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Wieś Wyikno leży pod lasem, przy
piaszczystej drodze, cienko zarzuconej tłucmiem, i ®raiwl<a wrażenie
wymarłej. Pola puste, w slońcu i soczys·t ej zieleni, anl C2lowieka, ani
zwierzęcia, a·ni maszyny. Przed domami stoją puste bańkii, poz.ostawione przez wiozaka, a już
poludnie.
Jest światło elektryczne ,czteroklasowa szkoła podstawowa, blisko do pociągu, ak,urat dymi pod lasem parowóz.; do Ujazdu niedaleko,
jeszcze
bl!iżej do Niewiadowa. Może dlatego we wsi tak pusto? Nawet sołtysa
nie ma. U sołtysa, którym jest kobieta, nowy dom, otynkowany, kupa
gruz.u pod budowę pomieszczeń inwentarskich; drzwi werandy zadrutowane, luźno puszcz.o.n.y cmmy pies
ujada zaciekle nie wpuszczając do
podwórza.
Idę przez wieś,
rozglądam
się.
Wszędzie tak samo: w zagrodach cicho, sennie, tylko cz.asem zas1..cz.„ka
pies. Więks~ć chałup i budynków
inwentarskich pod słomą,
obejścia
zaniedbane. W tym pejzażu raz.i c7erwienią świeżo wmiesiony dom, nJe
wykończony, ale już z pow.rbijanymi szybami,
a z tyłu zapadnięte
krokwie,
postrzępiona,
2Jmurszała
strzecha. Jest w tym ooś opacznie
symbolicznego, bo jak się dziś jedz.ie
przez wsie, to w.idać przy
drodze
stare chałupiny, a z.a nimi piękne
stodoły, chlewnie, obory. Mądry gospodarz najpierw buduje sobie warsztat pracy, na którym zarobi pieniądze na nowy dom.
W Wyknie
:mala-zlem tylko jedno takie obejście: z przodu drewniana chata. w
podwórzu nowa obora I piękna stodoła. Bo tutaj na trzydzieści
dwa
giospo<ia.rstwa prawie połowa. jak się
to brzydko mówi, jest już na wymarciu. Kilka już dość da.Willo zginę
Io śmlereia naturalną.
Przypomniałem sobie, że w Ujeź
dzie przy dwóch rynkach stały dziesiątki wozów konnych. W poniedziałek targ, czyli „święto dyszla",
a
więc · chłQPów wymiotło ze wsi. Inżynier Kuczewski,
którego białego
fiata zatrzymaliśmy pośrodku Wykna, zapytał potem:

A pan pr:zy3rzc.l się dokb.dni e
furmank >m na targu?
- Owszem. AZe nic szczególnego
nie dostrzeglem.
- Co bylo na wozach?
- No , byly raczej puste.
- A widzi pani Bo oni jeżdżq tam
z nawyku, żeby chociaż pogadać
1
popatrzeć.
Tak podtrzymują swojq
chlopsko§ć, kultywują
t'Tadycję.
.l\
ziemia niech leży, niech sama 'Todzi ••.
-

chbopskłm

Foto: R.
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PĄBLA

PCASSA

Kilka okollcz.ności składa się na fakt, iż wystawa grafik Pabla Picassa
jest wydarzeniem artystycznym najwyższej rangi. Jest to pierwsza tak du·
ża wystawa grafik artysty, udostępniona publiczności kilku polskich miast.
347 grafik wchodzących w skład wystawy pochodzi ze zbiorów prywatnych
prof. Petera Ludwiga z Akwizgranu, który nie tylko opracował wystawę
merytorycznie, ale w całości pokrywa zarówno wszelkie koszty jej eksploatacji w Polsce, jak i koszty wydrukowania pięknego katalogu. Cały zaś dochód ze sprzedaży tego bibliofilskiego wydawnictwa przemacza fundator na
rewaloryzację zabytków Krakowa.
Najistotniejszą jednak wartością wystawy jest fakt, Lż prezentow·a ne przez
nią grafiki, stworzone w ciągu 7 miesięcy - od 16.03.1968 Cio 5.10.1968 przez
osiemdziesięcioletniego Picassa, są wspaniałym ukoronowaniem jego wielp
kiego i wszechstronnego dzieła. Na cykl ten składają się w wię ks zo ści ryciny
wykonane w technice akwaforty i akwatinty.
W roku następnym przypada setna rocz.nka urodzin wielkiego artysty.
Choć tylko raz. Pablo Picasso odwiedził Polskę był na pamiętnym Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu - jego z.wiązki z naszym krajem były
tak żywe, że mogła powstać książka pod tytułem „Picasso w Polsce" - dokument fascynacji polskie.go środowiska artystycznego dziełem Mistrz.a. Tylko cz.tery ' instytucje w Polsce posiadają w swoich zbiorach oryginalne dzieła
Pabla Picassa. Są to: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe
w <;rdańs.ku, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Sztuki w Łodzi.
Z tego również względu Łódź, po Krakowie, który był niejako sprawc ą
powstl!nia projektu wystawy, będzie drugim miastem w Polsce g o sz c zącym
wielką wystawę grafik Pabla Picassa. Wystawa trwać będzie od 8 czerwca
kiedy nastąpi jej uroczyste otwarcie, do końca lipca 1980 r.
•

1.

IWAN ICK1I
1

Sz..kicowainiie sylwe.tkl pisarza
z
rocz.ni.co:wej
o'k•azji
jest
zawsze przedisięwz.ięciem ryizykowinym - Po prostu nale·
żałoby
o wszystkim. co z canym awtorem się wj.ąże, napi~
sać możliwie szczegó!Joiwo i wy-

POTOP
NA RETKINI

crerpują.co, dać wszechstrrmną
informację,
przedstaiwić uimotywowa.ną ocenę.
Stud·i um takie sitłą rzeczy przybrałoby

z

oe-winością wcale ookażne rorzmia.rv. Jakże
więc w skrompowiedzieć wy·
starczająca wiele o autorze, ca
wybrać z bogate~o
d,,"robku,
takie bropy finterorct~cyjne uznać
za najważniejsze? Tym
ra:zem pytallllia owe I wątpli
wości towan:yną refle'ksj-1 nad
ży-ciem
i chiełem
Tadeusza
Chróścielewskiego pisa·rz.a,
poety,
tłu.macza,
edytora i
działacza kulturalnego. Okazję
stwairza sześćdziesiąta roczn'ca
Jego
wrodz.ln,
onypa<lają.ca

ro0c6w", przed1Staiwi.aine z sentymentem i humorem. Ojcowie
m.awwieckde.go grodu odwdzlę
czyli się przy-z,nając Chiróście
lewskiiemu w roku 1969 Honorowe Obywatelstwo
Mińska
Mazowieckiego. Jeszcze jako U·
czeń tamtejszegio gtminarijum og!Josił pierwsze swe wier,;ze na
łamach tygod.n„ka
Życie Podlasia" w 1937 roku. Rok późn.iej
roz.począł studia po!ooi-;t~me
i rusycystyczne na Un!wersytecite Warszamskim. Przerwa-

Koła

Alkademkkiego w Mińsku
Ma:zoiwieckim.
W końcu 1945 r-01ku Chiróście
lewslci za:wi0tał
do Lodrii, W
ksi•ąke
„Tranzytem
przez
Łódź" tak pisze o sobie z tamtegio okresu: .. Moiina by snuć
(... ) opowieść o młodym czło
wieku. napam.J)OIWanym - mało nie pęklllie - rozmaitymi uczonościami polonistycz.nymń
i
rusycystycz.nymi.
Właśnie
wczora.j zdobył magiisterium,
jedlil(> z pierwstz~h, w kilku-

nym a-rty:lrule

W czasach, kiedy technika
ogrzewania mieszkań dopiero
raczkowała,
stosowano cięż·
kie, nieestetycz.ne kaloryfery
żeliwne. Szpeciły nieco wygląd
mieszkań, ale
grzały, i
to
przez dziesiątki lat. W powojennej Polsce, w pierwszych
blokach mieszkalnych, także
in..talowan-0 kaloryfery żeber
kowe i lokatorzy owych domów do d-ziś nie mają z nimi
kło,potów.
·

Mo<ia się jednak zmiehiła .
prawie cała Euro.pa od dawna
stosuje nowe tyipy kaloryferów, które w p()I"ównanlu z owymi
żeliwnymi,
wyglądają
jak kożuch przy kwiatku. Z
dość dużym opóźnieniem Cen·
tramy Ośrodek Badawczo-Razciąg
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3 cze.rwca.
Jest o.n tY'J)OIWym I nietypowym zarazem przedstawicielem
po:kolenia ~olUJmbów.
Typowość pole.ga na biograficz,ny::h
oowiikła.niach,
nietypoiWtOść
kreślona zoistaje
specyf'ką

oli·

terackiiego rozrachunku.
Tadeusz Chróścielewski uir<>dzi~ się w Mińsku
Maww· ecki'lll. Faikt ten iest Istotny o tyle. iż rodq,inne miasto nie-zwykle często pojawia się w twórczości rwtora „Rodizimy JedM·

ogarmęc1a myślą
czuciem,
nieprzystawalne do norm etycznych i historiozoficznych, w
których się wychował, drapieżne, dynamiczne,
nie zawsze
sprawiedliwe, pospieszne, odbudowujące, a jednocześnie burzące
i przebudowujące w
kształt c do niczego przedtem
niepodobny
owo Coś, dla
którego nie ukuto jeszcze terminu-stereotypu:
«otaczająca
rzeczywistość»". Fragment ten
wart jest baczniejszej uwagi -

opubhkował

milk poezji

kon~p• „acyj.ny

pt.: „UC?ita

to-

Au~eha

na". syiginują.c go ooeudo.nlmem:
Tadeuisrz RokVtmi.aik. Tomik t«t
tika.zał się w na/kładzie 30 egzem,plairzy z lnicjatYWY tajnego

rndesięcmych

zaJe<iw!e najtnowszych dziejach
un; Nersytetu
Wanz.awskiego Po jeg-0 wyjśr:iu
z okupacyjnych podziemi. I o
tym, jak bardzo on się różni!
od dzisiejszego (... ). jaki był naiwniak i ciekaw świata i pa.
trzał jak wół na zielone wrota
na nieznane miasto, o którym
sądził, że jest dlań tylko przy.
stankiem w triumfalnej drodze, tranzytem do... I o tym
wreszcie, jak z niepokojem spoglądał na owo Coś -trudne do

którego
i

chętnie

~

...

t

'I

t,r_: -""
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Chróścielewski

•

''

często

powraca.

Tymczasem w nowo otwartym Uniwersytecie Łódzkim podjął pracę jako asystent w Katedrze Literaiury i Języka Rosyjskiego, prowadzonej pr:r.ez
profesora Sergiusza Kułakow
skiego. Jednocześnie pracował
jako nauczyciel szkoły średniej.
Nieco później współredagował
dział przekł;i.dów
i literatur
słowiańskh:h
w
tygodniku
„Wieś". W 1950 roku
został
członkiem
Związku Literatów
Polskich. W ciągu trzydziestoprzynależności do liteTADEUS·Z letniej
rackiej organizacji spełniał rozBŁAŻEJEWSKI maite funkcje w Zarządzie Oddziału Łódzkiego ZLP. Ze szkolnic~wa przeszedł do Wydziału
Kultury Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi . W 1959
roku podjął pracę w Wyda·wnictwie Łódzkim i pracuje
w nim do dnia dzisiejszego na
stanowisku starszego redaktow nim bowiem w sposób syn- ra. Edytorska działalność TadF;obejtetyczny niejako zawarta zo- usza Chróścielewskiego
muje między innypii: poświęco
stała treść wielu utworów Tadeusza Chróścielewskiego, usi- · ny poezji współczesnej alma·
łujących właśnie
„owo Coś" nach „Rzecz Poetycka", prowadzony po odejściu Stanisława
uchwycić, pokazać całą złożo
Czernika cykl „Bibhoteka Poność oraz dynamikę czasów t1.•ż
powojennych, różnie ukierun- etów", dwa tomy „Ksiąg hukowane nadzieje odradzającego moru polskiego", opraC'owanie
się życia.
„Zaraz po wojnie"
(tak pierwotnie nazywał się
„Popiół i diament" Jerzego Andrzejewskiego) - to okres, do
Dalszy ciąg na str. 9
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UTRWALANI E
ZECZY I ZJAWISK
ne przez wybu..ch wó)ny :it.udila kontyin•u owaJ od l942 rok;.i
na tajn.yim u.nlwersytecie.
Uczestnkzył w ood11iemnym ży
cLu
literackim warsza.wsk1ej
młodizieży aikadem: r:kiej,
skupil()fllef wokół „s,tuki i ~aro
du" orat .Drogi". W 1944 roku
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A W ostatnich trzech dndach maja, Ł6d! gośdła k!ilikunaS'tod.z.ienni1karzy z całego kraju - czło.nków lQubu Publicys·t ów Polityki Kulturalnej SDP, Tematem ' dz.iennikarskiej sesji była Łódt ja.ko cent·rum kultury.
Goście zwJedzili Muzeum Histor.Ji Miasta Łodzi, Centralne
w Państwowe!
Muzeum Włókiennictwa, złożyli też wizyty
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, Wytwórni Filmów Fabularnych, Wytwórni Filmów Oświatowych, SMFF „Semafor";
ponadto zapoz.nali sic: z problemami środowiska literackiego,
ze stanem łódzkich zabytków i przedstawieniami teatralnymi.
W ostatnim dniu sesji, gości przyjął prezydent Miasta Łodzi
Józef Niewiadomski. W spotkaniu uczestniczył równie:t wiceprezydent, Zbigniew Polit.
prezes Rady
i.Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Ministrów przyznał doroczne nagrody za twórczość artystycz.znaleźli się
ną dla dzieci i młodz.ieży, Wśród nagrodzonych
łódz.cy twórcy: w dziedunie teatru laureatem został Teatr
An•
Gr:yglas,
Mieczysław
Lalek „Arle'kin": Alina Czerwińska,
Stanisław
na Janisz, Zdzisław Owsik, Liliana OchmańSka,
Ochma1iski1 Anna Panasewicz, Antoni Roszkowski, Teresa Sa·
wicka, Janusz Uptas - za twórczość artystyczną l upowszechnianie sztuki wśród dziec.i i młodziety. W dziedzinie muzyki:
Jerzy Bauer - za twórczość kompozy;torską, w sz.czególnoścl
na utwory instrumentalne „Czerwone i czarne" oraz „Wariacje oberkowe"; Andrzej Hundzlak za twórczość kompozytor„O królewnie co
ską, a w sz.czególności za baśń sceniczną
spać nie chciała".
(31 05. l
.6. Z okazji Dnia D:ciecka w sobotę i niedziele:
1. 06.) Teatr Wielki zaprosił najmłodszych widzów na premieorzechów".
do
xę baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek
Przedstawienie zrealizowano pod kierownictwem muzycZl!lym
Jarosław
Piotra Kwiatkowskiego, choreografię przygotował
Piasecki, a scenografię Adam Kilian. W widowisku, obok zawodowych artystów wystąpił także chór dziecięcy • Państwo
wej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Henryka Blachy.
J. Dzień 30 maja był niezwykle uroczysty dla uczniów i
tej nadano
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 137. Szkole
harcerza, wybitnego pedagoimię Aleksandra Kamińskiego ga, wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży, współorgan.izato
ra „Szarych Szeregów".
.6. Zakończyły siq, odbywające się ostatnio Dni Zgierza. Or·
osobową grupę
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W Nowym Jorku r.apa1111 krzyże w AlaibamJe,
spalili autobus s.zikolny w Północnej Kairolinie,
ta.bili pięcLu ludzi; tajemni~y ooob~y w ka.
pturach znów się pojawili. Walczą już nie tyl'1to
za 1Pomocą pistole.tow i ładunków wybuchowych,
lecz prezentują siebie jako nowy ruch obrony
praw obywatelsik.ich, jako rzecznicy białych, któczy czują się zagrożeni i dyskryminowanl przez
czarną konkurencje:.
16-letni Claude McBrlde jest jeszcze za młody
na wstąpi·enie do Ku Klux Klanu, a.le zawsu
ucieszył się. gdy ojczym postanowił
był „za" zabrać go na akcję. W sobotę rano przybył do
Wdnston-Salem, gdzie wyznaczyło sobie zbiórkę
12 członków Klanu i taszystów; celem akcji
było osiedlle Morningside w okolicznym mieśc'e
Greensboro, gdzie stu czarnych i biał~h maoi.stów zorganizowało manifei>tację pod h.asłem
,,śmierć. Klanowi". Wkrótce jednak przekonali
Niespodziewanie w Uum
s.iq, że Klan żyje.
w szaleńezym temip'ie wjechały dwa samochody,

ganizatoray przygotowali wiele imprez. Towarzystwo Przyja<;iół Zgie,rza było gospodarzem sesji popularnonaukowej, poświęconej rewolucyjnym tradycjom miasta i udziałowi jego
mieszkańców w robotniczym zrywie 1905 roku. Miejscowi plastycy pokazali swoje prace w Międzyzakładowym Domu Kultury „Włókniarz". Można było obejrzeć także wystawę pokazującą przemiany jakie dokonały się w pr:remyśle zgierskim
w 35-leciu PRL.
.6. 3 czerwca br. w gmachu łódzkiej Akademii Medycz.nej
VI Akademickiego Turnie·
odbył się fin:tł ogólnopolskiego
ju :tnajomo~ci Języka Rosyjskiego i Wiedzy o Kraju Rad. Te„Polsko-radzieckie
goroczny turniej przebiegał pod hasłem
br·aterstwo broni i pracy" i udział w nim wzięło 70 tys, litudentów w tym ponad 11 tys. z Łodzi.
.6. 1 czerwca w Głownie w ramach II Przeglądu Aktywnoś
ci Ludzi Pracy „Człowiek - Praca - Twórczość" odbyła się
wielka impreza plenerowa. Trwała ona kilka godzin i udział
w ltiej wzięło prawie 1000 wykonawców. Mogliśmy obejrzeć
m. in. wiele zespołów pieśni i tańca, kabarety, kapele ludowe, chóry, zespciy wokalno-instrumentalne. Odbyły się także
konkursy sprawnościowe dla dzieci i młodz.!eży,
.6. W Galerii Bałuckiej na Starym Rynku można obejra.eć
wystawę prac młodego grafika Krzysztofa Wieczorka.
.6. Po raz dziesiąty CRZZ przyznała doroczne nagrody pradwutygoonik
zostali:
sowe. W bkiącym roku laureatami
„Górnik" i gazeta zakładowa FSC w Starachowicach 11Budujemy samochody". W kategorii indywidualnej nagroda przypada w udziale: Irenie Dziedzic („Tele-Echo"), Halinie Jurkow•
skiej (redakcja „Łączność"), Witoldowi Kościańskiemu („Gazeta
_ Zacl).()\inia"}, ,Andrzejowi Les:iczyńskiemu (;,Trybuna Ludu"),
Alojzemu Manhkowi (gazeta zakładóWa „Budowlani"), JllCkowi Osterwie („Życie Warszawy"), Karolowi Rullnlewskiemu
(„Głos Pracy"), Ma'ril Rybarczyk („Głos Nauczycielski") i Tere·
ilie Torańskiej („Kultura").
• W Warszawie, z inicjatywy Rady Towarzystw Przyjaźn.i
z Narodami działającej przy OK Frontu Jedności Narodu poPrezewołano Towarzystwo Prżyjaźni Polsko-Kanadyjskiej.
sem Towarzystwa został rektor Uniwersytetu Warszawskiei:o,
·
prof. Zygmunt Rybicki,
.6. Na Kielecczyźnie od 27 do 31 maja trwały Dnl Kultury
Bułgarskiej, wrganizowane z okazji 1300 rocznicy powstania
państwa bvłgarskiego. Odbyło się wiele interesujących imprez.
W Kielcach wyświetlane były najwybitniejsze dzieła kinematografii bułgarskiej, Muzeum Narodowe Oddz. Kielce zorga. nizowało przegląd filmów krótkometrażowych o sztuce i kulturze bułgarskiej. Przygotowano wiele interesujących wystaw
plastycznych i fotograficznych. Odbyły się także spotkania literackie i dwudniowy kiermasz użytkowej sztuki bułgarskiej.
• Stowarzyszenie Spiewacze „Harmonia", 19 czerwca uda ' c'
się na tournee do Holandii. Przed wyjazdem chór zaprezentował się łódzkiej publiczności w sali Filharmonii w poniedziałek, 2 czerwca.

ikrzyczano: „Czarnuchy",
wnętrza
,,Komuniści precz", „NJech żyje Klan". Rozległy się strzały. Claude był przerażony, przypomina sob.ie, że ze strachu prawie nie mógł
ruszyć się z miejsca. Gazety P.rzyniosły zdjęcie
młodzieńca, gdy stal z ki.jem w ręku, a wokół
"jak
niego mężczyżnl ładujący karabiny
myśl'iwi w chłodny listopadowy dzień", napisał
NEW YORK TIMES. Było to 3 listopada 1979 r.
W wyniku strzelaniny zginęło trzech białych
lewicowych ekstremistów i cza.rna cięia.rna kobie-ta, czwarty biały zmarł później na skutek

z których

NIEDZIELA
W MUZEUM
SZTUKI
Doraczna, tradycyjna już „Niedziela w Muzeum Sztuki" odbędzie
dniu tym
się dnia 8 czerwca. w
wstęp do muzeum jest bezpłatny
a godziny otwarcia ekspozycji stałej ! wystawy czasowej trwają od
1.0 do 19.
Największą atrakcją tegorocznej
„Niedzieli w Muzeum Sztuk!" bę·
dz!e otwarcie o godz. 12 wielkiej
wystawy 347 grafik Pabla Picassa,
Czynne będą również ekspozycie
stale: malarstwa polskiego XVIII mlędzvnarodowej
XIX· wieku
sztuk! nowoczesnej oraz wcześniej
otwarta wystawa czasowa włoskiej
fotografki ! rewolucjonistki Tiny
Modottl. Dla najm!od~zvch gości
„Niedzieli" atrakcyjna będzie pomalarstwa
konkursowa wystawa
dzieci na temat „Moja przygoda w
muzeum", Dla dzieci starszych
przewidziany jest konkurs na pia·
kat „Zwiedzajcie Mu1eum Sztuki
w Łodzi" I wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych na efektousta·
wnym slupie reklamowym
wionym w muzealnym ogrodzie,
tym
w
Wszyscy zw!ed1ający
dniu Muzeum Sztuki będą mogli
w godz. 13-15 zamówić sobie pa·
mlątkowe zdjęcie z dowolnie wybranym dziełem sztuki oraz spraw·
dzlć swoją spostrzegawczość. biorąc udział w konkursie pt. „Ta-

