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Największe

za'interesowanie
oprócz domów towarowych i
zbyt wolno budowanego pawilonu gastronomicznego przy al.
Mickiewicza - budzą w centrum
Łodzi cztery wysokościowce,
które rozłożyły się między ulicami Piotrkowską, Wigury, Sienkiewicza i Mickiewicza. Tę część
śródmieścia nazwano z pewną
przesadą „Manhattanem",

TOMASZ SOLDENHOFF

Wobec potężnych rozmiarów betonowych masywów każda z tradycyjnych nazw wydaje się „za lekka".
Wieżowce zdecydowanie rysują się
na tle nieba mocną, nieco drapieżną
porównasylwetką. W żartobliwym
niu do kamiennych rzeźb z Wysp
Wielkanocnych nie ma chyba wielkiej przesady, choć_główny projekarch.
inż.
tant tych budynków Aleksander Zwierko z „Miastoprojektu" - ma przeciwne zdanie.
mówi Na calym świecie preferuje się w centrach miast formy mocne, zdecydowane. Tym bardziej byly one potrzebne Łodzi, która miała z tego powodu „kompteksy",
wysokościowców ~o
Wprowadzenie
centrum zdynamizowalo jego archiDecyzja o budowie «~DM
tekturę.
niebagatelny - aspekt
miała więc psychologiczny.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań architektoniczno-technoln-

'li'otn."

Mila rok ł oto znowu ten dom i
burej wykruszonej cegły to podwór·
ko p~d śniegiem, ta >tudnia - nie
studia, rząd pochylor1.vch komórek,
zionący śmietnik, dwit? .budzące zgro·
zę latryny.
Ta sama klatka sch'ldC'wa, te same
drzwi na pięterku, ten sam człowiek
bledsr.y.
trochę
wreszcie„. może
szciuplejszy ..•
Przypomnijmy: StarlJsław Woro·
nowski, pięćdziesiąt 03:e.rr lat, żónaty .
wnu·
jedenaścioro dzieci, 3iedmloro
cząt, były więzień, żołnierz Wolska
Polskiego, jeden z tych . co zdob.Y·
p67.niej robotnik,
wali Wars1.awę;
brvgadzista. cr.łonek partii, d~iał~C?
społeczny, nie cwanla~ byna3mmeJ,
raczej człek nadmierTJ;e h~morow!
Stara się od wielu 'at o mtesz~ame
- bez!=;kutecznie, jak~0 1 wiek tyJe ?e
swoją liczną rodziną w warunkach,
które urągaj a egzystetl(' jl ludzkiej.
Siadamy 1>.atem. jak oned rokiem,
przy tym samym stolz. w tym sam.vm

ANDRZEJ MAKOWIECKI

DRAMAT
WORONOWSKłCH
pokoju, ciasnym i wcale nie włas
nym, bo zajmuje go µ1 zeciei córk~
Janina z mężtlm i dwo3giem dzieci.
Oni, Woronowscy, jak mieszkali, tak
osiem t)S6b w jednym
mieszkają pomieszczeniu, cztery łóżka, po d1.1.'.ie
głowy na każde, ~estdwione szczelnie,
bok z bokiem, kroku '1ie zrobisz, turlać się trzeba przez wszystkie, aby
lee na tym ostatnim, w rogu.
Więc ja wzdycham:

R.

ŁucuSZ'łln

- Niewiele to moje pisanie po.
moglo.
- Ano, niewiele _. ?rzytaku3e Wo·
ronowski. - 1 już eh1,iha nie pomoże. Wczoraj u nich bylem w magi~tra
cie, mówię: redaktor z Łodzi. przy·
jeżdża, ten z .,Odglosów" .•. Co mam
mu pbwiedzieć względe-rn miesz~an~a?
Oni na to, że nic ~tę nie. zmiemlo
trzeba czekać, a 1'edaktor rnech przy·
jeżdża, on ma swoją vracę, my swo,
ją.
- Jednak 1'0k temu byly jakieś na.
,
dzieje?
- Pewnie, że byly.• Jak ukazal. się
ten pański artykuł, za•a<> przylectalli
do mnie dwie komisje, od prezyden·
ta i od wojewody, i pcvnedzl.aly: no
nie! Swięta prawda, •ak mieszkać nie
można! Załatwimy sprawę, obywatelu!

W kilka tygodni później „Odgło
sy" otrzymały w powv tszej kwestii
pismo, firmowane pnez 'Zastępcę dyrektora Wvdziału Gi~·mrirlarki TereDalszy ciąg na str. 6

gicznych (!'ynteza dwóch 11ystf'mów:
SBO - stosowanego dotąd tylko •>rzy
wznoszeniu biurowców i - wzorcn-.
katowickiego
śDM dla
wego
mrowiskowca" oraz W-70), możn:i
było wynieść ludzkie siedziby na
nie spotykane dotąd w łódzkim budownictwie wysokości (do 23 kondygnacji). ?'1ie trzeba dodawać, że
ze strony władz miasta, projektantów i wykonawców budowa pierwszych domów śDM była aktem pewnej odwagi, zważywszy na dodatek,
że ei ostatni nie byli do ndej jeszcze
w pełni przygotowani ...
Żyje ,w tym. wlążku nowej dzielnicy ponad 4,5 tysiąca ludzi. Najbo aż półtora tysiąca więcej w długim wieżowcu „za Adasiem"
przy Piotrkowskiej 182. Ten sześcio
klatkowy blok oddano - z dużym
szumem - w 1976 roku. Zasłynął
głównie dzięki pięknym boazPr.iom
w holach i gnijącemu lentexowi w
mieszkaniach. .,Trybuna Ludu" nie
pisząc o tym „mrowiskowcu" zawahała się nawet przed tytułem
„Chybiona oferta".
W dwa lata później oddano (co
nie znaczy: sko1'lczono) · blok przy
Sienkiewicza 101, mniejszy już, trzy.
klatkowy i niższy, bo ,.zaledwie" z
17 piętrami. Kuchnie w tym domu
1
mogły wskutek tego otrzymać gaz,
a nie kuc):tenki na prąd, które za
parę lat będą zmorą mieszkańców
specjalną
tylko
(wyprodukowano
serię dla śDM, Qrakuje części zamiennych). Głównym powodem do
(złej) sławy tego domu stała się -:-ciągnąca się ponad rok po rozmaitych urzędach I gazetach - sprawa
baru kawowego „Stefanka".
Jako trzeci pojawił się wysokoś
ciowiec przy al. Mickiewicza. Zwrócony frontem do głównej IMzkiej arterii (ustawienie płn.-pld tyleż re·
prezentacyjne, co niekorzystne d~
mieszkańców) najbardziej rzuca się
w oczy bywalcom centrum. Najczęś
ciej też występuje w prasie jako
wizytówka Łodzi". „Express Ilu~trowany" lansował go n:iwet w zeszłym roku w konkursie na tytuł
Mister województwa" i chociaż god~ość ta w końcu przypadła jPdnej
z „plomb" przy Piotrkowskiej, rekl:.1ma ?robiła swoje: wież()wiec przeżywał istną plagę „wyciE'czek" ciekawskich W bogatym 'Zestawie pamiątE'k, jakie ?e sobą zabierali, znalazły się m.rn. klamki, • klos"Ze, ża
rówki, wyłączniki, lustra (z wind),
kawałki fornirów, wentyhtory, :i nawet blaszane Instrukcje obsługi d~wi
Dodatkowym wabikiem była
gów.
zresztą wystawa wnętrz, zorganizowana przez „Verę" w jednym z M-4
Blok czwarty (ale z numerem „11 l
to przedmiot cichej zazdrości „starych" mieszkańców SDM. Najnow-

NIE''
większymi
jeszcze
z
i
szy
Dopiero tutaj mógł
mieszkaniami.
·yprobować
ini.. Zwierko w pełni
własne, autorskie rozwiązania. Efektem - więcej metrów dla mieszkań.

·wtAśCIC1EtE WIZYTOWKI
Głównym użytkownikiem ŚDM jest
Mieszkaniowa.
Spółdzielnia
powzględem
pod
Spółdzielnia
wie\zchni mieszkań i liczby lokatorów nie największa i - jak powiazrodzona trochę sztucznie,
dają mocz połączenia różnych,
bo

Lódzka

no rozrzuconych po Łodzi osiedli, a nawet pojedynczych domów np.
„plomb" przy Ptotrkowskiej. To rozproszenie i zróżni
wyjątkowe cowanie bloków nie pomaga w zaw interządzaniu nimi, a także growaniu ich mieszkańców.
W ŚDM do tego doszły jeszcze kło
poty; wynikające z wysokości, wielkości, słowem, nietypowości budynków Z braku doświadczeń w eksplotacji tego typu domów ŁSM nie
robi zresztą żadnej tajemnicy. Wiele
urządzeń technicznych jest tu nowością, a wymagania wobec administratorów i służb konserwatorskich
- w względu na lokalizację - są
większe.·

Zgodnie ze statutem spółdzieln~.
jej zarządowi i administracji w rozplątaniu gąszczu codziennych trosk
i problemów pomagać ma samorząd
klatkowe,
mieszkańców: · komitety
domowe, na których czele stoi Rada
Osiedla - obecnie pod przewodnicRada
twem Leona Rozenbajhera.
jest jedynym reprezentantem ogółu
lokatorów wobec wykonawców, inwestora i ŁSM. Obecnie kończy się
pierwsza kadencja pracy rady.
W nlez yt szczęśliwym układzie gdzie ŁSM nie posiąda statusu inwestora osiedla, a jest jedynie jego
pozbawionym np.
użytkownikiem,
sankcji wobec wykonawcy - Łódz
Budowlanego
Kombinatu
kiego
wzrasta rola sa„Śródmieście ' Szczególni.e
morządu mieszkańców.
wobec inwestora ·- Ząkł.tdu Projektowania i Usług Inwestycyjnych
„INWESTPROJEKT", będącego aWojewódzkiej · Spółd7.ielni
gendą
Mieszkaniowej, której z kolei nodlega ŁSM. WyKonawca liczy się
tylko z inwestorem. Inna rzecz, że
ten ostatni nie ttaktuje - jak dotąd
- Rady Osiedla śDM partnPrsko.
Działacw społeczni z SDM określają
niekiedy swoje kontakty z' „Inwestprojektem" jako „mówienie do ścia
ny"„.
Problem w tym, że Rada Osiedla
nie posiada jeszcze wszystkich sana ramorządowych uprawnień i zie - wchodzi w skład Komitetu
Obwodowego nr 3 w Śródmieściu.
Dalszy

ciąg

na str. 3
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LAUREACI l\IAGROD M. tODZIProfesor zwyczajny inżynier Bronisław SOCHOR prawie całe 46 lat swej pracy zawodowej poświęcił elektrotermii - nauce zajmują
cej się celowym przetwarzaniem energii elektrycznej na cieplną. Jest wybitnym specjalistą
od konstruowania urządzeń zamieniających
co równie cen•
elektryczność na ciepło, ale ne .:... potrafi też wyczarować ciepło bez tych
urządzeil. i bez energii elektrycznej Ciepło · wyrażone pogodnym spojrzeniem, ujmującym uś·
'
.
miechem, życzliwością i serdecznośi;:ią.
W kontaktach z ludźmi Jest szczery J .. beiP średni. · Zarqwno studenci, jak i wspÓ}pracownicy darzą go ogromną sympatią i s:z.ą.eun
kiem. Jest dla nich cenionym autorytetem na• ,
ukowym i moralnym, a jednocześnie doradcą
i przyjacielem. - Nie zdarzyła się c- mówi
prof. Ludwik Michalski, pierwszy doktorani
prof. Sochora - aby nie miał czasu. dLa swego

n;.El- }3YĆ może wybitna intuicja konstruktora
i talent inżynierski nie ujawniłyby się nigdy,
gdyby wybrał kierunek studiów zgodnie ie
swymi mlodzieńczymi marzeniami. Pociągała
go · Wówczas paleontologia. Zmianę zainteresowa1'l , zawdzięcza nieżyjącemu już fizykowi z
gimnazjum w Brzesku-Okocimiu - Janowi
K}jakowi.

wal się
fabryką

na

przejście
odczuwał z

Kierując
wyrazistością kon-

do Politechniki?
całą

kwalifikowanych
sekwencje braku wysoko
kadr. Doskonale rozumiał potrzebę kształcenda
w PL specjalistów z dziedziny elektrot ~ rmii.
nowych zadań miała d.iży
Społeczna waga

DAC
LUDZIOM CIEPł.0 ·
(o prof. Bronisławie
Sochorze}

Przychodzimy do ,
pracownika Lub studenta.
profesora nawet z niektórymi problemami na-·
tury osobistej. Dzięki swemu zrównoważonemu,
optymizmowi, często pomaga nam w chwiLach
wewnę~7znych :ałamań. W trudnych momentach kontakt z nim ma kojąćy wpływ.
Mimo że w pażdzierniku ub. r. prof. Soch01·
przeszedł na emeryturę, w dalszym ciągu jest
naszym doradcą i opiekunem. Utrzymuje stały,
utworzy!
który
bLiski kontakt z zespołem,
i którym przez wieLe Lat nieprzerwanie kierowal.

ceTskiej zamku w Malborku. B. Sochor był
pierwszej w Polsce metody nagrzewania elektrycznego zastos owanego przy
wysokóciśnieniowych.
zbiorników
produkcji
Ostatnie jego prace dotyczą zagadnień en'e rgetycznych i ekonomicznych w elektrotermii niezwykle ważnych dla gospodarki eńergetycz·
·
nej kraju.
Drugą, obok pracy badaw<:zej i k.'onstrukcyjnej, pasją profesora było zawsze kształce
nie. Potrafił zainteresować studentów wykła
danym przedmiotem Pi~rwszy wykład z elektrotermii zaczynał od stwierdzenia: Ciepło wy-

współautorem

tworzone podczas świecenia żarówki prowad zi
do $trat energii. wystąpienie luku. w apa'racie
elektrycznym może spowodować brzemi enne w
nawet a.warię du.żęgo
następstwa,
skutkach
systemu energetycznego. My - eLektroterintcy
staramy się wywolać te zdawaloby się · -'- iiekorzystne zjawiska, jakimi są powstanie luku
elektrycznego i zamiana elektrycznośc i na
ciepło po to, by spoży'tkować je dla dobra
człou;ieka.

na decyzję podjęcia pracy w uczel11~.
Ponadto, kierując fabryką, musiał wiele czasu
poświęcać na spr a wy administracyjne, finansowe, handlowe itp., które były dalekie od
zamiłowań i pasji konstruktora. Był rok 1947,
gdy zaczął w PL prowadzić wykłady i tworzyć
Katedrę Elektrotermii, którą pózniej kierował
przez cały czas jej istnienia. Wł'tczył się też
.Dziś gospodarstwo po profesorze objął au101
aktywnie do organizacji i kierowania pracą
tych słów - prof. L. Michalski. Dodajmy Wydziału Elektrycznego. Był jego dziekanem
gospodarstwo zadbane i dobrze zorganizowane
i pi-odziekanem. W tatach 1959-1962 pełnił
w Zespole Elektrotermii pozostała kadra utafunkcję prorektora PL dis dydaktycznych.
lentow~nych naukowców, dobrych specjalistów,
Przez wiele lat łączył dwie prace. w uczelni
gwarantująca godną kontynuację d1.1ieła rozpoNajpierw kierował Biurem
l w przemyśle.
Dużym atutem
czętego przez prof. Sochora.
Urządzeń Elektrotermicznych,
„ Rónstrukcyjnym
zespołu jest panująca w nim atmosfera wydaj- ·
później był doJ.'.adcą technicznym w tym biu' · „Praca w przemyśle, a później - staly, bliski
nej pracy i wmjemnej życzliwości, której uczyl
rze. ,Scfsłe kontakty z przemysłem utrzymywał
\ z nim kontakt, dały mi bardzo wiele"
profesor.
zi:eśŻfą p11z\?z., cały okres swej pracy zawodoFoto: R. Łucyszyn
Uczył jej nie tylko współpracowników, ale
wej. Dziś . następca prof. Sochora na stanow1skf!
i studentów. Nie prowadził wykładów na te·
kierownika Zespołu Elektrotermii w Instytucie
mat stosunków międzylud~kich, a jednak życz.:.. , ·' W 1933 roku Bronisław Sochor ukończył stuElektroenergetylti PL - prof. L. Michalski
dia na 'Oddziale Elektrycznym Wydziału Meliwością wobec młodzieży, wysokimi, ale real•
chanicznego Politechniki Lwowskiej. Podcząt .( twi:~rdzi:,'D;e w ;;myśl wieloletniej umowy padnyml wymaganiami, tolerancią, która nigdy
. st~diów nię zetknął się jeszcze z elel_ttr.ąte1 ml'ą. .' · pisan~j ·1 z~ „Elc~1em" większość potPncjalu banie oznaczała pobłażliwości, dawał młodym ludawez~gu ,.eeł!?Ołu będzie w najbli ższych latacn
Po 9trzymaniu dyplomu ukończenia pollteah,..·.
dziom przykład godny naśladowania. Nigdy.
zaangażowańa''·w prace związane z potrzebami
n~lpi pracował krótko w Elektrowni ~\ejskiej
nie wykładał etyki, prawości i moralności.
tego zakładu. ;
w Stanisławowie koło Lwowa i przy elektryStudenci uczyli się jej sami poprzez kontakty ·
Chociat'~ piio'fe~ór Sochor jest auturem ośmiu
fikacji warszawskiego węzła kolejowego, ~ ,,
z profesorem, poprzez obserwację jego działań,
trafił do Fabryki Urządzeń Te'rmotechnk~P..Y.~h ' " ksiątek, wsifełaµtorem i współreda ktorem wyjego stosuńku do świata i Ludzi. Prof. Sochor
danego -w„ t974· !roku w Essen przez Międzynainż. J. Zubko w Warszawie, gdzie pracował doj'r_
nie narzekał na brak· frekwencji podczas prorodową Unię Elektrotermii (UIE) 900-stronicoroku 19i4. Wkrótce po wyzwoleniu Lodzi objął
wadzonych przez siebie wykładów i seminariów
wego dzieła pi; „Elektrotermia i praktyka",
dyrekcję fabryki noszącej teraz nazwę: Lódzmimo że w przypadku nieobecna.ści nie ządal
autor~m '1ffiOaQ ;110 publikacji w Clasopismach
kie Zakłady Termotechniczne „ELCAL".
ani zwolnień lekarskich, ani słownych uspra·
Praca w przemyśle, a później - stały bliski .. nauko\Vy"ch1i pii:tnastu referatów wygłaszanych
Student musiał tylko przeprosi~
wiedliwień.
z nim kontakt, dały mi bardzo wiele - stwier- -~·-na 'krajov;:,ytjl i międzynarodowych konferenswych kolegów i profesora za to, że zawiódl
cjach, to jednak zapytany o największą satysdza profesor. Przeszedłem tam twardą szkołę,
ich zaufanie.
fakcję zawodową wymienił nie którąś z tych
dzięki której zebrałem wiele cennych doświadStudenci uczelni technicznych wykazują,
.·'·publikaeji,. , 'lecz rozwiązania konstrukcyjne,
czeń. ogromnie przydatnych w pracy naukowqj
zdaniem profesora, cztery różne typy uzdo!- ·
·które• z:ostął§~ przez niego lub pod jego. kieruni dydaktycznej. Ubolewam, że wśród młodszyc1i:
nień. Jedni mają i potrafią rozwinąć talenty
kiem · opracowane, a następnie zastosowane w
pracowników nauki parających się dziedzinado rozwiązywania zagadnień teoretycznych
- prze.myśle. - · '
~wiązanymi z tec~niką do
mi bezpośredn~o
oraz naukoweg©. ujmowania problemów, inKonstrukcje"tVykonane pod ,kierunkiem prof.
n_ych Cfil;huje zmysł konstr~kcyjny, a jeszcze ., · wyjątk~w nalezą ~i, którzy Pr~cowali, cho.ćby
S9Moc-a- .,.,.~~nystano w różnorodnych gałęinnych .- zdolriośc 'Qpkrqwahfa a!lllraturą f'.pto- MmkrQ.t.Jrq, ' w zakładz.ie pr~d-ukcymum.. U.waz.am.
z.lach przemyslu, m.in. w hutnictwie, odlewjęktowania pro,r;ęsfłw . ~ećł'\.l).cilo~\cf,rr.~h. Zctwz;,u~ Nutbow.łel!ł'• że odb.vcię sta.zu przemyslowego 3est
nictwie, przemyśle maszynowym i elektroc-heją się tez studeiicf posia'tiający uzdólnienm•»'flh · ,.., 'IW4staw,owym v.;arun.ki.em .~łaściweg?, tzn.
micznym. Profesor był prekursorem akumula- .
,zoodr:ego .z potrzeba1!1i i mo,zliwośctami gospodwóch lub trzech z wymienionych kierunków
cyjnego ogrzewania pomieszczeń w Polsce
dar~i, ukierunkowania badan i procesu ksztalCi ostatni, jeżeli odznaczają się ponadto dużą
pobierają
Urządzenia do takiego ognewania
cenia.
zainte'resowani:cimi
szerokimi
inteligencją,
energię z sieci w godzinach nocnych, grQmadzą
1')1ie. tylko profesor zyskał wiele na kontaki umiejętnością współpracy z ludźmi, . mają
ją wewnątrz bloków ceramicznych, a oddają
tach z: przemysłem. Korzyści były obustronne
wszelki!" predyspozycje do tego, by w przy.przez całą dobę. Grzejniki akumulacyjne istot·
Swiadczy o tym dyplom uznania nadany prze1
prod,1kcj,i.
szłości p~nić role organizatorów
nie przyczyniają się do złagodzenia tzw. szczywładzę resortu prof Sochorowi za zasługi dla
dyrektoróvt przedsiębiorstw i zjednoczeń, mi,
tów energetycznych. Prof. Sochor był twórcą
rozwoju przemysłu elektrotPchntcznego, nagranistrów.
bądź współtwórcą wielu oporowych i indukda za prace konstrukcyjne przyznana prze1
Siebie uważa profesor przede wszystkim za
cyjnych urządzeń grzejnych stosowanych w
wicepremiera, odznaka „Zasłużony pracownik
k'o nstruktora. Fascynuje go praca nad każdą
przemyśle, m.in. do obróbki cieplnej metali.
LZT „Elcal" l inne wyróżnienia.
Patrzy na rysunek tech· .
nową konstrukcją
Według projektu profesora wykonano system
Dlaczego wyjątkowo utalentowany konstrukn1cżny, p. plastycznie widzi w tr6jwymiarowej,
elektrycznego ogrzewania podłogowego sali rytor i organizator pracy w przemyśle zdecydoprzestrzeni przedstawione na rysunku urządze~
wpływ

Profesor był współtwórcą programów st,udiów z nowej w Polsce dyscypliny, jaką · w
pierwszych latach powojennych była el'ektr·otermia. Pod jego kierunkiem ukończyło studia
ponad trzystu magistrów inzynierów tej specjalności. Napisał też trzy 'skrypty dla studentów. Wykazał wielką dalekowzroczność, dawno
już przewidując burzliwy rozwój elektroniki,
który rozwinął się do tego stopnia, że d1.1iś
istnieje w PL Instytut Elektroniki i kierunek
studiów „elektronika". Promował ośmiu doktorów. Jeszcze teraz opiekuje się jednym doktorantem. - Doktoraty przygotowane pod kierunkiem prof. Sochora byty pracami łączacymi
zawsze wysoki poziom naukowy z użytecznoś
cią praktyczną - twierdzi prof. L. Michaiski.

Trzecia pasja profesora to działalność spow t!>wa,r zystwach i organizacjach naukowych. B ył współtwórcą i wieloletnim przehonorowym) Polskie?:o
wodniczącym (obecnie Kf)mitetu Elektrotermii. Od 1 ~57 roku ' aż do
dziś aktywnie działa w pracach tej organiza cji.
Reprezentuje ją też w Międzynarodowej Unii
Elektrotermii w Paryżu. · Przez wiele lat był
wiceprzewodniczącym i przewodmczącym tej
Unii, a obecnie jest członkiem jej prezydium.
Na jednej ze ścian domowego gabinetu profesora honorowe miejsce zajmuje dyplom nadany mu przez UIE. Profesor Sochor aktywnie
uczestniczył w organizowaniu kilkunastu konferencji naukowych dotyczących elektrotermii,
w tym MiędzynModowego Kongresu Elektrotermii UTE w Warszawie w 1972 roku. Kongresy takie, swoiste olimpia dy w iej dyscyplinie naukowej, odbywają się raz na cztery lata. W bieżącym roku miejscem kongresu bę
dzie Cannes. Prof. Sochor jest członkiem komitetu honorowego.
jakie utrzymuje profesor
Stałe kontakty,
z wieloma ośrodkami badawczymi świata, wyuznania jego
nikające z międzynarodowego
dorobku naukowe~ó, QWocują _ Jeż . w pos!~i
częstych wyjazdów~ jego uozf1.i5w ni).. s !.a że ~
grankzne, co sprzyła ~roz:1t,J:i.OWi ;~.§Jskiej elektrotermii.
Nagroda m. Łodzi jest wyrazem uznania na·
leżnego prof. Sochorowi za zasługi dla miasta,
w którym bez jego udziału nie istniałby dziś
silny ośrodek badawczo-przemysłowy elektrotermii Dowodem uznariia zasług profesora dla
kraju I nauki światowej były: Krzyż OficPrSl{i
Orderu Odrodzenia Polski, Honorowy Medal
UIE, Medal X-lecia .PRL, tytuł ..Z a służony •
nauczyciel PRL", honorowe odznaki NOT t· SEP
oraz wiele innych nci.gród, odznaczeń i wyrqż
łeczna

nień.
PAWEŁ

PATORA

AKTUALNOSCI
~

Wiele atrakcyjnych tytułów dawnej I współczesnej polskiej literatury pięknej ?.rtalazło się w tegorocznych planac)l naszych wydawnictw. ·
będziemy -obRok, w którym
chodzi<' 450 roc1nicę urodzin autora „Trenów'' jest dla wielu w:ydawców Rokiem Kochan'Owsklego.
z mi·
zwią1anych
Od książek
strzem z Czarnolasu rozpoczniemy
propozyc.11 wydawnr7egląd
więc
Wydawnictwo Zakładu
niczych.
Narodowego im. Os•ollńsklch Inauguruje w br. edyc.1ę „Dziel wszyKochanowskiego.
Jana
stkich"
Mocą uchwały SeJmu PRL podję
tej z Inicjatywy 1 sekretarza KC
PZPR - Edwarda Gierka, przygo·
towanle tej edycji powierzono ze·
Instytutu 'Badań Literacspołowl

: ..

plczne wydanie ,;Ps'e:łterza Dawidów przekładania Jana Kochano·
jak głos! kar~a . tytuwąkiego" łowa ·- oparta na" pierwszej edycji z 1579 r. I · „Metotlle do Psał
terza" - reprint .fragmentu „KanWielkiego Toruńskiego"
cjonału
zawierający 33 psalmy w przekła
dzie Kochanowskiego I melodie do
komnozytora
nie1nanego
nich,
Dodatkowsoól(•zesnego ooeci'e.
z
wym tłem dla utworów poety
Czarnolasu .będą przygptowywane
naukowe:
monografie
przez PWN
J, Pelca „Kochanowski. Szc~yt renes8l1su literatury polskiej" I M.
Z
„Jan Kochanowski.
Korolki
a
recepcji twórczo~c-1",
. dziejów
ukazutakże książką H. 'Barycza
z
Kochanowskiee:o
związki
jącą
w
która ukaże się
Krakowem,

edycje
będą
Kontynuowane
„Dziel" wybitny-eh współczesnych
ukażą
W „Czytelniku'"
pisarzy.
się kolejne tomy „Dziel'" T. Brezy, L. Kruczkowskiego. z Nałko·
J.
wskiej, J. Parandowskiego, Iwaszkiewicza Natomiast WL opublikuje nowe tomy wydań zbiorowych prac St. Brzozowskiego. K.
Irzykowskiego I dramatów T . Ml·
(,.Termopile polskie'").
clńsklego
W przygotowaniu znajduje ~tę edycja „Pism" J, Przybosia. Krakowska oficyna kontynuowa<' bę
dzie też edycje utworów pisarzy
we
trwałe miejsce
zajmującvch
literaturze polskiej:
współczesnej
R. Bratneito, L. 'Buc?kowskiego, K.
Bunscha T. Ho!uja, A. Kuśniewi
cza, Wł . Machejka, J Meissnera,
M. Wańkowicza. Wydanie powieści

PO.LSKA LITERATU RA PI Ę K NA
W PL.ANACB ·WYDA Wl\TICTW
'· '

\!

kich PAN. Dwanaście tomów po·
utwory poety, a dodatko·
mieści
wv stanowić oęclzle wprowadzenie
naukowe . W br opublikowane zostaną .,Treny" oraz tom zawierawspomniany wstęp naukowy.
jącv
Tnstytut Wydawniczy
Państwowy
byl w 35-leclu PRL głównym pop11larv7atorem dzierl•lcf wa poety·
cklf"vn . rt1n~ 7 rn:ernn1a~u. Na ro·oficyna ta przygotow11je
cznicę
.• DY!el polskich":
wersje
dwie
jedna w ramach „'Biblioteki Klasyki'', druga - oprawna w skórę.
towarzyszyć
„Dziełom . polskim"
wydań bibliofilskich
bętMe kilka
I cykli
pos7.c>eitólnycb utworów
Z okolicznościowych
poetyckich.
edycji .,C?ytelnika" wymieńmy bibliofilskie wydanie •. Pieśni'" (..Czego chces7. od nas Panie") w przekładzie na 7 jęzvków. W wydawnictwie „PAX" ukaże się fototy- .

Wydawnictwie. Literackim.
Do wydarzeń wydawniczych należy zaliczyć również zapowiadane
prze>. „Czytelnika" początkowe tomy zawierające opowiadania pierwszego krytycznegą wydania dzieł
S . Żeromskiego. W· tym „tcil<u opublikowana zostanie również przez
„Ossolineum" trzet'fa · część tomu
pierws7.ego edycji „Dziel wsiystklch" A. Mickiewicza, natomiast
„Czytelnik'„ wznowi 4-tomowy wybór jego „Dzieł poetyckich".
Sk9ro mowa o klasyce to kilka
wielkich naszych
wyborów dzieł
klasyków znalazło się w planach
' " -· •Rnowicie: pięciotomo
t
we wydanie ·C. K. Norwirla
B. Prusa
s.- -..l.'. 1oto11•owe wydanie
peł
oraz
(„Biblioteka Klasyków")
ne wydanie poezji L. Staffa I K.
·c,.BibUoteka
Przerwy-i:etrnaJera
·
Poezji I Prozy").'
~-

rozpocznie
rozdziałów'"
„Dziesięć
dzieł J. Broszkiewicza.·

cykl

współczesnej
prozy
Nowości
PIW to H. Auderskiej „Miecz Syreny", Z. Safjana ,.Ulica Swlęto·

krzyska",

E.

Kruka 1

.,Łaknienie",

B. Wojdowskiego „Maniuś Bany",
W. Górnickiego . „Bambusowa kle·
psydra". M. Białoszewskiego „Rozkurz". J. Przymanowskiego .,RozE. Kabatca
zasieki...",
droża.
„Małgorzata. czyli requiem dla bojowniczki". W ,.czytelniku'" ukaBratnego
żą się nowe książki R
„Dzieci ~wlętej", J. K.oprowsk!ego
L. Marjańskiej
„Trou Madame",
„Stopa tr zeciej Gracji" J. PUtramenta tom VII cyklu wspomniept.
wieku"
„Pół
niowego
,.Zmierzch", Wł. Sokorskiego „uWł.
ranem",
nad
marli przychoclzą
Terleckiego „zwierzęta 7.0stały opłacone", W. Żukrowskiego „Za·

pach psiej sierści", J. żylińskiej
Wydawni„Gwiazda spadająca".
ctwo Literackie zapowiada nowe
tomy prozy J, Iwaszkiewicza ,.Bi·
łek". J . Broszkiewicza „szkic do
pamiętnika". A. Gołubiewa „Kazimlerzówka", St. Mrożka „Male listy". w „Iskrach" opublikowane
nowe powieści współcze
zostaną
sne R. 'Bratnego „Kiepskie zmartwychwstanie", M. Z. Bordowlcza
oraz miniaturowe
„Kaskaderka"
„Noweletki" Jerzego Krzysztonia.
wyda w tej
St. R. Dobrowolski
oficynie tom wspomnlet'i z okresu
międzywojennego
0

zatytułowany

Chmurnie i durnie".

również
Nie będzie brakować
„Czytelnik"
poetyckich.
tomów
przygotowuje zbiory wierszy wybranych m.!n. M. 'Białoszewskiego,
J. Brzękowskiego, J, Rostworowora~
skiego, A. Swirszczyńsklej
J.
nowe zbiory M. Grześc?aka I
Ozgi-Michalsklego. zaś Wydawnictwo Literackie m.ln. nowe zbioSzymborskiej I M.
ry wierszy
Jastruna.

w.

Na zakończenie jeszcze kilka pozycji wybranych z planów. W Wydawnictwie „Sląsk" ukaże się ano powsta„o~wiadań
tologia
niach śląskich". Trzydziestą piątą
I
powrotu północnych
rocznicę
zachoclnich ziem polskich do Ma·
PoWyclawnictwo
uczci
cierzy
trzech arit.o·
publikacją
znańskie
logii dotyczących tych ziem. Będą
I
to antologie opowiadań, poezji
Wydana zostanie też
Wspomnień.
o ziemiach
antologia reportaży
z lat
I północnych
zachodnich
1919-1!139 pt. „Dzieło najżywsze z
żywych". która będzie zawierać U·
pisarzy
twory najwybitniejszych
m.ln. S. Żeromskiego, M. Dąbro·
M.
K. Pruszyńskiego.
wskiej.
Wańkowicza. Warto dodać , że naznajdą się wśród
kładem PWN
w księ
poszukiwane
wznowień
garniach pozycje: „Historia literatury polskiej w zarysie" pod red.
M. Stępnia I A. Wllkonla, „Dzieje
literatury polskiej" J Krz y żano
oraz •• Historia jęi"yka
wskiego
polskiego" z. Kiemenslewicza.

Konkurs o nagrodę
„Czółenka Tkackiego"
LZPB Im. Obrońców P okoju „Uniontex" i ZL ZSMP - Klub Mło
dych Pisarzy „Wiadukt", przy współudziale ZG ZZPP\VOiS i tygodnika „Odgłosy" ogłaszają eg6lnopolski konkurs literacki o nagrodę „Czółenka Tkackiego" w kategoriach: poezji, prozy i repor·
tażu,
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości literackiej, rozbuwarunków do
dzanie talentów oraz stworze n ie młodym twórcom
Mogą w nim wziąć udział
publicznych kontaktów i k onfrontacji.
twercy z całej Polski, nie zrzeszeni w ZLP i SDP.
Na konkurs należy nadsyłać utwory, które do tej pory nie
nigdzie publikowane i nagradzane ·w konkurs.ach literackich.

były

w kategorii poezji kaźdy u czestnik konkursu winien nadesłać poemat lub cykl wierszy (minimum 5 utworów) o tematyce dowolnej.
lc.h
W kategorii prozy tematyka utworów jest dowolna, objętość
nie może przekraczać 5 stron maszynopisu.
reportażu prace powinny być tematycznie związane
przemysłem włókienniczym. Organizatorzy konkursu oczekuh reportaży stanowiących artystyczną wizję rozwoju i przemian kulturowych powojennego społeczeństwa polskiego, ukazujących ludzi . p~a
cy, a zwłaszcza młode pokolenie Polaków, w kontekście najżywot

W kategorii

z

niejszych problemów naszego kraju.
Przewiduje się nagrody:
W dziale poezji: I - „Czółenko Tkackie" i 5000 zł,
n - 3008 zł, m - - 2000 zł i dwa wyróżni1111ia po 1000
W dziale prozy: I - "Czółenko Tkackie" i 6000 zł.
II - 4000 zł, ID - 3000 zł i dwa wyró:imienia po 1000 zł,
W dziale reportażu: I - „Czółenko Tkackie"' i 7000 zł,
II - 5000 zł, m - 4(100 zł i dwa wyróżnienia po 1500 zł.

z ł.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Prace konkursowe, oznaczone godłem. nalt'7.Y nadsyłać w 5 egzemplarzach maszynopisu do 20 kwietnia 1980 roku pod .adresem: Zakłado
im. Obrońców Pokoju, 90-338 f,ódź, ul.
wy Dom Kultury ŁZPB
o
Przędzalniana 68, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki
Czółenko Tkackie". Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dokładny adres autora.
ltozstrzygnięcie konku-rsu I wręczenie nagród odbędzit' się w m a ju
19~0 roku.
udziela Zakl,dowY
Dod~tkowych Informacji na temat konkursu
tel.
wyżej);
jak
(adres
Pokoju
Obrońców
im.
LZPB
Kultury
Dom
673-15.

-

' Redaguje kolegium: JERZY WAWRZAK (redaktor naczelny), WLODZJ MIERZ ,STOKOWSKI, LUCJUSZ WŁODKOWSKI (Z•CY redaktora naczelnego). JERZY KATARASJNSKJ !sekretarz redakcji) ·oraz zespół: RYSZARD BINKOWSKI. KONRAD FREJDLICH, MAŁGORZATA GOI.ICKA,
JApEK , INnEl.AK, EUGENIUSZ IWANICKI, RYSZARD ŁUCVSZYN (fotoreporter), BOGDA MADEJ, ANDRZEJ MAKOWIECKI. JERZY Rzy:
MOWSKI, TOMASZ SOLOENHOFF. GRAŻYNA SZYPOWSKA (redaktor techniczny). Stale współpracują.: ANDRZEJ BLAJER. TADEUSZ · BLAPAWEŁ JĘDRZEJEWSKI, MARIA KĘPINSKA,
żEjEWSIU, TADEUSZ cu.aOSCIELEWSKI, GRZEGORZ GAZDA, ANDRZEJ F. GRABSKI,
PAN· WŁODZIMIERZ KRZEMINSKI, ZBIGNIEW S. NOWAK, EWA NURCZVNSKA, Wł.ADYSł.AW ORf,OWSKI, JERZY PANASEWICZ. EWA
' 'KIEWICZ, KRZYSZTOF POGORZE~EC, WITOLD SŁAWSKI TADEUSZ SZCZEPANSKI, JANUSZ ·sZYMANSKI-GLANC, JERZY WILMANSKl.
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SAMORZĄDNOŚC
wyprowadzić

Walają się

resztki materiałów czę§ciowo tylko sprzątnięte interwencjom Rady Osiedla

Dalszy ciąg ze ·str. 1
Uprawnienia te rada ma otrzymać w
maju br„ z chwilą pi;zyłączenia nowo budowanych w centrum domów.
Zakres możliwości samorządu · określono w trzynastu punktach „Regulaminu Rady Osiedla", zatwierdzonego w 1970 roku. Do Rady Osiedla
na-leży więc m.in. opiniowanie projektów finansowych gospodarki zas.o bami mieszkaniowymi, działalności
spałeczno-wychowawczej
i planów
remontów na terenie osiedla. Teoretycznie rada - poprzez prawo wglą
du do planów spółdzielni i wyraża
nia swojej opini czy oceny - może
mieć niemały wpływ na zarządzanie
osiedlem i na wybór tych, którzy
nim administrują. W praktyce jednak bywa różnie. · Dla przykładu:
poprzedniego kierownika administracyjnego przyjęto na to stanowiska
mimo sprzeciwu Rady Osiedla (dal·
sza działalność byłego kierownika
potwierdziła

zresztą

wątpl<iwości

rady).
Poza tym do kompetencji Rady
Osiedla należy np. składanie wniosków w sprawie pracy społeczno-wy
chowawczej w osiedlu i koordynowanie jej. Samorząd ma również
prawo .głosu przy decyzjach o lokalizacji placówek gospodarczych i socjalnych. Do jego obowiązków należy też: organizowanie czynów społec:tnych, pomocy i opieki społecznej,
krzewienie kultury współżycia I propagowanie szacunku dla mienia, rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność administracji.
Tak to wygląda na paplerze. Od
warunków, jakie się stwarza mieszkańcom i radzie, oraz od samych
jej członków zależy już jak sobie z
otrzymanymi
uprawnieniami poradzą. I choć regulamin zakłada ścisłe
współdziałanie Rady Osiedla z Zarządem Spółdzielni oraz administracją w rzeczywistości dochodzie'.
musi - i dochodzi do konfliktów interesów. Rada Osiedl2
musi być
czymś więcej, niż tylko elastycznym
buforem między mieszkańcami członkami spółdzielni, a spółdzielnią.
Z jednej strony rada - jako or1 a n spółdzielni bierze udział w
określaniu hierarchii potrzeb na osiedlu, ocenia gospodarność spółdziel·
ni. Nie może być jednak od niej
zależna, gdyż tego wymaga
interes
mieszkańców. Musi więc być jak
to sformułował wiceprezes Rady
Osiedla SDM Janusz Frenkel - za·
lążkiem zdrowej i siusz11e; krytyki.
Jak jednak pogodzić sprzeczne z reguły interesy
członków spółdzielni
i jej zarządu? Szczególnie, że życie
- "tym bardziej na nowym osiedlu nie szczędzi powodów do zadrażnień
l konfliktów. Jak zarazić mieszkań
ców duchem spóldzielczości, skoro
dla
przeciętnego
mieszkańca członka spółdzielni, fakt bycia nim
ma charakter czysto formalny, albo ...
symboliczny, a władze spółdzielni
nie zawsze traktują swych członków
szczerze i poważnie ... ?

