krzyżackim I Biskupstwie Warmińskim,
a więc o „Proporcu z białym barankiem" i „Po swięcie Rozesłania".
Profesora Kuczyńskie~o interesuje
geneza I zadzierzgiwanie się (nie tak
gładkie, jak wn1ls!ło, dla przykładu,

SKAZANI
dzińsklego, Ci trzej niewątpliwy talent, wyobraźnię (pozwalającą na
swobodne obracanie się również i w
warstwie niezbędnej fikcji) i int1J,podporządkowują byicję twórczą
najmniej nie amatorskiej wiedzy historycznej. Wolni są jednak od powszechnego grzechu powieści historycznej (zwłaszcza profesorskiej), jakim jest obdarzanie swych postaci
dzisiejszeświadomością człowieka
go. Nie obarczają Ich z tego powodu
„wydźwiękową"

odpowiedzialnością

za decyzje o co prawda skutkach dafatallekosiężnych i bezsprzecznie
nych, lecz których przewidzenie
możliwości
granlce
przekraczało
ludzkich, o ile nie byli jasnowidzami. Myślę o Stefana Kuczyńskiego

pokolenie mojej matki z „Wiec zorów pod lipą" Lucjana Siemieńskie
go) pierwszy.eh wariantów unii polsko-litewskiej. Zielonkę pasjonuje
proces formowania się polskiej myrozbicia
śli państwowej w okresie
dzielnicowego i udziału w tym procesie, źe ich tak nazwę po dzisiejszemu. działaczy z ziem śląskich.
Dodajmy. że autor imponuje pedantyczną, benedyktyńską dokładn c,ś cią
w sięganiu po realia i najdr obniej-

rekwizyty epoki. Ogrodzińskl
nie poddaje się zrozumiakontekście niedawłej aż nadto w
nych dziejów sugestii prze<lstawienla dramatis personas i cał o ks z t~łtu
zlożonych stosunków na styku: Korona. Litwa, Biskupstwo Warm i ńsze

zwycięsko

8 ODGLOSY
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MUZYKA
Program ostatniego koncertu FŁ wypeł
uzieła Haydna i Ravela w wykonaniu pianistki Marii Magdaleny Janowskiej-Bukowskiej i gościnnie prowadzące
go orkiestrę Filharmonii Łódzkiej Józefa
Radwana.
Kiasyczna już anegdota opowiada o tym,
jak książe Es~erhazy . i.wraca ~ię do swego nadwornego kompozytora Jozefa Haydna: „Niech Józef napisze jakąś nową symfonię. Będziemy mieli gości." Tych symfonii, pisanych początkowo. na książęce
zamówienie, powstało w sumie 104, a kompozytor należał do geniuszy, stwarzają
cych podwaliny pod późniejszy rozk:Vit
tej formy. Symfonia g-moll nr 83, ktorą
usłyszeliśmy na koncercie, należy do cyklu „symfonii paryskich" powstałych w
latach 1774-90, reprezentujących drugi
okres symfonicznej twórczości Haydna.
Kompozytor usuwa z nich definitywnie
klawesyn, traktuje ną.tomiast wszystkie
instrumenty bardziej indywidualnie, wykorzystując ich charakterystyczne możli
wości techniczne i koloryt brzmie.niowy.
słuc)iacze
Symfonii g-moll, francuscy
przyzwyczajeni do programowości, nadali
podtytuł „La poule" (Kura), sugerując się
powtarzanym w I części
wielokrotnie
punktowanym motywem oboju. Do najciekawszych fragmentów tej symfonii należy niewątpliwie · Andante, które Józef
Radwan poprowadził ze szczególną troskliwością, subtelnie różnicując dynamikę
smyczków, chcąc jakby podkreślić, że za
kilka lat powstanie arcydzieło Mozarta w
tej samej tonacji. Cały utwór dyrygent
zaprezentował lekko, przejrzyście, z du.tą dbałością o szczegóły, nie rezygnując
zarazem z pewnyc-h akcentów melancholii
(cz. I i II) tak, że symfonia ta, nie należąca do najbardziej interesujących w dorobk.u Haydna, ukazała w pełni swą klasyrzną prostotę i żywotność.
Drugą część koncertu wypełniły dobrze

niły

znane dzieła Maurycego Ravela : Koncert
fortepianowy G-dur i „Bolero". Koncert
o którym pisał sam kompozytor, że „nie
musi pretendować do głębi ani oglądać
się za dramaty,cznymi efektami", mimo że
tak bezpretensjonalny w swoim charakterze, wymaga jednak dużych umiejętno~
ci zarówno od solisty jak i od dyrygenta:

KURA
TANCZACA BOLERO
""

nie tylko pianista musi tu być świetnym
wirtuozem - w tym samym stopniu <;lotyczy to trębacza, a także innych czł9n
ków orkiestry.
Opinię tę potwierdziło w pełni piątkowe
wykonanie z tym, że głównym wirtuozem
była w tym wypadku orkiestra, znakomicie przygotowana przez Józefa Radwana, której towarzyszyła „obbligato" Maria Magdalena Janowska-Bukowska. Piainte'1cje
pojęła
nistka, jakby opacznie
kompozytora, dając popis tzw. gry „bezpłciowej". Ani za szybko, ani za wolno,
ani za głośno, ani za cicho, ani z wirtuozowskim blaskiem, ani z głęboką refleksją. Mdły i bezbarwny ton fortepianu ni,weczył chwilami zamierzenia dyrygenta,
starającego się wydobyć z orkiestry wszelkie niuanse kolorystyczne (świe~ne pianis_
harfy i wiolonczel w I części).
simo
Wstf'pna melodia części powolnej (Adagio
assai), urzekająca rzeczywiście mozartowską prostotą, tak łatwą, tak mało sfigurowana, że nie nastręcza wykonawcy niemal żadnych trudności, okazała się największą pułapką· dla pianistki. To solowe,
obojętne preludiowanie, stwarzało wraże
nie próbnego ćwiczenia w pokoju dobrze
odgrodzonym od ewentualnych słuchaczy,

\{_}··...
\

występu przy wypełnionej sali. I na
cóż s i ę zdały świetne popisy trąbek i puzonów w finałowym Presto, pełnobrzmiąca
orkiestra, która niestety (a może na szczę
ście), zagłuszała wirtuozowską partię fortepian u, o której powiedziano kiedyś, że
przypomina nocne światła Paryża... Tym
razem były to, wygaszone na skutek oszczędności energii, ulice Łodzi.

a nie

Wreszcie „Bolero", popisowy numer orkiestr symfonicznych, magnes przyciąga. , jąey słuchaczy ,utwór napisany właści
wie z braku czasu na prośbę tancerki Idy
Rubinstein, wykonany po raz pierwszy w
1928 roku i przynoszący kompozytorowi
swiatową sławę. Ravel dał tu pełny wyraz swej predylekcji do komponowania
muzyki opartej nie na pracy tematycznoprzetworzeniowej, lecz na jubiLerskim (nazywano go nawet „muzycznym zegarmistrzem") opracowywaniu powtarzającej
się frazy. Jeden, krótki, 18-taktowy temat,
przewija się nieustannie wraz ze swoimi
warianta!1łi poprzez różne instrumenty, na
tle jednostajnego akompaniamentu rytmicznego, podtrzymywanego przez werbel.
Sam Ravel owo crescendo na orkiestrę
określał jako „studium instrumentacji".
Piątkowe wyokna,pie „Bolera" należało
udanych,
do rTajbardziej
niewątpliwie
chociaż nie ustrzegło się tej, od ponad
pięćdziesieciu lat trwającej, trudności wykonawczej - utrzymywania odpowiedniego tempa i dynamiki werbla, który przechodząc kryzys gdzieś w połowie utworu
osiągnął
zwolnienia),
(przyśpieszenia,
szczyt swoich możliwości po około dwóch
trzecich czasu trwania kompozycji. Józef
Radwan, oszczędny w geście. precyzyjny
we wskazówkach interpretacyjnych, z niezachwianą pewn ością batuty doprowadził
błyskotliwie grającą orkiestrę do pełnej
blasku kulminacji.
I - jak powiadają kroniki, nie zdarza
sie, aby .,Bolero" nie było bisowane - tak
i tutaj tradycji stało się zadość. Końcowy
fragment utworu usłyszeliśmy, z prawdziwą satysfakcją, jeszcze raz.
JACEK KRAKOWSKI
/
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skie i inne biskupstwa pograniczne
- w tonacji jednolicie czarno-biaprawdziwiej i
łej. r właśnie tym
bardziej przekonywająco, że bez takich ułatwień, ukazał ciążenie Warmii ku Polsce jako zjawisko absolutnie naturalne i o metryce równie
starej jak twierdza w Marienburgu.
Bynajmniej nie jak utrzymują panowie Czaja i Strauss - o metryce... poczdamskiej.
Zbliżył nas do tamtych, jak bar-

zbyt miaiźd~ącym zwycięstwem. Stanowczo wszystkie te powieści zasłu
wyprowadzenie ich z pargują na
teru stłoczonej na wieczną rzeczy
niepamięć szeregowej produkcji pisarskiej - na wysokie piętro literatury.
Bardzo cenię powieści o dwudziestoleciu międzywojennym Lesława
i jak
Bartelskiego, ale o nich pisano dużo, a ja tu
najsłuszniej o niedocenianych.
przecież mówię

vie r{)mance o Rembielińskim, najobok księdza Staszica,
większym,
gospodarczym Królestwa
działaczu
Kongresowego przed Nocą listopadową.

Z twórczości z pogranicza eseistyki i beletrysty.ki nie doceniana - a
nawet programowo przez cmokierską krytykę nie ceniona jest proza
Muszyńskiej-Hoffm'annowej.
Hanny
Ta poczytna autorka jako stylistka
jest wyborną uczennicą nieodżało-

•

NA NIEZAUWAZENIE
dzo nieraz innych od nas, ludzi (w
pojęciach etycznych, rellgjinych, w
poodległość,
codziennościach) na
wiedziałbym, kroku. Taką samą, na
jaka potrafiła zbliżyć się do łudzi
średniowiecza Slgrid Undset w „Krystynie, córce Lavransa". Zdjął z
nas Ogrodziński również w jakiejś
mierze kompleks niedołęstwa narodowl"go, jeśli rhodzi o niewykorzy-

stywani

wygranych wojen. W nie-

pojętym dla nas zachowaniu się Jagiełły po rozgromieniu potęgi krzy-

widzi c'1ęć beznamiętnego
politvka. działają<"ego nie samojeden
pod Tannenbergiem I w konkretnej
sytuacji środkowo-europejskiej, zachowania równowagi sił w tej częś
ci świata. naruszonej zbyt nagle I

żackiej

Zasługują jak najbardziej na umieszkrytyki I
świadomości
czenie w
dziejopisów literatury współczesnej
na wyższym piętrze literatury dwie
co najmniej świetne powieści Danuty Bieńkowskiej „Trwaj chwilo"
i „Kawaler R6żanego Krzyża". W
pierwszej aut„rce udała się rzecz
arcytrudna: pogodzenie zręcznie poprowadzonego wątku współczesnego,
bynajproblemowi
poświęconego
mniej nie pretekstowemu i błahemu,
ze znakomicie wpisaną w dramaturdniu dzigię utworu opowieścią o
siejszym i wczorajszym Rumunii, z
uwypukleniem mało na ogół znanych w Polsce, barwnych poloniców
jagiellońskich. Wysoko również cenię
jej „Kawalera Różanego Krzyża" -

Wasylewskiego
wanego Stanisława
- twórcy polskiej szkoły pastiszu.
odmalowywanie
za
Cenię ją nie
wielkich wydarzeń i aktów histoxycznych (jej kobieca natura tych
rzeczy - nie czując się w nich zreświadomie unisztą najmocniej ka). Cenię · za rzadką umiejętność
wskrzeszenia dnia jak co dzień ży
cia magnackiego ,średntoszlacheckle
w okresie
mieszczańskiego
go i
rokoka po
zwłaszcza od polskiego
bój pod Ostrołęką. Wskrzeszania zetlałych dziś całkiem w naszej •śwla
dnia jak co
dom{)ści barw owego
mentalności, życia
dzień, obyczaju,
towarzyskiego, przeciętnej wiedzy I
nawet poglądów na higienę tamtociesnych ludzi. Cenię ją jeszcze bar-

KSIĄŻKA

&bel. Dr:ty:pomn1ie.nfo jej roJ.! i
teor.ię

Mam właśnie w reku fotokopię
Odillaileziomego prizy11>adlkiem za
granicą ory,gl1n.aiłnego dyiplioanu Uniwersy•teit.u w Genewlie. Dokumentem tym reCctor ·uczelni. profesor hhstoriii po1wszechmej Pierire
Vaucher dnia 14 lipca 1890 r. :ta~
świ ad.c zal. że na Podstarwie certyfikatu Wydziału Humam!Jstycmego
o od.bytych studia.eh, nadaje si ę
Wa.nd-zie - Ce·zairynie
1>a1nnle
Wo..i1narowskiej dyplom liceru:iaka
na,u1k społecznych.
W czasie, kiedy wysitruwiano jej
dyplom, nJe m ieszkała juiż w
Szwaj.cairi.i. Za udz i ał w demoostracyj-nym pogrzebi·e rosyj&kiego
rewolucjonisty Izaaika Dem1bo,
k tórv z,g.imął pod.czas e:cSl!)erymenrowa1n ia razem z Aleksandirem
Dęobsk im z bombami. które miały
być użyte do zamachów na cara
i cesa1rza Niemiec. zos-tała wyldalona 1>rzerz władze sz.wa'.jcairskie i
1>rzel!liosla sie do Pa1rvia.
WojillaO Wandzie-Cezan'1Ilie
r<YWskie.i. jedne.i z na icie<kaiw5zych
postaci oolislkiego ruchlu rewolu-

i

s:zc:ze.góliności

praikit:vike

mi·e<l'IZenlem au~oi-k·i było Ul!>Orząd

kowainie irnż istnifl.iąc e.i. a ta~«:rł.e
roz.s:zeirz.enie w O!>aJ!'-ciu o źródła
tam, gtdzi<e było to aktualnie możliwe. nasze.i hi&toryezme.i wiedz:r
o życJu i dz.iałaJino.ści tej bo.hateor~.

.

Rzeciz to na15ycona nowymd im.
tormaic,jaani, wydolbyitymL ze żr6deł , rozsze<rza.iąca za•k res n·as.zed
naukowej wiedizy nie t :villko o bohaterce tego tomi'lru, aJ.e talkże o
ludiz.~ach i SJ)rawach środmvlisika.
w którym się olbracała .·
p!IS'Ze łlu ni•
Właśnie: aruitorka
tyJl:<o o samej Woj1nairOIWS>kie,_j, a.le
z k<tórym~
z.iach,
taikże o lud1
współ;pracowała. o :których sie ocier3ła oraiz o ic.h SJ>raiwach. NanaTorws1ka do
leżała bowi em Woj1
bliskich współpracoW1n i.k6<w LudSzymooa
Waryńskiego,
wika
D!O:cste!ma i innych twórców Poł
skiego ruchu socjal is.ty=n·~

MAI.O ZNANA
MARKSISTK.A
:z Jer:r.ym
cyjnego z t<ońca XIX 1 ~ą.t była zaprzy.laźnlona
k6w XX stulecia. rrtówi sle i pi- Plie:ch-a.11owean i jego 7.aną.. wtrzy.
sze wc i ąż niewiele. Zna.cme l'llkl myiwała rozgał~ione sto.wmlkii 1
jej
niciznych
wykazuje nasza zna,jomość
ple.i.adą PGIS'kich· i :za,gira1
biog·ra'tii. nie mamy też peŁniej- · r!i:ti·dacizy rewolucyjnych. Dobrze,
auioirżycia,
jej
otpem
r
t•
obfi~ej
idąc
iei
że
w
szego rozeznania
była
A
spuśdźnie pisairs.kiej.
ka t~j ksi.ążki n.ie oom-zestała na
suchej biogira!ii. a ukarzała na.m
przec i eż Wojnarowska działacz.ką,
na szeroPolS!ać swej bohaterki
która n:e tylko zabierała l!łos w
współczesnych.
(cwestiach oo!itycz'.<im tle s;praw
doraźmvch
Dobrze. t~ nie s.ą to spra,w v nvch B:vła ona u<"zonym kobie~ą
ia1k możina by raec - tylko :r;
W>zechstronnie wykształcona. zaihistonatwyżsrego pi~>ra oolitylki i idemu iaca >ie zaga<ln ie-n iami
olog.i ale róWl!l i erż i sprarwy oo..
rvcznvmq . ekonomicznvmi i filodz ienne. choóby ta1k 1'.>l"OZaiczne,
zoficzinvmi. Jei zna iomość. teor ii
iak rodrziel!lJle waru.n.ki bytowa•nia
ma.rks izmu b11•diziła podziiw tvch
lttdzi kt6"1:y dokona.li 7yeiowego
s))(>Śród iei towarz,·.o;zv którzy n!e
wyboru. łącząc sie z lewic ą rewooot.rafi,J i pr-zebrnać przez lektuTe
lucv ina.
.Ka.ni tału" . Była
hodai cześc !
iwolenn!czka teorii mater iali-zmiu
Czv wszvsteco J.urż o Woiinairo<Wskie-i wiemv? Mvśle. że ·dlOl!)leTO
historyc7'nego. do której często się
analiz.ach
ta monoi::rail'i a u iawmia. ż-e mrlmo
<>diwołvwała w swvch
wiemv o nie.i wciąż
zia-wis''.c i procesów spcłecmvc1h.
w-s-zystko
zihvt m a ło. aby pei.przestać na
Ba.rdzo chairaktervs-tvC?.nV Pod
tym wzgle<lem ies.t opublikowatvm. co za,wal!'ła w swe.i ksią:ke
nv prze1 ni.a w 1886 r - to iest. B. Krzv'Wobłocka . Pole do dal•
pasjonowak!edv
wtedv.
właśnie
sZY-:" h badań iest otwaMe.
w wa"rs~ws.kfei
„Książka· t 'Wiedtta" l'lOSłanł&
ła: sie historia (mi.anowicie w s!e 1 a bv te.i ks i ą,żce na'dac właś
lega1nei prasie
Doda.tiku Mies!eezmvm do Prze•· ciiWą forme: ukazała sie ona na
l(lad11 Tvgodiniowego) artvk1uł 1>t.:
dobrym paipie.r-ze, 1- ładnymi ilu„Lol(i1ka myśli i l<>J?'i1ka histori i". stll'aciami. w niewielkim - chot
'llm
i
sta-nowiacv interesują('e stud1
w dzisie.isz:vch czasach oszcze<l-zadr.deiów demo'.rrac.ii. opracowane
nia pa.pieiru wca.Je nie ta':t zinOIW'll.
J)raiwie 10
nakładizie
ood wvraźnvm wt>łvwem matl"kmałym sizlllJU, Nie mamy niestety wytvsiecv eg>zemolany. Do wvdarwpism
bib!iograil'ii
czernu iącej
niciwa mam tytko pre-tetruilie o
nosiadamy
Woinar<>w!>1<ie.i. nie
11i 0 zbyt s!a;ranną korekt~: stronv
żadnego ich wvbon.1. cho<: warto
145 i 203 (które Poda.ie tu tyllko
bvłóby o nim oomvśleć.
w cha1r~kterze przv1kladu) od.tao
ks i ą:żlke
P'e•wszą osobna
ksiaż,ke
ZIU ia że prawadzacv te
W.-C Woi•na.rowsik'.ei otrzymaliś
redaktor nie b<l!!'d-zo radził sobie
my do1>iero niedawno: jest nią
z iezvlkiem traincuskim i to nie
serii
bi~ra!kznej
wyd.ana w
ale mzy natv~ko w cvtatach
„K.s1•Qiki 1 w;rozv" (1979) mononaizwa<"h
Z'\Vis'.t ach. a zwłaszcza
grafia p!óra Bożenv Kr z v w o ulic w D7.ieilinicy Łacińskiej. któ.
bł o „ k ; e i zatytułowana: ,.Cezare od tamtych czasów ni-e zim.ieDosi.i:onale
ryna Wóina~owska".
niłv sie arż taik ba1rd:zo.
na.pisana książ,ka ta ma na celu
- iak to Pl)dkr~la autorka na
przvbliżenie d·z.isieisz.e-"
wstępie LEKTOB.
mu czytelnikowi tei wyibi~illei oo-

dziej za dodawanie trzecieg-0 (odrzucanego przez stawiaczy pomników
wymiaru
i dydaktykę obiegową)
postaciom bohaterów narodowych,
wodzów i ideologów. Mówiąc .,trzeci wymiar". myślę tu o ich postę
powaniu w sytuacjach zwykłych,
codziennych .pozornie szarych, ale
tych, w których wielkość postaci
sprawdza się, jak to uczył choćby
Shaw w .,żołnierzu i bohaterze". do
autorytatywnie .
końca i nie mniej
A jednocześnie te postacie s.tają się
rzeczywiście nam bliskie schodzą z
mię
wyżyn patetyki akademijnej
. dzy nas. By je dojrzeć, nie musimy
już zadzierać głowy do obłoków, w
myśl wiersza „Patrz, Kościuszko, na
niekiedy
nas z µieba" . Z wielu nazbyt spiesznie pisanych ,- książek
Hoffmannowej' cenię szczególnie cykl
Nieborowie „O
gawęd o Arkadii i
paniach z krainy szczęścia" (w którym autorka ujmuje się za ukazywanym przez historyków i beletrystów jedynie ułamkowo i w sposób
karykaturalny wodzem
niesłusznie
przed
listopadowego
powstania
Skrzyneckim - generałem Michałem Radziwiłłem) oraz świeżo wydaną „Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki".
Przez lata całe wmawiali w nas
że
„europejczycy",
warszawscy
sprawy polskie to przejawy zatęch
dodatkiem
i
łej parafiańszczyzny
groteskowej donkiszoterii i .że budzą one na Zachodzie tylko uśmiech
politowania i wzruszenia ramionami.
Wmawiali nam ponadto, że sprawy
te nie mogą być absolutnie zrozujako ż.i nie
miałe poza granicami,
podda się niczyjemu, poza Polonusami, rozumienłu wszelkie irracjo-