Porządek, panowanie białych. czystość - ta.kie
nieskonkretyzowane pojęcia nabierają wagi w
cz.asa.eh, gdy najbogatszy w świecie naród musi
uznać, że nie ma nieograruczonych możliwości.
Gdy brodaty Castro z Kuby albo brodaty Chomeini z Persji mogą bezkarnie porużać zachod·
nie mocarstwo, gdy obywatele muszą się obaw1ać, czy w lecie wystarczy im benzyny. a w
zimie oleju opałowego, gdy czarni oraz inne
pracy.
żądają
coraz · pewniej
mniejszości
której jest coraz mniej - to niewesoło musi
się dziać w państwie amerykańskim. Za galon
(prawie cztery litry) benzyny trzeba płacić ponad dolara. Obywatel z rozgorycz.eniem twierdzi, że w zintegrowanych s:llkołach wiqcej jest
hałasu niż nauki; jego zwykle optymistyczni
przyjaciele i krewni po raz pierwszy uważają,
że w następnych latach będzie gorzej, nie lepiej. Wielu s:i:uka nowych odpowiedzi - i znajduje je na prawicy.
Intelektualiści, jak Daniel Patrick Moyniha.n
(były przedstawiciel USA w ONZ), Mórzy niegdyś wraz z Johnem F. Kennedym i Martinem
Kingiem walczyli o reformy s0ejalne, przekształ

Mniej wy„neokonserwatystów".
jak bezrobotny McBride z Północnej
Karoliny, przyłączają się do ruchu, który jeszcz.e kilka la;t temu zdawał się być wypalony •
Otoczeni tajemnicą ludzie w kapturach znów
maskach spotyikają się na
się gromadzą. w
rajdach samochodowych. Tu i ówdzie jak duch
galopuje jeździec w kapturze. Poczciwi mechanicy, drobni fat'merzy, pracownicy stacji benzynowych i zatrudnieni dorywczo wiecZOII'em
przemientają ·J>ię w „smoki''. .,nocne sokoły",
„tytanów" i „c~rowni1ków", tradycyjne rangi
w ponad stuletnim Ku Klux Klanie.
się w
kształceni,

cili

Przeciętni obywatele z niższych warstw wśli
zgują się w role romantycznych bohaterów ze
świata, w którym ojczyzna i religia coś jesz.cze
biali - byli panami.
znaczyły, w którym oni Hołdują tajnemu sprzysiężeniu, które zapisało
jeden z najbardziej ponurych rozdziałów w hi-

storii Stanów Zjednoczonych: klanowcy pobili,
wykastrowali. oblali smołą i powiesili tysiące
Murzynów. wrzucali g,r anaty do koścfołów i
3zkół murzyńskich• mordowali obrońców praw
obywaitelskich Ze ślepą bigoterią prześladowali
czarnych, Żydów, katolików ·- wszystko, co
nie było białe. protestanckie, konserwatywne
„stuprocentowo amerykańskie". PoLityczne szalefutwo, absurdailne i śmieszne.
W stanach Nowy Jork i Connecticut rasiści
zapalili krzyże w ogrodach Murzynów, kt&rzy
osiągnęli awans i przeprowad:zili sic: do dzielnic
zamieszkałych przez białych.

Wielką atrakcją
uzyskania
możliwość

jemnlczy obraz".
będzie

też

.

.

.

~

.

W SWIECIB

W Dalla.~ \v Teksasie zorganizowali pierwszą do danego zajęcia. Złość wielu białych wywo.
luje napl:yw czarnych do armii, i:d.z.ie maj,
od 60 laJt demonstrację uliczną.
możHwosć awansu, zwŁaszcza że wśród cz.a.rnych
Na spotkaniu w Decatur w Alabamie „uro40 proc. bezrobotnych. Dzii1
nastolatków j~t
czyście" spalono aiu<tobus nkolny, nowy symbol
. w wojsku czarni stanowią jedną trzecią żoł·
Członkowie Klanu ostrzelali dom
nienaw'iści.
ruerzy ('W 1969 r. jedenaście procent}, i;iedem
mieszanego małżeństwa.
procent oficerów (3,3 proc. w 1969 r .). Naw.it
w tradycyjnie „czystej" rasowo marynarce pra•
W Denver w Kolorado zaniaskowani klanowcy
wie 10 proc. załogi i 2,3 proc. o&erów, to
r;gromadzili się przed synagoi:ą z hasłami ,,SyW odpowiedzi w obo7iie wojskowym
czal'llli.
Komuniz.m". W Trenton w New
jonizm
Camp Pendileton w Kalifornii powstał.a w 1976 r,
Jersey zdewastowali synagogę.
grupa Klanu. W ubiegłym roku Wi.lk.inson wy•
Minl.sterstwo Spra.wiedliwości w Waszyngtosł.al swoich ludzi do Norfolk w Wi~ginil, idn.ie
nie mUSiało w 1979 r. zajmować się pięć razy
stacjonuje 85 OOO marynarzy i żołnie.rzy piechoty;
niż
wiqkszą Liczbą skarg przeciwko Klanowi
w 1978 r. Na zlecenie prezydenta Cartera FBI, morsk.iej. Wkrótce w kilku jednostkach. np. na.
kilk~
powstało
lotniskowcu „Independence",
które przed kilkoma laty zaprzestało systemagrup Klanu. Gdy doszło do hljatyk między
tycznej infiltracji Klanu, po masakrze w
białymi i czarnymi, sprawą musi.al zająć się
Greensboro znów wysłało swoich agentów na
Dowódcy wszystkich
minister obrony Brown.
ten odcinek. W USA działa.ją co na1jmniej czteokrętów otrzymali rozkaz, by "zlikwidowali
TY organ,izacje ponad.regionalne:
wszelką dz.iałalność rasistowską".
- ,.United Klans of America"; szefem j~
Wszystko zaczęło się w 1866 r. w smutnym
prowincjonalnym mi.asteczku Pula&k! w Tenne.7
ssee. Sześciu młodych byłych żołruerzy a.rm1~
Południa, która przegrała wojnę, postanowiło
założyć związek tworząc jego nazwę od greck.iego słowa Kyklos (Koło). Zza białych masek
mruczeli: „Jesteśmy duszami poległych żołnie
rzy ·a.rmil konfederatów". Przesądru, nieW_Y•
kształceru Murzyru uciekali w popłochu. Wkr~t
ce w innych regionach powstab' podobne ta.Jne
stowarzyszenia, które potem zjednoczyły 6;1,'ł
Robert Snelton, a centrala mieści. się w T~a
pod dowództwem byłego generała kawaler1J1·,
loosa w Alabamie;
Nathana Bediforda Forresta. Kfan postawił sob1e- „Invisible Empire, Knights of the KKK";
za cel ustanowienie porządku po przegranej
szef: BiU Wilkinson. cellltTala w Denham
Springs. Luizjana;
wojnie domowej. Zwycięst.wo Póln~y na~ Po„Knights of the Ku Klux Klan"; szef:
łudniem przyniosło wolnośc byłym n1ew.0J.nikom~
David Duke, centrala w Metair1e, Lu~zjana;
którzy odtąd przynaj~nlej t~etyczm~ mog,h'
Eksof1~erow1a
być szeryfami i burmistrza.rm.
„Confederatlon of Independent O.rders of the
konfederaccy zostali wykluczeni z pu~licznych
Invisible Empire, Knights of the KKK"; szef:
Ludzie w maskach bnttalnie przy-.
urzędów.
William Chaney, centrala w Greenwood w r;ta.1
nie Indiana.
stąpili do dzieła.

=

KU KLUX KLAN ZNOWU ZABIJA
odnie-sionych ran.

KRONIKA KULTURALNA

~

karykatury
własnej
bezpłatnie
wykonanej przez znakomitego kaStanisława Gratkorykaturzystę
wskiego, który będzie portretował
gości „Niedzieli" od godz. 12,30 do
14.

W ramach „Niedzieli" odbędzie
się też uroczyste zakończenie ko·
lejnego sezonu aktywnej działalno·
Muści Towarzystwa Przyjaciół
zeum Sztuki połączone z premioucze·
najaktywniejszych
waniem
stnlków I koncertem solistów.
oryginalnych
Znana ze swoich
metod dydaktycznych w zakresie
wychowania estetycznego artystka
plastyczka Izabela Trelińska przeprowadzi z młodzieżą „Cwlczenla
z Wyobraźni" w ogrodzie muzea!·
nym.
W bogatym programie koncertów
odbywa.lących się w trakcie „Nie·
dzieli" wystąnlą: zespół WokalnoPrzemysłu
Zakładów
Muzyczny
im, Sz. Harnama,
Bawełnianego
pod dyGarnizonowa
Orkiestra
rekc.lą kpt. mgr Zdzisława Borkowskiego, studenci Sturtlum Języka
Polskiego dla Cudzoziemców I zespół Kameralny Filharmonii Łódz·
klej.
I Domu
Na ' stoiskach Cepelii
Książki goście „Niedzieli" znajdą
atrakcyjne towary, a stoisko Wy·
dawnlctw Własnych Muzeum Sztu·
kl oferowa<' będzie nlew!Plk~ Ilość
w rodzaju katalogu
bestsellerów
wystawy dziel Stanisława Tgnacego
Witkiewicza.
program
cały
W roku bleż.
„N!edz!ell w Muzeum S1tukl" jest
tematem konkursu na fotoreportaż
urządzany łącznie z Lódzklm To·
dla
warzystwem Fotograficznym
jego członków.

O:Prócz tych zrzesz.eń raz ws·pół,pracujących
działają
łnnym razem zwalczających się
dz..iesiątkl lokalnych Klanów; nie stowarzyszonych w żadnych związkach narodowych. Dotychczas Klanowi nie udało się utworzyć jednej
centrali. Nie istnieje jednolity schemat organizacyjny, ale zwyczajowo przywódca związku
nosi tytuł „Grand Wizard" (Wie1ki Czairown'ik).
Kierownikami grup regionalnych są „GTand
Dragons" (Wielkie Smoki) - są oni wybieranJ
Smoki mogą zdetroniwwać
prz.ez członków.
Czarown~ka. Wielkie Klany wydają własne periodyki.

Członkowie - lokalnycli ugrupowań 5potykają
z reguły raz w tygodniu na wykładach,
oglądają slajdy lub f.ilmy, chętnie uczestniczą
w ślubach, chrzcinach lub innych ceremoniach
rodzinnych współtowarzyszy. Oblicza się, że do
Klanu należy ogółem 10 OOO osób, w tym jedna
czwarta to kobiety. Jest to znikomy odsetek
całej ludno3ci kraju (220 mln) i drobna część liczb~·
4 milionów - tylu członków liczył Ku Klux
Klan w swoich kwitnących latach 20-tych tego
wieku. Ale: liczba członków zwiększyła s<ę
w ciągu roku o 25 proc. Przybliżyli się oni do
ideologii terroryzmu, a terror uprawiać może
nawet mała grupka. P.rzemoc stosuje się przede
wszystkim przy współdziałaniu z faszystami morderstwa z Greensboro są dziełem „Zjedncczonego Frontu Rasistowsk·iego", utworzonego
22 września 1979 r. w Luizburgu i Północn('j
Karolinie przez najradykalniejszych klanowców
Ameryki
ParUę
Narodowosocjalistyczną
i
(NSPA). (NSPA utrzymuje kontakty z neonazistami w RFN). W . ciągu roku podwoiła si~
licz.ba sympatyków KKK na terenie caJych
Stanów Zjed.doczonych, co skłaniło badacza K.lanu, lrwina Sualla do stwierdzenia: ,,Klan nie
jest już dziś tak izolowany jak wcześniej".
się

Ostatnio Klan kieruje swe hasła pod adresem
uczniów w szkołach mieszanych: ,,Czy
nie macie już dość czarnych kryminaHstów,
którzy kradną wam portmonetki? Biali ucZlll~
wie, walczcie o białą wtadzę!" Ulotki o tej
treści rozdawano w szkołach kilku stanów. Klan
chce ściągnąć młodzież, organizując obozy letnie, na których odbywają się gry terenowe
i nauka strzelania. Swego rodza_iu grę terenową
dla dorosłych zorganizował Klan Davida Duke'a:
nad granicą meksykańską urządzono polowanie
na n.ielegalnych imigrantów, chwytano ich i zakutych w kajdanki odstawiano z powrotem.
Firmy i urzędy przy przyjmowaniu do pracy
ustalają udziały dla białych i czarnych zatrudnionych. Prowadzi to niejednokrotnie do ·tego,
że do pracy przyjmuje się czarnego zamiast
białego. który wydaje się mieć lepsze przesłanki
hlałych

Problem bliskowschodni, wypietermin trwających od roku negorany czasem aktualniejszymi wycjacji egipsko-izraelsko-amerykań
tzw. autonomii
darzeniami, nie scnodz1 Jednak z
skich w sprawie
porząuku dnia. Wciąż bOwiem jest
czasu nie
Upływ
palestyńskiej.
na
punktów
zapalnycn
z
Poto jeden
przyniósł żadnych wyników.
świecie. Podobno jemu poliwięcono
dobno I w Kairze I w Tel Awitoku warszawskiego
w
uwagę
wie patrzy się na Waszyngton, że
i
znajdzie jakieś wyjśt'!e 2 sytuacji.
spou<an!a Leonida Breżmewa
W
jest
że gotów
Valerego Giscarda d'Estaing.
Kair utrzymuje,
rozmowy
Doradczego ~omitetu
bezpośrednie
Deklaracji
wznowić
Politycznego państw - stron Upod warunkiem jednak, że otrzyco
kładu warszawskiego, który,
zmiany
ma gwarancje od USA
w połowie
tylko przypominamy,
stanowiska Izraela co do Jerozolimaja obradował w naszej stolicy,
spotykamy następującą ocenę:
„Już dawno można było ustanowić trwały pokój na Bliskim
droga
Znana jest
Wschodzie.
którą nieJewiadąca do mego,
dnokrotnie wskazywały panstwa
reprezentowane na naradzie
jest to droga całościowego politycznego uregulowania konfllktu
bliskowschodniego z bezpośred
my l rozbudowy osiedli na terytonim udziałem wszystkich zainteriach okupowanych. Ale i w tym
resowanych stron, łącznie z arabpanuje przekonanie,
przypadku
skim narodem palestyńskim, rea więc terminu
że do listopada,
prezentowanym przez Organiza·
wyborów prezyamerykańskich
na
Wyzwolenia .Palestyny,
cję
nadal toczyć
wszystko
denckich
bazie poszanowania słusznych Insię będzie w zwolnionym tempie.
teresów wszystkich państw i naJeśli już o tym rejonie świata
w
Bliskiego Wschodu,
rodów
l
mowa - odnotujmy szokującą
tym Izraela".
mogącą mleć duże następstwa dywymienia następnie
Deklaracja
Izraelskiego ministra obromisję
jako warunki takiego rozwiązania
ny - Weizmana. Powody tej dywycofanie
złożonego problemu misji nie są całkowicie jasne, ale
ze wszystkich
wojsk izraelskich
nie to w sprawie jest najważniej
okupowanych terytoriów arabskich
sze. Istotniejsze jest, że o opuszsię
oraz przywrócenie praw arabskie·
ubiegają
czone stanowisko
mu narodowi Palestyny do samowszystkie partie uczestniczące w
określenia, włącznie z utworzeniem·
że jeśli postulat
rządzie I grotą,
własnego niepodległego państwa.
każdej z osobna nie v.ostanle speł
Niestety. jak powszechnie wianionv, spowodują krvzys gabinedomo, sytuacja rozwija się Inaczej,
towy. Podobno Begin zamierza na
a postanowienia z Camp David je·
to stanowisko przesunąć dotychczasowego ministra spraw zagraniczszcze bardziej zamąciły sytuację.
minął
nych, a tekę tego ostatniego pow ub. łygodnlu
Właśnie

W latach 20-tych orgaruzacj.a zaczęła się roz•
W d.ru·giej połowie lat 20 i w latach
30-tych Klan znikł praw~e w miastach, gdy
prezydent Roosevelt swoją polityką Nowego
t.adu (New Deal) natchnął biedniejszych białych
Renesans nastąpił
nadzieją w lepsze jutro.
w 1954 r., gdy Sąd Najwyższy orzekł. ie po•
dz.lały rasowe w szkołach publicznych są n.ie•
zgodne z prawem. W stanach południowych,
w szkołach, na placach za.baw, w domu Martina
Kinga w Montgomery zaCEęly eksplodować granaty. W świat poszły zdjęcia wypalonych koś
ciołów murzyńsk.ich i czarnych dzieci prowadzonych przez tołnierzy do szkoły wzdłuż szpabiałych.
wrzeszczących
histerycznie
leru
W 1965 r. w Alabamie zamordowana została.
biała b.>jowniczka o prawa obywatelskie, 39-letnia Viola Gregg Liuzzo, matka pięciorga
dzieci. W Mississippi członkowie Klanu uprowadzi.u i zabili dwóch hlałych i czarnego, którzy
nauczali kolorowych jak mają korzystać ze
swego prawa wyborczego •

padać.

FBI zainstalowało w AU.ancie specjalną centralę do zwalczania Klanu. Murzyni zdobywają
coraz większe wpływy w państwie i społeczen
stwie: dziś obieralne funkcje w stanach połud
1
niowych sprawuje 45 razy wiqcej czarnych nii
przed 25 laty. Nawet Atlanta ma od 1974 r.
ci:arnego burmistrza, ponieważ do urn wyborczych poszło wystarczająco wielu Murzynów, "Y
przegłosować białego kandydata. Wszystko to
niepokoi, zwłaszcza uboiszych bi.ałych, którzy
czują się zdradzeni przez Cartera. Członkos
two w Klan·ie daje im poczucie bezpieczeństwa,
a nocne ceremonie przyjęć wrażenie własnej
wartości.

Zabawa jest jednak poważna. Żadna ustawa
nie zabrania obywatelom USA zbroić się aż po
zęby. Nikit dokładnie nie wie, jaki arsenał sprawiło sobie 10 000 członków Ku Klux Klanu •
W Kalifornii licencję detektywistyczną otrzyma·
póżniej okazało
ła „K.B.I. Detektiv Agentuir" siq, że jest to grupa dawnych członków KlanL1.
Czarni nie są już tacy bojaźliwi, jak niegdyś.
zaatakowani - bronią się.

szefowi resortu spraw energetycznych, który, by pos!utyć
niektórych agencji,
opiniami
nie ma zupełnie doświadczenia w
dziedzinie Polityki zagranicznej.
przedstawiaZłotoność sytuacji
agencje zachodnie
na jest przez
ostatniego
z wynikami
łącznie
sondażu opinll publicznej, z którego wyn1ka. iż 51 proc. IzraeJczy.
ków chciałoby, aby premier Begin
natychmiast podał się do dymisji
następny rząd
Czy ewentualny

wierzyć
się

TYDZIEŃ W POLITYCE
bardziej reallstyczny i wybardziej pragmatyczne
prowadzał
sformułowane
Na tak
wnioski?
pytanie pada odpowfedź raczej neIzraelu maw
gatywna - szanse
politycy,
ją wciąż nieprzejednani
jeśli chodzi o porozumienie z Arabami.

byłby

Na tym miejscu wiele już razy
pisaliśmy o kampanii przedwyborczej w Stanach Zjednoc?onych I
Powróć
wyjaśnialiśmy dlaczego.
my do tematu z uwagi na takt,
że na cztery drl! or~ed 1akońc7.eodbyła się
w USA
n!em maja
wyborów
runda
przedostatnia
wstępnych. Znowu odnieśli w niej
Jimmy
bezapelacvjne zwycięstwo
Carter ! Ronald Reagan. Ten ostapooarcle
. tni zapewni! już sobie
wystarczalącej liczby delegatów na
konwencji republikańskiej. Carterowi natomiast - na konwencję

•

(,,Der Spiegel")

jego partii - wciąt jeszcze braNiektóre akuje trochę głosów.
gencje, a w tej liczbie REUTER,
piszą jednakże, iż trzeba by poli·
tycznego cudu, aby Kennedy wy•
pa1'ł obecnego prezydenta.
Podobno w opinii wyborców aw
merykańskich liczy się to, że
były prezyminionym tygodniu
dent Ford, który przed czterema
laty pokonał Reagana w wyścigu
teraz u(!zielił mu
o nominację,
swego poparcia. Czy szala przechyla się w stronę republikanów?
Szukając odpowiedzi na to pytanie - komentatorzy amerykańscy
przypominają o niespodziance, jaką sprawić może John Anderson,
jako niezależny. (Piwystępujący
saliśmy o tym obszerniej).
Na zakończenie przeglądu wydarzeń. jeszcze kilka słów o wizycie
w Stanach Zjednoczonych francuskiego ministra spraw zaitranlczJeana Francois-Ponceta ,
nycb
ma charakter prywatny,
Podróż
co nie przeszkadza jednakże komentatorom stwlerddć, :te napię
cie na linii Waszyngton - Parył
jest wysokiego rzędu t że stosunki
na tej linii ntg9y jeszcze nie były
tak złe od czasów gen. de GaulProzaiczny - Wale'a. Powód?
okiem patrzy
szyngton krzywym
na wszelkie przejawy niezależno
ści francuskiej nolltykl ugranicz·
nej, a warszawskie spotkanie szefów państw francuskleito I rarlzlecklego - takiej· niezależności było
oczywistym przejawem.