PLAMY NA WIZYTOWCE
W SDM postawy te uległy wyostrzeniu. Mit o mieszkańcu współ
gospodarzu prysnął tutaj dość szypko, choć Rada Osiedla uważana jest
za „bojową" (czasem może nawet
zbyt bojową) I choć wszyscy ludzie
- acz nierówno - płacą nie tylko
dosłownie za ten wielki architektoniczno-budowlany eksperyment.
A
jednak - mimo to - trudno mówić
o zjednoczeniu ludzi w poczuc-iu
wspólnego, niełatwego losu i o istnieniu jednolitego frontu - np. walki 'Z" wandalizmem, w którym zresztą
maczają palce i budowlani i chuligani, i niektórzy spaśród mieszkań
ców. „Wszystko na tym osiedlu jest
naszym dobrem, za które wspólnie
odpowiadamy" - ta elementarna,
zdawałoby się, zasada, która powinna wiąza~ ze sobą ludzi I wytwarzać
postawy szacunku dla spółdzielczego
majątku, nie stała się jeszcze niestety - dość żywotna.
Dzl~ z · rozrzewnieniem czyta się
pierwsze nie tak przecież stare
(rada powstała w maju 1978 r.) topornie sformułowane protest-listy
i wspomina zebrania w suszarni,
gdzie jedynym · meblem była nieoheblowana deska, wsparta na dwóch
krzesłach, a telefon i własna pieczątka istniały tylko w sferte marzeń (telefon pozostał w niej do dzisiaj).
W „sektorze B" Sródmiejskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej nie zo::tal

dzięki

zresztą

stąd poradnię lekarza
osiedlowego; decyzja o powstaniu
jeszcze jednej w śródmieściu cukierni jest mocno dyskusyjna.
Podobnych spraw, załatwionych
połowicznie i nie do końca w zgodzie ze społecznymi . potrzebami,
można znaleźć więcej .
Choćby zabezpiec.zenie
przeciwpożarowe,
sprawa w budynkach tak wysokich
niebagatelna. Mimo pism Rady Osiedla, mieszkańców i wizyt komisji,
stan urządzeń nie zmienił się. Nie
naprawiono błędów wykonawcy, zasłaniając się zbyt wielkimi kosztami.
Np. drabiny w wyjściach ewakuacyjnych za~nstalowane są tak (noga
nie mieści się między murem a
szczeblem
drabiny),
że
dorosły.
sprawny mężczyzna z trudem pe
nich zejdzie. A dzieci, a starcy?
W tych samych wyjściach nieprawidłowo zamontowano część drzwi.
Wiele klap podłogowych nie otwiera
się z powodu korozji i braku kon·
serwacji.
Montaż
sygnalizatorów
przeciwpożarowych na
piętrach w
ogóle nie był przewidziany, choć zapewne nieWiele podniósłby koszt
tych i tak superdrogich budynków.
W szafkach z hydrantami brak..
węży. Dlaczego? W SDM szerzy się
złodziejstwo, a tymczasem przepisy
zabraniają zamykania szafek. Admii·

jeszcze zakończony cykl inwestycyj·
ny. Odłogiem leży na przykład tzw
infrastruktura. W tym roku mają
wreszcie ruszyć obiekty towarzyszą·
ce: przełączka między blokami z
przeznaczeniem na placówki usługo
wo-handlowe, mała architektµra i
zieleń, oraz być może centrum
administracyjno-kulturalne (z siedzi·
bą LSM, kinem i dużym klubem).
Tymczasem w $DM brakuje miejsc
dla rekreacji i wypoczynku, brakuje zieleni, placów zabaw i boisk.
-Nadal nie uporządkowany jest ruch
kołowy; pies\ i bawiące się dzieci
lawirują mięazy samochodami. Wo··
kół bloków
teren jest rozkopany.
- - - - .-·- - --·- ·-·-- -·-·
Walają 'się resztki materiałów, częś
ciowo tylko sprzątnięte - dzięki
zresztą interwencjom Rady Osiedla.
A i same wieżowce nie są.. wciąż
zagospodarowane do końca. Wykonawca oddawał je bowiem „niekompleksowo", tzn. bez wykończonych
elewacji, dachów, garaży, kondygnacji technicznych, piwnic, parterów,
nie mówiąc już· o wózkowniach_ i rowerowniach, w większości używa
nych do dziś przez budowlanych
Brzmi to wszystko trochę nieprawdopodobnie lecz cóż zrobić,
skoro
rozlicza się (i nagradza) wykonawcę
za oddanie mieszkania, a nie przeciekające · dachy i podtapiane piwni·
ce„. Najbardziej jaskrawy przykład
owej „niekompleksowości" - to no·
wy, czwarty w $DM wieżowiec przy
Piotrkowskiej i Wigury. W trzech
klatkach mieszkają tu już ludzie, w
dwóch pozostałych trwają
jeszcze prace budowlane.
Wiele problemów skończy się więc
dopiero po wyjściu budowlanych z
osiedla. W pierwszym okresie istnie.nia $DM pilnie korzystano z ich .
obecności... W trzech blokach SDM
zanotowano ogółem 4 tysiące · różnych
braków, usterek i niedoróbek. To,
nistracja skądinąd
słusznie że zostało ich już tak niewiele, W
obawia się ' o losy. węży. Pytanie
dużej mierze zawdzięczają mieszkań
cy interwencjom Rady Osiedla. Ba, • tylko, czy obawa przed kradzieżą
będzie również wystarczającym arguczasem dochodzi nawet do prymatu
mentem, gdy zapieje „czerwony
kompetencji mzynierów wchodzą
kur"?
cych w skład Komisji G<;>spodarki
W razie pożaru dobrą drogą ucieczZasobami Mieszkaniowymi nad faki są przejścia między klatkami.
chowcami niejako z urzędu powoła
Znajdują się one na VII piętrach,
nymi do szukania błędów. Jeden
powinny być zawsze otwarte. Ale
przykład. Od początku funkcjonowanie wszędzie tak jest.
nia bloku przy Piotrkowskiej, nia
By to wyjaśnić - trzeba wkroczyć
dogrzewana była jego zachodn~a
w nowy temat.
strona. Znrecierpliwieni członkowie
komisji z . jej przewodniczącym
W CZYIM INtER1ESIE?
inż Zdzisławem Stasiakiem na czeSiódme pi~tra w wieżowcach SDM
le - zebrali się w paru, przestudiosą piętrami „technicznymi", Kończy
wali projekt, znaleźli błąd, a wyniki
się tu system instalacji niższych pię
zanieśli do inwestora, któremu poter, a zaczyna nowy - dla wyższych.
zostało już tylko
zatwierdzić niePiętro VII nie mogfo być zatem wyzbędne poprawki...
korzystane na. mieszkania. Ale Usterki to jedna ze spraw, na któ·
wedle projektów miały tu być
rej rozwiązanie wpływ Rady Osiednie tylko komórki, pralnie i suszarla był i jest bezsprzeczny, choć nie
nie.
udało się w pełni usunąć błędów
Piętra
te
miały
stać
się
najbardziej
rażących,
jak krzyośrodkami
życia
społecznego,
we ściany i stropy, czy wręcz
kulturalnego I towarzys~iego mieszskandaliczna - stolarka. Do ciężkich,
kańców SDM.
Zaprojektowano tu
nietypowych okien zastosowano tu
świetlice, kluby, pokoje zainteresoza słabe okucia, a có gorsza, błąd
wań, pracownie dla hobbystów, przeten powtórzono w trzech blokach!
chowalnie dla dzieci, ba!, na wet
żaden
„Stolbud' takich okien już
mieszkania rotacyjne, pokoje gościn·
nie produkuje. Jako więc pewną ciene dla przybywających do lokatorów
kawostkę można podać odpowiedź,
rodzin i znajomych, sale bankietojaka nadeszła z mtnisterstwa po wiwe, w których mieszkańcy mogliby
zycie „resortowej" komisji: „Nie
- bez zakłócania nocnej ciszy i spo·
otwierać okien!".
koju sąsiadów - organizować głoś
Członkom innej komisji Społecz
ne przyjęcia (n!ie chciano bowiem w
no-Samorządowej
spędzała
sen z
$DM powtórzyć smutnych doświad
powiek
wspomniana
już
„Steczeń z innych bloków i katowickie fanka ", którą Wydział Handlu Urzę
go „mrowiskowca ").
du Dzielnicowego ŁódźJ$ródmieście
Ale - okazało się - że śmiała
wespół z WSS Społem
zamierzali
myśl projektanta
wybiegła nazbyl
uszczęśliwić mieszkań.ców $DM. W
daleko poza szarą rzeczywistość. Bytym „barze kawowym" sprzedawano
ła próbą przełamania
nawyków
i
alkohol, głównie piwo, a gdy tego
schematów, do jakich przyzwyczaiły
zakaz;mo, sprzedawano dalej, tylko
nas - niestety - standardowe domy
że pokątnie. Szybko te ż „Stefanka'
i osiedla. W obecnych warunkach
- pomyślana ja ko miejsce towataka propozycja
zagospodarowania
rzyskich spotkań mieszkańców SDM
społecznej przestrzeni życiowej oka- stała się azylem dla najgorszych
zała się utopią.
mętów z okolic. Po pijanemu kaRozległe powierzchnie na siódmych
wiarniani goście dewastowaH wnę
piętrach
zajął
- bez .uprzedzenia
trza i windy, wybijali szyby, zanie·
1 członków spółdZJielni Zakład Proczyszczali klatki schodowe, a w nie_jektowania i Usług Inwestycyjnych
zamieszkanych pomieszczeniach urzą
„Inwestprojekt", agenda WSM i indzali llbacje i „dzikie" noclegi.
westor SDM w jednej postaci.
Taka sytuacja - w co dziś trudno
Przechwycenia powierzchni przeuwierzyć (centrum Łodzi, osiedle
znaczonej do wspólnego użytkowa
wizytówka!) - trwała ponad rok.
nia dokonano pozornie nawet w maTrzeba przyznać, że zarówno spół
jestacie prawa - czytamy w p i śmie
dzielnia, jak i oddział gastronomii
Rady Osiedla· do Prokuratury WojeWSS Społem oraz wymieniony już
wódzk•i ej w Łodzi (z 26 lutego 1979
wydział nie wykazały dość energH
roku). - „Inwestprojekt"
dokonał
i konsekwencji. W efekcie - po wieadaptacji projektu budynku dla polomiesięcznych bojach zamieniono
trzeb wiasnych. Adaptac;ę taką za„Stefankę" na... sklep
cukierniczy.
twierdzil prezydent miasta t w ten
Gdy na osiedlu brak dużego klubu,
sposób w majestacie prawa zadyspoprzedŚzkola - nie mówiąć o żłobku
nowano wspólną wiasnościq miesz- a niebawem zamierza się również
kańców SDM.
....: ...,

NA
„MAN-

HAT-

TANIE''

Wiele problemów

skończy się więc

dopiero po w11jściu budowlanych z osiedla

Gwoli wyjaśnienia:
stało aię to
przed rokiem 1978, ale adaptacja
siódmych pięter objęła nie tylko
pier!Vszy lecz i dwa ....następne wieżowce. Mieszkańcom pozostały smęt-

ne resztki komórek, suszarń i pralni,
oraz nieduże pomieszczenie na jeden
- słownie jeden - osiedlowy klubik.
W. sprawie lokalizacjd „Inwestprojektu"
Wojewódzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa ma inne zdanie niż
mieszkańcy SDM. ·Jej prezes, Adam
Walczak powiedział reporterce „Trybuny Ludu" (nr 178 z 1978 r.):
Przecież to nie jest aż tak
uciążliwa instytucja, a m11 ;esteśmy
w przymusowe; sytuacji wobec decyzji zakazującej budowę biurowców.
Zastępca prezesa S . . Karbowy dodał zaś:

mieszkańców·

SDM jest nie do po-

myślenia.

Szczególnie, :te najważniejszym celem pracy 1amorządu powinno by6
nadal (cytuję słowa dyr. Henryka
Chmiela z ŁSM) integrowanie mikrospołeczeństwa, wytwarmnie w nim
poczucia, że jest ono współgospodarzem osiedla.
Tymczasem jednak scalanie spałeczności w SDM odbywa się dość
opornie. że osiedle nowe i nietypawe - to przyczyna jedna. że bardzo
zróżnicowani ludzie tu zamieszkali
(od rodzin z wyburzeń, dla których
przyjście na SDM oznaczało pożegnanie z XIX wiekiiem, do luminarzy
łódzkiej kultury), że brakuje własnych samorządowych tradycji - to
powody
następne. Musieliśmy
stworzyć na tym osiedlu podstawy
samorządności podkreśla
prezes
Rady Osiedla Leon Rozenbajher.
Już to samo
nie było zadaniem

Wyprowadzenie „Inwestprojek- .
tu" spowodowałoby wzrost kosztów
eksploatacji budynku, któr11 i tak
jest. najdroższy w Łodzi.
łatwym.
Ocenie prezesa przeciwstawić moż
Ale jak teraz te idee samorządnoś•
na dziesiątki cytatów z listów mieszci rozsiewać? Jak ludzką energię od·
kańców i ich wypowiedzi, świadczą
wrócić od wyłącznie prywatcych o problemach, jakich dostarcza
nych bolączek i sk,ierować na rozsąsiedztwo biur. A więc zakłócanie
wiązywanie także społecznych
spokoju, hałasy związane z adaptocelów? Jak pogodzić we wspólnym
waniem wnętrz, blokowanie wind
programie
dziaJania
samorządu
przez pracowników w _godzinach roz ·
wszystkie, tak rozmalte style bycia,
poczynania i kończenia pracy, zapoziomy kultury i zainteresowania? .
mykanie
przejść
ewakuacyjnych
Jak doprowadzić do integracji?
między. klatkami, liczne ślady braku
oto pytania, nad ktOrymi glowi11
poszanowania wnętrz ze strony prasię dziś działacze $DM. W jednym
cowników i petentów, zaśmiecanie
zgadzają się wszyscy:
warunkiem
wind i holóyv, wreszcie - częścio
dalszej pracy jest baza. Po wielu
wo zrealizowane - zakusy wobec
miesiącach
zakończono
adaplację
kolejnych, przysługujących mieszklubu. To wprawdzie kropla w mokańcom, pomieszczeń
(rowerownie.
rzu potrzeb socjalnych lokatorów
wózkownie) - to wybrane przytych „mrowiskowców", nie mniej w
kłady
na , dowód, i~ takie
są~arcu br. rada zamierza w ~ońcu
siedttwo
na dłuższą metę jest . mmusi~ rią I zarządtie
LSM oficjalne
niemożliwe.
Pom1jam
już toj • że
,otwarcł~ tego jedynego tpiejs<:a, jai biura nie mają w tycb'. przyS'toso··
kie pozostało ze śmiałej wizj,i „spowanych wnętrzach najlepszych wa·
łecznej
przestrzeni życiowej" inż.
runków.
Zwierki...
O ile jednak można zrozumieć ar- /
Mimo braku warunków od wrześ
gumentację WSM, pazbawionej szans
nia 1979 roku trwa kurs tkactwa arlokalowego rozwoju, o tyle przekotystycznego. Trwa, znosząc przecinywanie, iż przestrzeń życiowa na
wieństwa losu (brak sali, kradzież
VII · piętrze nie jest lokatorom pokilkudziesięciu pięknych kilimów ... ).
trzebna - to już rzecz nie do przyPonad 60 chętnych chciało wziąć
jęcia. Niebezpieczeństwo tego typu
udział w zespole muzyki kameralnej
rozumowania
(prezentował je np.
(to także pomysł energicznej sekrebyły wiceprezes LSM do spraw gos~
tarz. rady - Elżbiety Biwan); stwopodarki zasobami mieszkaniowym~)
rzą oni w przyszłości sekcję muzyki
polega na tym, że sankcjonuje ono
poważnej.' Organizują si~ również inniezbyt demokratyczne stosunki mię
ne sekcje.
dzy spółdzielnią a jej
członkami,
To zalążek klubu. Zaspok0<i niektóprowadząc do pogłębiartia· niechęci i
re spośród podstawowych potrzeb
braku zaufania, podczas
gdy obu
zamieszkującej w
$DM młodzieży
stronom przyświecać powinny wspól(1,5 tys. osób, w tym pół tysiąca
ne cele.
·
'
dzieci do lat 14!), a także ludzi starSprawa
„Inwestprojektu"
jest
szych (żyje ich tu też sporo, ob ok.
skrajnym przykładem tego, do czego
300), którzy w martwym, pozbawio- .
prowadzić może rozbieżność intere~
nym ducha i ciepła pejzażu $DM
sów tam, gdzie mogą być one wspólczują się szczególnie samotni. Ale ne. Mieszkańcom SDM odebrano coś
rzecz jasna - jeden klub nie zaspoco - zgodnie z założeniami ,projekkoi wszystkich potrzeb.
towymi - miało być element-em ich
Sródmiejskiej
Dzielnicy Mieszlepszego, wygodniejszego żyda. De·
kaniowej
daleko
bowiem
do
cyzja o · lokalizacji biur w blokach
modelu osiedla rozumianego jako
(do r. 1985 na pewno) uderzyła w
przestrzeń służąca zaspokojeniu najpodstawowe prawo spółdzielcy: praważniejszych ludzkich potrzeb, choć
wo do współdecydowania o tym, co
by - potrzeb harmonijnego współ
dzieje się na jego osiedlu. Zatwierżycia z innymi, czy aktywnego
dzenie lokalizacji „Inwestprojektu"
wypoczynku.
·
uchwałą rady
LSM jesz<:ze przed
Główny
pro)ektant
pierwszych
zasiedleniem bloków · i pawołaniem
wysokofoiowców SDM - inż. Aleksamorządu Rady Osiedla (i bez
sander Zwierko zapytany o to, w
konsultacji r nią) - było spasobetP
ja~im jego zdaniem stopniu
„sprytnym" (oględnie mówiąc). A czy
zrealizowane zostały początkowe z.a .
uczciwym?
łożenia tej najnowocześniejszej, reDzisiaj dla spółdzielni sprawa ta
prezentacyjnej dzielnicy mieszkaniostała się sprawą wstydliwą. Radzie
wej Łodzi, odpowiedział:
Osiedla, która straciła zaufanie do
- Wedlug moich obliczeń, wyko•
możliwości normalnego porozumienia
nawcy pierwszej części osiedla zreaz drugą zainteresowaną stroną, polizowali te założenia w ok. 50 prozostała ostateczność:
zwrócenie się
centach. • Ok. 20 procent stracono,
do prokuratury.
jak sądzę, bezpowrotnie. Ale ok. 30
POTRZEBA Wl~RY I PLAMY procent zależy już tylko od miesz·
kańców, od organizacji spolecznych.
DO WVWABIEN·IA
Od ich chęci, zaangażowania i gosI choć są tacy, którzy ostatnie wypodarności.
.
siłki Rady Osiedla określają wprost
Trzeba tu iść dalej w rozwiąza
„porywaniem się z motyką na słoń·
niach, które mają sens, rozwijać to,
· ce", „niepokornych" działaczy z $DM
co zostaio na papierze. Stopniowo
cała ta sprawa z „lnwestprojektem''
przystosowywać
przestrzeń życiową
umocniła w przekonaniu o najważ
do te; architektury. Można i trzeba
niejszym sensie ich obecnej pracy.
zrobić wiele, na miarę tego osiedla,
Utrwalać wiarę mieszkańców w sku
ży;ących tu ludzi, na miarę nowego
teczność działań tam, gdzie ich prałódzkiego centrum.„
wa są naruszane.
Bo przecież Te trzy ostatnie zdania pochodzą
mówią ludzie chętniej pracują
od inż. Zdzisława Stasiaka, jednego
społeczne, gdy widzą, że to od nich
z aktywniejszych działaczy Rady
zależy kształt osiedla,
mogą deOsiedla.
·
cydować o jego rozwoj
Trudno
Ale podobne przekonanie panuje
jest upowszechnić prawdziwie gosw całym samorządzie.
podarski stosunek do spółdzielczego
I to jest fr6dłem optymizmu.
mienia - o co tak apelują władze
spółdzielni gdy ta nie jest wobec
TOMASZ SOLDENBOFP
swych członków do końca uczciwa.
W takich warunkach odwoływanie
się
do społec.znego zaangażowania
Foto: Janusz Frenkel
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NASI REPREZENTANCI
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Niedaleko Wolborza odbiega od autostrady wą
ska asfaltowa droga, wzdłuż której rozciąga się
Obejścia tutaj solidne, okazałe,
wieś Proszenie.
dużo murowanych domów, a pośri>d nich kolorowa drewniana chata z wielkim dwuspadowym
dachem pod blachą, z białymi oknami, ganeczkiem. balkonem na piętrze, z czystym ogródkiem
od przodu, przygotowanym już do wiosny. Dłu
gie podw6rze zamykają · z trzech stron murowane budynki ·inwentarskie; te najnowsze wylorone
ozdobnie trylinką.
Na frontowej ścianie domu wisi czerwona tabliczka z napisem: „Terenowy opiekun społecz
ny". To jest skromna wizytówka Barbary Rytych, starościny centralnych dożynek - Piotrków
1979, która obecnie kandyduje na posła do Sejmu. Dowiedziałem się wcześniej od jednego z
ut'zędników, że Rytychowa trochę wzbraniała się
przed kandydaturą. A to, że gospodarstwo, że liczne funkd.e społeczne, a to, :l:e wiele trudnych
spraw, które trzeba ludziom wyjaśnić, więc jej
powlPclziRno, żeby się nie martwiła. inni beda ·n ad
tym myśleć. A ona sama lubi podejmqwac' decyzje. dowę też ma nie od parady.
W Proszeniu sami dobrzy gospodarze, ziemia
wypadająca z produkcji jest natychmiast rookltpywana, rolnicy w podeszłym wieku mają następ
ców, toteż przvna.imniej tutaj starościna nie poCzarnowłosa,
Ale ma
winna mieć kłopotów.
ciemnooka. o ~magłei twarzy, twierdzi, iż nie ma
szczęścia do fotografii. Jak jej zrobiono kilka udanvC'h zd1ęć, na dożynkach. to żadnego nie dostała Gazety też ie.i nie dają żyć. Jak się odbiiii
glowała na jedna -naradę. to d21iennikarka. eo
:l:e
widziała przy dojeniu, jęknę)a z zachwytu,

...

• 1z61teJ rano przyJeidb traktorem s przyczekierowca, który codziennie jest strasznie skacowany. Jeździ •lłhie „na cyku", bo na bocznych
rolnicy, dotrzymujemy słowa, ale tylko wtedy,
wieJaklch drogach nikt co nie kontroluje, a dzie•
rdy dotrzymują słowa inni. Pnemysl musi na
Di łrzęq lię ze 1trachu.
każdym kroku wspomagać rolnictwo. Tymczasem
- To jest jedna strona medalu, proszę paina.
dowiaduję się, ie w Gminnej Spółdzielni nie ma
A druga to fakt, że szkoły wiejskie są słabo je• nawozów. Bardzo potrzebne Sił potasowe, a będą
~ze wyposażone w pomoce naukowe i Jeśli uazotowe. Ale w kwietniu. Za p6źno, żeby wyczeń dostanie się do szkoły w mieście, nie nadą
siewać na łąki. Nie ma butów gumowych ani
ginie. Dzi5iaj, na
ża z poziomem I z miejsca
kaloszy. Kobieta na wsi męczy się, brnie przez
wsi kobieta jest tak zarobiona, że nie ma cza~u
błoto po pięć kilometrów w kozakach na wysona wychowanie dzieci. W gospodarstwie obowią
kim obcasie I niszczy nogi. Nie ma estetyczl)ej
zuje surowy reż.im. Zeby zdążyć przed deszczem,
odzieży bawełnianej, łatwej do prania. „Non iron"
kobieta musi wyjść do żniw. Pcha w pole wózek,
Jest niemodny, więc nasi mężowie smażą się na
niemowlę praży się w słońcu. Musimy mieć wię
traktorach w starych „non ironach".
cej żłobków i przedszkoli, ale na razie ważniejsze
Szczególnie Interesują ją warunki tycia ł prasą inne inwestycje. Coś panu powiem. Rozumiem,
ay kobiet na wsi. Wysłuchuje elerpllwle postulaże chłopi nie otrzymują należnego im węgla, bo
tów, wniosków, próśb I stara 1ię być konsekwensą trudności transportowe. Ale czy dzieci i !lautna wobeo siebie I w stosunku do kobiet. Marczycielki muszą siedzieć na lekcjach w paltach?
twj ja, że kobiety na wsi są tak zaharowane,
na koJonie
pojechał
że wskutek złych warunków sanitarnych nie są .r- Albo inna sprawa. Ze wsi
jeden chłopiec. Inni też chcieli jechać, ale rojziw stanie utrzymywać higieny, że czasem pojawlają
ce oświadczyli twardo, że są potrzebni w gos;ię w sklepie lub urzędzie nie uczesane, w nie tiopodarstwach. Międzynarodowy Rok DzieC'ka wiejczyszczonych butach. Razi ją niedelikatne trakto. skie dzieci spędziły na wsi, przy pracy w goswanie kobiet wiejskich na rynku. Kiedyś stanęła
podarstwach„.
- O co jeszcze pytają kobiety na spotkaniach?
- O to, co je najbardziej dręczy. Chciałyby
kupić wszystko pod jednym dachem. Ze sklepów
spożywczych n<:I\ wsiach wye<>fano środki chemiczne. W gminie jest tylko jeden sklep chemiczny. Młody podskoczy, kupi, . staremu trudno się
wlec dziesięć kilometrów. Wszędzie trzeba wyciągać rękę, a my mamy już dość długie ręce
od dźwigania wiader z wodą. W naszej wsi tylko
6 gospodarstw ma własne hydrofory. ReS"Lta koPrzez
biet taszczy dziennie po 50-100 wiader.
na~e pola idzie gazociąg', 'a tak trudno nam się
doprosić o butle z gazem„.
Barbara Rytych uwa:ia, ie chłop nie kupuje
aziś samochodu dla „wykazania" się przed są
siadami. To nie jest chęć świecenia w oczy zamożnością. To jest zwykłą. konieczność. Ale o tym
może się przekOJlać tylko ten. kto po pi ~ć razy
wędruje do gminy albo do geesu, żeby załatwić
ulobyi: materiały
jedną sprawi:. Albo kto chce·
budowlime. żeby je uzyskać, trzeba nieraz „przejeździć" tysiąc kilometrów, bo szuka się także w
1
!innych województwach.
Ale gdyby miała możliwość załatwienia samochodu, to najpierw przydzieliłaby go kie11ownikc>wi apteki w Wolboriu, który musi przywozić leTeraz mam trochę wolnego czasu, bo w 'łstopa•
karstwa w torbach z dfllekiej Łodzi. Samochodów
dzie zdałam stado kur. Modernizuje się kurnik,
potrzebują także lekarze z Ośrodka Zdrowia oraz
zakłada centralne ogrzewanie i poidła automatymstruktorzy gminnej służby rolnej, gdyż wszyscy
czne. Pod koniec marca zrobimy wsad 3 tys niooni powinni mieć stałe kontakty z najbardziej
sek, które będą dawać jaja wylęgowe. Z tego jest
,..
odległymi wsiami. Chłopi czekają na maszyr;y„.
dochód, ale martWi mnie sprawa pasz. Nie dlate- Na wsi mówi się ostatnio: „Frajer ten; co
go, żeby było za mało. Po prostu otrzymujemy
daje, ale gorszy frajer, co ,nie bierze".· Co pani
mieszanki o nieznanym składzie W jedny<'h jest
·
o tym sądzi?
za dużo jeqnego składnika, w drugich.. za mało.
- Tego nigdy na wsi nie było. Myślę, że spraTo wyzwala u kur kanibalizm. Ostatnio kanibawycią
trzeba
wszędzie
RYTYCH:
BARBARA
wą winny zająć się wnildiwie komitety kontroli
lizm zdziesiątkował mi stado. Kury parlają, ja
gać rękę, a my mamy już dość długie ręce od
społecznej. Ale to nie jest łatwa sprawa. Bo źró
gdzies w terenie, mąż się denerwuje„.
dło tkwi w niedostatecznym zaopatrzeniu w środ
dźwigania wiader z wodq„.
- Pani Barbaro, i to Jest gospodarstwo specjaki pr9(iukcji. SKR ma mąło sprzętu. Jeżeli 60
Foto: J. Dybkowski
listyczne?
traktorów stoi na kołkach, a chodzi tylko 15, to
o
- Pana to dziwi, prawda? A na·m chodzi
chłopi zae1;ynają <dawać łap6..yki za maszyny. Sła
wykorzystanie wszelkich rezerw. Trzymam kury,
by, niezamożny rolnik nie da, a dobry da. On
w kolejce po atrakcyjne owoce, tuż przed świębo z zakładów drobiarskich otrzymuję około 60
jemu nie zgnije. On zyska,
zdąży zebrać z pola,
tarni. Usłyszała: „Starczyłoby, gdyby nie wykupiproc. paszy. Kury dają znakomitv nawóz, kt6ry
państwo otrzyma zakontraktowane zboże. Ale czy
ły te wąiory". Pomyślała, że może powiedziała to
sporo,
rozsypuje się na łąkach, a tych mamy
<J<:ly
łapownictwo?
pochwalać
przez to mamy
kobieta, której rodzice ze wsi kupili futro lub
dzięki czemu można hodować krowy, bo za mleko
nie będzie ła
sprzętu będzie pod podstatkiem
• santochód ł ztdbłło się jej przykro. A potem oteż jest trochę mi~nek )>aszdwyeh. ~ · riłe
pownictwa. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest
cami!:1 jl[ tniew. Oświadczyła głośno, że gdyby nie
sprzątamy kombajnem, leczt właćtiyml maszyna.
to, że nikt jeszcze nie daje łapówek rol:likom„.
mi. Dzięki temu uzyskulemi więcej pau"J '!lł l>Q"., • 'l ite ,;.wsior..Y''. inni gryźliby bruk.
Jest energiczna, łmpull~wna, pilłn·a zapału. lecz
- Myślę, że obecnie bardzo wd:ną sprawą ·jest
stacl ziarna, pośladów, plew, co w połączeniu z
w Jej twarzy, oczach znać ~lady zmęczenia Truzapewnienie opieki ludziom staTym, bez następziemniakami i okopowymi pozwala hodować takjak ona godzi wszystkie
dno sobie wyobrazić,
ców. Ośrodek Zdrowia daleko, siostry PCK je·
że świnie.
obowiązki. 1 skąd w niej tyle siły?
szcze dalej, a najdalej dzieci, mieszkające wyBarbara Rytych ma CS lał I lny e6rkl. Jedna.
- Nie wiem, czy ja bardziej lubię pra •ę spogodnie w mieście. Na wsi jest to ty?Jl bardziej
wyszła Ju:i za mąź I praco.fe w Piotrkowie. SreNa wsi
łeczną, czy ona bardziej mnie kocha.
istotne. że dawne dÓbre współżycie sąsiedzkie bardnia ukończyła technikum rolnicze, najmłodsza,
uważa się, że kobieta to maszyna nie do zdarcia.
dzo się rozluźnia. Kiedyś ludzie mieli więce' czauczennica 6smej klHy, także pójdzie do technlJest tania w eksploatacji, nie wymaga części zasu, schodzili się wieczorami, pomagali sobie wzakum rolniczego. To oiq1y. daje naazleJę, ie
miennych, ani kapitalnego remontu. A przecież
ka:l:dy go.ni wokół właSoDych
jemnie. Dzisiaj,
podarstwo izostanle dobrze poprowad1one.
tak naprawdę, to jest tylko kobietą. chciałaby
spraw, nawet pieniędzy nie pożycza u sąsiada, bo
- Jako matka, :i:ona, gospodyni I dzia'łaczka spoco jakiś czas p6jść do fryzjera, którego we wsi
od tego jest bank. W mieście renciści, pięknie
łeczna znam od pods~ewki sprawy \\si I dobrze
Na
nie ma. Bo my wcale nie j~steśmv brzydkie, tylodsztyftowani, chodzą pod rękę na spacery.
je rozumiem. Byłam radr.ą woje'll:()tlzką, wiele
ko zaniedbane. Jesteśmy także ambitne„.
wsi rencista czuje się niepotrzebny, jest bardziej
kłopotów nękającycl~ łudzi it• w~i :ufało mi 'ię
Kiedy mówi, z tonu jej 'głosu, z wyra·~u twazaniedbany. Zamiast iść z babą na spacer. kłórozwiązać. Pewnie d'atego „.y.\'..m!c:to moją l:anny i gestykulacji znać, i:i potrafi wlel1! zdziaci się, że przez nią siano zmokło, wypędza dQ
dydature na posła. To wtc.>lkl 1aszd.yt, ale i ołać. Gdyby ją wybrano posłem, chciałaby dosiać
roboty, albo każe siadać na traktor, jak jej za
gromny obowiązek. w;,:ksZ'? n.dar.fa I SU"'OWSZe
się do sejmowej komisji rolnictwa. Nie musiała
ciężko przy pieleniu. Trzeba czasu, środków, wy,rozliczenie" z tego, co się zrobi. Trzeba m6wić
by się niczego uczvć, ona to już zna. Miałaby
trwałoki, żeby to przełamać I stworzyć •tarym
luc.i;.io..,. rrrwdę, mieć ~yNllną odwagc I prz:1t2wiele do powiedzenia. czułaby się potrzebna, zdolludtiom takie warunki, teby życie ich cieszyło.
n11wnł sle do błęd6w. Nie pucitsza~ tam, gdzie
na do działania. K~.żdv powinien rohić to. co u- Słyszałem, że w jedne} wsi kobiety boją się
spTawa jest nie do załat11ien'a. A takich spraw
mie. Tak jak ziemię powinien uprawiać ten, kto
JJOSYłać dzieci do szkoły. Mówl!ł. te nie wiedzą
jest wie1P. 1 to mnie ma„twi. •
się urodził na wsi.
ozy dzieciaki wró(ll\ do domu. A chodzi e to, że
- Na przykład'!'

KGW w Proszeniu, a w ZSL: wiceprzewodnk:r.ąca.
Wojewódzkiego Komitetu, Gminnego Komitetu oraz opiekun koła terenowego. Wcześniej natomiast
uzyskałem !~formację, iż w województwie piotrkowskim działa 30 tys. aktywistek. Czymże się
więc kierowano, obarczając Rytychową tak licznymi obowiązkami? Przecież to jest .lle tylko
niesprawiedliwe, ale i niezgodne z zasadami działalności społecznej. Takle rozproszenie nikomu nie
przynosi korzyści, a już najmniej samej Ryty~howej, jej gospodarstwu i iej rodzinie. Uważam,
że gdyby pani Barbara została posłem, ilość peł
nionych przez nią funkcji społecznych Winna być
zredukowana do minimum.
Prowadząc sondaż na temat Rytychowej doszew
dłem do wniosku, iż stała się ona ostrO::na
przyjmowaniu zaszczytów dlatego, że w opinii
Kiespołecznej wsi są one różnie interpretowane.
powiedzieli:
dy wybrano ją starościną, ludzie
„Rytychowa teraz inna, ona już nie nasza". Ale
do wydania takiej opinii nie skłoniła Ich postawa
R:vtyrhawej. Po prostu ktoś zoyt gorliwie oto• ~zył opieką przyszłą starościnę, czyniąc to w sposób
nieprzemyślany. To już minęło, dzisiaj, gdy nie
jest jeszcze posłem, ludzie walą już do niej z
prośbą o załatwienie przydziału ciągnika •ub samochodu. Wcześniej, niektórzy złośliwi twierdzili,
że iako staro~cina zrobiła majątek. Tylko, te ona
nie chce od nikogo majątku, bo z gospodarstwa
sprzedaje co roku produkty rolne wartości ponad
miliona złotych, raz było tego za 1600 tys. zło
tych.
- Ziemi jest 18 hektarów. Mamy 11 sztuk bydła, w tym 4 krowy dojne, 3 opasy, reszta mło
dzież. Co roku kontraktujemy 30-50 tucz.ników.

-

podnieść produkej111
ciągniki, opał? My,

Czy ja Jestem w stanie

na wsiach? Albo

zapewnić

p~

'

ZMARTWIENIA - STAROŚCINY
nie do poznania. A druga, zobaczywszy
maszynie do szycia jęknęła ze zgrozy, że
co iak· co, ale posła przy maszynie do ~zycia to
ona wbie nie wyobraża. Jeden redaktor siedział
od rana do wieczora, po czym stwierdził, że wła
ściwie nie ma co o niej pisać.
notatki, bo akurat
M6wiąc o tym sprzątała
przygotowywała materiał na spotkanie z wybor•
cami, i wcale się nie dziwiłem, że patrzy na
pl'nie z wymuszor, . m uśmiechem bez entuzjazmu. Z kandydatem na posła każdy chce rozmawiail-. ~e„az już nie będ~ie mieć spokoju, ale ona
nie wy~l;ida na taką. ktćra i::ozwdi sobie zabierać
czas z ł.łahy<"h powodów.
wyłoż"Yłem jej zwięźle
Abv nie tracić ~zasu
mo.ie · r~i:ląay na SP!"nwy w•I. >'° <:).ym dodałem,
piszących.
iż niJ dzjw,ą mnie reakcje uczuciowe
Jak ktoś nie wie, że na wsi krucho z :isługam1
i kobięty muszą .sobie same szyć, jak potrafią. to
powinien pisać bajki dla dzięcl. A kiedy -olnjczka k;indvduje na pmła, to trzeba ją sobie \.vyobrazib nie tylko przy maszynie do szycia, ale i
przy karmieniu ~\viń. roztnąsaniu obornika, przy
młócce. T wówczas na szerokiej smagłej twarzy
mi oś
starościny zagościł uśmiech. Schlebiając
co
wiadczyła, iż cieszy się, te są jencze tacy,
roznmleja te sprawy.
panł
kt6rej
podczas
rozmowę,
Rozpo<'zęllśmy
Barbara i?estvkululą<' żywo wymachiwała mi nad
głowa nożem. ale tylko dlatego. :l:e ~pieszvła się
z obieraniem ziemniaków n'a obiad. Kiedy wyszła
po ~ do sieni. zAirzałem do rozłożonych na stole dokumentów. Wyciągnąłem z brzegu trzy zapro~zenla. w•zv•tkie na 10 marca Jedno '!o Warszawy. do ZG TPPR. drugie do Wojewódzkiego
w
Zwiazk11 Hodowców I Producentów Oroblu:
trzecim zapraszano BarbaTę Rytyt'h, jako przewodniezaca Wofewódzkiel Rady KGW, do udziału
w rozstTzvenięrlu konkut"SU „Więcej mleka wysokiej iakości" . W tym samym dniu starościna miała także spotkanie z wvborcaml w Moszczenicy.
Później u~tRllllśmy wspólnie, :l:e Barba:n Rytych nełni 17 funkcil •połecznych. m. In jako
p~z'lwodnicząca komitetu rodzicielskiego, opiekun
przewodnic>ząoa
Tadna wojewódzka,
;połeczny,
całkiem
ją przy

Zaobszernej stołówce
Transformatorów Ra·
diowyĆh „ZatTa" w Skierniewi·
cach .;.... niedawno zresztą oddanej do użytku - zebrali się
wojeprzedstawiciele załóg
wództwa. Na spotkanie z ni·
mi przyszli wszyscy kandydaci na posłów do Sejmu PRL
wyVIII kadencji z okręgu
borczego nT 59, który obejmuje teren województwa skierniewickiego.
W

kładów

listy: RyKolejno, według
•SZa'I'. Bryk - I sekretarz KW
w Skierniewicach, ZbigPZ
niew Gertych - dyrektor Instytutu Warzywnictwa PAN w
Irena '-1Piń
Skierniewicach,
s1fo - brakarka z Zakfadów
„PolPrzemysłu Odzieżowego
Stefan
dres" w _ ŻyTardowie,
ze wsi
Biskupski - rolnik
Byczki . w gminie Godzianów,
Trojanowski
Stanisław
główny konstruktor z Fabryki
,,FuUrządzeń · Odlf'wnlczych
mos" w Skierniewicach, Zdzidyrektor Zakładu
sław Gaj Gospodarczego WZSR „Samopomoc Chłopska" w Sochaczekiewie I Anna Bartosik
Służby
Gminnej
rowniczka
Rolnej w Jeżowie.
W .ich imieniu zabtera głos
Ryszard Bryk, pTzedstawiając
wyborcom swój referat, który
bilapsu
można nazwać próbą
osiągnięć województwa w minionej kadencji. Najczęstszym
swoistą
punktem odniesienia,
cenzurą czasową jest w owym
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podsumowaniu rok 1975 - pierwszy rok funkcjol)owania wo·
jewództwa w nowym podziale
administracyjnym kraju·
województwa
Dorobkowi
głównej'
w
jest
mierze inauguracyjne spotkanie
przedwyborcze. Znamienne, że
zorganizowano je w skierniewickiej „Zatrze", której pracownik - Antoni Wójcik, przypomina w dyskusji: :
poświęcone

- Fabryka powstała w 1957
roku w starych barakach, jakie pozostały tu po Likwidac1i
byly
koszar. Warunki ?racy
opłakane, kwalifikujące zakład
do nntychmiastowego zamknię

młodej · załogi,
cia. Ambicje
szybko osiągającej wysoki pomiały
technologiczny,
ziom
niewątpliwy wplyw na przyś
pieszenie decyz;t o przebudowie zakładu, a racze; - o wybudowaniu go niemal od podstaw. Szczególnie ostatnie lata
przezasadnicze
przyniosły
miany w ,,Zatrze", której wartość produkcji sięgnie w tym
mipóltora
roku · prawie
liarda złot'ych. Nie trzeba zaznaczać, jak bardzo potrzebna
Przvpomjest ta produkcja.
nijmy tylko, że powierzono
nam ważTre zadańie - wvtwai
transformatorów
rzanie
transduktorów do polskiego telewizora kolorowego „Jowisz",
uktórych produkcję załoga
ruchomila w rekordowym tempie.

,„.

przemyslowa
- Produkcja
województwa - stwierdza Ryszard Bryk - osiągnęła w ubiegłym roku wartość 21 mld
700 mln zł i była o ponad 7
mln zl, to jest o więcej, niż
roku
50 proc., wvższa niż w
1975. Dynamicznemu wzrostowi
produkcji i uslug towarzyszyly
systematyczne, korzystne zmia·
ny w strukturze produkcji na
rzecz zaopatrzenia rynku weW
wnętrznego i na eksport„.
latach 1976-79, trzeba to mocno podkreślić, zadania gospodarcze przemyslu reaZtzowane
byly w warunkach systematyzatrudniemalejącego
cznie
nia, które np. w roku ubiegłym
bylo o okolo 1300 osób niższe,
z
niż w roku 1975. W11rainie
tego widać, że caly przyrost
byt
przemysłowej
produkcji
wynikiem dynamicznego wzr()stu wydajności pracv, która to
na przestrzeni ostatnich 4 . lat
wzrosła o 80 proc.

tynuuje Antoni Wójcik z „Zatry" - zgłaszam wntosek o utworzenie przy Urzędzie Worezerw
banku
jewódzkim
wczasowych, który pomógłby
naszym zakladom w rozwiązy-

bonaszą
Zatrudniamy w produkcji nakladczej ponad 200
inwalidów z terenu wojewódzpowinnismy
którym
twa,
rozwo. wlasnyfft transportem
zresztą
lączką.

największą

I
JACEK
łNDELAK

waniu problemów socjalnych.
ma charakter
Po~tulat drugi
ogólny: mianowicie
bardziej
przeprowadzenie
postulujemy
w całym kraju szczególowej a•
bazy
wykorzystania
natizy
U•
wczasowej, której wyniki
woSukcesy, osiągnięcia
zakładom
wypowiedzi .. możliwiłyby wielu
krążą
kół nich
zdobycie dodatkowych skieroDyskutanci formułują w swowań na wczasy, a jednocześnie
i
ich wystąpieniach również
!»·
pozwoltlyby uzyskać duże
kandy·
postulaty pod adresem
dat6w do ·o rganów władzy, któ- , szczędności, dzięki rezygnacji
z nowych, nie zawsze niezbęd
re zostańą wyłonione w traknych inwestycit·
cie wyborów.
- Ludzie zatrudnieni w nasze; spóklzielni - mówi Takon...:... W imienifL załogi -

Wojewódz\wo, jak wynika z
pTzedstawionych danych, dow
konało prawdziwego skoku
społeczno
Tozwoju
swoim
-gospodarczym.

Spół
deus:z Stasinowski ze
dzielni Inwalidów w Skierniewicach - mają poważne kło
potv z dojazdem do pracy. Sq
to inwalidzi, mimo to nie chcq
żadnej taryfy ulgowe;, nie chcą

DOP
- ISK I
więc się spóźniać
Stąd prośba, żeby

do

pT(1cy.

zakładowe

autokary dowożące do pracy
Ludzi całkiem zdrowych, pełno
sprawnych, zabteraly również i
naszych pracowni/Ców, zwłasz
cza, że tabor ten nie zawsze
wykorzystany
pełni
jest w
Zgłaszam też poJtulat o takie
koprzystosowanie pojazdów
munikacji miejskiej, aby ułat
wić korzystanie z nich inwalidom. ·Można przecież zainstalododatkowe uchwyty. w
wać
drzwiach, czy obniżyć wejściowy stopień. Transport jest

zić materiały i odbierać goto-

we wyroby. Ponieważ nie ma
ludzie muszą jeździć
czym,
sami z dużym nieraz bagażem
do Skierniewic i z powrotem ...

er

- Nasz zakład liczy już somówi Krzysztof
bie 60 lat Łukasiewicz z Fabryki Rdzeni
i Magnesów Ferrytowych „Polfer". - W minionych dwóch
latach .wiele zainwestowano w
jego rozbudowę i modernizację,
tym nie mmej wciąz jest mnóstwo do zrobienia. Ciągle spora część załogi ma nieodpo-

po rozległym terenie Fabryiki Maszyr, Włókienniiezych „Polmatex·Wolma" w
Zduńskiej Woli 1 spotykanym pra<-ownikom zadaję to samo pytanie: Czy pan wie kto to ;est
LECH GROBEJ..NY?
wytaczarz obrabiarek
Czesław Kaczmarek sterowanych numerycznie: Jakże mam nie znać!
Jes+ to mistrz, znamy. się oo dawna, choć ze
soba nie mamy styczno§ci, tej ,awodoweJ oc7.yw!ście. Chodzi ciągle po zakładme, rozmawia
z ludźmi, pyta jak I co.
frezer: 7.r.aim, pracuje
Stanisław Rzeźnik tu długi czas. jest koleżeński, )!Jk to się mówi,
człowiek na poziomie. Do nasz•Jgo działu, choć
tu nie pracuje, przychodzi dość C7ęsto. Jak się
do niego z czymś zwrócić, to •ue powiem, poChodzę

mvże. Porządny człowiek.