W
mętniactwo.
nalne, obsesyjne
myśl tych przekonań na miano sprawy uniwersalnej zasługiwało grzmocenie się pod Hastings, nigdy zaś
Awantury
Legnica czy Chocim.
chuliganów amerykańskich na Dzikim Zachodzie zasługują na to, by
dobrem
pedagogicznym
się
stać
młodzieży (i ·nie tylko) całego świa
ta, natomiast walki naszych zagoń
czyków na Dzikich Polach miały
być „barbarzyństwem", które naJ•niepotrzebniej w świecie Hofman
przeniósł na ekran w „Panu Woło
dyjowskim". „Poetą wielkim był"
np. Baudelaire, natomiast tylko strasklerotycznych
szydłem 'lekcyjnym
„psorów" - Słowaeki. Tak nam dłu
go i wymownie wmawiali to i tamto ci, pożal. się Boże, krytycy-„europejczycy", że wreszcie sami uwiedziwaczność 1
rzyliśmy we własną
nieprzystawalność do jakichkolwiek
i rzeczywiście
racji rozumowych
fakt,
Toteż
wartościowych odczuć.
w
Wyspiańskiego
że np. „Wesele"
przekładzie na język filmowy przez
Wajdę przyjęte z-0stał{) na Zachodzie i z niekłamanym zainteresowaniem, i, jak widać i recenzji i ese·
istyki, ze zrozumleniem, powitaliś
my jako zaskoczenie p wymiarach
cudu.
TADEUSZ CHROSCIEtEWSKI
Pomijam historyczne książki
by uniknąć podejrzeń o „patrfotyzm układowy".
•)

łodzian,
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/

za.

wt:daJdu w
marltsiz!lln4
który był udziałem tego ?>dkole„
nia pol~klch d~iałaczy reiwo1ucyj.
nych. Myślę jedmak. te ce'l a;u.
si• t:va::co
tors-ki nie OJ?1ra.niczy~
do tego. co oowiediziamo: sama
c;ho(fuy nanacja ksiąilki iru,gerude,
Zie bodaj czy nie dóW1nym zauwg, a w
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RECENZJE
,

W dziejach polskiego kina temat wojny i
okupacji stanowi szeroki i ważny nurt.
Właściwie powiedzieć należałoby więcej w jego ramach znalazły sie dzieła, które po
dziś dzień wyznaczają najwyższy pułap ideowy i artystyczny dokonań naszego kina.
Znajdował on realizacje, których rangę określały czynniki
najrózniejs:z.e.
Spośród
nich wyróżnić należałoby świadomość historiozoficzną i ideową
twórców, •ntencje
prowadzonego dyskursu z odbiorcą, wybór
gatunku filmowego, w których wypowiedzi
te były kształtowane. wybór wątków szczegółowych i ich bohaterów, a wreszcie same
ambicje i talent autorów i - co także ważne czas, w którym filmy te powsta-

sk!ego. I wreszcie, wpisll)'IO także w czas
·wojny element przygody i sensacji, które
najtrafniej reprezentują telewizyjne ~eriale
„Czterej pancerni l pies", „Kapitan Kloss".
Wymienione tu przykłady nie ogarmaJą,
całości omawianego zagadnienia
i stanowią jedynie egzemplifikacji)
jego
głównych wątkó.w i tendencji. Przy ><>mniałam je po to, by usytuować gdzieś w ich
tradycji najnowszy film wojennego tematu, czyli „Gwiazdy poranne" Henryka Bielskiego, 2ll"ealizowany w oparciu o scenaoczywiście

wały.

WŚRÓD

Czynniki te sprawiaJą. ż:e trudno mówił
o jakiejkolwiek jednorodnosci omawianych
tu filmów. Był w polskim kinie czas „Ostatniego etapu" Wandy Jakubowskiej
i
„PasaŻ:el'ki" Andrzeja
Munka.
Używając
przy.jętych w naszej krytyce okre~leń, był
w okresie tzw szkoły polskiej czas bohaterów kordianowskich i bohaterów plebejskich, a więc dramatycznych dyskusji, jakie prowadzili z polskimi widzami Andrzej
Wajda i Andrzej Munk oraz równolegle im
towarzyszących filmów
Kazimierza Kutza
(„Krzyż: Walecznych", „Ludzie z pociągu"),
Witolda Lesiewicza („Kwiecień" „Rok pierwszy"), Leonarda Buczkowskiego („Orzeł")
i Stanisława Różewicza („ Wolne miasto",
„Swiadectwo urodzenia", nieco później „Westerplatte").

WOJENNEGO•
TEMATU

Były

w polskim filmie monumentalne
epickie realizacje
Jerzego
Passendorfera
(„Kierunek Berlin" i „Ostatnie dni"), Ewy
i Czesława Petelskich („Czerwona jarzębi
na") i ostatnia najdoskonalsza ich wersja,
czyli „Do krwi ostatniej" Jerzego Hoffmana.

riusz Ewy Petelskiej (!). Nie jest to, jak
sądzę, film, który będzie często priywoły
wany w dyskusjach dótyczących nurtu wojennego w historii polskiego filmu
Nie
taka jego ranga i nie takie chyba ambicje.

W takich zaś filmach, jak „Prawdziwy
konie<: wielkiej wojny'', „Jak być kochaną".
„Ostatni dzień lata", .„Jak daleko stąd, jak
blisko" _ich twórcy czas wojny rozpatrywali
l analizowali jako czynnik determinujący
osobowość w całym późniejszym ż:yciu czło
wieka. Najważniejsze, najbardziej :maczące
glosy młodszego pokolenia twórców znalazły swe ujawnienia w apokaliptycznych wizjach wojny i okupacji, zawartych w takich
filmach, jak „Trzecia część nocy" Andrzeja
Żuławskiego i „Szpital Przemienienia" Edwarda Żebrowskiego.

Są jednak „Gwiazdy
poranne" filmem,
który w- udany sposób dopełnia jeszcze je-·
den nie wspomniany dotąd wątek c,mawianego tu tematu. Myślę tu o takich znow
jedynie przykładowo wspomnianych filmach, jak „Przerwany lot" Leonarda Buczkowskiego, „r;egenda" Sylwestra Chęciń
skiego, „Opadły liście z drzew" Sta'1isława
Róźewicza. W gruncie rzeczy nieco trudno
znaleźć w pełni dla nich wspólne
cechy
charakterystyczne. Tym, co je jednai!: łączy,
jest pewna, różnie zresztą realizowana, kameralność ujęcia tematu wojny. Nie m'l. w
nich wielkich pól bitewnych i nie pojawiają się w nim także rozdarci
wewnętrznie,
poszukujący
l wybierający bohaterowie .

Wojna i okupacja doczekały się też w nagizym kinie spojrzenia komediowego. Powstały
m. in. takie filmy, jak „Giuseppe w Warszawie"
Stanisława
Lenartowicza
oraz
„Gdzie jest ·generał?" i „Jak rozpętałem
II wojnę światową" Tadeusza Chmielew-

TELEWIZJA

IS'tklm o 49-odcinkowej panoramie województw, którą zaprezentował Dziennik Telewizyjny.
W ubiegłym tygodniu mogllś- Sąd~ę, że było. to przy_pom:nienie
my się jeszcze raz przekonać, jak korueczme, bo Jak powiedział 1eodpowiedzialną ro :ę spełnia tele- . den z delegll:tó~; zaproszonych
wizja. Jej moźliwości sprawiły, przez „Studio-2 . do do~rego
te bez wyjątku . k.aż<iy mógł u- łatv:o przywykamy, traktuJemy
czestniczyć w obradach najwyż- je Jak? :zec~ ~aturaln~, . często
szego forum Polskiej Zjed.noezo- za.pommaJąc iak1m wys1łk1em to
13artii
nej
Robotniczej. VIII dobro zostało . stw!Jrzone.
Owa
Zjaro będąc trybuną goopodar- panorama wo3ewództw uwydatskich dyskusji \till<uset delegatów, dzięki t~lewu.ji stał się de-

FILM
Jest w nich czas wojny i ludzie, których
losy i postawy, mają charakter anonimowy,
jednakże tym
czasem zdeterminowani.
Ich postawa odwagi i czynu ma charakter
niezwykle skromny, pozornie mało oohaterski, a ich osobiste dtamaty rozgrywają się
jakby w cieniu wielkiej wojny.
są

Ta atmosfera p zeniknęła też do filmu
Henryka Bielskiego. W mym odczuciu została jednak nieeo zmącona serwitmami na
rzecz elementów przygody, a nawet sensacji. Nie czynię z tego jakiegoś poważnego
zarzutu, bo z drugiej strony - te elementy właśnie zyskują, co czuje się podczas
kinowego seensu, wdzięczną aprobatę widowni. Stwierdzić tu należy także, źe debiutujący w dużej fabule reżyser zap;:~zento
wał umiejętności, których często rue staje
reżyserom długo już: praktykującym. Wartkość prowadzenia akcji, organizacja
planu,
budowanie atmosfery poszczególnych scen, a
przede wszystkim dobra praca z aktorem,
to niewątpliwe walory warsztatu Henryka
Bielskiego.
W opowieści, której akcja rozgrvwa się
w styczniu 1945 roku na terenie zagubionej
w śniegach wioski, niemało sensacyjnych i
dramatycznych
wydarzeń.
Ich głównym
wątkiem jest pomoc, jaką mieszkań~y wioski i partyzanci niosą załodze radzieckiego
czołgu, który w trakcie jednej z zaczepnych
akcji utknął z powodu awarii w jej okolicach. Scenariusz Ewy Petelskiej wydoby]
maksimum sytuacyjnych i tragicznych spię
trzeń tego zdarzenia oraz przyniósł wiele
ciekawych rysunków postaci wei1 uwikła
nych. Postaciom tym, niezależnie od przewidzianych scenariuszem
założeń,
wiele
prawdy psychologicznej
przydali aktorzy
tei miar!,. co Ryszarda Hanin, Bronisław
Pawlik, Janusz Kłosiński, Marian Kociniak,
którym towarzyszą polscy i radzieccy aktorzy. Bodaj ostatnią swą rol~ zagrał w tym
filmie znakomity jak zwykle Leszek Herdegen. „Gwiazdy poranne" Henryka Bielskiego są zatem filmem,
który naprawd~
się dobrze ogłada, i który dopisuje do wielu tu wspomnianych wątków woienno-<1kup3.cyjnego tematu polskiego kina je;zcze jeden głos.
EWA

telewizji jeszcze innymi programami (np. „Poglądy"), których
dziennikarskim ..:e1em było uczestnictwo, aktywne i twórcze. w
przedzja:z.dowych
dyskusjach
Choć, co trzeba p17yznać, niemal
jako jedy.na zadania takie speł
niała Naczelna Rec.akcja Dziennika Telewizyjnego. A powołu
jąc się na k.onl<'.uzje zgłoszone
w zja:!ldowym zespole problemowym ,,SOcjailLsty~rna kultura i

batą ogólnonarodową.

Telewizja w dągu tych pięciu
dni nie była t) lko zwykłym
przekaźnikiem.
Wielogodzmne
transmisje z Sali Kongresowej,
gdzie odbywały się posiedzenia
plenarne, programy Studia Zjazdowego, bogatsze niż zwykle serwisy informacyjtlle Dziennika Telewizyjnego, istotraie miały
za
zadanie możliwie jak najpełniej
przekazać
milionom odbiorców
całokształt prac podjętych przez
Zja:z.d. Ale jednocześnie mogliśmy
wysłuchać komentarzy, uświado
mić sobie społeczny odbiór obrad
Zjazdu, reakcje tych, których
:przedstawiciele iabierali głos ze
zjaroowej mównLcy.
Zresztą, oo wypada podkreślić,
ów tydzień był dla TvP ja,k by
zwieńczeniem jej W%iłków programowych. Podobnie jak i oceny, postulaty i prognozy zjazdowe należy odbiera~ w kontekście
bezsprzecznych
osiągnięć
iat
siedemdziesiątych w Polsce, tak
i zjazdowy program Tv trzeba
widzieć w relacjach z tym wszystkim, co w publicystyce telewizyjnej zaczęło s1ę pojawiać na
małych ekranach na długo przed
Zjaroem. Myślę tu przede wszy-

PIĘĆ

PRACOWITYC.B
DNI
niając

ogrom naicładów finansowych, inwestycyjnych oraz ogólnospołecznych unaoćzniła jednocześnie skalę osiągnięć ostatniego dziesięciolecia. Ale nie był to
album, który trzeba przekartkować~ aby pochwalić się świetną
przeszłością. Cykl „Prosto z Polski" zaprogramowany został jako zapis teraź"liejszości., która
domaga się koniecZJJ.ych kontynuacji.
Zatrzymałem się na cyklicznej
audycji „Prosto z Polski", a przeciei ostatnie
miesiące przed
Zjaroem wypełnione zostały w

.LiBRis
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w drodze do pracy, co j~t w
fabryce gdzie pracujemy, ale
także i to, co stworzyli mieszkańcy Płocka i Katowic. Szczecina, Wrocławia, Bełchatowa i
Gdańska.

Teraz, po Zjeź:l:de, będzie choo to, aby i t.elewizja szczerze i nie bez odw'łgi odzwiercled·
lała wszelkie wy~itki i inicjatywy w zakresie 1l1ałań „o dal.szy
rozwój socjalistycznej Polski, o
pomyślność narodu polskiego".
Sądzę takoź, iż Tv będzie wracać do dyskusji
i postulatów
zgłoszonych
po.da.as posiedzeń
zes-połów problemowych Zjazdu
Były one bowiem to odczuciE
poW1Szechne - '1102'.liwie najbardziej wszechstronnym i najbardziej otwartym fornm gospo<larskiej debaty obchodzącej wszystkich Polaków.
Rozpcx:zęła się olmlp!ada zimowa w Lake Placid. Nowy szef
Naczelnej Redak~ji Sportu i Turystyki Tomasz Hopfer objaśnłal
dlaczego nie będ71e transmisji z
igrzysk. Przyjęiiśmy przedstawione argumenty (milion dolarów!) ze zrozumieniem, tym bardziej, źe ze rorowym rozsądkiem
należy oceniać <;Ganse polskiej
eki.py. Gdyby nie sukces himalai.stów, na nic by się zdały !iryki prozą, które l olimpiady prze. kazuje Bohdan
Tomaszew<;ki.
Tak czy inaczP.j „Wiadomości
olimpijskie" są całkiem znośną
dziło

audycją

radiową zóobioną

zdję

ciami i migawkami informacji
dobrze spóźnionych. Przeczekajmy. Odbijemy sobie z nawiązką
wszystko podczas igrzysk olimipijskich w Moskwie.

GRZEGORZ GAZDA

Ta głęboka pawldć psychologiezna zyska sobie niewątpllW1e
wiela czytelników, poprze.z swoją niebanalną i pełną napięć aka także poprzez problematykę, która w czasach kiedy życie
toczy się w ogromnym pośpiechu, jest sygnałem, żeby w tej pogoni za dobrobytem nie zapominać o człowieku, często samot,.
nym i nieszczęśliwym.

cję,

PUSTE MIESZKAN1E.
W nlewieiklm miasteczku

lddalonym dość znacznie
od Pragi odbywa się pogrzeb starej, samotnej nauczycielki. Na uroezystośd
przyjechała ze stolicy Helena - bratanica zmarłej,
z ojcem i mężem z którym
jest rozwiedziona. Helena
z ciotką nie była związana
11czuciowo. zawsze uważale
Są

zą.

starą,

skąpą

pannę,

która zazdrościla wszystkim
wszystkiego, która nie miała własnego życia I dlatego w życiu każdego dostrzegała tylko błędy. Nic
nigdy jej się nie podobalo,
była wiecznie zrzędząc~
I
niezadowolona.
Po pogrzebie Helena musi w ciągu kilku dni zlikwidować mieszkanie zmarłej I wracać do Pragi, do dzieci I pracy. zaczyna
i>rzegtądać rzeczy ciotki I im dalej sięga, tym bardziej ciotka
I jej życie zaczynają przedstawiać się jej w Innym świetle. Powoli znika ustalony od
lat obraz starej panny, która zamiast
życia miała pustkę I próbowała ją wypeln!ć kiepsko wykonywaną
pracą i niechcianą miłością do rodziny, a pojawia się obraz wrażliwej. wykształconej kobiety. Kobiety, która miała szerokie zainteresowania, która była kochana. Kobiety dla której mężowie
rzucali żony. Kobiety odważnej, nowoczesnej, nie wstydzącej si~
własnych uczuć, niedoszłej matki.
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„

sztuka, działalność środków masowego przekazu". można było
oczekiwać szerszego zakresu „rzetelnej i dojrzałc?j rozmowy
ze
®Qłeczeń~t~em,
sprzy?~jącej
wzrostow1 Jego a'{tywności ·
Telewizyjna rekapitulacja dziesięciolecia, której
dokonał DTv
w cyJtilu „Prosto z Polski" miała
jesz.1:ze
jeden
ważny aspekt.
D:cl.ęki niej, słowa, które padały
z trybuny zjazdowt"j uzyskiwały
konkretny i rzeczywisty wymiar. Nazywały nie tylko to, eo
możemy zaobserwować z okien
własnego domu, na co patrzymy

NURCZYię-SKA

.Aiu.g,mt Strindberg napLsał
dirama,t „F1r~ken Julie", C1Lyli
„Pal111na Julia" w 1888 rOllw, jako
tnydziestod.ziewiędoletnl
mężczyzna, mający za sobą ponad dziesięć lat nieszczęśliwego
małż'eństwa z aktorką Sil;i voill
Esson. Aż banalnie brzmi wielokrotnie podkreślany wpływ
złych !)oświ adczeń małżeńskich

pj.sarza na jego twórczość. Faktem jednaik jest, że w dziełach
swych zawarł Wlielki
ładunek
miwgi.nii. Na k,Hka la.t przed
opubHikowain:em ,.Pa't1ny Jiulii"
wy.toczony mu został proces za
obrazę moralności
właśinie w
związku
z a111tyfeministyczną
postawą, manifestowaną w sposób bezli~osny w jego uibworach.
„Pan.na J,ulia", hist0iria o hirab:al!lce, która
prowokuje do
grzechu sl~ego Jeana, mu~
siała również wstrząsnąć mieszczańską opinią i to zarówno w
sferze moralnej, jak i społecz
oo-obyczaj-owe.j.
Szt.u.ka była
niewątpliwie
„&kaindaHcwa",
naru.s.zała polI'ząd~k społe•crzny i
wszelkie reguły etyczne.
ZirOIZJUmdała rzee>z, że d:1;i·ś, po
bli.siko situ laitad1.
odlbietramy

TELEWIZJA
nas jak Beaibrycze w obszary.
kitórych istnienia nie domyśla•
liśmy s:ę.

Jest
Komorowska alkitcmką
oo.iryc,zną, bard.z;iej ze snu
nii
z ja wy, t.raik,bującą sy,tuiację fab ulamą zarys01wamą przez a'\lrora ubworu ckaanatycZJJ.ego

staje zaś .samo jądrQ. ws.p6Lne
ws.zyst.kim pra!9nienia, lęk~. marzenia. WszJstkie te uic:ziucia są
tu nieprecyzyj.ne, mgliste, rzą
dzą się własną, odmienl!lą logiką, wo1bec k.tórej doŚ'Wliad'cźeinia
cod,zieniności są całkowtlcie baz·
radne.
Ni•e z,godziłl"l.>'m się z dkreśłe
niem Komo1mwskiej jaJko aikto!I'ki i,nteleiktualm.ej. Wsize-likie
wyrozwmo1wa.nie,
chłodl!la reflekisja, !ltie do!Pr-01Wadziłyiby jej
do ta!kilc h !I'ezlllltaitów,
a prze•

MAJA-INNA JULIA
,,Palll!l1ę Juldę" rz.u.pełln:ie i.naczej.
Jeiżeli realizacja
sztu1ki skuipi
się na jej aspekta.ch
społecz
nych i moralnych, z g6ry moż
na prizewidzieć niepowodzenie.

Otrzymamy bowiem melodramat, dosłowny,
bez wdzięku,
którego ko.nflikt jest dla współ
c:ze.snego człO<Wieka bez znaczenia. Oglądałem parokrotnie ten
dramat, zachmvując we wspomniooiiu przede wszystkim uczu~
cie nudy. Na szczęście ekranizacja telewizyJnil „Pa.nny Julii" dQkqnanii prJ.ez Sohd!!ńa .. ·Koi;zeqiewskiego: n;ewiele miafa z tradycyjnym ujęciem wspólne,'50.
Ogląda,1;śmy jakby inną sztukę,
pm:y czym fascyinu.jące były te
wairstwy tego utworu,
które
dotąd były głęboko ulcryte. Stał.o się to
przede
wszystkim
dzięki
itllterpreta.cji· roli tytiułowej przez Maję Komo'!"01Wską
i artystce tej pragnę poświęcić
swój felieto.n.
Nie po raz pierwszy przy.c hodzi rod pisać na temat jedynego
w swoim rodzaju
aktOtrstwa
Komorowskiej.
Polski tea,tr,
film i telewtizja, zys1k,ują w jej
os·obfe wielki aitiut, z
k>tórego
należy jednak umiejętnie i os.zczędnie koirzystać. Nie jes>t to
bowiem akto<rka o najszerszym
zastosowaniu, szkoda po prostu
jej talentu dla ról przeciętnyc'h,
płaskich, w swym naitu.ralizmie,
jed.noz-nacznyc.h.
Zar~y:kowałbym twierdzende,
ż.e Komorowską

ukształtowały

najbardziej współczesne · ba.dania psychiki ludzkiej, rewidujące d(Jl1;ychczasowe
poglądy
na motywy działań i za.chowań.
Tworząc postać
sceniczną czy
ekranową, aktorka s i ęga dQ tak
głęboikich pokładów prdświado
mofoi, że udaje s!ę jej d<;1ko-

clwmie - stane>wiłyby krępu
jące ją wędzidło. Właśinie i:n.tukja, ale intuicja wyższe.go porządku steruje aktorstwem Komcnowskiej.
·
Kiuns.zt tej aikitorki
nie jest
łatwy, dla Wlielu odl:ioxców może z gruntJu niedostępny. Tych
zachowania sceniczne
Komorov.:s.kiej mogą draż.nić, irytowac. Może J·ulia w jej iinte:rpretacjJ wydawać się po
prostu
wariatką, kobietą, która sama
nie wie, czego właściwe
chce
p,iw'eązącą siebfe i ciągnącą ,_i:
goda~u kiu Z@.lbie
człowieka
zwycza.jneg·o, · prosteg·o, o norma1n~h rea•kcjach, jakim jest
Jean Sprarwa mezaLiainsu hrabi.!llllJki, zadają.cej się z lokajem, czy kobiety fatalnej, druz~czącej życie mężczyz!lly,
odchod.zi jednak na plan daleki,
staje się czymś n:eważ.nym.
Komorowska rozgrywa swój
dramat, wpisany jakby między
wiersze sztuki Strindberga. Jest
to dramat dotyczący
najgłęb
szych problemów
egzystencji
lud:z.kiej. żalosn~h poszukiwań
odpowiied'Zli na podstawowe pytainia: jak żyć?
jak odnaleźć
właściwą dla siebie śc i eżkę w
plątaninie
dróg i gościńców,
prowadiących

może

donikąd?