W.
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Aatdrzej Chojka, instruktor rolny z
Ujazdu, młody, jasnowłosy chłopak,
trochę ndeśmiały,
1

znikną!

obejśoiu.

w

ja.kimś

Nowy, betonowy płot, siatka, dwie
k<>lorowe bramy i turttm, za
nimi
młooe dirzewkia owoccmre,
zadbane
gnądlrl. Dom od frontu
drewniany,
&2iczyty murowene, trzy duże · okna
weneckie, dwuspadowy dach pod papą. Wchodi.ę na obszerne podwórze,
pośrodku żuraw stud:ZJienny, ale obok
niezbędne w gospoda.rstwie. maszyny
~olnkze, krajzega nakryta fo!ią, pu.y
nriej W\ielka prY'zma r."wn:> poc:ętego
drewna na opaił. Przy wozie na ogumionych kolach stoj~1 o.:i I cna, trochę onieśmieleni, wyczekujący, z nieufnością i nadzieją zarazem
w wyblakłych oczach. On w drelichu,
w
C·zarnym przypla.sz.czonym berecie, z
ogorzałą, zaezerwienioną twarzą i du-

t.Ymii.

sozemiałymi, sękatymi . dł.ońmi;

I
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ne. Dzieci męczy, a tiLtaJ szkolę mfaia pod bokiem. Bielizny nie wys·uszy, bo strych się zawaia. Boże świę
ty! Męczą się, poniewierają,
a ni•
chcą :zostal! u ojców.
- Przecież my byśm.11 jeszcze pracowali w gospodarce - wtrąca Jan.
- Niechby oni sobie robUi w przemyśle, byleby tylko tu byliZ be:1lładnej o.powieści wylania się

obrarz l.ud~iego osamotnienia, bezsilności, ro7'1)aczy. Szkoda ludzi I takiego ładnego gospodatrsbwa. Za stodołą
jest sard, po dru~ej stronie drogi też
sad, rosną śliWY.
Samo ogrodzenie
kiosztowało dwanaście tysięcy, do niedawna
Mazurkowie
sprzedawali
dzielliI11e od czterech krów po pięć~
d?Jiesiąt !litrów mleka. Maizurek
jest
w lepszej sytuacji, on pracował dodatk<l'WlO na kolei i ma dwa tysiące
renty, jego żOIIla nie ma nic. Obecnie ll.' gospodarstwie są trzy krowy,
jałówka, k<iń i dwie świnie. Ma-zurkowa VfYPędZia z za.grodzenia około

'.
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Wszystkiemu win.no
państwo!
Dalo państwo lekką ręką szkoty dlll
wszystkich, dala robotę i do czego
doszlo? Że to wszystko, co się wychowa'!o w biedzie, ma teraz w dupie
ziemię! A d-0 czego jeszcze dojdzie?
Ze jak każdy powie „pieprzę tę _go~podarkę", to nie
tylko zbraknie
mięsa, ale i chleba!_
Mój Boże - głos mu się za.łamał,
w oczach łzy - mój ty Boże jedyny. Siedmioro dzieci urodzila mi ż;o·
na, a teraz nie ma żadnego, choć ż11;ą

...

Na'zy'Wał

sifę

Jan Mazurek,
miał
osiem lat, siedmioro dorosłych dzieci i pięciohektarowe ·gospodarstwio, berz; następcy. Powiedział,
re ŻOIIla Władysława ma st.eśćdzdesiąt
sześć lat, na co kObieta zaprotestoS'ześćdzlesiąt

wala.
Wysłuchałem
niają
między

cierpliwie, jak uzgadsobą
lata, i t>ewnie mój spokój udzielił się
także
starUSZJ!rom, bo się w końcu dogadałi.

Wie pa'lt, czemu serce tak boli?
wziąlem gospodaTkę poniemiecką i musialem ją splacać. Bo ciągną
lem cale życie wszystko od nowa.
Postawiłem stodolę.
Widzicie, jaka
krzepka, jakie zdrowe ·drewno ..•
-

Bo ja

Na pokcytym papą
dachu siedzą
stary lubi ptaki, 1rnrom tyle
nie sypie ziarna, co winerkom i m.ieS<Zanym brywerkom.
gołębie,

- Ta
stodoła - ciągnie - postoi
jes-zcze trzydziestkę,
wystaTczy co
trzy lata posmarować dach
smotą.
Postawilem nową oborę i stoi. Dom
ciągnąłem od zrębów, teraz są trzy
piękne pokoje i wielka, dobudowana
kuchnia. I w tych dobmch tylko my
dwoje .••
- Dlaczego?
- Dzieci nie chcą. Uciekly! Mieszkają w Gdańsku, w Szczecinie,
w
Łodzi, w Rokicinach. Jeden syn może
by przyszedł, ale się boi.
- Czego się boi?
- Bo jakby wziąl gospodarkę, to

musiałby sześcioro splacić.

Prawnie splaty tym z miasta
nie należą.
- Ale rodzinnie wypacl4 każdemu

-

się

COŚ dać.

Władysława

zdobywa się na odwai mówi przez łzy, z żalem i wyrzutem, gniewnie:
- Już ledwo chodzę, (edwie mnie
'logi noszą. Szlam na ląkę, na kolanach doilam krowy. Patrzę teraz na
sąsiadkę, co ją podobny los spotkał i
serce mi pęka. Bo u nie; krowy sto;ą na lqce
i mteko tm cieknie z
wymion. Jak można do tego dopuś
cić? Ale już się nie dziwię.
Mam
jedniego syna nad morzem, co chciał
by tu przyjść. Synowa nie pozwala,
nie chce. A przecież
dziewczyna ze
wsi! Wstyd, proszę pana! Byro wesele, to ona trzy nasze
krowy doila
przez calą noc, na raty!
gę

A ci, co

t>TZ!ridą?

-

Córka

bliżej mieszkają?

Nie

ru byro do nieda'WM. I

przeniosła się

żona

źle

się

prowadziła,

urządzała

pry.vatki, a gd:1 mąż wraca! w nocy
od rozładowywania wagonów i rhciał
spać, lo go budziła, s?:arpala, m'Ucjantów sprowadzał<1, 7.e jest pijany
i Ją bije. Ostatnio zabr-;iła wszystko
z domu, nawet obrączki. I uciekła do
swoich rodzicćw.
Gmina nie może prze;ąc ziem~ z
urzędu, ponieważ Mazurkow'e płacą
podatki, uprawiają cały
areał
i
sprzedają państwu.
Tymczasem we
wsi młodszym od nich trzeba było
zabrać ziemię. Zabra·no
gospodarki
Sy.nowcowej, Zofiii Piankowskiej, Leonowi Woźniakowi,
RozaUi Kwaś
niewsk,i ej, Mari:! Zimeckiej. U stan,isława Mazurka ziemia
leżała odło
giem, ale pladł podatkd,
więc pań
stwo dopiero
niedawno
wykupiło
ziemię. Do Stasiołka czasem przyjadą dzieci, ale on już sobie nie radzi.
A co sfę stało z tą ziemią?
SKR wzięla! - wykrzykuje Mazurek. - Przez trzy łata słali, ale nic
nie zbierali! Taka to ich gospodarka .••
- A my w imiiwa już nie radzimy - mówi Mazurkowa. - Ręce nie
te, co kiedyś, bolą ..•
- .Żona podawać mopków nie może. A jak wejdzie na wóz, to je3 się
w gk>wie kręci.
- Szkoda jednak
rozdrabniać tę
gospodarkę oświadcza
Andrzej
-

Chojka.
- To

Jan Mazurek powiedziai:

-

trzydziestu kur i kurczaków. Po co
się z tym męczy? Ano, jak któreś z
dzieci przyjedz.ie, trzeba kurę zabić,
rosół ugotować. Jeden z synów mógł
by przyjść, ożenił się nieszczęśliwie.

do Rokic:in, na komor-

się nie ro.zdrobni. Sprzedam
w calości 1111 taką wmowę, że będ:zie
my mogli korzys-ta6 z jedirn?j izby, co
jest przy obo-rze.
Wyicho.~ld sńedmi·oro d:ZJiect, a gospodarka mus.i iść w obce ręce.
Zanim w paździemiku weszła ustawa o .zaiopa,trzeniu emerytalnym rolników, w roku 1977 w województwie
piotrkowskim do zasobów Państwo. wego Funduszu Ziemi przejęto gnmty od 1007 gospodarstw indywidualnych o powierzchnd 4.723 hektary.
Najwięcej gospodarstw, bo 107, przejęto w gminie Ujazd. W następnych
lata.eh ilość przejmowanych gospodarstw znacznie zmalała.

-

Gmina Uczy 1214 gospodarstw -

mówi Janina Kuś, inspektor d.s. gospodarki ziemią. - Srednia gospoda.rstwa wynosila 3 ha, obecnie okolo
4 ha. Gospodarstwa powiększają się,
ponieważ mlodzi l'!ldzie chętnie dokupują ziemię. Jeżeli w 1978 roku przejęto na skarb państwa 204 ha, to
w
rok póżnie3 jui tylko 130 /:.a, a o-becnie 40 ha. Wiąże się ·to z faktem, że

ustawa o rentach i emeryturach zezwala przekazywać ?iemię 'l.astęp
com, i to nie tylko dzieciom, ale innym członkom rodziny, W tym roku
rolnicy jeszcze nie kwapią się z f1''Zekazywaniem ziemi za rentę, ponieważ wiedzą, iż rentę mogą or„zymać

po. zebraniu plonów.

- Rolnicy narzekają, że przekazywanie ziemi nastręcza im sporo kło
potów.
- Tak, za du.żo jest papierków do
wypełniania. Ale gdy przychodzą ludzie w mocM podeszłym wieku, robi
to za nich urzędntczka. ZUS w Tomaszowie wywiązuje się ze swych obowiązków. należycie, a Bank Rolny
s.po-rządza wykazy, za ile który rolnik
sprzed.al państwu
produktów rolnych. Jeżeli rolnik sprzedal za mnie;
niż ustawowe 15 tys. zlotych, to jeśli
przekazuje ziemię pańs-twu, otrzyma
najniższą rentę.
- Dużo jest rolników bez następ

ców?
Właściwie

•

•
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Ale bywa. że dmeci nie
gos.podars-twa.

chcą użytkować

I pmykładem teg<> są właśnie Mazurlrowie. Szacuje się, że w Itradu
do roku 1985 państwo b'idz.ie musiało przejąć około 300 tysięcy gospodarstw, gdzie
nie ma nas~ępców.
Trzeba b~dzie setkom tysięcy ludzi
zapewnić spokojną starość, 1adbać
opiekę lekarską, o pomoc domową

o
i

usługi sióstr PCK. W marcu br. było
w kraju 130 domów rencistów na ,

wsi. Wydaje się, że w miarę upływu
czasu problem ten stanie s~ę oczywisty także w gminlie Ujazd, ale na
razie o domu renci.sty nie myśl'i sJ.ę
tam.
Sekretad'IZ KG PZPR, Marek Muskała, uważa, że gminę z jednej strony wspomaga przemysł, a z drugiej
strony zabiera ręce do pracy na roli.
pracę

Setki mfodych ludzi podejmuje
w Babach, Koluszkach, Mosz-

łJ
ona drobna, chudziutka, przygarbiona, w jakimś spłowiałym sweterku
i ooozernej brązowej spódnicy, z zastrachaną twarzą: na głowie ma szarą chustkę U11Wiązaną pod brodą, a
ręce złoiJOIIle jak do modldtwy. Mówię
grzecznie „dzień dobry", stary odpowiada, po czym n.i stąd, ni zowąd,
mierzy we mnie zakrzyw,ionym paluchem i krzyczy zdartym, bulgocącym
w krtani głosem:

•

czenicy, Rokicmach, w Tomaszowie i w
Niewiadowie - mówi sekretarz. Ale mimo to z rolnictwem nie jest
źle. Odłogów nie ma,
bo wszystką
ziemię zagospodarowują albo rolnicy
indywidualni, albo SKR, PGR
czy

RSP, ta ostatnia ma ju~ z20 h11 zfemi. Jest to w przeważającej części
ziemia V i VI klasy, dlatego nie ma
• np. tradycji warzywnictwa. Jest za
to hodowla drobiu · ż trzody chleumej,
mamy nawet wsie
specjalistyczne,.
jak chociażby Helenów.
· - Odlogów nie ma, ale jeśli SKR
sieje i nie zbiera. to tak samo, jakby
ziemia leżaia odłogiem.
- Dlatego w SKR zostal rozwiąza
ny Zakład Gospodarki Rolnej, SKR
będzie świadczyć tylko uslugi.
- Ile ziemi miała SKR?
- Czterdzieści sześć hektarów, ale
w kawalkach. PGR by wziąl, ale w
jednym
ka walku,
skomasowane.
Trzeba będ2iie tę ziemię sprzedać tub
wydzierżawić rolnikom
indywidualnym.

(\
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Sekretarz mówi, że szansą na za.trzymanie młodych ludzi na wsi jest
lepsze usprzętowienie gminy Tutaj
bylo tak, że jeśli rolnik chcial kupić
ciągnik wycofany z eksploatacji, musiał jechal! do Piotrkowa, bo
tam
ciągnik był wyceniany. Gminna Spó~
dzielnia czyn,i starania o stworzenie
rejonowej bazy sprzętu
rolniczego,
która by zaopatrywała pólnocny rejon województwa w maszyny I sprzęt
rolniczy.
Zakład
w Niewiadowie
produkuje sprzęt
gospodarstwa domowego, sprzęt turystyczny, przyczepy campingowe I ludzie chętnie szukają tam pracy. Ale dzięki Niewiadowowi jest bocznica .kolejowa i odpada uciążliwy transport. Zawsze jest
pod dostatkiem węgla, cementu, nawozów Niewi•adów pomaga w budowie i naprawie dróg, w odśnieżaniu.
Zimą 1979 roku, dzięki pomocy Zakła
du w Niewiadowie,
wszystkie drogi
były przejezdne
i odstawy mleka
przebiegały
bez zakłócen.
Sekretarz Muskała mówi z optym1zmem, że bez przemysłu
gmina
się nie liczy, a ja się
zastanawiam,
Ido będzie przejmował wypadającą z
produkcji ziemię. Okazuje się, że ta- .
cy chętni za wsze się mogą znaleźć.
I są, nawet w Wyknie. OtG na samym krańcu wsi, tuż pod la.-~w bieleją budynki dużej fermy. W obejściu widać dwa ciągniki, żuk:a, fiata,
ładowacz, roztrząsacz
do obornika.
Jest olbrzymi magazyn z automatyczną mieszalnią pasz. ze studnią I hydroforem w piwnicach, a za
nim
długi, _wysoki obiekt
hodowlany, z
obszernym wybiegiem, na którym gę
gają gęsi. Wokół fermy niebagatelny
areał ziemi trzydzieści pięć hektarów.
Inżyµier Kuczewski, który
pełni
tutaj rolę jakby pełnomocnika, mów.i
bez przechwałek:
-

Ziemia V i VI klasy, żyto w u·

biegłym roku, nie posypało,

a

myś

my zebrali po 30 q z hektara. Zawieźliśmy do GS pięćdziesiąt ton żyta, wprawi.ając wszystkich
w konste.rnację, To bylo .,trochę''
więcej
n_iż odstawiła wześ Wykno,
załatwi
liśmy tym plan calej gminy. Podstawowy kierunek naszego gospodars . wa
to hodowla kaczek i gęsi, ale mJJśmY
odstawili dodatkowo stn tun:n1.k.)W.
Tym także ratowaliśmy u;an ymirty.
A tam iV odpowiednio zaad~ptowanej
stodole - wskazuje bud11'1.ek w dole - trzymamy owce, teraz się pochowaly ...
- Ja~ się tutaj znal„7-li:śc\e7
- Wlaścicielem jest brat, Jan. Pochodzi ze wsi,
ma
średnie wy·
ksztalcenie i przez wiele lat pr'lCO·
wat }~ko urzędnik WSS.
Względy
ambic3onalne i finansowe w.de: yctcwaly, że Jan się przekwalifikr,wal.
Pomagam mu, żeby pokazać, że po·
trafimy zrobić coś na wsi.

~o. i to ~ pełni im się udaje. W
gm11n1e pow1ed:z.iano rni, że w ubiegłym roku Kuczewscy sprzedali pań
stwu ptiodukty rolne wartości 5 5 mln
złotych.
'
A co na to ludzie z Wykna?
Sie~zą na przyzbach i czekają.
Popatru3ą, a w nocy usiłują siać na-

woży, żeby u nich też dobrze rosło
Tylko, że na tym piasku sam nawó~
s<:uczny nie pomoże , Potrzebny obo,,.„
nzk. Ale skąd wziąć, jeśii nie ma slomy, a obsada krów i świń niska?.

Kuczewscy zgromadzili i · zagospodarowali 35 ha ziemi, otrzymają każ
d~. maszynę rolniczą.
bo pr7ynoszą
y;1ększy dochód, niż SKR. Ale jest
ic~ dwóch i nie podołają
vbrobie
większego areału, chociaż
mogliby
przejąć większość l?oduradlych
gos~arstw w Wykme Q ,!yby maleź11 s1~ :::hętn; io utwo rzenia Zesp'Jlu
Rolników Indywidualnych, to może.
Ale członkowie Zespołu spoza rodziny to ~d ra~u patrzenie sobie na rę
ce, rozl!czerna, kłopoty. Nie iest więc
wykluczone, iż w przyszłości w Wykni~ m?że się zawiązać Rolnicza Spóldz1elma Produkcyjna.
Za stodołą. gdzie mieszczą się owce, Jest obejście 'Z chatą do połowy
pokrytą zmurszałą dachówką, do połowy sczerniałą słomą.
Na środku
P?dwórza stoi biał;i przyczepa campingowa.
Zafascynowany egzotyką
„foto" Lucyszyn · 'ld razu tam polazł i
~rz:r o~azji trafił na
oryginalnego,
s1~1utenkiego dziadka
z
laser7.ką.
Dziadek dał się sfotografować. ale
gadać nie chciał. Dlaczego? Bo dziadi:k ma synów na wysokich stanowiskach. którzy nie chciPli gospodarować na wsi. I tPraz na polu dziadka stoi ta nowoczPsna ferma. Dziadek siedzi sobiP na ławeczce i patrzy
na to wszystko wzrokiem nieruchomym, nie wyrażającym
ża :łnych uczu~. Być może w iego
~P'>.ir?en : u
kryJe s17 tr?chę zaw·śc1 ! dumy zaraze~ .. ze 'Ziemia wciąż rodzi,
nie
mam1eJe? Chciałoby się, leby wszyscy dziadkowie m<igl!
patizeć z podobnymi uczuciami
na pt z.ekazaną
państwu z.iemię.

W na.1bltższych lata"h tysiące staruszków będzie siedzieć na ławecz
kach. patrząc na swolą ziem:e . któr~ upr~wiają fami. Ale oni nie mogą
w1eczme tkwić na tych lawe<:zk~ eh.
~ sc~yłku życia trzeba im zapew-

nić ciepły kąt, opiekę i
eyczJ·woś~.
I o tym musimy myśleć już teraz.

RYSZARD BINKOWSKI

to nie spotkala.m się
z takimi przypadkami _..; mówi Jan!-

-

Foto: R. Łucyszyn
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Wielokrotnie na tych łamach podejmotematy rodzinne. Prezentowaliś
my sagi robotniczych rodów, wielopokoleniowe r odziny chłopskie, młode mał
żeńsbwa na dorobku; przytaczaliśmy liczne przykłady pozytywnych rozwiązań,
a także liczne niedostatki utrudniające
waliśmy

codzienną egzystencję. Posługiwaliśmy się
najczęściej przykładami indywidualnymi.
Niedawne Plenum KŁ PZPR poświęcone