Krzysztof Jokiel - frez.er: Prac· uję tu zaledwie pół roku, z panem Grobelnym osobiście
się nie spotkałem, wiem tylko, 7e kandyduje
i!l? posła. Musi być łebski gość, ~koro tak wysoko zaszedł.
Zenon Dziadak - brygadzista montażu: Z
Lechem zaczyna1iśmy 30 lat tP.mu .i tak jesteśmy tu do dziś. Zawsze lubił pracę poz.a tą,
za którą brał pieniądze. Dobry kolega, bardzo
u·~zynny, jak go o coś popro&ić, t.o tak jakby

się miało sprawę załatwioną. CiP.Szę się, że bę

dzie posłem. może coś się ruszy w sprawie
budowy nowej hali, bo w tej to się dusimy,
a jak przyjdzie montaż sklejarki, to cała hala
zostaje zajęta i na nic innego nje ma miejsca;
A o Lechu to jeszcze to powiem, że on mówi
to oo myśli, czy to będzie kolega czy dyrektor.
On już taki jest.
ślusarz narzędzio
Zdzisław Baka.Jarczyk wy . Znam, znam, był naszym sekretarzem POP
i muszę powiedzieć, że dobrze s~ę z nim praccwało. Ucieszyłem się, że będz'e posłem. ~

wreszcie za qi.awianiie now~J
hali Co jeszcze? Przystępny, nie bufon. duzo
zajmuje się młodymi, szkol! i.eh i pomaga, jak
to sie mówi. swój chłop.
Zdzisław Miszczak - brygadzista na montażu : Lecha znam z najlepszej strony, razem tu
zaczynaliśmy 30 lat temu. Wybór jego na posła
to wielkie wyróżnienie, ale na n·e w pełni za~
służył. To człowiek, co to bez p•·acy społeczneJ
.
·
,n'e może żyć.
Tyle koledzy z pracy. A co o sobie m~~
kandydat na posła do Sejmu RzeczypospohteJ
VIP kadencji.
..:.. Ze Zduńską Wolą jestem cwią'ZAny od kilku pokoleń . Właściwie wychowvwałem się bez
rod ziców, bowiem ojciec zmarł 11<. Dachau a
matka wkrótce po nim. Chod,qPm do sz.koł:l'.
podstawowej, uczyłem się nieźle sle na wi~ceJ
mniP w owym czasie nie było ~tać. Totez w
1951 .r zgłosiłem się do FabrYKi Krosien Batak ~ tt>dy nazywał
wełnianych „Fakroba" si·~ „PolmatE'x-Wolma" - do ,.aw<'du ślusana.
Traf i łem do j!'dnego z najlepszych mistrzów ~
tym z.awo<lzie. ,Józefa Stolarczyk:i Wiedząc ze
m<> mam rodziców zaopiekow.'.lł się mną. ale
mt'>wlł · Chcesz wyjść na ludzi? 1'o się ucz, stale
s1ę. uó: , nic nie odkładaj na iu'r('l 1
- Co wówczas robinno w „Fakrobie"?
- Ja wykonywałem ctęśei i·J maszyn włó·
k•rnnic'zych: do krajarek LU-1. -Jo orzegląda„ek
DK-6 do pras do belowania odpadów wełnla·
nych ' bawełnianych WR-4 i pratntc BW-4 Jeszcze dziś są tamte maszyny w nai:;zym „Zwolte:i<ie". które ja wówczas robił 0 !"1'1 wiele z n!ch
pracuje w „Sirze". a krajarki w u•1elu łódzkich
fabryka<'h wtókii>nnicz:ych.
- Z pańskiego życiorysu wiem, ~e do~~
wcieśnie zaangażował się pan w dztałałnosc
.
społeczną„.
- Istotnie, choć wpierw była •zkoła. Podst~
w6wka przestała mi 1wystarc2ać 7apisałem się
do Za<'Cznego Wieczorowego Stid ;um Admini·
może zabiorą się

stracyjno-Spnłe«mego. Uzyskał"'m maturę . W
do zakładowego
m1ędncza~i .e wyqrano mnie
koła ZMP a wkrótc.e zostałem n;.vret przewod·

n!C'i:ą<'ym

Nasza organi„a<'ia byla bard7.(\ siln<

na terenie ówczesnego woiew6'h1wa lódrt

l!I"

2a1mowaliśmy tTJ miejsce. ZawsrP. jak chod~iło
o współzawodnictwo pracy, to myśmy byli naj-
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LECH GROBELNY: Nie zamierzam urzędować
za biurkiem„.
Foto: Bogdan Gieletucha
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dla tych dojeżdżających , bilety miesięczne, zdobywam informacje co do dalszrh' studiów na
wyższych uczelniach„.
- Mówią, że pan nikomu nie daruje, jeśli
ktoś ma warunki do nauki, a nie chce się
,
uc1yć„.
- Nie toleruję cwaniakow. Na tErenilie nas1ego zakładu mamy 22-osobową grupę chłopców
z OHP. Dowiedziałem się, że ct!e mają nawet
podstawowego wykształcenia, w i ęc ulokowałem
icl') w szkole. Niech mają bod1j to mmimum
z zakresu wiedzy ogólnej, bo t.awód zdobędą
tu na miejscu. Jesfem przekonany, że będą to
dobrzy ślusarze i tokarze. Bo prawda jest taka;
ktc wyjdzie z „Polmatexu" -:- musi być dobrym fachowcem. Zdarzają się podkupywania
przez inne zakłady, obiecują chkpco.m wyższe
zarobki. To dol>rze świadczy o naszym zakła
dzie. z drugiej strony sami potnebujemy lu'.łzi.
Wykształceruie dobrego fachowca kosztuje i gdy
ktoś od nas odchodzi, jest to st.rata, bo trzeba
szkolić nowego.
· - W domu stosuje pan tę samą metodę?
- Uważam, że hauka jest fundamentem
wszystkiego. Moje dzieci mają !t>psze dziedń
stwo od mojego, dlatego też winny więcej czaSll poświęcić na naukę. Basia ma 14 lat, a Jarek
w ty.m roku poszedł do pierwsze:j klasy.
- Jak pan ocenia własną rodzinę: czy to jest
rodzina nowoczesna?
- Bo ja wiem? Mieszkamy w drewnianym
domku po rodzicach, bez Specjaln:fch luksusów.
Ale zawsze marzyłem o własnym, wzniesionym

• ·...

•

~
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jaka to odpowiedziialnośl:, to ogarnia
mnie niepokój: czy podołam, :7.y potrafię? '
- Zduńska Wola jest miastem przemysłowym,
a jej klasę robotniczą-w Sejmie od dawna ;reludzie zatrudnieni w przem~śłe,
prezentują
ti:ansporcie lub administracji.
- Tak, przede mną było stąd . 3 posłów:
pierwszym była nasoz.a przewodnicząca . MRN,
potetn kolejarz z węzła karsznkkiego, osta,t•iio
włókniarz ze „Zwoltexu", a teraz ja„.
- .Jak. przyjęto tu, w zakładzie, pańskie v.Vy.
różnlenie?
- Gdy się dowiedziano, że kandyduję na !'>O·
w
sła to się szczerze ucieszono, oo to zaraz
g6re idzie ranga zakładu. Koledzy przyszli mi
gratulować, choć mówią, że teraz, to pewnie
będziemy się rzadziej spotykać.
- Jak pan wyobraża sobie prarę posła? Ranglł spraw, z którymi będą się •Io pana zgłaszać
petenci, częstokroć będzie gatunkowo /Wlęk8za
niz powiedzmy, spraw, z jakimi pan spotyk11ol
~
się dotąd jako działacz społeczny.
- Przez te dni wiele o tym myślałem. Je. stem robotnikiem, pracuję w przemyśle 30 lat,
toteż jeśli stanie sprawa dotyrząca tej gałę~
naszej gospodarki, myślę, że będę mógł na ten
konkretny temat coś powiedzieć. Znallll ludzi,
znam problemy ośrodka robotni,;tEgo ja.kim jest
Zduńska Wola, wiele podpowied1ą mi in.ni. Bę
dę się starać nie zostawić bez odpowiedzi ą,ni
joonej int-erpelacji. Jako poseł nie zamierzam
urzędować z.a biurkiem. Mnie tu znają, będą
zatrzymywać na ulicy i mówić co jest złego,
.
co należy zmienić, co naprawić.
- Który z problemów, mam na myśli te najważniejsze, postawiłby pan przed posłami
Sejmie?
- Przede wszystkim m.ioeszkania dla robotn1k6w. W Zduńskiej Woli ponad 3 tys. osób czeka
na przydział, czekają długo, bo termin otrzymania wydłużył się do 10 lat. Rozbudowa miasta rozpoczęła się dość późno, l>o od 1956 roku.
O'J prawda, połowa mieszkańców mieszka dziś
w blokach, ale w 40-tysięcz:nym mj.eście przemysłowym jest to ciągle z.a mało.
- Zduńska Wola, to przemysł. Obok nowyeh
zakładów pracują stare, wybu'dowane Jeszcze
pned wojną. Czy nie wymagają odnowy?
- Sądzę, że w naszym przypadku nal.eżałoby
dokonać szybkiej Jpodemizacji istniejących
kładów. Wystarczy dołożyć pewne niezbędne
sumy, a efekty produkcyjne będą szybsze niż
gdyby zacząć budować od nowa. Ot, weźipy
nasz zakład: produkujemy na r:ksport (w ramach RWPG specjalizujemy się w produkcji
klejarek I ma.szyn nioielnicowy~h). ale w pełni
nie zaspokajamy tego eksportu. Nie pokrywamy
krajowego. Wystarczy
także zapotrzebowania
moderniz.acj.i (np. dobudojednak niewielka
wanie hali montaoowej i wyp()sażenie działu
mechanicznego w maszyny), a produkcja podwoi się lub nawet potroi. Podobnie rzecz ma
si~ ze „Zwoltexem", „Wołaną" czy „Wolą".
- Zduńska Wola jest mlastem-ullc6wką. Aby
przebyć ulłcę Łaską potrzeba na to paręnaście
minut. Stąd tylu rowerzyst6w, ld6rzy utrudniaj~ uch , samochodowy. Sądzę, ..71' kemną,tkacla
st\\,"a_rsa · rów?łe wiele problemow, a~ · brak
.
' .._
"
'
miazkań- Prawda, miasto 'jest wyciągnięte wzdłuż linii
w.schód - zachód. Od wiaduktu b&d torami kolejowymi do Czech, letących n.a granicy miasta jest sześć kilometrów. To sp:,ro, nawet jak
dla jazdy rowerem. Owsz;em, mamy komunikację miejską, ale je.st ona niewystarczająca.
W tej chwili palącą s.prawą pozostaje uruchomienie nowych linid łączących śródmieście z
dzielnicą przemysłową, usytuowaną na uboczu
miasta, gdziie w tej .chwili pra-:uje 11 tysięcy
ludzi, a autobusów, które tam dcjeżdża.ją jes.t
zaledwie sześć!
- Z tego W)'Jlłka, te starczy pracy na call\
kadencję•.•
- Obym tyLko podołaL
pomyślę

w

ZASZCZYT
I ODPOWIEDZIALN SC
lepi. Bo pracę politycMą zawsze pojmowałem
jako dobrą pracę w swoim z.a.kładzie.
- Jak potoczyły się dalsze 'pańs~it losy? ZMP
był dobrą szkołą społecznego myslenia, ale czy
to wystarczyło, by stać się w przyszłości działaczem politycznym?
- W ZMP nauczyłem się wj.f!le. a.le dopiero
partia ukształtowała mnie os ta ter z.nie. Poc ·ząt
kowo byłem członkiem egzekutywy POf potem
C7ł<'nkiem plenum KM, wkrótce członkiem pler~ VI ZJa~
t:Utl' KW, wreszcie de_le~ate~
PZPR uczestnikiem I KraJ<>'W'°J Koilfere~CJ~
Partyjnej. Po reorganizacji ·gdl'l'l.ip,is~racy1ne1
kraju , nadal pracuję · społecznie i petniię funkcje partyjne. Jestem członkiem egz~kutyw~
Komitetu Miejskiego partii w 7duńskiej Woli
ora1 człon.klem plenum. KW w Sieradzu .ponadto sprawuję członkostwo w Prezyd1u~
M,ejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej ;NQh
i jestem przewndniczącym Miejsk1P.go Komitetu
L{ ontroli Społecznej.
- Czym się pan zajmuje w swoim macierzy.
stym za.kładzie?
- Jestem mistrzem do spraw adaptac~i pracowników. Polega to na tym, te 11.ażdego nowego pracownika oprowadzam po 7.l\kładz1e, tl11macze co ~1 jak. p9ma~am pr~y z.ała1 ':""lanm
spraw administracyjnych. Kiedy pracowni~ ,Jest
jesz.cze · ,zielony" odwled7.am go \ W/ fogo m1eJ~i;11
pracy staram się pomóc jeśli ~obie z czy'llś me
radzi. cz.asem to muszę poma1?ać w różnych
sprawach rodzinnych, załatwiam mieszkania

prz;ez siebie domku, którego budowę nie tak
dawno rozpocząłem, choć pra<:d nie Idzie mi
łatwo. Myślę, że za jakieś dwa ta.t a wprowadzimy się do domu, jaki sobie wymarzyłem:
kwiaty wokoło, drzewka owocowe warzywa. I
książki, bo pasjami lubię czytać. Prenumeru.~~
„Trybunę Ludu'', „Głos Robotniczy" „PrzekróJ ,
J.'crum" Politykę". Z książelt - historyczne
i' literat~rę· współczesną. Ostatnio przectytałem
„Dzieje oręża polskiego". Nie, samochodu nie
m~m. do pre.cy chodzę pieszo, ·to zaledwie pół
. ,.
goozi-rJY drogi._
'7 .{a~ ·~'h;yjęt~ w '.doniii. pańską kandydaturę
·
na poiiła?
- Przyznam się, że dla mnte ~mego było to
wielkim zaskoczeniem. Gdy się o tym dowiedziałem. to ogarnęło mnie takie podniecenie, że
rue wiedziałem co ze sobą zrob't':. Po przyjściu
do domu nic nikomu nie mó.v,lEm, chciałem
wpierw sam zżyć się z tą myślą, oswoić się z
tym wielkim zaszczytem, jaki n.agle spadł na
mnie niespodziewanie; Dopiero na d.rugi dzień
powiedziałem żonie. Nie uwierzyła. myśl.al.a, że
żartuję.

Ale ją pan przekonał?
Nie tylk9 ja, inni też zaczęll o tym mówić Teraz cieszy się wraz ze mną.
Zrozumiałem wielką prawdę o sobie samym:
nie żyłem z.a darmo! Umieszczerne mnie na Liście kandydatów na posłów do Sejmu udowodniło , że jestem cenipny, że ktoś drstr.zegł moją
pracę. Jest to zasz;czyt, wielki zaszczyt, ale jak
-

za-

Rozmawiał:

EUGENIUSZ IWANICKł

•
wiednie warunki pracy, wciąż
tez warunki technologirzne nie
potrzew.~u:dzit? odpowiadają
bom, A potrzeby te sq coraz
większe . My przecież też realizujemy u. siebie jeden z te-

zrealizować·
szkoŁy

Jest

to

budowa

t szpitala„. ,

Prezydent miasta przedstawia zebranym szczegółowy rejestr osiągnięć„ jakie odnoto-

dzi, którzv przyszli tu. i zewdokonalo
nątrz, województwo
ogromnego skoku. Ale apetyty
szybciej, rzeczywiwzrastają
nie jest im w stanie
stość
SPTOBtaĆ.

DO DIALOGU
wały na swoim koncie Skierniewice w minionym czterolezaciu. Prezeńtuje również
mierzenia na najbliższą przy-

matów do kolorowego „Jowi•
sza", Mamy nadzieję, że kolejnP problemy naszej zalogi rozdrugi etap rozbudowy
wiąże
który wlaśnie się rozpoczyna„

szłość.

- Na dwadzieścia 4wa postulaty zgłoszone przez wyborrów w rzaste p01JTZedme3
stwierdza prezykampanii -

dobiega końca,
Spotkanie
nikt z sali nie zgłasza się do
dyskusji. Wyborcy rozchodzą
z
się do domów. Rozmawiam
nirrii:

dent. 8ld P1 niewic; Tadt>us1 Zakrzpw.::ki - a przyjęte do rea
lizarji 'IJrZP? MiPjska Rodę Nazrealizowano dwarodową się
dzieścia .. Dwóch nie u.dalo

Wywiązuje się długa rozmowa. Chaotyczna nieco, prześliz·
gująca się po powierzchni problemów i zjawisk, wyławiają
ca z nich głównie niedostatki i
zastrzeżenia.

- Bezsprzecznie, dzięki readministracyjnej
formie
mówi jeden z nich - a także
lunieprzeciętnym ambicjom

Z pamięci
które:

wynotowuję

nie·

oMa województwo kilka
z bo17atymi tradycjami -. Łowif'Z , Żyrardów, czy
Rawę MawwiPckq Zatraca się
jednak coraz bardziej tch lokaln11 kolo1"1Jt, stajq stę one co-

,środków

nijakie.
szare,
raz bardziej
miasto, osiedle, czy wieś,
ze sto!i<'q województwa na czele, nie dba o należyty wystrój
estetyczny, o wyróżnienie się,
wydobycie z tej .Powsżechnej
bez
szarzyzny. Wszystko jest
wyrazu, a przecież tak niewiele czasem potrzeba. Jest spore
grono zatrudniqnych na etatach plastyków, ale ci ograniczajq swoją inwendę do „pacykowania" okazjonalnych dekoracji, plansz, czy transparentów.

Żadne

W • ogóle z kultu.rq też jest
dodaje ktoś. - W
fatalnie województwa
stolicy
takiej
praktycznie nie ma gdzie i po
co pójść wieczorem. Reprezenkinoteatr „Polonez"
tacyjny
nie jest należycie wykorzystany. 1 owszem, odbywają się w
jaktes imprezy,
nim czasem
ale z reguly - zamknięte. Zaproszenia rozprowadza się po
zakladach pracy, a potem sala
świeci pustkami· Przebudowa i
modernizacja starego browaru
na wojewódzkie centrum kultury - wbrew radosnym doniesieniom prasy - utk.nęla w
martwym punkcie. Jest tam
wprawdzie klub .„Ara'', ale to
kroplC/ł w morzu. Sciągnięto n~
fotograficzną
wystawę
wet
„Wenus", tyle, że z 1973 roku..
jeszcze
Ktoś pewnie traktuje
skierniewickie,
województwo
Nie
jak Polskę powiatową.
jeszcze ma samochód.
każdy
żeby jeździć sobie na spektakle

teatralne, czy kabaretowe
Warszawy i Łodzi.

do

- Ze spraw bardziej prozaicznych: gdzie można coś w
Skierniewicach zjeść? Niektóre zaklady · majq własne jadło
dajnie. A reszta? Do restauradaleko.
cji nad zalewem
„Pod Pieczarką" wymaga nabitej kabzy. A w „Ratuszowej''
po stolikach biegajq karaluchy.
W calych Skierniewicach nie
ma dotąd ani je,dnego... baru
mlecznego.
- Był pan ]ta osiedlu. Widok? - to już inny rozmówca.
- Nie radzilbym samo<'hodem,
pieszo - najlepiej w kaa
loszach. Byla na osiedlu jedna
dróżka asfaltowa. Byla, bo oficjele na otwarcie pawilonu.
mu.sieli po cz11m§ podjechać.
Byla, ale się rozmyla, taki to
asfalt.
był ten „okazjonalnt1"
Na osiedlu mieszkają już 'trzy
tysiące ludzi, a nie ma dotąd
ani jednego telefonu. Chcesz
w~zwać pogotowie? Najbliższy
wlaśnie„. w szpitalu.
telefon
Nie przeczę, chcialbym na tvm
szarz11
osiedlu mieszkać, ale
spóldzielni latami
cilonkowie
kolejbędą czekać na awo;q
kę, z której co rusz wypada;q

kolejnej porcji utyskiwań.
Cieszą
skqd. Realista!
Ależ
mnie 'sukcesy, ale nie ·popadam
w samozadowolenie. Rozumiem
trudności obiektywne, lecz wiem
równocześnie, że wiele możemy
zrobić niewielkim nakladem si!

kosztów. Wystarczy skieroczęść energii i ambicji w
ot,
innym ·nieco kierunku.
na ziemię, między ludzi.

i

wać

-

Dlaczego więc nie zabrcil
pan glosu na dzisiejszym ze-braniu.?
-

- Dzialania, jakie podejmuRyszar,d
powiedział
jemy -

Bryk na spotkaniu na celu wytworze,n ie

majq
ścjślea- ·

szych związków między wladzq a obywatelem, aby tepte;
nurtu.ją~e
problemy
poznać
Wimieszkańców, wyborców.
dzimy potrzebę aktywniejszego
u.dzialu obywateli w kontakcte
z wladzą, gdyż powodować to
będzie pelniejsze poznanie pr-0blemów, zrozumienie ich uwarunkowań,

ci

w

konse~wencjl

lepsze i szt)bsze ich rozwiąza
nie, Jeszcze raz chcialbym podkrdlić''. fakt otwartości wladzy
na inicjatywy apoleczne.

Niech te . słowa zastąpią zaCzu nie przeptawia przez tem końcowy komentarz do nipana malkontent? - pytam po nięjszego Śprawozdan1a.

-
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REPORTAZ
Dalszy

ciąg

ze str. 1

Ochrony ~rodowiska w
nowej
Skierniewicach, mgr Lucynę Ostron;ęcką-Borczyk. Oto fragmenty:
zostala
sprou•a
"Przedmiotowa
szczególowo zbadana, z czego wynika,
· że ob. Woronowski w„a? z calą l'O·
dzinq (razem 13 osób) M.mieszkuje w
lokalu skladającym ~tę ? dwóch pokojów z kuchniq, o powierzchni umieszkalżytkowej 43 m kw„ pow.
nej 33,6 m kw.
W roku 1974 ob. wo~onowski zlożyl wniosek do Urzędu Miejskiego w
Skierniewicach o pn:ydzial lokalu z
puli rad narodowych ł ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWA NY W ROKU 1975
DO PRZYDZIAŁU LOKALU Z BUDOWNICTWA RAD N4RODOWYCH
(jako podstawę przyjęto fakt, iż do·
chód "\iesięczny przypadający na jednego czlonka rodziny wvnost poniże3
800 zl). Z UWAGI T'VA NlEWIEL1<Ą
ILOśC MIESZKAfl, JAKĄ DYSPOMIAST A
PREZYDE'f>V.T
NOWAŁ
SKIERNIEWICE , NIE OKREŚLONO
W DECYZJI TERMINU PRZYDZIA·
ŁU MIESZKANIA.
W roku 1978, w zwiqzku z aktualizacją wniosków oczeku3ących na ~a
(wszystkie
latwienie UJAWNIONO
A.M.), iż dopodkreślenia moje chód miesięczny w TfJd:nnie ob. Woronowskiego przekracza obowiqzują
ce kryterium zarobknWP, okrdlone w
uchwale nr 280 Rady Mlnistrów z
. dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie Zfl·
. sad przydzialu mieszkań (MP nr 60,
.Poz. 397) i wynosi 1.0ftl zl miesięcz
nie w przeliczeniu na ;ednego czlonka rodziny.
Biorąc pod uwagę , powyższe, OBECNIE ob, Woronowski nie kwalifikuje się do przydrialu mieszkania
z puli rad narodowych.
Z uwagi na WYJĄTKOWO TRUD·
NE WARUNKI MIESZI<.ANIOW E, ob.
Woronowski zwrócil się ponownie l!o
Urzędu Miejskiego w Skierniewicach
z prośbą o przydzielen~e lokalu przylegającego do jego mieszkania, którego glówny najemca, ob. J •. nie zajmu. je już od roku czasu ( ) W związku
z powyzszym Urząd Miejski w Sk,i erniewicach wszcząl postępowanie wyjaśniające, w celu ustalenia miejsca
pobytu ob. J, oraz ust.alenia, na jakiej podstawie prawnej tam zamieszkuje. W przypadku nostadania przez
wyżej wymienionego tnnego lokalu
mieszkalnego, lokal przy ul. Kosza·
rowej 11 przydzieli s·ię rodzinie ob.
Woronowskiego. "

mają rodziny zamies?kale 'to bud1/n·
ka.eh zagrażających życiu ludzkiemu
oraz pozbawione mieszka?\ wskutek
klęski żywiolowej (huraganu, powodzi
•
lub pożaru).

Wnikliwa lektura obu tych pism
stawia człowiekowi wło!y na głowie,
tym bardziej, że chodzi tu przecież
o miasto wojewódzkie.
Przy'glądam się Woronowsktemu i
sp1kojowi. Aby
jego
się
'"dziwię
sprawdzić, jak to jest naprawdę z
tym dochodem miesięcznym na każ
dego członka rodziny, pytam, ile zarabia jego żona.

Dwa sześćset.
Nieraz i dwa osiemset, dwa
prostuje żona, prasodziewięćset -

waczka

w

spółdzielni

krawieckiej

.„Prżystań".

- A pan?
- . W tym caly klopot -

mówi. -

. Qdybym ja jeszcze mógl pracować,
dorabiloby, się jakoś trochę gro~za.
Ale, lekarze zabronili mi stanowczo,
na rentę! - powiedzi Ph - ł to z
miejsca! Dużo spacer•Jwać i nie brać
więc.ej, niż cztery kilogramy do ręki.

sobiP że przed rona !,óle za mostGłód, wojna, obozy, a potem
ciężka, wieloletnia harowka na dwóch
etatach, w fabryce i 11 prywaciarza,
zrobiły swoje.
PrzyPomniałem
skarżył się

mieszkaniowe, zabawki, wywiady w
prasie, w radio, w telewizji; tu sala
gimnastyczna, tam samochód. Ale dla
mnie mnogi Poród nie jest żadnym
wydarzeniem społecznym. Jest orzede
wszystkim sensacją medyczną: pnypadkiem. trafem. Ci, kt.ćrzy naprawdę zasługują na szacu·1Pk to są właś
skromni,
nie tacy Woronowscy
uczciwi, biedni. kocha.iący się nawzajem. Woronowscy n'e rodzili dzie·
ci dla kaprysu. I te dz.frei nie są za- ·
niedbane. Te dzieci kąpią się raz na
tydzień w balii, myją w miednicy,
siusiają na zimnym podwórku, lekcje
odrabiają na paraper.ie i podłod-ze,
bawią silę na klatce schodowej. A
przecież przechodzą z klasy do klasy.
Przecież wyglądają ~ch!udnie, nie gorzej od swoich rówie<lników. Przecież
są ładne, dobrze odżywione, grzeczne,
rezolutne, no i, jak to się pięknie
mó'Mi, stanowią o przyszłości narodu.
pytam w
- Jest _ prezydent?
Urzędzie Miasta.
-

kiem
kiem.

Nie ma.
A wiceprezydent?
Też, niestety, mu~ial wyjść.

Wchodzę do Wydziału Gospodarki
Terenowej i rozmawi~m z kierowniczką referatu do spraw mieszkan•o- Serce? - zapytałem.
wych.
- Serce. Już po pa11.a wizycie le. . -•· _ PJ;z~sy „ ~_ą . prze~isamL . Rodzi~a
żalem dwa razy w §z.p italu.
„· m~ i;>rawo ,ul:)legać się o mieszkanie
- .
- Kiedy?
p:U1i rad narodowvch tylko wó- W maju i sierpniu.
'Wczas, kied§ dochórł na jednego
Po,rządkuję sóbie w myśli klllta dat.
przekracza
nie
rodziny
członka
· - I co stwierdzono?

z

-

· •' ·\.

Rozlegty zawal.

Wpronowski jest uc7riwym człowie
kiem. Nie mówi nio na temat przyczyn swojej choroby, 11rzkolwiek. powiedzmy od razu, W'·jego najskrom·
nieii>zym ze skromnym mieszkań nie
znajdzies.z n2lwet puste! butelki po
wódce i nawet jednego niedopałka:
Jest' człowiekiem bez nałogów. Jest
człowiekiem, który poświęcił się rodzinie. Teraz też." nie może normalnie ' pracować, to obiera kartofle l
chodzi po 2akupy. Ma dVlrie legitymacje: inwalidzką i zbowirlowską, które
poza
uprawndają go do kuI.l('wania
ko!ejką. Ale rzadko z tego prawa korzysta. - Tak mi hkc§ glupio mówi - wpychać się przed sta.rsZ1JCh
od siebie.
-

Chwileczkę.

Jakq pobiera.

pan

rentę'!

.
3.360.
...,: To razem z toną zarabia.cie pa~stto<l 6.00o-6.200?
-Tak.
Tak brzmiało • owo pierwsze, skie- I z ;edenaAciorga dzieci ma.de
rowane do redakcji pismo; ton nieco
tti:A; na utrZ'gma.niu tylko sze§cioro?
już bardziej poWś,eiągJ~w~zy; h.i.ż ten„ .
którym uraczyła WorntibwSldłh .;rta " :i ' .... ·Sze§ail)fo. •StarsZP. córki wymet~
.. gorąco" komisja „od prezydenta" i _ , l!Mh&ly się,'PO.WftChodnly ta mąs.

' ;,od wojewody". W •fodatku bije tu
w oczy pewien fakt: W 1974 roku nie

willę, od drugiego dywany i wyprawkę, pensja rodziców w górę, społe
czeństwo też coś dorwci, książec7.ki

' -

Zączynam

liczyć.

M:ił?·eństwo

olus

sześcior-0 dzieci, to jest razem osiem

<>śmiuset złotych.
' Mówię:

Z moich oblicze?\ wyri.il<.a, iż nie
Wie pani, ŻP. Woronowski
,je.st" obecnie na renci.e?
.. ......:: N.ie powiadomi.l no.s o tym ofi·
cfa1ntę.
· ~ 'O'wszem, twierdzi, że robil to
kilkakrotnie, także Vlczoraj, kiedy
zapowiadal mój przyjazd.
.-

prżekracza.

I nagle wypływa !łweFtia pierwstowagi. Z przepisów znanych
pani" kierowniczce WY"rlka, iż w wypadku rencisty ów pułap ośmiuset
złotych na jednego członka rodziny
nie obowiązuje. Rod lina rencisty. jeśli tylko nie przypada na głowę wię
cej niż tysiąc złotych. ma pełne prawo do mieszkania z puli rad narodowych!
P-OWinienem cieszyć się z tego, a
przecież opadają mi ręre Takie prawo mieli już przecież Woronowscy w
1974 roku. Stracili )P. w r. 1978 na
skutek - jak pisze Unąd Miasta _ ,
owego UJA WNIENTA ••zrostu dochodów. Dziwne, że UJA WNJENIA działają tylko na szk~ ~tiywatela, U
nie ma U.JA WNTE~ iw\a7.anyoh z , lęr
go klęskami. chorobami i spadkiem
zarobków. 'Z moich reporterskich
rzędnej

„.osiem osób w jednym pomieszczeniu, cztery l6żka, po dwie giowy na każ-·
de, zestawione szczelnie, bok z bokiem, kroku nie zrobisz, turlać się trzebti
przez wszystkie, aby lee na tym ostatnim, w rogu."

W OTRZYMANIU POMIESZCZEN IA
RODZINY
MAJĄ
ZASTĘPCZEGO
W BUDYNKACH
ZAMIESZKAŁE
ŻYCIU LUDZ·
ZAGRAŻAJĄCYCH
KIEMU ORAZ POZBAWIONE MIE·
SZKAŃ WSKUTEK f(ĘSKI ZYWTOHURAGANU POWODZI
ŁOWEJ .•LUB POZARU.
Poczeka więc sobie Janina Rydz,
poczeka jej mąż i dziec~, poczeka ro-

,

DRAMAT WO RONOW

·cH

''

przekraczali pułapu 800 złotych na
głowę i mieli wszelltie prawo, aoy
mieszkaruie otrzymać; w 1978, po
pięcioletnim czekaniu, urząd podsu~
mował ich ria nowo i UJAWNIŁ,
ze stracili to prawo. Zapamiętajmy
ten fakt. Będzie ważny. I nie chodzi
bynajmniej o to, · że 800 zł przedtem,
to nie to co teraz, te usamodzielnienie się, a więc wyprt1wadzenie jednego członka rodziny \jak to będzie
miało miejsce f u Woronawskich} od
razu „psuło" średnią dochodu. Mał
zarabiało
Woronowskich
żeństwo
przez cały ten czas ria tym samym
Poziomie. Teraz · zres1:tą zarabiają
mniej. Ale poczekajmy.
W drugim, skierowanym do „Odz dru~ 31 maja 1979
Planowania i Gospo·
dark.i Terenowej w 8kierniewicach
nie uraczył nas n:iczym nowym, znik•
ły natomiast wszelkie akcenty optymistyczne, żadnych tam obietrur i
pocieszeń. 1.0!'il 7.łotych na głowę a
więc mieszkania z puli rad narodowych Woronowscy nie otnymają.
Tajemnicza obywatelk.:i J„ aczkolwiek mieszka gdzie irl'lziej, nie wyraża zgo<ly przekaza„ią lokalu przy
ul. Kaszarowej terenow"'mu organowi ad_minisfracji państwowej, wobec
czego na owo pomies?.c~enie równlet
nie ma co liczyć. Moglahy ewentual. nie uzyskać pomieszc?.enie zastępcze
córka Woronowskich .Tanina Rydz, 2
mężem i dziećmi (roiw!;izanie to sazaintl'resowapy~h),
tysfal;:cjonuje
wpłynęło nawet w tei k\·estii podanie, jednak.„ jak StW'Prdza Z \lPO•
prezydenta Skierniewic
ważnienia
kierownik referatu: Termin przydzia·
głosów" piśmie
roku Wydział

lu pomieszczenia za.~tępr.zego uzależ·
niony jest od ilości lo!Cllli uzyskanych
w wyniku naturalnego tttchu ludno§ci. Poza tym: Pier.w~zeństwo w otrzymaniu przydzialu i;o·m ieszczenia
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QSób. Ił razy 800 złotych (ów pułap,
którego nie woln9 przekroczyć) daje
w sumie 6.400, podczas gdy Woronowscy zarabiają 6.000-6.200. Skądże
wi~ bierze się w urzędowym piśmie
te 1,051 zlotych, na ka1.dego członka
rodziny?
Idę do Urzędu Miasta. Spieszę się.
To już nie jest tylko Jprawa Woron-0wskich. To jest moją r.sobista sprawa, mój żal, moja wkiekłość. Rzadko
zdarza się bowiem w praworządnym,
socjalistycznym kraju tak jednoznaczna, bezdyskusyjna, rażąca niesprawiediiwość. Rzad~o również nam,
repońerom, zdarzają s!ę tak niepodwatalnie uczciwe ofiary. Każdy, prawie najbardziej PoZYt) wny bohater,
ma tam ooś czarnego na sumieniu:
pijat'iśtw.ó; • tÓmanS, I nJewinną fuchę.
Woronowsld. niestety, iest czysty iak
łza. · woronowski nie sµMniał się, nie
z grvpą.
brał zwolnień, pracował
Opinia, ~torą' przed patoma tygodniami wystawiono mu w Hucie Szkła,
jest Związkowi
a która potrzebna
Bojowników o Wolność i Demokrację, aby · odznaczyć go Krzyżem Kawalerskim <swoją drogą długo. długo
na to czeka!), brzmi: Koleżeński,
1 zdyscyplinowany ,
dlnjący o mienie
spoleczne, pelniący od 1962 roku obowiązki brygttdzisty <dot.ad, przez kil·

czadnicowy),
lat, palacz
czlonek egzekutyWt1 POF pracownik,
· który ·aktywnie wlączai się w dzia·
lalność spoleczną przy wyborach do
rcid . ita„odowych i Sejmu oraz brał
czynny udział ' w organizowaniu czy.. .
nóuf sjiole.c.znych.
kanaście

- G~.żie pai/ . ,e~t; panie prezydencie?
Panie woJewod<i, na co pan czeka?!
Ja .rozumiem, że dla naszego nat·o dowego s.ilobiżmu ONażniejsze są
. zawsże ; "w.leloraczki. Cztery. pięć,
sześć! Same ręce składają się do oklasków. Od ~edneg.o szefa dostają

------- --- -- ---- ----.
'

wynika niezbicie, te
UJAWN1E~
obyJjłwa pisma, skierowane w ubieg. łym roku przez Urząd Miejski w

Skierniewicach do n.:iszej redakcji,
przypadają na okres, kiedy Woronowski chorował w domu, bądź leża!
w szpitalu (maj) i już wówczas wiadomo było, że będzie musiał przejść
na rentę. Zatem: jak f)C'traktować te
pisma?

dzina Woronowskich. Poc:zekają sobie
wspólnie w ciasnym (Jomieszczeniu
bez gazu, kanalizacji° 1 <Vody, w domku z czerwonej cegły , który. być może, zmiecie z powierzi:-ll •1i ziemi jakaś
trąba powietrzna, wyręczając w ten
sposób wojewodów , :łrektorów, pre·
w
zydentów i prezesów będących
stanie załatwić probl?m jt.dnym kiwnięciem palca. Pocze><ają?
ANDRZEJ MAKOWIECKI

z

klasy do klasy;
••.przechodzą
gorzej
glądają schludnie, nie
swych rówieśników„ • .

Wy-

od

• • •
Z Urzędu Miasta pwownie wstą
piłem do domu Woronowskich.
Pan Stanisław:
- Ja mógłbym już c,~tatecznie zodzieci.1kami w tym
stać z żoną
mieszkaniu, bo, wie pan ja już nie
mam sily niczego załatwiać i wstyd

t

mi tak ciągle prosić 1 prosić. Nie
wiem, może jeszcze nrrpiszę do E.
Gierka i do Rady ~·aństwa, · żeb'!I
przynajmniej dali mwnzkanie mojej
córce z zięciem t W'l.1iczkami. Gdi;by
tak wyprowadzili się 0d nas, od razu
byloby luźniej.

Tu trzeba nadmieni~, ie córka Wol'Onowskich, Janina Rydz, dokonała
pierwszej wpłat:v (14 t•rs. złotych\ na
mieszkanie spółdzielcze w 1972 roku.
W 1979 r. dopłaciła <c•>'.ejne 14 tysię
cy. starając się o mH!!'7kanie M-3.
Powiedziano iej wówc1as: nie jest
pani rzeczywistym c:r.lcmkiem, tvlko
kandydatem; będzie r.ani musiała
poczekać na przydział jakieś pięć sześć lat.
Zatem, czeka na mieszkanie spół
dzielcze. czek również. w miedzyczasie, na jakieś po,,..iFszczenie zastępcze . Złożyła w tej sr·rawie podanie do Urzędu Miasta, 11le nie należy zapominać, że .,.. .ial< głosi_ pi~mo
owego urzędu . ..... PIERWSZENSTW O

...ta sama klatka schodowa, te same drzwi na
Koszarowa 11

pięterku„.

Skierniewice,

ul.

Foto: R. l:.ucyszyn

.

/

..
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- Niedawno odbyła się w Łodzi uroczystość
odznaczenia Zespołu Szkól Włókienniczych nr
Krzyżem
l, kt6rego Jest pan dyrektorem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski _:
s okazji 110 rocznicy istnienia szkoły. w naszej ziemskiej skali sto lat to szmat czasu.
co do sędziwego
Nie ma pan wątpliwości
wieku Jubilatki?
- Żadnych. Przygotowując się ..do uroczyszkoły,
działalności
stości z okazji 110-lecia
zebraliśmy sporo materiałów, które świadczą
ponad wszelką wątpliwość, ze Zespół Szkół
taką nazwę nosi szkoWłókienniczych nr 1 jest rzeczywiście najstarła od 1976 roku szą średnią szkołą zawodową w Łodzi.
- A w Polsce?
- Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. W kraju jest jeszcze kilka sta•
rych szkół włókienniczych, !ile nie wiem,
czy któraś z nich jest starsza od naszej. Natomiast na pewno zajmuje ona pierwsze miejsce w kraju pod względem nieprzerwanej, 110~e~iej ciągłości' nauczania i przygotowywania
xaar dla pr-zemysłu włókienni.::trgo.
- Rozpoczęła więc działakność w 1869 roku.
- Tak. I tylko jeden raz na przestrzeni lat
1869-1980 zmieniła lokal: w 1903 roku z placu Wolności, gdzie teraz mieści się Muzeum
na dawną ul. Pańską, czyli
Etnograficzne,

-··.

.

.

Naturalnie. Musi być wykonany, bowiem
działalność finansowa i administracyjna
warsztatów zależy od jego wykonania. Wszyscy pracownicy administracyjni, produkcyjni i
obsługa, są opłacani ze środków uzyskiwanych .
z_ produkcji warsztatów. Produkcja ta przynosi nawet dochód w wymiarze około pół miliona złotych rocznie, który przekazujemy do
·
skarbu panstwa.
-· Panie dyrektorze, 'ostatnio dużo się mówi
,,szerokoprofilowym"
i pisze o nauczaniu
w szkolnictwie za..wodowym. Co to znac.iy?
- Od czterech i pół roku w naszej szkole, a
zawodoszkołach
także w innych łódzkich
W) eh, w sumie w kilkudziesię~iu w kraju, prowadzi się eksperymentall\ie tak zwany szerokoprofilowy .system nauczania, którego treścią
kształcenia
jest integracja kilku kierunków
zawodowego. Ma ono umożliwić absolwentom
techników szybkie przystosowa9ie się do zmieniających się technologii, rodzłjów produkcji,
asortymentów, wciąż udoskonalanych maszyn
itd. Bardzo ogólnie rzecz ujmu1ąc można by
polega na
powiedzieć, iż sens· tej reformy
kompleksowym sposobie nauczania, który, obok tego, niejako „po drodze", eliminuje ze
starego programu drobne, mało istotne treści,
obciążające pamięć ucznia. W związku z tym
uległ również zmianie plan nauczania, wiele
przedmiotów skorelowano. Wspomnę jeszcze,
że w ostatnich dwóch klasach szkół zawodowych wprowadzono specjalizację zawodową,
dostosowaną do . aktualnych potrzeb gospodarczych regionu.
- Rozumiem, że chodzi o Wykształcenie a.b·
solwenta, ~tóry będzie się łatwiej adaptował
w przemyśle. Wydaje się, że ten typ przygotowania zawodowego będzie korzystny, poniewa:i' wychodzi na spotkanie reformy oświaty
w ogóle.
- Tak. Między innymi. Pierwsi absolwenci,
kształceni według nowego programu, opuszczą
mury szkoły w tym roku i wtedy będzie można dokonać szerszej oceny walorów szerokoprofilowego systemu kształcenia zawodowego.
_. Czy poza zadaniami dydaktyczno-wycho·
wawczymi, które wynikają z programu nauczania. i funkcji szkoły, prowadzi ona działal

.
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- A zatem w obecnym ' kompleksie gmaeh6w przy ul Zeromskiego lli, mieści się już
'
'17 lat!
- Niezmiennie. Przez ten -czas gmachy te
przechodziły różne koleje losu._ na jedną z oficyn spadła nawet w 1945 roku bomba podczas wyzwalania Łodzi. Ostatnio, z okazji Jubileuszu, szkoła przeszła kapitalny remont i mo·
dernizację.
- Jest Imponująca. Du ma Pan uczniów?
- Tysiąc dwustu. Będąc już przy liczbach
szkoła
dodam, że w ciągu swego istnienia
włókienników
wykształciła ponad 12 tysięcy
ze ·średnim wykształceniem. Interesujący jest
fakt. że do 1914 roku mury tej szkoły opuś
ciło około 800 absolwentów, w okresie między
wojelUl)'M blisko 2 tysiące, natom•ast w latach
1945-1979 ponad 9 tysięcy techników włókien
ników.
rozwoju
Swiadczy to o dynamicznym
szkolnictwa I oświaty w Polsce Ludowej.
To właśnie chciałem podkreślić. Szkoła
odgrywała doniosłą rolę w utrwalaniu polskości w okresie niewoli narodowej i przez blisko
50 lat od momentu swego powstania stwarza" ła możliwości zdobywania wyższych kwalifikacji zawodowych .d zieciom z łódzkich rodzin
robotniczych. Absolwenci i uczniowie szkoły uwystąpieniach
czestniczyli w rewolucyjnych
klasy robotniczej w Łodzi w 1905 roku, walczyli na wielu frontach podc.zas II wojny świa
towej, brali udział w walce podziemnej przeWlelu z
<:.iwko hitlerowskiemu okupantowi.
nich zginęło. Należy też wspomnieć, że absolwenci szkoły, niemal nazajutrz po wyzwoleniu, zabrali się z całą energią i wielkim pośw;ęceniem do odbudowy przemysłu lekkiego
w Łodzi i w całym kraju. W owym czasie
byli to bodaj jedyni w Polsce specjaliści z
. zakresu włókiennictwa.
- Ta piękna kafla szkoły stanowi też lcawał
historii robotniczej Lodzi. Sto 'dziesięć lat!
W 1869 roku L6dź liczyła chyba nie więcej,
40
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dzisiejszą Żeromskiego.
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Tak, trochę pisałem. Wzięło się to pewstąd, że kiedy po 'fVOjnie zaczynałem pracę w szkolnictwie zawodowym, nie było w ogóle podręczników. Więc niejako z koniecznoś
I tak ukazywały
c~ zabrałem się do pisania.
się kolejno: opracowania, następnie skrypty i
wreszcie - podręczniki dla młodzieży kształnie

„Niech lepiej moja praca świadczy

Foto: R.

o mnie".
Łucyszyn

S~DZIWA
MŁODA
SZKOŁA

ność . pozalekcyjną?