Jej' Julia chwyta się gorączko
wo każdej konkret111ej propozycj.i podsuwa111ej przez Jeana, by
odrzucić ją niemal naty<:hmiast
jak·o całkiem bezużyteczną.
Zdaję sobie sprawę, że będę
miał w ielµ oponentów,
n!emniej jł>dnak tw i.erdzę: Pan1t1a
· Julia to wybitna rola Mai Komorowsk iej. a spcsób,
w ~ja.ki
po•kazy\1- ała n3.m twairz ak Cll'ki
z trzech karne!" Jc21nn3. IV'lś
n:ewska (re.żyser tv), jest wręcz
znak,:imity.

nywać całkowitych przewartcś
dowań . .Jej gra ukazuje
nam

jakby nowe, n1e znane horyzonty.
KomocorwS<ka wprowadza

ludzi i oałego świata i
krańcowej, nie ukrywa
go, że jest człowiekiem
Miodrag

Bulatovłc!

WLADYSł,A W ORŁOWSKI

poprzez to, że w żadnej sytuacji, nawet
swego człowieczeństwa; jest dumny z te·
i wdzięczny za przywllej bycia nim.

„Czerwony kogut leci wprost do nleb:l", n··zeltl

Marla Krukowska, Czytelnik, W-wa 1979, str. 269, cena

zł 37,-

Marta Stankowa „Puste mieszkanie", przekl. .Joanna GoszczyAska,
CzytelDJk.

W·wa 1979, str. 192, cena

zł

19,-

PRZEWROT MAJOWY
CZERWONY KOGUT LECI WPROST DO NIEBA
1

M!odraga Bulatovtća przedstaWiaó naszym czytelnikom nie trzeba, znany Jest z tragemntów prozy, jakie zamieszczaliśmy w pl•
śmie, a także z ro;:mów przeprowadzanych z nim na naszych
lamach. Powieść „C'zerwony kogut leci wprost do nieba" przyniosła autoroWi chyba . najwięcej rozgłosu, zdobY,la światową sla·
wę, została przetłumaczona na ponad dwadzieścia j11zyków. Doczekała się nawet adaptacji teatralnej.
Miejscem akcji powieści jest wieś czarnogórska, autor pnedstawia jeden dziel\ z życia tej wsi, może trochę niecodzienny,
bo bogaty w wydarzenia. Nieopodal odbywa się wielki targ, przez
wieś ciągną cale gromady' chłopów I gnają na sprzedaż zwierzęta,
we wsi tymczasem wyprawiane jest wesele u jednego z najbogatszych 111ieszkańców, w innej zaś zagrodzie odpraWiany jesl
pogrzeb; umarła stara, biedna wdowa.
Na kanwie tych wydarzeń autor vkazuje odwieczna problemy
nękające ludzkość;
miłość I nienaWiść, zło i dobro.
Poltazu.1@
skomplikowane drogi ludzkich uczuć i nlewytlumaczalne źródło
najróżniejszych dzialań. Jest ogromną pochwałą człowieczeństwa
i godności ludzkiej. Każdy człowiek posiada w sobie niewyczerpane pokłady miłości I ·od człowieka Już tylko zależy czy i jak
<:zęsto będzie z nich .korzystał. Człowiek u Bulato\'lca jest wielką
wartością właśnie poprzez tę ell\gle odradzali\~ llitS miłość do

jaiko

przepustkę do świaita podiśwda
domości, w którym
zac,ierają
się odrębności i·ndy.w;idua•llne lud.zi, opadają jak zeschłie liście
wszystkie zewnętrzno:ści, poiZ.o-

Wakładem Czytel.nłka ukazało się wznowlflnie "!nakomit&j książ
ki Andrzej Garlickiego „Przewrót majowy". Andrzej Garlicki,
kierownik Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu warszawskiego, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Historycznego"
l „Kultury'', swoJll kSiątkfl potraktował bardzo szczegółowo I
wszechstronnie.
Wydąrzen1a, Jakie miały miejsce w Polsce w maju 1926 roku
I okres rządów „silnej ręki", który po nich nastąpił zawsu
nęciły naukowców do dokładnej penetracji I badań. Wiele też Jest
ksiąrek dotyczących ' tego niezwykle ważnego dla najnowszej l:llstoril Polski oiQ,"esu.
Jednak książka Andrzeja Garlickiego wyrótnia się spośród nieb
w sposób oczywisty. Garlicki przyjął wielokrotnie sprawdzoni\ jut
w tego typu pracach metodę, że nie sposób pisać o wydarzeniach
tego okresu pomijając ich korzenie, które sięgają aż momentu
narodzin II Rzeczpospolitej I ogólnej sytuacji międzynarodowej .
Garlicki w swojej książce daje jasny obraz sytuacji w kraju
I w Europie w okresie poprzedzaj!lCYm przewrót, a także w sno·
sób rzetelny relacjonuje jego przebieg. Książkę w sposób zasadniczy wzbogaca1ą dokumenty umle<zczone w aneksie. Dużym jeJ
walorem jest takź~ prosty I komunikatywny język.

Andrzej Garlicki ,,Przewrót majowy", Czytelnik, w-wa.
&OS, cena zł so,-

1979, str.

OCHRONA SRODOWISKA
Tygodnik L'tXPRESS pisze ·o wzroście ceny kości ·
słon,iowej, co powoduje, że słoniom w. Afryce grozi
całkowita za g łada. Wskazuje - też, że wśród przemytników na wielką skalę znajdował! się niektórzy
szefowie państw.

W 1965 roku Tanzańczycy
zwrócili się do swych chiń
skich przyjaciół <: budowę linii
kolejowej łączą~ej Dar es-Salam z. Lusaką, stolicą Zambii.
Chińczycy przett~tawm skromną cenę za bll~iowę tej linii
kolejowej o długości 2 tysięcy
km. niemniej l pewnym niekilku
wielkim dodatkiem
rogów no.sorożx:ow , a zwłaszcza
kolekcji kłów słoini.
Od tego

słoniowej

ny Mao
intereś.

ceny kości
w górę, China tym dobry

cza.~u
poszły

zrobiły
k<'ść
Dziś

słoniowa

kosztuje tyle co srebro i dochod:lli często jo 700 fran1tów
za kilogram. Nie jest już to
tylko surowiec, z którego wyrabia się statuetki ! bransolety, kule bilardowe i klawiTak samo ·
sze fortepianowe.
jak diamenty, koś'ć. słoniowa
pr.zejmuje rolę dewfa, których
kul'ISy zmieniają się.
Jeszcze w połowie lat
demdziesiątych partyzand

siean-

go'1s·cy z UNITĄ płacili kłami
słoniowymi za broń I przemycaną dla nich amunicję. Niedawno brytyjskie towarzystwo
finansowe zapMoono.walo tej.ednemll ze swych
1 leksem
partnerów dobrą transakcję:
15 ton kości ~łoniowej po tOO
dolarów 'Za kilrigrem, po cenie
znacznńe wyżs-i:f'j od zwykłego
kursu. Transakcję zawarto w
Wartość
ciągu kilku godzin.
kości słoniowej "· krótce znacznie poszła w ~ó~ę Nie }est to
jedyny przypad->k. W odróż
nieniu od dolarów . twierdzą
słoniowa nafinansiści, kość
b iera coraz większej wartości.
Tysiące kłów o wartości miprawdopołiar<la franków są
dobnie zmagalyoowane ob<łk
sztab złota, w podziemiach
banków i towar?V!'tw lnwesty·
cyjnych w Tok'o. Hongkonstu.
w Londynie l wielu innych
stolicach.
Jak to zaw~ze bywa, ~hęć
zysku r:odzi na iutycia 1- nielegalny przemyt s•onie stały się
ruchomymi kasam; pancernymi. są tropfone \ "masakrowane. Podobnie ji;k wieloryhotn
grozi im zniknięde z plan~t~.
Już obecnie okazy najplęlmclf'J
in:vrh kłów moż , 1a spotka(' tylko w kilkuna..o;t11 hajach Sr"dkowei i w~rh0tir.ipj Afryki Są
to kraje naibi:>dniejsze. neka:..
Tak
ne wojnami :ł'vnrwymi.
oDrzeć sie ooki1siP. ~ablcia zwierzeda. kiedy roczny dochód
wynosi 1.000 tranl<ów, a zwieorzyniesie ;t.o razy więcej?
W Afryce od. t>if<lnego chło1'<1
P" dv~nltar7.a wc;- yscy kł'llsuJą.
Ameryct
Azji, Eur~pie .
W
wszyscy usilnie zabiegają o

ne

względy

kłusow11ików.

Latem (1979) T<.Ol!lgres ameporuszony.
został
Pned sipecjalną komisją skła
dali oświadcz1mia myśliwd l
imoorterzy. Ko'Yl1da zapytywała o opinie na temat tego łu
piestwa.
rvkański

„W czasach Cesarstwa Srodkowoa frykańs1{i P.~o. cesarz Aoka;;sa m;obiście miał monopol
na handel kośc'ą słoniową mówił jeden z t-l<soertów. Wysyłał on wojsko do buszu .na
po~7.Uklwanie ;ło11i Mniej w1ę
rP.i dwa razy w miesiącu do
B'ln~ui oowracał konwój cię
załado
żarówek wojsl(owych
wanych trofea.ro; paradująr ai
do koszar żaniiarmerli w {:entrum mia«1ta. ram kaidy kieł
num~T<'wano. wystaważono ,
wi:i.no na słoń<'P.. zanim zo'>tał
:z::>ł:%d<iwa;ny na riwie „Caravelle" cesar.;kie lub '1awet na samnl..,ty „Ak Atr•que" udaiace
sif' na lotnisko R.oisy pod Paryżem . "

ów eks<pert stwierd~ł nastepnie, że koś~ sloniowa była,
lub jest nadal dzielona mię
d zy kupców frariC'uskich. "helgijskich. niemi"l'·kkh, holender:
skich l a.zjatycltkh a zyski
przekazywane t.owarzystwu ,La
C<iuronne" 1,anądzanemu przez
krewnych Boka~sy.
rzeki
Po drugiej stronie
Ubangu!, w Zairze. los słoni
bynajmniej nie jf'st wiele lepsŻy . W niektórych prowincjach
ws if' mus zą d'l~t.arc z yć gubernatorowi po zoo kg kości sło7
n iowej roczni e. Tak jak w
Afryce Srodkowej ekspedycje
s ą organiwwane przez rząd z
poparciem armii Pewien :ibserwator, który pragnął zachować anonimowość przedstawia,
jak w ogromnye h lasach na za-

chód dd Klsangani zdziesiątko
wano na ogromną ska.lę słonie
·i większość innych zwierząt
„Wlasną ostatniego roku ludzie
zajmujący wysokie· stanowiska
w admin,istracji zairskiej zagarnęli 20 ton pestycydów. Zamiast rozi;?Ylić je na plantacjach kawy, roi..sy.pali .je na
ba,g nach, rzekach, wszystki~h
zbiornikach wodnych na obszarze tysię.cy kilometrów kwadratowych, by 1.atrt1ć słonie.
Okazało

si ę

to

wśród innych artykuTak więc kły przywożone
są do Europy w skrzyniach z
napisem „rzeźby z drewna" lub
mechaniczne".
„urządzenia
Przez pewien ::zas pozostają w
magazynach portów lothiczych,

wa

się

ł ó w.

Kraje-importerzy dotychczas
niewiele · przejmowały się pochodzeniem towaru W Bruk:seli, która jest n11astem wymienianym we WS7ystkich raportach ja.ko europejski ośro-lek
handlu w kieru11~u AŻji, poli-

pełzających. żywych
zwierząt
zwier'ząt. Konw ,•r,cja wa<; zynghandlu mię
tońska zakazUjP.

dzynarodowego (onad 600 rodzajami zwierząt i roślin zagro„Mózżonych wynisz..:~c-r:iem.
giem" konwencfi jest niewielka

~

I

Opowieść tę potwierdza organizator wielkich . polowań,
Pierre Fiorenza, który grun·
townie zna całą Afrykę tropikalną: „Plagą jest kłusownic
two organizowane przez hiektórych szefów państw, którzy
osobiście patron11ją myśliwym.
nie
Spi:zedaż kości . słoniowej

zwiększa dochod11 narodowego,
ale pieniądze płVT•ą bezpośred
nio do kieszeni nlęktórych szefów . pańs,tw I irh krewnyrh."

Teoretycz;nle, tabljanie słoni
i hą.ndel kością ~1oniową są reglamentowan, ria mocy konwencj,i waszyngtońskiej podpi!anej w . 1973 r. i ratyfikowanej przez 58 oaństw. W zasadzie każdy rząd 1Jdzlela zezwolenia na polo.wa11iP w zal~żno
Przy
ści od wielkości stadi.
przewozie kości ~1oniowej przez
granicę należy (lkazać zezwolenie na wywóz Państwa eksportując~ które ood·p'sały konwendę. zobowiązały się w ten
sposób . do 11itprzekraczania
pewnych limitów. Celem tych
jest zaipobieżenie
zanądzeń
całkowitemu W1-'niszczeniu sło
ni, których w Azji praktycinie
już nie ma.
konseltrP.ł.aria,tu
Według
wencji waszyngt.ońskiej, wyścig o zdobycie kości słonio
wej powoduje każdego roku
śmiert 60 tysięcy, a często nawet 70 tysięcy i;ło.nl afryka[lsk!ch. W latach 1970-77 zgiw Kenii,
nęła połowa słoni
które padły ofiarą kłusownic
twa.

~

z
nów, s.przedawcbvl. proszku
rogów nosorożców ! wielkie
domy towarowe. które proponują futra z dzikich i rzadkich
zwierząt. Działaczom tej bryjest
antypn~mytn iczej
gady
monarhljski, Peter
adwokat
Sand, sekretarz ";f\nei:alny konwencji. Jego ::elem jest doprowadzenie do oodpisanla konwencji przP.z możliwie na.jw;ęk
szą

liczbę

państw .

.

W Europie nie podpisały dotycbczas konwencji Holandia 1
Hiszpania. Bel~ia i Japonia ·nie
chcą ratyf,ikowai'. Francj;i wy' raziła zastrzeżen i e co do ograniczeń w handlu krokodylami
i żółwiami, a ?.a / jej przykła
dem uczyniły to Włochy, Szwajcaria, RFN. W tych czterech
państwach wykorzystu je się 80
proc. krodyli ~przedawanych
na świecie. ,,C~ocodilus porogatunek
najpiękn i ejszy
sus".
Azji, zagln,i e w ciągu pięciu
lat, jeśli szyblto nie podejmie
się odpowiedrtlch kroków.

opłacalne.

Przez wiele ty.godni do Kinszasy, jakby pnvpadkiem, nadchodziły setki lrłów, a następ
nie wysyłano je do Brukseli i
Pa:ryża, skąd ;m:esyłano je na
Daleki Wschód."

się
jaciołom przyrody udało
wykryć impor+~r0w oranguta-

·

••• •

· ··•·

które

Ale nawet te kraje,

podpisały konwencję, nie zawsze przestrzegai~ iej skrupulatnie. „Nasz~m lmhaterem nie

!C

jest tajny agent w stylu Ja- .
Peter
- mówi
me~ Bonda
Sand - ale >lt1"mny celnik,
który nie zgodli sfe przepuk;ć
wątpl,iwe~o tow:t~11 na lotnisku
i będzie sle orzy tym upie:-ął,
mimo sarkazmu swoich kolegów."
Mimo
w Belgii

•
•

przekraczają

taladow11wanie kl6w do samolotu prywatnego Bokassy w maju
1979 f.

Od tego cza~ Kenia i Zair

na
embargo
wszystkie trofea z kości sło
niowej. „Ale w jaki spo~ób
chcie1'ibyście nadzorować busz?
- zapytywały d!"'if' osobi!ltości
środkowoafrykafrnkle z r<>dzlny
K4' są przebył~o cesarza
mycane za zegarki I whi~ky.
Przemytnicy p:-~epływają nocą
piro~ami rzekę. Jf'śli jest tam
cel:lik otrzymuje on niewi elką
sumę i · przymyka oczy."
wprowadziły

A gdyby rząd zakazał przemytnikom przyjazdu do kraju?
,,.DotaTl,iby ;?r'!ez Czad. Kongo.- Ka.merun, · ! innej strony.
Zawsze znalazłby się jaki ś
kraj, który dostaTezyłby tał
uywe papiery na kość sloni'.)wą."

Dwaj najwięksi specja.liści
od słoni, Anglic:v Ian Parl«!r
i Douglas Hamilton zredagowali dla rządu P.merykańskiego
obszerny dókumt-nt, w którym
przedstawiają to, co im wiadopierwszy
ffi<l na ten temat jako historyk ~lon!i l były
kupjec, drugi . jako biolog l pisarz.
' W . ciągu 10 lat - twierdzą
oni - światowy handel kością
sl!pniową wzrósł dwukrotnie od
400 ton rocznie dp 800 tón .JN
1978 roku. Adm•nilstracja loltalna, która miała chronić z.wierzęta, bardzo nybko przyzwycza>iła się do .•kontroli" poloW11cinanie kłów z ciala martwego slonia
wa.inia. Korupcja zaczyna się
często w bhlrach. gdzie wydawane są zezwol'!nia. Duża liczba polujących zaopatruje niewielką liczbę kupców. Wszyscy,
lub prawie wszyscy mają u
siebie kość słonł'>wą, od chłopa
lub sklepikaria at po portiera
hotelowego lub t.andarma. W
cja 1 urząd celny twierdzą, te
ty·m handlu więzy· z epoki · ko- ' zanim zostaną prz~łane - czę
nic tm nde wl·a domo na ten
sto nawet bez o<lenia, na Dalonialnej pozosta>y silne. Kość
temat. Zajmują się Mi iedYme
leki Wschód. Cmporterzy przysłoniowa z Afryki ~ używającej
kilkoma Senegalczykami · lub
i.nają w rounowach bez świad
języka f.rancuskiego przechQdzi
KameruńczYkam1, kt6rzy proków, te otrzymJją tonaż kości
przez Brukse,lę ' Paryż. Z Afryponują bransolet:v. lub figurki
dwukrotn•i e wyższy
słoniowej
ki anglojęzyczne} przechodzi
z fałszywej kości słoniowej.
ni t zadek.Jarowany przez eksprzez Londyin, RF~ lub bezporterów. Nikt nie dziwi się,
pośrednio do Ho:1gkongu HongPrawdą jest, że pominą~zy
że w Burundi, gdzie stada słoni
kong •i Ja.p onia i;kupuJą 80 prokość słoniową, celnicy zachod·
zostały już dawno wyniszczone,
cent kości sloniowej z Afryki.
ni muszą śd~ać przemyt Inwydaje się tak wielką liczbę
nych artykułów o je5Z'Cze więk
zaświadczeń o pochodzeniu koPodobnie jak przemyt narfuter, 1kór
za.d~:
azym
ści „o~wej.
kotyków, kość. słoniow• ukry