„dalszemu rozwojowi i umacnianiu rodziny" skłania do ogólniejszej tym razem refleksji, do powołania się na statystykę i opinię d ziałaczy.
Rangę problemu, jakim jest
rodzina,
ilustruje najlepiej kilka danych. Na 1,12
mln. mie sz kańców województwa miejskiego łódzkiego mamy około 330 tys. rodzin, w tym rodzin pełnych 245 tys. Samotnych matek
wychowujących dzieci
jest 51 tys., ojców - ponad 5 tys. (około
4 tys. dzieci wychowuje się w domach
dziecka). Każdego roku zawieranych jest
około 11 tys. małżeństw i rodzi się eli-
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dów pracy, zwłaszcza w zakresie żywie
nia zbiorowego, opieki zdrowotnej, zorganizowanego wypoczynku (w WML obejmuje 100 proc. dzieci i młodzieży). Poprawiła się sytuacja mieszkaniow;i tysię
cy rodzin.
Tej sprawie, jako podstawowej dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, poświęćmy nieco
więcej
uwagi. Dramat
mieszkaniowy jako spuścizna kapitalistycznej przeszłości i pewnych zapóźnień
rozwojowych w okresie 25-lecia powojennego, już poza nami. Ale do pełnego rozwiązania problemu, zgodnie z zasadą „samodzielne mieszkanie dla każdej rodziny", jeszcze daleko. Corocznie przybywa
w województwie około 12 tys. mieszkań,
coraz większych, lepiej
wyposażonych,
bardziej funkcjonalnych. I to cieszy. Jednak kolejka do własnego mieszkania jest
nadal długa. W tej sytuacji
sprawą
ogromnej wagi jest stałe doskonalenie zasad przydziału mieszkań, zgodnie z normami sprawiedliwości
społecznej. Jest
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by zdrowia WML należy do przodujących
w kraju, zwłaszcza pod względem „medycznej infrastruktury". Tak zwłaszcza
twierdzi administracja, ale w odczuciu
społecznym jest to opinia
przesadnie
optymistyczna. Nadal narzeka
się
na
ciasnotę w szpitalach, przedłużające się
remonty niektórych placówek, kolejki do
lekarza, trudności z zakupem odpowiednich lekarstw, długi czasokres oczekiwania na badanie specjalistyczne,
ogólne
marnotrawienie czai::u pacjenta.
Podczas dyskusji na plenum zwrócono
uwagę na konieczność doskonalenia pracy służby zdrowia, zapewnienia pełnej
dostępności świadczeń i poradnictwa, usprawnienia działania służby zdrowia w
miejscu zamieszkania. Służyć temu bę
dzie m. in. wprowadzony ostatnio dwuzmianowy system pracy w poradniach
rejonowych.
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Pomyślny, harmonijny rozwój rodziny
wartość społeczna. I odwrotnie,
jej
nietrwałość,
wewnętrzna dezintegracja,
atrofia uczuć i wzajemnej pomocy ma
swoje negatywne reperkusje społeczne.
Duża liczba rozwodów powiększa nie tylko statystykę osobistych przegranych, ale

to

WAGA: RODZINA!
wko 17 tys. dzieci. Liczby te stają się jeszcze bardziej wymowne na tle sytuacji
demograficznej województwa, a jest ona
niekorzystna. Jeśli bowiem w kraju od
lat
przyrost liczby ludności utrzymuje
się na poziomie gwarantującym minimalną reprodukcję rozszerzoną (10 promilli,
to w WML w ostatnich latach wynosił
około 4 promille. W konsekwencji
tego
faktu zaczął się kształtować coraz powszechniej model rodziny posiadającej jedno dziecko. Przyczyny takiego stanu można tłumaczyć różnorako. Jest to przede
wszystkim trend charakterys.tyczny dla
wszystkich społeczeństw o
określonym
stopniu rozwoju cywilizacyjnego, materialnego i odpowiadającym im przemianom stylu życia, mentalności, postawom
społecznym, etc. Czy jest to zjawisko pozytywne, inna sprawa. W wielu krajach
o ujemnym „przyroście" naturalqym demografowie biją na alarm, a rządy przemodelowują politykę społeczną, wprowadzając daleko idące preferencje dla rodzin wielodzietnych. W naszym
kraju
pewne symptomy tego zjawiska pojawiają się w miastach, zwłaszcza w dużych
aglomeracjacli. W Łodzi, jak można dość
prosto wnioskować, na sytuację demograficzną wpływa ujemnie wysoki
stopień
aktywizacji zawodowej kobiet (76 proc.
kobiet zamieszkałych w miastach województwa pracuje w gospodarce uspołe
cznionej, stanowiąc blisko 52 proc. zatrudnionych). a także istniejące jeszcze
ogólnie warunki życia, skłaniają raczej
do minimalizowania obowiązków rodzinnych.
·
·Problem jest oczywiście bardziej zło
żony i nle chcę go tutaj rozwijać. Dodaj'...
my tylko, że stosunkowo niewielki przyrost liczby ludności województwa (43 tys.
osób w latach 1975-79) związany jest w
ponad 50 proc. z ruchami migracyjnymi.
A także fakt starzenia się społeczeństwa,
który to proces w
WML
rysuje się
ostrzej, niż w innych regionach kraju.
(W 1978 r. odsetek ludności w wieku ponad 60 lat wynosił w kraju 13,4 proc., w
WML - 15,6 proc.).
Nie tylko jednak czynniki demograficzne nakazują poświęcać rodzinie stałą
uwagę. Jeśli tak można rzec, najwyższa
rola, jaką się przypisuje rodzinie, wynika
z socjalistycznych zasad ustrojowych. Rodzina jest bowiem podstawową komórką
społeczną, zapewnia dzieciom i młodzieży
warunki rozwoju, przygotowuje
młode
pokolenie do życia
w
społeczeństwie,
kształtuje najskuteczniej jego osobowosć
i zasady moralne. Rozwój i umacnianie
rodziny są nadrzędnymi celami polityki
społecznej partii, co szczególnie
mocno
podkreślają uchwały VIII Zjazdu.
Państwo ludowe
podejmuje wszechstronne działania, aby polska rodzina mogła coraz lepiej wypełniać swoje funkcje
wychowawcze i opiekuńcze. Istnieje cały
system opieki socjalnej, instytucji wychowania,. kształcenia I troski o zdrowie mło
dego pokolenia. zwiększa się systematycznie zakres świadczeń na rzecz rodziny.
Idea państwa opiekuńczego wobec swych
obywateli, a przede wszystkim rodziny.
winna jednak iść w parze ze zwiększoną
odpowiedzialnością rodziców za wychowanie swych dzieci. Rodzice nie mogą
oczekiwać, że państwo uwolni ich choć
by od części ich podstawowych obowiąz
ków. Nie stać nas na takie rozwiązanie,
niezależnie, że jest ono z elementarnych
względów

ona te:! przedmiotem stałych zainteres<>wań instancji partyjnych i ważkim zadaniem dla działaczy i władz spółdziel
czości mieszkaniowej. Powinny one
zapewnić pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkań rodzinom znajdującym się w naj„
trudniejszej sytuacji, zwłaszcza rodzinom
wielodzietnym. Zakłady pracy, dysponujące funduszami mieszkaniowymi, winny
w swych świadczeniach uwzględniać zarówno potrzeby kadrowe zakładu, · jak
i sytuację materialną, ubiegających się o
pomoc. Dotyczy to zwłaszcza młodych
małżeństw, których problemy od kilku lat
spotykają się z dużym zrozumieniem. Poświadcza to zarówno pomoc
kredytowa
(200 mln zł), jak i wprowadzenie systemu
mieszkań rotacyjnych (około 1400 mieszkań rocznie>.
Realizujemy ambitny, a tym samym
mocno napięty, program budownictwa
mieszkaniowego. Przy stabilizacji ilościo
wej musi wzrosnąć jakość oddawanych
mieszkań,. Niezbędna jest także równoległa i pełna realizacja budownictwa towarzyszącego: żłobków, przedszkoli,
szkół,
przychodni lekarskich, placówek handlowych i usługowych oraz terenów . rekreacji i zabaw dla dzieci i młodzieży. Róż
nie z tym było w przeszłości (na ogół
źle), a dopiero kompleksowe rozwiązania
gwarantują poprawę

jakości życia.

Zmniejszenie
uciążliwości
życia
codziennego, to również większe możliwości
dla spełniania zasadniczych funkcji rodziny. Ważną rolę w tej mierze spełnia
handel i usługi. Nie dość sprawne funkcjonowanie placówek handlowo-usługo
wych najdotkliwiej odczuwają pracujące
kobiety, tracąc czas i energię, które z pożytkiem mogłyby poświęcić rodzinie
i
własnym
aspiracjom. Z przeprowadzonych sondaży socjologicznych wynika, że
np., aż 70 proc. rodzin obiady przygotowuje w domu dla wszystkich członków
rodziny. W 300 stołówkach zakładowych
i gastronomii z posiłków korzystają dziennie 84 tysiące osób, przy znacznie więk
szych potrzebach i możliwościach.
Za
tym faktem kryją się zakupy, kolejki,
wyprawy zatłoczonym autobusem,
czy
tramwajem do centrum, a także czasochłonne czynności w samym gospodarstwie domowym.
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Szczególne znaczenie dla prawidłowego
rozwoju rodziny ma opieka zdrowotna.
Postęp· w tym zakresie
jest znaczący.
Zwiększyła się znacznie liczba
poradni
dla dzieci i kobiet, przychodni ogólnych
i specjalistycznych, szpitali i żłobków. W
zakładach pracy utworzono 20 oddziałów
pracy chronionej dla kobiet ciężarnych.
Mówi się dość często, że organizacja służ-

stwarza przede wszystkim problem wychowania dzieci z rozbitych małżeństw.
Fakt, że w Łodzi jest dwukrotnie więcej
rozwodów, niż wynosi średnia krajowa,
da się wytłumaczyć wielkomiejską specyfiką (na wsiach ilość rozwodów jest 4krotnie mniejsza). Jednakże, zważywszy,
że

najczęściej

rozwodzą

się

małżeństwa

w wieku 25-29 lat, można przypuszczać,
że młodzi ludzie nie byli
odpowiednio
przygotowani do założenia rodziny. Głów
ną przyczyną rozbicia małżeństw,
bądź
tylko ich formalnego egzystosowania wyzbytego więzi uczuciowych, jest alkoholizm, powodujący społeczne .s ieroctwo tysięcy dzieci. Szkoła, instytucje
wychowawczo-opiekuńcze są w licznych przypadkach bezradne. Mogą tylko łagodzić
skutki, nie mogąc przeciwdziałać przyczynom. Alkoholizm rodziców powoduje z
reguły niższy standard życia rodziny, nie
zapewnia dziecku i w sensie materialnym,
i duchowym zaspokojenia elementarnych
potrzeb. W jaki sposób społeczeństwo może zwalczać to zjawisko, poza konstatacją smutnych faktów? Presja społeczna
jest w tym przypadku werbalna i nie może być inna. Alternatywą dla alkoholizmu może być przede wszystkim długofa
lowe działanie w sferze nadbudowy społecznej, mające na celu podniesienie ogólnego poziomu kulturalnego społeczeń
stwa. Ale to już odrębny temat.
Złożoność problemu rodzinnego
widać
również na wcale licznych przykładach
rodzin, które z formalnego punktu widzenie nie powinny wzbudzać zastrzeżeń.
To rodziny, które swą „rodzinność" przedkładają ponad wszystko. W dobrych, czy
nawet bardzo dobrych warunkach materialnych taka koncepcja Ź)'cla rodz.i egoizm, pazerność, sobkostwo,
postawy
aspołeczne i destrukcyjne. Dzieci nie wychowuje się na
przyszłych
obywateli,
lecz na cwaniaków, których celem jest
najwygodniejsze urządzenie się w życiu
kosztem głupich altruistów. Jakże często
ulegają też fałszywym przeświadczeniom,

że „dzieciom powinno
nam". Rodzice, skądinąd

być
lepiej, niż
ciężko w przeszło§ci pracujący, wyręczają obecnie swoje pociechy w spełnianiu elementarnych
obowiązków. Dużo by na ten temat mówić, nie pomijając pretensji do środków
masowego przekazu,
które najchętniej
epatują przesłodzonymi przykładami po-

zytywnymi.
Jakbyśmy nie ocenili stanu życia rodzinnego w aspekcie społecznym, a więc
przede wszystkim spełnianie obowiązków
rodzicielskich wobec dzieci,
jedno jest
pewne: przygotowanie
do
aktywnego,
twórczego życia następnych pokoleń
przy oczywistym, wszechstronnym współ
działaniu państwa zostanie rozstrzygnięte w podstawowej komórce społecznej,
w rodzinie.

Opr. J.W.

psychologiczno-społecznych

nie do
przyjęcia . Wychowanie
dzieci
przez rodziców, zaszczepienie wartości etyczno-moralnych. rozbudzanie zainteresowań i ambi cji. kształtowanie wrażliwo
ści, postaw
altr uistycznych i prospołe
cznych - to obowiązek rodziców - pierwsze i decydujace ogniwo całego procesu wychowawczego.

*
W latach 70-tych podjęto w naszym
kraju szereg decyzji,
które polepszyły
prawną i materialną pozycję rodziny. w
latach 1970-79 świadczenia społeczne na
rzecz rod ziny wzrosły trzykrotnie. Rozszerzono upi:awnienia matek do korzystania z przedłużonyc h urlopów macierzyń.:
skich, wprowadzono
zasiłek porodowy,
urlopy opiekuńcze na wychowanie dziecka, powołano fundusz alimentacyjny. Na
tycie wielu rodzin wpłynęło korzystnie
rozszerzenie działalności socjalnej zakła-
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J.W.: „W wojew6dztwłe mf.eJsktm l6dzkłm corai powszechniej iaczyn.a afę k.sztaltować modeZ rodzinu posiadającej jedno dziecko".
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'\\u jo-wy Techniki I111sfaJacyjnej
„Lnsta•l " formułuje więc Załącznik nr 1 do pisma ministra Budownictwa i ł'Tzemysłu
Materiałów
Budowlanych (28
maja 1973 r., znak TEIIP/53162/
/73) jako „Wytyczne projektowania, montażu l eksploatacji
insta,l acji centralnego ~zewa
nia w budynkach wyposażo
nye>h w grzejniki stalowe pła
towe". Z treści wyt~znych wynika, że w now·o wz,noszMych
·c ,udynkach mieszkalnych zaJeca się stosować te grzejniki
s·t alowe płytowe, kit6re przeszły od,powiedni okres próbny
l uzyskały a4)l'obatę nau.kowtów od s,praw ogrzewania I
ek,gploatacji sieci cieplnej. Oto
tekst zalecenia: „Grzejiniki stalowe płytowe przeznacza się do
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,
biurowy~h. usługo
wych innych pomieszczeń, o
normalnej wf.lgotności powietrza, w których nie występują
żrące gazy lub opary
oraz w
k1tórych nie występuje przesy,p ywanie, dozowanie itp. środ~
ków żrącyc<h. (...) „Grzejniki
stalowe płyitowe mo-gą pracowa.ć w ogrzewa,niach wodnych
s)'6>temu zamkniętego i otwartego, w których temperatura
czynnika grzejnego nie przekracza 110° C." (.„) „Grzejniki
stalowe pł)"towe przeznaczone
są d-0 pracy przy cMnieniu roboczym określonym w świa
dectwie dopusz~enia do stosowania". Jed,nocześnie uka:zuje się zairządzenie ministra
Górnichva i Energetyki z dn.
4. V. 1973 r. w sprawie eksploatacji sieci cieplnej, określające jakość
wody dopus;:czanej do stosowania przy ogrzewaniu mieszkań.
Wydawać by się mogło, że
ciepłownictwie nastą,pił
poważ.ny
zwrot, że po

w polskim

przez masowe instalowanie nowoc.lesnych, płask.ich grzejników stalo-wych płytowych, zwan) eh popula,rnfe panelami, a.o goniliśmy
czołówkę
europejską. No bo
grzejniki w wielkich ilościach zostały sprowadLone z Czechosłowacji i Aust1 ii.
szczęśliwie
wytrzymały
próbny okres eksploatacyjny,
ocipowled'1i ministrowie wydali
o<lpo·.viednie detyzje - a inwestJrzy i wykonawcy natychmiast przystą,pi.li d·o mo-nto-wania panelL
W Lódzi los

padł

na Retki-

nię. Właśnie i~m.. na pQćzątku
lat siedemdziesiątych zaczęto
budować
osiedla Zagrodniki,
później Piaski, potem
Północ,
PołU<inie. Tysiącami
zwożono

puneje pomalowane na kolor
„ko-ść słoniowa". Wszyscy byli
zadowoleni:
„Inwestprojekt",
który był inwest01rem, Łódzki
Kombinat Budowy „Zachód"
będący
wykonawcą,
zarząd
spółdzielni mieszkaniowej „Polesie", w końcu i lokatorzy,
którzy wprowadzili się do no-

wo wzniesionych budynków. No
we
grze;niki pod
każdym
względem przewyższały tradycyjne żeberka: były ładniej
sze, leipiej preientowały się na

ścianie,
miały
większą
wierzchnię grzejną i nie
magały takie
zachodu

po•
wyprzy

myciu i czyszczeniu.
Pierwsze ostrzeżenie przyszło
w 1976 roku. Na Zagrodnikach
pękło 107 paneli! Ale
jeszcze
uspokajano
się
wzajemnie,
gdy-ż sądzono, że być może trafiła się nieszczęgólna ich par- .
tia. Ale kiedy w rok później
zaczęły ;tękJC panele takie na
innyi..h o-siedlach - zaczęto do::h„Jzić przyczyn. Wiadomo, że
zani·m u nc1s powoła się komis je, zanim te komisje rozpoczną pracę, zanim włącza się do
tego właściwe instytucje i instyituty, mija sporo czasu. W
ro.ku 1978 na wszystkich czte·
.,.ech
osiedlach
(Zagrodniki,
Piaski-Hufco.wa,
Północ,
Południe)
dzielnicy Retldnia
pękły
już
3.423
grzejniki
płytowe, a
straty z tego tytułu wyniosły prawie 3,5
miliona zł. Już wtedy mówiono
o klęsce żywiołowej, choć jak
się o.kazało, były
to dopiero
początki katastrofy.
Aby wymienlć grzejnik, trzeba spuścić wodę z całego bud; nku, co pow0duje po-ważne
straty ciep?a. Oczywiście, moż11a pęknięty grzejnik zasklepić,
lecz efekt jest jedYl?lie ten, że
do mieszikania przestaje lać się
woda gorąca, a leje się zimna.
R:itując mieszkanie, a tym samym niższe piętra przed zalewaniem, trzeba dostać się d<>
znwo-rów znajdujących się w
p1\\nicy (klucze zostały odebrune dozorcom i obecnie są w
administracji) i taki zawór zakręcić.

Przyjmując, że okres ogrzew._:_y trwa od 15 października do
15 kwietnia, cie.pło do mieszkań płynie przez około 154 dni.
D1iennie
dotychczas pękały
śrt!dnio 22 grzejni,ki. A ponieważ nie
pękały
jednocześnie,
wię.: przy
każdorazowej
ich
w.• mianie, do kanalizacji spus1c~. ano setki
hektolitrów gorącej wody. Takie straty wody powodowały, że Zakład Sieci C1eplnej nie mógł nadążyć
z jeJ u:zdatnleniem. Woda niedostatecznie uzdatniona przepływając przez
grzejniki powodowała
jeszcze szybszą ich
korozję.

Ra,bowanie się przed potopem
grzejników niewiele
dało. Ostatni sezon o,grzewc;zy
stał się całkowi.tą klęską: na
Retk!nl pękł<> ponad 10 tysięcy
grzejników płytowych! Za tą
suchą liczbą kryją się setki zaIan.rch
podłóg,
zniszczonych
śrian, tapet, mebli,
dywanów
itp Nic ma jeszcze dokładnych
:lanych o wielkości stra.t. Są
jedynie wykazy dotyczące samego 1979 r., według których
straty przekraczają 8 mln zł.
wymianą

Wspomniałem, że w
pierwszym okresie stosowane były
grzejniki płytowe sprowadzone z Austrii i Czechosłowacji.
Ostatnio ich produkcją zajęła
się Huta „Silesia" w Rybniku.
Ale w „Silesii" zaraz grzejniki
„U$prawniono". I to ta1k, że nie

Zainteresowanie

zaburzeniami psychicznymi
dziejów. Już w piśmienni·
ctwie egipskim, hinduskim, asyryjskim - ba·
bilońskim I perskim spotykało się wzmianki o
postępowaniu z psychicznie chorymi. S!osowano
wówczas metody takie jak zaklęcia magiczne
okadzanie, rozweselanie,
łagodną perswazję' '
wysiłki cielesne. Chorzy psychicznie byli przed~
miotem współczucia, szczególnego zainteresowania, a nawet czasem pewnego wyróżnienia.
W wiekach średnich pojawił się pogląd, ze
chory psychicznie
opętany jest przez diabła.
W dobie odro'd zenia, szczególnie na zachodzie
Europy, do szczytu doszły prześladowania rzekomych czarownic, wśród których wiele było
osób chorych psychicznie.
W Polsce, jak i Innych krajach słowiańskich,
nie było okrucieństwa w obchodzeniu się z takimi chorymi Co prawda uważano zjawy widywane
przez obłąkanych za. demony i wierzono w ich
istnienie, demonologia ta jednak nie prowadziła w krajach słowial'lskich do prześladowania
ofiar rzekomych demonów Obchodzono sią z
nimi humanitarnie. W zakonnych hospicjach udzielano schronienia ludziom z różnymi schorzeniami, również i psychicznymi. Także i w
późniejszych wiekach opieka
nad psychicznie
chorymi w Polsce, chciaż jeszcze często niezbytu skuteczna,
była jednak humanitarna.
~latego odzew Rewolucji Francuskiej, wyraża
Jący się na polu psychiatrii zlijęciem przez Filipa P!nela łańcuchów z psychicznie chorych
był w Polsce nikły. Los tych chorych nigdy nie
był u nas tak tragiczny jak na Zachodzie.
Najbardiiej barbarzy,ński sposób obchodzenia
~ię_ z psychicznie chorymi przyniosła U wojna
swtatowa, mordowanie ich przez hitlerowców
jako zbędnych dla
„zdrowego, niemieckiego
społe~zeństwa". Echa tych poglądów, połączone
z lęk1ern i odrazą do chorych psychicznie, nadal jeszcze dochodzą gdzieniegdzie d<> głosu.
Odkrycie w 1952 roku przez Delaya i Denikera pierwszego neuroleptyku chloropromazysięga zamierzchłych

łoh atoso.wa~
na wydotychczu uż~anych
bowiem rozstaw osi gałązek

mo!na

mianę

zasilających został po.większo
n~ o całe 6 cm (wię.kszy ~t
takt.e niż przy star,,ch grzejnikach kolanlmwych). Oczywiś
cie wymiany można dokonać.

trzeba tylko, bagaitelkal prze-

spawać gałązki,

co wiąże

się

z użyciem gazów technicznych.
dodatkowej robocizny ł·b?· Czyli wymaga to większych nakładów finansowych. ·

wania w budynkach mies.z.kalnych. Okazało się bowiem, :te
sprawa pęka.jąc,,ch paneli nie
jest sprawą łódzką I dotyczy
całego kraju. Strach pomyśleć
ile mlUonów złotych zostało
wyrzuconych w bło.to tylko d•l a·
tego, że lotoś na jakimś tam
szczeblu nie przemyślał sprawy
do końca I w szlachetnej euforii
WIPl"Owadzania nowości
nie mął ·pod uwagę s.pecyflkl
krajowych systemów zasiJania
węzłów cieiplnych, jakości wody Ltp.

Grzejniki płytowe pękają %
w miejscaoh punktoweDyretkitoir
d/$ technoomyc1h
go zgrzewania, g<łzie najła t- · RSM „Polesie" mgr inż. Rywiej utrzymuje S1ę korozja.
szard Le.ssman twierdzi, że tePonadto blacha używana do
raz jest jll'Ż dużo lepiej jeśU
icn produkcji pozostawia wiele
idzde o wymianę paneli. Qprado życzenia. A tu słyszę, że
c<>wali u siebie w spółdzielni
Huta ,,Silesia" zamierza prometodę ścisków, polegającą na
dukować grzejniki z
jeszCU!
tym, że zamiast spuszczać wocieńszej blachy!
dę z całego budynk·u, zaci'Ska
się jedynie grzejnik, który nic
Węz.ły cieplne mogą być zanie tracd ze swoje.j funkcjcmalsilane przez hydroelewator (sto
ności.
sowano to od 1972 r.), lub
„S)"Stem ścisków" przyjął się
przez węzły cieplne wymiennii jest stosowany przez inne
łódzkie RSM.
kowe. Przy węźle wymiennikowym ciśnienie jest pra.wie staNo cóż, do.bre 1 to..
łe, naitomiast przy hydroelewa-

jednak krewni zmieniają
zdani!, jeśli
wytłumaczymy im, co oz.nacza serce ich
bliskieg-0 zmarłego dla ~nnego żyjącego

człowieka. Ile łączy .z nim nadziei, jak
wielką stanowi dla niego szansę. Wówczas rzadko zdarza się, aby odmówili tej

prawdziwie ludzkiej pomocy.
czynią to bez:intereS-OWnie.