- Nawet bardzo szeroką. Mamy rozwinięte
formy pracy świetlicowej, w szkole prowadzą
żywą działalność różne organizacje młodzieżo
we: samorząd uczniowski, spółdzielnia .uczniowska, drużyna Harcerskiej Służby Polsce
Socjalistycznej, szkolne koła: TPL, LOK, PCK,
TPPR, szkolna organizacja OHP, koło oszczęd
ności, koło sportowe, szkolny klub racjonalizacji. Mamy własną orkiestrę z dużymi trą
mu.~yczne,
recytatorskie,
dycjami, zespoły
chór. Wszystkie te organizacje uczestniczą w
procesie wychowawczym. Działalność młodzie
ży w tych organizacjach wpływa bardzo korzystnie na kształtowanie właściwych rostaw
społeczno-politycznych i lensze wyniki w nauce.
- A kontakty pozaszkolne?
- Łączą nas więzi z wieloma środowiskami
jak, na przykład, ze Związkieth BofolWników
o Wolność i Demokrację, Związkiem Inwalidów Wojennych PRL, organizacjami FJN i
innymi, dla których nasi uczniowie organizują przeróżne imprezy. Przeciętnie dziesięć dużych imprez w ciągu roku. Obok tego współ
pracujemy na co dzień z zakładami przemysłowymi, co zresztą wynika z profilu dydakt_ycznego szkoły.
Na czym polega współpraca z przemy-

tysięcy mieszkańców.

wiadomo, lZ w
Nie więcej, ponieważ
1860 roku miała ich zaledwie 32 tysiące.
- Jestem zaskoczony wielkością tej szkoły,
nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów i sal
lekcyjnych, ale największe wrażenie wywierają warsztaty szkolne. Tej szkoły nie wystarczy obejrzeć - ją trzeba zwiedzać.
- O tej godzinie jest tu pustawo, ale że
by pan ją widział, kiedy odbywają się zaję
cia l po' dzwonku na przerwę młodzież wylewa się z klas na korytarze - to dopiero serce raduje! Po tym korytarzu, na którym stoimy tetaz, spaceruje podczas przerwy bez mała 800 dziewcząt i chłopców.
- Dużo dziewcząt "uczy się w szkole?
- Dużo. Sześćdziesiąt procent. Kiedyś ~yło
ich bardzo niewiele.
..- Totalna dominacja kobiet.
- Takie czasy.
- Interesują mnie warsztaty: co się dzieje
prac
z produkcją wykonywaną w ramach
u kolnych?
Warsztaty są gospodarstem wyodrębnio
nym, które pracuje na własnym rozrachunku
gospodarczym. Ich plan prod u r::ryjny zamyka
złotych rosię przeciętnie sumą 8 milionów
cznie, a wyroby idą na rynek wewnętrzny.
uczniowie w
Większość produkcji wykonują
ramach zajęć praktycznych. Mamy tylko bardzo niewielu robotników, niezbędnych do utrzymania ciągłości procesów produkcji.
- I plan jest wykonywany?

słem?

nam
- Zakłady przemysłowe udz.ielają
wszechstronnej pomocy: umożliwiąją uczniom
korzystanie z własnych laboratoriów, pomagają w urządzaniu pracowni i warsztatów,· udostępniają nową technologię produkcji w niektórych dziedzinach, zaznajamiają uczniów z
organizacją pracy w zakładach produkcyjnych,
z działalnością kół zakładowych, organizacji
partyjnych, KSR i innych.
- - A zatem prace nad wszechstronnym rozwojem osobowości uczniów, a nie tylko ograniczanie się do kształcenia zawodowego.
~ Taki cel przyświeca działalności wychowawczej naszej szkoły.
- Szkoła wykształciła wiele pokoleń mło
dzieży i byłoby interesujące poznać losy jej
absolwentów. Czy„.
- Wiem, o co chce pan spytać. Tak, wyrozsyłając przed
szliśmy z taką inicjatywą,
jubileuszem szkoły 900 ankiet do określonej
grupy czynnych zawodowo absolwentów. zatrudnionych w przemyśle lekkim. Na podstaopracowaliśmy
wie nadesłanych odpowiedzi
na razie
wstępne wyniki badań zawierające
syntetyczne informacje, które obrazują zawo:eowe życiorysy wychowanków naszej szkoły,
:szersze opracowanie, które ukaże się w druku

- Osiemnaśc;łe lat, od 1963 roku.
Pasjonuje pana praca pedagoga„.
•· - · Tak. Praca z młodzieżą jest rzeczywiście
pasją mojego " życia. Tak bym to określił. Od
wojny działałem w
1936 roku do wybuchu
harcerstwie. Również po wojnie, do 1961 roku
Pełniłem różne funkcje w harcerstwie, byłem
nawet, między innymi, kierownikiem wydziału
w Komendzie Chorągwi w Łodzi.
- Z zawodu jest pan Inżynierem?
- Tak, inżynierem włókiennikiem. Zaraz
po wojnie pracowałem w przemyśle na róż
nych stanowiskach, jednak wybrałem pracę w
szkolnictwie, z młodzieżą. I nie żałuję tej decyzji. Zresztą ukończyłem takre studia pedagog,czne.
- Wiadomo mi, że na_pisał pan sporo ksią

Rozmowa z dyrektorem
Zespołu Szkół
Włókienniczych nr 1
inż. KAZIMIERZEM
MAMEŁKĄ
niebawem, może być przyczynkiem do badań
losów absolwentów szkolnictwa zawodowego.
w Polsce.
- Jakie wnioski nasuwają wyniki tych ba•
dań?
- z wnioskami Wó'lalbym poctekać tło z:akończenia szerszego opracowania badań. Na
r;;zie mogę tylko powiedzieć, że większość reszadowolona z
pondentów jest zdecydowanie
wykonywanej pracy i z zarobków. Wielu spośród . ~eh . uważa, że po"Yinni nadal podnosić
kwal!f1kacJe zawodowe i nie żałuje wybranego
kierunku wykształcenia.
- Panie dyrektorze, w trakcie tej rozmowy
już kilkakrotnie próbowałem zapytać 0 pańskie sukcesy życiowe związane z pracą zawodową, działalnością społeczną, ale za każdym
razem robił ' Pan zręczne uniki. Uchodzi Pan
za człowieka skromnego, bez reszty oddanego
sprawie wychowania młodzieży, „wpatrzonego" w swoją szkolę, niestrudzonego działacza
z pasją. I
człowieka
społecznego, słowem teraz o tym chciałbym z panem porozmawiać.
Wiem, nie lubi pan tego, ale„.
- „.Bo to powina być rozmowa ·0 szkole,
nie o mnie. Trochę ludzi i tak wie, że jestem
dyrektorem tej szkoły, więc niech lepiej moja praca świadczy 0 mnie.
- Nic z tego, panie dyrektorze. Dowie się
o tym jeszcze trochę więcej ludzi. Proszę tei
nie zapominać, że był pan delegatem na VIII
Zjazd Partii i społeczeństwu Łodzi nie jest obojc:tne, kto je reprezentował na forum Zjazdu.
to proszę. ale
- Jeśli tak już musi być,
bardzo lakonicznie.
- Postaram się. Proszę powiedzieć, jak długo pracuje pan w szkolnictwie zawodowym?
- Ponad trzydzieści lat. Od 1949 roku pracowałem w różnych szkołach włókienniczych,
wizytatorem szkół
przeszło dwa lata byłem
włókiennicza-odzieżowych w Lodzi.
Jak długo Jest pan dyrektorem tej szko·

'
cącej się w szkołach włókienniczych. '
- Ogółem?
- Ponad trzydzieści podręczników i maier:ałów pomocniczych z zakresu tkactwa.
- Piękny dorobek naukowy. W latach pięćw kraju
dziesiątych były t 0 chyba jedyne
podręczniki z dziedziny tkactwa?
- Tak. Najbardziej cenię sobie kilka, napisanyc~ przy współpracy z prof. Józefem Grosmanem.
jest pan aktywnym
- Panie dyrektorze.
działaczem społecznym.
- Stale coś robiłem. W
lat. Ponad 30 lat pracuję

partii jestem już 20
w Stowarzyszeniu
Włókienników Polskich, przez kilka kadencji
byłem czł?nkiem Zarządu Głównego tego stowarzyszenia.
- ~le to przecież nie wszystko.
- Dwadzieścia lat pracowałem w Głównej
Kom~sji Szkoleniowej SWP, jestem członkiem
Komitetu Naukowo-Techniczne go do Spraw
Szkolenia Kadr, działająceg-0 przy NOT. I to
właściwie wszystko.
.
- Czy aby na pewno?
. ,..- No tak, jestem jesz'l:ze członkiem Komitetu
FJN Łódź - Polesie, poza tym dziesięć lat
pracowałem w Komisji Oświaty na Polesiu.
Podczas okupacji został pan aresztowany przez gestapo 1 więziony w obozie koncentracy Jnym.
- W dwóch obozach: najpierw v,. Oświęcimiu,
a następnie w Sachsenhausen-Orani enburg.
- Za co został pan aresztowany i kiedy?
Byłem kierownikiem grupy kolporterów
prasy konspiracyjnej na Widzewie. Zostałem
aresztowany w lipcu 1942 roku i osadzony w więzieniu a następnie, od stycznia 1943
roku, do końca wojny przebywałem w wymienionych już obozach hitlerowskich.
- Panie dyrektorze, był pan delegatem na
, Y.łJJ. ZJazlł Partii J. 1ądzkiego środowiska nau" . , cżycielskiego. W J.a.J4Qi Ze$1lohi .Pan uC2est~i,
'
1.:zyl?.
'
Zes.oołu
w obradach
- Uczestnjczyłem
XVII: „Zadania w dziedzini!i, kształcenia
wychowania młodego pokolenia".
- JakJe problemy były szczególnie ekspo·
nowane?
dla wychowania i
- Najbardziej .ist<Jtne
kształcenia młodzieży. Między innymi podkreślano konieczność stworzenia niezbędnych wafunkcjonowania
efektywnego
runków dla
podnoszenia .na
zbiorczych szkół . gminnych,
i wychowyższy poziom pracy dydaktycznej
wawczej szkoły, dopracowania koncepcji przy.
szlej szkoły zawodowej.
znaczenie
Mocno podkreślano w dyskusji
wychowania młodzieży prz.ez pracę i dla praczasu
wykorzystania
cy oraz racjonalnego
wolnego, w tym zwłaszcza działalności sportowo-rekreacyjnej, podniesiono sprawę uczynienia naszego społeczeństwa społeczeństwei;n wychowującym.

Dużo miejsca poświęcono takim ważnym zagadnieniom, jak zwiększenie troski o rozwój
samorządności młodzieży, kształtowanie socjalistycznych postaw, zwiększenie roli rodziny
w wychowaniu młodzieży oraz przygotowanie
jej do roli rodziców.
obrad w
W centrum uwagi uczestników
Zespole znalazło się ideowo-polityczne wychopokolenia, upowszechnianie
wanie młodego
polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, pogłębianie wiedzy młodzieży o problemach i zadaniach budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycmego.
- Dziękuję za rozmowę.

ły?

'

Rozmawiał: WŁODZIMmRZ

STOKOWSKI

l\llE TYLKO HISTORIA
nakłaukazała się
ta
PWN w roku
warszawskiego
dem
1979 - i staz datą
bieżącym
nowi nowość na naszym rynku wydawniczym. Jest dziełem dwóch autorów ranam
dzieckich: bardzo dobrze znanego
oraz AleDl ak owa
Włodzimierza
Tom no&i tytuł:
ksieja N a g a j e w a
ksią:t.ka

! jej 1>0gtosy
Partyzantka Zaliwskiego
(J83Z-J835), liczy ponad 420 stron. wyda-

ny został w płóciennej oprawie, z kolo. rową obwolutą, a kosztuje 15 zł Wszystko
gdyby nie jakość
byłoby w porządku,
na jakim tę książkę wydano.
papieru,
Wiadomo nie od dziś, że przeżywamy trudno~ci z zanie po raz pierwszy opatrzeniem w papier, że w związku z
u nas książek
tym wiele wydawanych
nie może się ukazać na tak dobrym papierze, jak byśmy tego pragnęli. Wszy.
stko to rnzumlemy, ale nie możemy pojak motna wydawać wartościowe
jąć,
dzieło naukowe na papierze, który sypie
przy pierwszym otwarci
I drze
się
książki I odstręcza czytelnika swoją szaro-burą barwą? Płócienna oprawa I barpasują do tego papieru,
wna obwoluta
jak pięść do nosa. Rzecz jest tym bardziej przykra, że chod;d o książkę auto·
a wlęli,_ powędruje
rów zagranicznych,
za
egzemJ'1arzach
tam
w Iluś
ona
o
granicę_ gdzie będzie He świadczyła
typograficznych.
naszych możliwościach
antyNie wiem, komu zależy na takiej
reklamie. W każdym razie trudnct dziś
nawet w bardzo uznaletć w świecie bogich krajach - poważną pracę nauko-

WtODZIMIERZ
DIAKOW
RAZ JESZCZE
która by ukazała się na tego rodzaju papierze.
Wprawdzie na karcie tytułowej książki
widnieją dwa nazwiska autorów, przecież
kto
przeważającą jej część napisał nie
inny, jak Włodzimierz Diakow: A. Nagazawarte·
jew jest tylko autorem jednego,
go w niej studium pt. Sprawa omska, a
talde współautorem wstępu I zakończe·
nie ma charakteru
Całość dzieła
nla.
monografii: Jest to zbiór studiów - jak
organicznie
powiadają o nim autorzy wą,

poŁqczonych ta1'że
ze aobq związanych,
jednotttq 7'oncepcjq autors1'q. Niektóre z
nich - jednakże nie wszystkie - ukaza.
ły się już wcześniej w języku rosyjskim
w trudnodostępnych radzieckich periodykach naukowych. Potrzeba udostępnienia
tych prac, dotyczących ważnych, a mało
z dziejów Polski,
zbadanych zagadnlefl
polskiemu czytelnikowi nie może podle·
dyskusji.
żadnej
gać
Na omawiany tóm złożyło się sześć stu·
dotyczy dziejów
d!ów Pierwsze z nich
wyprawy Józefa . Zaliwskiego, twletnego
oficera t cztOWieka o wiel1'1ej odwadze
osobistej - jak go charakteryzuJą auto·
,rzy ·- który podążył z emigracji do kra.
ju w celu wszczęcia tam działalności poDrugie studium .poświęcono
wstańczej.
sprawie oms7'iej - dziejom spisku, zorganizowanego na stosunkowo dużą skalę
przez polskich zesłańców na Syberii, pod
hasłami walki llllrodowo-wyzwoleńczej w
1832-1833 r. Trzecia praca została poświę
1833 r .
w
cona próbie zorganizowania
przez polskich zesłańców, przebywających
w_ guberni orenburskiej, powstania zbrojpróbie zbrojnego
nego zaś czwarta
wstąpienia dawnych uczestników powstania listopadowego, podjętej w Astrachaniu w 1833-1834 r. Kolejne studium do·
tyczy sprawy Tadeusza Łady-Zabłockiego,
absolwenta gimnazjum w Witebsku, potem studenta Uniwersytetu Moskiewskiego, organizatora tajnego kółka polskiego
Ostatnia
patriotycznym.
o charakterze
praca, która znalazła się w tym tomie,
dotyczy postaci sławnego Piotra Wysocjako
kiego I omawia jego działalność,

organizatora zbiorowej ucieczki katorżni
ków w 1835 r.
wszystk!cb tych prac
Wspólną cechą
jest, że zostały one oparte o nader cenną, a nieznaną dotychczas nauce podsta.
że
wę . źródłową: nie od d:r.!ś wiadomo,
I jego współpracownicy
W. A. Dlakow
wydobywają z czeluści radzieckich archinieraz o kapitalnym
wów dokumen_ty,
znaczeniu, doty<::1ące spraw polskich minionego stulecia. Tak też jest I tym razem. Prócz nieznanych źródeł, wydobyautor.zy
tych z archiwów rsdzleck!ch,
wykorzystali,' rzecz jasna, obfitą literaturę
przedmiotu.
do
Omawiana książka nie pretenduje
wyczerpania omawianej w niej proble.
matyki. Tym niemniej, zaprezentowany
w niej materiał upoważnia autorów do
zaproponowania czytelnikowi pewnych ogólniejszych wniosków. Pierwszy z nich
- jak powiadają W. Dlakow I A. Nagaje:w - dotyczy &kall ! zat!ęgu ruchu na-

rodowo-wyzwote"ńczego a takte lokllltzacjt rejonów, gdzie przejatDłat łłę w sposób naja1'tywniejszy. Trudno nie zgodzić
się z autorami, że w dotychczasowej limłnlma!tzowano zasięg watki,
teraturze

ograniczając go - wobec braku Informaemigracji
cji źródłowych - do działań
Wniosek drugi
oraz Zallwszczyzny.
sprowaściśle związany z ooprzedn!m d.Za się do stwterdzenta, · tt proces Intensywnych wewnętrznych przemian, 1akte
dokonywaly się podczas rozwoju ruchu
narodowo-wyzwoleńczego,

zachodzU

ków,

na
gi,

' kraju lub zes!a.nych
w
Rzecz przy tym godna uwa-

pozostałych

Syberię.

że

w

różnych

środowiskach

dqżenta

byty niemal tdentycz'ne, bez względu na
to, , gdzie stę (oni) znajdowali - w Pary.
warszawie, MoskWie,
żu czy Omslcu, w
Astrachanlu Je1'aterynburgu,
Krakowłe,
Wniosek
Tobolsku czy tet Orenburgu.

trzeci -

jak

podkreślają

autorzy -

książkl
Autorzy
okresie.
wianym
pokusili się o obszerl'liejszą charakteryośrodkach
stykę owych form w różnych
i środowiskach, zwracając uwagę, że po..
powszechnq
emigracyjnym!
za kolami
formą organizacji bojownt1'ów o wotno§ć
pótkonspiracyjne
stawaty się · wszędzie
zrzeszenia typu k6t.
dalszych
Nie będziemy tu przytaczali
wniosków, jakle wyprowad~lll ze swych
W
książki.
omawianej
badań· autorzy
krótkim felietonie n!epodnbna zdać dokładnie sprawy z jej bogatej treści. Najważniejsze, że otrzymaliśmy wartościowe
dzieło, przynoszące wiele nowych ustaleń,
watnej problematyki dziejów
dotyczących
pracy
zawdzięczamy
które
polskich,

dwóch wybitnych uczonych radzieckich:
W. Dlakowa i A. Nagajewa. Znając rozmach badań W. A. Diakowa nie wątpię,
że niedługo wypadnie nam czekać na nowe, podobne PIJbllkacje.

nie

t11t7'0 na emtgracJt, lecz równtet w Jrodowls1'u repres.1onowanych Jego uczeatnl-

ANDRZEJF.GRABS KI
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/

do-

tyczy form organizacyjnych oraz taktyki
ruchu narodowo-wyzwoleńczego w oma-
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pole tulipa,nów

kwitnąco poddawało

si

Marianna powracała pomięd;i;y kwiatami, w
niebieskim kaftaniku, w białym podwiniętym
czepku. Ib podchodził do drogi.
Dzień

dobry, Marianno!
Dobre południe, lb!
Dzisiaj wracasz później niż zawsze, o tle

-

-

tit nie

mylę.

Mar.ianna :ce zdziwieniem
Codziennie się tak mylił.

patrzyła

na Iba.

O te; samej godzinie wrac.-am co zwykle.
A jednak czas mi aię dłużyl.

-

Być może.

Czy beze mnie?
chciała zapytać Zawahała się jednak i stała chwilę w milczeniu.

Marianna

chwdld.

Ładnq

mamy

skąd

•

zauważyła

pogodę

po

Potem wracali razem do domu. Marianna stukotała drewnianymi sabotami. W drodze rozmowa szla już raźniej.

Oho, dzisiaj jeszcze! Powiedz mi jednak,
ty wiesz, że to będzie syn:'

Eryk

roześmiał się

całe gardło.

na

-:- A któżby mógł być jak nie syn? Rorumfe
się, że syn. Ja mam chłopca, t!> i ty będziesz
mial chłopaka, żeby się mogli razem chować i
przyjaźnić jak tch ojcowie.
- No, właściwie słusznie§ tak ulożyl, ale co
powiesz, jeżeli będzie dziewczyna?
- Ha, to by było gorze;J. Dla <hłopaka mała
przyjemność mieć za towarzysza dziewuchę.

i><>twierdził 1 dumą. Leci. Ib przyjął tę
chwalbę ojcowską 1 naganą w spc.Jrzeniu.
- Właśnie. Mo.ina okreilić: ·r.0yrostek. Dzi•
nn przykład wyrządził jakąi krzywdę mojej
malej. Emma zale'wa się łzami, ale nie chce
niczego wyznać. A że musiało ~oi za#ć, nie
' ulega wątpltwo~ct. Nie, nie mylię, aby to było
co3 bardzo złego, może pocalow11l jq tylko lub
coś w tym rodzaju, jednak tak sobie uważam,
że to nie ;Jest zbyt dobrze, można vowiedzieć, nie
je~t wskazane, aby oni ciągle ze sobą przesta-

Eryk

wali.
Eryk zdumiał się i pomrukiwał w toku przemowy Iba z rosnącym oburze!'liem. W końcu
zn,arszczył brwi i oświadczył:

zatem plany Eryka upadły, jednak ojciec nie
wcale poszkodowany i z każdym dniem

I dłużej jeszcze w poufnych rozmowach tro·
skali się przewrnł' rodzice i naradzali, a tym-

- Doskonale się sklada. Ojciec chrzestny
K1zysztofa chce go wziąć do mia~ta na naukę.
Jutro odjeżdża, niech więc zabiera hunc'w ota,
tak będzie najlepiej.

Oboje byli zatrudnieni Pl'2Y uprawie tulipa·
nów. Mieszkali w pob1iżu &iebie, w domaclt
malowanych na niebiesko. Wszyscy uważali lb:
i Mariannę za narzeczonych, tylko oni nigd.
o tym ze sobą nie mówili.

·

Ib

zapytał

dla

peWl!lOŚcl:

Czy możesz trochę ze

mn11

t'fanno?

Mam jeszcze nieco czasu.
To dobrze, to bardzo dobrze.

-

. W6% przejechał przez ulicę, woźnica powiedo nich coś zapewne bardzo zabawnego,
bo sam się roześmiał, ale Ib z Marianną nie
dosłyszeli. Gdzienfegdzie w domacll zapalało się
już: światło, gdyż słońce pomknęło ku morzu.
- Myślę - zaczął Ib poważnie - ile też razy
przez dzień obróci się takt wiatrak?
- O, dużo! - odpowiedziała Marianna z
przekonaniem.
- A ile razy przez tydzień, a ile przez rok,
a cóż tlopiero · przez dziesięć la~/ ?."ak, Marianno,
myślę sobie, że. dobrze by było, żebyś została
moją żoną.
Jeśli

-

'
chcesz, Ibie, to dol>ne.

Powiedziawszy te słowa Marianna schyliła
głowę, gdyż nie wiedziała, co tera2 nastąpi.
- No to dobranoc, Marianno! ldź, bo już jest
późno.

-

się

zobaczymy.
Dobranoc, lbie!
Jutro

poważ

Z początku Marianna szła powolnym,
nym krokiem, lecz wkrótce Ib zobaczył z oddalenia, że pobiegła tak prędlro jak nigdy.
Skrzydełka jej czepka bieliły się w zmierzchu
chybotliwie.
NiedJugo potem odbył się ślub i wesele, a na
weselu przemówił przyjaciel Iba, Eryk, który
miał już dwuletniego syna I wia~nie do tego
faktu nawiązał swoje przemówie.me weselne. co
pannę młodą wprowadziło w pe\\-ne zakłopo
tanie.
Wiat;akl tymc:r.asem obracały ~ię - tak jak
niezliczoną ilość
to słusznie Ib ~uważył razy w ciągu dnia, tygodnia, roku, i to is.równo
wokoło osiedla, gdzie żyli szczęśEwie Ib z Marianną, jak i na przestrzeni całej Holandii.
Nadszedł czas, że Marianna mi'lła powić dz.iec-

ko. Ib mocno był przejęty tym ~rdarzeniem . a
kiedy już rozlegały się jęk.i położnicy, lb wyszedł z domu i skierował się do vrzysta.nd.
Spotkał Eryka, który był przewoźnikiem. Pogadując o tym i o owym przesz1i na barkę
Eryka i przysiedli na pokładzie. Wreszcie Eryk
klepnął przyjaciela serdecznie w pJ.ecy.
- Cóżeś taki osowiały, Ib? Slyszalem, że w

tych dniach

.

będziesz

mial syna.

.

więcej powątpiewał, czy fY:n byłby
sprawił tyle przyjemności co córka.

coraz

t

rozwijała się

można ją

wdzięcznym stworzeniem. Kiedy
lat, lubiła na przekór domysłom
się z jego synem, Krzysztofem,

wspaniałomyślhie

byfo

czasem między Knzysztofem a Emmą zapano·
wała iuż zupeł·na zgoda, ponieważ Kryst przyniósł zegar i podarował go jej uroczyście.
- Trzeba było dać mi. go zaraz, kiedy prosiłam, nie byłabym tyle przez r.iebie plakala.
- Było mi szkoda zegara - przyznał jej się
co prawda, ;eszcze mi go trochę
otwarcie -

mu

nazwać

miała

kilka

Eryka
który

bawić
dosyć

t,

· się do małej towastarał się zarominać o tym,

odnosił

rzyszki. O ile mógł
że jest dziewczyną.

żal.

-

-

szy

a;dumi~niu.

, -

-

-

pobi&gła

Po odejściu Krzysztofa Emma pomyślała sobie • że musi mu zrobić czapkę z szafirowej
wł6czki za taki piękny zegar. Postanowiła zaraz na drugi dzień zabrać się Jo roboty.
Na drugi dzień Kryst przybiegł z wieścią, 1e
ojciec wysyła go z ojcem chrze;tnym do miasta
i że za godzinę wyjeżdżają. Opowiadał o tym
7. ożywieniem. Emma nie podzielała jego rado„ci.
- Cieszysz się bardzo, Kryst?
- Rozumie się. A ty by§ się nie cteszyla?
- Może bym się cieszyła, ale 3a nigdzie nie

do domu

matce.

Ach, mamo, mężczyźni nie są szlachetni!

- Tak się zawsze kończą zna;Jomo§ct z chlop·
cami! - łkała Emma.

Marianna
me

zatroskała

się

jadę .

powatn!e.

Czy Kryst cię obraził? Czy zbiZ się mote?
Gorzej! - zawołała i odbiegła, ukryła się,

chcąc zdradzić,

jak bardzo

P<.i czym dodała:
- Nie wiem, czy by mnie tak znowu bardzo
urada1-0al wyjazd bez ciebie.

ją skrzywdził.

naradzić się z męźem. Widzisz, Emma to ju.ż podrostek -- mówiła roztrząsając zaszłe nieporozumienie. Ib wybrał się

Marianna

poszła

J

Emma jak szczygieł biegała po izbie wyszumiejsca dla zegara, w którym najlepiej
będzie się prezentował, w czym Kryst musiał
jej pomagać.

mówiła płacząc.
- Co się stało?

-

Zegp,r, kt~ry ci podarowqlem.
·
Pewnie, że zostanie!

kując

lekce\\·atący.

I

E, niech zostanie! - powiedział przemógł
po chwili.
sp~·t~ła Em.ma w
Co niech zastanie? -

się

• -

nie dasz tego zegara, nie chcę t'1ę znać.
- Ho, ho, bardzi mi znale.ży ?IO twojej Z"!a. jomości! - zawołał Kryst w odpowiedZll. i to
się

Otwie„a3q się wrota
dojenie Ach, jakie to

z j)owrotem.

Gdy Emma zobaczyła zegar, wpadła w zachwyt i uważała, że raczej przystawałby do niej._
- Słuchaj, Kryst - powiedziała - je.żeli mi

rozpłakała

Emma jego

Kryst z niepokojem spojrzał na swoją nieda\\-ną własność, doznał chętki odebrać prezent

Pewnego dnia ojciec chrzestny Krzy.sztofa
mu z miasta cudaczny zegar ścienny,
z którego co godzinę wyskakiwał piejący kogut,
si ~
połudll(e- i 'Więcizór . ~era}y
a rano,
drzwiczki i uka,zywWi lfię ·mal~ ,11bQra„ -w )s.t4rej
dojarka doiła krowę. Możliw~. 1e !lie był to ·
całkiem odpowiedni prezent 111a chłopca, ale
mĘżczyźni nie umieją wybierać prezentów.

w sposób jak najbardziej

przerwała

zabawne!

przywiózł

Em.ma

ważne obiekcje. się wieczorne

i zo.czyna

Kryst. i Emma chod~ill ra~em do szkoły, razc.m w wystruganych sabotach wybiegali wiosną na zalane wodą pola, razem do śluz i do
przystani, d gdzie tylikó było coś tiekawego.

użalić się

.
Popatrz, popatrz/ -

mało

Krzysztof zaśmiał się n!ezręC%llie. Ndc n.ie po- wiedział, tylko spoważniał.

wieczorem do Eryka.
Zaczął ostrożnie:

Jest ta.k a tak, mó; drogi, sprawa jest
dosyć przykra. Nie obraź się, ale syn twój robi
się coraz bardziej swawolny. Ostatecznie to nic
dziwnego, bo już wyrasta z chloptęcych lat.
- Rozumie się, mlodzieniec co się zowie! -

lli~W©~W~Gl©W~~©

Michał miał lat około czter• dziestu, był przystojny, ogorzały na twarzy, łatwy w rozmowie, dowcipny, inteligentny krótko mówiąc reprezentował
sobą to wszystko, co składa s•ię
na określenie: , morowy facet.
wartości
Do tych wszystkich
jedno,
można dodać jeszcze
wcale w tym przypadku niebagatelną -" Michał był świetDoskonałym
11vm myśliwym.
i zwyczajów
życia
znawcą
zwierząt,· dobry gospodarz ło
wiska, bardzo d<Jbry strzelec,
dzików,
łowca
zapamiętały
Nikt w kole nie mógł się pochwalić takimi łowiecktmi sukcesami jak on i było to prawidłowe, bo ·w każdym kole jest
·.
najlepszy.
Kiedy poznałem Michała, sezon łowiecki był w pełni. Polowaliśmy na kaczki, na:- ku

mówić.

teraz o tym

wziął ją

rękę.

za

Chodź,

roześmiała się.

-

nekł
Ojciec kazał mi prędko wracać bo mam się przygotować do dragi.

wreszcie -

Emma nagle sobie o czymś przypomniała, 1.3z lękiem:
- Czy wobec tego, ż~ wy;Jeżd.iasz, będę ci
musiała oddać twój zegar?
pytała

cież

Nie, nie, zatrzyma; go na pamiątkę. Prze01t ;ui: jest twój.

P.obiegli razem do przysta'l1li.
Na polach

obracały się

ropaitwy, bażanty, na zające w
polu i w lesie, na dziki po
czarinej stopie i po śniegu jednym słowem miałem wiele
okazji obserwować go w myśliwskim działaniu i wiele razy podziwiać. Zaprzyjaźniliśmy
się. Michał bywał w moim domu, ja w jego, nasze żony te'ż
przypadły sobie do gustu
miałem wreszcie wymarzonego
kompana do myśliwskich wypraw„..
Urok rozwiał się w drugim
roku naszej znajomości. Polowaliśmy na bażanty. Na tere·
nie łowiska zaparkowaliśmy
samochód u strażnika łowiec
kiego i ruszyliśmy penetrować
znarne nam zakamarki - remizy małych chłopskich lasolszyn, krzeków, .skupiska
wów. Ruszyliśmy osobno. umawiając się, że za trzy godziny

•

spotkamy się przy farmie lisów, miejscu ogólnie tu znanym. Zgodnie z kartami odstrzelić na
strzału mogliśmy
tym terenie pięć kogutów każ
tego dnia,
dy, niekonięcznie
karta była ważna na dwa tygodnie.
W wysokim, sosnowym, niewielkim lesie, na jego- obrzeżu,
tylko tam wszedłem,
ledwie
koguta.
strzeliłem pierwszego
Miałem przy tym całą łowiecką
satysfakcję, kolorowy ptak zerwał się wśród sosen, poszedł
wysoko, w korony
od razu
drzew, migał mi wśród gałęzi,
strzeliłem
już prawie wolny go w prześwicie, na jasnej plam.ie nieba, w ostatnich ułamku
sekundy. Spadł jak kamień, z
odnalezieniem go nie miałem
żadnych trudności, bo las miał
znikomy podszyt. Zatroczyłem

koguta, wypaliłem papierosa i
ruszyłem przed siebie przeczesując dalsze partie lasu. Idąc
około
zakosami, przeszedłem
stu metrów i zmusiłem da uptaka. I
cieczki następnego
tym razem mogłem sobie powcale
baźant,
gratulować nie łatwiejszy od pierwszego,
złamał się w · locie i s.padł mi
niemal pod nogi, bo poszedł w
górę świecą jak rakieta, wyrywając się parę kroków przede
mną. Polowałem godzin-ę, a już
dwa koguty wisiały n~ trokach. W dobrym nastroju onic tam więcej
puściłem las nie było - I poszedłem na stawy. Było do nich nie więcej
jak kilometr i kiedy tam dotarłem wiedziałem z góry, że
będę strzelał, bo z pola spło
szyłem kllkana§cie ptaków, w
tym na pewno koguty - w
tym czasie niektóre trzymały
razem z kurami.
się jeszcze
Wchodząc na teren stawów, na
pierwszą groblę, która dzieliła
źle
lustra wody, postawiłem
nogę i zjechałem do stawu. Nie
byłQ tu głęboko, kąpiel niezbyt

wiatraki.

Całkiem tak, jak to kiedyś określił Ib. Nie
wiadomo He razy na dŻiefi, na tydzień, na rok.
Widać je przez okno :t izby. Kiedyś
do domu Emma niezwykle ożywiona.

-

mi

KfYSt powieckial

zawołała
urwała.

przed

wpadła

chwitą„.

-

jednym tchem do rodziców i nagle
-..!

- Cóż ci takiego powiedział? - spytała matka, jakby niczego się nie domy3lając.
Powiedzial mi,

-

że

mnie kocha i

że chciał·

by się ze mną ożenić.
..... Coś podobnego! cóżeś

-

ty mu na to
Ze ja także„.

zawołał ojciec.
odpowiedziała?

-

A

Ib ;pojrz~'ł na "c<lr~ę, ~~a porlóbna do mat.ki,
bws:r.a, ale z twarzy poa<Jbna Taka sama w
czepku i niebieskim
tym białym podgiętym
Marianna. .z
k~ftaniku, jak dawniej chodził!l
o lazuropodobną zarumienioną twarzyczką
Wj eh oczach i pąsowych, roześ<Jlia nych ustach.
Nie miał racji Eryk, gdy się cbawiał, że nic
z tego dobrego nie wyniknie, ~ern się Ibowi
urodzi córka. I on nie miał słuszności, kiedy
się tak z roną obawiał nie wiadomo czego,
skarżąc się Erykowi na KrzySltofa Tak w zamyśleniu Ib przeszedł do tamtych chWlil i jeszczE. do wcześniejszych czasów, gdy spotykał Mariannj - wracającą do domu.
rzekł
ak to ;uż dużo czasu minęlo! głośno spoglądając na żonę.
Mnie
zgodziła się Emma. - Możliwe się mimo to wydaje, że bardzo niewiele.
- Ja też nie do ciebie mówię, kozo, tylko
do matki - zaśmiał się Ib.
Maria.n.na uśmiechnęła się również do dawnych wspomnień i odmłodniała w tym uśmie
chu. Podeszła do mę7..a i objęła go łagodnie.

-· Pamiętam tak wszystko, jakby to bylo
wc.-zoraj.
- Chciałabym jednak wiedzieć - zauważyła
co Todzice myślą o
tl'Ochę zdziwiona Emma moim małżeństwie?
- Twoje małżeństwo, ta jest twoje szczęście.
Nie będziemy się do tego wtrąca;i - powiedział

lb

mądr.ze.

Emmie
miejscu i
stukając

rozjaśniły się oczy, zakręciła
dwór,
prędko wybiegła · na

się w
głośno

drewnianymi sabotami.

.

EDWARD KOPCZVNSKI
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garze ochrypł zupełnie
czas piania.
- Zaraz ukręcę mu głowę.
- Nie rób tego. Nieraz, kiedy on ukazywał
stq, myślałam, co ty w owej chwili porabiasz
i czy nie wolałbyś pobiec ze m.·ną do przystani
A choćby i beze mnie;
- Ani razu nie pomyślałem o tobie. Nie mia·
łem ciasu. W mieście jest bardzo przyjemnie.
- Pewnie.

Emma

Emma

dział

powodzilQ
twoim zei nawet zacina się pod-

- Zrobiłam· dla cieb.ie , czapkę t szat z szafirowej 'włóczki ~ oznajmiła mu szybko. - Bę·
d.zie ci w tym bardzo do twarzy.

zbytnio

pozostać Ma-

Jak się masz, Kryst, jak r.1 Eię
mieście? A czy w!esz, że kogut w

Emmo, pokażesz mi, co się u nas
zrnieniło przez ten cza:r. A to meprawda, co
pe wiedziałem. Ja tylko ·tak mówiłem naumyśl
nie, aby się przekomarzać. W r.1.eście się tego
rrauczylem. Chociaż nie miałem zegara, który
by mi ciebie przypominał, nieraz jednakże
wspominałem 'ciebie i nasze zabawy.

spieszyło.

-

-

w

Kryst

się
zatrzymał
Jednakże pewnego r~u Ib
chwilę dłużej przy pożegnaniu, wobec czego
się

Pewnego pota.nk;u powrócił Krzysztof. Urósł.
Emma także podrosła i>TZez ten czas,
na twarzy jej ukazał się ujmują<:y wyraz, a w
postaci wdzięk młodości.

-

Nawet zwyczajne Wliatraki wydawały mu się
jakby były dziesięcioma starcami ze sagi, w
których księż.niczka z- koralowej wyspy przemienila swoich niewiernych r.aiotników.

aby jej

pracy, o µl'zygotowanych
Emma prz:-słuchiwała się
w milczeniu wiecZ10rnym opowiP.ścfom ojca, za.
jęta swoimi dziewczęcymi pracami.

mQgła już

równym ho.ryzontem, woda w kanale zabarwiała się na czerw01I10 i Ib czuł się jakoś marzycielsko.

wau:ywała,

Ib wiele opowiadał w domu o kwiatach, o

różnych zmianach, o
wysyłkach tu1ipanów.

Emma schyliła głowę. Właśnie chciała mu
powied~ieć, że przez czai; jego l'lieobecności zrobiła dla niego czapkę i szal, 1 że w całym
osledlu żaden chłopiec nie będzie miał ładniej
szej ~pici am lepszego szala. Ndestety nie

Wieczorem, gdy Ib żegnał Mariannę, zawsz·
było mu bardziej markotno roostawać się z nią
aniżeli gdy żegnał ją idącą na obiad. Blask
zachodzącego słońca rozciągał się szeroko ponad

i Marianna nie

'

- Bądź zdrowa. Emmo/
Tulipany nabrały barw. Zagony kwietne roz•
ścielały sią pod bJęk.i.1me niebo.

zmężniał.

Naraz ujrzeLi biegnącą od miasteczka c6t'kę
Sqsiadki, która z daleka już dawała znaki. Obaj
mężczyźni zerwali się, Ib skoc:rył z barki bez
u:.rycia pomostu wprost na bulwar i obaj po·
dążyli naprzeciw. Zadyszana dziewczyna d<Jniosła Ibowi, że już jest ojcem i ze ma najpięk
nie;szą pod słońcem córkę.
czuł się

Bardzo ci dzięku;Ję, Kryst.