, cen _,
za · goryla

prohibi~yjnych

90 tysięcy franl{ów
~f"tki
granicę

zwierząt

codziennie
i nikt tego nie >auważa. Male
szymoansf' są pr !Pbrane za niemowlęta ; pni! · V"ŻOne Z kraju
do kraiu w ~c·11~ach d?Ji.f'<'innych. R zadkie ":::ilttusy są ukrywane w czl!okach kąpilO'lo
wych na dnie "a liz. Przemyt- ·
nicy dają dowo•ly trudnej do
z!!adn iecia wynhniźni. by „my.Wvrwljcie oiólić czujno~ć.
z ogonów przemalujrle
ra
skrzydła i dziób na czerwono
i żółto" - pts~I dyrektor japońskiego ZOO w zamówieri lu
na rajskie ptak" . których wywóz z Indonezji iest zakazany.
Kary przew;ti ziane w konwencji są 'minimalne w porównaniu z zyskami. Odesłanie
do krśju , skąd je
zwierzą·t
przywieziono, !e..;t trudne. Przekonano się o tym pewnego
dnia, kiedy Wf.!slano do Tajlandii dwa słon · f' przemycnne
do Malezji. Ich ocdróż kosztowała bardzo drngo
Jedynie zatnvmanie . przez
celników może skłonił przedo zastanowienia.
mytników
Najbardziej sp .~lftakularna akcja miała mie'JS<f' w lutvm
1979 r. Soecjal.11.! agenci amerri·11isterst.wa orykańskiego
chrony środowi~k'ł uzbrojeni w
pistolety. otoczy li rancho 1:P.ksaskie, gdzie ~·ykryl i 17.500
skór kot6w centk:nwanych póchodzącyrh z ..\>nPrvki Połud
Przemvt odbywał stę
niowej.
nocą przez Rio (rrande.
W sierpniu 1979 roku celprze<'hwydli
indyiscy
nicy
ładunek 150 ~kó· węż:-t ; !'iOO
skór wydry pr~v~<'tnwanych :l<i
W
wv>;łania do Frankfurtu.
RFN, latem · l~'.atn i ego roku,
dyrPktor urzęd\ 1 "' BrPmie od141
· apPłn i l}na
skrzynię
krył
We Franro~ami no>;or..,ż ·ow

cji, w marcu ub" ntrzvmano na
lotnisku w Ror-:l"'::iux R szympansów . 3 oyl;<pw dwa kr<ikorivle. Ich papi!?rV były fał,zy
we.
Niekiedy ta E;ra okazuje >;fę
niebezpie<'zna. P•zed kil k<ima
ty~ndniami na;w11i dob row,.,lni
detPk!.ywi na du+nstrad1.ie PaBruksPla znstal· zabl<lryż kowani prze1 ;arx'ochód. ktory
śledzili. Jechal' "ni za n;epozornymi włóczęgami. któryc h
podPjrzewa\i n 0"7Pmyt do Paryża małp ; żół'\ · Okatał" 5 i ę
jednak, że mieli do czynie nie
z prawdziwym; •aw.-idowramd.
Małpy były wvp hane her'l ną ,
a żółwie miały- tyld skorupą
diamenty.
ekipa mająca swoją siedzibę w , tnterpol może
opowied~ieć
Genewie, w lokalu Międzyna·
historie jeszcze ha•·dziei wst • zą
Ochrony · sające. Jego a~,,.nci wyltryli
Zw1ą1ku
rodowego
Przyrody. Zajm ·1JE' się ona dosiatkę przemytu narkotyków i
radran!em instytucjom admini·
Azj,i P'lłudniow 'l do Australii,
stracyjnym i w każdym kraju
a następnie ·otalęow do USA,
kieruje tymi, k.tórzych zadanazywaną .. czę~ ·~ i zamie nne do
niem jest sygn;ilizowanie. jamaszyn · Uczących"
k ie zwierzę, lub' jaka roślina
jest przemycana. Uczestniczy w
Kość słoniowa . ptaki. krokotej działalności międzynar<ido
dyle. heroina. ra sama wali{a.
wa sieć SwiatM•;.-go Funduszu
Ta sama siatka. Ta sama poOchrony Zwienąt. Tym przyblażli wość.
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padku, zapracowaną i :r.afrasowaną w drugim,
kiedy to na przystankach autobusowych ustawiają si~ długie kolejki i tłumy warą obydwo•
/
ma wyjściami metra.
Dla mieszkańców Madrytu jednakże, każdego
wieczoru i w każdy świąteczny dzień, właśnie
Puerta del Sol jest najważniejszym i ulubionym punktem miasta, jego niedużym, ale tę
tniącym sercem, do którego zbiegają się wszystkie drogi t gdzie, chcesz czy nie chcesz, z
planem lub bez planu, zawsze jakoś zaniosą
cię nogi.
Stąd ·zaczynają swój bieg trzy duże, główne
arterie Madrytu: Calle de Alcala, Calle Mayor
i Carrera de San Jeronimo. Stąd, jak na placu Gwiazdy w Paryżu, r,ozchcdzi się wokoło
promieniście wiele innych mniejszych uliczek,
na północ: Calle de la Montera, Calle del Carmen, Calle de Preciados I Calle del Arenal,
która prowadzi w stronę pałacu królewskiego;
na południe Calle de Espoz i Mina, Calle de
la Carretas oraz Calle del Correo.
bez
Długo zastanawiałem się, jak inaczej,
obrazy dla Hiszpanów, można by nazwać Bramę Słońca. Z uwagi na wielką ilość niewidomych, stojących pod ścianami i sprzedajacych
losy na loterię, chciałoby się powiedzieć: plac
S!epców.
Każdy z tych dotkniętych nieszczęściem lukobiet,
mężczyzn i
dzi, młodych i starych,
zmuswnych wypukiwać sobie drogę na Puerta
del Sol koniuszkiem białej laski, ma oficjalne,
ustawowe prawo do sprzedaży owych losów.
W ten sposób pomaga im państwo i w ten
' sposób zarabiają na życie, wykrzykując jak

Trzy tabliczki leżą na ulicy anonimowo, tak
jakby ich autorom nie chciało się już więcej
stać na wietrze, albo jakby wstydzili się wła
snego żebractwa. Motywacje te same. Na jednej dopisek: Wolę żebrać, niż kraść!
W grudniu, przy rogu Calle del Arend, zobaczyłem dwie śpiące na trotuarze dziewczynki;
mniejsza nie miała więcej niż dwa i pół roku,
starsza z dziesięć albo jedenaście. Nie tekst,
który brzmiał dramatycznie (jesteśmy rodzeń
stwem, mama nie żyje, a tata siedzi w więzie
niu), lecz ich postawa, ułożenie ciał, jedna
wtulona w drugą jak embriony, sprawiła, iż
nie mając pieniędzy, czekając dopiero na pensję, odruchowo sięgnąłem do kieszeni. Prawdę
mówiąc, strach było na nie patrzeć, coś złego
Nie tylko ja - wszyscy
działo się w sercu.
przechodnie rzucali datki, drobnica sypała siit
jak z rozprutego worka. W chwili jednak, kiedy padło moje pięć duros, powieka tej starszej drgnęła ulotnie i widziałem przez moment
czarne, smoliste, zaciągnięte mgiełką oko.
Zrobiłem przed siebie kilkadziesiąt kroków,
a później wciąż z tym samym strachem, ale
podejrzliwy już i ciekawy, przeszedłem na druw
kryjąc się
gą stronę ulicy i zawróciłem,
bramie.

długowłowym

wyrostkiem. Kiedy wkracza do
akcji policja, tłum gwiżdże i krzyczy:
- Precz! Nie mają pracy, to zarabiają graniem!
Policja wycofuje się po chwili i trwa ta ludowa spontaniczna, przedświąteczna- zabawa.
Nieco dalej trzech kilkuletnich, zakatarzonych
malców podryguje rytmicznie, jeden brzdąka
na gitarze, drugi wali w bęben, a ten trzeci,
najmniejszy, śpiewa tęskne flamenco, o tym,
jak opuściła go ukochana kobieta, z którą
przeżył tyle cudownych nocy. Ubawieni pano• wie i rozczulone panie nie skąpią datków. W
ogóle, trzeba powiedzieć, że ulicznym grajkom
lepiej wiedzie się niż żebrakom. Hiszpanie wychodzą z założenia, że ten co gra, choćby na

Pieniądze znikły. Mała, półleżąc, jadła buł
ziewała
kę, starsza, wsparta plecami o mur,
szeroko. Pod bluzką odznaczały się drobne
piersi. W tej pozycji dzieci nie budziły litości.
Przechodnie mijali je obojętnie, nie padła ani
jedna peseta. Cóż jednak znaczy odpowiednia
reżyseria!

Oto, na dany przez starszą znak, znowu udo snu i pieniądze znowu zaczyi.
Jakaś starsza kobieta wyciąga

kładają się
nają padać.

późny,
osobliwą

- Loteria para la extraordinaria! (wyjątko
wa)
- Para hoy, para heyl (wyniki ukażą się
dzisiaj)
- Para manana, manana sale! (jutro}
- Para la Navidad! (święta)
- Una vida y seis numeros (jedno tycie
at sześć końcówek banderoli)
- Lleve l'oil ultimos, por suertel (weź pan ·te
ostatnie, a przyniosą panu szczęście);
Loteria, podobnie zresztą jak bingo i uliczne, nielegalne gry hazardowe, jest wielką namiętnością Hiszpanów. Nie wszyscy jednak kupują losy u niewidomych. Są tacy, którzy wolą ustawić się w kolejce do kiosków i oficyn,
w których przecież, trzeba przyznać, wywleszo~
no napisy: .... Nie graj. dając kije ślepcom!
Zwróf się do nich, znają różne systemy I pomogą ci zdobyć fortunę.
Bramę Słońca t odbiegające od niej uliczki
można by także nazwać Okolicą Żebraków. Na
rogach. w zaułkach, pod murami widzi się,
obok nielicznych raczej przypadków kalectwa
sporo ludzi zdrowych. którzy „piden limosna".
Ostrzegano mnie przed nimi. Podobno wiedzie
im się całkiem nieźle i w ten sposób dorabiają
do pensji. Tak czy siak boli serce, kiedy prześlizguję się wzrokiem po niemowlakach leżą
cych obok matek na gołych chodnikach, po
smykach, którzy dłubią w nosie, podczas gdy
ich rodzice, przydeptują stopami tekturowe tabliczki. Notuję:
- Żona zos'tawiła mnie z tym oto dzieckiem
na pastwę losu. Pomóż mi; jeśli masz Boga w
·
sercu!
- Jestem wdową z tymi oto dwiema sierotami.
- Wyrzucono mnie z pracy. .
- Nie mam stałego zajęcia.
- Jestem bezdomny.

portmonetki sto peset i wciskając je w rękę
dziewczynki, próbuje ją jednocześnie obudzić.
Sto peset, to jest niezły grosz, szkoda, zeby
padł łupem szakala. Smarkula jednak konsekwentnie udaje, że śpi. Jeśli otworzy oczy albo zmieni położenie ciała, czar pryśnie. Dopiero, kiedy kobieta odchodzi, mała, brudną rącz
ką zwija pieniądze do kieszeni.
Nazajutrz widziałem je w innym punkcie
Puerta del Sol. Ku szczeremu zaskoczeniu odna tabliczce tekst
notowałem, że wypisany
także brzmi inaczej. Tym razem reżyser bo musiał się chyba za tym kryć jakiś starszy, doświadczony człowiek, uśmiercił mamusię. zaś obłożnie chorego tatusia ·umieścił w
szpitalu. Ludzie nie szczędzili peset, padały
pięćdziesiątki. setki, aż do chwili, kiedy dziewczynki nie „przecknęły się" nagle i nie usia-

tańczą

ulicy, nie jest zwykłym pasożytem, pracuje,
dlatego
wykazuje się jakąś umiejętnością
warto mu pomóc.
Trochę gorzej przedstawi.a się sprawa amerykańskich wirtuozów. Jeden z nich, tęgi blondyn o długiej, lwiej, falistej czuprynie, gra, bez
przesady, na średnim poziomie. Sam albo z in-

dły.

Ktoś, bardz:iej spostrzegawczy
uważył półgłosem:

Boże, przecież

ode mnie, za-

one

Disneylandu. Wieczorami, w promieniu paru
kilometrów, tłok jest tak wielki, że trudno dosłownie zrobić swobodny krok.
Wróciłem do Madrytu drugiego stycznia, więc
tylko z drugiej ręki wiem, że Puerta del Sol
była również miejscem, gdzie lud stolky ze1
ilości, aby śpiewem
brał się w ogromnej
szampanem powitać Nowy Rok. Tak samo hucznie obchodzono wieczór Trzech Króli. Dziesiątki tysięcy ludzi z dziećmi na ramionach ustawiły się wzdłuż Calle de Alcala, aby obserwować iście karnawałowy orszak, który wyło
nił się z parku Retiro i podążał z wolna w
stronę Bramy Słońca, gdzie nastąpił kulminacyjny punkt widowiska. Nigdy jeszcze. nawet
vl czasie Wyścigu Pokoju, nie widziałem takich tłumów. Nigdy nie widziałem tak barwnego spektaklu. Defilada koni i wielbłądów,
pozamykane w klatkach małpy i papugi, orkiestry młodzieżowe i wojskowe, traktory i
samochody ciągnące domy i zamki na kółkach,
z
pocią~i. w których toczyły się akcje bajek
1001 nocy, na koniec wreszcie Trzej Królowie
w swoich bogatych, iluminowanych karocach.
Przemówienie do madryckich dzieci wye;ło
sil właśnie Król Czarny. Treść tego przemówienia, wzruszająca i prosta, zdawała się pot•,rierdzać demokratyczne zmiany w Hiszpanii.
N:o1zajutn cytowała jl\ zresztą większość dzienników~

są

nie od pary!
I miał rację. Maleństwo, blondyneczka o
niebieskich oczach, przypominała Szwedkę;
starsza, śniada, czarnowłosa, była bez V1>ątpie
nia Cyganką.
Przystaje również do Bramy Słońca określe
nie Raj Muzykantów. Z tym, że obok tych
pierwszych, niedouczonych grajków, spotyka
się także tu i ówdzie prawdziwych wirtuozów,
przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych.
Ci pierwsi rzępolą na klasycznych gitarach,
skrzypcach, powyginanych trąbkach i puzonach, ci drudzy dysponują elektrycznym sprzę
tem. Tym pierwszym przysłuchują się tłumy,
flamenco,
grają bowiem z niebywałym gazem
fandango, sevillianę i inne ludowe melodie. Są
tym
pełni humoru i pogody ducha; zarażają
słuchaczy, którzy ni stąd ni zowąd rus7.ają w
tany; znajomi i nieznajomi, sześćdziesięcioletni
gruby i niziutki pan z wysoką i szczupłą
dwudziestoletnią senoritą, korpulentna dama z
-

MikÓłaje; napędzane prądem,

wielkości słonie, lwy i niedźwiedzie
kolejka
sambę na skwerach, kursuje

naturalnej

KORESPONDENCJA Z HISZPANII
po

święci

zaułkach

BRAMA SŁOŃCA
dzień długi, od wczesnego ranka aż.
na swoją
chłodny wieczór, każdy
modłę swQje osobliwe reklamy:

na murach jego reklamowe afisze. Jazz nie jest
jednak w Hiszpanii zbyt popularny - ani to
żona amery•
zatańczyć, ani zaśpiewać. Więc
asystuje
kańskiego artysty, albowiem zawsze
mu żona - śliczna, młoda, utleniona Hiszpan·
ka z niemowlęciem przy sercu, rusza z kapeluszem w tłum, żeby pobudzić trochę miłosier•
dzie ludzi. Dobra muzyka i ładna matka, uś·
miechająca się słodko, niewinnie do przechodniów, przynosi w końcu pożądany efekt. Nie
jest nachalna. Kobiety obserwują ze współczu
ciem jej naturalny, pozbawiony wstydu gest,
kiedy siadając obok grającego męża na ka·
miennej ławie i unosząc do góry sweter, za•
czyna karmić dziecko piersią.
Okolice Puerta del Sol to ·występy wędrow•
nych grup cygańskich (koza, małpa, bęben,
dwie tańczące dziewczyny), to uliczna odmiana
ruletki odrysowanej na składanym, turystycznym stoliku (kiedy nadchodzi policja, bankier
ucieka z pieniędzmi, a jego pomocnik zatrzaskuje stolik i ustawia go pod ścianą), to małe
sklepiki i kioski, gdzie sprzedaje się bilety na
byki i fultbol, to wreszcie nieskończona ilość
barów, restauracji i kawiarni, które szumią ł
huczą aż do późnej nocy, tak jakby mieszkań
cy Madrytu w ogóle nie kładli się spać.
Trzeba by zatem - nade wszystko - obwo•
Tu właś
lać Puerta del Sol placem Radości.
nie, między dwiema skromnymi fontannami,
ustawiono przed świętami ogromną, oświetloną
choinkę. Żadne chyba miasto na świecie nie
oszczędza tak energii elektrycznej jak Madryt,
ale od połowy grudnia aż do siódmego stycznia władze miasta dają sobie odpust. Płoną zawieszone lampionami ulice, płoną przystrojone
domy towarowe
żarówkami drzewa. Wielkie
barw
zamieniają Bramę Słońca w feerię
po
świateł, w krainę muzyki i bajki; krążą

nym gitarzystą usadawia się zwykle na kamiennej ławie przy Galerias Preciados; ma przyzwoity wzmacniacz, dwie kolumny, improwizuje
z zamkniętymi oczami, autentycznie wsłuchany
w muzykę. Na pieniądze, która wpadają z
rzadka do futerału, zdaje się nie zwracać uwazresztą widuje się
gi. Arty~a. Gdzieniegdzie

- Ja, Baltazar, który jestem Królem Czarnym, przesyłam wam wyjątkowo serdeczne
pozdrowienia od wszystkich murzyńskich dzieci na świecie. Jak wiecie - wszystkie dzieci .żyją w przyjaźni, dlatego też nie omieszkam
w swoim czasie powiedzieć murzyńskim dzieciom, że wy także darzycie je przyjaźnią.
Nawet teraz, zimą, nit'1Wielki plac promieniuje ciepłem i ludzie. którzy zbierają się na nim
każdego wieczoru, są dla siebie !!:rzeczni i uprzejmi. Obserwując Puerta del Sol, trudno
uwierzyć, że w Madrycie toczy się walka polityrzna, że jest tyle wrogich sobie orientacji i
plakaty
u~rupowań. Zwalczające się wzajem
na mui:ach wydają się nierealne. Chwilami jednak słyszysz ryk karetki policyjnej alh11 widzisz manifestujący tłum i wówczas budzi się
w tobie refleksja. Dużo spraw mają jeszcze do
rnłatwienia Hiszpanie.
ANDRZEJ MAKOWIECKI
Foto: J. Katarasiński

NIE TRIO HISTORIA
O zamachu na Hitlera,

dokonanym

20 lipca 1944 r., napisano wiele ksią

i beletrystycznych,
naukowych
wydano mnóstwo artykułów i reporsporo filmów. Jeśli
taży, nakręcono
jednak historycy nie przestają się zajmował dziejami sprzysiężenia, którego
duszą był płk. hr. Claus von Stauffenberg, dzięje się tak z pewnością nie
dlatego, aby mieli oni ochotę powtarzać w kółko to wszystko, co I tak już
wiadomo. Dzieje spisku I nieudanego
zamacbu na wodza III Rzeszy kryją
bowiem w sobie wctąż wiele tajemwyJaśnienia .
się
nic. domagających
Wynika stąd potr:teba Intensywnych i
wielostronnvch badań naukowyrh, prowadząrych ·do nowych ustaleń t hipotez, niezbędnyC'h dla rozszerzenia naszej wiedzy o tym znaczącym epizodzi e z dziejów III Rzeszy, dla zobiektywi1owania naszego historycznego są
du Bowiem właśnie w sferze ocen
skoro zarozbieżnośri są największe.
maC'h z ·20 lipca 1944 r . jest dla wielu
jednych
dla
tradycją:
jakaś
N!em<'ów
dla drugich
bezwzględnie pozytywną,
subtelnej
poddać
taką , którą należy
krytyce, dla trzecich wreszcie - nie
ukrywajmy, że są i tacy - godną ·
Czytelnik z
surowego napiętnowania.
podłoży soblti pod te
łatwością 5am
skale sądów i~b polityczne podteksty:
nie ma co do tego watpllwośd. że Po1944 r. ma
gląd na zamach 20 lipce
tyleż wspólnego z historia. co i z Polity,k:ą, i to nie tvlko z tamt!l sprzed
wielu przecież już lat.
Tym razem o . sprzysiężeniu 20 l!pca
napisał ksiażkę historyk z NRD. Się
gamy po nią z tym większym zainteresowaniem, że piśmiennictwo historyczne · naszych sąsiadów zza Odry do
niedawna nie zajmowało się zbyt intensywnie tą problematyką, a propoże~
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nowane przez nie sądy były niejako
ustabilizowane i - co tu ukrywać dla naszych historyków dyskusyjne.
NRD rozwinęła jednak
Historiograf~a
w ostatnich latach intensywne badapoczęły
które
.nia nad faszyzmem,
przynosić coraz to ciekawsze rezultaty
Przykładem niech będzie wspomniana
już przeze mnie kiedyś na tym miejscu kapitalna książka Joachima Petzolda o konserwatywnych prekursorach
wydana w
faszyzmu.
niemieckiego
1978 r., a będąca marksistowską odporównież i u nas,
wiedzą na, znaną

chwilę

nad Ich

współczesnymi

cecha-

mi.