- Historia medycyny 1 cywilizacji obserwuje ścisłe związki między stanem
zdrowia a s,połeczno-ekonomiczną sytuacją obywateli i warunkami ich życia.
Wiara, iż tylko leki i działalność czysto
lekarska polepszy stan zdrowia ludności,
należy do najbardziej złudnych przekonań. Jakie widzi Pan Profesor niebezpieczeństwo chorób w cywilizowanej części
świata, Jakie powinniśmy stosować metody profilaktyczne.
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&ię jednak
wiele py•
wątpliwości. Chciał·
przykład wiedzieć kto
na
pomyi;ł
spro-

wiele

WtPadł

wadzania
drogfc1h
grzejników
stalowych
płytowych, skoro można je
było
produkować w kraju? Kto zezwolił na ich montaż przy zasilaniu hydroelewatorowym, skoro wiadomo było, że nie W'J
trzymają wySOlk.ich ciśnień?
Bez większej nadziel na odpowiedź
oczekiu.ję
dalszych
sygnałów <>
kolejlnycil potopach.

EUGENIUSZ IWANICKI
torowym wystęipują dość istotne wahania ciśnień, a wówczas
grzejniki nie wytrzymują. Jest
to sprawa mana fachowcom od
ciepłownictwa,
jak
również
tym, którzy instalują ~rzejniki.
Ale znana, nie zna.czy wcale,
że brana pod uwagę!
Trzeba
było totalnej klęski, by Rada
Techniczno-Ekonomic zna powołana
przez
„Inwestprojekt"
wydała specjalne
zarządzenia,
w którym czytamy: „Do zasilania Instalacji centralnego ogrzewania w~osaż(),IJ.ych
w
grzejniki stalowe płytowe należy stosować wyłącznie węzły

• cieplne WY!llle~l}towe. WY:móg
ten został postawiony w świa
dectwie dopus.zczającym do obrotu grzejniki stalowe płyto
we wydanym
przez
PIGPE
(Państwowy
Inspektorat Go&podarki Paliwowo-Energetycz nej) w dniu 15 czerwca 1977
roku I obowiązuje dla instalacji przyjmowanych do rozruchu po dniu 1 stycznia 1980 roku".
Zanim jednak „Inwes.tprojek<t" wydał swoje zalecenie,
ukazało się Zarządzenie
prezesa Rady Ministrów Nr 17 z
14 lutego 1979 r. w sprawie usuwania wad powstałych w instalacjaoh centralnego ogrze-

Odszkodowanie, Jakie otrzymuje
aię z PZU
w przypadku zalania
mieszkania Jest mniej nii skromne. Od kilku lat materiały i usłu•
gi tapicersko-malarsk.ie
poważnie
podrożały. Cenniki PZU
pozostały
jednak te same co dawniej.
Oto
niektóre
pozycje
odszkodowań
przepisane z „Okólnika
nr 26/15
Naczelnego Dyrektora PZU s dn.
20.V.1975 r. w sprawie likwidacji z
ubezpieczenia
mieszkań
(K0·93)
s:z:kód powstałych w blokach miesz·
kalnych na skutek •alania": Malo·
wanie dwukr-0tne
tynków
tari14
klejową w kolorach
jasnych (sufit na biało) w pomieszczeniach
dawniej matowanych farbą klejową, z
seskrobaniem i zmyciem
starej farby 1
drobną
reperacją
tynk6w - hcząb za całe pomieszczenie (izbę): a) pomieszczenie o
pow. pocUogi od z do ' m kw. 157 zł; b) J.w. od ' do 6 m kw.
- eos Ili;
J.w. 4Pd I do. 11 m kw„
- Z&7 zł; d) j,w. Od ł5 do 3'
Dl
kw. - 593 zł. Opłaty za 1 m kw.
uszkodzonej powierzchni:
odbicie
tynk6w na zaprawie
cementowej
- u zł; pnełożenie posadzki dę•
bowej z deszczUlek klepkowych 17 al; naprawa posadzki polegają•
ca na wymianie pojedyńczych de•
szczutek oraz Ich cyklinowaniu
I
wyfroterowaniu 30,5 zł
itd".
Najciekawszą Jednak pozycją
jest
-Odszkodowanie aa zniszczone tape.;ty. Za tapetę niezmywalną „Gna·
szyńską" (nb, od dawna nie
ma
takiej w handlu) PZU płaci Jedynie 5,70 zł, za 1 m kw; sa tapetę
nylonową zmywalDĄ 33,50 zł. Są
to ceny nieżyciowe I od
dawna
nieaktualne. Nie ma takiego rze•
mieślnlka, który zgodzi się
kłaśó
tapetę za owe 5,70 zł. inna sprawa, te w całej Łodzi ubezpleC11Jo•
nych jest zaledwie 31 proc. mlesz•

°'

kań.

ny, stało się rewolucją w psychiatrii, otworzyło
pole do nowych badań, zmieniło zupełnie profil
szpitala psychiatrycznego oraz zwiększyło moż
liwości powrotu pacjenta do pracy i do społe
czeństwa. Wprowadzenie neuroleptyków
być
może zmniejszyło nieco lęk przed chorymi, ale
za to stworzyło nowy lęk - przed tabletką.
Wiara w prawie magiczne właściwości stosowanych przez psychiatrów neuroleptyków ogarnia coraz szersze kręgi I staje się treścią wielu
artykułów. Trudno jest bowiem uwierzyć
w
brak niezwykłych właściwości tabletek, które
likwidując omamy, czy lęki,
muszą zdaniem
wielu osób pozbawiać człowieka wolności, odbierać mu osobowość i czynić na zawsze swym
niewolnijtiem. Niewolnikiem nie tylko tabletek,
ale i osób, które nimi dysponują - tj. psychiatrów. Wiara w brak możliwości oparcia się
tabletce przypomina mi w niektórych artykułach wiarę w demony, które chwytają w swe
szpony duszę I rządzą nią wedle swej woli. Nie
jest łatwo mieć wpływ zarówno na jedną jak
i na drugą wiarę. Przypuszczam, że w konsekwencji tego właśnie lęku powstają
glosy
dążące do odrzucenia wszelkiego rodzaju tabletek i pozostania jedynie przy formach werbalnego I pozawerbalnego oddziaływania zwanego
psychoterapią. Te formy, jak często dowiaduję
się z prasy, są jedynymi, które zezwalają pacjentowi na zachowanie wolności, której mogło
by go pozbawić „magiczne" przecież działanie
tabletki.
Niedużo jest chyba dziedzin, które budzą tak
wiele zainteresowania, a jednocześnie I kontrowersji, jak właśnie psychiatria.
Nimb tajemniczości, jakim otoczona jest w oczach społeczeństwa ta właśnie dziedzina, doprowadza do two. ~enia . się różnych Pv:Jlądów,
często zresztą niewiele mających wspólnego
z
rzeczywistością
na temat warunków szpitali
psychiatrycznych, możliwości oddziaływania na
chorych i nawet zwiększania się wokół tej dyscypliny niepokoju i lęku.

(EQ

Oczywiście

SZCZ~ŚCIE

TO TAKA
OSOBISTA

-

Zapobieganie chorobom jest sprawą
istotną, i to nie tylko w
tym dosłownym, medycznym znaczeniu.
Myślę tu także o potrzebie edukacji ludzi, o uświadamianiu, jaki wpływ wywierają na ich zdrowie warunki 'f tryb
życia. W wielu krajach, między innymi
i w moim, najważniejszym, a zarazem
i najtrudniejszym, problemem staje się
dotarcie lekarza do najdalszych zakątków
kraju. Dotarcie do najbiedniejszy~h i zacofanych wiosek, za.poz:nanie kh miesz·
kańców z podstawowymi zasadami higieny, poczynając od nauczenia
dzieci
mycia zębów, aż do przekonania dorosłych o potrzebie
korzystania z opieki
lekarskiej. Powoli, profilaktyka sfaje się
jak gdyby drugim nurtem medycyny, co
oczywiście nie z.naczy, że nie należy opiekować się chorym pacjentem. Musimy
jednak dołożyć wszelkich starań, aby nie
dopuścić do powstania choroby. Choroba,
a ściślej mówiąc jej leczenie, staje się
dziś coraz bardziej kosztowne. Wyma·ga
nie tylko opieki lekarskiej i pielęgniar·
skiej, odpowiednich
lekarstw, szpitali,
aparatury, ale także często zmiany warunków bytowych i odpowiedniej pracy.
W tym momencie dają o sobie znać e:ależnośc.t ekonomiczno-społeczne.
Dobrym
przykładem z tej dziedziny
może być
także wzrost cen ropy naftowej, niezbęd
nego jak wiadomo surowca do produkcji
lekarstw.
niesłychanie

„„,mnie osobiście nurtuje pytanie, co
to jest życie. Ciągle zbyt malo wiemy,
żeby pokusić się o zdefiniowanie życia".
Foto: R. Łucyszyn

W Instytucie Pediahiii Akademii
Medycznej w Łodzi przebywał w
maju, wraz z ek.ipą, światowej sławy
kaTdiochirurg, prof. Marius Barnard
z Kapsztadu. Profesor jest współ
twórcą transplantacj'i serca i specjalizuje się w usuwaniu wrodzonych
wad serca u niemowląt. Podczas pobytu w Łodzi profesor i jego współ
pracownicy operowali najmłodszych
pacjentów instytutu. Wybitnego chirurga Poprosiliśmy o rozmowę.
-

Pierwsze transplantacje serca wyożywione dyskusje społeczne, poruszyły bowiem
wiele problemów ob·
cych dawniej medycynie. Myślę tu o zagadnieniach prawnych, społecznych i moralnych. Narodził slę cały kompleks problemów, związanych między innymi z
wyborem dawcy, uznaniem go za zmarłego. W tej sytuacji odmiennego znaczenia nabierają odwieczne pytania: . czym
Jest życie i czym Jest śmierć?

wołały

- To dobre pytanie. Zdarza mi się
często mówić na ten temat.
Definicja
śmierci jest znana. Zgon następuje wte-

dy, kiedy przychodzi kres działalności
mózg.u. Potrafimy dziś, zwłaszcza my lekarze, przewidywać nadejście śmierci i
nie mamy z tym większ:xch problemów.
Natomiast mnie . osobiście nurtuje pytanie, oo to jest życie. Ciągle zbyt mało
wiemy, aby pokusić się o zdefiniowanie
życia. Ciągle poszukujemy odpowiedzi.
-

Kto

może być dawcą

Medycyna powinna więo sta6 się
jednym z ważniejszych narzędzi polityki.
Myślę,
znaczną rolę

że

lekarze już odgrywają
w życiu społeczno-politycz
nym. Ogromne jest wychowawczP oddziaływanie medyków w środowiskach zacofanych, na niskim poziomie rozwoju.
Uważam, że lekarzem jest się nie tylko
po to, aby ratować życie
ludzkie, ale
także, aby stanowić wzór postępowania,
nieść dobre słowo, współczucie i pomoc
w każdej życiowej sytuacji, bez względu
na tQ, w jakim miejscu świata mieszkają nasi podopieczni. Działalność
profilaktrczna, o której mówiłem, czy walka
o ochronę środowiska naturalnego, to doskop.ałe przykłady działalności społeczno
politycznej lekarzy. Osobiście jestem bardzo zaangażowany w teg-0 typu pracę.

Podczas konferencji prasowej wspoPan Profesor o swoich poglądach
na temat eutanazji. Czy mógłby Pan sze·
rzej przedstawić swoje opinie na ten
temat.
minał

- Każdy
serce.

zmarły,

posiadający

zdrowe

-

Czy rodziny zmarłych osób zgadza~
chętnie na wykorzystanie
do
transplantacji serc ich krewnych? Czy
nie żądają zapłaty?
Ją

się

- Oczywiśde, zdarzają się przypadki
odmowy. Rodzina ma prawo nie wyrazić
zgody. Szanujemy ich poglądy. Często

G<ły zaczynałam pisać
ten artykuł, długo
zastanawiałam się o jakiej psychiatrii mam pisać. Czy · o tej, którą widziałam
oczyma wyobraźni, karmionej w czasie studiów pięknymi,

humanistycznymi wykładami profesora Cwynara? Czy też bronić psychiatrów, a przez to
i siebie, przed często ostatnio stawianymi w
prasie zarzutami braku humanizmu, nieodróż
niania u pacjentów urojeń od pięknych idei,
tłumienia lekami wszystkiego, co wzniosłe
i
wartościowe i wreszcie zamykania wytworzonego strzępu na zawsze w szpitalu. W szpitalu, którego mury jak w „Locie nad kukuł
cym gniazdem" stają się symbolem więzięnia
ograniczającego wolność i prawo człowieka do
samorealizacji i samostanowienia„.?
Tyle problemów nurtuje psychiatrię, ile nur.:.
tuje całą ludzkość. Żaden z problemów indywidualnego pacjenta nie może nie trafić do psychiatry i w ten sposób
nie stać mu się bliskim. Każdy z torów, po którym porusza się
los człowieka jest jednocześnie jego własnym,
jak i takim, który krzyżuje się z innymi torami. Przy każdym takim styku
grozić
może
kraksa.
A jeżeli ona nastąpi, jakże często zraniony
chowa się sam w mury psychiatrii, zakrywając się rękami ze strachu i kuląc dosłownie i
w przenośni, aby tylko nie zetknąć się z Innymi ludźmi, którzy widząc jego lęk
I rozpacz
mogą krzyknąć „ty wariacie".
Człowiek ten
boi się wyjść z tych murów,
a jednocześnie
przeklina je dopatrując się w nich źródeł swojej słabości. Ale czy tak jest?
Jakie slt naprawdę możliwości psychiatrów? Czy Istotnie
dokonują oni dosłownie i w przenośni lobotomii (tj. zabiegu operacyjnego na płatach czołowych) pozbawiając pacjenta Indywidualnego
widzenia świata i wszelkich
odczuć właści
wych wyższemu gatunkowi?

- Pytanie to wzbudza zawsze wiele emocji.
Szanuję stanowisko tych osób,
które z różnych powodów, .na przykład
religijnych; są przeciwko eutanazji. Przez
całe życie szanowałem opinie innych i w
tym wypadku nie czynię wyjątku. Dla
mnie eutanazja oz.nacza prawo do godz.i-

Pewien znajomy pisarz opowiedział mi fragment swojego opowiadania, w którym jego bohater, humanista nienawidzący wszelkiej przemocy, dojechał
do szpitala psychiatrycznego,
wokół którego zobaczył pielęgniarzy
w białych
fartuchach, wyraźnie czegoś szukających. Zapytani czego szukają,
odpowiedzieli że dziewięcioletniej dziewczynki,
która uciekła ze
szpitala. Zgroza ogarnęła bohatera. Tylu dorosłych, silnych pielęgniarzy, szuka jednej małej
dziewięcioletniej dziewczynki.
Pojechał dalej.
Oczxma wyobraźni
widział historię biednego
jasnąwłosego aniołka, którego zła macocha oddała do szpjta!a, a źli psychiatrzy przy pomocy brutalnych pielęgniarzy , trzymają w zamknięciu. Pomyślał, że musi o tym napisać w
prasie, musi pomóc biednemu dziecku, zanim
stanie sią ono ofiarą psychiatrii, pomóc mu odzyskać wolność.
Nagle zaczął jechać wolniej,
gdyż zobaczył idące drogą dziecko z wodogło
wiem. Wydając nieartykułowane okrzyki, machając w sposób nieskoordynowany rękami
I
śliniąc się, sz.ła drogą wyraźnie bez celu nieduża dziewczynka. Zrozumiał, że spotkał swoje-,
go jasnowłosego aniołka. Zatrzymał samochód,
siłą wepchnął do niego dziewczynkę i zawiózł
ją do oczekujących pielęgniarzy.
Myślę,

że nadal
postąpił
wozić dziewczynkę

pozostaje otwartym problesłusznie, czy powinien odprzemocą pod opiekę ludzi
kwalifikowanych w tym celu, czy też pozwolić
jej nadal wędrować w poszukiwaniu tej odrobiny wolności drogą, u kresu której czekała · ją
śmierć. Nie wiem
czy któryś z psychiatrów,
czy ich przeciwników może z całą pewnością
rozstrzygnąć co jest lepsze.
Otoczyć to nie mogące poradzić sobie dziecko
opieką nawet przymusową,
czy też pozwolić
mu biec naprzód, dopóki nie padnie z wyczerpania i głodu, po to tylko, aby chociaż przez
chwilę zachłysnąć się mogło złudzeniem wolnomem, czy

ści.

Czy zgadza się Pa.n z opinią, że
techniczny w medycynie niszczy
jej humanistyczny charakter.
-

postęp

-

serca?

weJ śmierci, prawo do współczucia c:do•
wiekowi. Dlaczego, na przykład, nie podnosimy alarmu w kwestii usuwania cią•
ży. Przecież usuwanie ciąży to również
rodzaj eutanazji. Nie dopuszczamy
do
narodzdn dziecka, które z różnych powodów nie ma szans przyjść na świat.
Zatrzymujemy czyjeś życie. Stosując eu·
tanazję, czynimy to samo. Jeżeli ktoś
jest przeciwko eutanazji, to dlaczego nie
jest przeciwko usuwaniu ciąży? . Zdaję
sobie sprawę, że wszedłem na dość śli
ski grunt i pewnie wiele osób się ze mną
nie zgodzi. Mają do tego prawo. Uwazam
jednak, że dz.lęki eutanazji możemy zapobiec nadmiernym cierpieniom chorego, wtedy, kiedy medycyna jest bezsilna.
Jeśli współczujemy beznadziejnie chorym
naszym ulubionym zwierzętom i usypiamy psy i koty, to dlaczego odmawiamy
prawa do współczucia ludziom. O::zywiś
cie, nie wyobrażam sobie, aby można by•
ło legalnie szafować tego rodzaju decyzjami. Ten bardzo ważny problem musi
rozstrzygnąć sam · każdy z nas. To jest
najbardziej osobista sprawa: moja, pani,
nas wszystkich.

-

Niestety, muszę się z tym zgodzić.
coraz częściej, że leka'fze stracili ' wiele ze swego dawnego stosunku do
pacjenta. Nawet najlepsze komputery i aparatura nie zastąpią chęci pomocy I
zrozumienia dla drugiego człowieka. Sam
nie czuję się winny i nie oskarżam innych. Nie wierzę zbytnio w maszyny,
przyrządy i komputery. Wierzę w lekarzy i pielęgniarki, które troskliwie o•
piekują się pacjentem. Myślę, że nie jestem w swoich poglądach odosobniony.
Obserwuję

- Czy nie sądzi
Pan Profesor, że
zdrowie i długie życie jest warunkiem
szczęścia. Przy wielu ok~zjach, nie tylko
na Nowy Rok,
życzymy sobie przede
wszystkim zdrowia.
- Nie, nie sądzę. Szczęście? To taka
osobista sprawa.
Jednym do szczęścia
potrzebny jest odpoczynek,
innym
jak mnie i moich kolegów - praica. To
bardzo względne pojęcie.

Rozmawiała:
l\IAŁGORZATA GOLICKA

Najczęściej psychiatrzy mają do czynienia 1
pacjentem, który zgłasza się sam, z nadzieją,
że zwierzając się ze swoich cierpień tli właśnie
znajdzie zrozumienie i pomoc, której nikt dotychczas nie potrafił mu udzeilić.
Czy ją znajduje?
Jaka jest liczba tych, którzy jakoby gnębią
i trzymają w szachu tysiące.
Niewiele osób
wie, że psychiatra przyjmuje w poradni przeciętnie sześć, a czasem i więcej osób na gogdzinę. W takich warunkach szansa na wza~emne poznanie i nawiązanie bardziej indywidualnego, terapeutycznego kontaktu, jest nikła.
W szpiialu natomiast jeden lekarz pełni dyżur
na sześciuset pacjentów.
Czy jest w stanie przy takiej proporcji w
sposób istotnym im pomóc? Nie wiem.
Wiem jednak, że psychiatrzy starają się robić ·w.:zystko, co jest w ich mocy, aby nie zawieść Gczekiwań, czują jednakże w miarę upływu lat coraz Wyraźniej,
że mury szpitala
wokół nich i wokół pacjentów coraz bardziej
się zacieśniają. Wielu lekarzy rezygnuje z tej
specjalności, nie mogąc dłużej pracować w warunkach, w których wszelkie idee nie wytrzy·
mują zderzenia z rzeczywistością.
Mury otaczające psychiatrię
mogłyby jui
runąć, pozwalając ludziom
z obydwóch stroo
poz.nać się lepiej. Lepsze poznanie na pewno doprowadzi do zredukowania Jęku. Albowiem czasem myśląc, że spotkamy śliczną dziewczynkę
spotykamy zaślinionego potworka, a oczekując
spotkania potworka, spotykamy śliczną dziewczynkę. A do rozstrzygnięcia z kim mamy do
czynienia, doprowadzić nas może jedynie lepsze
poznanie.
Mam również wątpliwości, czy słusznie robią
młodzi, zdolni, początkowo pełni zapału lekarze, którzy rezygnują z psychiatrii. Nigdy, bę
dąc w szkole, nie miałam pewności, czy Judym powinien był odejść wrzucając do sadzawki dyrektora, czy też zostać i starać się zmienić z.le warunki.
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Po przeczytaniu komunikatów
prasowych o wprowadzeniu abonamentów na mteko w proszku wpadłam w skrajną rozpacz. Do tej pory uganiałam się, żeby zdobyć kilogram mleka. Zwalniałam się z pracy,
żeby odstać swoje w kolejce. Wiedziałam dobrze, że poranna dostawa
tego produktu nie dotrwa do połud
nia. Kiedy nie udało mi się zwolnić
z pracy, pożyczałam u zaprzyjaźnio
nych matek.
Przecież to jest dla
dzieci <Zrtykul pierwszej potrzeby.
Teraz mleka, i owszem, ma być pod
dostatkiem, ale dla niemowlaków,
które nie skończyły jeszcze roku. Co
natomiast ja mam począć, skoro moja mala ma już półtora roku, a ntedawna próba przestawienia jej na
mleko butelkowe skończyła się dłu
gotrwałą chorobą? „.
Przytoczona wypowiedź Czytelniczki jest jednym z wielu sygnałów, jakie dotarły do naszej redakcji w ślad
za komunikatami o systemie ścisłej
reglamentacji pełnotłustego mleka w
proszku, który wszedł w życie 2 cze-r-

•
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•

~

•

bee ustawicznych, dotkliwych braków tego produktu może jest ł
słuszny. Niestety, w aposób administracyjny ustalono tu granicę wieku.
niemowlęcia, po przekroczeniu któ·
re; musi ono być już karmione mlekiem normalnym, butelkowym. A nie
;est to takie proste. My, lekarze zazwyczaj odradzaliśmy mlodym matkom zbyt wczesne rezygnowanie z
mleka w proszku.
Moim zdaniem
niemowlę
powinno być odżywiane
mlekiem w proszku do dwóch lat, a
czasami i dlużej. Granicy tej zresztą
nie · da ustalić s-ię jednoznacznie, do
każdego dziecka należy stosować indywidualne podejście. Zdarzają się
przecież częste przypadki niedoboru
lub braku laktazy u dzieci, kilkuletnich nawet, które po prostu nie tolerują mleka w postaci naturalnej.
Te dzieci skazane są na mleko w
proszku, gdyż mleka z ich jadlospisu
wykreślić całkowicie nie można, jako
że ma emo zasadnicze znaczenie w
żywieniu. człowieka, zwłaszcza w o-

wca 1980 r. Decyzja ta - zamiast
spodziewanej ulgi, żeby nie powiedzieć radości wzbudziła wiele niepokoju.
N A WYSOKIM SZCZEBLU
Nowy system sprzedaży mleka w
proszku jest następujący: wyznaczoale placówki handlowe wystawiać bę
dą na podstawie książeczek zdrowia
dziecka karty abonamentowe, opiewające na 2,5 kilograma mleka miesięcznie,
które wykupywać będzie
można do czasu ukończenia przez
dziecko jednego roku - na terenie
całego kraju w wytypowanych skle- .
pach.
W miejskim województwie
łódzkim sprzedaż taką . - na zasadzie
pełnej ciągłości prowadzić ma 50
placówek handlowych.
Decyzja ta zapadła na wysokim
15zczeblu. Zastępczyni dyrektora Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miasta
Łodzi Bogdana Sękowska prezentuje mi kilkustronicowy odpis dokumentu, podpisanego przez ministra
handlu wewnętrznego i usług, w porozumieniu z ministrem zdrowia i
opieki
społecznej
oraz prezesami CZSR „Samopomoc Chłopska" i
CZSS „Spdłem". No.si on nazwę:
Decyzja nr 2/KZR ministra handlu
;,:,.ewnętrznego i usług z dnia 10.04.
1980 r.".
- Sprawa mleka w proszku - mówi dyr. B. Sękowska - dojrzewała
do radykalnego rozwiązania od dłu

D!aczego za nieuczciwość pra- .
cowników hand!u, za jego niedowład
i balagan placić ma uczciwy obywatel? Dotychczasowy system sprzedazy
mteka za okazaniem książeczki zdrowia dziecka byl sluszny. Gdyby ta
zasada
była
ściś!e
respektowana,
m!eka by nigdy nie zabraklo. Tymczasem jak się okazuje, mleko to
„przepŁ~ wala" w hurtowych iLoś~iar.l_i
do prywatnych Lodziarni i cukiern~.
Czy rzeczywiście jesteśmy tak słabi,
że nie możemy przeciwdziaŁać takim
- latwym przecież do uchwycenia nadużyciom? Czy problem ten trzeba
bylo rozwiązać na zasadzie wylewania dziecka razem z kqpieLą?