-

zimna, ale dno było muliste.
•Kiedy próbowałem się wydostać, po lewej stronie, z kępy
szuwarów wyfrunął kogut. Nie
lepiej, miałem
mógł wybrać
stopy ugrzęźnięte w mule, a
potrzebny był mi prawie cały
obrót ciała. Spróbowałem, nie
nie
dało rady, ptak poszedł
strzelany, patrzyłem za nim dopóki nie zniknął mi poza barierą wysokich olszyn, obejmujących stawy jakby zieloną ramą. Wydostałem się na groblę, przeszedłem ją do końca,
ale nic nie znalazłem. Staną
łem I sięgnąłem po chusteczkę,
żeby wytrzeć pot z twarzy, i
właśnie wtedy, prawie spod samych nóg - dałbym głowę, że
nic tu nie ma - zerwał się
kolorowy rycerz, krzycząc na
mnie, że zakłóciłem jego spokój. Szedł jak samolot, lotem
koszącym, nisko had sitowiem
stawu, a ja pokryłem go lu\.
farni, ściągnąłem spust i ptak
spadł na wodę trzydzieści kroków ode mnie. Idąc po niego w
wodzie prawie po pas nie ża
przyłowałem już pierwszej

padkowej kąpieli, znd'w mogsobie pogratulować. Kiedy
ptaka zatroczyłem, był' wyjąt
kowo duży i wyjątkowo pięk
odpocząć.
ny - zapragnąłem
Wydostałem się z wody i połąk.
maszerowałem w stronę
Odpocz.nę l przeglądnę sobie 'ten
podmokły teren, i tak mam
mokre
wodę w trampka~h,
spodnie„. Papieros był wyborny, smakował jak rzadko, a łą
ki w tym , dniu były łaskawe,
mi dubleta i to wcale
dały
trudnego. Brodząc, skacząc niejednokrotnie z kępy na kępę,
z trzema kogutami przy pasie,
wydeptałem w miejscu, w którym niczeg'o się nie spodziewazerwały ·się
łem, dwa ptaki razem i poszły od razu przed
siebie cholernym szpurtem, jeden w prawo, drugi w lewo obrót ciała - strzał
strzał · - i oba ptaki były moje„.
łem

Opuściłem

łąki, wyszedłem

na suchy teren, rozłożyłem na
tl'awle swą zdobycz, wygładzi
łem pióra ptaków pod;dwiaJąc
ich barwę, potem ruszy~em do
miejsca, w którym umówiłem

W KRĘGU SZTUKI
Kiedy Witkacy pis~ "Gyub~la Waha-.
sara" (1921), ani się komu śniło o Hitlerze. a Pol Pot, Amin i ·inni przyszli wład
cy ,swoich światów, prywatnych królestw, jeszcze się nawet nie urodzili. Dlatego też wielu współczesnych mu, częs
to brało jego sztuki za wytwór. neurastenicznego móztu. Dziś, skłonni . jesteśmy
programowa ucieczka
przypuszczać, że
Witkacego w rejony „czystej formy", by·
la ucieczką od najgorszych przeczuć, wyrażonych w powieści „Nienasycenie" (bo
jednak przecież przeczucia przebiły się,
zostały wyrażone expressis verbis). Najbardziej makabrycznego figla, spłatała
dramaturgowi sama rzeczywistość: najdzik
sze nawet pomysły Gyu0ala 'wahazara,
Macieja Korbowy i innych jego bohaterów są do zrealizowania, i bywają realizowane, poza teatrem - w samym życiu .
Gdyby Witkacy jeszcze żył, mógłby zostać prezesem światowej Unii - Futurologów. Spełnionyca...
jak tePojawił się nowy problem ra z gnć Witkacego, jak teraz grać „Wahazara". Jeśli chodzi o sztuki tego typu,
jak „Wariat i zakonnica", „W . małym
dworku", „Szewcy", problem . wydaje się
być rozstrzygnięty: im ich realizade bliż
sze są potocznemu realizmowi, tym się
Trudniej jednak z
wydają trafniejsze.
owymi „przełęczami ' bezsensu", które
sens; dla
ujawniły nagle swój brutalny
każdej z nich kzeba by wymyślić ja)tąś
·która
,poetykę;
sceniczną
szczególną
współczesnemu widzowi pozwoliłaby obbez poczucia
serwować akcję sceniczną
jej oczywistości, bez odczucia nudy. pły
nącego z przekonania, ze my dziś znamy·
katastroficznych,
szczegółów
już w~ęcej
· spełnianych tu i ówdzie, wizji Witkacego.
Nie wydaje mi się, aby trafnie roz/
Korzestrzygnął ten problem Bohda.n
Miroslawa Marcheluk (Morbidettp), Bogdan Baer (Gyubat Waniewski w swej realizacji „Gyubala ·wahazar)
Fot. A . Brustman
hazara" w Teatrze Nowym w Lodzi. Nie

TEATR

GYUBAL

.

.

POLEMIKI

K 'TT
łłA

PEGAZIE"
"

Telewizyjny „Pegaz" przeddnia 7 lutego br. intereniezwykle żywą i barwną, a niekiedy zabawną konmiędzy
słowie
trowersję w
K.T. Toeplitzem I A. Hanuszkiewiczem. Polemika dotyczyła
genezy, sposobu realizacji i recepcji współczesnego teatru, a
przede wszystkim wizji I speł
nień twórczych aktora, adaptatora, rei:ysera. kierownika artystycznego I dyrektora Teatru
Narodowego w jednej osobie,
A Hanuszkiewicza.
Otóż okazało się, że K.T.T.
miał i w dalszym ciągu ma
do swojego rozmówcy apokaliptyczne pretensje (wskazuje
n'a to niedorzeczny pod wzglę
felieton
dem merytorycznym
K.T.T. w Kulturze nr 8 1980)
o to. że rezygnuj!' on niekiedy
z tzw. dram;:itu właściwego i
kreuje swoje spektakle korzystricte
stając z materii sensu
epickiej i lirycznej . Dekadencję
I upadek współ<'ze!mego teatru.
w t:vm i naszeJ?;o narodowego
mają zwiastować wedle K TT.
zabieJ?;i adaptacyjne wokół inscenizacji wvbitnych dzieł literackich ~utorów tej rangi co
Kochanowski i
Dostojewski.
Boccaccio · oraz obiektywizacje
owych artystycznych nrojekcji
e;łównPgo
dokonywane przez
ich rzecznika A. Hanuszkiewicza.
K.T.T. zapomn,iał, że wśród
teoretyków i praktyków teatru
moJ?:ą istnieć in.ne poglądy na
ten temat i że to właśnie oni
iJ!l.
najwnikliwiej penetrują,
terpretują i współtworzą zjawiska teatralne.
Dywagacje teatralne K.T.T.
stawił
sującą ,

się z Michałem. Po drodze
spiesząc się, z ciekawości

nie
zajdo opuszczonego gosrzałem
podarstwa. gdzie również lubi-

Miały
ły przebywać bażanty.
tam doskonałe warunki, dobrą
tam - bowiem
kryjówkę, był

zdzicza~v. niewielki ogród. spo-

ro rlziko rosnących krzewów malin, jeżyn - i rozwalający
s i ę murowany budynek bez da, chu, bez okien. bez drzwi, obrazek jak z wojny. Podchodzą<.' do gospodarstwa, już z
daleka zobaczyłem dwa koguty. które pociekły z jedn~ch
krzewów w dr11gie. znaiduiąr
w tych drurtlch t'hYba leosze
schronienie dla siebie. Mając
odstrzał załatwiony. nie chciałem niepokoić ptaków. zmieniłem kierunek I inna droga !JO·
szedłem do lisiej farmy. Mol!łem znów odpocząć . bo MK'hała
jeszcze nie było. położyłem ntaki w trawie. a sam usiadłem
na brzegu rowu...
dziesięć

minut ootem nadna niego zdziwiony, bo troki przy paW

szedł Michał. Patrzyłem

~mogą być . podsumowane
ważaniami S;- Skwarczyńskiej o
dramacie. Przeprowadzając rozdramatem
między
różnienie
właściwym, inaczej teatralnym

i dramatem literackim (Lesedrama) określanym także miaksiążkowego,
nem dramatu
stwierdza ona, że teatr interesuje się również dramatem linowelą),
terackim (powieścią,
pod warunkiem. że znajdzie się
potraktuje
dramaturg, który
konkretne dzieło literackie jako pewien zorganizowanv budulec, ukształtuje zeń wlaściwv dramat teatralny. Będzie to
kwestią tzw. adaptacji teatralnej utworu. literackiego, sprawy
zresztą · bogatej to różnorod?i4

.

~

wprawdzie tworzone dla po·trzeb teatru, ale też kh autorzy nie powinrti z góry wyznaczać i określać zakresu modanego
żliwych interpretacji
przedmiotu artystycznego, gdyż
świadczyłoby to niekorzystnie o
ich pojemności interpretacyjnej, ograniczającej pole este·
tycznego odbioru dzieła ·sztuki,
gdyż sprawa przeżycia głębo
kich impulsów, pobudzeń emocjonalnych, jest kwestią indywidualną I subiektywną.
sztuki
dzieła
O wielkości
świadczy przecież wielość różnorodnych ocen i interpretacji,
przeciwstawniejednokrotnie
poza,
nych I w_ykraczających
się

wydawałoby ·

niezrnien!lą ,

,bo narzucqną p.rfęz ~ ·~p1'0blematykę.1)
A. tianuszkiewicz jest twórJ(·~: ińę. P'rzykłii.d~ffi mo!'~ 1 byc W.
Szekspir.· którego utwory dracą tradycyjnym, ostrożnie komatyczne wyzwalały różqego
rzysta z osiągnięć awangardy
rodzaju refleksje i działania,
teatralnej . Uprawia sztukę Inte
twórców filmoinspirow~ły
ligentną, sugestywną, komuniwych. choreograficznych, muzykatywną. Chodząc do jego teplastycznych itp. A.
cznych,
zeniejednokrotnie
atru
z prezentacja- Hauser. powiada, i:e nawet artknęlismy się
chitektura wnętrz sztuki p(>źml. które wyzwoliły. autentyczn-0romańskiej i J!Otyc1';:iej _wska
ne i niezapomniane przeżycia
zuje na skłonność do ,.filmoweadaptacji
Dzięki
estetyczne.
go" zatrzymywania się przy poscenicznej Trenów, Braci Kawydarzeszczególnych fazach
moramazow i Dękamerona
przelotnie · nia2). Po.dobnie interpretuje A.
gl!śmy choć tylko
Hauser maląrstwo okres.u mauchwycić uniwersalne, a iednieryzmu, a w szczeę:ólności
subieknocześnie tak bardzo
zal\ obrazy T\ntoretto. Parmitywne, imponderabilia kondygianino i El Greco, które P-Ocj; ludzkiej. Nowe. Pod wzglęrazdrobteatralne . przez worowadzenle
estetycznym,
dem
prezentacje dzieł klasyków 11- .nienia przestrzeni, · dopuszcze:
nie różn:vch skal i możliwości
tera.tury pozwoliły na odmienn:v portląd wspomnianvch 11two- ruchu .zbliża.ja się do tPchnłk i
<;uwerenn°110
i
montażowej
rów literackich. ooP,łębiłv na· tral<łowania przestrzeni w flimysł nad e~ystenrja czlowiemfe3).
ka nad sposobem iego przejaGdy przyjmie się, że dzieło
wl3nia się w świecie.
artystyczne funkcjonuje jako
trafnego przeUmleiętność
przedmiot estetyczny równiei:
kładu liryki i epiki na wielość
dzieki odbiorcy. to zasadnym
teatralnych. na kh
tworzyw
wydaje się twierdzenie. że to
estetyczną kontaminację. którą
poznający
człowiek
wfaśnie
jest spektakl sceniczny. świadpoprzez
dzieło sztuki tlędzie,
czy o sile i !!łeb! artystycmego
ocenę I interpretac,ię, określ::ić
instynktu pobudzającel!o do poformę i wartości utworu . . któszukiwania form wypowiedzi
rv i>obudza !(O do przeżyć eteatralnych w innych dziełach
stetvczmych I refleksji. Niemoszt.1Jki.
ustalenia aoooitttnych
tność
nie są
literackie
utwory

sie miał puste. Widząc moją
zdobycz, zaklął:
Cholera, tobie poszlo, a
-

ja nie moglem nic znaleźć. Nawet nie wystrzeliłem - patrzył

na moje koguty, mogło mi się
tak tylko wydawać, z zazdro·
ścdą.

- Chcesz strzelać?
- Pytanie, za god~nę będzie
ciemno.
wiem
- Usiądź, odpocznij,
gdzie są kogutv.
- Gdzie są?
- Spokojnie, będziesz strzelal.

jakby
usiadł
że
Widząc,
przymuszony
woli,
wbrew
przeze mnie, uspokoiłem go:
Będziesz strzelał trzysta
metrów stąd.
- Zrujnowana gospodarka?

-

domyślił się.

będą
Tak, dwa kogutv
włdziclem ;e
tam łta pewno,
pól godziny temu.
- Psiakrew - powiedział mialem chęć tam zajrzeć.
- Zajrzvsz teraz.

Usiedział koło

mnie nłe wi~-

cej jak dwie, trzy minuty. · ··
~ Pójdę
- Pójdę

Niedługo

po nie.

z

tobą, popatrzę•. ;

potem

widziałem

jak wchodził w pierwsze krzewy zdziczałego ogrodu.
Miałem go jak na dłoni stojąc I obserwując go z odległości dwudziestu kToków. Mikrokiem,
chał szedł drobnym
stawiając nogi szeroko, tak jak
na stendzie przy strzelaniu ' z
marszu. Jego sylwetka, sposób
trzymania strzelby, napięta uwaga. skupiona, męska twarz,
to wszystko musiało się podochyba
tak wygl~dali
bać traperzy z
wspaniali
k,iedyś
Północnej Ameryki, o których
tyle się naczytałem, których
przygody wstrzymywały dech
piersiach I
w młodzieńczych
kazały śnić o wspaniałych wyczynach. Chwilę później zobaczyłem, jak dwa koguty jednocześnie zerwały się do lotu,
jak prawie razem spadły, widwa
działem jak zerwały się
te pójdą. bo przenastępne musi załadować
cież Michał
dubeltówkę - nie pośzły, spa<!Michała,

jęst „Gyubal" najlepszą ze sztuk Witka· '
cego, wyraźniej niż w innych ujawnia się
tu szkicowość, brak rozwinięcia pomysłów, ,
pośpiech , tym więc trudniejsza była , wyobrażam sobie, praca nad nią. Bohdan Korzeniewski nie poszedł jednak w kierunku, który by pozwolił mu rozbuchać sce:.,
niczne wizje - przeciwnie. na scenie jest
mniej fantazji niż w tekście, przedstawienie sprawia wrai:enie ascetycznego,
powśdągliwego, ma temperaturę ledwie
że

letnią.

. Korzeniewski, tak się to odczuwa z widowni, poszedł za jednym tropem - bezradności „szarej" jednostki wobec „nadjednostki", tropem systemu totalitarnego,
w którym zmiany, a właściwie podmiany,
dokonują się1 tylko w łonie elity wład z y;
cała reszta jest tylko mierzwą. Tymczasem przecież jest to zaledwie jeden ze
motywów
współistniejących obok siebie
„Gyubala'', zbyt wątły, aby stanowić machinę działań scenicznych, a nadto zbyt
mógł
aby
ascetycznie przedstawiony,
wzbudzić zainteresowanie u widza. Postawił te.i Korzeniewski na jedną tylko pona Gyubala, usuwając w cień
stać inne, nie dając Gyubalowi wyrazistych
partnerów. Bardzo dobry jest w tej rili
(a ściślej w tym, co dla tej roli przeW tym,
znaczył reżyser) Bogda.n Baer.
co robi, po tym, }ak artykułuje postać
rozumie
tytułowe~o bohatera, widać, że
i cżuje Witkacego; a jednak i on zdaje
się być powściągany reżyserską ręką, gra
jakby z tłumikiem, nie wykorzystując do
końca swoich wirtuozowskich umiejętno
ści, całej swej aktorskiej błyskotliwości.
A więc jeden trop, jeden bohater. Ale
to 'n ie wszystko. Korzeniewski jest, niestety, konsekwentny i dalej. A dalej jest
choćby 'Scenografia Krzysztofa. Pankiewlna, Znc..wu (tak się składa?) jeden obraz .·
- „poczekalnia przy audiencjonalnej sali" - zamiast trzech, jak u Witkacego;

kostiumy bez cienia fantazji (a znamy
przeciez Pankiewicza, nietrudno mu pow bryczesach
szaleć), Gyubal Wahazar
i na czarno, w- białej koszuli (c?ytaj u
Witkacego: - „Czarne, dług\e, wiszące
wąsy. Czarne, rozwichrzone włosy; czarne
oczy. Piana leje się z pyska przy lada
. sposobności. Jasnozielone. bardzo szeroki'e
portki i fioletowe długie buty spod tych
portek widne. Kaftan bordo. Czarny
i kapelusz. Tytan. Głos oc-hryp!y").
mię_
Nie piszę tego dlatego, że .uważam. iż
trzeba ze śmiertelną powagą realizować
uwagi Witkace~o za warte w did"scaliach.
je brać pod
uważam jednak, iż warto
nie m;ł lepszych
się
uwagę. jeśli
tylko - daje .
pomysłów . Wspomnę już
to Q_ewien wgląd w kierunek _myślenia
realizatorów - że świta Wahazara występuje w niby to kosmicznych skafandrach. Jeśli dodamy do tego muzykę
stras?liwie bebechowatą (jak by powiedział Witkacy), zamkniemy całość w wymyś l oną przez reżysera klamrę sytuacyjtak, jak
ną (pl'zedstawienie kończy się
zaczyna, sceną oczekiwania na przyjęcie
ja.R
podań tym razem przez Kwibuzdę on władzę
objął
się mamy domyślać,
Po Unguentym), otrzymamy Witkacego
nudnego, naiwnego i oczywistego.
Wybaczy pan. profesorze. to oskarżenie.
Moim zdaniem, jako reżyser. postąpił pan
z „Gyubalem Wahazarem" tak, jak Gyubal Wahazar postąpił z Fletrycym. Zabił
gp pan, nie dając mu poszaleć, zglajszachtował pan (tak by powiedział Witkacy)
jego fantazję: uniedowcipnił i zuniformi·
zował.
JERZY KATARASIS'SKI
Teatr Nowy w Łodzi, Stanisław Ignacy
Witkiewicz. „Gyubal Wahazar czyli na przełęczach bezsensu". Reżyseria: B. Korzeniewski, sc.enografi~: K. Pankiewicz, opra~. muzyczne: A. Płoszaj, oprac. choreograflczne 1
W. Traczewski, Premiera prasowa - 5 marca 1980 r.

rozróżnień wartościuj,ących do
również estetyki teatru.

tyczy

kto o tym wie, nie powinien w sposób arbitralny na
rzucać twórcom teatralnym z
czego i w jaki sposób powinno
kreować się widowiska teatralne. Ten kto postępuje inaczej, daje dowody własnej megalomani1 i niekompetencji.
We wspomnianym „Pegazie"
K.T.T., płodny felietonista, autor kilku znanych książek o kul
turze, miał kłopoty z właści
wym określeniem pojęcia „lijakby
teratura". Sformułował
zaborczą
„imperialistyczną" i ekspansywną definicję i zatakie
liczył był do literatury
przejawy aktywności artystyczm~j · jałłm~„~t. ; ·panki-mim , b
muzyk,, ·~Jarstwo ~itp:, Pewne •
trudności .z precyzyjnym· i wła
tego
ściwym przed'stawieniem
pojęcia miał również A. Hanuszkiewicz. Proponuję pawtórnle odwołać się do autorytetu
S. Skwarczyńskiej. Stwierdza
została
ona, że współcześnie
odrzucona przez teorię literatury przestarzała i mocno sę
dziwa koncepcja· A. Miturno z
1559 r.. która zaliczała jeszcze
do literatury dramat właściwy.
Aktualnie do Uteratury z;ilicza
się jedynie t;rlko dwa rodzaje
literackie - epikę i Urykę4).
Zatem Inne przejawy twór~o
ści pisarskiej jak dramat, scenariusż, nowela filmowa, list,
felieton itp. noszą znamiona
aktywności paraliterackiej: tym
bardziej, do sztuki literackiej
nie mogą być zaliczone farne
obiektywizacje artystyczne. któ
re korzystają z pozasłownych
środków wyrazu.

Każdy

JERZY KOSIEWICZ

•

•) SkwarczY6ska Stefania, Dramat
- literatura czy teatr, w: Wpro- .
wadzenie do nauki o teatrze, Wrocław 1976, tom I s. 22ł-225.
Hauser Arnold, Społeczna hl•
stor!a sztuki I literatury, Warszawa 1974, PIW, s. 189.
3) Ibidem, s. 288.
'J Skwarczyńska s„ op. cłL. a. 123
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Z w y;;tawy II Biennale Malych Form Rzeźbiarskich w 0§rodk1'
Propagandy Sztuki BWA w Łodzi.
Foto: R. Łucyszy11

ły

-

tak . jak dwa pierwsze - jak
on t9 zrobił, jakim cudem do diabła, zrywa się następny
i też pada, jest jeszcze jeden i ten doskąd ich tu tyle ·
stał...
OsZQłomiony zupełnie patrzyłem jak Michał piega i zbiera
ptaki, sześć ptaków strzelonych
w minutę, może dwie. Do diabła, jak 9n tego dokonał, jak
zdążył ładować broń, to prawie

nieprawdopodobne, gdybym nie
widział, nie uwier.zyłbym nikomu, patrząc wydawało mi się,
że patrzę na żonglera w cyrku.
na iluzjonistę, ten Michał jest
niezrównany, jest jak." jak rewolwerowiec z westernu, a to
na co patrzyłem, to była jatka
...,. poczułem ' skurez krtani i
niesqiak - do.skonały rewolwero)Viec, tylko rewolwerowiec...

Michał z
Zillalazł się

rozjaśnioną

twarzą

przy mnie.

- Widziałeś?
- Widziale11l.
- To byŁa dobra robota, eo?
Strzelileś nawet szósteg?Tak, ten szósty sam się
nie moglem się poprosil,

równdet obce, w które nie potrafiłem patrzeć, bo widziałem
w nich po raz pierwszy drapieżność , zachłanność, zapamię
tanie. Michał podniósł rękę i
przejechał nią po twarzy, jakby
M\łsiał
zgarniał z niej kurz.
mieć rękę powalaną farbą pta-

ków, bo na twarzy, na prawym
policzku została czerwona plajak
l;>ym go widział w tej chwili · ma, ostra, wyraźna, jak pręga
Po uderzeniu.
po raz pierwszy, jak na ob- Dobra robota, co? - pocego człowieka. Zadowolenie w
wtórzył i patrzył na mnie ojego twarzy sprawiało mi przy•
czekując uznania.
słowa „ten
krość, a ostatnie
się pros·ił" wciąż
~ósty sam
•powie- Chodźmy już jak
tak mocno
słyszałem,
działem odwracając się od Mi·
jakby chała. Zaczęło ' się sciemniać.
dzwon, tak dokładnie,
Michał wciąż je' powtarzał. Dowreszcie oczy Misttzegłem
chała, piwne oczy zwykle we(Opowil(ldanie z tomu „Myśliw
skie opowieści", który · µkaże
sołe, które znałem tak dobrze,
które w tej chwili - były mi
się wkrótce nakładem KA W).
wstrzymać.

Pat):'zyłem

na

Michała,

ODGŁOSY
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RECENZJE
„Odszedł do narodoweg o panteonu wielkich Polaków". Te
Szczepańskiego
słowa Macieja

człowie
zamykające biografię
ka i poety są jednocześnie

wymiaru
Iwaszkiejeszcze
było
wicza.· To co
temu współ
kilkanaście dni
czesnością, staje się historią. I
tak dzieje jednego życia wydziapełnionego wielostronn iJ
tytułalnością, wymierzan ego
łami kolejnych dzieł przemiektóra
niają się w przeszłqść,
otwarciem

nowego

twórczości Jarosława

będzie trwać w pamięci całych

,
Kiedy mowa o instytucjac h
zycia artystyczne go, determi-

pokoleń.

nujących społeczną świadomość
zapokultuirową jakże często
mina się o samym twórcy. Recenzuje się jego tomiki, interpretuje powieśei, ocenia drama ty, zapominając czym są jego słowa , jego autorytet, peł
nia jego egzystencji i działa

nie
człowieka i to
tylko w kontekście ·kultury danego narodu. Właśnie twórca
świadomy swojej roli i swojego posłannictw.i może stać się

nia jako

najcenniejszą

instytucją,

ukła

d$!m odniesień powofującym do
zycia wartości najtrwalsze .
„Takim · człowiekiem - inpewnością
styrucją był z całą
jako
Jarosław Iwaszkiewi cz,
i chwały" i
„Sławy
autor
,.Podróży do Polski" jako tłu
macz Kierkegaa rda,' jako Poeta, jako prezes Związku Literatów Polskich, poseł na Sejm

.czy wreszcie jako redaktor
naczelny „Twórczości". · Wymieniłem niektóre jego powinktóre wyności i obowiązki,
pełniał do ostatnich swoich dni.
kontakt z
że
Należy sądzić,
tym co stworzył, a czego nie
druku,
zdązył przygotować do
będzie jeszcze przez długi czas
trwalał ślady jego dzieła.
sygnowane nazDzieło to,
wiskiem Jarosław Iwaszkiewicz, istnieje nie tylko w lite-

Takie refleksje były udzianas wszystkich w czasie
qstatniego tygodnia. Wiadomość
o śmierci, obrazy domu w Stawiskach, pogrzeb, to ostatnie
fakty z biografii Iwaszkiewi cza, których - dzięki tv - byliśmy świadkami. Tym nieodwracalnym faktem towarzyszy ły na małym ekranie prog["amy, które przypomniały nam
to, czym była twórczość autora
„Sławy i chwały" także i dla

IW ASZKIEWICZ
raturze. Zapisał-o się w pamię
ci widzów całego świata filmowymi adaptatjam i „MatJki
Joanny od Aniołów" i „PaWilka". Inspirowało
nien z
Szymanow twórczość Karola
dziś
skiego, towarzyszy po
dzień muzyce Fryderyka Chopina. Jest iście renesansow ym
świadectwem artysty spełniają
cego się we wszelkich formach
sztuki. Od debiutanck ich „Oktostychów" z roku 1919 po
wiersze publikowan e w marcu
1980 poezja Jarosława Iwaszkiewicza była układem odwołań dla kilku generacji poetyckich. Felietony w „Życiu Warszawy" to nie tylko zwykłe
„rozmowy o książkach", ale
wszystkim pulsująca
przede
pisarza, człowie
świadomość
ka i Polaka.

ruespełna dwoma laty, w dniach
kw1etma l!ł78 r., odoyła Slti w
Muzeum H1sLuni M1asta Loai.i sesJa naukowa posw~ęcona iltera~un:e i języKo
w1 Lodzi. ::lesję pr.qgotował Instytut
Filpiogu Poislnej Umwersyte tu Łódzkiego,
patronowało jej Towarzystw o Przyjaciół
Lodzi i gospodarz sesji - Muzeum Historii M1asta. Matena1y z sesji naukowej opublikowa no w następnym roku w
niewie1k1m, bo wynoszącym zaledwie 30U
naturalnie
e~. nakładzie, me mogącym
Ponad
czytelniczego.
zaspokoić rynku
stustranico wa książka nie t.nalazła się na
rest.ta nakładu
księgarskich,
półkach
rozprowadz ana jest przez Dział NaukoMuzeum
ko-uświatowy. i Wydawnicz y
Hi'sto1·ii Miasta Łodzi,
warto
Mill) o cuedo~t~tmości .. !t.siążki
przeciez omówił jeJ tr-esc tawięrającą
1
mesłycharue OO~zerny Lllsób'' informacyj no-dokume ntacyjnych wiadomości o literaturze 1 jęLyku nasz.ego miasta. Całości
dr Zdzisław
prof.
dt1eła patronował
pra~kwarciyoski, którego uczniowie Filologii
Instytutu
cownicy naukowi
Polskiej UL Laprezento wall podczas sestanowiące
referaty,
sji tnteresujące
przedmiot mmejs.1;ego przeglądu. Wprawnie wystąpił
dzie prof. Skwarczyński
sam z referatem problemow ym ograninaukowej, to
czając się do konsultacji
przecież w słowie wstępnym przerzucił
pomost między dokonaniam i, a zamierzeniami w zakresie wiedzy o łódzkiej liteż,- znakomity
tera turze i jęiyku. On
specjalista w różnych dziedzinach historii literatury polskiej, potrafił udowodnić jak wiele dokonano, ale też jak wiele jeszcże dokonać należy w badaniach
naszej aglomeracj i miejregionalnyc h
skiej.
Szczególnie ważne, bo r;nające walor
inspiracji twórczej, są uwagi o białych
plamach w ~akresie problematy ki badawczej. Autor uczciwie, z całą świado
mością badacza, powiada: „słabo znamy,
gdy idzie o
nie umiemy, nie wiemy",
sprawy języka, literatury pisanej, zjawisk asymilacyj nych i wzajemneg o przenikania kultur różnonarodowościowego w
miasta.
swej strukturze społeczeństwa
Uszły uwadze pokoleń nazwiska twórców
łódzkiej kultury, społeczników, literatów
i dziennikarz y, nauczycieli . i artystów
dramatyczn ych. Niby iskry z popiołów
oogrz·e buje się dziś znikome resztki paresztek i rozproszomięci, z · ocalałych

Przed

18-~lł

telewizji. Kilka miesięcy temu,
23 grudnia ubiegłego roku, w
programie drugim odbyło się
wielogodzin ne „Spotkanie z J'arosławem Iwaszkiewi czem". Obejrzeliśmy wówczas znaczący
przekrój przez cały dorobek
poszczególn ych
od
pisarza,
wierszy, adaptację „Kochanków z Marony", pierwszą część
widowiska według „Sławy i
przekła
chwały", telewizyjne
dy opowiadań, aż po jedno z
osiągnięć
najwybitni ejszych
TVP - film Andrzeja Wajdy
„Brzezina". Zupełnie niedawr10
Scena Współczesna Teatru TV
adaptację „Ozaprezentowała
powiadania z kotem".
Nie miejsce tu na oceny.
Wszelkie przekłady literatury
na film, bądź widowisko telewizyjne, warunkowa ne są naj-

się wiedzę o
nych fragmentów buduje
kulturalnyc h tradycjach miasta. Przewodzi w tych badaniach Instytut Filologii
Polskiej.
Podczas omawianej sesji historycy }literatury przedstawi li i;tan dotychczas owej wiedzy o najwcześniejszych tradycjach kulturalno- literackich . Granicę wytyczył tu rok 1918, rok odzyskania niepodległości. Językoznawcy, ~ oczywistyc h
uwagi
więcej
względów, poświęcili
współczesnemu

TELE WILIA

łem

językowi

mieszkańców

miasta, wykorzystując wyniki badań ankietowych. Jan Mączyński, na podstawie
materiałów archiwalny ch omówił nazwiska mieszkańców Łodzi rolniczej od XV
do pocz. XIX w., Maria Kamińska zajęła się ,polszczyzną najstarszeg o pokolenia ·łodzian, a Jolanta Kluszczyńska jest
autorką pracy „Zróżnicowanie społeczne
a zróżnicowanie językowe w wielkiej aglomeracji miejskiej na przykładzie Ło
dzr.~.

DOKONANIA
I ZAMIARY.
W zaikresie badań historyczno -litera<:kich wystąpił Jerzy Tynecki z ambitną,
pierwszą od czasów Ludwika Stolarzewicza, próbą syntetyczne go opracowan ia
stanu dotychczas owej wiedzy o literaturze Łodzi do 1918 roku. Autor dowiódł,
latach
w ostatnich
że opublikowa nie
wielu cennych i odkrywczy ch prac szczei dokumenta cyjnych rozszegółowych
barzyło stan wiedzy o problematy ce
dawczej ale nie przekroczyło granic rozznajomości
poznania terenu i ogólnej
zjawisk. Jeszcze nie czas na pełną synprzeszłości
o kulturalnej
tezę wiedzy
miasta. Nie stworzyła Lódz w przeszłości
warunków do twórczej pracy literackiej,
przed Reymontem iaden twórca o uznanej sławie nie podjął złoionej problematak charaktery stycmej
ty~i społecznej,
dla rozwijającego się dynamiczn ie miasta. Żal, że rtiewielu tylko autorów wymienionych przez Tyneckiego odnotowuzaś
„Nowego · Korbuta",
ją rejestry
o motywie
pierwsze utwory literackie
łódzkim wyszły spod pióra trzeciorzędne
go literata Wiktora Dłużniewskiego. Z
tradycji XIX-wiecz nej historiogra fii liprzypisywa nie
się
terackiej wywodzi

różniejszymi czynnikam i. Zależą głównie od tego, co reprezentuje sobą jako artysta adaptator. Od jego wrażliwości, . u-

warsztamiejętnmci czytania,
tu wreszcie, zależy ostateczny
efekt adaptacji. Zwłaszcza w
przypadku tekstów Iwaszkienakierowan ych
wicża, tekstów
na wnętrze bohaterów, ich prze
życia, ulotne stany emocjołlal
ne i psychiczne rozterki. „Brzezina" i „Panny z Wilka" Andrzeja Wajdy, „Matka Joanna
od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza poświadczają w sposób najbardziej jawny jak
wama jest tożsamość twórcza
adaptatora i autora utworu
adaptowane go. Mówił zresztą o
tym sam Andrzej Wajda, móIwaszkiewił także Jarosław
wicz.
Zatem z nadzieją trzeba o-1
pomysłów
czekiwać realizacji
Wajdy ł jego zamierzeń zwią
zanych z adaptacją ,.Sławy ł
„o
opowiadań
chwały" czy
nad Lutymłynach" („Młyn
Utratą",
nad
„Młyn
nią",
WoKamionną").
„Młyn nad
bec scenariuszo wych błahostek,
którymi karmią się rozliczne
filmy telewizyjne , literatura
Iwaszki'ewi cza jest
Jarosława
światopoglądowo-arty
wciąz
bezwz!(lęd
styczną wartością
nie zasługującą na ciągłą obecność, także w TVP.

GRZEGOR Z GAZDA

niezwykłej rangi dziełu, które nie rofoi
sobie pretensji do miana utworu Jiterac~iego. Myślę tu o „Opisie miia.isita Lodzi pod względem historyczny m, statystycznym i przemysłowym" (1853) Oskara Flatta. Ta, wyrosła z romantyczn ych
jeszcze tradycji malowniczy-eh wędrówek
po kraju, jakich wiele znamy w naszej
literaturze, pierwsza pr_aca o Łodzi z liwspólnego.
teraturą pię.kną nie ma nic
Ale taka też była literatura o Łodzi, wypowiadająca slę w wierszowan ej ramonotatce, artykule
cie, publicystyc znej
nowelce.
czy nieporadne j
prasowym
Niełatwe zadanie antologisty , gdy przyjdzie mu zebrać prawdziwie dobre teksty
literackie o Łodzi, nawet z nieodległych·
od teraźniejszości czasów. Lektura artykułu Jerzego Tyneckiego „Literatura Lodzi do 1918 roku" pobudza do refleksji
i zadumy.
Ważne dla recepcji romantyzm u i literatury pozytywizm u w Lod.zi są prace Barbary Gołębiowskiej „Recepcja romantyzmu polskiego w Lodzi w latach
1905-1907" i Bogdana Mazana „Dygasiński w Lodzi". Przykładem dobrej rowybranych
do
boty jest komentarz
fragmentów „Kwiatów polskich" Tuwima
zawarty w rozprawie Ryszarda Wierz„Kwiatów
bowskiego „Łódzkie realia
polskich". Piszący te słowa, jako en~u
zjasta twórczości Tuwima ze zrozumiałą,
ciekawością odczytywał tę część materiałów z sesji. Na szczególną uwagę zasługują erudycyjne przepisy, świadczące
warsztatu
o znakomitym opanowani u
naukowego autora. Ostatnio zapadła decyzja o wydaniu obszernej, bodaj 17-tomowej, krytycznej edycji „Dzieł wszystkich" Tuwima. Jaka szkoda, że wydanie „Kwiatów polskich" zeszło z P,Ola
widzenia Wydawnict wa Łódzkiego, jak
to dobrze, że praca Wierzbows kiego okaże się przydatna przy opracowan iu komentarzy do tego dygresyjne go poematu
o jakże zasz.yfrowanej treści.
Instytut przedstawił niewielki tylK:o
wycinek swojej problematy ki badawczej,
ujawnił też niektóre swoje zamierzeni a.
Postępująca intensyfika cja prowadzon ych
badan - wypełni zapewne wkrótce niektóre z owych białych plam wspomnian ych
przez autora „Słowa wstępne~o".
ANDRZEJ KEMPA

Literatura l język Łodzi Materiały z sesji
naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi
kwietnia
w dniach 18-19
zorganizowa nej
1978 r. Red.: A. Szram.. J, Welnberg. M. Kunlb.
Łódł 1978 "(właśc. 1979) str. 116,
cner,
cena 50 zł.

brytyjskłch dotyczących „Enigmy" udzlał ten starono
Się pe>mnlejszyć.
proKsiążka Władysława Kozaczuka jęst więc syntetyczną pracą
d<>tyćzą
stującą I wyjaśniającą wiele mylnych pojęć l półprawd
określa
jasne>
i
cych akcji „Enigma", tłumaczy wiele niedomówień
wkład poszczególny ch państw w rozwiązaniu zagadki niemieckiej
maszyny szyfrującej. Autor zastanawia się także nad rolą roz-

cowanlach

I
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„EN1IGMY"

naukowo-tec hnicznego w II wojnie $wlatowej. Jako
do tej niezbyt znanej czytelnikowi problematyk i
technl=ej traktuje Kozaczuk rozdział dający krótki, ske>ndensowany rys historycZl!ly w.szelJtlch urządizeń szyflrujących przed
poznania

wprowad~le

polecam naKsiążkę tę
Czytelnikom prz~e
łzym

ze względów
wszystkim
typowo po2mawezych , chojest ona poz.b aciaż nie
wiona wartości artystyczdo
przynależnych
nych,
tego gatunku pisarstwa.
Ale przede wszystkim jest
dokumentaLn a
to niemal
relacja z całej długotrwa
łej operacji przeprowadz onej przez polski wywi~,
mkcesem, a
uwieńczonej
rozpracowan ia
de>tyczącej
jeszcze w roku 1939 niemieckiej maszyny '>Zyfru,Enigma" w którą
jącej
wyp0sażone były wszystkie
tYPY wojsk hitlerowskich .
Hlste>ria tej niebywałej w czasach II wojny światowej akcji je<rt
niemal sensacyjna l obfituje w wiele momentów zdawałoby slę
żywcem wyjętych z łilmów szpiegowskic h.
Publikacje poświęcone jej zaczęły i:iojawlać się w prasie zachodniej w początkach ·lat siedemdziesiątych, ale Istną Ich lawl.nę
Gustawywołała książka byłego !l'lefa francuskiego radlowywlad u,
we Bertranda . W ślad ' za tą książką odezwały się głosy zza kawiele
operacji
watnej
tej
o
wiedzy
do
wnoszące
nału La Manche,
nowych momentów. W tym także czasie w Polsce również zaczęto
Polarolę
na
się to sprawą Lnte~esować , ale głównie ze ~ględu
ków w tym niebywałym przedsięwzięciu, tym. bardziej, że w o-pra-

"Enigmą" .

podział . pomiędzy . światem ści
ganych l ścigających przebiegranicy pomiędzy
gał wedle
dobrem, a złem. Zło jest powszechne i zaraźliwe. Wszechobecna jest rzeczywistość poli„Saz
cjantów-przestępców

motnego detektywa McQ". Policjant-idea lista z filmu „Serpico" działa całkowicie samotnie i przegrywa. Baśniowe już
postacie to. telewizyjni Columbo i Kojak; bardziej realistyczny okazuje się Harry Callahan
z „Dirty Harry". Rzecz charakterystyc zna, że przemiana
postaci policjanta - ze szlachetnego szeryfa na brutalnego i skorumpow anego policjanodpowiada ota-gangster a gólnym zmianom, jakle w systemach policyjnych nastąpiły
w warunkach wzmożonej kontroli jednostki przez mechanizm państwa. Sytuacja taka
zrodziła zarazem w filmie postać przestępcy, którego zbrodnicza działalność jest odpowiemetody policyjne i
dzią na
- będąc jego jedynym możli
wym sposobem istnienia
zjednuje mu życzliwość .kinowych widzów.
warunkoW „Zwolnieni u
wym" Ulu Grosbarda taką
odtwarza Duwłaśnie postać
Max Dembo
stin Hoffman.
zwolniony przedtermi nowo z
nie
więzienia w Los Angeles
marzy o niczym innym, jak o
pówrocie ·do normalnego życia.
Nie okazuje się to jednak proste, skoro przydzielon y zostaje

FILM
uzasadnien ia działalności. Stąd
też -. myśląc perspektyw icznie
- walczyć z przestępczmcią
trzeba tylko w pewnych granicach, a najrozsądniej - nim
zabraknie prawdziwy ch przestępców, samemu ich fabrykoujęciach
ostatnich
wać. W
„Zwolnieni a warunkowe go" oglądamy fotografię Maxa Dembo z kartotek policyjnych - I
wówczas okazuje się, że wiekszość życia spędził on w wię·
zieniach, że to właśnie instytucje prawa uczyniły z niego
przestępcę. Dlateg·o trudno nawet podejrzewać policyjnego
kuratora z filmu Grosbarda o
jakąś szczególną złośliwość wobec Maxa. To tylko jego kolegę po fachu z baśniowego serialu „Uliee San Francisco"
podobnej sytuacji na
stać w
luksus dociekania prawdy.
Ptzełomowy moment filmu, w
którym Max Dembo obezwład
nia swojego urzędowego przego
przytwierd za
śladowcę i
własnymi kajdankam i do metalowej siatki przy autostraostatnią
zarazem
dzie. jest
chwilą pozwalającą na refle"ksję o naturze systemu, którebohater „Warunkow ego
go
zwolnienia " jest produktem .
Społeczną

diagnozę

zastępuje

niestety całkowicie podporząd
kowanie się wymogom ki.nowej
sensacji.
Tragiczna sytuacja bohatera,
w której każde rozwiązanie jest
jednakowo błędne, zaczyna być
prezentowa na od strony wyda-

NA WOLNOSCI
Ead rzeń - z całkowitym pominię
mu policyjny kurator Frank. Upierścieniony grubas ciem warstwy psychologic znej.
nie wzbudza
już zewnętrznie
zaczynamy oglą
sympatii, choć jest po prostu Dramat Maxa
niewiele różnią
sposób
w
dać
meno
em
pracowniki
gorliwym
ukształto
talności całkowicie
cy się od tego, w jaki prawdowanej przez profesję. Skoro w podobnie patrzyłby na wydawidzi potencjalne go
każdym
rzenia jego opiekun - Frank.
przestępcę, to los b)'·łego przeZagmatwan a sytuacja pomiędiy
rękach przedstępcy w jego
stawia się zupełnie fatalnie. Maxem ł Jenny sprowadzo na
W momencie wyjścia Maxa na zostaje do melodrama tycznego
zaczyna działać odwolność
Dalsze losy bohatewieczny mechanizm po!icyjno- schematu.
ra, to prosta droga do ostateczurzędniczy. Gorliwość zawodowa policjanta mierzona jest nej klęski. Przestępca, w wybowiem liczbą wykrytych prze- konaniu Hoffma~a. inteligentn y
wykroczeni a
stępstw. To, czy
skomplikow any wewnętrznie,
te miały naprawdę miejsce, jest i
podlega w filmie ciśnieniu p_ojuż sprawą mniej istotną. Liobowiązującyeh
czy się aktywność ścigającego.
wszechnie
Wówczas więc, gdy bohater wzorców. Za furią, z jaką Max
znajduje pracę, zostaje zatrzy- niszciy oszklone gabloty podmany za nie popełnione przeczas ostatniego w swoj~j kajuż
stępstwo. Kiedy Frank po wyjaśnieniu sprawy - do- rierze aapadu na sklep jumaga się od Maxa wydania bilerski, stoi nieuświadamiana
kolegi, grożąc mu powrotem nienawiść do
społeczeństwa,
pozostaje już
do więzienia jest pouosobieniem
którego
tylko ucieczka w św'iat . przestać jowialnego grubasa w ostępczego podziemia. Droga do
normalnego życia została osta- kularach policjanta Earla
tecznie zamknięta.
Franka. Policjanta .,.... bezosoNad losamj bohatera „Zwol- bowego elementu w mechaniinienia warunkowe go" zawisło
mie przemocy. Postaci - stawięc groźne fatum, od którego
ono
nowiącej absolutne ·przeciwień
Wynika
odwołania.
ma
nie
nie tyle z reguł sytemu praw- stwo swojego słynnego ponego i penitencjar nego, ile z nie- przednika sprzed lat czterdziewiarygodni e absurdalne j sym,,Dyliżansu"
biozy pomiędzy · prawem i bez- stu - szeryfa z
Forda, który nie wahał się naprawiem. Symbiozy, którą pozostać w
przy zupełnie innej okazji ruszyć prawo, by
zarejestrował .Mrożek w „Poliz ~umieniem.
~godzie
cjantach", gdzie ostatni _przejedyną
stępca jest dla policji
PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI
możliw<>ścią
szansą i ostatnią
do clotkl., siostry, kuzyna czy brata. Dziwne fatum powodowało,
te nikt z tej roddny nigdy nie był szczęśliwy, Wszystko co robili,
nawet dla innych (brali udział w powstaniach , a niektórzy byli
nawet przywódcam i), pogłębiało tytko lch 12olację I samotnośc.
pokoKlątwa rzucona przed stu laty zrealizowała się w ostatnim
leniu, już zdegenerowa nym, zabłąkanym w rozsypującym się
.
mieście.
oKsiążka wyjątkowo tnteresująca, przy całej swej wleJ.owarstw
woścl i obfitości treściowej, posiada }eszcze j~lllą ogromną zaletę:
•
prostotę l klarowność stylu.
Gabriel Garcia Marquez „sto lat samotności", przekł. Grażyna
i Kalłna Wojciechows ka, PIW, W-wa 1979, str. 352,
cena zł 60,
Grudzińska

Władysław Kozaczuk
W-wa 1979, str. 393, cena

„w
zł

kręgu

Enigmy",

Kslątka

I

Wiedza,

60.