Pokusił się w końcu o ocenę: Trudno
FI n k e r em.
K.
zgodzić się z
że „tragiczny upadek Stauffenberga i
dobitnie o
jego przyjaciół świadczy
tym, że „rewolucja pałacowa" nie mo. gła rozwiązać zasadniczych sprzecznoś

nie

odmówić
ci w Niemczech". Trudno
historykowi racji, gdy powiada on. że
w stosunku do czynu Stauffenberga
sprawdza się raz jeszcze stara teza,
:i:e „w warunkach reżimu terroru nacjonalistycznego nawet najlepiej zor-

części uczestni„poglądy postępowej
ków spisku były podobne do poglą
dów oficerów i żołnierzy zgrupowaNarodowego
nych wokół Komitetu
ocena
Ogólna
Niemcy".
„Wolne
następująco:
K. Fi n k e r a brzmi
„Stauffenberg I jego przyjaciele należeli do grupy antyfaszystowsko-demokratycznej,. zorganizowanej przez najlepsze siły narodu niemieckiego". Po„są nad wyraz
glądy Stauffenberga
humanizmu,
obrony
ciekawą formą
przez
demokracji, ukształtowanych
wieki i obowiązujących w życiu syste-

"

STAUFFENBERG I INNI
bada" wietną pracę amerykańskiego
cza George'a L. Mosse'a o kryzysie nieuwagi
Godnym
mieckiej Ideologii.
przykładem nowych badań historyków
NRD na~ dziejami faszyzmu jest wytłumaczeniu
dana właśnie u nas w
polskim (Czytelnik 1979) książka Ku:rta
i za„Stauffenberg
pt.:
F in k e r a
mach na Hitlera", będąca monografią
sprzysiężenia 20 lipca 1944 r. W oparciu o szeroką dokumentację źródłową
- oprócz różnorodnych dokumentów.
autor wyzyskał tu ustne relacje osób.
które w ten bądź w inny sposób otarhistoryk z NRD zreły się o spisek konstruował genezę i rozwój sprzysię
rotpatrzył
żenia, ukazał jego zasięg,
krąg osób, które w nim uczestniczyły.
zwracając uwagę na dzielące Ich rozdramatyczny
zreferował
bieżności,
przebieg wydarzeń, zatrzymując się na

oficerskie nie
sukcesem", jeśli
nie oparło się o szerszą podstawę spoodwałeczną. Istotnie, choć osobista
ga zamachowców napawa czytelnika
tej • książki szacunkiem, nie może on nie
dostr:z:ec ogromnej naiwności spiskowców, wierzących, iż wszystko da się
załatwić przy pomocy rozkazów, pole-ed i telefonów ..•
ganizowane powstanie
mogło

zakończyć

się

K. Fi n k e r nie proponuje swemu
jaczytelnikowi - rzecz jasna
kiejś apologii Stauffenberga, choć wyi chyba zasadnie - oczyszcza
raźnie go z szeregu zarzutów, jakie podnoszono w stosunku do niego w dotychczasowej literaturze. Uczony wskazuje, że nie było przypadkiem, że Stauffenberg nawiązał kontakt z przywódcami KPD . w Berlinie, podkreśla, ie

mów wartiości ł norm moralnych.
Stauffenberg chciał uratować naród
niemiecki przed faszyzmem i skutkami agresywnej polityki, chciał stworzyć patriotyczny front wszystkich sił
demokratycznych łącznie z komunistamin.
Znakomity nasz historyk I politolog
Franciszek R y s z k a, który poprzedził polskie wydanie tej książki krótką przedmową, podkreśla, ż~ jest to
„książka o losach niemieckiego patrioty i zarazem historia walki z tyranią", jest to biografia człowieka, który
i monografia
„chciał zabić Hitlera, ·
podziemnej walki z hitleryzmem: nazwijmy tę walkę po prostu ruchem ~
poru". Polski uczony zdaje sobie sprą
„może się zawę, że nasz czytelnik
dziwić lub zżymać:. Nasze własne doś
u podstaw
wiadczenif, które legły

oba tych pojęć: patriotyzm I ruch oporu, zdają się nie przylegać do historii .Niemców". To, co o niej wiemy,
negaraczej do „skojarzeń
skłania
tywnych". Pytając: „czy wolno uży
wać nazwy „ruch oporu" dla działai1
Stauffenberg"
jak
takich,
ludzi
F. Rys z ka postawił problem zaiste
zasadniczy. Podkreślił, że przywykliś
my raczej powiadać o „opozycji" - a
• to nie to samo, co „ruch oporu". Poto gotów
wiedział jednak, że zdanie
jest głosić „ale już z pewnym zastrzeżeniem czy pewnym wyłomem". A to
dlatego, :i:e go przekonał Kurt Fi nMoże nie we wszystkim, ale
k er.
wszakże. Po przeczytaniu 'ksiażki niebardzo pc-zemieckiego historyka cież kr~tycznej i w niejednym obrachunkowej - polski nczonv powiada,
że „nie powinniśmy się wzdra~ ać, kiedy autor nazywa swego bohatera patriotą". Arystokrata i zawodowv wo jskowy wysokiego stopnia przeszedł w
ży.ciu „ wiele srogich doświadczeń, wiele rozczarowań i dzięki własnej intelii?encji oraz ,YVrażliwo/;ci umysłu potraStauffenberj?, który
fił się zmienić.
podłożył bomb(" i który zginął odważ
nie pod kulami plutonu egzekucyjnego. nie był tym samym młodym ofi~ie 7. snkc!!!'ÓW
ceręm, kt6ry cieszył
w Polsce". Czy
oręża hitlerowskiego
przekona
K. F i n k e r wszystkich
do wszystkich swoich tez? Chyba nie
o to chodzi. Oddając tę arcyciekawą
czytelnika
książkę do rąk polskiego
trzeba ufać - jak powiada F. R ys z k a - jego dojrzałości. A historię
się właśnie
- tę poważną - pisze
dla ludzi dojrzałych.
ANDRZ'E.J F. GRABSKI

·- ---·---

ODGŁOSY

•

W SWIECIE
czasu w
dłuższego
Już od
Salwadorze, tej najmniejszej
republice w Ameryce Srodkowej (20,1 tys. km kw., 4 i pół
wrze,
miliona mieszkańców),
jak w gotującym się kotle.
We wrześniu ub. roku odbyły
manifestacje w
potężne
się
kraju
San Salwador, stolicy
i Santa Anna. Tysiące robotników, urzędników i studentów żądało dymisji dyktatora.
gen. Carlosa Humberta Romera i oddania władzy rządowi
demokratycznemu. W San Miokupowali
guel mieszkańcy
narodowej.
koszary gwardii
Policja użyła broni, żeby rozbyli , zabici i
pędzić tłumy ranni. Reporter „Newsweek"
ulega
„Nie
pisał wówczas:
wątpliv. ości, że Salwador dojrewo! ucji". Istotnie.
rzał do
na samym początku 1980 roku
grupa wojskowych odsunęła od
spowowładzy dyktatora, co
dowało ogromne zmiany w u·
w
politycznych
sił
kładzie
kraju.

V!

raża

kołach postępowych wysię opinię, że młodzi o-

ficerowie,

którzy

dokonali

W konsekwencji naród z coraz
większym niedowierzaniem odnosi się zarówno do junty, jak
i do młodych oficerów, którzy
już w momencie paź.dzierniko
czym
o
wego przewrotu mówi się. dzlś zupełnie otwar„zawarli porozumienie
cie z najbardziej n~.akcyjnymi ugrupowanfami w siłach zbrojnych, związanymi z ambasadą USA", Komentator gazety
„La Libertad" (Kostaryka) pisze, że „następstwa tego porozumienia są z każdym dniem
coraz bardziej • widoczne".
tym właśnie kontekście
siły lewicowe rozpatrują wejprawicoście przedstawicieli
wego skrzydła: partii chrześcijai\skiej demokracji w skład
koalicji rządowej. Kwalifikukoalicję
ją one tę nową
jak informuje nikaraguańska.
jako „magazeta „Prensa" impenewr amerykańskiego
rializmu w Salwadorze , żeby
przy jego pomocy, za wszelką
cenę zahamować ruch mas ·naW

.

giętkiej taktyki. Zarówno komuniści jak i FZDN nie wyrzekają się walki zbrojnej, ale
uważają też, że naJeży ją roz-

wtedy, kiedy
począć dopiero
pozwoli na to sytuacja.
kubański
informuje
Jak
dziennik „Granma", Rewolucyjna Komisja Koordynacyjna,
wynikiem zespolenia
będąca
patriotycznych,
sił
wysiłków
pracy i cały
„wezwała ludzi
naród Salwadoru do wzięcia udziału w manifestacji protestu
przeciwko spiskowi profaszyzmilitaryzowanych
stowskich
otrzymując
ugrupowań, które,
za wiedzą wład,;, pomoc od
doradców amerykańskich, byłych somozistów i najemników
z kręgu bandytów byłego południowowietnamskiego dyktatora Ngo Dinh Diema, „gospogdyby
darują" w kraju, jak
nim dyktator
rządził
dotąd
Romera ... "

zezwo,leza
junty, wyznaczono na
dzień 22 stycznia. Tego dnia,
w 48 rocznicę krwawo stłu
mionego powstania Judoweg-0
górą
zginęło z
(w którym
30 tys. robotników i chłopów) .
ponad 150 tysięcy ludzi wySan Salwador ..
szło na ulice
Manifestacja rozpoczęła się w
w pooznaczonym czasie łudnie. Kiedy wydawałoby się,
stolicy
ludność
cała
że jui
wyległa na ulice, z nieba bez
jednego obłoku spadł nagle na
ołowiu.
manifestantów grad
Pociski kosiły Judzi wszędzie,
a najobficiej na placu Libertad. Smigłowce i opancerzone
transportery prowadziły nieprzerwany ogień z karabinów
maszynowych. Skutek: 67 zabitych, 250 rann)Wh!
Manifestację,

niem

SAN SALWADOR

ROZSTRZELANA
MANIFESTACJA
przewrotu oraz wojskowo-cyw
utworzona
wilna junta,
konsekwencji tego przewrotu,
nie są w stanie przeprowadzić
kraprocesu demokratyzacji
ju. Lewicowe organizacje rozszerzają tę opinię o jes~cze j~
den ważny element, mianowicie że obecna junta nie chce
pr;eszkodz~ć w . kryst~.li~o~a
niu się spisku ohgarchu 1 imperializmu. Po niedługim okre
sie względnego spokoju, który
końcu
w
ustabilizował się
grudnia i na początku tego roku,
armia i organa represji znów
terror . . .r:ia
rozpjltały masowy
znak protestu trzech cywilnych członków rządzącej junty i niemal wszyscy ministrowie podali się, w początkach
stycznia br. do dymisji. I"wóch
junty,
wojskowych członków
Hunpułkownicy: Machano i
terres - wprowadzili do junty
liderów partii chrześcijańsko
-demokratycznej. W ten sposób kościec nowego rządu stademochrześcijańscy
nowią
kraci.
Działacze

lewicowych podkreślają, że obietwprowadzenia w
nice władz
życie głębokich zmian socjalno-ekonomicznych okazały się
pustym dźwiękiem. Kiedy po
pierwszym oszołomieniu wydarzeniami miejscowa oligarchia
doszła do siebie, rozpętała natychmiast gwałtowną kamipanię przeciwko decyzjom zmiedo demokratyzacji
rzającym
kraju. Ostatecznym
życia w
celem tej akcji jest ponowne,
pełne podporządkowanie sobie
armii. Grupa wielkich obszarników związanych z zagranicznym kapitałem finansowym zakupiła wielkie ilości broni w
nią krazaprzyjaźnionych z
jach, a przede wszystkim w
USA, i wydaje miliony na
przekupywanie wyższych dowódców wojskowych.
organizacji

slly
stycznia
W połowie
zbrojne i gwardia narodowa,
zaniepokojone faktem, że organizacje demokratyczne coraz
bardziej skłaniają się do idei
stworzenia sojuszu wojskowo-politycznego, nasiliły represje.

,

rodowych walcząe)'Ch o stwosprawiedlikraju
rzenie w
demokratyczrządów
wych
nych". 18 stycznia ta sama gazeta pisała - jej korespondent
przebywał w tym czasie w Salwadorze - że w najbliższych
miesiącach starcia między ultraprawicą a organizacjami narodowymi z pewnością przybiorą na sile. Zdaniem korespondenta 1„Prensy", może to
doprowadzić do wojny domowej.
Salwadoru
z
Informacje
z dużym trudem, niemniej nawet i te skąpe wskazują na aktywizację walki pali tycznej. Niedawno w San Salwador odbyła się manifestacja, jakiej dotąd kraj nLgdy
nie oglądał. Ponad 150 tysię
cy ludzi szeroką rzeką przetoczyło się ulicami i bulwarami stolicy. Wyszli na manifestację na wezwanie dopiero co
powstałej Rewolucyjnej Komisji Koordynacyjnej, do której
najprzedstawiciele
weszli
większych lewicowych organizacji. Organizacje te są już od
dawna dobrze znane. Praktycznie, każda z nich ma swoje na wpół legalne siły zbrojne, w odróżnieniu od samych
organizacji politycznych, dzialegalnie od 25
już
łających
października ub. roku. Do najbardziej aktywnych należą: Liga Narodowa 28 Lutego f.LN
28), Narodowy Blok RewoluZjednocyjny (NBR), Front
czonego Działania Narodowego
(FZDN) i Komunistyczna Partia Salwadoru (KPS).
przenikają

Jut w czasach panowania
Romero, LN 28 1
reżimu gen.
bojowe,
popierające ją grupy
nazywające siebie Rewolucyjną Armią Narodu, dążyły do
powstania
natychmiastowego
cenę" .
katdą
zbrojnego ,,.za
NBR i jego zbrojne oddziały
Narodowe Siły Wyzwolenia
im. Farabundo Marti - wychodzą z założenia, że walka o
wyzwolenie Salwadoru będzie
przewlekła i nie uważają walki zbrojnej za środek główny
i jedyny. Front Zjednoczonego
propoDziałania Narodowego
nuje maksymalne stosowanie
wszystkich form walki oru

„Dramatyczne

wydarzenia z

22 stycznia 1980 roku potwiertych działaczy.
dziły obawy

którzy oceniali odsunięcie od
władzy dyktatora Romera jaamerykańskiego
ko puła·pkę
pisze koresimperialiunu za mapondent „Granmy" newr obliczony na oszukanie
Salwadoru
społeczeństwa
przeszkodzenie mu w rewolucji. Potwierdziły one również
i to, przed czym organizacje
przenieraz
demokratyczne
strzegały:

władze

pobłażają

profaszystowskich
rozpasaniu
band pozostających na służbie
imperializmu".
i
reakcji
jak
opisując
,,L'Humanite",
policja ostrzelała z broni maszynowej uczestników najwięk
szej w Salwadorze manifestacji, podkreślała: „Wielu naocznych świadków, z którymi udało nam się połączyć telefonicznie, opowiadało, że za plecami policjantów kryli się cudzoziemcy zaopatrzeni w przenadawcze". Konośne stacje
mentatorzy różnych odłamów
pism, wstrząśnięci tymi wydarzeniami, zadają pytanie: „Kto
sił,
działalność
koordynuje
reżim
zachować
które chcą
Romero bez samego Romera".
Korespondent hiszpańskiej agencji prasowej, ,,Agencia EEspanola"
Falange
ditorial
(EFE), doniósł 27 stycznia z
San Salwador, że junta usiło
wała zrzucić z siebie winę za
zabójstwo uczestników manifestacji i obciążyć nią ,,grupy
ekstremistyczne". Na konferencji prasowej trzech, spośród
pięciu, członków junty mówiwydarzenia,
ło, że „tragiczne
z powodu których rząd skła
da ubolewanie, sprowokowały
zainteresowane w utrzysiły
maniu ogólnego zamętu ..."
atmosferze niewzajemnapięcia,
zwykłego
nych wyrzutów, intryg i ozbrojnych
skarżeń, w siłach
tego kraju toczy się bezlitosna
wa,J ka o władzę. O władzę,
która daje możność decydowania o kierunku i skali przenarodowi
obrażeń obiecanych
w ubiegłym roku po rozstaze znienawidzonym
niu się
dyktatorem.
Obecnie, w

IBRZT CZECH

„... Polska . reprezentowała zawsze k011stru,k tywne
stanowisko, podejm1,1jąc sprawy pilne i isto~ne, do,j·
rzałe d-0 rozwiązań •.• "
'.De słowa z referdu progiramowego. Biwra Po•liitycZl!lego na VIIJ Zjaizd PZPR mogą być mottem
dla nowej polskiej imi.Poz~ji ja''.ta 1>adb z łry'bu·
ny zjazdowej i z m iejsca odbifa się szerokim echem
w świecie. Jest ona właściwie konkretyzacją ubie'Q1k.ła.du WairszrN·
głoroczne,j inicjaitywy państw
ski.ego, aby :i;w01łać komforencję w sprarwie odprę.że
n!a mili1M'nego i ro:i;brojenda w Eu!I'01pie. Tera<1: dopo1wi•adamy, aby pciro~wrILie111ie o jej :i;wołainiu 0r:;ią.

TYDZIEŃ

WPOLITYCE
&Potkanfa
zoota.ło w tr.aikcie mad.ryc:ti.ego
prz.e.clstruwicieli państw - sygnatariu.s<ZY Aikt.u Koń
cowego KBWE. - Móre - ja1k wia<iomo - od1bę
dzie się jesienią hr. Wyrażamy też gotowość goszczenia konferencji w stolicy Polski.
„Byłby to zaszczyt dla naszego kraju, urastają
cy do rangi symbolu - powiedział Edwa.rd Giereik.
- \Varszawa, której okupant zgotował tl}k ·okrut··v
los, tętni dziś pokojową, twórczą pracą. Byłaby
więc godnym I właściwym miejscem dla odbycia
tak ważnego spotkania międzynarodowego".
Problem rozbrojenia. <'0 wciąż Podkreślamy, jest
dziś na,jiwaimieiszym odcirnkiem frontu wa,lki o pokój Ob~ny. zaMuwany przez kola imperialistyczne. :clima~ mi.ędzynarodowy nie pa.winien być przesZ'kodą dla od1byoia ta•kie.i konferencji. Nawet wię
cej - jej i-wołanie mogłoby odmrócić korzvst111ie
prz.ez
pro~es ockhodzenia od od1prężen ia. Pod.jęty
Waszyngton, a przecieź nie znajdujący jednoznarznego wspaircia u euiropeisklch soju15zniików Sta1n&w
Zjednoczonych.
W Europ ie. m:mo &•ktual/'!YCh powiikłań w sytuacji świMowei.j. nie zo;t1ła na1ru.szona żadna z dotvchczasowvch. z kudem i przez lata budowanvch.
stiru':ctu.r pokojowych Trwa dialog między państ
wami. funkcjonują porozumienia dwu i wielostronne,
ma miejsce wspełpraca gospodarcza, naukowa, kultulI'alna„. Jest więc kanwa. na· które.i możina POdPowstrzymająć wielostrooina dvskusję na temaot
nia zbrojeń i za paoczą~kowa.nia od•pręienia militarnego.
K<m!erencja rozbrojen!owa jest tym '..>on.ieczn~-ej-

gnięte

W ZwiązikJu Radzieckim za(coń
do film.u .,Santa
czono zdjęcia
Esperanza". któr.e.l(o reżyser.em i
wybitny
ies-t
współsceina.rzystą
twórca ch1Jijski Sebastian Ala..rcon. Na łamach czasopisma „:::ooo
wietskij Ek•ra.n" prezentuje
które
dzi eło.
czytelnJkom swe
Pomocy rad,zie::powstało cLz:ę:d
kiei ki.nematograf:·i
to po
.San ta Es.pera.n za"
.. Swiela Nadzieja".
hiszpańsku
nasz
nazwaliśmy
Tak właś111e
fi1m. do którego scenarJu15z na1pipisałem wspólinie z rad·zlec.kim
sairzem W. Am.lińskim. PrzedstastOlp!rliu auwiliśmy w pewi11ym
ten.t'vic:z.ne wydarzeri'i.a .. które 'W
w
róŻ'ny'!Ji czasie miały ntleisce
Łaciń:<
wielu ".trajach Ameryiki
skie.i. My, Chilijcz~y. już od kilku la~ przebywający na em~g1racjl,
nie mamy prawa odsuwać się O<I
tych problemów, które okt"eślaią
dzisiejszy dzień naszej ojczyzny,
nasze.go kontynentu w iedmyro z
okre.sów
n11Jjbairdrziej z.łlO<Żon~h
jego historii. kiedy fa.szy tows:cie
reżimy u15iłuja za Pomocą kolczastłumić
stei oaięt:zynv dirutów
prag;nienie wolności narodu.
Sa1nta Elsperainza - to z.agubiom.a w beZJkresnej ma~twiej pup.rzed
styni s·taira osada. gdizie
wielu laty mieszkali górnky wyoobyiwający sa1!e't.rę. Dz.iś okolice
te zaroiły 1>ię żołdacit.wem. a osada ~eniła się w obóz . kance.n-

DZIEŁO

Czasopismo ..Litieraitiuinna.Ja Gaz.i.eta" J)odijęlo Inl)Uiblik.oiwa1Dia rozmów pisair;:y
radwiec:kich z i.eh z.agrainicMymi kolegami. W czasie swęgo poby<tu w Sziwa>jca.!'id Julian Si€11'IliO'llow
gpotikał s.ię z twórcą „Maoigiretów" ~ i•runYICh poczytnych powieści Georgesem Simemoo.em. oto fu-ag.
me.nt i.eh li>teraok,iej biesiady:
teresują.cą in.iicja;f;yiwę

Czytelnicy w Związka RMlsleck•l m I niewąipllwle
wielu Innych kra.jC.w byli bard~ zawiedzeni, kie·
dy roz;stał .ię pan z komisarzem Maigretem.

- W ulbległyan roku mimęlo 30 la.t od pQ!WlSta<nia
pierwszej ksiąrżJki o przy;goda.ch Mai.glI'eta. Naipiisają w cią,gu }ednego, din.ia, aini 1>rz.ez chwilę
ni·e przypusrozają.c , że Ma,i.gireit Z'Ci~będ<Zie a,ż ta:ką
Soła.wę. Miałem ..wówczas 26 lat i„. pusto w k iesze- ,
ni. Pracowrurem <mu1gi czrus ja.ko reoortter. 1>rowadąc kironi[tę policY.tną. W\kil"Óltce napi<.>ałem następ
ną powieść pt. ..PJotlI'-Łotysz'', była to i•UIŹ rzecz
z większymi a.m!b.icjaimi. a mój komisrurz st0i:>niowo

łean

corruz więcej Cl60'bolwości, przejmująt Qd.e
myśli

i nawet cechy

Tyna wlękaa nikoda.,

-

te

chaa-a;~u.

zakończył pa.n

łłlll

eykit.M

po

ta._
się

Jako kolega powinien mnłe pan zrozumłtt. Ja
'PfOISltu ~taiem od.rćrimi.ać siebie od Maigir.e-

„Malgoret6.w" męsto przenCJ91
PMl od!Dosl 4o łyeh adaptacji?

się 'Il&

ekn.n. Jak

- Rtz·adlko je odądam i beoz w!eksuo.l sdy.sfa'lrejt
Ale były J dobre ekra.nirza.cJe. Na.ile.p&zym Ma1~1l'e
kreacje
u<i.ane
był oc,zyrw!ście Jean GaJbi•n..
Borys
ś!IWO!l'Zyilł taJ:cże Plerire Remoir t Rooj.ainin
T.ioeniin.

tem

- A propos Rosja.n ••• O łte mł wła&Mno, 111
Bił (llSobowo&ć tw6rm:ą mlab rownlei wipływ
ayjska Hiteratura, my łakT

-

Z

llterdu~

rosY'.lsik•

państw uczestinilków helsińskie.i konfere.ncji, nierozszerzanie ugrupowai1 polityczno-wojskowych w Euroipie, ~·ranicz.ende ilościowe pułal)'U ćwic:reń oca.:i;
objęcJe środ:ka.mi zau.fa1Dia rejonu Morza śródu:·i em
nomorskiego.
„Zadanie polega na tym - czytamy w l«lrnu!Ili aby
~cac:e z obrad min'.strów w ma..iu ub. rok.u już w najbliższym czasie przystąpić d'O rozpatin:enia i uzgodnienia praktycz.nych środków tego ro•
dzaju, co sprzyjałoby umocnieniu zaufania między
konfrontacji
państwami w Europie. osłabieniu
militarnej, a następnie zmniejszeniu koncentracji
oraz redukcji sił z,hrojnych i zbrojeń na tym kontynencie. Państwa reprezentowane na posiedzeniu
proponują zwołanie w tym celu konferencji na
szczeblu politycznym z. udziałem wszystkich państw
europejskich, USA i Kanady".
na
i·nJcja.tywy pow.rooi~śmy
Do tej właŚl!lie
goszczenia
gotowość
Z.ieździe partii, wyrażając
konferencji w Warszawie. która przecie<Ż tak wiele ma do J)OoWie<lzenia w sprawach ,y;yjny i polroju.
Czas. w ja:klm od111ow1iliśmy i s.koń.i:retyz<J1Wai1i&my
propozycję. ma d•uże znaczenie. Sugeł·ujemy naiwią
zać znów dialog na płaszczyźnie możliwej do p-rzyję-cia przez wszystk ic h, a więc &tworzyć warunoki
dojśc ia do głosu rea.lfamlll i rozsąd•ku. W osta~mich
tYgodniach p0 stronie zachodniej. a zwłaszcza w
USA. c.zęściej bowiem słyszy s i ę głosy ziroinowokmne. zapowiedź prowa<izenia pol ity.ki z l)O'ZyicjJ siły,
przy9piesza nia zll<ro.ień. zakłócania normaiłnyich stosu.n'.ców .„ Górę biorą tu i tam tendencje a·nfroopreżeniowe. Wyciszyć je mo,żna i trzeba rozwinięciem
kon&truiktywnego dia.!ogu podjęciem -próby ro.zwlą.zania barozo neikające.go sooleczeń.st,wa prcibl-em11 zbrojeń.
stolic moiż.n a
Już z pierwszych reakcji różnych
wni05kować, że pro,jiozycja o<>ls,ka t.raffa na podatnv grulllt o<>Etycznv i jest przedmiotem szcze<;!óło
wych amaliz. Wy-wołała ona także diuż·e zainiteirew Genew'e,
.sowal!lie Kom'tetu Rozbroieniowego
:ctóry oblra<Luie z udziałem przedsta.w.:,Oie1i rządów
·
40 państw.