W OPINII LEKARZA
mają przede wszystkim ci rodzice, których dzieci skonczyły już lub wkrótce skończą r~k.
Nawet i ci, którzy mają parom1~
sięczne zaledwie maluchy martwta
się, co się stanie, gdy prawo ich ~zie
ci do mleka w proszku wygaśme.
Decyzję powzięto w porozumieniu
z ministrem zdrowia i opieki społecznej, zaś abonamentowe
normy
obliczył Instytut Matki
i Dziecka.
Minister się nie martwi, nie protestował więc i rodzice powinni spać
spokoJnie, bez obaw o zdrowie włris
nych dzieci, o które zatroszczył sli:
tak wysoki urząd.
Niestety, wątpliwości mają również
i pediatrzy. Poprosiłem o opinię w
tej sprawie doświadczonego lekarza
praktyka, specjalistkę chorób dziecię
cych - dr Janinę Krawczyk, która
Wątpliwości

stwierdziła:

- Przyznam się, że decyzja o abonamentach wpędzila mnie w poważ
ne zakłopotanie. Sam pomysl - wo-
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Większo~ć ma chyba jednak
„dojścia" w handlu. Cena pan? Ja, proszę pana, placę w

będą wydzierane z kart abonamentowych lecz jedynie ostemplowywane
w kas-ie.
Instrukcja ma więc wydźwięk jedn9znaczny:
nowy system
uchronić ma
nieskazitelny handel
przed nadużyciami ze strony podstęp
nych matek!
O co więc tutaj chodz:i?
NIE TAKI DIABEL STRASZNY
Na kilka dni przed ogłoszeniem
decyzji odwiedziłem jedną - z 11
na terenie Łodzi - placówek handlowych, sprzedających mleko w
proszku: sklep Wojewódzkiej Spół·
dzielni Mleczarskiej przy ul. Piotr·
kowskiej 22. Mleka, oczywiście, nie
było, tylko przy wyjściu poniewiera ły się puste opakowania. Krótka roimowa z kierowniczką sklepu, Gene~
wefą Dobroszek:

iwo;e
mówi
„swoim" sklepie po 40 .d od pudelka, co
daje mt 80 za kg, czylt 8 litrów mleka po 10 zl. Co na tym zarabiam?
Po pierwsze, odpada mi transport
konwi. Po drugie, nie ma ryzyka, że
mleko się trafi do kitu. Po trzecie,
w razie niepogody nie stracę, mleka
nie muszę wylewać do rynsztoka, bo
proszek przecież nie kwaśnieje.
A
jak u mnie się nie marnuje, to i
państwo na tym korzysta, no nie?
Po czwarte, mam z glowy san-epul
i spokojny sen, że się ludzie u mnie
gronkol.vców nie najedli. Żebym to
mógl kupić legalnie, to pewnie, że
bym tę samą cenę państwu. placil,
bo co ma się na mnie sklepowa wzbogacać, a ludzie wilkiem patrzeć, jak
na jakiego przestęp:!!{!
Dzieci i lodziarze nie są jedynymi

Mleko dostajemy trzy razy w
tygodniu. Po 600 kilogramów. Taki
jest rozdzielnik. Cala dostawa starcza ledwie na jedną zmianę: tloTc,
ścisk i po mleku. Jak nigdzie nie
ma mleka, to ludzie ł i Piotrkowa

pretendentami do mleka w proszku
jeszcze turyści, którzy targają ze
sobą za granicę mleczny proszek, żeSą

BURZA

WSZKLANCE„.
MLEKA

kre-sie dzieciństwa. Decyzją tq jestem
giego czasu. Mimo dostaw utrzymuzaniepokojona również i z tego pojących się na stałym poziomie, wła
wodu, że obowiązywać ona zaczyna
śnie Latem występowal dotkliwy niew okresie letnim, który .jest szczedobór mleka. Nie jest żadną tajemgólnie Pf~eciwskazany do wprC?wa-,
nicą, że mteko w proszku wykupy- · · dzania tego typu zmian w żywie'ąiu.
wali - ;w •calym ~resztą krąju . niemowląt. . Przestawie11i~ trży'h,a~.to
prywatni ·wytwórcy Lodów ' i wlf7'o'lfóto'
miesięcznego powiedzmy nieciastkarskich, powodując się tu wzglę
mowlaka z mleka w proszku na mledami tak ekonomicznymi, jak i sako buteikowe grozi poważnymi zanitarnymi. Nowy system zagwaranburzeniami jego organizmu, niesły
tować · powinien prawidlowe zaopachanie przecież wrażliwego. Niewieltrzenie w
ten deficytowy artykul
kie też pocieszenie, że mleko w
wszystkie niemowlęta w wieku do
proszku typu „Bebiko" czy „Laktojednego roku. Ewentualna nadwyżka,
wit" nie podlega tym ograniczeniom.
a taka wystąpi na pewno, gdyż doPrzestawienie malego dziecka z prostawy będą nieco większe, sprzedastego mleka w proszku na tego rowana będzie poza abonamentami.
dzaju witaminizowane mieszanki jest
Na temat zasadności tej decyzji
także niebezpieczne dla jego zdrowia
pani dyrektor woli się nie wypowiawłaśnie szczególnie w okresie
Letdać, wyjaśniając: - Decyzja zapadŁa
nim.
na szczeblu ministerstwa, naszym
WĄTPLIWOSCI MOŻNA MNOZYC
zadaniem jest więc sprawne i praDecyzja ta sprawia wrażenie
widłowe wcielenie jej w życie, a me
mówiąc najoględniej nie do koi1dyskutowanie nad tym, czy jest słu
ca przemyślanej. Także i pod wzglę
szna, czy też nie.

Tymczasem wiele wątpliwości co
do słuszności tej decyzji mają rodzice małych dzieci. Jeden z naszych
rozmówców pyta wręcz:

•

dem organizacyjnym.
Każda matka w każdym z wyznaczonych sklepów o każdej porze dostanie należną jej dziecku abtmamentową porcję mleka?
Może z początku, przez tydzień czy
miesiąc,
kiedy trwać będzie akcja
„mleko" i wszyscy „święci" - włąc7.
nie z inspekcją handlową - czuwać
będą nad jej sprawnym przebiegiem,
kiedy personel sklepów - w obawie
przed kontrolami
ściśle jeszc:re
przestrzegać będzie
nowych zasad,
kiedy służby zaopatrzeniowe i transportowe stać będą na · baczność czekając na telefon, że w sklepie nr 1
w Parzęczewie (to nie kpina, lecz
autentyk: jeden z wytypowanych
sklepów) zabrakło właśnie mleka i
trzeba je na gwałt dowieść.
Z początku, a potem?
Wszystko
wróci do normy. W sklepie przy ul
Dostojewskiego 2 (Widzew-Wschód)
matki wykupywać będą mleko na
potęgę, tak że ciągle go będzie brakowało, podczas gdy matki te wsi
Lubiankowo karmić będą swoich
roczniaków mlekiem prosto od krowy, przez co półki sklepu nr' 11 uginać się będą od przeterminowanego
mleka.
Gorzej: przedsiębiorczy personel
sk.lepów zorientuje się szybko, że
może spcl<kojnie nadal
zaopatrywać
w ten cenny produkt swoich stałych
odbiorców z sektora prywatnego. Jl'dynie pewnie nieoficjalna cena pod·
skoczy, bo będzie po temu okazju.
A ryzyko? Zadne! Będą przecież nadwyżki, które dadzą się łatwo „pomylić" z mlekiem abonamentowym.
D9 tego zaś sprzedaż na abonamenty (w przeciwieństwie do talonów na
cukier) nie będzie w żaden sposób
rejestrowana. To znaczy będ'lie, ale
nie w tę stronę! Instrukcja bowiem
przewiduje, że miesięczne talony nie

Trybunalskiego ł z Rawy Mazowieckiej do nas pr;zyjeżdżają. Ale tylko
w sezonie !J)iosenno-letnim, bo jesienią czy zimą· mleka nam w zasadzie
starcza, ehociaż dostawy bywają nawet; n\eco mn!ejsze.
'

• Dystrybutorem mleka • jest w''ł.Jótlzl
·- a w kraju analogicznie - Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska. W
1975 roku sprzedała ona mleka w
proszku 654 tony, w 1976 - 794 tony, w 1978 - 886 ton, a w 1979 859 ton.
Rozmawiam z-cą prezesa zarządu
Stanisławem
Fontańskim
oraz
z-cą dyrektora Zakładu Obrotu Towarowego WSM - Henrykiem Wojdą:

-

Mleko w proszku otrzymujemy
rozdzielnika. Przedtem sprawa ta
Leżała w gestii Centralnego Zwtązku
Spóldzielni Mleczarskich.
Byl to
zresztą okres, kiedy nie występował
jeszcze tak ostro deficyt. W ostatnim
czasie wielkość przydziałów ustala
Ministerstwo Handlu Wewnętrzne170
i Usług wspólnie z CZSS „Spolem",
które jako podstawę obliczeń przyj-

z

mują

liczbę

niemowląt

zgłoszoną

przez dane województwo. Ponieważ
jest to rozdzielnik dość sztywny,
wiele mleka „odpłynęło" z dużych
aglomeracji miejskich na wieś, gdzi<'
zapotrzebowanie na "mleko w proszku.
jest z natury rzeczy odpowiednio
mniejsze. Nie to jednak przesądza r.
dotkliwych brakach na rynku. Nie•
dobór ten - jak wiemy - ma charakter zdecydowanie sezonowy:
utrzymuje się od maja do września.
W pozostalych porach roku popyt
niema! równoważy się z podażą. Publiczną tajemnicą jest, że latem spora część „proszku" sprzedawana jest
nielegalnie prywatnym producentom.
Charakterystyczne, że jeszcze parę
lat temu potentatem w
produkcji
lodów byla spółdzielczość mleczarska, teraz zaś sektor prywatny tak

dalece

się

rozwinąl, że zdystansował
calkowicie. A produkować lody

nas
Ż mleka ~ proszku opłaca się drobnym wytwórcom z wielu powodów.

PO DRUGIEJ STRONIE LADY
Rozmawiam z prywatnym wytwórcą lodów.
-Byl taki czas, że wymagano od
nas bezwzględnie, żebyśmy do produkcji Lodów używali tylko proszku,
bylo go pewnie wtedy pod dostatkiem, · a teraz klops! Lato idzie
i czlowiek musi „glówkować". Nie
tylko u mnie mógłby pan w koszu
od śmieci znaleźć kartotiiki po mleku. Każdy ratuje się, jak może. Są
na pewno frajerzy, co ciągle z prawdziwego mleka robią. Są też tacy,
co mają BWoich „współpracowników"
z książeczkami zdrowia, na które
wykupują po dwa
opakowania na
?'az, obracając w kilku. sklepach.

v

by zaoszczędzić parę dolarów czy lewów. To jednak margines.
Liczebniejszą grupę stanowią zapewnie emeryci, zwłaszcza samotni,
chorzy, nied"ołężo.L Litośqiwsze ekspedientki nie jednemu z nich sprzedawały do niedawna na lewo mleko
w niewielkich ilościach. Właśnie,
niewielkich.
Samotni, potrzebujący
przysłowiowej szklanki mleka dziet1nie.
Chorzy czy zniedołężniali, dla
których codzienne wędrówki do sklepu są poważnym problemem, zaś na
opłacanie roznosiciela po prostu ich
nie stać. Często to mleko było dia
nich zbawiennym produktem.
Nie wiem, czy zadano sobie tru<l,
aby dokonać przybliżonego chociaż
szacunku faktycznych potrzeb. Szasunku, który uwzględniałby wszyst, kich zainteresowanych, od niemowląt,
poprzez małe dzieci, turystów i emerytów, do prywatnych lodziarzy, którym można by przecież zaproponować zaopatrzenie w hurcie po odpowiednio podwyższonych cenach, w
przypadku zaś wykrycia nielegalnych
źródeł zaopatrzenia surow-0 ich
karać!

W ogóle, czy możliwe byłoby zwię
kszenie produkcji tego mleka do rozmiarów równających podać z popytem?
MOC CZY CHCIEC
Łódż otrzymuje mleko z proszkowni w Krośniewicach.
Krośniewice, Słupsk, Siedlce, Rypin i Września. W tych pięciu miejscowościach z początkiem lat pięć
dziesiątych uruchomione zostały ·
z inicjatywy i z pomocą UNICEJf pierwsze w Polsce proszkownie mleka dla niemowląt. Był to jeden z
punktów programu walki
tak,
walki! - o zmniejszenie śmiertel
ności
i zachorowań u niemowląt.
Wzrastające szybko potrzeby doprowadziły do wybudowania w następ
nych latach pięciu dalszych proszkowni mleka pełnotłustego w MławiP,
Kcminie, Krotoszynie, Lipsku i Sieradzu.
Krośniewice
jeden z najstarszych, bo liczących pół wieku, zakładów mleczarskich w kraju są
już po kolejnej modernizacji. Częsć
urządzeń
i
aparatury
UNICEF
wymieniono
na
nowe,
wydajniejsze.
Zwiększyła się produkcja
mleka w proszku: z 1149 ton w 1956
roku do 2 800 ton w 1979 roku.
- Ilość ta jest górnym pulapem
naszych możliwości - mówi dyrektor krośniewickiego zakladu, Zenon
Matraszek. - Właściwie przekroczyliśmy już o kilkaset ton wŁasne zdolności produkcyjne. O dalszym zwięk
szaniu Pl'f'dukcji nie ma mowy bet
rozbudowy zakladu, co po~tulujem.y
od pewnego czasu, zwłaszcza że nie
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chodzi tu o poważne przedsięwzięci•
inwestycyjne. Rzecz sprowadza się Ul
zasadzie do dobudowania, mówiąc
najprościej, drugiej „wieży", slużąc~J
do odparowywania mleka, a także do
drobnych uzupełnień w posiadanym
sprzęcie. W ciągu dwóch lat mogLtbyśmy podwoić produkcję pelnotlustego mleka w proszku. Jeszcze jednak
nie ma decyzji w tej sprawie, która
rozpatrywana jest przez naszą cen~
tratę.

Centrala - to Centralny Związek
Rolniczych „Samopomoc
który podaje następujące
da,ne:
Mleko w proszku dotowane jest w
wysokości 28 zł za 1 kg, a więc paczka mleka powinna kosztować 33,50,
a nie 19 zł, jak obecnie.
Wzrost produkcji mleka w proszku:
1970 - 8,9 tysiąca ton, 1975 - 12,'1.
tysiąca ton, 1978 19,8 tysiąca ton.
Modernizacja, a zwłaszcza przystosowanie linii produkujących mleko
odtłuszczające, w Pińczowie, Lipsku
i Sieradzu miały zwiększyć krajową
produkcję do 23 tysięcy ton roc:imie.
Inwestycje nie przebiegały jednak
zbyt pomyślnie, gdyż - na przykład
- w proszkowni sieradzkiej, któ1·a
miała korzystać z kotłowni tamtej•
szej „Siry", trzeba było budować ko•
tłownię własną, co spowodowało, że
mleko w proszku dla niemowląt pr<>dukowane jest obecnie w Sieradzu
z przerwami i w ilościach szczątko
wych: na pełną produk<:ję trzeba bę·
dzie jeszcze poczekać.
„Samopomoc Chłopska" planowała
ponadto na lata 1981-85 budowę nowych zakładów w Słupsku i Rzeszowie, a także rozbudowę proszkowni
w Chodzieży 1 Krośniewicach, co
miało już zaspokoić nasze potrzeby.
Proszkownię mleka odtłuszczanego
wzniesiono w ostatnich latach w Kut„
nie, czyli kilkanaście kilometrów od„.
Krośniewic.
Dyrektor Z. Matrauek
z krośniewickiego zakładu nie chciał
się, niestety, wypowiadać na ten temat, aczkolwiek - przyparty do mu•
ru
przyznał, że sensowniejszym
rozwiązaniem byłaby rozbudowa proszkowni w Krośniewicach. Tak, le~z
Krośniewice to rynek, a Kutno rolnictwo, bo proszkowe mleko odtłuszczone przeznaczone jest na paszę.
O ile mleko dla niemowląt produkuje tylko dziesięć proszkowni, to
mleko dla cieląt aż kilkadziesiąt.
Rozmiary i dynamika produkcji mle.o
ka paszowego są również dużo wyż
sze.
Czy zmniejszenie jego produkcji na
rzecz „proszku" pełnotłustego jest
możliwe? Nie jest to wielki problem
inwestycyjny - w grę wchodzi tu
kilka urządzeń z pakowarką mleka
w torebki polietylenowe na czele. Są
oczywiście, problemy technologiezne'
są inne przeszkody, w sumie jednak
nie jest to zbyt skomplikowana operacja. Zwłaszcza, że w grę wchodziły
by tu nieznaczne w sumie przesunię
cia w strukturze produkcji. Dlaczeg:>
mówię o przesunięciach?
Nikt bowiem rozsądny w obecnej sytuacji
nie może idę domagać wielkich i.n·
westycji.
Czy mleko paszowe jest tak nie·
zbędne dla naszego rolnictwa? Czy
aż w takich ilościach? Podobno tak,
chociaż nikt na szczęście - nic
próbuje utrzymywać, że cielę jest
ważniejsze, niż półtoraroczne dziecko
lub schorowana staruszka.
Przyjmijmy jednak, że mleko paszowe jest wręcz niezbędne, że musimy wciąż zwiększać jego produkcję,
lecz nie sposób pominąć i w tej sprawie pewnych wątpliwości, którym
dał wyraz jeden z moich rozmów·
ców, rolnik ze wsi podłódzkiej:
- Z tym mlekiem na paszę, to jest
tak: trzymam bydŁo mleczne, to i
Spółdzielni
Chłopska",

kontraktuję

mleko.
Wożą to moje
a to panie, przecie woda
prawie sama - kilometry cale, żeby
je odwirować i odparować, na proszek przerobić. A potem ja ten proszek ku~uję, do chalupy wiozę, wody
dolewam i bydelko poję. Próżne to
wożenie i cala robota. Zebym to ja
jeszcze swoje mleko z powrotem dastal, a tak to nie wiem, czy ten drugi dostawca czegoś w bańkę nie
wsypal
albo
nie
dolał,
żeby
mu nie kwaśniało? Albo co gorsza,
czy jego krowa
przypadkiem nie
jest chora i moje się pozarażają.„

mleko -

Produkcja, skup i przerób mleka
to temat sam w sobie, wymagający
odrębnego, głębokiego potraktowania,
Pełnotłuste zaś mleko w proszku, to
drobny wycinek tej niezwykle skomplikowanej dziedziny naszego życia
gospodarczego. Drobny, ale jakże do.o
kuczliwy, czekający wciąż na kompleksowe i perspektywiczne rozwią
zanie, jakim na pewno nie jest „Decyzja nr 2/KZR ministra handlu wewnętrznego i usług''.
Zamiast
końcowego
komentan:a
przypomnijmy tylko, że Polska ze
swoim.i 17 miliardami litrów znajduje się na pi1tym w świecie, a czwar•
tym w Europie, miejscu pod wzglę•
dem produkcji mleka. W wymiarze
globalnym. Przeciętna natomiast na
jednego mieszkańca jest jeszcze bardziej imponująca: z naszymi 487 litrami wyprzedzani jesteśmy zaledwie
przez Nową Zelandię i nieznacznie przez NRD.