STO LAT SAMOTNOSCI

·

W ostatnich latach policjant
nie jest postacią zbytnio lubia•
ną w kinie amerykańskim. Miczasy, gdy
nęły bezpowrotn ie

Z wielką przyjemnością rekomenduję czytelnLkom najgłośniejszą
pe>wleść Gabriela Garcii Marqueza „Sto lat samotności" .
się
Książka zawiera !OO-letnią historię rodziny. Jej akcja t<><:zy
w wyimaginow anym miasteczku w Ameryce Południowej i opisuje
do
aż
wraz z historią rodziny jego 1zleje od momentu załMenia,
chwili upadku. Miasteczko oddzielone jest od świata górami l mocza·raml, żyje wlamym życiem z dala od cywlll:oacJI . osiągnięć

naukowych. Jedyny kontakt ze światem stanowi grupa Cyganów,
którzy co rok przychodzą do Macondo, za każdym razem prezentując ludności nowy wynalazek (nowy dla mieszkańców Macondo,
bo gdzie Indzie) znany już od dawna), raz jest to magnez, inny.n
razem luneta, a kiedyś to nawet nie znany w tym klJmacle lód.
MlasteC'Xko rządzi się swoimi prawami, moralnością l posiada
swoistą re!1gię. Założycielami miasteczka są członkowie rodziny
Buend'lch. Uciekli oni ze swojej rodzinnej wsi przed klątwą rzuconą jako kara za małżeń9two zawarte między k·rewnym.I,' Uciekali przed klątwą, ale groźba jej ciążyła nad wszystkimi poke>lenlaml i wywarła swoje piętno na wszystkich. Buendlowle najchętniej przebywall we włamym gronte, nierzadkie były miłości

WSPOŁCZEśN~

DRAMATOPISARZE POLSCY

Bardrz;o Istotną l'llikę w naszym pisarstwie słownikowym., encyklopedyczny m I leksykonogr aficznym dotyczącym najnowszego teatru wypełnił.a pozycja Szczepana Gąssowsklego „ Wspoicześnl
dramatopisa rze polsey". Preze-ntuje ona sylwetki 37 dramatopt.sq .
rzy polskich tworzących w latach !945-1975. Ksl.11żka ta w ięwolm
utwozałożeniu ma służyć jako informator o dramaturgac h I ich
rach bez żadnej krytycznej a'1lallzy, czy próby jaklegokolw lek
wartościowania.

Istotna jest w niej takte pewna Lnnowacja wprowadzon a Pt'IZez
autora, a mianowicie całość informacyjną poprzedza ,,Kronika".
Jest to rozd!Zliał traktujący szczegółowo o konku•sach, festiwalach,
programach, publikacjach prasowych dotyczących polskiej dora- •
maturgli.
Całość: niezwykle cenna 1 potrzebna. Szkoda tyllto, te tak skrom. na jest liczba prezentowan ych sylwetek. Zabrakło tam wielu naizwlsk , które weszły już do blstorll dramaturgii po!Sklej. Ale jak
katdy wybór rządzi slę ona swolmł kryteriami doboru, który
nlgdy nie może być a.b solutnle pełny.
Szczepan Gąssowski „Wsp6łczełnł dramatoptaa rze pol•CJ"', WA!IP,
W-wa 1980, str. 33Z, eena zł 7t.
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KULTUR.A
Na ~ycylll pupł sidlłani nanieobecność
rzucają . swoją
ttstam1ie. Przyciągają uwagę
nawet wówczas, gdy ktoś nie
interesuje się folklorem, albo
hie jest wrażliwy na piękno
lalki. Wypełniają
teatralnej
_witryny kiosków i sklepików
z pamiątkami. Mimo staranwykonania, • niettudno
ności
nich •makietę
rozpoznać w
pierwowzoru. Wprawdzie moż
na także kupić prawdzi~e pupi, przeznaczone do gry w
teatrze - o wysokości powyale ceny
-ł;ej jednego metra tych lalek są astronomiczne.
Zresztą pupi najlepiej się prenaturalnym
zentują w swoim
w teatrze lub
środowisku w oetateczności w muzeum.
Wykonane z drewna i odziane w spiżową zbroję, przypoczasy, z
zamierzchłe
minają
ich brawurą i kodeksem honorowym. który pozwalał pdewszystko
brać przeciwnikowi
z wyjątkiem dobrego · imienia.
Pupi siciliani są rodzajem
metalowych
marionetek na
prętach. Grubszy, umocowany
przy głowie, służy do prowadzenia całej lalki, cieńszy d-0
pi;owadzenia drewnianej dłoni,
zaciśniętej zazwyczaj na ręko
Wyobrażają one
jeści mie.cza.
paladynów Francji, tj. rycerzy
Karola Wielkiego, walczących
z Saracenami, tub też dokonuwielltich czynów na
jących
rycerstwa.
drogach błędnego
wśród nich I
są
Oczywiście,
inne postaci: kobiety, Saraceni, olbrzymy, zwierzęta z ży
da i z baśni, lecz najważniejsi
..
.
. są oni - paladyni_
Pochodzenie lalek sycyhJskich nie jest całkowicie wyjaśnione. Osiągnęły ohe popularność w ubiegłym stuleciu,
widzów
wiernych
znajdując
wśród sycylijskiego ludu. Wyrażały one pewne ogólne za·
Sycylijczyków
Interesowanie
romantycznymi tematami ry·
cerskimi które tak szeroko
wykoriy~tywała w XIX wieku
opera włoska. Lud sycy!ijsk·
przedsta
wszakże nie tyle z
wień operowych. co z popular·
nych drultów. dla niego prze·
znaczonych, poznał dzieje Orlanda I pięknej Angeliki. Przyswojone w ten sposób motywy
we
następnie
przekształcił
własnej twórczości.

XIX wioku
„,·To właśnie·
dwukołow~ · -,}\'Ózki.,n . y<iylijsk~e
..Qtrzymały ·maloi.v;me .ornamenty w postacl scen rycersk1ch.
'To wówczas niezwykłym wz.ię·
występy
ciem cieszyły- się
narratorów, którzy swoje rycerskie opowiadallia i lustrowali płótnami z odpowiednimi..:
obrazkowyn:1
historyjkami
(cartelli) To wowczas roz~~
nęły ~ię teatry lalek s:,:cyl!Jskich. przy czym cartelh słu
żyły im za plakaty.
Pupi wyrażają Ul(odab~pia
Je~o
1
ludu
artystyczne
na:iwne marzenia o świecie
sprawiedliwości.
i
męstwa
Dzieje paladynów w lnterpre!.
tacji lalkarzy (pupari) stały
się baśnią ludową o wzniosłó
ści i niegodziwości, o. wierności I . zdradzie, o miłości I
'W'

śmierci.

Bohaterowie teatru sycylijemocji
doświadcz~ją
skiego
niebezpie·
a
najgorętszych.
najbardziej niebezczeństw
szlachetność
Ich
piecznych
zawsze · sięga szczytów, a pódwrogów - . choć nie
łóść
piekielnych
wsLystkich
otchłani.

teatru byli
jak twórcy
Paladynów
przedstawień.
drewna I blachy traktowali
jak postaci autentyczne. Pr6bowali też sami oddziaływać
na ich czyny i na ich losy.
wymierzali
Czasem nawet
spr a wieah wośc · „ ·jak· ··pewten·
widz z miasteczka Gela, który
teatru do
zmusił pryncypała
odstą.ptenla mu marionetki Gano dl Maganza, łotra i tdrajcy. obc.'lążonego pogardą wszystkich mawców dziejów paladynów. Będąc więc posiadaczem lalki najpierw naszpikował ją kulami a później popobliskim drzewie.
wiesił . na
Kiedy jednak następnego wieczora zobaczył. że Gano di
Maganza mowu - się. pojawił
na ~cenie w postaci nowej lalki oodniósł wielki krzyk i żą
dał us1m!ęcla zdrajcy ze sceny,
jak tłumaczył ponieważ poprzedniego dnia sam włas
noręcznie wykonał na nim wyro)t ~mierci.
W 1tronikach sycylijskich ro!
sle wręc2 od zapisów rea.kej!
jednak
te~o rod?Sju Są one
ceraz rzad-;ze. na skutek naturalnych · przemian - rozbi·
cia dawnych, zwartych spomiejskkh, wpływu
· łeczności
kultury masowej i rozwija.ją
cej się turystyki.
szczególnie po
Turystyka.
;mą<;ZillY.
wywarła
wojnie,

Widzowie tego
równie naiwni

w.pływ na sycylijski teatr lalek. Z jednej strony nastąpił
exodus lalek, z drugiej zaś puparj dostosowywali i,;we programy do oczekiwań obco-

języcznej

publiczności.

Znikały

patetycme mono!ogii i ekspresyjne dialogi. W Ich miejsce
wprowadzano coraz to nowe
pojedynki rycerzy. tak że dawny teatr ludowy prze.kształcał
popisów
rewię
się powoli w
technicznych i szermierczych.
W chwili · obecnej sytuacja
zmianie. Nie
uległa znacznej
dlatego, by zaniechano korner·
cjalnej eksploatacji tematu jak wspomniałem pupi są jedpaną z- głównych .. atrakcji
lecz ponieważ
miątkarskich nowy czynnik w
pojawił się
rozwoju tego teatru - swoisty mecenat społeczny,
Przed kilkunastu laty w
Palerm-0, znany chirurg, prof.
Antonio Pasqualino, wraz ze
Vibaek,
swą małżonką Janne
zwrócili uwagę na piękno lalek sycylijskich. I zaczęli je
Nie po
kupować od lalkarzy.
to, by wywozić za granicę, lecz
odwrotnie, by na stałe zachować na ·sycylii. Kupowali przy
tym pełne wyposażenia teatrów, częściowo już zapomnianych lub opuszczonych przez
ich twórców. Wkrótce małżon
kowie Pasqualino stali się najbardziej 1 zasobnymi kolekcjonerami pupi
I to był początek dwóch
wielkich przedsięwzięć. PowoAssociałania stowarzyszenia
Conservazione
zione cer la
delle Tradizioni Popular! i utworzenia• muzeum lalek teatralnych w Palermo. ·Władze
dla całej
zdobyte
miejskie,
sprawy, przeznaczyły na muzeum część okazałego Palazzo
Fatta. Reszty dokonał Antonio

Pasqual~no I jego prqjaclele
ze Stowarzyszenia Miłośników
Tradycji Ludowej. Dziś mujest ważnym ośrod
zeum
kiem kult\,lralnym, skupiają- ęym r;;q1jaciół • ~a?y<:Ji s.yoy- •
wszystkich
też
·' [łjs!Hch, jak
zaihteresowanych teatrem la·
lek. Muzeum zresztą ma już
charakter miedzynarodowy
robi
wrazeme
Największe
. kompletość zbiorów. W kilku
dużych salach znajdują się w
całości teatry dawnych pupuri. Malowane frontony w sceny rycerskie, malowana kurtyna, malowane kulisy i prospekty, stanowiące tło dekoracyjne. I równocześnie pełny
zestaw lalek około stu. a może
postaci,
i stu pięćd,ziesięciu
których dość by było dla wystawienia pełnego cyklu dziejów paladynów i kilku Innych
przedstawień. Misteryjnych lub
zbójeckich, bo i takie sztuki
były w repertuarze tych teat·
rów.
Rycerze w zbrojach z brązu
i st-ali, pokrytych patyną czasu. Saracenowie w strojach
w
zróżnicówanych,
bardziej
turbanach. Sprzyhełmach i
mierzeni z· nimi Olbrzymi ze
straszliwa bronią i dzikimi
twarzami. Smoki. I damy, bę
miłości rydące przedmiotem
cerzy niezależnie od Ich wiary
początków
z
- w strojach
wieku, inspirowanych
:XIX
przez obrazy Van Dycka.
Te kustiumy, zbroje, dekoracje i rekwizyty nie mają, oczywiście. nic wspólnego z epoką Karola . W.ielkiego,_. c.hoć .
na nią przY'padają wszystkie
zdarzenia i przygody paladynów. W teatrze ludowym jednak chodzi nie o wąski hislecz o
rekwizytów,
toryzm
prawdy uniwersalne. Anachronizmy potwierdzają je raczej,
ponadczasowe
podkreślając
funkcje tego teatru.
Antonio Pasqualino i jego
żona stali się wybitnymi znawcami l mecenasami pupi siciliani. Ludowi pupari traktują
ich jako bliskich przyjaciół I
zaufaniem. Mudarzą pełnym
zeum organizuje wystawy, wydaje różnego rodzaju publikacje. a nawet plakaty. A co
bardzo ważne . organizuje spotkania teatrów sycylijskich.
Opieka nad lu~fowymi zespoorganizowałami lalkarskimi,
nie lalkarskich spotkań, zrejest
rodzaju,
sztą różnego
prawdziwym novum w życiu
kulturalnym Włoch w ostatnich latach. Mają tu inicjatykultuwę różne or~anizacje
ralne. takie jak wspomniane
Assodazione, ale nie tylko.
'Wi~le w . tej __c;lziedzinie robią

i agencje
r ' to 'jeSt ppdstawą
obecnegQ' odrodzeni:t- trupi siciliani.
W grudniu ubiegłego roku
„Incontri
w
uczest·niczyłem
d'Arte 1979", zorganizowanych
przez Autonomiczną Agencję
a
w Messynie,
Turystyczną
lalkom
właśnie
poświęconych
sycylijskim. W ciągu szescm
dni wystąpiło sześć zespołów
lalkarskich. Przedstawienia ujawniły wszystkie rządzące tym
teatrem tendencje. Przedstawię
trzy najbardziej, jak mi si~
zdaje, reprezentatywne.
„La morte di Agrigano" to
jeden z bardziej znanych wąt
ków z dziejów paladynów. Zawiera on trzy epizody, poświę
cone czynom Orlanda, Rinalda
je
Zamyka
i Bradamante.
Saracena Agrigano,
śmietć
szlachetności
dzięki
który,
swego zwycięzcy Orlanda, umiera jako cilrześcij:min. ·remat ten przedstawił zarówno
zespól Fratelli Napoll z Catanii jak i zespół Pino Mancusc
z Palermo. Swietna okazj;t do
władze

re~ionalne

turyst~cirie.

l walnie

przyczynia

zwycięstwa.
Następuje

się

do

zmiana nastroju,
Angelika.
Orlando i
obok obozu.
Przedzierają się
Saracenów. Straż ponownie atakuje Orlanda. Rozpętuje się
bitwa i tym razem wcale nie
na żarty. Orlando ścina przeciwnikom głowy, które naprawdę spadają na scenę. Innych przepoławia wzdłuż lub
w poprzek, co jak się okaże
jest pod
później wj kulisach,
wz~lędem technicznym sprawą
nadzwyczaj prostą.
Znów

ranlcza to przestrzeń działania
laliki, ale też bardziej ją konwencjonalizuje.
Lalki Mancuso są bardziej
zmechanizowane, np. miecze
pochwach,
mają schowane w
odpowiedniej
w
a jednak
chwili potrafią je • wydobyć.
Nie potrafią ich tylko schowalce rzućają
wać, więc po
je na podłogę i ciągną za sobą
po scenie.
uwzględniają
Manc us owie
wszystkie motywy scenariusza
„Smierć Agrigano", lecz traktują, je w sposób komiksow:v.

Wielkiego", grana i
powodzeniem. To 011
„Don Kichota'', którego oglądałem na spotkaniach
w Messynie.
Teatr braci Pasqualino niewiele się różni od innych teatrów sy~ylijsklch. Taki sam
(ronton. taikie same pupi. Momalowane
że tylko prospekty
w sposób bardziej nowoczesny.
Lalkarze tupią równie głośno,
a miecze szczękają "Z równą
jest jednak
siłą. Idea teatru
inna. Nie chodzi w nim bopaladynów i
wiem o czyny

Karola

dużym
napisał

porównań.

Napoli otrzyZespół braci
mał w roku 1978 holenderską
ErazmiaPremium
nagrodę
Opromieniony sławą,
num.
niejako przedstawieniem. dokumentuje na nowo
prawo do tego rzadkiego wyczyni to z poworóżnienia. I
Napoli zachowują
dzeniem.
wszystkie właściwości ludowego teatru sycylijskiego, a przy
tym dbają o pełną harmonię
wszystkich środków. W rezul·
tacie tego mamy wrażenie
kontaktu z artystami doświad
czonymi i świadomymi środ·
ków, których używają. .
Teatr mają malowany. Podobnie jak kurtynę, na której

każdym

ILI

Z kolei epizod Bradamantt.
paladyn z dliew(;zyną na koBradamante to rycerz biało
niu, przedziera się przez tłum
Saracep.ów. Scena wyposażona głowa, co sy~nallzują koronki
pancerza.
spod
wystające
jest w kulisy i prospekty rozwijane z góry . . Pupar! prowa- Spiesząc na pomoc pasterzom
z ogrort.nym
dzą swoje ·)allłl z ptmrostu, i · stacza 1 walkę
góry, cQ pozwala im J1a S'\'lQ• • smokjem, buchającym prawma
bodnP ri.panowanie całej prze- dziwym ogńiem. Epizod
obrazie
początek I koniec w
str r< .., . sceny. Napoli posiadaspokojnej natury, w nastroje·
jak więk
, ną pianolę ją
wej muzyce, w patetycznym
szosc tutejszych teatrów
lecz korzystają z niej tylko na monologu Bradamante. Walka,
przedstawienia. W która Laklóca ten spokój, jest
początku
zasadzie muzykę odtwarzają z koniecznością w \mię dobra i
sprawiedliwości.
zapisu magnt:Łycznego, posłu
gując się kolażem frągmentów
Teraz następuJe rozwiązanie
z utworów XIX-wiecznych.
er:zodu Orlanda. By wypełnić
Pierwszy obraz przedstawie- swoje zadanie, musi on jeszcze
po • onać Agrigano - najdz.lelnia. zgodnie z tradycją, to prenie -;zego i najszlachetniejszego
zentacja bohaterów. Paladyni
Sancena. Obaj rycerze walwchodzą energicznie. wysuwaszermiercze
Wykonują
czą.
ją do przodu jedną nogę i tak
piruety. demonstrują coraz to
szermierczej postojąc w tej
nowe sztychy. Z ogromną siłą
stawie pozdrawiają obecnych.
tarczami.
i
walą mieczami
Potem ustawiają się jeden ozyskuje
Orlando
Wreszcie
bok drugiego, ramię pny ramieczem
przewagę Uderzając
mieniu, tarcza przy tarczy,
zrywa zbroję z ramion przetworząc tywą spiżową ścianę.
ciwnika. Jeszcze jedno l!PerzeJest I Karol Wielki. Wyznacża
nie i białą koszul{: Agrigano
zadania swym szlachetnym i
plami krew. Widzimy jak jej
wasalom. Paladyni
moż.nym
plama powiększa się i jak Saodchodzą, Jęcz przed zejściem
o racen pada na z:iemię, aby odze sceny nie za.pominają
dać ostatnie tchnienie. Przedwysunięciu nogi do przodu postawa szermiercza jest dla tem jednak Orlando. zdąży
krzyżem świę
przeżegnać go
nich sposobem bycia - konW dalszej tym i to tak skutecznie. że
wencją sceniczną.
poganin zyska łaskawość Nieodbędzie się aczęści sztuki
ba. Pojawia się prospekt z Dunalogiczna prezentacja wojowchem Swlętym w postaci goni.ków strony przeciwnej.
łąbka. Przy boku umierające
epizodów rozpoczyna
Ciąg
go staje Anioł. Rozlega się muOrlando. Spotyka się z ukoGounoda
Marła
zyka. Ave
chaną Angeliką, w pobliżu okończy przedsta!Vienie.
bozu Saracenów. Słowa otuchy
Wszystkie postacie mówią w
wartownicy, ataprzerywają
-sposób patetyczny.-·-Są · - zawsze kujący 0rlanda: A więc walupozowane. Cały czas dzierż_ą
ka. Przy każdym złożeniu lalw rękach przy.pisane fm rekwikarze mocno tU'pią, a lalki azyty. Każdą akcję wojskową
kompaniują im mieczami. Ale
poprzedzają dialogi i często dejest to tylko zapowiedź przywszyscy
cyzja suwerena. Działania ryszłyeh pojedynków i
cerskie są zróżnicowane l nigznikają ze sceny.
dy się nie powtarzają. WszyPojawia się Rinaldo f jego
stkie one zmierzają do kulmitotumfacki Famiglio. Ten onacji, jaką jest pojedynek Orstatni to postać komiczna, relando i Agrigano. Naiwna wyprezentująca, zaradność życiową
ludowa bez oporu
obraźnia
Sycylijczyków. Początkowo nie
podporządkowuje się żelaznym
wiedzie mu się wcale, poniesłużącej
re ~ułom kompozycji,
waż Rinaldo traktuje go brucelowi, jakim
nadrzędnemu
niezwykle
talnie. Famiglio
jest ukazanie zwycięstwa słusz
drobny w stosunku do słynne
nej sprawy.
go rycerza zabijaki, lata niePalermo
z
Pino Mancuso
mal w powietrzu, wyrzucony
prowadzi swój zespół również
tam siłą jego pięści. I niemal
przy współpracy braci, a naprzypadkiem spada na zbliża
wet bratanków. Reprezentuje
Zsuwa
jącego się Olbrzyma.
on inną nieco tradycję, a taksię po nim na zi~mię, powoli
że inne ambicje teatralne. Lilldokonuje rozpoznania swej sykarze z Palermo, choć na potuacji i trafia w łapy tego ogromnego sprzymierzeńca Sa- zór ich teatry niewiele się
różnią od teatrów z innych reracenów. Nim jednak Olbrzym
gionów,, w inny sposób animuzdąży skrzywdzić małego błaz
Wprowadzają
ją swoje lalki.
na, z odsieczą wkracza Rinalje na scenę z boku, od strony
do. Rozpoczyna się straszliwa
kulis - stojąc na podłodze i
walka. Włącza się do niej Fana skórzanej
się
wspierając
mig!io. Wspaniale skacząc, a.&~tli", ~.wisaJą~ej z gór:y. Ogtakuje z powietrza Olbrzxm_a

Mniej dbają o motywa(;je dramatyczne, , bardziej o efekt wizualny. Komicznego Famigl!o
zastępują tu dwie postaci. Ich
rola sprowadza się do zapowiedzenia zd:irzeń i -Oo wypowiedzenia krótkiego komentarza w
toku akcji. .en rzynią siedząr
na stosie trupów. .
W teatrze Mancuso jesteśmy
niezliczonych pojedynków i niezwykłych · jatek
na scenie. Trup ściele się gę
sto. A wrogowie paladynów
sposób bardziej
umierają w
wyrafinowany. Nim lalka pad·
nie w lc<ińcu na scenę. demonstruje nam wyrazisc1e swe
krwawe, pokiereszowane człon
ki, krzycząc w niebogłosy.
Być może w ten sposób jesteś
my bliżsi epoce, lecz ten realizm średniowiecznej bitwy nawet w ludowym wydaniu przyprawić może o sny prawdziwie koszma·rne. Znawcy sycylijscy twierdzą, że to rezultat pracy dla za!jranicznych
turystów, co jest bardzo mojest
scena
żliwe. Końcowa
także bardziej „efektowna" niż
w teatrze Napoli.
Oto Agrigano pada na• ziemię. Orlando rozbija mieczem
skałę, z której wytryska źród
lana woda, i... chrzci swego
szlachetnego przeciwni·ka. Na
prospekcie obraz Boga Ojca,
malowany farbami fluorescencyjnymi. Pojawia się Anioł w
pielgrzymim stroju krzyżowca
i... rozsypuje kwiaty wokół
Agrigano. Muzyka.
zmarłego
Mimo tej pojedynkowej moa może ze
notematyczności,
względu ·n:a mą~ ·Mancusowie ·
pracy lalkarskiej
czerpią z
wiele radości. Wystarczy po.:
patrzeć, jak na dwie godziny
przed przedstawieniem siedzą
w teatrze w skupieniu I ćwi
pas, jak ich
czą szermiercze
dziesięcioletni synowie próbują zapamiętale naśladował' •· i·
ców i stryjów, wzbudzając tym
rodziny.
całej .
rozczulenie
Mniej czy bardziej ieatralnl,
są Mancusowie autentycznymi
pupari z Palermo.
Trzecia tendencja wśród lalkarzy sycylijskich to próby
wzbogacenia repertuaru m<>tywami z literatury światowej.
zespół FraReprezentował j
telli Pasqualino z.„ Rzymu. To .
także tradycja. Sycylijczycy oświadkami

zabierają
wyspę
puszczający
z sobą najcenniejsze pamiąt

ki. W ten sposób pupi sicilian! trafiły w XIX .wieku · do
obecnie
Ameryki Północnej,
Podstawą rezaś do Rzymu.
pertuaru tego teatru są sztuki jednego z braci Fortunato
Pasqualino, zna.nego skądinąd
jest
pióra
pisarza. To jego
sztuJ.tJ! „_Pino~chio na dworze

zamkniętą

w nkn

etykę ,

a ie o
z

postaci
ich
konfrontację
wielką tradycją literacką.

Oto głos niewi.docznego narratora maluje nam epokę Cervantesa. Pojawiają :>ię na sce- ·
nie walclący rycerze. pojawiasmoki i inne fantają si~
styczne stwory, a nawet sam
Don Kichot prowadzi dialog ze
trupią
stylizowaną
w
Późniejsze sceny,

czaszką.

których
Don Kichot atakuje drzewa, potwierdzają zarówno jego szaleństwo jak i szaleństwo jego

~ok!.

Don Kichot spotyka paladynów, ale nie są to prawdziwi
to przebrani
Są
paladyni.
dworacy, którzy pragną go
ośmieszyć.

Prowokują

ność tę można łatwo wyjaśnić.

Bracia Pasqualino chcą się utrzymać w kanortie. teatru ludowego - zachowują więc typowe ~lań postaci. Tak poludowi, a Ich
stępują artyści
nawet
bywają
kompilacje
bardziej zaskakujące.
PasNiemniej Fortunato
qua lino jest uznanym pisarzem
i to utrudnia przyjęcie jego
jako
propozycji
literackich
wyrazu konwencji orawdziwle
ludowej. Oczywiście, publiczność sycylijska czy włoska nie
Wszypodzieliłaby -tej opinii.
scy cieszą się - I słusznie - z
· tych · prób wzbogacenia repertuaru pupi. Tylko w ten sposób ta piękna tradycja, liczą
ca ponad sto pięćdziesiąt lat,
twórcze
siły
może odzyskać
i wyjść z zamkniętego kręgu
folklorystycznych pamiątek.
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•
i

więc

pojedynki o dobre imię Dulcynei, ale Don Kichot zwyci~
ża. Fałszywi paladyni nie rezygnują jednak i nasyłają na
Don Kichota rycerza Białego
Księżyca. Don Kichot przegrywa. Teraz jednak bierze go w
Pansa, który
obronę Sancho
przepędza przebranych dworaków. Rozpacza też, kiedy Dos
Kichot. Upliera, wygłosiwszy
przedtem długi monolog.
Przedstawienie braci -P asqualino honoruje w pełni konsycylijsk1egt!l.
teatru
wencję
posiada
Większość bohaterów
rycerskie stroje, wszyscy zakonwencjonalne ruchowują
chy I gesty, niemal wszyscy
w pojedynkach,
uczestniczą
choć (i tu Qdstępstwo) nikomu
włos z. głowy nie spada.
Autor sztuki zachował w zasadzie schemat akcji „Don Ki~
chota". Rozbudował tylko motyw przebieranki, podjętej w
celu skompromitowania bohatera. I to jest powód obecnorości paladynów. Niemniej
motywu
wrażenie
oni
bią
wtrącone~o bez większych racji dramatycznych. Ale sprzecz-
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tony nieopodal Klorntna. W obozie
29 stycznia 1945 roku wyruszyliś
około
tym przebywało w niewoli
my z Bydgoszczy do Koronowa. 1
Dywizja maszerowała na front jako . 6000 oficerów różnych narodowości,
a wśród nich prawie 1200 oficerów
awangarda sił głównych 1 AWP. Za
polskich.
nami maszerowały: 4 Dywizja, 1
Brygada Kawalerii oraz armijne odNocą z S na 6 lutego 1945 r. zadziały artylerii wojsk pancernych.
1 Armii WP, gestępca dowódcy
nerał Marek Karakaz., przystąpił do
Marsz odbywał się podczas silneopracowania planu wprowadzenda ·1
~o mrozu i śnieżycy. Kolumny pieDywizji do bitwy w kierunku głów·choty z nadmiernym wysiłkiem toroPomorskiego.
Wału
przez zaśnieżone - nej pozycji
wały sobie drogę
Przed południem, li lutego, po sil·
pola i lasy. Po południu rozszalała
nym artyleryjskim przygotowaniu azmotosię burza śnieżna. Kolumny
wsparta
taku, piechota polska
ryzowane dywizji z trudem pokonyczołgami i działami pancernymi
wały śnieżne zaspy na szosie. Uży
betonowe
ruszyła do szturmu na
wano do tego pojazdów gąsienico
schrony. Na lewym skrzydle przeła
wych, dział pancernych lub czołgów.
mały główną pozycję Wału PomorResztkami benzyny dojechaliśmy do
skiego i przekroczyły szosę Wałcz
Koronowa. Dowództwo dywizji zaCzaplinek, w rejonie leśniczówki Jetylko wybrarządziło tankowanie
leń. 1 i 2 pp 1 Dywizji pomyślnie
nych wozów. Reszta miała pozostać
dotarły do szosy na odcinku między
nadejście
na
w mieście i czekać
Na prawym
Iłowcem a Rudkamt
transportu z materiałami pędnymi.
zaś skrzyple oddziały 6 Dywizji zdoSępolna
do
Rano, 30 stycznia,
były Nadarzyce i posunęły si~ okoKrajańskiego wyruszyły tylko samoło 3 km na zachód w głąb lasu, ochody dowództwa i sztabu dywizji,
słaniając natarcie 1 i 4 .DP.
nieznaczna część samochodów transportowych z zaopatrzeniem, połowa
- Po południu niemiecki poooddzial
wozów bojowych z l sam. dywizjoszturmowy „Behrwalde", składa.iacv
nu artylerii pancernej i jeden dywipodoficerskiej,
się z elewów szkoły
zjon z 1 pułku artylerii lekkiej. Po
wyczerpującego i
wielu g~dzinach
powolnego marszu po zaśnieżonej i
zatłoczonej szosie, w zawiei śnieżnej
z trudem dotarliśmy na miejsce.
LEON
Dowództwo dywizji oraz czołowe
kolumny zmotoryzowane pozostały w
DUBICKI
Sępolnie Krajańskim. Jednostki z.motoryzowane 4 Dywizji zatrzymały się
w. rejone Węchorka, a oddziały armii stanęły w rejonie Lutowa. Zajednostki
się wszystkie
trzymały
zmotoryZ<>wane 1 Armil WP. Armia
zamarła w bezruchu. Brakowało paliwa. Do przodu posuwały się tylko
oddziały piechoty z lekką artylerią.
11 pułk
Wieczorem, 30 stycznia,
piechoty 4 Dywizji, maszerujący na
czele lewego (południowego) zgru,powania, dotarł do Zlotowa bronionego przez pododdział z 15 Dywizji SS
„Lettland" składającej się z łotew
Do rana Polacy
skich faszystów.
miasto.
opanowali
całkowicie
Otwarto drogę dla sił głównych 4
Dywizji do natarcia w kierunku Jastrowia, położonego w pasie przeła
mania Wału Pomorskiego.
31 stycznia, na północ od Złotowa.
2 i 3 pułk piechoty 1 Dywizji rozbiły niemieckie ubezpieczenie bojowe w Kamieniu i Radwanlcy. Pomyślnie dotarły do pasa przesłania
nia Wału Pomorskiego, gdzie 2 batalion 3 pp z.marszu opanował wieś
Gwdzie,
Grudno I most' na rzece
?;dobył przyczółek na jej zachodnim
brze~u. 3 kompania piechoty. liczą
pod dowództwem
ca ok. 70 ludzi.
ppor. Alfreda Sofki wyruszyła lasem
na zachód w kierunku wsi Pode:aje.
Trafiła t::im pod silny o~ień nieprzyjaciela. Rozpoczeła sie iacJeta walka.
Inne kompanie 2 batalionu, zwią
zane walką o utrzymanie przyczółka
na zachodnim brzegu Gwdy, nie TI}Ogły przyjść z pomocą. Osamotniona
osaczona
4 kompania broniła się,
przez esesmanów. Wyczerpała się amunicja. Część kompani.i zdołała się
polskich dowycofać. 32 żołnierzy
stało się do niewoli. Powiązano im
ręce drutem kolczastym l iamknię
~ w stodole. która następnie· została
podpalona przez faszystów łotew
skich. Ppor Jan Frue:ała zdołał wydostać się z płonącej stodoły i uciec. Pozostali żołnierze polscy spło

na 16 pułk
16 pułku zasię pod naporem
częły wycofywać
nieprzyjaciela. Na pomoc wycofują
ruszyły dwie
cym się żołnierzom
kompanie czołgów. Ale elewi z determinacją posuwali się do · przodu
wykorzystując nierówn<>ści terenu i
zarośla. Zdecydowałem się wtedy na
ryzykowne i niebezpieczne uderzenie
dywizjonu
siłami 1 samodzielnego
artylerii pancernej. Działa pancerne
na
fizylierów
SU-76 z desantem
pełnym gazie parły do przodu tratując i rażąc nieprzyjaciela. W wielu
do bezpośredniej
miejscach doszło
walki z użyciem granatów i pi-stoletów maszynowych. Do pościgu włą
czyli się czołgiści i piechota. PrzeWału Połamano główną pozycję
morskiego w pasie natarcia 1 Dywizji piechoty,
sytuacja na
8 lutego 1945 roku,
W rejonie
froncie uległa zmianie.
Stargardu, Bani i Pyrzyc nieprzyjaciel zaczął gromadzić siły uderzenioprawe
we do przeciwnatarcia na
frontu. Marszałek,
skrzydło wojsk
rozkazał 1 Armii
Gieorgij Żukow,
WP niezwłocznie wykonać uderzenie

ruszył

do kontrataku
piechoty. Pod<>ddziały

BI WA

OPOMORZE ZACHODNIE

nęli żywcem.

Jeszcze tego dnia 3 pułk piechoty
zachodni brzeg
Gwdy I poszerzył przyczółek. Nie
mógł jednak zdobyć wsi Podgaje z
powodu braku wsparcia czołgów i
artylerii. Przed zmierzchem, czoło
we pododdziały 2 pułku rozpoczeły
powoln~
przeprawę przez rzekę i
natarcie w kierunku szosy łącząceJ
Podctaje z Jastrowiem.
2 lutee:o 1941' roku rozpoczał się
atak na Jastrowie. Około północy
!"'lia"to zostałn idobyte. Siły 11;łówne
15 Dywizji SS .,~ettland" stopniowo
wioda<'a na
wvrofywałv c;ię c;zosa
Pod~aje. Kolejne ich fale uderzały
wiet' w otwarte skrzydła oddiiałów
1 DP . wa]c1at'vrh w rejonie tej wsi.
Przez dwa dni I noc. na otwartym
dookoła
polu , w śnie11:u I mrozie.
Pnd<tajów trwflłfl z::iwz\etfl walka z
w:v>-nfuiacyml c;ie ~edno~tk'1mi nieprzvhriPla . Ko~r!uszknwrv bohflłer
skn wakzvli z wro<'iem bez w~par
cla <irtv1e~ii n7!e1niP omnaf!:il Im
jedf'n czoł~ ' r<id1ierki. którv orzvp:idkowo trafił na oole w:ilkl. nopiPrn, ld!'dv n<ldierh„lv oulknwe h'1.terip mnfchler7v 1?0 mm nrfl7 dvoułlrn I 1
wb:ionv 7 1 Rrmijne"n
('jeżkiei można
f\rvaad<i ArtvlP.ril
bvłn . ood o~lnn" <;KUłe<'7.necrn nonia
Odn7ial'(
a~tv1f'rii . rozoor7.ac" '1tak
oo::in"wałv
l I :i pulkn oierhntv
P"d~a.if' . A. 2 pp roipoczał n:i.tarrie
na -.vonl'f'wn.
Po połunnfu . fi lute~o. sztab naszej dvwi1.ji . posuwajat' c;ie na iachńd tfl narier<1j::irvml oułkamf oiechoty, dntitrl nn Svonlf'W" Sootka"ddzlałv l<aUśmv tam r"dzie<'klf'
Knrou~n KawalerH 1 4 nvwlzi!
walerii Gwardii . 'l. braku amnnirji
itWa·rorifrl ?;atr7vmii.lf sie. czek~iac
SWE'""
na na~pj~rie sił itłównvc-h
korpuc;11 'I' odc;ierza orzys1.łv im nddzlałv nnl<;kiE> z fi nP 18 pułk niechotv ' natnl'l"ia~+ wvzw"m obó7 iepoł?·
niecki - offag Gross Born

-przeprawił się na
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dzić

drogę

Foto: Archiwum

Mirosławca,

zagr~
skrzydłu

aby

wschodniemu

niemieckiego z~upowania uderzem<>·
wego.
armil, generał
Zastępca d<>wódcy
kt6ry faktycznie
Marek Karakaz,
walczącymi na
kierował wojskami
froncie, zdecydował uderzyć na Mi1 i 2 Dywizji
słłami
rosławiec
wzmocnionych całością wojsk pancernych armii oraz trzema brygadami artylerii armijnej i dwoma batalionami saperów. Natomiast 3 i 6
Dywizja miały osłaniać prawe (pół·
nocne) skrzydło zgrupowania uderzeniowego armii, a 4 Dywizja lewe skrzydło.
Wieczorem, 9 lutego, polskie zgru.
powanie uderzeniowe opanowało Mirosławiec. 4 Dywizja opanowała Lubno, przecięła szosę Wałcz - Mirosławiec i w5pólnie z radzieckimi oddziałami z 47 Armii przystąpiła do
blokady Wałcza od zachodu.
Po przełamaniu Wału Pomorskiego
.f opanowaniu Mirosławca marszałek
Gieorgij Żukow, pragnąc przyśpie
Zachodszyć wyzwolenie Pomorza
niego, rozkazał 1 Armii WP kontynuować natarcie w dotychczasowym ,
pasie działań zaczepnych w celu opanowacia rubieży: Czochryń, Dobrzyca, Swierczyna, Borujsko i Orla. Ale kilkakrotnie podejmowane ataki naszych wojsk nie przynosiły
pożądanego skutku.
16 lutego, generał Wojciech Bewziuk, ponaglany przez dowódcę armii, gen. Stanisława Popławskiego,
natarcia na
próbę
podjął kolejną
Orlą wspólnymi siłami 1 i 2 pułku
piechoty. Ale też bez skutku. W tej
sytuacji sztab armi! rozpoq;ął przygotowania planu kolejnej operacji.
Po południu, 17 lutego, w krytycznym momencie gorączkowej pracy,
strzelaniny,
w wyniku podstępnej
pomocników oraz
straciłem d·wóch
kilku podoficerów i szeregowców.
Nie drasnęła mnie
Sam ocalałem.
żadna kula.
w południe, na
Następnego dnia
skwerku przy budynku szkolnym na
skromMirosławca,
głównej ulicy
nie, ale uroczyście pochowaliśmy
kpt Adama Iwanickiego i por. Stast. ogn. Marnisława Rożka. oraz
Po
cinkowskiego i kpr. Nowaka.
pogrzebie wróciliśmy do pracy. Kpt.
Iwanickiego zastąpił por. Mieczysław
Stalewski z 1 pal. por. Rożka
ppor. Landerberg. a jego - chor.
pułko
Czesław Berman z artylerii
wej. Sztab w pełnym składzie znów
kontynuował normalną pracę, przy-gotowując artylerię do natarcia, które miało się rozpocząć nazajutrz rano. Ale t to natarcie nie przyniosło
rezultatu.
Od 20 lutego 1945 roku dywizje
polskie i radzieckie przeszły do stabilnej obrony. Zadania o charakterze wiążącym zostały już wykonane. Natomiast· przeciwnatarcie niemieckiej Grupy Armil „Wisła" w rejonie Stargardu Szczecińskiego zostało
faktycznie zatrzymane i odrzucone.
W drugiej połowie lutego dowództwo
1 Frontu Białoruskiego ostatecznie
na
też z uderzenia
zrezygnowało
Berlin. Zgodnie z dyrektywą NaRadzieckiego
czelnego Dowództwa
do
rozpoczęło ono przygotowania
wielkiej wiosennej operacji pomorskiej, w której miała wziąć udział
i nasza 1 Armia WE, nacierając na
prawym skrzydle frontu. Rozpoczę
gruntowne
i
liśmy systematyczne
przygotowania artylerii dywizji do
przyszłego natarcia w kierunku pół
Ponocno-zachodnim na Drawsko
morskie.
Rano, 1 marca, rozpoczęło działa
nie lotnictwo radzieckie i polskie,/(?
godzinie 8.30 nad naszymi głowami
przewalił się przeraźliwy huk salwy
tysięcy dział i moździerzy. Nad niezakotłowało się. O
miecką obroną
godzinie 9.00 wszystkie pododdziały
pierwszego rzutu
pułków piechoty
zgrupowania uderzeniowego 1 Armii WP ruszyły do ataku. Nacierający na prawym skrzydle 14 pułk z
6 Dywizji Piechoty rozpoczął uporczywy szturm południowych stoków
Smolnych Gór i po cieżklch walkach
opanował
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w kierunku

częściowo

linię

wysunię

tych punktów og;niowych nieprzyjaciela. Dalsze natarcie uniemoż1iwił
morderczy ogień karabinów maszynowych umieszczonych w schronach
bojowych oołożonych bliżej grzbietów łańcucha wzgórz.
5 I ·6 pułk piechoty zaatakowały
silne węzły obrony nieprzyjaciela w
Żabinie i Borujsku. Każdy metr otwartego terenu pokonywano z wielkim trudem Dopiero wieczor.em czopiechoty
łowe pododdziały 6 pułku
części
wdarły się do południowej
Żabina . .
na
nacierając
5 pułk piechoty,
Borujsk od wschodu. musiał pokonać rozległy jar ostrzeliwany o~niem
ataki nie
skrzydłowym. Poranne
Dowódca 2
przyniosły powodzenia.
Jan Rotkiewicz,
Dywizji. generał
wprowadził do walki o Borujsko 4
pułk piechoty oraz kolejny batalion
czołgów· l batalion piechoty zmotoryzowanej z 1 Brygady Pancernej.
W godzinac-h wieczornych kilka czoł
gów z desantem fizylierów wdarło
się do Borujska. Równocześnie uderzył pułk ułanów z 1 Bry~ady Kawalerii. Zdecydowana i niespo<)ziewana, historyczna szarża ułanów zawroga i zadecydqwała o
skoczyła

zdobyciu Borujska: wspólnym! siłami
dwóch pułków piechoty, pułku ula•
nów i brygady pancernej.
Na południe od Borujska, pułki
piechoty 1 Dywizji włamały się do
przedniego skraju obrony nięprzy]a•
ciela i przez cały dzień powoli na•
eierały przez gęsty las na wieś Or·
la. Do wieczora zdołały się jednak
posunąć tylko o .kilkaset metrów. Z
nadej§ciem nocy natarcie zostało za·
trzymane.
Prawy sąsiad 1 Armii WP -2 ra•
dzoiecki Korpus Kawalerii, wieczo•
rem 1 marca zdołał przełamać obro10-15
nę niemiecką na głębokość
km i wyjść na zacłtód od Szczecinka. Oddziały kawalerii radzieckiej
oskrzydliły od wschodu jednostkJ. nie•
mieckie z nowo sformowanej zbior•
czej Dywiz;! „Berwalde" i 163 Dy·
wizji Piechoty. ·
Lewy sąsiad - 3 Armia Uderze•
niowa pomyślnie przełamała główną
na
niemieckiej
obrony
pozycję
wschód od miasta Recz i rozwinęła
północnym.
natarcie w ~ierunku
79 Korpusu tej
Działania zaczepne
armii wspierała ogniem 2 Dywizja
Artylerii WP, dowodzona przez geNestercwicza. Aby
nerała Borysa
na tym kierozwinąć powodzenie
il"unku, po południu l marca marszałek Żukow wprowadZJił do bitwy 1
Gwarrdii, która do
Armię Pancerną
się na głębo·
końca dnia włamała
kość 15-25 km w obronę . niemiecką
i zdobyła Mielno Stargardzkie. Bronieprzyjaciel
niący się przed nami
został oskrzydlony również i od za·
chodu.
2 marca, po krótkim, lecz silnym
pąygotowa.niu artyleryjskim, polskie
oddziały wznowiły natarcie. 2 Dyw.izja Piechoty, wspierana przez kilkanaście czołg6w i dział pancernych
rozpoopanowała Żabin. Następnie
częła natarcie w kierunku Żabinka
i stacji kolejowej Wierzchowo.
Od rana 3 marca zwiększyło się
tempo natarcia oddziałów polskich.
Dowódca 3 Dywizji Piechoty, płk
Zajkowski, zorganizował
Stanisław
który po pokooddział pościgowy,
naniu odległości 10 km, o godz. 13.30
wdarł się do Czaplinka. Oddziały 6
Dywizji opanowały wieś Wierzchowo i też rozwinęły pościg za ·nieprzyjacielem.
Sukces uzyskany 3 marca przez
WP
wszystkie oddziały 1 Armii
do przyśpieszenia
stworzył warunki
tempa natarcia. Powstała możliwość
okrążenia wojsk niemieckich wycofujących się na północ.
4 i 5 marca, w wyniku działań
pościgowych, czołowe oddziały polkm na
skie posunęły się o 20-40
rubież: Połczyn
północ i osiągnęły
Zdrój, Redło, Ostrowice i Rdzewo,
południe
na
położone ok. 20 km
$widwina zdobytego już przez żoł
nierzy radzieckich. Z marszu opanowano silne węzły obrony; Siemczyno, Złocieniec i Drawsko, które,
jeziorami
je
wraz z wiążącymi
oraz rzeką
Drawsko i Wilczkowo
zaporę zaDrawą, miały stanowić
naszej armii na
mykającą drogę
północ. Radziecki 2 Korpus Kawalerii Gwardii wyszedł daleko na pół
noc od Połczyzna Zdroju. Nacierają
ce zaś na wsc!iód od niego wojska
3 Korpusu Pancernego i 19 Armii
opanowały
Białoruskiego
Frontu
Miastko, Polanów i Koszalin, a ich
na brzeg
czołow.e oddziały wyszły
~orza Bałtyckiego. W wyniku tego
niemiecka grupa Armii „Wisła" zosNa
dwie części.
tała rozcięta na
wschodzie 2 niemiecka Armia Polowa, całkowicie odcięta od zaplecza
lądowego, rozpoczęła odwrót ku Zatoce Gdańskiej, aby móc korzystać
z morskich szlaków ewakuacji. ,
Na· zachód od Koszalina 3 niemiecka Armia Pancerna zdstał przyparta do morza i rozbita na kilka
części oraz odcięta od zaplecza lądo
wojsk 2 Armii
wego uderzeniem
Pancernej Gwardii, która ·dotarła już
na prżedpola Kamienia Pomorskiego,
Wolina i Goleniowa. Tymczasem oddziały radzieckie z 61 Armii zdobyły Stargard Szczeciński i nacieraiy
w kierunku Nowogardu i północnego
skraju jeziora Miedwie, szczelnie
do odzamykając drogę Niemcom
wrotu w kierunku zachodnim. Natomiast południowo-wschodnia część
przypartej do morza armii niemieckiej, składająca się _ z 10 Korpusu
SS i Dywizji „Berwalde" została ona południe od
krążona w rejonie
Swidwiria. Jednostki 1 Armil WP
zamykały front okrążenia od wschodu i południa, 7 Korpus Piechoty
3 Arml Uderzeniowej od zachodu,
Pancernej
zaś 1 Armii
oddziały
Gwardii - od północy.
to warunki do
Powstały przez
rozgromierozpoczęcia ostatecznego
nia wojsk hitlerowskich na Pomorzu. Zgodni~ z dyrektywą Naczelnego Dowództwa.. Armii Radzieckiej 2
Front Białoruski całkowicie zmienił
z północno-za
kierunek natarcia
chodniego na wschodni. Wojska tego
frontu, wzmocnione 1 Armią Pani 1 polską Brygadą
cerną Gwardii
Pancerną, rozpoczęły · 8 marca głów
ne uderzenie z rejonu Koszallna na
Gdynię i Gdańsk, a 1 Front Biało
rus)ti kontynuował działania zaczepl.
ne w celu oczyszczenia reszty obszaru Pomorza Zachodniego ód rozbitych wojsk niemieckich.