W.

11ad·
I ro-

zam.alom·łlem Ilię wcuś-

SŁAWSKI

filmu Felicldo. To U·rodZOinY i:mzywóidca lu<iowy. Jest ostro<Ż'ny w
swych poc,zyna.niach.. bez:kom'Plf'(>mLsowy w d.ziała.niu, wie że dła.
W1SIJ)Ólne.i spra.wy nie mooe PolPeł
niać blę<lów . Ln.ni to Nepomuceno,
Kleryk i zamknięty w sobie. nieodgadniony Pablo (Wiaczesław
Tichonow).

CHILIJSKIEGO FILMOWCA

docz.ni.kow) s.tary robotnilk, któremu i:t~ie nie szczędziło cięż.kich ·
Gorzka 1.rO.nia !ooo
dośW1 adc;t.eti.
!i;iem
spr a.wiła. ie· k>iedyś · był gótini>
w kopalni „Santa Elspera1nza" teraz znalazł sie tu .ia:to aresztaint. To człowiek spokojny i mado madry. w przeciiwicństw!e
ksvmałisty Cad0sa. który samotnie oorga.nizuje atak na k.ierOłWnic
wnruszcze.nia
two o~ i tą<la
więźniów. Ale dOikąd? Osada le<ŻY
p".>Śród ria~nacvch się kilome-trami pi.asC<ów pustymi. allli tam wody ani warunków do Ży<cia . Bezmyś1no~ć tego l)OOtęJJku iest oczywista dla ws:zystkich pr~ samep0<11:ln111a
go Cairlosa ... Ucieczka
J)rzygotowana,
być oc!Powiednio
mrusimy wszvscv
przemyślana..
tale.ie ies1 za~
diziałać wswLnie da.nie dru1giiego bohatera nasze~o

O KRYMINAŁACH

nabierał

rokowań.
europejis.k.iej
Focmułująt11 propozycję z.wofa.nia
ministrowie spraw zagranicznych
lłonferencji
pa1istw Układl\1 Wait·szawsk!ego wymieniaJ.i nastę
ou..iącą tema.tykę: notyfikację więik.szych ruchów
wojs'.i: i diuriych ćWlicz.eń sił powietrznych oca,z marynarki wojennej, przeprowadzanych w pobliżu

do

polJ.tycztiracyJ·ny dlla więź.niów
nych.
się
spOtY'ka.ją
I tu właśnie
glów1ni boha·te<r<>wie naszego fiiLm1u
- prredstaw iciele ba.rdzo rórż,nych
g.rup sPołecznvch - wszyscy bez
u:znami
względu na prze:conamia
za pol:tycz.nych prze.steiixów.
Ka(Pa/W~
O~o Don Lorenzo

Z SIMENONEM NIE TYLKO

mm.le moje

mieJ\SICe nowe faikty mitl.ihlI'niebezpie'czeńs.tiwo na naszym
ne. powięikszające
kontynencie. Mamy tiu oczywiście na myśli decyu:ję
NATO o produkcji i rozmie.szczeniu w Europie zachodiniej nowego typu broni ra1kiet01Wo-Jądrowe.i.
wbrew
zostało
które to · postanowienie poddęte
ostrzeżeniom w.s.póLn.óty krajów socjalistycen~h ~
- co przypominamy - na prz.e:tór radziookiej propozycji, aby na ten tema.t pr-zystąpić natychmiast

sza, że pr~deii mają

Wszy,ocy on.i muszą dogłęl:nie
swe p0,,glądy. , uporać
.sie ze złożonymi problem.a.mi oomoralnymi. Ich wyi
lity~znyml
ziwolenle· zruleżne 'j.e.;;.t od cifftowitej jedności poczyollań. Tyliko sł.l
n ie zjed,noczeni mogą liczyć na
zwycięstwo nad faszyz.mem.
Tak więc ..Santa Es.pera.n.za" to
S1Wego rodza.ju metafora i umO<Wność. ChciP!iśmy w na.'l!Zym filmie
- stwif>rdozil S. Ala.reo.n - wyjść
POZa ramy kon1kret111ych fak1ów
a!I'tyPOlityc.mvch w kforunku
zrewido•:wać

uogólnie·ń,
styrzr.o-filozoficz.n~h
Dla.teJ?o z rozmysłem nie daliśmy
na~zei stalI'ej górnkzej osadzie określ0tnego adresu g-eog~aiiczolle~o
- wydalt'zenia, ~dóre dzieją się na
filmie są odbiciem procesów cha-

raktervstycznych d1la wieliu klra.lów Ameryki LacińJSJkiej.

Liege
tra1Dcuską. Mies.zikali u na.s .w
niezby>t za.mooni, ale chówJ wiedizy rosyjscy studenci. Dzięki nim o<>Zlllałem dzieła Puszki.na. Ale
najwię(rnzy wpływ miał na llllllie Gogol. Jeśl: chodz.i o Dostojewsklego. choć to paina m;:xi;e zdz'.r.vi,
z całej jego twórczości naisilnieime wra.żemie z.rob!ł
na mnie jego „Pamię<Ł.nik p!sa!I'za" Fo:! wtpływem
.. Ma.tik i" Goorikiego napiisdem ksia-bkę „Listy do
matki". Więc. jak pain wid.z.i„ Cconeiks.ie były bliskie ...
nle<J n-iri z

- Istotnie. A teraz skierujmy się na Zachód.„
Do kogo z przedstawiciel! rozlicznych ~kół francuskiej literatu•ry z

przeszłości

}>(>Wraca pan naj-

częściej?

- To }esł bardzo tll'Udllle pytanie. d•J.aitego <>glfa•niPo
sięgam
Najczęśc iej
~ę się do paradoksu.
„Dzienn-ii:c " braci Goncourtów. któr~h ZTe&Ztą nie
lu·bię.„ Na\eżą oni de> obcej mi .wvtwordęj" szkoły Uterackie.i. Co gorsza. sam · k iedyś hołtlowałem
pisząc elegancko-POwi.erzchowne POtej szkole,
wieści. Jeci,naikż.e .,Dziennilki" Gomcom-tów są nie. zawierają masę
zwy•kle interE!)Sujące. poniewa,ż
s~trze.żeń w za:nesie orofesji pisa.rza i pr<>ceti·U
pamięt.n '1ki,
twórczego. Zresztą ró:i,nego rodza.iu
ws·pomni.emia i dzieinn.i>ki zawsze były moją najul1ubieńszą lektuirfl. No. aJe d.OiŚĆ o tym. Tera.z ·ja z
kolei za.pytam o coo pana„. Jak u wa&. w Z:wiąz
ku RadcZieckim powodzi się uprawianemu prze.z n2s
niellbyt
nos.i
obu gatunikO<Wi, :ctórv n.iesłottsz.nie
chlu11:me m.ia1Do .. kryminału"?
- W ostatnich latach stosunek do niego wvratnfe się zmienił. Tolerancję zastąpiło poważnie.is-ze
traktowanie. Chociaż trzeba pn:yznać, że t11 I
ówdzie zachowało się jeszcze podejście do powieś·
ol kryminalnej, Jako gatunku drugorzędnego, sto-j~·
rozwoju
wielkich magistrali
cego na poboczu
llterataey.
Człlclfw ~ek
- Wyndika to z braku komrpet.enc.li.
kompetentny nigdy tak nie powie, ponieważ z pewnoocią nieobca mu jest klasyka . i grt!ckie tra.<'e. diie. A tam bohate.rowJe obnażali się duchowo pod
V."PłY'Wem ek.strema.lnych ctla nich s.vtiuac.iL To saIlllO d,z:ieje się w powieści kryminał•ne.i. My, pisarze. obsea-wujemy boha~e.ra właśnie w .k,rytyicznyan
momecie. Jesteśmy J)Odoib'Ili do lekrurzv. któr·zy m1Ull'Zll wtrur.gnąć .S:tal-pelem w schorzałe miejsce i odkryć istotę choroby. Chod.zi jedna•k o to. że niest~y. nie wszyscy pisarze ta.k POGtepują. Zbyt jeszcze cze.sto w UJ>rawianym przez nas ga~1Unku . przeJ)la.-ją się diwa pojec.ia: • .. p'.sarz." i „literacki wyrobnik". ~le na io jiuż nie ma rady ..•
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Miał to być film sensacyjny.
Ta scena w scenariuszu była
niezwykle prosta. ·

Para szpiegów dokonała kradzieży supertajnych dokumentów i uciekała samochodem w
kierlllllkU granicy. Po drodze
mieli zamienić samochód, aby
zmylić ewentualnv pościg. Chytry kontrwywiad dostatecmie
wcześnie

zorientował

się

w

sprawie - za przestępczą parą
w pewnym oddaleniu jedzie samochód milicji. W takim stanie
rzeczy zamiana ~amochodów w
czasie postoju staje się niemoż
liwa.
Szef szpiegowskiej centrali
podejmuje decy7.ję. Na trasę
wyjeżdża identyczmy samochód
z podobnymi ludźmi. Zami~na
załóg ma się odbyć błyskawicz
nie w czasie manewru wyprzedzania, na 9czach jadących z
tylu miUcjantł>w.
Scena jasria i prosta. Do jej
wykonania pot-zeba czterech
kaskaderów. Czytam i powoli
zaczyna narastać we mnie wezawwnętrzne dygotanie. To
sze tak, kiedy zaczynam przygotowywać się óo roli. Denerwuję się kilka dni przedtem,
zanim rzeczyw1ste niebezpieczeństwo nast~p!.

jak to zrobię. Potrzebuję jeszcze dwóch pasaże
rów. Kierowca do drugiego auta
to mój przyjaciel,
już jest Bogdan. Za kółk' em tylko z nim
mogę · spać spokojnie. Wiem na
co go stać.
Wiem

już,

Po paru godzLnach telefonicznych poszu~iwań mamy brakującą dwójkę „kamikaze": chłop
cy z przeszkole:11em komandoskim aż palą się, aby nam, otrzaskanym już kaskaderom,
pokazać swoje 11miejętności.
Na raZJie wierzymy im na
Przygotowania zaczynamy od wyboru aut. Według
scenariusz.a miały to być wozy
sportdwe (dwudrzwiowe). Nie
zgadzamy się na to. Potrzebujemy dwu identycznych samochodów czterodrzwiowych.
słowo.

Po dyskusji z reżyserem stana tym, że dostaniemy dwa
Fiaty 125p Akropol z silnikiem 1.800 ccm i 5-biegową
skrzyni-ą biegów.
nęło

Przyprowadzńli

auta.

Mamy

trzy dni.
za
Kilkadziesiąt kilometrów
miastem znajdujemy stare pasy
startowe. PróbuJc.my.
Trzy, dwa; Jeden, stairt przez otwarte o.kno.
Jedynka już witteszczona, trzy-·
mam sześć tysięcy obrotów.
Strzelam ze sprzęgła, rwiemy
do przodu. Zmieniam biegi bez
zdejmowania nogi z gazu. Dwójka, trójka, iidziemy łeb w łeb,
czwórka, piątka - ta sama sytuacja. Do końca paBów jeszcze
trzysta metrów, muszę tego
skubańca ograć, ale jak? Zrobię
rzut bokiem. Ciekaw jestem,
czy pójdzie na to? Suchy beton
żeby
ma dużą przj"czepność,
rzucić auto. w ślizg, trzeba stu
kilometrów na godzinę. Przy
mniejs~ej prędkosci może mnie
po.stawić na dach.
-

krzyczę

Jeszcze pięćdnesiąt metrów
do końca pasa. Już! Redukuję
do trójki, rzucam sterem w lewo i podcinam ręcznym hamulcem. Kątem oka widzę 110
na lic.miku. Zerwał, poszedł w
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ślizg. Prawą

ręką

spuszczam

już kontruję,
ręczny, a lewą
redukuję do dw:1jki i odjeżdżam

w przeciwnym kierunku. Obrót
o 180 stopni zrobiłem w ułam
kach sekllllld. t\le w oknie z lewej strony uśnu<.chnięte pycho
Bodka. Niech t;tol Przewidział,
co zrobię i w tym samym czasie
wykonaliśmy piękny nawrót na
dwa samochody. Szkoda, że nie
było kamer. Taka scena mogła
by się przydać w jakimś filmie.
Zatrzymujemy auta, zapalamy papierosy, milczymy chwisalwa śmiechu.
lę, a później
Krztusimy się, polrlepujemy po
plecach, całujemv z dubeltówlci.
Zrobimy tę scenę Wiemy juź
jak!
przejazdów.
kilka
Jeszcze
Synchronizujemy zbliżanie bokami samochodów. Dochodzimy
do 10 centym<:'trów. Starczy.
Teraz niech komandosi się popiszą, zobaczymy czego ich w
wojsku nauczyli.
Drugiego dnia trenujemy już
od rana. Pas ma 4.800 m. Początkowo

jeździmy

pięćdŻie

siątką. Zaraz po starcie ~bliża
my się do siebil! na 10-15 cm.
Wszystkie okllla otwarte. Pasażer Bogdana przechodzi z prawego przedniego fotela na tylną
kanapę, kuca na niej. Jedziemy
łeb w łeb, staram się, aby pokrywały

się

słupki

między

oknami. Jest. Kątem oka widzę
komando5a na słupku.
rękę
Mignął cień i już jest w moim
aucie. Teraz kolej .na Bogdana.
Przyspiesza troc'1ę. Kiedy tylne
- boczne olmo jego Fiata zgrywa się z moim {.lrawym przednim - „mój" koma•n dos skacze.
Nie zdążyliśmy Lgrać szybkości
- skacząc ude"."ta głową w bok
samochodu! Odskakujemy od
siebie. Zdążyliśmy! Miał szczę
ście. Głowę chrcnił kask, ale
łokcie i kolana poważnie otarte. Dlaczego nie czekał na znak?
za szyblci
Tłumaczymy mu jesteś, koleś. Kaskader dziesięć
razy sprawdzi, zanim raz zrobi.

Umawiamy
wytwórn-i.

się

na rano w

pechem.
zaczynamy
Dzień
Pochmurno. Nie ma· rojęć. Pr<5co
gnoza pogody r.apowiada
prawda więks1,e przejaśnienia ,
ale dzLsiaj ze zd;ęć Lici.
Przez kolejne trzy dni klę
w żywe ka
mienie.
liśmy meteorologię

Wreszcie jest słońce! Jed >.ie
my na plan. Przygotow.a.nia d(,
nerwówa
zdjęć i narasta iąca
Obaj z Bodkiem już ją znamy,
ale nasi komandosi jeszcze nie.
Palą jak -smoki, ·łażą za kamerzystami i całym personelem
pomocniczym. Ucinają flirt z
cbarakteryzatorkami. Zaczynaja
pozować na bohaterów. No, tall'
- dziewczyny ria planie. to ·pa~
gotowi su:;
nowie kaskaderzy
zabić, byleby tylko zabłysnąć.
Nareszcie można. Dwa próbne
duble i jeden ptzE'!jalld na czysto. Biorą nas z dwóch kamer.
Jedna jedzie pved nami i filmuje najalld, druga imituje
spojrzenle kłgaJą~j milicji, ·
:Klaps! i:tuszamy: K'.~mera "jadąca przed nami jedzie osiemdziesiątką, jestesmy za nią dwa-

dzieścia

metrów. Komandosi
Stop! Mało dynamiczne. Powtarzamy. Ustalamy, że
kamera przednia pojedzie setką.
Skok! Niby dobrze, ale reżyser
niezadowolony. Przerwa. Palimy
papierosy. Jeste~my skwaszeni.
Tu, na planie, najwyższą nai
grodą jest uznanie reżysera
kamerzystów. Na razie nie
wzbudziliśmy zachwytów.
skaczą.

nas 'la naradę. Kierownik produkcji namawia reżysera na zdjęc~a trickowe. Nie po to uwzgl'ędniłem w scenariuszu kaskajerów, żebym robroni się
bił trickową chałę reżyser. Jesteśmy za nim. To
sprawa naszego ltonoru. - Zrobimy to, szefie, przy stu pięć
Ptoszą

bo tylna kamera zarejestruje to
i wyjdzie fałsz: przecież przy
wyprzedzaniu na i:;rostej pojazd
wyprzedzający rue powinien hamować. Zdejmuję nogę z gazu,
Bodek dodaje l po ,chwili mamy
Bodka
synchron. Komandos
skacze. Krzyk i trzask u mnie
w samochodzie. Nie patrzę, co
się stało, wiem, że komandos
wpadł do środka. pewnie rąbnął
w coś. Teraz Bogdan przyspiesza, zgrywamy tak by mój koz
mandos mógł wyskoczyć
przedniego fotela mojego samochodu na tylną kanapę samochodu Bodka. Skok! Nagle
widzę zakręt w lewo i auto z
kamerą prawie r.a masce. W lewo! Pełny ślizgi Kontra, druga
kontra. Uff! Utrzymałem się na
drodze. Po praw0fa widzę· Bodka,
jak walczy z asfaltem. Przez
okno wystaje dolna połowa ko·
mandosa.
Hamujemy! Gdzie wóz z . kamerą? Jest, stoi w polu. Pojechał na wprost na zakręcie. Na
szczęście rów był płytki i nlc
się

nie

stało.

Było znakomicie. Reżyser zadowolony, tylko nie ma pew' ności, czy wszystko nakręcił.
Namawia nas na jeszcze jeden
dubel. Tym razem kierownik
produkcji jest stanowczy, zabiera kluczyki od samochodów.
jestem mu
mówiąc,
Prawdę
wdzięczny za to.

Nasi komandosi już się „bocharakteryhaterszczą" przed
zatorkami. Pal ich diabli mają do tego prawo.
To jeszcze jednak nie koniec
pracy. W dalszej części filmu
milicjantów,
grali
będziemy

którzy muszą zatrzymać
szpiegowskie samochody.

oba

Jak to zrobić? W scenariuszu
podano szczegółowe czynności.
ale były one ~byt szablonowe.
z nami.
się
Reżyser zgodził
Wymyśliliśmy końcówkę. Rzecz
zaakceptowano. Gramy na planie!
Scigane samochcdy

dokonały

i
już zmiany załóg
jadą drogą. Za nimi

grzecznie
radiowóz
milicyjny. Zbliżaią się do miasta. Zatrzymanie musi odbyć
aby nie
się przed miastem zgubić uciekinierów. Radiowóz
gwałtownie prz1spiesza i dogania pierwsze auto; drugie jest
jakieś 200 metrów w przodzie.
Kiedy ścigający i ścigany zrównują się, milicjant lizakiem nakazuje zatrzymanie. W tym momencie pasażer szpiegowskiego
wozu strzela. 1\ilil!cjanci z tylnego siedzenia również strzelają.
Wozy jadą coraz szybciej. Radiowóz zbliża •ię bokiem do
Mihqant killroma
ściganego.
strzałami rozbija boczną szybę,
i kiedy wozy prawie się s~yką
ją - wskakuje dn środka. V/ozy na chwilę r.JzJeżdżają się ~ .
mlOWU ocierają bokami. W tym
mOJffiencie drugi milicjant 1
bronią ląduje w szpiegowskim
aucie. Po chwili samochód zaBędą dograne,
trzymuje się.
sceny wewnątrz
oczywiście,
auta, gdzie komandosi znowu
się popiszą.