SYLWETKI
Kiedy się czyta po latach manifesty polskich
kolorystów, uderza w nich niezachwiana wiara
w autonomiczność wypowiedzi malarskiej, wiara wspólna chyba wszystkim poszukiwaniom,
które miały na celu oczyszczenie sztuki z o'Qcych
naleciałości. Przypomnijmy choćby słynną wypowiedź programową kapistów, którzy na postwierdzali przecież,
czątku lat trzydziestych
że „głównym warunkiem powstania obrazu jest
jego koncepcja malarska. Niezależnie od tego
czy

plótno bylo malowane z

wyobraźni

WYRAZI
TAJEMNIC

a następnie profesor i wieloletni reurodzi!
ktor Akademii Zamojskiej
się w Brzezinach około 1560 roku w
rodzinie mieszczańskiej. Był on ciotecznym bratem Szymona Szymonowica - znanego poety łacińsko-pol
skiego i filologa.
Adam Burski kształcił się począ
tkowo w lwowskiej szkole katedra!-

·KONIRAD f1REJDUCH

WIATA

Zdzisław Głowacki
dokonywał

nowych.

z pasją debiutanta będzie
poszukiwań formalnych.,
Foto: R. ŁUCl/SZl/1'

ogóle nie mogło być mowy. Schematyzm był
niekorzystny dla przyszłości polskiej sztuki
nie tylko jako doktryna fetyszyzująca wartości
pozaartystyczne. Od stereotypów ideologicznych
i politycznych znacznie groźniejsże były steresię
stał
jednak
A
personalne.
otypy
prawda
co
już
schyłkowym
w
cud:
Głowaobrazy
schematyzmu,
okresie
dalekie od koturnowej sztywności
ckiego,
obowiązującego kanonu, utorowały . sobie wrencie drogę do publiczności; przyszły zakupy l
uznanie. Kiedy oglądałem te prace na retrospektywnej, jubileuszowej wystawie Głowackie
go torganizowanej niedawno w Muzeum Historii Miasta Łodzi uderzyła mnie ich świeżość
spowodowana chyba tym, że artysta świadomie
czy nawet nieświadomie przemycił do nich
podstawowy postulat kapistów: · rozwiązanie
czysto malarskie. Oczywiście odpowiednio zmodulowany, gdyż kompozycję barw musiała zastąpić kompozycja przestrzenna. Ale ze swoim
przygotowaniem warsztatowym mógł się Gło
wacki pokusić o malowanie portretów łlw
cześnie popularnych ludzi.
Rzecz paradoksalna: nie była to ze strony
Głowackiego koncesja na rzecz nowej ideologii,
na rzecz dokonywającej się rewolucji społecz
nej. Wybory polityczne, rózterki ideologicz.ne,
miał już dawno za sobą, wychował się przecież
w środowisku lewicy społecznej, w łódzkiej r.r
dzinie o robotniczej tradycji. Musiał za to rezygnować, jak niemal wszyscy w. tym czasie,
z poszukiwań osobistych, z twórczej przygody.
Ale z próby tej wyszedł zwycięsko, swoją malaTską p:isją potrafił mimo wszystko złamać
obowiązujące schematy i socrealistyczne prace
bronią się z perspektywy czasu.
Przełom październikowy, nowa polityka kulturalna zapewniająca swobodny I nieskrępowa
ny rozwój każdemu artyście otworzyły prz"d
Głowackim nieznane dotąd możliwości. To nie
przypadek, że wziął udział w decydującej o
utl'Waleniu się nowych tendencji słynnej wy-

nej, zaś od roku 1579 studiował w
Akademii Krakowskiej. W roku 1580
bakałarza nauk
otrzymał stopień
wyzwolonych (bakalaureat ....: najniż
szy tytuł naukowy), a potem powostanowisko nauczyłany został na
ciela w szkole katedralnej we Lwo(1587wie, której przez kilka lat
1590) był rektorem. Po ponad dziesięcioletniej

BURS IUS

stawie w warszawskim Arsenale, która trwale
zapisała się w annałach polskiej sztuki.
W Łodzi, w roku 1955, takim „arse.nałem"
była indywidualna wystawa Głowackiego w galerii IPS w Parku Sienkiewicza, na której,
jako jeden z pierwszych w Polsce (nie wolno
bowiem zapominać o poszukiwaniach Tadeusza
Kantora) artysta przedstawił prace taszystowskie. Ale taszyzm Głowackiego nie był tylko

czy

t natury, zawsze musi być widoczny malarski·
T:i
powód, dla którego zostalo stworzone".
szkoła, która demonstracyjnie odwracała się od
wszelkich „niemalarskich" treści, która przedmio,t em swego zainteresowania uczyniła grę
światła i cienia, głównie zresztą światła uzyskiwanego za pomoci rozbielonych kolorów,
wydała artystów tej miary, co J. Cybis, T.P.
Potworowski, Z. Waliszewski czy wreszcie H.
Rudzka-Cybisowa. Czy można się dziwić, ŻP.
absolwent krakowskiej ASP Zdzisław Głowacki,
uczeń H. Rudzkiej-Cybisowej przejął się postutem, że „plótno musi być rozstrzygnięte po
m Larsku"? Koloryzm w Polsce był spóźnionym
powiewem dwudziestowiecznej sztuki europejskiej rodem z Paryża, ale mimo anachronicz. ności swoich postulatów teoretycznych, był
przede wszystkim szkołą doskonałego warsztatu. I jeśli dziś podziwiamy u Głowackiego pewność pędzla, kunszt w rozkładaniu rytmów.
to na pewno musimy wspomnieć arty.stów, którzy patronowali jego debiutowi.
Był to zresztą debiut spóźniony przez wojnę,
która pokrzyżowała plany młodziutkiemu studentowi krakowskiej akademii. W czasie okupacji, imając się najrozmaitszych zajęć, od ·
przewijania silników elektrycznych po ukoń
czony kurs buchalterH, który zapewnił mu
skromne stanowisko urzędnicze w częstochow
skim „Stradomiu", nie chce wyrzec się całko
wicie marzeń o działalności twórczej. Maluje
wówczas wiele akwarelowych portretów na zamówienie prywatnych mecenasów z kręgu czę
stochowskiej inteligencji. Nie potrafimy dziś
nic powiedzieć o tych pracach, nie wiemy nawet, czy się któraś zachowała, ale nie lekceważyłbym tego okresu „amatorszczyzny" w ży
ciu Głowackiego jako ważnego etapu zdobywania samodzielnych doświadczeń w sztuce portretu, której do dziś pozostał wierny.
Profesjonalny debiut Zdzisława Głowackiego,
który wyznacza jego pierwsza indywidualna
wystawa zorganizowana w r. 1949 w Zakopanem, zatytułowana ,,Sport w sztuce", związa
ny jest zresztą nie z malarstwem, a z grafiką.
Nie bez wpływu na to ukierunkowanie pozostawała chyba sytuacja materialna młodego artysty: zakup farb, płótna, ram i blejtramów
to już inwestycje, podczas gdy w grafice wystarczy piórko i karton. W tym samym roku,
po powrocie z Krakowa do Łodzi, która jest
rodzinnym miastem Głowackiego, otrzymuje
asystenturę w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Atmosfera uczelni, ówczesne spory ideowo-artystyczne w gronie profesorów reprezentowanych przez takie nazwiska jak Ormezowski, Jaeschke czy Byrski z jednej strony i Strzemiński, Wagner czy Modzelewski z drugiej,
nie . pozostałą.,. bez wpłrwu na poglądy I ~wo1ucję twórczą młodego malarza. Teoria widzenia zdobywała sobie coraz większe prawo obywatelstwa, choć i postimpresjonizm nie rezygnował ze swoich pozycji. Można zaryzykow;oć
twierdzenie, że to postimpresjonistyczny koloryzm dał Głowackiemu przygotowanłe warsztatowe, podczas gdy teoretyczne postulaty Strzemińskiego I jego szkoły, wyczuliły go na spoObie tendencje stały slę
łeczny sens sztukL

uczonych
Do najwybitniejszych
polskiego Odrodzenie pochodzących
należał
z terenu Polski centralnej
niewątpliwie Adam Burski (Bursius).
Ten czołowy przedstawiciel polskiej
filozofii renesansowej I świetny filolog, profesor Akademii Krakowskiej,

zresztą wkr6tce niemHe widziane, gdyż nastąipił
okres schematyzmu, który głównym bożysz<:zem
uczynił temat, a nde jego rozwiązanie formalne,
chociaż swoistej kodyfikacji uległy nawet sprawy warsztatowe. Głowacki, przypisany mechanicznie do k<>loryzmu, nie miał wtedy łatwego
życia, jego obrazy z trudem torowały sobie
drogę na wystawy okręgowe, o prezentacjach
indywidualnych w ówczesnych warunkach w

ożywionej

działa1ności

pedagogicznej na gruncie lwowskim,
w roku 1593 zdobył kolejne stopnie
akademickie (naukowe) - magistra
i doktora fi1ozofii. Wtedy to zaczął
wykładać w krakowskiej wyższej uczelni, obejmując w niej katedrę na
Wydziale Nauk Wyzwolonych.
Kiedy w roku 1595 Jan Zamoyski
- konclerz i hetman wielki koronny
- zakłada Akademię w Zamościu,
to jednym z jej organizatorów
obok Szymona Szymonowica i Szymona Birkowskiego (filozof, lekarz,
tłumacz, wydawca, profesor I rektor
zostaje
Akademii Zamojskiej)
właśnie Adam Burski. Niedługo też
po tym wamych w dziejach polskiej

który
reakcją na ograniczenia schematyzmu,
musiał ustąpić pod naporem nowej fali. Taszyzm był jakby powtórnym debiutem malarza,
który mógł wreszcie odsłonić swoje prawdziwe
oblicze. Postimpresjonistyczny koloryzm postarzał się już bardzo w Europie, zwłaszcza w świe
Ekspresjonizm typu
tle doświadczeń wojny.
informel dawał znacznie większą szansę sponfanicznej wypowiedzi, był jednocześnie próbą
dojrzalszego warsztatu, gdyż pozornie niekontrolowana gra farb rozlewanych po prostu na
płótnie, wymagała od artysty znacznego dczamierzony efekt.
świadczenla, aby osiągnąć
Poszukiwania taszystowskie spożytkował potem
Głowacki z nowodzeniem w ~rafice jako ilustrator książek. Znalazł tam własny, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, język przekazu.
To chyba już wtedy ttodziło się w Głowackim
przekonanie, które wyraził w lapidarnym zdaniu: „Abstrakc;onfzm to realizm XXI wteku".
W eliminowaniu wszelkich aluzji do form obserwowanych w naturze widział szansę rozwojową
sztuki malarskiej zagrożonej przez rozwój fotografii, kina I telewizji. że niebezpieczeństw„
to jest realne, potwierdza nam choćby moda
na hiper-realizm i wszystkie próby odrodzenia
naturalizmu. Dla Głowackiego te zimne, pokolorowane fotografie są już nie tylko iluzją rzeczywistości. którą malarstwo starało się w róż
nych okresach naśladować, ale wręcz iluzją
m::ilarstwa, czemu nie raz dawał wyraz w swoich wypowiedziach programowych.
Reakcją na to „zwyrodnienie" sztuki malarskiej mogło być tylko odejście od wszelkiej
łluzjł, nawet iluzji trzech wypilar6w. Stąd chyba zrodził się stały cykl obraz6.w-relief6w stanowiących próbę połączenia dwójwymlaroweJ
przestrzeni malarskiego płótna z wymiarem
trzecim. dosłownym, konkretnym. Robią te obrazy wrażenie jako całość, zwłaszcza kłedy prześledzi się grę rytmów, bo świadomie unika Gło
Wi>cki gry Unii.
Cykl kolejny, który można nazwać „biologłcz-

jakim niewątpliwie
oświaty fakcie,
było powstanie wspomnianej uczelni,
powołano go na katedrę filzofil moMiało to
ralnej w tejże akademii.
Na
miejsce w styczniu 1597 roku.
wymienionej
stanowisku profesora
katedry uczony z Brzezin pozostawał
aż do śmierci (zmarł 15 lutego 1611
roku), pełniąc swe obowiązki gorliwie I właściwie. Dowodem uznania
dla jego działalności pedagogicznej
i organizacyjnej było wielokrotne
obdarzenie go - równocześnie z zajmowaniem stanowiska profesora zaszczytną funkcją rektora Akademii
Zamojskiej. Swemu bliskiemu współ
pracownikowi Jan Zamoyski powierzył wychowanie syna Tomasza.
Do wymienlo~ych już zasług Adama Burskiego należy dodać i to, że
był on inicjatorem ruchu naukowego
przedsięwzięć naukowoi szeregu
-wydawniczych. Zapisał się na trwałe w dziejach jako współtwórca DruAdam Burski
karni Akademickiej.
stał na czele profesorów walczących
o świeckość Akademii Zamojskiej i

Wczclcu.o Kondek: Don Kichot.

nym", świadczy o tym, te granice spekulacji
teoretycznej są dzisiaj w sztuce mimo wszystko
nie
wąskie, że odejście od przedmiotowości
oznacza całkowitego wyzwolenia, gdyż rzeczywistość upomni się w końcu o swoje prawa.
Cykl „biologiczny" to cykl z pozoru abstrakcyjnych obrazów, w rzeczywistości zaś naśladow~
nie immanentnych form natury. Nie chodzi tu
o naśladownictwo sensu stricto
oczywiście
wszelki imitacjonizm jest Głowackiemu pro·
gramowo obcy. Są to raczej obrazy o ładunku
filozoficznym, dalekie jednak od jakiejkolwiek
f.abularyzacji czy literackości. Na swoich płót
nach artysta stara się wyrazić jakby kod przestrzenny przyrody, która nie zna linii prostych;
ani koła, jako sztucznych tworów człowieka
wraz z całą nauką geometrii.
Myślę, że ta wizja wyrażenia po malarsku
tajemnicy świata, nie opuszczała Głowackiego
nigdy, choć nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa. Jest przecież artystą poszukują
cym, który próbuje się sprawdzać nie tylko
w różnych formach wypowiedzi, ale także w
różnym tworzywie. Przecież wcale nie marginalną część jego twórczości stanowią mozaiki,
1 upodobaniem też próbował zrealizować się
w technice sgraffito, choć wobec oszczędnoś
ciowych budżetów budownictwa sztuka monumentalna ma stosunkowo skromne u nas mntliwości. Nie zaniechał też Głowacki swoich
Zwraca
portretu.
poszukiwań w dziedzinie
zwłaszcza na siebie uwagę ogromny cykl zatytułowany „Galeria Budowniczych Polski Ludowej". Obrazy te wyrosły z najlepszych doświad
czeń humanizmu heroicznego, który był zawsze
w tradycji polskiej kwalifikacją etyczną i ideową. Głowacki ukazał nam na tych portretach
ludzi żywych, myślących, trapionych rozterkami.
Nie wątpię, te Głowacki z pasją debiutanta
będzie dokonywał nowych poszukiwań formalnych. Jego temperament twórczy wymaga cią
głego ruchu, który także jest jednym z pryn.
cyplów przyrody.

jej niezależność od władz duchownych.
W obfitym dorobku pisarskim uczonego (drukowanym i pozostałym
w rękopisach) największe znaczenie
ma „Dlalectica Ciceronis" („Dialektyka Cycerona"), składająca się z siedmiu ksiąg, wydana w Zamościu w
roku 1604. Praca ta powstała z iniktóry
cjatywy Jana Zamoyskiego,
chciał, ażeby obok Arystotelesa, poznano także zasady innych szkół fia zwłaszcza stoickiej.
lozoficznych,
odtworzył w swym
Adam Burski
co stanowiło
dziele logikę stoików,
doniosły czyn naukowy. Jego „Dialektyka", na 16 lat przed ukazaniem
się pracy angielskiego filozofa Francisa Bacona pt. „Novum Organum",
dała podstawę empirycznej metodologii nauk i nowy wykład praw logiki zdaniowej. Posługując się formą
dojrzały
dyskusji, przedstawia ona
wyraz renesansowego eklektyzmu w
dziedzinie teorii poznania i logiki.
Adam Burski, zachowując stanowisko eklektyczne, przychyla się ku

1
. teorii poznania i logice stoików,
i empiryzmem.
jej sensualizmem
dla metodologii
Szczególnie ważne
przez niego
jest zwrócenie
nauk
uwagi na indukcję jako postępowa
nie poznawcze.
Na zakończenie warto zacytować
opinię Adama Andrzeja Witusika o
uczonym rodem z Brzezin, zamieszczoną w książce pt. „O Zamoyskich,
i Akademii Zamojskiej"
Zamościu
(Lublin 1978) wydanej z okazji obchodzonych obecnie uroczystości 400lecia Zamościa:
samodzielną,
„Burski był naturą
punkt wimiał własny, krytyczny
Cechowała go niezależność
dzenia.
ruchliwość i rzutkość,
charakteru,
samodzielgłód wiedzy ! poznania,
ność umysłowa I niechęć do utartych
szlaków. Zakochany w pięknie myśli
antycznego świata, szerzył słowem i
piórem zamiłowanie zarówno do mówców starożytnych, jak i do etycznopolitycznej myśl! grecko-r1ymskiej".

HENRYK SZUBERT

Lłtogra.fi•
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w Łodz!
Po pierwszomajowych wypadkach
atmosfera jakby aię nieco uspokoiła. Docierają
do łodzian wiadomości o tym, co działo się 1
maja 1905 roku w innych miastach Królestwa
Polskiego. 5 maja 1905 roku „Rozwój" donosi
.1: Warszawy:
„Dziś rano po kilkudniowej przerwie wyszb
pisma warszawskie. W dniu ' bm„ Jak donosi
„Goniec Warszawski", od rana 1apanował zw:rkły łryb życia: otwarto •klepy, magazyny, na
ulicach pojawiły się tramwaje ł dorożki".
nadal było niespokojnie.
Ale w Warszawie
Podobnie zresztą jak w Łodzi. W tych dniach
chowano właśil!ie ofiary pierwszomajowych
starć z policją i wojskiem.
w kores„W ciągu ostatnich dni - pisało
pondencji z Łodzi pismo SDKPiL „Z pola walki" - w Łodzi zostało ranionych I zabitych oosób. Jest to
cz ter d z le 1 tu
gółem koło
liczba najniższa, ponieważ odpowiadająca daZabitych Jest co najmniej
nym urzędowym.
osób (sześć nazwisk jest nam znadziesięć
nych").
na cześć
SDKPiL szykowała demonstrację
ulicą
miała przejść
ofiar. Demonstracja ta
Piotrkowską. Ale wieść o tym dotarła do polibyło wtedy tyle
cji i na ulicy Piotrkowskiej
wojska, że nie sposóp było demonstrować, aby
znów nie padli ranni i zabici. Wtedy postanowiono. ogłosić na 15 maja 1905 roku strajk powszechny, na znak protestu przeci'!N mordowaniu demonstrujących robotników.
Walka z caratem i .buduazją toczyła się w
różny sposób. Powszechną bronią był strajk.
Fabrykanci do walki ze strajkującymi próboNie zawsze się
wali używać wojska i policji.
to udawało, wszakże powodowało coraz silniej
jako
rosnącą nienawiść do policji i wojska,
najbardziej widocznej i dającej się odczuć siły
caratu, uosobienia jego przemocy sprzymiena·
jącej się z burżuazją.
„Na policję padł kompletny popłoch - donosi z Łodzi „Z pola walki" w nr 9 z 1905 roku. - Policmajster tutejszy Chrzanowski, łotr,
pojechał do
I
jakich niewielu, wziął urlop
swego majątku na wieś. Tam się czuje, widać,
bezpieczny".
raniono rewiro·
3 maja 1903 roku ciężko
wego Poniatowskiego, bardzo przez robotników
znienawidzonego. Tego dnia strzelano do rewirowego Marmuzpwa, ale chybiono. Marmuzow
Był to jui
ponoć uciekł po tym za granicę.
drugi zamach na jego życie.
W kilka dni później rozpoznano szpicla Andrzeja Maciaszka. Scigano go aż na dach,
gdzie próbował uciekać przed rozwścieczonym
i
tłumem. Ale go dopadli, na ziemię zwlekli
Nie pozwolono
niemal na strzępy rozerwali.
udzielenie
na
nawet lekarzowi Pogotowia
szpiclowi pomocy. Dopiero zabrali go kozacy
jeszcze
Tego dnia
do szpitala, gdzie zmarL
trzech ·szpicli poturbowano.
Sprawa ta znalazła nawet odbicie na łamach
„Rozwoju". 12 maja 1905 roku gazeta zamiel
ściła informację o napadzie braci Feliksa
Władysława Dospiełło na Stefana Czupryńskie
go, który miał brać udział w zamordowaniu
Andrzeja Maciaszka,
agenta policji śledczej
Bracia Dospiełło zeznali, iż widzieli Czupryń
skiego, jak ,,leciał, łrzymająo w ręku kamień,
z zamiarem zadania nim ciosu Andrzejowi Maciaszkowi". Coś jednak było nie tak z tymi zeznaniami, bo 19 maja 1905 roku tenże ,,Rozwój" zamieścił następującą Informację:
„O zabójstwo agenta. W charakterze obwinionych o udział w zabójstwie agenta pollcJI
śledczej Maciaszka, pociągnięci zostali do odpo·
wiedzialności z mocy art. lł89 I 1490 kod. karnego: Władysław I Feliks Dospiełlo oraz Józef
Zimecki i Władysław Janiszewski".
W tym miejscu trzeba kilka słów napisać o
w Łodzi od
Gazeta wychodziła
„Rozwoju".
grudnia 1897 roku. Wychodziła z przerwami od
1931 roku. W podtytule miała: „dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny
I literacki, ilustrowany. Wychodzi codziennie z
Wydawali ją:
wyjątkiem niedziel I świąt".
Wiktor i Tadeusz Czajewscy. Wiktor Czajewski
był redaktorem naczelnym. Pismo miało „kanl
w Warszawie, Pabianicach
tory własne"
Zgierzu. Ukazywało się na 8 stronach, w tym
półtora strony ogłoszeń. Dawało w miarę szeroki przegląd wiadomości z Łodzi i ze świata.
Było silnie cenzurowane, o czym wielokroć informowało czytelników, donosząc, kto cenzuruje informacje i artykuły publikowane w „Rozwoju".
Była to gazeta, która wprawdzie deklarowawała się jako: „Dziennik niezależny od żadnej
partii", ale sympatiami bliska była endecji. Z
wielu informacji zamieszczanych w „Rozwoju"
daje się odczuć silną niechęć do Żydów. Obwinia się ich o wiele nieszczęść i wydarzeń, ja-