W SWIECll

mi zachodnioeuropejskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Przede
wszystkim Francja ma na amerykań
własny
ską „dyplomację spektaklu"
paść opogląd. Paryż nie zamierza
- :fiarą amerykańskiej globalnej stranie
tegii i angielskich interesów,
lat
zamierza przekreślić piętnastu
wysiłków, których ·owocem jest nawiązanie na kontynencie europejskim
handlowych i kulturalnych kontaktów między Wschodem i Zachodem.
W stolicy Francji uważa się, że nie
można rozsadzać odprężenia w Euna
ropie, wyolbrzymiając reakcje
konflikt w Trzecim Swiecie. Jest interesujące, że nawet komentator brytyjskiego dziennika „The Guardian"
podziela punkt widzenia Francji i
obok tego podkreśla, że, zarówno w
Paryżu, jak i w Bonn, a nawet w
Londynie, rośnie zaniepokojenie, co
amerykańskich
może przynieść rok
wyborów nie tylko w planie zagrow
żenia całemu światu, lecz także
wewnątrzpolity
planie zatargów
cznych".
M. Thatcher podposzybko i bezwarunko-
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wo nowej linii amerykańskiej
tyki zagranicznej, co wywołało krytykę zarówno w Wielkiej Brytanii,
jak i w innych krajach zachodnioeuropejskich. Byłoby jednak uproobecną
interpretować
szczeniem
działalność rządu brytyjskiego li tylko zdyscyphnowaniem w:obec USA.
Londyn spróbował - wykorzystując
obecny kryzys - wystąpić na scenie
po oświata w zauważalnej roli:

,
.
nfków

znów wciągnięto na maszt na
„wschód od Suezu", to jest w Rode·
zji.

yv

poli-

śmioletniej

nieobecności

brytyjską

flagę

Na Zachodzie, a

głównie

w Pary-

żu, wyraża się poważne wątpliw?ści
co do polityki konfrontacji ze Związ

kiem Radzieckim, jaką prowadzi prezydent Carter. Europejczycy na Zachodzie są zaniepokojeni „chronicz; nymi amerykańskimi ekscesami" takie utarło się tam określenie·
wobec ZSRR i nie chcą uczestniczyć
w wyborach prezydenckich w USA„.
W zachodnioeuropejskich stolicach
przeważa pogląd, że ,,prezydent Carter podgrzewa kryzys afgański czę
ściowo z przyczyn wewnątrzpolity
cznych, a częściowo z konieczności
przygotowania amerykańskiej opinii
publicznej do zwiększania wydatków
wojskowych".
W dyskusji, która toczy się teraz
na ·Zachodzie i w USA w związku
ze wzrostem napięcia w sytuacji
mic;dzynarodowej, obok głosów nawołujących do „pochodu krzyżowe
go", zaczynają torować sobie drogę
trzeźwe opinie, że nie ma żadnych
podstaw do przypuszczeń, ·żeby decyzje pod'jęte przez prezydenta Car'tera, i popierane we wszystkich tonacjach w Kongresie USA, zostały
spowodowane wydarzeniami w A.(ganistanie. „Nowy kurs" w zagranicznej polityce USA zrodziły zupełnie
inne przyczyny. „!'Unita", organ KC
że
WłPK przypomina na przykład,
już w 1978 roku Stany Zjednoczone,
mimo sprzeciwu niektórych zachodnioeuropejskich krajów, narzuciły w
NATO decyzje o .corocznym, autowydatków
matycznym zwiększaniu
na zbrojenia. Poszukiwania nowych
baz na Oceanie Indyjskim i manewry amerykańskiej marynarki wojennej na wodach tego oceanu takprzed
że rozpoczęły się na długo
wydarzeniami w Afganistanie.
Te wszystkie działania podejmowały USA wbrew energicznym wysił
kom ONZ i krajów tego rejonu, które w owym roku powinny podjąć
sprawie demiliważne decyzje w
taryzacji tej strefy świata. Bynajmniej nie od dziś, a już od wielu
lat, USA wywierają nacisk na kraje
członkowskie NATO, żeby rozszerzyć
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prężenie i zapoczątkowały ograniczenie zbrojeń. Głos VIII Zjazdu Partii,
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śię ·
„SALT ·2'' ·· zakończyły
•!su~cesem". Al~. sama dec?'zj~ odło,n.a
zema _ratyfik~CJl porozumiema
czas ~i~og:arµcz~ny jest faktem naJbardzieJ mepokoJącym. O wiele bard~iej niebezpieczne jest oświadczen~e prez~denta Cart.~ra._ które na.stąP~!o w siad. z~ odl?zemei_n. ra~yfikaCJi P<;>rozumienia, m1_anow1cie, ze Sta~
ny ZJednoc~one zamierzają_ -za wszel- _
k~ c~~ę dąz?'ć d~ ~zy?kama przewa- ·
gi mihtarneJ w swiec1e.
tym k~mkret.nym wy~adku choktó~a .' ,
dzi o .zapr.zeczeme z.asadzie,
pozwohła . na ~awa.rc1e .?<?rozumiem.a
zb~o3en '>trategl- ·
ogramc.zemu
o
c~nyc~. to Jest zasadzie równego bezpieczenstwa. Zasadę. tę taaprobowall
_międzynaro~ow~ch
w podpisanych
dok~en~act: trzeJ. prezydenci U A,
w ich llczbie takze . prezyd.entk. kJ.
il a
sw?J p_odpis
C~rt~r, kładąc
mies1ęcy temu. w_ Wiedmu pod tekstem Porozumienia o „SALT 2".
Nowe wypowiedzi amerykańskiego
prezydenta rzucają'"" światło również
na podjętą niedawno decyzję o rozw Europie Zachodniej
mieszczeniu
nowych rakiet z ładunkami jądrowymi
za·
i potwierdzają przypuszczenia
chodnich polityków, o czym zresztą
już od dawna wiedziano w naszym
obozie, że celem tej decyzji nie jest odtworzenie zachwianej równowagi militarnej, lecz po prostu dążenie do uzyskania przewagi wojskowej na
kontynencie _europejskjm.
Prawdziwą przyczyną,

poza kamprezwrotu
zydenta Cartera o 180 stopni w polijest kryzys
tyce międzynarodowej
w kraju i kryzys jego systemu stosunków międzynarodowych. Komen· tatorzy polityczni i:ia Zachodzie zwr1;tcają uwagę, że kryzys ten znajduje
USA
ównież odbicie w stosunkach
z sojusznikami. Oczywiście objawy
kryzysu w stosunkach z sojusznikamniej
mi Stanów Zjednoczonych
rzucają się w -oczy, „ale kto uważnie
mię
śledzi wydarzenia na arenie
dzynarodowej, czytamy m. in.· w
komentarzu „!'Unity", dostrzega, iż
źle ukrywany brak wzajemnego zaufania i nieujawniane sprżeczności, nie
konfliktach handlomówiąc już.. o
wych i finansowych, osiągają coraz
panią

przedwyborczą,

większą skal~".
Jak może nie urazić sojuszników
USA fakt, że prezydent Carter ogła
sza „za życiowo ważny dla amerykańskich interesów" rejon, który jest
jeszcze ważniejszy życiowo dla Za-

chodniej" Europy i Japonii, i na tej
podstawie rości sobie prawo do interwencji nawet wfedy, kiedy jego
sojusznicy mogą sobie tego nie ży
że
Kryzys irański pokazał,
czyć.
nie jest to, bynajmniej abstrakcja„.
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JERZY CZECH

europejskiej konrządku dziennago
ferencji energetycznej kwestii zagwaratnowanla swobodnego dostępu
do tej zatoki dla wszystkich państw
- sygnatariuszy Aktu Końcowego
KBWE. Państwa te miałyby opraONZ,
strony
cować gwarancję ze
które odnosiłyby się do suwerenności terytorialnej i ni epod legł ości pro~
ducentów ropy naftowej w / rejonie

TYDZIEN WPOLITYCE

zimnowojennym
ostrzegający przed
kursem i konsekwencjami wprowasfor„Rejon Zatoki Perskiej" dzenia do Europy zachodniej nowych
mułowanie samo w sobie bardzo nierodzajów broni, odbił się szerokim
jako
precyzyjne - przedstawiono,
echem w świecie. I sekretarz KC
strefę „ważną życiowo dla interesów
PZPR powtórzył, że stoimy nadal' na
Stanów Zjednoczonych i dlatego tez
stanowisku, że odprę±enie polityczne
zamierza się sięgnąć nawet do uży
powinno być uzupełnione militarcia sił zbrojnych w wypadku zagronym.
żenia z zewnątrz"„. Właśnie: „z ze„Powodowa.ni troski\ -o losy Eurownątrz?". Kill!:a godzin po wystąpie
py wysunęliśmy inicja.tywę zwoła.nia.
bliniu J . Cartera, jeden z jego
w Wa.rszawle, zaproponowanej wspólskich współpracowników pospieszył z
nie przez pa.ństwa. Ukła.du Warszawoświadczeniem, że ta zasada obejmuskiego, konferencji w sprawie odprę- ·
je także „wewnętrzne akcje dywerrozbrojenia. · w
żenia. militarnego l
syjne". No cóż, takie sformułowania
Europie. Czyniąc to w obecnym trudmożna rozciągać jak gumę .do żu
nym okresie daliśmy wyraz niecia. Trzeba pamiętać, że tego rodzazmiennej woli kontynuowania poliju plany opracqwywano już w przetyki odprężenia.. Jesteśmy · przekonaszłości, także podczas kryzysów wyni, że przeprowa.dzenie takiej konfewoływanych okresowo powtarzający
rencji mogłoby doprowadzić do obmi się zwyżkami cen za naftę i że
podomu konfronła.c.Jł mili·
zaledwie parę miesięcy temu prze- · niżenia.
pózytywner,o
ła.rnej w Europie, do
bąkiwano o „zastosowaniu akcji" wozwrotu w sytuacji międzynarodo·
bec Iranu. Widać z tego do czego
wej".
może doprowadzić „proklamowanie"
.E dSosnowieckie przemówienię
takiej „doktryny".
warda Gierka natychtniast odnotoTeraz jeśli chodzi o problem ratywane zostało · uważnie przez agencje
fikacji „SALT 2". Pamiętamy doskoprasowe i spotkało się z licznymi konale, jaki sprzeciw wzbudziło to pomentarzami. Dla racjonalnie myślą
zaraz
rozumienie w Waszyngtonie
cych jest oczywiste, że kryzys· oqprę
od momentu jego podpisania. Teraz
żerua nie zaczął się · ' wydarże"niamł
usilne starania zaciekłych przeciwwcześniej,
afgańskimi, lecz znacznie
wtedy, gdy państwa z~cllodniej Eu\ ropy dały się zmusić Stall()m Zjednoczonym do automatyczne~o corocznego wzrostu wydatk\Sw wojskowych I Waszyngton usilnie zaczął
poszukiwać nowych baz na Oceanie
Indyjskim. Droga do obecnrch powiprzez t'!rudniowe
prowadziła
kłań
decyzje NATO i formowanie amerykańskich oddziałów „szybkiego rea-

sprzeczności
raźnie zarysowały się
między USA a niektórymi wiodący

Tylko rząd
rządkował się

Na przedwyborczym spotkaniu Edwarda Gierka w Sosnowcu raz jeszcze obszernie wystąpiła tematyka
międzynarodowa. Jest to zrozumiałe,
jeśli zważyć, że w ostatnim okresie
wzrost
zarysował się niebezp.leczny
napięcia, co wymaga przeciwdziała
nia i stworzenia takich warunków, aby lata osiemdziesiąte, eodobnie jak siedemdziesiąte, niosły od-

Atlall'l'sfel'.ę oddziaływania Sojuszu
tyckiego poza granice Europy. I tak
samo nie od wczoraj pojawiła się
tendencja stawiania n~ przesławną
czego zresztą
„kartę chińską", do
publicznie zachęcają przywódcy Chin.
Decyzję stworzenia „korpusu błyska
wicznego działania", także podjęto
na długo przed tzw. sprawą afgań
ską. Podjęto ją wcale nie dlatego,
żeby móc się przeciwstawić zagroże
niu z zewnątrz, jak się dziś o tym
świata,
trąbi na wszystkie strony
a wprost przeciwnie w celu zdławie
nia dążeń narodów szeregu krajów
do przemian socjalnych i ekonomicznych, poczynając od tych państw,
które, w mniejszym lub większym
stopniu, 'kontrolują bliskowschodnią
ów
naftę. W „doktrynie Cartera"
plan był tylko oficjalnie sformuło
wany, zresztą w sposób dwużnaczny
'
i niebezpieczny.

USA do
Zastępca ministra obrony
spraw politycznych, Robert Corner,
oskarżył rządy krajów zachodnioeuropejskich o brak aktywności w umacnianiu obrony Zachodu. W wy-stąpieniu na konferencji specjalistów
wojskowych i politycznych w sprawie bezpieczeństwa europejskiego,
Corner podkreślił, iż zdaniem Stanów Zjednoczonych sojusznicy USA
nie wykazują gotowości do poparcia
amerykańskich wysiłków w Europie
i w strefie Zatoki Perskiej. Poirytoże
wany Corner powiedział także,
będą się
„jeśli Stany Zjednoczone
przezbrajać, a znaczna część Zachodniej Europy tego nie zrobi, to wynikną drastyczne rozbieżności mię
dzy Zachodnią Europą a Ameryką,
które mogą rozsadzić partnerstwo,
zapewniające Sojuszowi Atlantyckiemu potencjał powstrzymywania".
Istotnie, ostatnio szczególnie wy-

.fłfłWi!lnita't. „&.!t.u,acja
ŹjednocŹone''

Desygnowany na premiera swój
Wschodu. Komentarze program sprowadził do: nacjopcrlf.,,
• te gwarancje
zacji za odszkodowaniem ziem nie·
Jednocześ
również na Afganistan.
lub tet
wła~ciwie · wykorzystanych
nie zauważa się ponad półgodzinną
poz:3
mieszkających
obszarników
rozmowę ambasadora radzieckiego w
krajem, stopniowej modyfikacji kaUSA - Dobrynina z sekretarzem
pitalistycznej gospodarki. niezaangaStanu - C. Vancem.
dystansu do ob11
żowania (równego
Przenieśmy się teraz na kontynent
bloków) w polityce za~ranicznej oraz
afrykański, aby odnotować nieoczeczłonkiem
kraju
pozostania jego
kiwany przez W. Brytanię wynik
Commonwealthu. - Będziemy - powyborów do parlamentu rodezyjskiezabiegać o przyjaciół zawiedział go. Otóż apsolutną przewagę uzyskał
.równo wśród krajów NATO, jak ł
Robert Mugabe i jego partia
Układu Warszawskiego.
Afrykański Związek Narodowy Zimbabwe. Aby wyjaśnić dlaczego ten
Mugabe
:wyborcze
Zwycięstwo
fakt jest wydarzeniem, o którym się
przyjęte zostało z dużym zadowoleszeroko mówi, trzeba powiedzieć kim
niem w krajach afrykańskich. .
jest Robert Mu!(abe.
Z zawodu nauczyciel, wiele lat
W. SŁAWSKI

środkowego

zachodnie

rozciągają

JJ.U,ęd~r®9,w.\. ·

słę ~·,..w.i~ nagłe, ~
czasm !Medy. oątan~,;"0"

.~ nie~ sła>~llikowsła

"1otm ' natflisill.la . Ml

postanowiły '

przewagę militarną I w

uzyskać

tym celu
równocześnie przyspieszały zbrojenia
i utrudniały rokowania ro~brojeniowe. Cofnięcie szybko narosłych napięć może przeto nastąpić ~ l?łówni,e
przez podjęcie skutecznego dialogu
na temat najistotniejszego nroblemu
wspókzesnel?o _świata: rozbrojenia:
Stąd nasza inicjatywa i stwjerdzenie. że przeprowadzenie konferencji
mogłoby przyczy.nić sie . do „pozytywnego. zwrotu w „ sytuacji międzynarodowej". Raz jeszcze wyoada bowiem
· powiedzieć. że dla ookoju w. nasz.ych
,
czasacn nie ma alternatywy.
\z ostatnic-h" dni zwróćmy uwal!:ę na
komentarz a!(encjl TASS. pośwlęcony m in. problemowi bezpieczeństwa szlaków naftowych w rejonie
Zatoki Perskiej. Wiele a!(encji zachodnich wvłuskało z nie~o zainteresowanie ZSRR włączeniem do po·

„
Pierre
rzucony
Jaggera,
,,Paris

Elliott Trudeau na. Pi>wrót zosta.I Premierem Kanady. Poprzez żonę, Marga.ret dla szefa._ Rolling-Stonesów, Mleka
wychowuje trzech synków - Justina, Saszę i Michela..
Ma.tch" skomentował: „Mąż triumfuje, on" szuka. pracy".

Od kilku lat realizowana jest w NRD polityka s:rerokiej prezentacji na
· scPn~ch te<1tralnych i muzycznych sztuk pióra współczesnych ~· ·sarzy i k:omp<iłvtorów teg(' kraju. kh tematyka dotyczy przede wszystkim współczesnych
problemów i spraw obywateli NRD, koncentrując się na do.~vinujących się
arianac:1 w św•adomości społeczeństwa, jakie Ul.Szły po II wojJlif światowej.
Oczy , viśc1t nie każdy 11owy u~wór przynosi sukces autoroWli : wykonawcvm,
;ednakże 1-onsekwentme prowadzona popularyzacja wspóŁczesnej dramaturgii
zaowooowala wystawieniem wielu interesujących sztuk.
Jak wymka z 1apowiedzi repertuarowych, także i rok bieżący będzie pr.zebieaał pod znakr{'m prezentacj• rodzimej twórczości. Ponad r:x;łowa premier
i no_wy~h insceriiuicji raplanowanych przez teatry NRD na 0becny rok, to
v.faśnie utwory dramatopisarzy . i kompozytorów NRD. Wśrórt nich znajdują
się m.in. nr.we sztuki pióra Ra1nera Kerndla, Rudiego Strahla. PE>tera Hacksa,
.l1·ergen.a Grossa D~że powodzenie, jakim cie,.,zyły sdę sztukJ t.ych autorów
w poprzednich latach !:aK.ich jak „Biedny rycerz" P. Hacksa czy „Mecż"
J. Grossa spowodowalo, że s;;ereg z nich zostanie w tym rok 1 wystawionych
pr„ez m'.l;ejsze .teatry, lot<'tre często dotychczas preferowały ~ lasykę.
In.ter .~ S'Ującą tendenicją w żyd u teatralnym NRD jest także ro•raz większe

W TEATRACH NRD

1:

aC'zeniE, jakie przywiązuje Ml: · do śc-Lsłej współpracy autora /. teatrem. Pi-

~a-z, i;:i.aJąc dobrze zespół teatralny, możLiwości aktorów i r~żyserów pisze
właśnie pod kątem dającym możliwość pełnego wykorzystania przez zespół
· tyC'h możliwości
W repe:tuarze teatrów NRD ,.,nie brakuje też sztuk 'Brechta, które należą
do stałyc'1 pozycji repertuarowych wielu scen. W tej dziedz1n :e ze sz.czególnym z.ainti:.resowaniem oczekt•it> się dwóch inscenizacji. Pierw>za z n.ich tC\
Erfurcie ,Baala" - sztuki, która dotychczas n.ie była wystapremiera
w:ar.a w ~RD. a ".!·ruga, t(l nowa inscenizacja „Kariery Artura Ui" w berliń

w

.

za działalność polityczną,
jest Mugabe organizatorem partyzantki, która na obsiarze Rodezji
walczyła z wojskiem białego reżimu.
Na terenach wyzwolonych organizowspólne
zakładał
wał on ludność,
gospodarstwa rolne i szkoły, stwoopieki zdrowotnej. Jest
rzył sieć
najbardziej postępowym z. czarnych
polityków i dlatego stawka Londynu
nie łączyła się z jego osobą. Spodziewano się sukcesu wyborczego które•'
goś z bardziej umiarkowanych działaczy i powstania koalicyjnego rząd11
mniej radykalnego. Stało się inaczej .
i perspektywicznie dla panstwa Zimbabwe-Rodezji, a niedługo już po
prostu Zimbabwe, może to mieć duże znaczenie.
więziony

sP.1m Teatrze Narodowym.
W maru br. przypada 175 roczni.ca śmierci, Fryderyka Sch111era Z tej okazji
p.rzy~otowywanych jest ponad 20 inscenizacji utworów tego ,wielkiego ro·
rr?ntyka n.iemi~kiego, m.in. „Zbójcy" „Maria Stuart" i .,bon ~.arios". Także
na ten rok zapfanowaoo kilka wystawień utworów Goethego, w tym „Fausta".
Jeżeli chcdzi o sztuki 1agranicznych· autorów, to teatry NRn planują wy~t::.wientle w br. dzieł i ';)lisko 30 krajów. Najwięcej z nich to utuki dramator..::arzy ze ZwiąL.lru Radziet'.kiego. Sporo będzie również sztuk pol.sltich
.
: bułgarskich.
Do intar<:?sujących zjawisk w życiu kulturalnym NRD należy rozwój współ
c...es.nej opery. P!) cii>szą~ych SIE; dużym powodzeniem wystawiernach w ostatMch lahrl, takich oper jak ,.Loonce i Lena" Paula Dessau, :, Kiaj Bum-Bum"
Gt.<Jrga IU.tzęra czy _„BLlt ..l latająca księżniczka" Udo Zimmermanna, w b.r.
prz.ewidywne są d•a isze in.S<:enimcje wspókzes.nych kompozytorów NRD.

POLONICA .

KULTURALNE
W jednej z· największych galerii
sztuki w Nowym Jorku otwarto wystawę 22 prac Franciszka Star0wieyskiego, który ostatnio wykładał graFiladelfii,
fikę na uniwersytecie w
a następnie udał się do Berlina Zachodniego, gdzie poprowadzi za3ęcia
w tamtejsiej Akademii Sz.tuki Pię
knych.

• ••

urodzin
rocznicy
Z okazji 170
Fryderyka Chopina, odb;xł się w
Hawanie koncert poświęcony twórczości polskiego kompozytora w wykonaniu kubańskiego pianisty Silvie
Rodriqueza Cardenasa; również radio kubańskie przygotowało cykl audycji związanych z tą rocznicą.

• • •

W I,.imie ukazał się tomik wierszy
Józefa Ozgi-Mi.chalskiego pt. .,Rajskie osty"; po wyborze poezji Adama Mickiewicza i książce „Polacy
w Peru". jest to trzecia polska pozycja wydawnic.za w tym kraju.

• • •

W nowojorskim klubie „Merix" dał
trzyy koncerty polski muzyk jazzowy Zbigniew Namysłowski, który
zaprezentował cykl swoicl1 dawnych
i nowych utwo w.

..·.

W sali Centralnego Konserwatorium w· Pekinie zorganizowano koncert chopin0wski, dla uczczenia 170
rocznicy urodzin wielkiego kompcnytora; jedn.Ym z organizatorów im. prezy był Związek Kompozytorów
Chińskich.

ODGŁOSY
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SATURDAY REVIEW.

moja wioska rodzinna, Saint Andre de Cubzac, nie miała elektryc:mości.
Po
kolacji dorośli
zasiadali przy kominku rozmawiając o rzeczach tajemniczych .i niezrozumiałych dla nas,
pięciorga dzieci z trzech mieszkajl{'cych pod jednym dachem
rodzin.
Nieco później
Seconde, nasza odwieczna gosposia, zawsze ubrana w
ten sam czarny od stóp do głowy strój,
wręczała każdemu z nas małą lampkę naftową.
Czas·a mi, zamiast iść
natychmiast do łóżek, wymykaliśmy
się Po cichu na palcach na strych,
gdzie straszyliśmy się nawzajem pośród zakurzonych. kufrów i skrzyń,
oświetlając
migocącym
płomykiem
lampek wiszący tu szkielet. Nie na-

dawał się na lekcje anatomii, bo brakowało w nim wielu kości. Jego cień,
tańczący pośród pajęczyn, był echem
dziwnego świata tajemnic i fantazji.
Cztery lata później, już jako dziesięcioletni c!Jłopak, uczyłem się sztu-

ki nurkowania w Jeziorze Harvey, w
amerykańskim stanie Vermont. W owym czasie na szkolnych . mapach
~wiata widniały jeszcze białe, puste
plamy - nie zbadane. Jeszcze później,
już jako wychowanek francuskiej akademii morsklei i młody porucznik,
zacząłem rozmyślać o tajemnicach ukrytych t:tłęboko pod kilem naszego
okrętu. Białe plamy na mapach zaczęły się wypełniać nazwami, badaczy wabiły teraz obszary polarne,
podziemne groty i dna oceanów. Miałem zaszczyt znać Qsobiście ostatnich
wielkich badaczy naszej planety
pionierskleio
speleologa Norberta
Castareta. wulkanologa Harouna Tazieffa i bohatera wypraw biegunowych. admirała Richarda Byrda. Nalefa już do przeszłości, są symbolem cząsów, gdy odkrywca był także I poszukiwaczem
przygód, gdy
Wielkich odkryć dokonywałv jednostki. Co sprawiało, że gotowi byli poświęcić nawet
życie, aby odc:łonić
maleńka czą~tkę Nieznanego? C'zym
kierow;:,1i się P:vteasz,
Wikingowie,
Vasco da Gama,
August Piccard,

JAZZ

~

.•

Cała seria wydarzeń późniejszych
to jedna qgromna i niekończąca się

Powracając

poczuć się ws~rząśnięty.
Sześćdziesiąt lat temu

- :'. .

niepewne i niejasne, wprowadzałt w
1I1asze plany zamęt. Program przewidywał badanie
południowych wybrzeży Krety. Zawahałem się przez
chwilę i kazałer.n wyłączyć silniki.
Nie musiałem tłumaczyć się przed
żadną komisją, iż zmieniam plany,
nie ca,ułem w sobie przymusu, że muszę imstępować zgodnie z planami za
wszelką cenę. Raport Falco nie miał
związku z tym, co zostało zaprogramowane. Czterdzieści lat doświadczeń
nauczyło mnie i mówiło mi, że dedukcyjny proces myślenia - myśle
nie wertykalne jakkolwiek uży
teczny i potężny, rzadko prowadzi do
odkryć przełomowych.
Prowadzi do
nich myślenie lateralne,
proces, w
którym umysł obserwuje wydarzenia
i fakty pozornie z sobą nie związa1I1e, a to po to, by stwierdzić, że nie
są one w rzeczywistości skorelowane.

Autor jest znanym badaczem morza i wynalazcą akwalungu. Jako kierownik stacji badawczej,
ulokowanej w Tulonie, we
Francji, zorganizował wiele -ekspedy.cji oceanicznych · rozpowszechniając
potem wiedzę o tajemniczym życiu w oceanie za
pomocą wielu doskonałych i często nagradza'nych filmów dokumentalnych. Poniższy artykuł ukazał się w tygodn·iku
z ekspedycji podwodnej na Morzu Egejskim dowiedziałem si:ę o wylądowaniu amerykań
skiego lądownika Viking na Marsie.
Podróż Vikinga była pr6bą odszukania śladów życia na planecie odległej od nas o miliony kilometrów.
Nasz statek badawczy Calypso od-.
krywał szczątki
zatopionych korabów, ludzkich szkieletów i czaszek,
zapisów' przekazywanych nam przez
nadlinteligentn~ejszą z istot na Ziemi - człowieka. Rozmyślając o tych
nagłych konfrontacjach z przeszło
ścią i przyszłością nie mogłem nie

._

Jacques Cousteau

radość. Sterta kamieni, którą odkrył

Roald Amundsen i amerykańscy badacze kosmosu zdobywający Księżyc?
Co mnie samego skłoniło do poświę
cenia wszystkich
moich wysiłków
rozszerzaniu może ostatnich, błękit
nych granic naszej planety?

Falco, była wielkim,
zbudowanym
przez człowieka portem z okresu mi1I1ejskiego. Kierując się ponownie dedukcją
wertykalną
doszliśmy
do
wniosku, że skoro istniał na tej odo-

-

•
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N4EPOSKROMION A

czonoocią jest ocean. W świecie zwierzęcym fh:yczna potrzeba eksploracji wyraża się także kolektywnie -

1

CIEKAlWOSć
Odkrywanie nowych terenów w celach poszerzania zasobów czy bogactw t.o czynność zrozumiała i naturalna. Ale co skłoniło nas, załogę
statku Calypso, do poświęcenia całe
go roku i wydania ponad dwu milionów dolarów na odsłonięcie skromnego
rąbka
zasłony
okrywającej
odległą · przeszłość? Co jest źródłem
ciekawości, skłaniającej lodzi do poŚ'l}'ięcanfa czasami życia, zdrowia i
majątku tylko po to, aby odsłonić
jakąś maleńką cząstkę Nieznanego?
I w ten sposób poszerzyć o jakąś
miarę granicę fizycznego i intelektualnego świata?
Im dłużej obcuję z przyrodą, tym
pełniej utwierdzam się w przekonaniu, że źródłem badawczego pędu w
człowieku jest uniwersalny instynkt,
głęboko
zakorzeniony u wszystkich
istot żyjących. Życloe to po prostu
ruch. Rozwijają się i rosną w kategorfach
rozmiarów, ilości i przestrzeaj. tak jednostki, jak i całe gatunki. Jednym z elementów tego rośnięcia jest eksploracja świata zewnętrznego.

t)ązwię

Nurku.:iący

taterz. Znaleźliś

my wraki sześciu okrętów, pochodzą
cych z różnych okresów - od pierwszego do szesnastego wieku. załado
wane srebrem, miedzią, bronią z brą
zu, setkami amfor i wielkimi blokami marmuru. Niektóre pokryte były
ornamentami I płaskorzeźbami; pochodziły
prawdopodobnie ze zrabowanych pałaców lub świątyń, przewożonych w częściach.
.Tuż mieliśmy opuszczać

przystań,

gdy pierwszy nurek z naszej załogi,
Albert Falco, zasugerował, że warto
może jeszcze raz zanurzyć się w pobliżu brzef:(ów. Staliśmy w zatoce św.
Jerzego, rozgrzewając silniki. tam też
Falco zanurkował. Gdy wrócił na powierzchnię. poinformował nas, że odkrył dziwną pńrę

kamieni olbrzymif·h

rozmiaró1JJ.

ZMIANA PLANOW
Nie było to może nic specjalnego,
ale może . . . może było! To odkrycie,

Bóg czolo czlowieka u.niósl
I kazal mu gwiazdy podzi'Wia~
piękniej

Nic

nie opiewa.,

początków

rozumu. W odróżnieniu od kocięcia.,

eksploracja świata przez niemowlę
ludzkie zostaje na pewien czas jakby
zawieszona, bo przestrzega ją przed
nią ustna instrukcja rodziców. Jedynie rodzaj ludzki posiada zdolność
przekazywania - za pomocą języka,
druku czy urządzeń elektronicznych
- wyników eksploracji świata przez
pokolenia na pokolenia. Tak to więk
szość ludzi zasp()kaja swój głód odkryć nauką. Nauka i doświadczenie
często tłumią ciekawość. I tylko dla
tych, których głód intelektualny jes,t
wieczny, nauka jest -magicimą odskocz.nią.

ZAGUBl10NA CYWILIZACJA
Ostatnia ekspedycja, której celem
było odszuk'.'anie na morzach otaczają
cych Grecję śladów zagubionych cywilizacji, to jedna z najbardziej fascynujących przygód w moim życiu.
Była to też dobra lekcja ekologii udzielona nam przez starożytność. W
styczniu 1976 roku dopłynęliśmy do
wybrzeży
Krety.
Zakotwiczyliśmy
statek w porcie Heraklion, na wybrzeżu północnym, w pobliżu Knossos. Gwałtowny północno-wschodni
wiatr maitemi tak dał nam się we
znaki, że sytuacja stała się niemal
krytyczna, chociaż chronił nas przed
falami bardzo nowoczesny betonowy
falochron. To właśnie wtedy uświa
domiłem sobie w pełni jako żeglarz,
że w starożytności mała, prymitywna przystań w Knossos
nie mogła
zapewnić
okrętom
króla Minosa
schronienia przed ma1temi. Przyglą
dając się mapie
wywnioskowałem,
że bezpiecznych zatok szukać należało na wschodnim wybrzeżu Dia,
małej wysepki położonej na północ
od Krety.
Zaczęliśmy więc badać dno morskie wokół wyspy Dia do głębokości
stu metrów - przy użyciu nurków
z akwalungiem I podwodnej łodzi o

w stadach, gromadach i grupach. Niemowlę ludzkie
wykazuje te same
motywacje co małe kocię i wszystkich swoich zmysłów używa do eksploracji otoczenia, w którym przyszło na świat. Ale od kociąt odróż
nia je to, że ju:l: po niedługim czasie
potrafi stać na nogach. W niezwykle
powolnym procesie ewolueyjnym róż
nica ta · pojawiła się wtedy,· gdy
jak pisze Owidiusz:

JACQUES COUSTEAU

-
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W naS"Zych czasach badania wy'mawysiłków
zbiorowych, często

gają

przekraczających
'

POTRZEBA ODKRYWANIA
sobnionej skale port, musiały tu istnieć kiedyś także i ludzkie osiedla.
Zrobiliśmy z helikoptera zdjęcia wyspy - ukazały nam one kilka wiosek i ruiny wielkiego systemu fortyfikacji całkowicie zrównanego z ziemią. Udało nam się znaleźć wyroby
ceramiki mlnejskiej i terakotową figurkę bożka bez przeprowadzania
żmudnych
prac
wykopaliskowych.
Trzymiesięczne podwodne
badania
zatopionego portu potwierdziły_ wszystkie teorie.

Rozwijają
się w najwłaściwszym
kierunku rośliny, co oznacza, że próbowały innych i stwierdziły, że nie
są właściwe. Niektóre wysuwają swoje czułki na naprawdę znaczną odległość, zainim obejmą w posiadanie
i umają za właściwą swoją przestrzeń.

Zwierzęta
badają
i odkrywają
świat od chwili urodzenia. Do chwi-

li

śmierci

nością.

jest dla nich nieskończo
Dla tuńczyka np. nieskoń-

skalę

możliwości

indywidualnych. Są więc uzewnętrz
nianiem umysłu. Ale gdy urządzelllia
czy fundusze zawodzą, umysły wybranych zamykają się niejako w sobie i wewnętrznie się izolują, poszukując wiedzy bezPośrednlej w drodze wewnętrznej refleksji.
Czysty i naturalny pęd do eksploracji wiąże się z ryzykiem, swobo4ą,
inicjatywą i myśleniem
lateralnym.
Jego wrogiem jest troska o własne
bezpieczeństwo, nadmierne
poczucie
odpowiedzialności, biurokracja i wyłącznie wertykalny sposób myślenia,
Ukryte znaczenia pojęcia eksploracji ukazuje nam etymologia: pLuere
oznacza po łacinie plynqć, falować,
Explorare - to dosłownie: powodować • plynięcie. Moje błękitne królestwo morze . nieustannie powoduje w naszych płynnych UJVY•
słach właśnie płynięcie.

I

A · Więc - że pięć tysięcy lat temu
wyspa Dia była rajskim ogrodem,
cudowriie' zalesionym i pełnym dużych rzek. Rajem, w którym Tezeusz
spędził po zabiciu Minotaura słyrnny
miodowy miesiąc z Ariadną, córką
króla Minosa. Wyspa została z czasem doszczętnie ogołocona z lasów,
m.in. w celu budowy i .naprawy korabów. Drewna używaino tu też zapewne jako paliwa w tysiącach gospodarstw domowych.
Przeludniona
wyspa „umarła" około czterech tysięcy lat temu, dzisiaj jest dla nas
jedynie klasyczną lekcją ekologii. W
pięćset lat potem wybuch
wulkanu
na wyspie Santorini pokrył Dia i
Kretę miliardami ton kamieni i popiołu. przez wiele tygodni niebo nad.
Egiptem wypełniał szary pył, co może dało początek mitom o plagach
egipskich. Wybuch wUlkanu spowodował
zapadnięcie się krateru na
Santorini, co z kolei podniosło poziom morza o około stu metrów: zapadły się pod . wodę mury ochronne,
wioski, drogi i porty. Dia jest dzisiaj ogromną, nagą skałą.

Jacques Cousteau. i wspólpra.cownicy na pokladzie statku badawczego Calypso

•

Pragnąłbym uzupełnić artykuł red.
Jacka
Indelaka pt. „Requiem dla jazzu? („Odgłosy"
z 17. 2. br.).

Nikt dzisiaj nie kwestionuje faktu, iż jazz
jest -!'ztuką, może nie tak poważną jak ta,
którą pretentbje filharmonia czy Teatr Wieiki, ale maJącą równie wielu zwolenników : Czy
możemy jednak wyobrazić sobie zespół
Pań
stwowej · Filharmonii w Łodzi ]?ez gmachu
i obsługi? Czy mogą powstawać zespoły jaz-

lifikować

na ten festiwal (jak dla Łodzi to
sukces).
Tytuł artykułu
red. Jacka Indelaka „Requiem dla jaziu?" ma na końcu znak zapytania. Czy słusznie?
Mimo dużego społecznego
zapotrzebowania na tego rodzaju sztukę i wielu inicjatyw, nie powstała w Lodzi instytucja,
która podjęłaby się zorganizowania życia jazzowego z prawdziwego zdarzenia. Było
jednak wiele prób. W lutym 1975 roku, wspólnie
z grupą przyjaciół, założyłem przy ZL SZSP
duży

ZEZNA EM ZAPYTANIA
CZY EZ?
z.owe, gdy nie ma instytucji, która zajęłaby
się organizowaniem im prób, koncertów, dbałab y o ich wstystkie potrzeby?
Pt'l.yklady innych Środowisk , w których działają oddziały Polskiego
Stowarzyszenia Jazzoweg-o, świadczą s e za siebie. Najnowszym
może być środowisko wrocławskie. Od momentu założenia tam oddziału PSJ powstało wiele nowych zespołów lazzowych. Jazz Day zdobył w tym roku pierwsze miejsce na Festiwalu
Zespołów Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka".. podczas gdy łódzki zespół, dzięki wysił
kom leadera · - Marka Łuczaka i pomocy Fabryki Dywanów „Dywilan" zdołał się .;. zakwa-

Studenckie Siowarzyszenie Jazzowe. Organizacja ta szybko rozwijara· swoją działalność, z
grupy zapaleńców przekształciła się
wkrótce
w instytucję quasi profesjonalną; zorganizowała dziesiątki imprez. kilka festiwali, sprowadziła do Lodzi gwiazdy światowego jazzu;
Stana Getza, Betty Carter,
Big Band Duke
Ellingtona pod dyr, Mercera Ellingtona - koncerty, jakich nigdy dotąd w Lodzi nie było.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie
owo
;,quasi". Plany i ambicje przerastały możliwo
ści mecenasa Studenckiego Stowarzyszenia Jazzowego .. Chroniczny brak środków, etatów,
wkrótce doprowadził do kryzysu. SSJ nie zdo-

lało zrealizować jednego ze swoich głównych
celów, jakim było stworzenie z prawdziwego

zdarzenia jazzowego ruchu muzycznego, obję
cia mecenatem grup jazzowych. Wspólna inicjatywa działaczy SSJ i ówczesnego kierownictwa ZL SZSP oficjalnego zarejestrowania
tego stowarzyszenia w Wydziale Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi, przez co zyskałoby óno osobowość prawną, została
załatwiona odmownie. W motywacji tej decyzJi
podano, że w Łodzi istnieją już stowar;zyszenia o „w zasadzie podobnym zakresie działa
nia, jak Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego, a z w ł a s z c z a Stowarzyszenie Muzyki Estradowej". Wydział Kultury l
Sztuki Urzędu Miasta Łodzi wystąpił z inicjatywą włączenia
działalności
Studenckiegc
Stowarzyszenia Jazzowego w ramy Stowarzyszenia Muzyki Estradowej. Koncepcja ta
w
tym czasie wydawała
się
najkorzystniejsza.
1. 3. 1979 r. utworzono przy SME Łódzki Klub
Jazzowy. Z decyzją tą wiązano nadzieję rozwiązania nabrzmiałych problemów. Stowarzyszenie Muzyki Estradowej zaanga7owało z dniem
5 marca trzy osoby na łącznie dwa etaty. ustalono regulamin ŁKJ, formułując w nim cele
i zadania klubu, prawa i obowiązki członków.
wzajemne relacje między SME a LKJ, rozpoczęto działalność.
Wkrótce jednak okazało się, że owe trzy osoby nie zdołają zrealizować wszystkich zamierzonych celów, na zaangażowanie następnych
nie było pieniędzy i miejsca w biurze SME.