Tymczasem radiowóz mknie
dalej, aby zatrzymać drugiego
uciekiniera. Pozostało już tylko
dwóch milicjantów. To Bodek i
ja. Ten samochód musimy za-

trzymać

inną

lechniką,

żeb7

widz kinowy mógł przeżyć jeszcze jeden dreszczyk.
Doganiamy drugiego uciekiniera, zrównujemy się z nim.
Ja prowadzę, Bogcian daje znaki
do zatrzymania, lecz kierowca
nie zważa na ~ygnały. Jedzie
dalej, w chwilę później gwał
townie przyspiesLa i wyprzedza
radiowóz o pół długości. W tym
momencie pasażet strzela do
odpowiada
Bodek
Bogdana.
ogniem i pasażer bezwładnie opada na fotel. Kierowca kontynuuje ucieczl{ę. Oba wozy idą
równo obok siet.1e. Zbliżają się
do prawego zak:rętu. Na łuku
zauważają nadjeżdżającą z przodu cię:i:arówkę.
Radiowóz gwałtownie przyspiesza, wyskakuje przed ściga
nego i gwałtowl'lie hamuje. Uderzenie w tył radiowozu, który
wpada w Poślizg i przewraca
się na bok i ńa dach. Auto
szpiegowskie wpada na milicyjne i zatrzymuje się. Kupa szkła
i kurz. Cisza. Po chwili nadjeżdża nowy rad10wóz, z którego " wybjegaJą milicjanci i wvc1ąga)ą ~y.roicJ\ kolegów, ży
wych - chociaż ' solidnie poturbowanych i nie mniej poDrugi
turbowanego <;zpiega.
„nie żyje", zastrzelony przez
Bogdana.
Kiedy zakońC.lyliśmy naktę
canie tego ujęcia - zachwytom
ekipy filmowej nie było końca.
jak pawie.
Byliśmy dumm
Zrobiliśmy kaskaderski SUPER
DUBEL.
Zonom lrupilismy kwiaty.

dziesięciu.

Popalili, od1po<:zęli i do roKierownik protestuje. Ostrzeboty, Powtarzamy Pięćdziesiąt
ga nas. Jeżeli uszkodzimy auta,
ka, zbli:i:enie, naipierw skacze
o innych wypadkach w ogóle
komandos Bodka. Jest. Bodek
nie chce myśleć - to tak nam
wyprzedza. Synchroniza-cja da popalić, że już nikt nigdy
jego boczine - ty!ne okno, moje
nie zatrudni nas na planie.
boczne - przednie. Jest. Tak
trzymać. Jedziemy, metry ucieCholera wie co robić? Kiekają, -a mój potłu<'zony nie skarownik straszy rrzepisami, recze. Zdrefił, skurczybyk! Spochłop am.bitny i nie
żyser glądam w prawo - nadal pełny
na planie. Patrzę
fuszerki
lubi
synchron. Walnąłem go w za- · na Bogdana, spogląda obojętnie
dek z całej siły Wyskoczył jak
w bok, tylko pa :ce prawej ręki
z kataipulty. Nareszcie pierwsza
na spodniach.
wybijają rytm
udana próba.
Szkoda czasu. Jedziemy! Komandosi szczęśliwi - nareszcie
komandosów?
Postraszymy
popiszą się pr.zed damami.
Kciuk do góry I pełen gaz. Na
liczniku sto pięćdziesiąt, hamoZmiana samochod6w pod kawanie, redukcja, nawrót. Chło
dotychczasowe były
mery
paki pobledli, ale trzymają się
zbyt· wolne. Reżyser chce mieć
dobrze.
jeszcze ujęcie z wnętrza wozu
i wsadza do mnie kamerzystę
Robimy trzy rundy na· peł
- zn;tkomitego pana Włodka,
nym ga'rie - niech się oswoją
speca od filmowania kaskaderki.
z szybkością.
Jazda! Umowa z reżyserem
Dosyć zaibawy. Wielokrotnie
jest taka - jeden ~obry dubel
powtarzamy przeskakiwanie, ·za
i koniec na dzisiaj. Szybkość
zwiększając
karoym ' razem
przy sk'Oku 15Q km na · godzinę.
kiedy
Kończymy,
szybkość.
Długość przejazdu około 5 k!!t·
chłopcy skaczą przy osiemd:zlieBogdan jedzie po· prawej
siątce. Umawia.my się na jutro.
stronie. Ja gram auto wyprzedzające. Ruszamy! KlapS'l BogNazajutrz trenujemy do u.paddan odjeżdża, ja muszę g-0 dołego. To już ostatni dzień przed
gonić. Startuję po 15 sekunKomandooi skaczą
lldjęciami.
dach. Od razu idę ostro. Sto,
przy setce bez mrugnięci,\I okiem.
sto trzydzieści, sto pięćdziesiąt,
Nasz sy;nchron też się zgadza,
sto siedemdziesiąt, dochodzę go,
potrafimy przez kilometr jeTeraz synchronizacja. Za szybchać stówą i utrzymać odlegko! Nie mogę nacisnąć hamulca;
· ·
łość 10-15 c:m.
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Nie, nie będzie bo felieton o
poezji współczesnej, której zarzuca się
tradycyjnie już brak komunikatywności. W nowym zbiorze wierszy Tomasza
Soldenhoffa jest taki znamienny cytat: Mlodemu czlowi ekowi. który pracuje, ma wlasną
rodzinę, taka poezja z wielkimi
ludzproblemami egzystencji
k i ej - odbiera po prostu chęć
do życia - twię-rdzi praoownica przedsiębiorstwa „ELBET".
Ponury sens takiej wypowiedzi
nie ~wiadczy jednak przecłwkd
poezji.
Przeciwko pewnym artystom
natomiast kh wypowiedzi. Ostatnio spotkałem taką
osobliwość na łamac'fi młodzie
żowego pisma o bardzo pięknej
tradycji.
świadczą

przeprowadza
pismo
Otóż
ankietę poświęconą problemom
twórczo ś ci plastycznej. Młodzi
odpowiadają na pytaartyści
nia. Np. Czeao oczekuje od ciebie odbiorca?
Artysta odpowiada . (cytuję):
Moja twórczość dotyczy ekstremów rzeczywistości, marginesu
specyfiki, jakichś zaledwie frakodu
gmentów wspólczesnego
wizualnego, przek azu informacji, estetyki . Nie zawieram w
zmiany
proj ektów
obrazach
świata, ni e sugeruję własnego
stosunku do rzeczywistości, nie
opisuję. ( ... )
nie
moralizuję,
być zrozumiany
Chcialbym

PROPOZYCJE

zaakceptowany, ale Jeślt nawet
tak się nie dzieje, będę konuprawial swoją
sekwentnie
drogę twórczo~i.
Proszę raz jeszcze przeczytać
tę osobliwą WYI"Wiedź. Z tego
srownego mętliku wyłaniają s ię

dwa elementy. Po pierwsze artysta nie odpowiada na pyt<'lnie
cze;o oczekuje od niego odbiorca, Mówi natomiast czego on

,...

POETYKA

Jak rozumiesz
Na pytanie
wspólczesnoU swojej sztulci artysta odpowiada: Wspólczespolega
twórczo ś ci
ność mojej
między innymi na odkrywaniu
m i strzów.
malarstwa starych
Na fascynacji tym malarstwem.
Również na zafascynowaniu sztu
ką wsp ó łczesną. Jestem pdzieś w
swoim punkcie hi,stori i ( ... ) mię
dzu ger eracjami, które cdeszly
t tymi które nadejdą. Poslugu-

'

NIEKOMUNIKATYWNOŚCI
oczekuje od odbior-cy. · Akceptacji mianowicie.
Po drugie artysta oświadcza,
obce mu jest to wszystko,
nie ma
sztukę co stanowi
stosunku do rzeczywłasn·ego
w1z11
wistości, nie ma żadnej
świata ... Nie ma żadnej koncep odżegnu.je się
cji moralnej,
takre od prostego opisu świa
ta. Przepraszam bardzo, ale co
s e ifs em
w takim razie jest
tej sztuki? Nie wiadomo .
że

:ię się językiem

znaków charakterystycznym dla mojej epoki ...
Przykro mi bardzo, ale jest
to wszystko w stylu „klituśbyć może ,
bajduś". Artysta,
(choć nie
znakomicie maluje
nazwiska w
dostrzegam jego
plastyków),
czołówce mł-odych
ale opowiada rzeczy bez sens u.
Jest współczesny, bo odkrywa
starych mistrzów? Jest między
Ludzie! Każdy
generacjami?
jest przecież między generacją,
która odeszła i tą która nad-

chodzL. To cri mówi artysta
•
to banał i ple-ple.

LESZEK RÓZGA

Po co mu pismo młodzieżo
we robi reklamę, każąc ple ść
androny na całą kolumnę, :tamiasit pokazać parę 1ego p rac?
Pa·nuje u nas przekonanie. że
artysta najlep;ej w y p owie się w
„Poez1a"
tzw. „autodefinicji":
kiedyś teź przygotowała numer,
w . którym kilkudziesi ęciu poetów publikowało sw<>je „autodefinicj.e". Debiuty młody.eh poetów w serii. Pokolenie które
wstępuje" były również zaopatr:rone w „autodefinicje".
Nonsens! Każdy artysta naj_
lepiej wypo\viada się poprze z
swoją twórczość. Dopisywanie
jej mac-zeń w sposób bardziej
lub mniej zagmatwany nie podniesie jej rangi. Ostatnio szczególnie plastycy upodobali sobie
bełkotliwe teoretyzowanie. Jeszcze ma to uzasadnienie w wypadku artysty miernego, który
jedynie bełkotliwą teorią mo,;,e
Ale
zwrócić na siebie uwagę.
przecież i bardzo utalentowa>ni
malarze piszą śmieszne zupeł
nie i niepotrzebne „autodefinicje".
Poetyka ni.ek;omunlrkatY"'"no<:!d
streszez.a się w haśle „maksimum nie.iasnych sformułowań
orzv minimum sensu". Jest to
.iPdf'l1. z najmodniejszych ostatnrio poetyk.
WIDOK :

•...„„„„„„„„„„„„„„mlill„„„„......„„„„„„„. ~
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W sklepie „Centrali Rybnej" niewielki
plakat przekonuje mnie, że sieja jest srrraczną r y bą ;łodkowodną. Nie muszę wierzyć
na s łowo. Jadłem sieje i jest to rzeczywiś
cie smaczna ryba. Ale ponownie przeKonać
się o tym nie mogę, bo akurat siei zabraposiadam ulotkę
kło. W swoich zbiorach
zathęcano
której
w
„Centrali Rybnej".
mnie i inny<'h do .. nowej przygody tCulinarnej''. do spróbowania kalmarów. Spróbojest
-W ulotce „CR'
wa łem. Można jeśr.
kulinarnych. do których
kilka przepis6w
potrzebne są kalmary. Nie s_prawdzę tyrh
przepisów. Dawno Już niP widziałem kalmara. Prawdopodobnie nie przyjęły się na
naszvm rynku Nie nawykliśmy do iedzenia
cze e:oś takiego Tak zresztą., jak nie mamy
w ZWY<'Zaju jeść dużo ryb.
Sprawa nie jest jednak wcale taka bła
TeC'hniczny" opublikował
.,Przegląd
ha.
sv"'" l!O czasu rozmowę z dr Johnem A;a11Pm
G ' ,Handem. !Zefem depart111?1€ntu zarobów
mor•kil'h FAO Z rozmowv tej wynika. że
z morza C'ZerpiPmv około 18 proc. białka
zwiPt'zereiro. Na rałvm 5wlecie łowi się poa niektórzv
wvż,,ij 70 milionów ton ryb,
sp 0 C' ialiśC'l utrzvmnia. że eórna eramca tvrh
połowów wvn0<;I około 80 milionów ton~ a
wier iesteśmv iuż blisko końca. Optvmi~ri
twi rrlza natomiast. że możM łowić do -:!OO
milionów ton rorznie bPZ ozkodv dla żvcia
w morzac-h. Dr .Tohn A. Gulland nie jest
t!l k i!Tf oot vmi•ta i •Z'lruje moż1iwMci roc-znvrh oołowńw w morzarh ~wiata na około
tno m ilionów ton ryb, •korupiaków i mię
cz' ków.
Mamv wie<' p ewne możliwości żwiększe
nia flo„t11w ryb na naszP •toły, rozumleja<'
.. naszP" Jako nie tvlko oolskie. Bo na rałvm •wieMP lnrlziP m11rtwia s!e nad ivWiPni Pm innvch ludzi. W •wiat.owym iadłospi
. ~iP rvbv i .. frutti rli mare" stanowia wralP
mor7~ <' 11 pozvcje Dla niPktóryc-h lud6w iesl
to <tłńwnP oożvwi 0 l1iP. J\le niP wi;zyscv m~
j" ~otwv r'ootpn do łowisk. Ryby na · ó~Pl
0

te
lubią płytsze wody szelfowe. A
dokładnie podzielone. jak nesztą i
wody głębsze przylegające do szelfów kontynentalnych. Mieliśmy już nawet , wojnę
dorszową". Obecnie też. co j a kiś czas, ktoś
komuś zajmuje statek rybacki za naruszenie umowy o połowach. Nasze statki pł;•
i
wają coraz dale.i po ryby. Nasi rvbac:v
naukowcy są autorytetami w sprawie poło-

ba.rdzo
są

już

.
wów kryla.
A mimo to z rybami u nas nie na.ilepiP.j.
Komt>nikat GUS o wykon aniu planu spo-

UWAGA
NA .RYBY
donosi, że
łeczno-gospodarczego roku 1979
dostawy na r.ynek mięsa, drobiu, podrobów
w poprocent
5,6
o
wzrosły
i przetworów
równaniu z dostawami roku 1978. aównież
o 5.6 procent wzrosły dostawy ryb i prze-

tworów rybnych. Ale w liczbach bezwzglę
dnych stosunek dostaw mięsa do ryby wyi
glada inaczej. Mięsa. drobi u, podrobów
przetworów dostarczono 1995,3 tysiąca ton.
ryb i przetworów r y bnych - 252,9 tysi;.~ a
fon. Nie wiem, jaki powinien być właściwy
stosunek spożycia ryb do spożyćia mięsa,
ale wiem. ze zupełnie nie potrafimy wprowadzać. ryby na nasze stoły
Przede wszystkim to, co podaje się w restauracjach bądź ryby przerobione już w
niesmaczne. W sprawa'r.h
konserwach są

kulinarnych jesteśi;ny z.deklarowanymi ko.TJ~erwatystami. Z konieczności musimy wprowadzać do sprzedaży coraz to nowe gatunki
ryb oceanicznych, łowionych na dalekich
łowi s ka c h. Przyrządzamy je jednak po staremu, tak jak przyrządzało się ryby słod
kowodne czy bałty9kie. A na świecie i!ttnieją setki sposobów przyrządzania takich
ryb. Kogo to interesuje, skom nasza gastronomia nie potrafi uczciwie sięgnąć do bogactwa kuchni regionaln)ch czy kuchni
staropolskiej. Jak nie ma karpia czy pstrą
ga, to nie ma żadnej ryby w galare~1e, bo
na nic innego nie starcza już fantazji.
Chłodni co prawda nie mamy w wystarsię zbaczają c ej ilości, ale chłodnia stała
sklepach są tylko
wieniem dla „CR". W
ryby mrożollt!. Nigdv jednak nie wiadomo,
jakie to będą ryby. Mojej ulubionej siei
dawno już nie widziałem. A i innych ryb
z tych lepszych i smaczniejszych gatunków
również . Kiedyś zdarzało się kupić filety z
soli. Dziś pozostało tylko wspomnienie Tak
jak wspomnieniem są świeże ryby.
przed wielu Jaty podjęto iniPamiętam,
świeżych
cjatywę sprowadzania do Łodzi
tyb prosto z morza. Przywożono je ~pecjal
nie wysyłaną na Wybrzeże ciężarówką . Nie
ze
trwało to długo. A słyszałęm od kogoś
znajomych, że świeże ryby prosto znad morza można dostać w ... Opolu. Opole leży
chyba dalej od morza niż Łódź. Pewnie, że
w t akim przypadku klient . musi , wiedzieć,
kiedy i jakie ryby będą w sklepie i że bę
dą bez wątpienia. Inaczej kfienci będa chod zić daremnie. a ryby będą się psuły.
I przetwórnie wiele mogą zrobić dla popularyzacji ryb na naszych stołach. Tdźtie
do „rybnych delikatesów" I kupcie konserwy firm zaęranlcznych, a później naszych
i porówna.icie ich smak. Komenturz zbi;ddny. Ą jednak ryby mogą i powinny być
smaczne.
MARCIN RODAK

LEWYM .OKIEM
wspomnień
Czytanie cudzych
jest dla mnie zajęciem pasjonua nawet
jącym, także wtedy szczególnie wtedy - kiedy autor nie jest żadną postacią hist.oryczną. żadnym sprawc'll dziejowvch wvdarzeń a za to mówi
znanych
o czasach I sprawach
mi z mojego własnego doświad
cze nia.
Czytam tych rzeczy mn6stwo,
nie zapom i nając jednak o druPisanie
medalu.
giej stronie
ws pomnień to przecież czynność
i
z natury trochę narcystyczna
autor rnużeby nie wiem co si w nich wypaść trochę lepiej
od swego otoczenia, musi dążyć
do podobania się czytelmkom, a
ludziom mądrzejszym od
więc
tamtych. którzy żyli w<półcześ
nie z O.Plsvwarvmi zdarzeniami.
tamtomądrzejszym od samego
czesnego autora. ludziom oceniaz
luź
jącym tamte zdarzenia
d:t.!eslątków
perspektywy paru
lat.
Czytam wiele wspomnień z onie
wciąż
i
wojny
kresu
by
kt6re
stronic,
znajduję
odwzorodosadnie, wyraziście,
okres
szczeg61ny
ten
wały
jakim były pierwsze miesiące po
kapitulacji Rzeszy dla Polaków,
którzv znajdowali gę wówrzas
na ziemiarh nlemieC'kich, zwła
S7<'Za w kh zachodnie.i cześci.
te:7. dotąd żadnej
NiP podjęto
próbv rzer1,o\vego, historycznego
u iecia tego okt esu . Mamy tvsią
ce przvrzvnkarskirh prac dotyczarvrh różnvrh odcinków frontu. różnvch rodzajów konsplracii. mamy monografie poszczeirólnvrh ocMział6w I oddziałków.
monol'rafie reelónów. oowlatów
rozI wAr•zaw•kl<'h dzielnic.
przejawach
pr11wkl o różnych
koncentracyjż ycia w obozach

przed uruchomieniem normalnej,
nych i w jenieckich obozach olegalnej repatriacji. Ale ja bym
ficerskich. Nie ma prawie wcachciał nareszcie przeczytać wspole książek o żołnierzach w niemnienia kogoś, kto wówczas, w
woli. czyli o stalagach i komenlecie 1945 roku, mając dwadzleś
derówkach. Jeżeli nie wiecie, co
.da pare lat. nie umiał kierować
właśnie
to komenderówka, to
·dlatego, że nikt o tym nigdy nie · się na co eł.zień tak zasadniczymi
i patetycznymi motywami, kto
ruszano
napisał. Obozy dii:iisów
nie chciał wracać - i żeby naparokrotnie w bardzo indywidu·pisał, dlaczego nie chciał, ' dlaalnycli. wspominkach. nikt jedczego I kiedy wrócił, co się munak nie pokusił się o jakąś wnisię
siało stać, :foby wrócił, co
i
kliwą próbę charakterystyki
stało, że zwlekał.
syntezy. O bardzo szczególnym
kocha
bardzo
Sterner
Wacław
Cywilnej
tworze - Gwardii
swoje oficerskie buty i oficernigdzie ani słowa. O wyższych
ski, „pi&letowy" styl bycia. Dostudiach organizowanych przez
staje się do niewoli w powstajuż
ani słowa. A
UNRA -

FELIETON DLUŻSZY
OD INNYCH
fald, ie nikt
i znaczącą organizacją kompanii wartowniczych w strefie amerykań
skiej, ani polską prasą tamtego
okresu, ani iyciem kulturalnym,
(były
szkolnym
teatralnym,
gimnazja,
podstawowe,
szkoły
matury, studia).
Wiele obiecywałem sobie po
książce Wacława Sternera „Gefangeni i dipisi", Nie. to jeszcze
nie było to. Bardzo pięknie
słowa:
świadczą o autorze jego
wra„Chciałem jak najprędzej
cać do domu. Uważałem, że jest
to .moim obowiązkiem w stosunku do zniszczonego kra.lu" Barnawet
że wr6c!ł
dzo pięknie,

szczególnie . dziwi
nie zainteresował

się dużą

n~u warszawskim. Podoficerowie
przed nim na
niemieccy stają
baczność, oficerowie częstują koniakiem. Potem w oflagu - odmawia pójścia do lasu po gałęzie
własnego baraku,
dla ogrzania
bo konwencja genewska zabrania zatrudniać Jeńców - oficerów. Gałęzie muszą mu przyordyżołnierze,
nieść jeńcy nansi. Skarży się na dokuczliwość głodu w obozie, chociaż już 13 paź
jak sam pisze t>o
tygodnie
(dwa
dziernika
przybyciu do obozu) zaczął reguamerykańskie
larnie otrzymywać
paczki czerwonego krzyża. Znam
te paczki. Czekałem na nłe 1ł'
obozach żołnierskich trzy lata.

.Pn•

„Nawet bezbronni l lnłernowa- ·
ni jesteśmy zdolni do wszystkiewpadli
pisze. Niemcy
go" wr~cz w panikę słysząc że przybyli do obozu oficerowie z Warszawy. Zastani w tym obozie oficerowie wi:ześniowi to same
ze
safanduły, wiecznie skłóceni
sobą. Sterner jeszcze raz podaje
- jako zapamiętaną przez siebie - scenkę obcięcia palców O<I
ręki:.wiezki, przesunhit.:; ;;.;, ~tv
le za daleko w stronę sąsiada.
Ja też pamiętam tę- scenę, ale
z filmu .,Eroica". Sterner nie
sprawami
ma kłopotów „ze
seksu". Spuśćmy zasłonę na tę
sprawę. Sterner pisze po ucieczoficera, że groziło
ce jakiegoś
za złamanie
mu rozstrzelanie
słowa honoru. Nie za ucieczkę,
tylko za złamanie tłowal W j~
kim świecie cl pistoletowi oficerowie tyli?
W kwie.tniu 1945, jut po przejjc[u front6w, w Lubece, „nie
ma najmniejszego pojęcia o tym,
ie wojna jes:z:cu trwa". Nie moNie słuchał
gę· tego zrozumieć.
komunikatów, niczego nie czytał, z nikim nie roz111aw:iał? Za
to celebruje się tu eały ceremoszarże, rozniął garnizonowy ltazy, meldunki. fason jak jasny
gwint. Objęcie funkcji w obozie cywilnym - .czy to nie deNa
n:tandar6w7
zercj a spod
szczęście obóz prowadzony przez
Sternera okazuje się najlepszym
ze wszystkich l de.z ercja zostaje
usankćjonowana pnez pana majora.
No dobrze, to WS'Zystko na pewno było• ..A jednak , ciekam dalej na zrelacjonowanie całej prawdy o tamtym czasie, prawdy
bez gwiazdek i bez stawania na
baczność.