Regulamin LKJ. który zgodnie z ustaleniam;
miał być zatwierdzony przez zarząd SME, pozostał bez mocy, nie był nawet nigdy przed...-m iotem obrad tego zarządu. Wiele z obietnic
SME, mimo usilnych starań ówczesnego dyrektora SME, Karola Wagnera, nie dorze\ało
się realizacji. Upowszechnianie, a w tym i jazz,
było, zgodnie z polity~ą ówczesnego zarządu .

marginesem, nastawionej
przede wszystkim
na możliwie duże zyski działalności SME.
Mimo wszystko, w tej. nieprzychylnej atmosferze zdołano
-zrealizować
kilka
imprez:
„Łódzkie Spotkania Jazzowe 79" i olbrzymim
wysiłkiem i kosztamł kolejną edycję „Jazz
Jamboree 79" z udziałem najlepszego obecnie
Big Bandu Jazzowego na świecie - Akijosh.i -Tabackin z USA. Gdyby nie pomoc PSJ Warszawa, w Postaci obniżenia do 50 proc. kwoty,
jaką nale.żało uiścić za koncert tego Big Bandu, nie doszedłby on do skutku.
Nie

widząc

dalszych

perspektyw rozwoju,
zwolnili się dwaj
pracownicy, nowych nie chciano zaangażować:
głęboko zawiedli się muzycy, nadal nie miał
kto organizować im koncertów i opiekować się
nimi. Równolegle, w Stowarzyszeniu
Muzyki
Estradowej zaistniało wiele nieprawidłowości,
zapanowała bardzo zła atmosfera. W
chwili
obecnej, działający w miejsce. odwołanego zarządu, kurator SME przygotowuje nadzwyczajne walne zgromadzenie Stowarzyszenia Muzyk\
Estradowej, które wyłoni nowy zarząd. Znajdą
się wtedy, być może, miejsce i warunki
do
działania dla Łódzkiego Klubu Jazzowego. ·Należy bowiem albo zrezygnować z ambicji, albo problem rozwiązać tak, jak na to zasługuje
- tzn. stworzyć Łódzkiemu Klubowi Jazzowemu warunki do normalnego działania. Wtedy
na wyniki nie trzeba będzie długo czekać .
zaczęli

odchodzić

działacze,

MACIEJ JAWORSKI
(przewodniczący
Łódzkiego Klubu Jazzowego)

•
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Z GALERKJ

ZDARZENIA I ZWIERZENIA
Jest taka znana - wielokrotnie publikowana -..,., fotografia
zbiorowa łódzkich poetów z
I11t trzydziestych. Stoją obok
siebie - Grzegorz Timofiejew)
Mieczysław Braun, Julian Tuwim, Marian Piecha!, $wiatopełk Karpiń$ki i {{azjmierz So·
wiński. Z tej szóstki- żyje dziś
tylko Piechal, ale pozostali
mieli swoje powojenne • wydania i mają swoje - bardziej
eksponowane
lub mniej
miejsce w historii współczes
nej poezji polskiej i . w świa
domości współczecnego czytelnika poezji.
Tylko o . Mieczysława Brauna, o jego twórczość nikt się
nie upominał przez trzydzieści
nazwiska nie
pięć ·t-at. Jego
znajdziemy w · żadnym nowszym opracowaniu. nie napisażadnetto
no na jego temat
szkicu czy studium. Przewija
się tylko przez karty wspom·
nień i pamiętników ... W latach
powojennych Mieczysław Br-aun
był wyłącz·nie ,poetą z antologii" - parę jego wierszy znalazło się w tomie „Poezja polska 1914-1939" Matuszewskiego i Pollaka oraz w antologii
Grochowiaka i Maclejewskie!(o.
Osobnego tomu Braun się nie
wydawano po
doc.zekał. choć
wojnie poetów dwudziestolecia znacznie mniejszej ramp.
Za·pomniany poeta. To aż
dziwne. że właśnie on - autor
tomów „Rzemiosła" i „Przemy-

jeden z najwybitniejsłu" szych twórców z kręgu mię
dzywojennej „poezji pracy" utonął w mroku zapomnienia.
Od śmierci Brauna minęło
36 lat. Umarł młodo, nie ociągnąwszy nawet czterdziestmiałby dziś
kl. Gdyby żył 76 lat. Żyją jego rówieśnicy,
jego literackich
świadkowie
ppczątków ... A jednak tak ma-

literackiego
wydanego w
aktywnym
wzię
dziennikarzem, . potem
tym adwokatem ...
warto
ciekawostkę
Jako
zainteresowa·
odnotować jego
nie radiem. Już u schyłku lat
kiedy polska
dwudziestych,
radiofonia zaledwie raczkowaradio wzbudzało zachwyt
ła -

dzi

czaso1Pisma

„Tańczący Ogień"
był
HH9,
roku

ZAPOMNIANY POETA
ło o nim wiadomo. Janusz Maciejewski opracowując pierwszy
po wojnie - i zresztą w ogóle
wierszy
wybór
pierwszy natrafił
Mieczysława Brauna,
na pustkę. Nie odnotowuje rę
kopisów poety katalog Biblioteki Narodowej, poza nielicznymi listami do przyjaciół nie
natrafiono na rękopisy w zbiorach prywatnych.... Pewno japosiadakieś utwory były w
niu wdowy. Niestety - jak pisze Maciejewski - wkrótce po
·wojnie wyjechała ona z Polski
i ślad po niej zaginął.
urodził
Braun
Mieczysław
się - w Łodzi w 1902 roku
zmarł w warszawskim gettcie
na początku roku 1942. Był
współtwórcą pierwszego • w. Ło- ·

poety, który uważał, że ten środek przemłody wówczas ogromną
kiedyś
kazu spełni
rolę zbliżenia do siebie ludzi,
narodów i kultur. Od początku
też dostrzegał Braun o~romne
znaczenie kulturowe radia. Dawał wyraz tym przekonaniom
w takich artykułach jak „Poezja w głośniku", „Czy może
radio-literatura?".• był
istnieć
autorem jednego z pierwszych
w polskiej radiofonii słucho
z Marsa",
wisk pt. „Sygnał
które miało być próbą nowego,
radiowego gatunku dramatycznego.
Zapomniana - a tak przetwórczość
cież interesująca Brauna mieści się w krę<:(u
s_k~rµandryckiego modelu ·poe-

zji. Wyrasta z tych samych korzeni . co twórczość czołowych
skamand·r ytów - a więc z dorobku drugiej generacji Mło
dej Polski, z romantyzmu, z
doświadczeń nurtów nowatorskich w poezji... Ale był jednak Braun poetą Innym - w
jego poezji silniejszy był zwią
zek z tradycją Oświecenia i
wyraźniej niż inni skamandryci ulegał tendencjom nowatoreksperymentatorskim.
skim,
Szukał Mieczysław Braun kontaktów z grupą „Nowej sztuki" z peipern„,rską „Zwrotnicą",
z futurystami ...
Mimo tych rozległych konek·ji literll~kich, mimo wieLntematyczn~cl jego poezji, mimo
całe~o szeregu słabvch wierszy
01{0Jiczn0ściowych, był Mieczy-.
sław Braun jednym z wybitniejszych twórców reprezentujacych najwyższy poziom poezji typu skamandryckieqo. Skazanie tej t\Vórczości na zapomnienie było zdumiewają
cym zubożeniem obra·zu poetvckieqo lat międzywojennych.
Pierwsiy po wojnie wydany
przed paroma tygodniami - w
wybór wierszy
miarę pełny Mieczysława Brauna, oddaje hołd techoć z op6rnieniem mu zapomnhmem11 niesłusznie

.,;
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WIDOK

PROPOZYCJE
jest nawet korzystna, bo szybko sprzeda]
baterie, których nadmiaru i tak nie ma.
A że się u mnie zepsuły . to już moja sprawa. .,Ruchu" to nie może obc!Jodzić i nie
obchodzi. Nie m'lm 7're•zt'l o to clo .,Ruchu"
pretensji.

SPRYTNA
miasta w posru~iwaniu
O~egłem pół
gazu do zapalniczki Ktoś mi uświadomił,
że czasami gaz do zapalniczki można kupić
w.. sklepie z zabdwkami. l rzeczywiście.
zapalniezkj elekBył Były nawet piękne
tryczne, na baterię Widac ulubioną zabawą
dzieci jest zapalanie dorosłym papierosów.
Wprawdzie straż pożarna ostrze.gała, że
dzieoko plus zapałki równa się pożar, ale o
zapalndczkach w ostrzeżeniu nie ma ani
słowa .

gazu do zapalniczki
„Predom Termet" z Pies~yc,
oznaczoną nawet „jedynką", która to buteleczka ma niesprawny zawór i nie nabija
gazu. Pewnie, źe to nie wina handlu, iż
Kupiłem

buteleczlkę

produkcjj

,,Fredom Termet" z Pieszyc produ!kuje butelki z niesprawnymi zaworami, choć na
butelce figuruj~ .. l", jako widon;iy znak
dobrei jakości Widać jestem pechowcem
i będę musiał znów trochę pobiegać po
mieście. aby znaleźć gaz ·do zapalniczki ze
sprawnym zaworem na butelce. l powinienem byr wdzięcz.ny za to. Postaram się.
Handel wvmvśl!ł nawet taką sprytną forci ą g ł ej s p r ze. mułę, że ooś ie-si w
d a ż y Ta formuła dzieli towar.v na takie,
które są w ciagłej sprZ'edaźy i których nie
ma. Wykombinowano to. oczywiś<'ie. z my.ślą o kliencie i dla jego dobra. W ten sposób handel niejako odsuwa od <iebie wszelkie podejrzenie o winie. .J.eśli czegoś nie
ma w ciągłej sprzedaży, to wnło.>ek j~1
prosty. że handel chce to sprzedawać, ale
producent nie jest w stanie nadążyć. Proszę
tylko
mieć pretensje nie do handlowców,
producentów Jest to te!. działanie w ra!Jl.llCh WX'O'h<>w:v~i . ~s klientów W ten
ś"\)Osób, u.ćzf się ·-nas fr'i\dni;· nau,ki. u;anej
,eJ;fonom!'a., Uczy Śl~ · g~p9da,rslciegq i;nyśle· ·
·"" r " ma.
Nie jestem jednak do końca przekonany,
jest w1men producent . .
że wszystkiemu
Wiem. że w wielu dziedzinach go-;podarka
nasza nie jest jeszcze w 9tanie sprostać
popvtowii W wielu ied·nak dziedzina<'h produkcja w zasadzie orlpowiad·a potrzebom.
Więcej nawe-t Towarv leża w magazvMch
Bywa czasem tak. że drobiazgi. za którymi uganhmv >ię po Łodzi. można bez trudu d~tat w innym mieście i wcale tak od
Łodzi nie dalekim. Czasem uprzejma ekspedientka . bo ~ą i takie. informuje. że towar
już zamówiono, ale dostawa będzie dopiero
za kilka dni I te nierytmic1me d0stawy są
też. dla naszego dobra. Aby nas zahartowac.
I powinniśmy być za to wdzięmni. Ja się
ju~ o to staram Nie wiem, czy mi się to
uda. Ale będę próbował.
MARCIN RODAK

LEWYM OKIEM
Po:t.w6l::ie, :te jeszcze raz nao oa1nac h, w związku z
tylko co r.i.ir.ion11n; swiętetn kobiet <>io · ;tr-• ;..1 ura" podaje ta- .
ką inf.;rmnry'iu, malutkim drukiem, w rubryce .• Pery~kop":
„ W odpowiedniej Komisji Sejmowej zastanawiano ~ię nad przyczyn <1ml .wzrostu liczby zachorowali układu POkarmowego i nad
jesjakością ivwnośc-i . Niestety
teśmy C'Oraz bardziej truci -" itd.
żywnościo
Jakość produktów
wych to ogromny, bolesny, uniwersalny temat, związany 7 tym
kompleksem zagadnień, jaki na~
zywamy ochroną ~rodowiska Ale
moje skrzywienie zawodowe fe·
lietomstv sprawia że informacja
„Literatury'" kojarzy ml ~tę z
drugą niedawno rzvtaną (. pra.._
sie opinią: .,Dziś panie zrzekły
sie ~wvr-h wpłvwńw na kuchnię,
stad irastrologia (nie gastronomia!) polska kwitnie. a ~atrucia
pokarmowp to normalka; nie interesują sie karmieniem I wychow\'wanirm dziert , my~my zaś
tym ~le ksz<'ZP nie zajęli. z "Zego wvnikaiR <kutkl straszne: nie
interesuja się także zd<>bvwaniPm wołvwu na nas. męz<'zvzn"
ŻeQy Szanowni' C'zytelnir-zki nie
ruszyły na mnie j:ik na wroga.
pi~ze

śpieszę

zawjądomlć,

że

oowvższe

zdania i:aC'zerpri~ł"'rn z Ich włas
nego pisma. · z Kobiety I Życia''
(wrze~ień Hl'7fł).

•

Nie mam pod ręką statystyki,
niektódotVC'ZaC'ej feminizacji
. tyC'h zawodów · w Polsce. Czytam
.. Polityce" li"zby
natomia~t w
porównawcze z lnnyC'h kraiów:
oto w 7wh•zku lhrlzie,·kim co
trzeci !nżvnlt?r iest kobietą. w
Stanach Zjednoczonych - co set-

ny. Jak wiemy, to właśnie Stany Zjednoczone są największym
dostawcą licencji na cały świat,
najwi.~cej dokonują wynalazków ,
U nas inżynierów płci leńskiej
mamy mnóstwo, nie ma ich jednak w ruchu racjonalizatorskim
prawie wcsile W Związku Radzieckiml80 proc. lekarzy to kobiety (w Stanach Zjed-noczonych
7 proc.). U nas trzeba było na

NIE

to nie moje słowa, tylko Ernesta Skalskiego 21 „Kultury"
model nowej i nowoczesnej rodziny „partnerskiej", której największym osiągnięciem ma być
to. że oboje małżonkowle pracują zawodowo i dzielą łniędzy siebie obowiązjsi domowe. Jeśli zaś
w tej rodz!nie coś jest Jeszcze
w nie najlepszym porządku, to
tylko dlatego, że mąż nie bierze

WYł.ĄCZAJĄC

DZIECI
studiach medycznych wprowadzić limity tila mężczyzn i koże
biet, co świadczy o tym,
zrpwnanie ..zans. o które walczyły feministki od dziesiątków
lat. zaczyna być obecnie sprawą
upośledzonej płci męskiej, która
tvlko w
ilościowo góruje już
najbardziej przyMjC'ięż~zych,
niebezpieczkryC'h, trudnych,
tym
Przy
zawodach.
nych
najświetniejnasi
W<ZYScY
neurolosi lekarze, chirurdzy,
to przeddzy. l(inekolodzy
stawiciele mniejsrości - męż
czyźni.
Łatwo tu sięgnąć
że kobiety odnoszą

FILM

po~c:ę .

u

~

Jl'an<iel mnie nie rozpieszeu. I dobrze robi. Człowiek powinien być zahartowany,
zdolny przeciwstawiać się wszelkim przeciwieństwom . Byle co nie może go wytrą
cać z równowagi Handel więc, obok swoich
podstawowych funkcji, wziął się też za wychowywanie Klientów oczywiście. I muszę
powied1iel' , że robi to konsekwentn-i e i z uporem Powinniśmy być wd<zięczn•i. za to. A
my co? Ą mv narzekamy, marudziimy, krytykujem:v. o k~iążki tyczeń I zażaleń woł1i:
my . coś tam wpisuiemv Krytyczne uwagi,
oczywiście Nali:żałoby natomiast wpisywa~
.
same pochwały i !J()dziekowania
. Niewdzięl'znoM· lutl7ka Jest ogromna ldlZle
oto taka maruda do ~kiP.pu kupić napój
orzeźwiający Marzy mu się .. pepsi cola" a
Wdzięczny pow sklepie jest „mirinda"
winien oył- za to. ale nie. On się krzywi.
Marudzi. Wvmvśla Narzeka. że wody sodowej nie ma, bo on pije albo .pepsi colę",
Pomanńcz..y nie
albo wodę z bąbelkami
znosl A ,mjrlnda' o~~ ytr1J!óWYM
jest w Inne\ dzielnicy. ł. c;m nic die rozti•
mie. On nie moźe pojąl'. dlaczego iima nie
może bvó. w ~klepie pełnego wyboru napojów orzeźwiającvc!1 Nie ma pełnego wyboru dla iego. k1\rnta dobra, aby zahartował
aby
się . abv nie bvło mu zbvt wvgodnie,
trochę pol>ieirnł po mieście. przyjrzał mu
A nfo tvlko samO<"'hodzikiem
się uważnie
do pracv. ~amo<'horlzikiem z pracy. Inni
jeżd~ą zatł<Y"tonvmi tramwajami I są szczę
śliwi. te w Ol(ńle jadą Czeito si~ więc czepia?
marudnym
Przyznaję że ja też jestem
1
klientetn r bard.zo przepraszam. za te moje fanabeirie Po<taram ~ę poprawić oto
nie mogę pojął'. dlaezego raz w kioskach
„Ru<'hu" jest l(az do zapa.lnkzek. B innym
razein znów go nie ma. Dlaczego t"az są
w kiosku baterie do ranla ety magnetofonu. a raz Ich znów n.le ma Próbowałem
nawet i:ol:Jil' zapasy, ale okazało ~lę to n_ieczękaiac _
Baterie ti;adły moc.
realne.
swojej kolej-ki. Dla ..Ru<:hu" moja głupota

FERIDUN EROL

po argument,
mniejsze suk-

cesy zawooowe, bo przeszkadzają
im męż<'zyźni. wymagając wtele,
a ' nie zmywając garnków itd.
„Propaguje się i wychwala

na siebie tylf' tych obowiązków,
ile powinien".
A dalej pisze E. Skalski tak:
„Jeśli już mamy mówić o rodzipartnerskiej, to partnerską
nie
tradycyjna
była i jest jeszcze
rodzina chłopska. należyde funo
kcjonująca tylko w oparciu
pracy
dooć precyzyjny pod7iał
między mężem l żoną. Podobnie
wyglądał podział ról w rodzinie
Kiedy małżonko
rzemieślnika .
wie kłócą się o to, które z nieb
dziecku, a które
zostanie przy
doktopójdzie na seminarium
ranckie, czy na spotkanie koleżeńskie, to jest to układ konku•
rencyjny, a nie partnerski".
wynika
Z tego wszystkiego
właśnie fakt, że na całvm świe
cie obserwuje się znużenie tyciem rodzinnym, a ludzi sanfot-

ny~h z wyboru jest coraz wię
cej. Z tejże „Kultury" zacytujmy jeszcze takie głosy:
,W rodzinie „partnerskiej" istnieje ciągła walka o to, kto ma
na czołowym miejscu tej
być
hierarchii; w walce tej autorytet męża i ojca ustawicznie jest
pod obstr'załem doraznej nieraz,
a złośliwej oceny. Potrzebne jest
uczciwe zdecydowanie, co w ży·
ciu chce §ię osiągnąć. Jedynym
uczciwym wyjściem dla ambitnej kobiety jest samotność" (01eierd żmudzki)".
„O wiele łatwiej jest napisał
„publicystyczny artykuł" niż ustrzec niemowlaka przed rozwolnieniem. To drugie z punktu widzenia społecznych i narodowych
waż
interesów jest znacznie
niejsze" (to złośliwe, ale to nie
ja, tylko Józef Potęga).
A" • na koniec · cytat -najfstotnie~zy. Oczywistym jest '„zjawisko nadmiernego przeciążenia .okobiet prawjących.
bowiązkami
Ut>atryw.anie ' wyjścia z tej
tuacji Jedynie w steru mentalnej mężczyzn jest złudzeniem"
(Józef KonaI'skl)
Więc najrozsądniej byłoby · nie
wieszać cuchnących psów na męż
czyznach, którzy „chcą rrobić z
niewiast kuchty" itd.. nie wdzię
czyć się raz do roku kwiatkami
dla przepracowanych. ambitnych.
s!rustrowanyrh pań, tylko wspólnie, uczciwie I lojalnie szukar
zgodnego z inte1·esem
wyjścja
społecznym i narodowym, a także z interesem osobistego szczę
ścia każdego I każdej z nas. nie
na litość boską 'wyłaczając dzieci.

•Y·

CWIEK.

Choć kowboj rzutki

Rzut ma za krótki.
Rys. Stanislaw Ibis-Gratkowskf
Tekst: Mieczysław Michal Szargan

SPOR'I

ZGADYWANKI
N~ i v.:reszoie zatzę_ł-0 się. W ubiegłą sobotę, aw::urat w Dzień
K?b1et, piłkarze wyszli na boisko.· Wiosenną rundi: fiezonu 1979/80
;.amaugurowały mf,cze obu łódzkich zespołów. Była to ' inauguracja
w

błocie.

Pami~tamy ju~ takie mec~ Zamiast murawy, grząskie błotko,
utytłam zawodYJ1~:i-. oporna piłka. Tak było i teraz podczas meczu
L~S - Sląsk. Nie hyło po~odu, żeby się tym mec1.e.rii zachwycać.
~1e było to ładn~ Yo:"idow1s~o, bo ładne być nie 'llogło, chociaż
r.on;entator telew1zyJny usiłował nas przekonać. że mecz był
pasJonuJą_cy. Co prawda, sam nabrał takiego P1łe~enania dopiero
wtedy, kiedy ŁKS strzelił zwycięską bramkę.
zastanawiałam się, jak to jest, że młodzi
O~Jądałam ten mecz
ludzie, ktorzy z włusneJ, nieprz)lmus20J1ej woli w-, 1.>rali sobie ten
t~udny ~ skompliko~·any z~w?d, jakiim jest .piłkarstwC' po;przerwie
zim.owe~ ~; rwą_ ~1ę do piłki, grają ospale i niechętnie. A gdzież
•.głód piłki ! gdzie ~hę~ pokazania kibicom, że podr1as zimowych
przrgotowan ~dobyli wysoką formę, że chcą -grać na przyzwoitym
poziomie? Z ~~ugiej strony trudno chyl>a szukać entuzjazmu na
zabłoconym boisku. K?mu by się, chciało biegać, padać i ofiarnie
walczyć o piłkę w takich warunkach, gdyby nie muflał tego robić,
bo w ten sposób zarabia na życie?
Inauguracja piłkarskiej rundy lub całego sezonu uiwsze wyzwala emocje i !'kłania do snucia różnych horoskopów 'la)t było i tym
raze"!; Oto dwie ankietki. ledną przł)prowadził ,,Express Ilustrowany , drugą - „Przegląd Sportowy". W jednej i drugiej zadano
Łodzi
p~tanie, kto będzie ~istrzem. Odpowiedzi były r67.ne.
memal w>zy~cy stawiali na wrocławski Sląsk. W Warszawie zdecyd?w:ina ~1ększo~ć - na Szombierki, które lidernwały w tabeli
.
po JesienneJ rundzie.
. „Przegląd Spo;towy" zadał jeszcze jedno pytanie, jaka - zda11;em cdpowiadaJących - jest nąjważniejsza sprawa do załatwie·
ma w naszej piłce. I tu dopiero zebrał się intere<iujący materiał.
W ankieC1ie odpowiadali dziennikarze z ,,Żołniena Wolności"
„P.iłki Nożne)'', ,.Sportµ", „Trybuny Ludu", „Sztandaru Młodych":
„Express1.1 Hust:-owanego", „Tempa", ,,Kuriera Szczecińskiego",
T~?, ~~"f'. i •. Żyda Warszawy". Niemal wszyscy byli zgodni, że
:iaJwazrµe3szą sprawą do załatwienia jest „powrót do obowiązu
Jących zasad rr.01alnych", jak to ująl Stefan Rzeswt. Najszerzej
odpowiedział Jerzy Lechowski z ,;Piłki Nożnej"~ „Organizacja w
szerokim pojęciu (właściwi ludzie na właściwym m:P.~scu - kompetencje, elirninowac działaczy jednej kadencji, z wysokich szczebli
- ignorantów) F2PN - nic poza · związkiem, autorytet, decyzje,
eliminować kolesiów " Nic dodać, nic ~jąć.
Ale tu przycriodzi refleksja. No, dobrze, mQte powiedzieć sobie
kibic, skol'? to nie jest tajemnica i wszyscy o tym wiedzą, skoro
,V\'Ypowiadają ~ się na , .ten temat jednomyślnie tu~y sportowego
dziennikarstwa, o których mówi nie tylko ···Jerzy T echowski, są
nadal tolerowane? Jak długo trzet:ia będzie czekać na stworzenie
1:drowej atmosfery zarówno w klubach, jak i w ,,rf'ntrali", tak,
aby iuż bez przeszkód można się było skupić na działaniu w · każ
dej dyscyplinie sportu najważniejszym, na wy-szuluwaniu, szkoleniu jalt największego grona zdolnej młodzieży, która w odpo·
wiednim momencie powinna zastąpić swoich imęcznnyth ugania.
niem się za pUką starszych kolegów?
Dziennikarze spcrtowi, którzy niedawno spotkali ~ię z władzami
Polsltlea:o Związk1.1 Piłki Nożnej, donieślii, że nie ma zgody wśród
1ziałaczy co do faktycznej lkzby ludzi uprawiający~h u nas piłkę
nożną. Jeden z działaczy ocen·ił liczbę piłkarzy ria 250 tysięcy,
drugi na :WO tys<i~cy trzeci doruiósl. że oparto się na wyliczeniach
GJ.ównego Urzędu Statystycznego, według których to wyliczeń
liczl;la ta nie przekracza 100 tysięcy. Myślę, że r..owe wład-ze
PZPN, którf' wybierze w kwietniu walny zjazd ~prawozóawczo·
wyborc ~y, zechcą jut. dokładniej policzyć za.wo1ni1<6w, któryrn;
mają zawiadywać. Dobrze jest wiedzieć co jest g•ane i dobrz:e
wie~iec, ilu w to gra.
Z oceną jakośd gry poczekamy ąż wyschną b()Jska.
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· HASŁO NUMERU:' Nie dmuchaj na zimne. W ogóie ńie dmuchaj.
stając

Brudne pięniqdze,
ciysta p~aca
cora!Z brudniejsze.
są
jeździ.my,
wagonów :tara bla Ją
Sprzątaczki
od I do 11 tys.

coraz lepiej złotych.

wy r abiając

500 procent normy.

średnio
„Zajęte

300--

prze·

norm I osiąganiem
kraczanlem
szczytów przodownictwa sprzą·
taczki nie mają cnau uaunąt
brudów z wagonów'• - komentuje „życte GO!ipoda rcze".
Badania nad wpływem za-robków na jakość prac:-v sprzątaco:ek
przeprowadzono w Pomocniczym
PrzedslE:blorstwle Usług KoleJ<>wych - Wr.oclaw.

Dqć w
Prasa

piosenki
(komy-

doniosła

łódzka

łódzkie środowisko teatralOśrodek TelewlzjJ Polskiej
Łodzi pt. ,,Plo1enkl z teatru".
„Piosenki z
Jak pamiętamy,

przez
ne I

w których

Wagony kolejowe,

z Informacji OTvP-Mdt),

o pr ogramie „przygotowywanym

w

do przedstawienia „ColH Breug·
non" w Teatrze Powszechnym:
„Bliskie wydały ml się Jej po.
z azancerowsklm
krewleńatwa
stylem ilustracyjnym. ale blls·
kośt ta wydaje Ilię zaszczytna.„"

piosenki śpiewają I nie w OTvPtylko w Te1< trze Jaracza
(są dowody). OTvP-Łódt po prostu piosenki te przeniósł na aintenę, nie powiemy, te bez szkody (dla piosenek).
Lódź

o___,,j
__
·1~____T_O _i _T_AMT
teatru" zostały przygotowa.ne nt.
przez tadne środowisko teatralne. leez przez pa.rę osób, mJn.
przez Piotra Hertl-a jako autora
muzykl 1 retySe>ra oraz przez
Małgorzatę
Stanisława

Rogacką-Wiśniewską
Kwaśniaka,

Lubimy_

d,e

Hm ... Tło scen~rafl.czn~ w tym
przedstawieniu (tzw. horyzont)
Jest po prostu kopią jednego i:
obra-zów Brueghla. Na podobnej
zasadzie korzysta z arueghla sceodwzorowując niektóre
nograf,
etementy archltektt)ltl\<:zne. Tak·
te n iektóre kostiumy są prawie
cytatami z tego malarza .
te malują . Tylko - w
Widać
którym kościele?

Cnawet w piosen-

ki).

Michalak a la Szancer
a la Brueghel

I

o

którzy

reeenzentka „Odglooów"
Jerzego Michalaka

Pli5Ze

S.Z.Peracz

acen~rafU

jeat Tównte watna w spmejak rodzina?
- Wtem wiem - wykrzyknąłem
z zapałem. - Ale ja po odpowtedt
Chyba
wolę przyjść za mtest4c.

•tka

znutony.
się z uzl;>yt długo.

bardzo
Poczułem się
mną facet szarpał

Przede

C%eństwłe

To trwało
- Kiedy wreszcie otr~mam odpowtedt?

rzędnikiem.

-

W

termtnłe

będzie

przewldZlanym

przeptsamt.„
-

-

tamten -

mam rodZlnę. ~onę, dzieci, tdctowq ...

MAREK
NEJMAN

najprędzej.

Moja 1pra'Wtl wyłącznie mnte
dotyczy. Osob!ścte - podkreśliłem
to słowo dobitnie. - Nle mam tony, dzlect, ani na szczę~cte telctoBrakuje mt tzw. telaznych
toej.

Rys. Walertan

Domański

argumentów.
No to co7 -

ka. -

zza biurNta 1tyszat pon, te jednobąknął

--

- W poriqd1cu - zgodziłem się
skwapliwie, chcąc ju:f: mieć to za
Jutro pod kontec .urzędo
sobą. .

- Ja tet !Ile lcawa&er. NtUtępny/
nie szarpać.
sil:
Postanowiłem
pomyDam sobie dziś spokój
nerwy ważniejsze. Chciaślałem łem jut odwórclć się na plęcte.
- Pan w aprawte? - przeszkodzll mi urzędnik.
Zdecydowałem zakończyć .(o jak

~:·.·

„ -==-·=

drwiąco.

ŻYCIE

flfzł

PO DNIU KOBIET

wie. -

To znaczy1
To znaczy... Jale J)lln otrzyma.
załkał

akuratl
Akurat!? -

spojria1 podejrzliPan pewnie myśli, te me
potrafimy pracować szybko?
znam tytko tycłe.
- Atet ntel
dodaWięc motna za tydzień
łem prędko, by jednak zbyt mpcno go nie urazić.
zapytał
A jutro nie taska?
.-

Panie

Rys. Andrzej Adamowicz

wania.
pod kamee,
- Dlaczego akurat
11 nie na samym początku?
powtórzyłem
Znam tycie
- Panowte clqgle zajęci...
- Nte zna pon tycia! - wrza-

w
snął zrywając się z pieczątką
ręku. Łupnął nią dwukrotnie miatdżąc ml wskazujący palec.

...,

Od
zatatwtone!
- O proszę,
to? Drżąc na
ręki! li I co pon
szoku
całym ciele pod wpływem
ująłem decyzję I skierowałem się
w stronę drzwi. W progu usłysza
łem jak :.aśnllał się Ironicznie do

na

„

~

"

kolegi:
- Cwanl4czek Znajomościa tycia
chctat mł zaimponować . Ale to Ja
wystrychnqtem go na dudka!II

•

---

....

TADEUSZ

PRZTYCZKI

GICGł.ER

DOSC
Sobłfl ś pi ewam
Jest dość tych,

a muzom:
którzy dmą
w puzon.

NAJCIASNtEJSZA
NaJctaśnlejsza
potomności

lista

obecności:

u

BRAK
I skromność td11
parze,
lecz tego brak. kto to wykate.

Wielkość

„

ODKRYCIE
odk rycłe
Jedyn,.e w swoim rodzaju1
nie katdy m6J wróg
Jest wrogiem mego kraju.
Zrobiłem dziś

że

RYSZARD DOROBA

~AM

OKRYTYKA

l\togę się obyć

I bez auta

wysokiej

markł .

ciała

Bez poklepywa6
ludzkich po crzblec6.e,
bez zamieszczania
zdjęl: mych w gazecie.
Bez nagród,
i

&ławy,

Lecz

krzyży

premll, pomnika

1<tóra

wlecznośt

się

teby nie

nie

O oez111yślnośc 1 reltt.tm wyp1sa·
no jut morze atramentu. N3jnowszego przykładu dostarc-.za ~nons
Zjednoczenia Gospod ~· kl Rybnej ,
dorsza :r. połowów
zachwalający
pod nasłe rn .,Ryby ~
bałtyckich
na j·zystszych wod świ ata na two·
tm stole" Nawet dzteelom wlado·
mo te Bałtyk jako morze zam.
powoli przemienia .J.ę w
knlęte
szambo Wyginęły szproty , coru
trudniej tyje się śledziom , d·o rsze
:>drodzlł y się po długoletniej 1>rze1Czyste wody
wle w połowach .
motna jeszcze spotkać na dalekich
oceanach, gdzie nle docierają tankowce, ale często go>zczą statki
naszej dalekomorskiej flotylli ry·
backlej. Wldocznje to dla jej zdobyczy przygotowano hasło reklamowe . którym nlezaoS!użenle ohda·
rowano smacznego ~kądlnąd dorsza .
wlelkomocal'Stwowe
Popieramy
aspiracje specjalistów od reklamy
I tet chcielibyśmy, aby Bałtyk stal
Ale w handlu posię oceanem
trzebna jest takte od ro bin a podsta wowe.1 wledzy o towarze, który
się zachwala . t sprawny transport,
który w sprawie tego1 ocznych pojest lak na tazie
łowów dr>rsza
ważn iejszy nit budowa oczyszczaJ.. n i ścieków dla poprowlenla ozy.
stoścl wód naszej sadzaw.kl.

bez sekretarki

pewneJ
niebrzydkiej pani
I bez przy jainl
niekt6rych drani.

Bez

URODZAJU DORSZY C.D.

mogę
obyć

odmyka.
bez tego,

ukłuć

czasem

bliźniego.

nie mamy po prostu odwagi poCo prawda
równywać z cielętami
MA W jest bardziej wyrozum1ala
nit takt Platon. któ1 > chciał WY·
pędzić poetów · ze sweg<> Idealnego
Ale państwo jakle WYpaństwa
myśllł, nie było socjalistyczne.

ze wzi:lędu na speeytJ.kę miasta Hlmów
fabulam)Ch
na festiwal
krajów ~ocjalL~tyczny~h poświęco·
nych szernko pojęte j tematyce
pracy. Byłoby to chyba na miarfl
naszych mot!lwo~c!

.·-

·~··

lt.F

ARGUMENT
AMBICJE

CZY MOżUWOśCl ł
Wyddał KU!tury l ~uk1 Urzędu
Miasta Lodzi wystąpll 1 inicjatywą
zorganl.zowanta I Pi zeglądu Fil·
mów Reklam ·? wych pomyślaneg-o
Jako ogólnopolska Impreza Zwa·
żywszy . że fllm reklam<•wy w og6.
le. a w Polsce szczeg..,lnie, nte nalety do szczytowych osią~nięć lllna
światowego, nie ma chyba powo·
du do grzmienia w trąby, jak uczynlły to łódzkie c<xlzlenne gazety. Dla miasta, które szczyci się
krajowych
większości
prOdukcją
fllmów fabularnych , jest to ~hyba
nawet pre-zent cokolwiek kłopotli
wy . Ambitniej jut zapowiada się
projektowany takte w Lodzi przegląd filmów przyrodniczych, cho( .
skromsą to amblcje stanowczo u
ne.
Pr!Zed laty „Odgłosy-' postułowa 
ly zorganizowanie w Lodzi ~~U.
walu F!lmów Fabularnych. Owczesne władze Wydziału Kultury
I 'Sztuki zbagatelizowały tę proI gospodanem Festiwalu
pozycję
stał się Gdańsk . Są t<> sprawy nieodwracalne, ale: Łódź Jako ośrodek
sztuki l produkcji filmowej zasłu·
sobie chyba na f-estnwal z
żyła
Choćby,
prawdziwego zdarzenia.

PawUon handlowy w 1ejonle ul
ul. OUmpljsltlej. z
1
,Pasztetu
reklamacją kliku pu<oZek
drobiowego" zgłasza sle klientka
którP odesłana zostaje przed oblicze pani kierowniczki. Jedna Ł puszek otwarta - z wlPrzchu gruba
warstwa delonego nal<>tu, wiPczko
innej puS?ki wroęte wyratnym
bomba:l:em
- To zielone? Ald, proszę pant
To
klerown 1człta. - peroruje
taki osad od metalu. No, wie pa·
ni, pasztet dotyka puszki i zaczyna się zielenić.
- Wybaczy pani, ale pasztet jest
tłumaczy
zepsuty
wyratble
klie'\tka . - Proszę powąchać, prze·
Retklń&klej

cleł ~mlerdzll
- Wydaje się

pani, niczego nie
czut. Zapach, Jak zapach. Tet IU ·
dzle maja wymagania„.
r tak dalej w tym samym sty.
tu. Kier owniczka a.ni myśli u-znać
reklamacJl Zdesperowana lt~ientka
stwierdza w końcu:
- Dobrze, nie -ł!ędzle reklamacJI.
Stawiam pani ko)ację , Tylko pro·
ten wyśmienity pasztet
szę zJeśt
w mojej obecności!
Argument poskutkował . Kierow·
ntcika uznała reklamację . A my
polecamy ten &posób 1.właszcza że
w pawilonie sterczą nadal cale
hałdy wyśmienitego • asztetu!
In.

POCZTA „ZAtĄCZNIKA"
pt. „Telepatia
do felietonu
W nawiązaniu
który ukazał się na lamach Waszego
Istnieje",
plama w nr 7 z dnia 17 lutego 1980 roku uprzejmie mformuJemy, że dziennikarka Bożena Sto·
larska, kt6ra dopuściła się ewldentnei:o pl!kglatu,
iarówno przepisów
pogwałcenie
co stanowi
dziennikarskiego kodeksu obyczajowego, jak I powszechnych przepisów stormułowanycb w ustawie o prawie autorskim, została ukarana naganą z wpisaniem do akt i pozbawiona premii za
dwa kwartały.
Redaktor Naczelny
<-> mer Jan B. NyceJr
Kwlt\IJemy uprzejmie odbiór rachunku za jeden
plagiat ob. B.S.
Nadmieniamy przy tej oltazll, li w następnym
numerze „Załącznika'.' (z dnia 24.Il.). polnfonnowaliśmy o dwu kolejnych plagiatach dokonanych
przez wytej wym
Gdyby wspomniany rachunek oplewar za całoAć
działalności, skomentowalibyśmy go tak: w „Tygodniku Płockim" plagiaty są tanie.
Red.

TADEUSZ

Z PAMIĘTNIKA MAJSTRA

ZIMNY WYCHOW
POETOW
Poetów nigdy 9pecja'l<nie nie rozpiesttzano. Ale Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, wspólnie z ZG
SZSP I redakcją „Nowego Medy·
ka" ogłaszając k<Ynkurs na arkUS'Z
poetycki pn. „PokcJenle, które
chyba przesadzHy w
wstępuje ' ',
swojej surowości . „Autorzy arku·
szy zakwalifikowanych do druiku
nie otrzymają honora rlów - cały
dochód ze sprzedaty t<-mików zo·
stanie przekazany na Centrum
ZdTowla Dziecka"
Ce! tej wpłaty Jest wprawdzie
bardzo szlachetny , tylko czy rzeczywiście

uświęca

środki?

Dyrektor wezwał mnie do gabinetu i usiadł obok na mięk
kim fotelu. Zrozumiałem od razu że ma do mnie _jakąś spra~ę.

- Pente Łyczakowski - zaczął
oficjalnie, żeby zaraz przejść na
Co
ton bardziej prywatny.
pan sqdzt o Gruszczyńskim?
Zaskoczyło mnie to pytanie.
Gruszczyńskiego dyrektor znał
lepiej ode mnle, sam go przyj·
mowa! na głównego zaopatrzeGruszczyflsk~
Póżniej
niowca.
szedł
stopniowo, acz opornie,
coraz niżej i ostatnio pracował
przy betoniarce.
A eo mam sqdztć, przectet
pan dyrektor w\e najlepiej :Jak
z nim jest.
- Nie wtem czy pan wie, te
on ostatnio sobte raszyt.
- Co ml :r tego, ;Jale dalej o·
pracy
'ID
pulZcza. •14

Młodzi

poeci nie należą przeciet do lud-zl
najlepiej zarabiających w naszym
Innymi
mlę:lzy
dlatego
kraju,
Związek Literatów Pol~lch, Związ
ki Zawodowe. czasem fabryki !un.
nich stypendia. Czemóż
dują dla
to W11ęc, nie biedna przecież Mło,
Wydawnicza ,
Agencja
dzletowa
chce p0zbawić młodych twórców
groszowych zresztą honora.rlów, zamiast przekauć na Centrum Zd1'owla Dziecka jakiś drobny ułamek
własnych . zysków z „ldeszenlowców" publlłtpwa.nych w masowych

powiedziałem.

ta.Je, Ja.Je oownte:J
mi dyreltt~ pukaktórą
w • teczkę.
jąc palcem
trzymał na kolanach.
Mułłmy mu pomóc, bo łł4
-No, Jut

nakładach?

Przed laty preferowano w naszym rolnictwie z·! mny wychów
cieląt. Nie Wiemy, czy te spo..solly
<>katą slę równ1e skuteczne w wychowaniu młodych poetów, których

WIEŻAN

Mleczko, owszem jest dobry, ale nasz pan Kario jest ·
n.iewyjętyl

R11s. Andrzej Adamowicz

-

przerwał

nłe

leczu - powiedział a naciskiem
mój zwierzchnik.
- To eo, mam za ntego pra- :rapytałem.
.tueba
ale
A broń Bote,
teb11
mu dać •Uansę awansu,
wtedztat, tdmy o ntm nte %4cować?

-

pomn!elt.
- Pante dyrektorze/ - kTZyk- Ja do anąlem zdaje stę.
wansu mam duto innych k11<ndydat6w.
Dyrektor przeraził się. - A co,
zapytał.
tet sobie zas:zyll? bo n!gdj/ nłe
- Nie zaszylt,
płlł

-

odparłem.

a
Dyrektor spojrzał na mnie
I
wstał z fotela
poblaunlem,
zaczął spacerować po czerwonym
a
palmą,
pomiędzy
dywanie
biurkiem. - Drogł panie Łycza
bardziej eteny ;Jedna
kowski,
która tłę
zabtqlcana {>Włeczlca,

odna.1dzle,

nłł

caZe st.ado bara-

nów, które Jest w

owcZ<trnł.

e.d.n.