CWIEK

Wielu do stolicy zmie.rza,
A on z Łodzi aż do Zgierza.
\.. Rys. Stanisław l'J !s -Gra ' kow ' ki
Tekst: Mieczystaw M ich.at Sza: gan

SPOR'I

Samotność na torze
Słuchając radiowego sprawozdania z biegu narciarski 0go , w k'ór)·m wziął udział również nasz reprezentant - Józef Łusz c ze k, sta·
rałam się wyobrazić go sobie · samotnego na nar~ iarskim torze. o:>amotną była też Erwina Ryś-Ferens. Tę Samotnoś ć rozumi em jednak
nieco inaczej. Pewnie, że narciarz musi biec sam, podobnie łyh'liar
ka. Ale inni mieli w tym, czy innym biegu kolegów ze swojej drusm arami, j e~ li
żyny. Jeśli jemu nie wyszedł bieg, jeśli nie trafił
miał słabszy dzień, bo w szystko może się zdarzyć, to wi edział, że
gdzieś na torze, czy w następnym biegu wystartuje inny 7.awod:1i k
jego drużyny i może jemu pójdzie lepiej. Józef Łuszczek i Erwina
Ryś-Ferens byli samotni w takim właśnie sensie. Tylko oni mogli
coś zrobić dla naszych barw narodowych. Wszystko albo nic.
Józef Łuszczek w biegu narciarskim na 30 km był piąty, w bi egu
na 15 km - szósty. Erwina Ryś-Ferens w biegu ł y żvl'iarskim na
1500 m była 17. Strarone szanse - można powiedzieć. Wiadomo. że
nasi nie wypadają w Lake Placid najlepiej. Ale też nie liczylis my
na dużo. I trudno mieć do Józefa Łuszczka czy Erw~ny Ryś-F erc:~ s
o to pretensje, tak jak trudno mieć pretensje do hokeistów, że po
ładnym zwycięstwie nad drużyną Finlandii, ulegli hokeistom Zwi'łz
ku Radzieckiego. Są po prostu slabsi. Odpadli też z konkurencji
skoczkowie. Stanisław Bobak na średniej skoczni zajął 10 miejsoe.
dziesiątki.
Można si~ieszyć, że z.palazl się na końcu olimpijskiej
Może jeszcze Piotrowi Fijasowi uda się dobry skok na wielkiej skoskok
taki
mu
jak
Ale
skoczniach.
dużych
na
skakać
lubi
czni. On
nie wyjdzie, to też nie będziemy mieli do niego o to pretensji. Ja
przynajmniej na pewno.
Pisałam o tym, że oceniamy nasze sza,nse realnie I na wiele liczyć
nie możemy . Nasi reprezentanci są bowiem samotni na torze. Samotni są też w kraju i w tym całe nieszczęście. Pisałam ró,,,,ni eż o
tym, że masowy ruch narciarski dopiero się zaczyna i ja)t wytrwamy w jego rozwijaniu, to może narodzą się następc y. Ale troc hę
trzeba będzie na to poczekać.
Zastanawia mnie inna sprawa. Otóż Polska, CSRS i NRD leżą w
takiej samej strefie klimatycznej, mają podobne warunki te:·enowe,
może najgorsze mają sportowcy NRD, bo góry są tam jed,:nk n i ż
sze, a przecież najsłabsze wyniki w sportach zimowych ·os iągamy
my. Czechosłowacja słynie z dobrego hokeja. NRD w ogóle słynie
z dobrych sportowców. Ale skoczkowie z NRD niejeden raz j ciż
zadziwiali na wielu skoci:ntach Europy. W tym samym bi egu, w
którym Erwina Ryś-Ferens zajęła 17 miejsce, Sabina - Beck er z NRD
zdobyła brązowy medal, Andrea Mitscheorlich była szósta, a Silvia
Albrecht - dziewiąta.
na inne konkurencje I wszęd:te
I tak można byłoby popatrzeć
znaleźlibyśmy reprezentantów NRD, którzy plasują się n a dobrv ,·h
miejscach. jeśli nie zdobywają medali. Sportowcom CSRS wi edzie
się gorzej, ale przynajmniej mogą liczyć, że hokeiści przywiozą im
medal. W czym więc tkwi tajemnica tego powodzenia?
Odpowiedź na to jest ba rdzo prosta i właściwie ws ~ysry j ą zn amy.
W NRD - po pi'ostu - dba się o sportowe wychowanie mloćzi e ży.
Wyniki osiągane przez sportowców NRD me są przypadkowe . Tam
się nie marnuje talentów. I to we wszystkich dziedzin ach spor tu.
Tam się inwestuje w sport masowy, którego rez,uJtatem są mi strzowie o światowym poziomie.
• My natomiast robimy odwrotnie. Stawiamy na jednostki. których
samotnie wypuszczamy na tor. A jak im się nis- powiedzie, to zaraz biegnie wieść po kraju, że ten czy ów już się skończył Moż e to
i prawda, ale kogo innego nie można wystawić, bo nie ma 1\.iist:vmwie są samotni. Za nimi długo, długo nic i dopiero po j awiaj ą się
zadatki na następców. O dobrze zapowiada3ącej się młodzi eży k rą żą
dowcipy, że się przez całe ż ycie dobrze zapowiada. I ni c poza ty m .
Trudno, aby był!> inaczej, skoro każdy dobrze zapowiadając y się
szybko jest eksploatowany i nie bardzo ma rz as. >tbv pn~ ą
wzbogacić swój talent. A tak dzieje się przecież nie tylko w sportach zitnowych.
Powoli coś się jednak zmienia I u nas. Takie $ą przyna.tmni ej sygnały. Mamy związki sportów zimowych. Byłoby dobrze, aby za i<:1 h
kadra narciarzy,
rosła
przyczyną te zmiany umacniały się, aby
łyżwiarzy, skoczków, aby garstka najlepszych nie ,czuła się samotnie na torze.

BOGDA MADEJ
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HASŁO NUMERU:,__Nie ciesz sie deszczem. Jeszcze zamarza!
Ze sportu

Sposób na

SPRAWA
łamy

gazet 8porto&dę nowa
Pillta.rza WKS Sląsk
Wrocław Władysława żmu
dy. Nie podpisał on kontrak·
tu· ze swoim klubem. litawla·
jąc
wysokie wy:maganla fi.
nansowe, na które klub nfa
chclal się zgodzAć. W rótnych
wypowiedziach prasowych utrzymywał.
że
WKS Sląsk
,nie wywiązał
się"
wobec
niego w okresie choroby
t
rekonwalescencJi. W. żmuda
miał
operowąną w
Wiedniu
nogę.
Przedstawiciele WKS
SląSk
twierdzlll coś w•ręc-z
przeciwnego Oni chclell po·
móc, ale Władysław żmuda
nie przyjmował ich nomocy,
albo
przyjmował
ją
tylko
częściowo.
W końc•1 złożył
prośbę o zwolnienie
go ze
Sląska. Mlal przejść do RTS
Wid<Zew w Łodzi.
Rmp<>C2ąl
·· nawet w tym klubie trenin·
gi i Jak podała jedna z gazet, ·był z drużyną RTS Wi·
dzew w Lublinie, gdzie widzewska Jedenastka spotkała &tę z
jedena~tką
Motoru.
I oto 13 lutego 1930 roku
wrocławskie
„Słowo Polskie"
doniosło. a .. Przegląd Sportowy" powtórzył, że Władysław
żmuda został.. . powołany
do
służby woj~kowej w 1edne1 z
jednostek Sląsk i ego Okręgu
Wojskowego Tak więc z0<>ta·
nie nadal w v:ojskowym klu·
ble.
W całej tej historyjce J.,.,-t
wszakże jedna s.i:>rawa :i:adz1·
Flrzez

wych
aprawa.

przewinęła

wlająca.
Władysław
urodził się 6 C'Zerwca

Amatorzy

telekomunikację
W związku z trudnościami ka·
drowym.t ja.Ic,ie napotyka
nasza telekomunikacja - a doty·
czą one zwłaszcza
poo:yskiwania nóg do pracy przy zakładaniu
siec! napowietrznych, opracowa-·
no nowe, atrąkcyjne wzory odzieży roboczej (patira: - z<ijęcle) .
Kłopot tylko w tym,
że przy
telefonach trzeba będzie zakła·
dać specjalne zasłonki
aby
rO<Zmówcy nie mogli po'lglądać
monterek tnstaJujących lub naDrawiających

i:ieć.

„Głos Robotniczy" doniósł ntedaiwno o sensacyjnej qadziety
dokonanej w Seulu. W Jednym 1:
tamtejszych sklepów skradziono
120 żywych tmij. Były to tmijo:
rzadkiego gatunku, których mię
so wpływa na wzrost pot~ncjd u
męt czym.
Gdyby mecz taka zdarzyła Slię
u na.s . na żml.lach zrobiono by
nalewkę. żmijówka 1ak głosi
legenda - jest dobra na wsizy.
stko. Tylko nie ma taikich od·
ważnych. którzy :!:mlję wło:!:yldby
do butelki.
N.N.

Pogoda
pogodziana
Watinego odk,rycia dokonano w
Polskim Radio.
Oto 14 lutego br. w programie
I ok. godz. 11 ,45 pewien dzlen·
nika·rz stwierdził, te:
Jeszcze do niedawna mówiło
się, że tak zwane łamanie w ko·
śclacb
zapowiada zmianę pogo·
dy. Teraz, dzięki biometeorologom wiemy, że łamanie w ko·
śclacb zapowiada Jeszcze nlewl·
docr.ne,
ale
Już dostrzegalne
zmiany ciśnienia, temperatury,
wilgotności,
zmiany kierunku
wiatrów Itp.
Na<Szym zda.niem jest to naj·
ważniejsze z odkryć . po odkryciu ma ,ła m a ślanego.
k.

Figle Czytelników

'TO
I
TAMTO

•) kropki postawtliśmy w m ieJ·
sca ch n1e'1ste>tnych .

Poprawka
z polskiego
Ogłoszerue z „Dziennlka Po.puJa rne.go":
KIEROWNICTWO
PRODUKCJI FILMU
„JEDEN DZIEN' Z MISTRZEM"

żmuda

195ł roru . Od 1966 grai w Motorze
Lublin, od 1972 roku w wal?'·
szawsl«!ej
GwardLI, od 1975
roku w wojskowym klub\tSląsk . Jak to sle stało te do
tej pory
nie odbył słutby
wo.fskowej? Grajac nawet
w
wojskowym klubie! Czytby
WKS S!ąsk bał sit:, te toł
nierza
Władysława
żmudę
mot.na b'e@lzle l)t"Zenieść dutbowo do · war"7RW9kiej t.egM•
A teraz jut nie!

DEMENTI

W po.przednim numerze „Załączni
ka" wprowadziliśmy w błąd naszych
Czytelników, informując o rzekomym
dowodzie is•tnienia telepatii (artykuł
„Telepatia istnieje!"). Oto. jak się okazuje, redaktorka B. Stel. z „Tygodnika Płockiego", którą, nie sprawdziwszy wszelkich okoliczności, uznaliśmy
za telepatyczne medium, popełniła po
prostu plagiat. Wskazują na to kolejne dokumenty, jak przedrukowanie
pod nazwiskiem naszej byłej bohaterki w tymże „Tygodniku
Płockim"
artykułu z „Głosu
Robotniczego"
i
dalszego - z „Dziennika Popularnego". W obu tych wypadkach zbież
ności sięgają 100 procent;
osiągnięcie
takiego wyniku nie jes•t możliwe nawet przy
nadzwyczajnych zdolnoś
ciach telepatycznych.
Więc
jednak
plagiat! A łącznie - nawet trzy plagiaty.
Jakże ostrożnym trzeba
być
przy
formułowaniu naukowych wniosków„.

glują.

..

• l.r

Ty w niego
chlebem

PO~ZUKUJE

na
Pewien wrocławianin kupil bo·
chenek chleba , w którym po roz·
krojeniu znalazł pocl.sk pistoletowy.
I masz tu.
Jakiegot newego
znaczenia
nabiera
porzekadło
„Kto w ciebie kamieniem . .".

aktorów

chłopców

l

n.!e<Zawodowych
w W!l.eku

dziewcząt

16-17 lat.

Clekawi nas z mistrzem czego.
czy - z jak.im ma być
ten
dzień.
Na pewno
nie jest to
mistrz języka polskiego. Stmerowalibyśmy go na
poprawkę
z
gramatyki.

t

POCZTOWE

Niedźwiedź
plisal!Qnf
o
tatrzańskim ml.siu, który po·
jawil się w okol~y Hall Kon·
dratoweJ. żartowaliśmy nawet,
że 31 grudnia 1979 roku wy.
szedł
na spotka.n ie Nowego
Roku ,
a później wrócił óo
legowiska.
Telewizja pokazała Jellnak,
te miś kręcił się w rejonie
Hall KondratoweJ również w
styczniu , a nawet I później .
Teraz , prasa donl<Miła . te „ta.
trza11skl miś nie tyje". Wladomoś6 o śmierci misia dyrekcja Tatrzań.skiegp
Parku
Narodowego przekazala I lutego 1980 rOlku.
Pfzyczyna
śmierci misi"' nie jest znana,
a sprawą zajęła się zakopiań
ska MO.
Smutek ogarnia cz!Cl'Wieka,
gdy pomyśli
te być mote
samot!ly niedżwiedź,
który
Halę Kondratową
wybrat na
spacery, zglnąl z ludzkiej rę
ki Komu orzeszkadzał?
Czyt nie przy.l emniej było·
by na<lal ża·rtować z tatrzań
skiego misia. który spaceruje po Hall Kond ra toweJ?
T
cieszyć
się .
te nledźwied2le
wróciły w Ta~y?

te na Jelonkach i „Za Zela:r:ną Bramą" nle
można korzystać z automatów telefonicznych, a to dlatego, te ob·
sługa nie wyjmuje na czas złotó
wek. Przepełnione plen;ędJ.mi automaty nie przyjmują no\VYch zło·
tówek I robią słusznie .
W Łodzi natomiast na ogól nie
można korzystać z automatów t~
telefocnlcznych gdyt są one zwykle
poosute. Obsługa nie moma nadążać z Ich remontowaniem.
w Pabianicach telefonujący mają inny kłopot. Po zmianie nume·
rów, mimo, te Wojewódzki U.rząd
TelekomunLkacyjny
rooesłał
do
wszystkich abonentów wyk:szy nowych numerów. zdarzają się nl.euZ Warszawy

donoszą.

..tan.ne pomyłk1. Bywa tet l tak
te do 066b prywatnych dZWO<ll!lnteresanci ró:!:nych \nstytu,cjJ publicznych
pracujących całą dobę,
zrywają
ich ze snu. aby dowie·
dzieć się, te to pomyłka.
Podobne pomyłki
zdarzają
Silę
te:!: w Lodzi . gdzie równie:!: trwa·
Ją nleusta.nne zmiany numerów te·
lefonlcznych. W tej sytuacj! wszy.
scy w Łodz.l 1. Pahianicach a mielmy nadzieję, :!:e w innych mia·
stach
województwa
miejskiego
łódzkiego
też
czekamy z utę
sknieniem na nową kslątkę telefoniczną.
Podobno ma
być
w
kwietniu. Byleby nie była pla!ll.O·
wana na prima aprilis.

no.

Rys. Walerian

FAKTYCZNIE

Bogusław

gon, te

Kukuć ~olnformował

czytelników

"-•
-.......

Rabotndcze·

„Głosu

~

ł""'

„CIEKAWIEJ POD KOBIECYM
KOSZEM"
Nle

~

N.N.

wątpimy.

„WAGONY PKP BĘDĄ CZY·
STE?" - pyta w tytule „Dziennik
Popularny".
I
pyta
słusznie
gdyt jak wynika z tekstu infor·
macji, w Biurze Projektów Kolejowych dobiegają końca prace nad
projektem urządzeń do mycia
I
sprzątaN8
wagonów kolejowych.
Będą więc na dworcach Kaliskim
i Fabrycznym hydlTanty do myci~
wagonów l Odkur?ac-ze do sprząta
nia lch wnętrz.
Ucieszyliśmy sl.e z tego wszyscy,
ale tet pytamy: kiedy to będzie?

Zyc,
~========================~~-=-.:_--~.....:...__:

TADEUSZ

ETAT

„

1/2

•

y„ _,

&ię bowiem, te PKP
qle
znaleźć chętnych do wybu·
dowanla kanallzacji. która odpły·
wała by woda po
umyciu wagonów. A bez tego cały pr« :ekt i
jego re„llzacja nie nadają się do
niczeii:o .
Poza tym nie wystarczą nawet
najlep,·ze u rząd 1 enia
jeśll
nie
bedzle che ln ych do mycia wagonów. Póki więc co, będziemy jet·
dzlll nadal w brud.n ych.

może

__________;____
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Rys. Walerian

TADEUSZ
GICGIER

'

Domański

J,JMERYKI

Dwie panny, co· w niedziel• zwykle dłuco 1pa„.
ohcla!Y raz na wycleC2:k• poJecha6 4• Spa)7,
lecz spótnlły się na pociąg,
więc Im odszedł całkiem pocl111
I łp111· zn6w do południa tak, Jak daw1lłeJ 1palp.
•
•
e
loden '8kl, co nosl6 zwykł białe mankłet?.
uwielbiał za palistwowe pieniądze bank1aty,
at raz kelner, widząc manklet,
nobli rachunek za bankiet,
- tym mankiecie 1ołcta 1 WJ'•Oldej ..eteą.

P. A. Sater

~---------

WIEżAN

Zenek lastrykarz długo wzbrasię przed kupnem malucha.
Twierdzll, ie za mały, że marne
przyspieszenie I że byle kto dzisiaj jeździ tym samochodem.
Dlatego zdziwiło mnie,
kiedy
rano zamykając swoją
szafkę
nałożył waciak, zapalll papierosa
t wszystkim w pakamerze
oświadczył uroczyście,
:te
jut
dłutej ze swoj11 żoną
nie wy.
treymuje, bo jak się baba
do
czegoś uprzt:
to musi postawić
na swoim I te w sobotę id11 z
toną I kupują Fiata 126p.
Wszyscy patrzyli na Zenka ze
zdziwieniem I nawet niepokojem.
- I będzłen jetdzll? - zapy·
tal z goryczą Kaleclak.
Będę/ odparł Zenek.
Codzlennłet
- dopytywał
111111 Kaleelak.
- Codztennłel - wypalił
Zenek prosto w twarz a:oietfze.
Nit: powinien był tt:go robić w
ten spos6b, bo Kaleeiak odwr6ctl się na pięcie l wyszedł, jak
nigdy,
pierwszy
na budowę.
Burknllł
coś
jeszczt:
przy
dnwlaeb o tym, te 11traclll:łm7
niał

-~:.

Domański

Okazuje

z: -PAMIĘTIIKA
.·.!

,,

REDAKTOR

lt. 1. me

Dwuk:rotnie

fi"1v;rl' rł Bogdański

.-?us
„Szpilk i"
(numer 7), z2'Iliesprostowanie*):
„w artykule... zn.\ek,s~tałcono
tekst - zamiao;t... powinno być ...
a nie.... jak wydrukowano. za
chochlikowe
figle Czttelnlków
przepr:<Szamyt'.
Ej ci Czytelnicy, Czytelnkyl
Nie dość, :!:e chichocą ze ..Szpi·
lek". to jeszcze sami w nkh fiszczają

~ ·

kolegę,

MA.JSTRA

ezy coś w tym rodzaju.
Nie bardzo zrozumiałem.
Tak zostało do drugiego śnia
dania.
Ale po posiłku J6zek Wencel
zwierzył ml się, te on tez malucha kupuje. w · południe
napomknął o tym Krzysio Makarewicz. A po fajrancie I Kaleciak
przystąpił do klubu
zmotoryzowanych.
Ucieszyła mnie ta de~zja brygady, bo wiadomo,
posiadanie
samochodu
zmniejsza absencję
w pracy,
zwłaszcza
w ponie·
działki, a l na co dzień llkwldu·
Je spótnlenla.
Następnego
dnia przed pracą
zaczęli mnie pytać Ue właściwie
taki maluch pall na sto kilome·
trówt
Powiedziałem, te to zalety
od
regulacji zapłonu, gatnika, oraz ,
techniki ja:i;dy.
I te waha Ilię to od pięciu l
pół litra do ośmiu.
- ostemn - powt6rzyl Zenek.
OBtem, to JIU jest col/ ucleszyl 111• wyr.tnie Kaleclall.

-

Osłem

wtrąci

to du!o/ -

łem ~ię .

-

Dztsta:I

pny

trudno~ctach

trzeba
paltu:owych,
tebu tyle nie pattt Iem.
-

Pante

patrzył

majster/

atę

starać,

powledzla-

ml w oczy.

Kaleciak

Każdy

must
swoje dostać.
Jak motor tyle pt:le,
wtdocznte
tyle potrzebuje.
- Ale łla to kosztuje/ - obu-

rzyłem się.

Nikt mi nic nie odpowiedział,
a że zbliżała się już szósta, wszy- •
scy brali z wieszaka kaski i wychodzlll na plac budowy.
Zenek, który był ostatni, odwrócU
się
nagle do mnie. l zapytał:
-

A slyszal pan pa.nte majster,

te w Brazyltł do benzyny dod4Jq spirytusu, pól na pól?

-

Tak

alyszalem -

- metylowego!
Zenek, gdy to
biegł na zewnątrz.
-

odparłem

usłyszał,

Chlopcyl Metylowy/
Metylow111

e.d.a.

wy-

•