Jerzy Róziewlcz jest liistorykiem nauki, specjalizującym się
w badaniach wzajemnych stosunków naukowych między Polską,
w
sąsiadem
a jej wschodnim
Po
szczególności w XX wieku.
długiej serii artykułów, drukowai zagranicznej
nych w polskiej
prasie naukowej, uwieńczył swo-

,·.
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książką. Nosi ona ty„Polsko-radzieckie stosunki
naukowe w latach 1918-1939" I
w
ukazała się niedawno (1979)
Ossolineum, w ramach wydaw·
nictw Instytutu Historii Nauki,
Oświaty i Techniki PAN, w niezbyt wielkim nakładzie tysiąca
egzemplarzy. Ponieważ znaczna
część nakładu została z pewnojak to zwyścią przeznaczona kle dzieje się z publikacjami instytutów PAN-owskich - na wy-

je badania

mianę

chwili

zagraniczną,
ukazania się

książka

od

jest trudna
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"O 1odzłnle 8 wlecz6r (było to 30 maja 1905
roku - przyp. L. W.) w pobllżu stojącego na
posterunku nr 22 (róg Emllil I WJdzewskłeJ),
(jest to róg ulic 8 Marca l Jana Kilińskiego przyp. L.W.), policjanta fabrycznego Władysła
wa Drapińskieio zatrzymała się rromadka wa-

~

W FABRYCZ EJ

WŁO~~gw~~I

ŁODZI

z kt6łęsających się nieznanych osobnik6w,
rych Jeden odłączył się od swych towarzyszy
I podszedł do wzmiankowanego stójkowego, kazał mu udać się do domu oraz grożąc użyciem
siły dodał: „Nie potrzebujemy waszej ochrony;
my sami zaprowadzimy porządek; jeśli nie pójdziesz, będzie źle". Po Jakimś czasie Drapiński
zszedł z posterunku I udał się w stronę wejścia

Kiedy w pierwszych dniach maja 1905 roku
a pracy odmawiają nie
fala strajków,
ale czeladnicy
tylko robotnicy w fabrykach,
piekarscy, murarscy, ślusarscy, fryzjerscy, pracownicy księgarni i kelnerzy, „Rozwój" dokła
dnie informuje o ich żądaniach, wysuwanych
pod adresem majstrów i właścicieli. Żądania
· te nie zawsze znajdują przychylność adresata.
do wzajemnych
Dochodzi wszakże do ugody,
ustępstw. Mimo to żądania stale rosną. Wysugrupy pracowników,
wają je coraz to nowe
rzemieślników, robotników. Wreszcie 29 maja
lokalu
w
1905 roku dochodzi do spotkania
Giełdy łódzk!ch fabrykantów „w celu odbycia
narady nad teraźniejszym położeniem, wyworośnie

do fabryki Scheiblera, tam bowiem znajdowali
ale w tym momencie
się strażak I dozorca,
z
podeszło do niego znowu kilku osobników
innej wałęsającej się kompanii I kazali mu Iść
„Idź, bo cię przepędzimy,
do domu mówiąc:
kacapie, a w dodatku odbierzemy szablę I re· \\·olwer".
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botniczych w Łodzi do strajku przystępowano
w Pabianicach, Zgierzu, Ozorkowie.
Strajkujący nie tylko wysuwali żądania, ale
też rozprawiali się ze .znienawidzonymi majstra•
, mi i dyrektorami.
16 maja 1905 roku „Rozwój" doniósł:
"W fabryce Karola Bennicha 1 Arona WoJd:v•
sławskiego robotnicy niezadowoleni z postępo•
wania zarządzających fabrykami, wynieśli łeb
na ulicę".
A oto inna wiadomość z 19 maja 1905 roku
z „Rozwoju":
"Zawieszenie prac:y. Dziś o godzinie 'l rano
przyszli do fabryki
robotnicy w liczbie 130
wstążek jedwabnych Tow. Akc. Czamańskich
i najpierw
przy ul. Piotrkowskiej nr 96
wynieśli na ulicę obermajstra Ałbitza, wrzuciwszy go do rynsztoka, a następnie wróciwszy
do zarządu fabrycznego, postawili za warunek,
że jeśli do jutra nadmajster nie będzie wydalony - wszyscy robotnicy zastrajkują".
W !rubryce Winklera i Gartnera wyrzucono.
za bramę zarządzającego Alberta Szyllera, w
fabryce K. Scheiblera wyniesiono na ulicę dy•
rektora K. Kozłow1>kiego oraz majstrów Rimera 1
Ekkera. Właściciela fabryki D. Freidenberga -.
Hermana Freidenberga zaproszono na spotkanie
że nic mu się nie
z robotnikami, obiecując,
stanie. Słowa dotrzymali, nie wypuszczając g$>
jednak z fabryki, dopóki nie przystał na ich
żądania. Annę Geyer, kiedy wsiadała do powozu, aby wyjechać z Łodzi, robotnicy na rę
do mieszkania,
z powrotem
kach wnieśli
do
jak to ujął w raporcie
„oświadczając gubernatora M. Arcimowicza - policmajster I.
Chrzanowski - iż będzie im, być może potrze•
bna". Anna Geyer uciekła z domu pieszo, bocznym wyjściem.
(18 maja
„Wczoraj o godz. 3 po południu
„Roz1905 roku - przyp, L. W.) - donosij
wój" - przy ul. Podleśnej, obok domu współ·
właściciela firmy budowlanej Nestler 1 Ferrenbach, również przed domem p. Ferrenbacha zebrało się około 400 pracowników mularskich,
którzy domagali się, aby ich pracodawcy pow sprawie zakończenia
rozumieli się z nimi
bezrobocia. Współwłaściciele firmy pod eskortą
tłumu przeprowadzeni zostali do kantoru firnastąpiła segregacja pra·
my, przed którym
cowników, ci, którzy pracowali w tej firmie,
weszli na podwórze, reszta zaś pozostała na ulicy.
Po półgodzinnych naradach pp. Nestler i Ferrenbach piśmiennie zobowiązali się płacić od 18
kop, za godzinę pracy i zgodzili się na 9-go·
Po skończonych ukła
dzinny dzień roboczy.
dach cała ta masa pracowników mularskich udała się .do innych majstrów, z którymi w podobny sposób kończyli układy„."

StTajk w lódzkiej fabTyce

lanym stawianeml natarczywie żądaniami robotników I zachowaniem się ich". „Rozwój" dalej pisał o tej naradzie:
"Robotnicy stawiają tak wygórowane żąda
nie są w stanie w teraź
nia, że fabrykanci
biejszych warunkach zadośćuczynić. Domaganie
się załatwienia aprawy połączone Jest z faktami samowoli ze strony robotników. Zarówno
osobistości, Jak i majątki fabrykantów narażo
ne są na niebezpieczeństwo.
Wychodząc z łej zasady fabrykanci po dłuż
szej dyskusji postanowili wysłać zbiorową petycję drogą telegraficzną do generał-guberna
tora warszawskiego o przedsięwzięcie środków
ochronnych, zabezpieczających osoby, Jak i majątki właścicieli fabryk".
Tego dnia, 30 maja 1905 roku, jak wynika z
informacji „Rozwoju" w Łodzi strajkowało 20
tysięcy robotników w 49 fabrykach.
Ale gazeta zamieściła też inną ciekawą inforże już nie będzie
mację. Otóż zastrzegła się,
robotniczych żądań,
publikować pełnej listy
jak to czyniła do tej pory, ale „już ostateczne
rezultaty układów, jako fakty spełnione". A
będzie robir tak dlatego, że „wiele tych żądań
było bajecznie przesadzonych". Słychać w tym
stwierdzeniu wyraźne echo narady fabrykangmachu
w
tów, odbytej poprzedniego dnia

Nie był to wypadek odosobniony. Tego sanie wpuścili policjanta
mego dnia robotnicy
Mikołaja Beienda do portierni fabryki Ludwika Geyera, a na ulicy Zarzewskiej, robotnicy
chodząc szeregami po chodnikach zmusili stójkowego Siemieniuka, aby zszedł na bruk i miTegoż dnia robotnicy nie
jał ich po bruku.
wpuścili do fabryki Winklera i Gartnera roty
38 Tobolskiego pułku piechoty. Posterunkowego Bartlińskiego zmuszono do opuszczenia posterunku, rewirowego Mikułkę do powrotu do
domu, rewirowych Horodeckiego, Łokiszyka 1
Fejchę otoczyli Żydzi na ul. Smugowej i rozpierzchli się dopiero po oddaniu kilku strzałów przez Horodeckiego.
Przez cały maj 1905 roku strajkowali robotnicy Łodzi. Fala strajków narastała i opadała.
Kiedy strajkowali
Strajkowano na przemian.
jedni, pracowali inni i pomagali strajkującym.
Kiedy zastrajkowali
Solidarność była pełna.
czeladnicy piekarń żydowskich, wspomogli ich
czeladnicy piekarń chrześcijańskich. Strajk został wygrany.
Strajki stały się powszechną bronią
'

łódzkiej Giełdy.
W miarę upływu

walka z policją i
czasu
wojskiem przybiera na sile. To już nie zdesperowany tłum rachuje się ze znienawidzonymi
postawa
to już zdecydowana
ciemiężcami,
wszystkich robotników daje o sobie znać. Polic- ·
majster m. Łodzi, radca stanu I. Chrzanowski
donosi o stosunku robotników do policji w raporcie do gubernatora piotrkowskiego M. Ar·
•imowicza:

O stosunkach naukowych Polski i Rosji, potem Związku Ra·
dz!ecklego, pisze się u nas l w
ZSRR coraz więcej, raz po r~z
też pojawiają się artykuły i monografie, rzucające nowe światro
na dotychczasowy obraz wzajemw dziedzinie.
nych kontaktów
nauki, dopełniające go nowymi
faktami. O pracach tych pisaliśmy już nieraz na tym miejscu.
że o ile
Rzecz jednak w tym,
wiele jest publikacji o tych stosunkach w XIX stuleciu oraz w
czasach najnowszych - w okresie

Polsk.i Ludowej - to czasy mię
dzywojenne są najwyraźniej zaniedbane. Z pewnością rację ma
kiedy na wstępie
J. Róziewicz
powiada:
książki
SWOJeJ
do
Jak się
„Społeczeństwo polskie,
wydaje, najmniej wie o polsko·
stosunkach naukoradzieckich
U
w okresie istnienia
wych
a wiedza ta
Rzeczypospolitej,
uczęsto ma cechy poważnych
proszczeń. Jednym z takich uproszczeń jest na przykład· traktoco czyniła
wanie wszystkiego,
ówczesna Polska, Jako niesłuszne
go I szkodzącego Związkowi Radzieckiemu. Generalnie rzecz biowładze
że
rąc, stwierdzamy,
sprawująee rządy w Polsce były rzeczywiście nieprzychylnie u·
sposobione do państwa radziec·
kiego, ale nie mogły lgnorowa6
zupełnie wschodniego sąsiada; e
to dopominali się nie tylko komuniści, lecz także ludzie nauki
I kultury, liczne rzesze rubotników i postępowej inteligencji, a
nawet n!ektórzy przedstawiciele
polskich sfer przemysłowych I
handlowych".
Przytoczone zdania, aczkolwiek
znalazły się na otwarcie książki
uczonego, są właściwie konkluzją jego szeroko zamierzonych i
w.nikliwych badań. J. Rózlewicz
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do znalezienia w księglli?'niach:
sam natrafiłem na nią przypadkiem, kiedy już zrezygnowałem
z dalszych, zdawałoby się bezowocnych poszukiwań. A rzecz
ba - można
to warta uwagi,
nawet powiedzieć - :i:e pod wie·
loma względami wręcz rewelacyjna.
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w Łodzi. Mimo
kle miały wówczas miejsce
w miarQ
wszystko jest to :fródło ukazujące
ciekawych zjaówczesnych moiliwości wiele
wisk i wydarzeń, charakteryzujących tło obyczajowe l społeczne narastającej fali rewolucji
proletariackiej•

POLSKO-RADZIECKIE
KONTAKTY NAUKOWE 1918-1939
tuł:

...

o po-

prawę warunków pracy i życia oraz o prawa
społeczne i polityczne. Stróże domów domagali
się podwyżki płac, księgarze - płatnych urlopow

i zmniejszenia godzin pracy, powszechnie domagano się zakładania kas chorych, płacenia
w pełnym wymiarze w czasie choroby spowona
dowanej wypadkami przy pracy, przerw
posiłki. Niemal codziennie odbywały się spotkania i zebrania z delegatami. Spotykano się
w ogrodzie Millera przy· ul. Mikołajewskiej 40
(ul. H. Sienkiewicza), w hotelu Manteufla, w
lokalach „Lutni", „Liry", w gospodach czeladniczych. Na wieść o strajkach i żądaniach ro-

Zdecydowana i nieprzejednana postawa roale
botników nie tylko wobec kapitalistów,
r?wnież wobec majstrów i zarządzających, zmusiła .~eh do zastanowienia się nad powstałą sytuacJą. 1 czerwca 1905 roku w sali koncertowej Sellina odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Majstrów Fabrycznych, na które
zebrania
Przewodniczący
przyszło 950 osób.
iż celem narady
Mo~sztynkiewicz oświadczył,
jest znalezienie odpowiedzi na pytania: - co
jest przyczyną .w ynoszenia majstrów z fabryk?
- jak temu bezpośrednio zaradzić? W zebraniu majstrów wzięli udział przedstawiciele Tomaszowa Mazowieckiego i Pabianic. Wybrano
12-osobową grupę majstrów, którzy mieli peł
nić rolę sądu polubownego w sporach z robotnikami.
Odpowiedź na postawione pytania majstrowie
łódzcy ~ogli znaleźć w piśmie SDKPiL „Z pola walki", które w nr 10 pisało:

„Majstrowie łódzcy, jak się okazało na ze·
obu
braniu publicznym przy starciu głosów
stron zainteresowanych, to pachołkowie kapitału najgorszego rodzaju. Grubiańskie obchodzenie się z robotnikami, deptanie na każdym
kroku jego godności, łapownictwo, nikczemny
stosunek do robotnic, które majstrowie napastują, traktując uczciwe kobiety jak ladacznice, nikczemne zachowanie się wobec fabry.
kanta, dla którego majster jest nie tylko pomocnikiem w gnębieniu robotnika, w wyciskaniu zeń
krwawego potu, ale w interesie którego przyjmuje nawet ohydną rolę stręczyciela, rajfura
oto oskarżenia, które robotnicy na zebraniach (••. ) wypowiedzieli w gorących słowach
nawet
które potwierdził
panom majstrom,
przedstawiciel fabrykantów, a które odeprzeć
publicznie
nie byli w stanie sami oskarżeni,
pod pręgierz postawieni".
W atmosferze walki, rosnącego napięcia minął maj 1905 roku, zbliżał się upalny czerwiec.

jest typem badacza, szczególnie
badacza nie uszły również skomuwrażliwionego na fakt historyplikowane sprawy obustronnego
historyczny szczegół;
czny, na
wydawnictw naukokolportażu
ogromne
zebrać
potrafił ich
wzajemnych publikacji
wych,
mnóstwo i ułożył z nich mozaiprac naukowych, wymiany infor~
kowy niemal, zaskakująco nowy,
macji, jak wreszcie powoływania
bogaty w szczegóły obraz catości.
uczonych na członków organizaJest też jego monografia rezultacji i towarzystw naukowych w
tem wielu lat pracy, podsumoObfity materiał
obu krajach.
prowadzonych
waniem badań,
faktograficzny - podkreśla auzarówno w zbiorach krajowych
tor - wykorzystał on „pod ką·
- których J. Róziewicz wykotem widzenia form współpracy,
jak i zarzystał aż jedenaście na
uwagi
mniej
zwracając
granicznych, radzieckich z Moswzajemne wpływy idei nauko·
kwy i Leningradu. Wśród wyzyi
podobieństwa
wych oraz na
skanych przez badacza materiaprzez
różnice w pojmowaniu
a
cenne,
łów znalazły się m.in.
i środowiska
władze polityczne
rzadko wykorzystywane w bada·
naukowe społecznej roli I funkcji
różnych uczoniach, spuścizny
J. Róziewiczowi chodził'o
nych, zdeponowane w archiwach . na.uki".
przede wszystkim o zaprezentOpodległych akademiom nauk owanie obszernego materiału fakbu krajów.
tów, odpowiednio opracowanego, uporządkowanego i pnedstaZajmując się najmniej znanymi
wionego czytelnikowi w logiczdziejami wzajemnych stosunków
nym porządku. Nie dziw, że nie
nauki polskiej i radzieckiej w
starał się wchodzić w rozważaokTesie II Rzeczypospolitej, J. Róktóre prowadziłyby go na
ziewicz skupił swoją uwagę na . nia,
społeczno
szersze pole . historii
takich zagadnieniach, jak wyja-politycznej. Będąc historykiem
zdy uczonych polskich do ZSRR
nauki nie może być w równym
i przyjazdy badaczy radzieckich
stopniu $pecjallstą od wszystkich
do Polski, udział w naukowych
dyscyplin badawczych, o których
zjazdach i konferencjach, organiwypadło mu móVl(ić w jego książ
zowanych w obu krajach, wspćl
ce; nie prowadził też. samodzielne prace w r6:i:nych naukowych
nych poszi.:kiwań w zakresie hikomisjach I komitetach. l Uwagi

storii politycznej, a jedynie szeroko wykorzystał istniejące już
nadania w tej dziedzinie.
stronach
trzystu
Na ponad
swej monografii zawarł J. Rózie·
wicz mnóstwo informacji, z których przeważająca większość byw ogóle nie znana.
dotąd
ła
Rzadko kto. nim ukazała się ta
praca, mógł mieć bodaj wyobrażenie o tym, że wzajemne kontakty nauki polskiej i radzieckiej
były w okresie II Rzeczypospolitej - mimo wszystkich ogranitak wieloczeń politycznych jakimi
stronne i tak szerokie,
przedstawia je J. Rooewicz. Trudno nie zgodzić się z autorem,
na zakończenie
kiedy pisze on
swej książk.i, że pomimo nie
sprzyjających warunków konta·
kty te „przyniosły pokaźne e·
fekty", i że można je „trakto·
wać jako wazne spoiwo tradycji
rosyj.
związków I współpracy
skich I radziec!dch naukowców
z uczonymi polskimi, związków
służących sprawie rozwoju nauki
naszych narodów".
I zbliżenia
Jest niezaprzeczalną zasługą J.
Róziewicza, że potrafi? to i1dokumentować.

ANDRZEJ F. GRABSKI
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Dalszy

(wespół

ciąg

ze
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z Igorem Siklryckim)

antologii poezji azerbejdżań
skiej „Złote kamienie".
oraz
wiele innych
przedsięwzięć.
Chróścielewski
jest autorem
, prac z zakresu eseistyki historycznoliterackiej i filologii. Od
dawna tłumaczy poezję l prozę
rosyjską i radziecką (w tym
poezję białoruską, ukraińską i
litewską). Za dorobek translatorski otrzymał Dyplom Honorowy Rady Ministrów ZSRR
oraz Dyplom Honorowy Zarzą
du Głównego Związk~ Pisarzy
Radzieckich. W 1973 roku pisarz wyróżniony został nagrvdą województwa łódzkiego w
dziedzinie literatury i publicystyki, zaś w pięć lat później
nagrodą literacką miasta Łodzi.
Jest odznaczony Krzyżem Kll.walerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym l Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz innymi
odznaczeniami.
2
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Od chwili poetyckiego debiuupłynęło dwanaście lat, nim

ukazała

się

następna

rzy mód niebaczny''J. Konwencję tę określa
przemieszanie
jwiata lektur ze zwyczajnym,
codziennym życiem. Konsekwencje, jakie stąd płyną, są interesujące, bo płodne poznawczo,
co bardzo wyraźnie widać na
przykład w cyklu tak zwanych
„wierszy-remanentów". Niekiedy motna odnieść wrażenie, lż
Chróścielewski swymi wierszami doskonale , się bawi.
Czasem napisze o tym WProst:
pisarz tak wyrosły
nawet dorósł
do swej karykatury.

że

Właśnie, kulturalna, raz pseudodworska, innym znów razem
pseudoplebejska, zabawa poetycka, która powinna obok rozrywki dostarczyć czytelnikowi
nauki - to jeden z podstawowych tropów interpretacyjnych
poezji
Tadeusza Chróścielew
skiego. W przekonaniu tym utwierdza stosunkowo chętnie
stosowana przez autora „Karty
powołania" stylizacja,
czasem
tak wyraźna, jak w wierszu pt.i
„Urodziny" (Die Welt als Wille
und Vorstellung, wiotka Trwaj
Chwilo Chwilo jesteś Piękna,
Lamanczowski Modus Vivendi,
Rosynantowe Curriculum Vitae
itp.). Wspomniana formuła nie

książka

Tadeusza
Chróścielewskiego.
Był to wydany w „Czytelniku"
zbiór wierszy pt.: „Najmilsze
strony".
Rozpoczął on okres .
systematycznej i owocnej pracy literackiej - bez mała co
roku ukazują się książki au•
tora „Szkoły dwóch dziewcząt".
Pracowitość idzie w parze z re4
gularnością
przemiennego od·
wiedzania obszarów liryki 1 e•
piki.
Chróścielewski
zaczynał od
poezji, przyjrzyjmy się tedy I
my najpierw sylwetce poety.
Prócz wspomnianych opublikował
on następujące
zbiory
wierszy: „Itaka" (1958), „Mlcsiąc utajony" (1960),
„Puste
krzesło" (1966), .,Wiersze opolskie" (1966), „Hipokrene warmińska" (1969, 1971),
„Karta
powołania,
Wybór wierszy"
(1973), „Trzy wdzięczne damy
1

anioł"

(1978).

Gdyby przyszło mi określić
jednym zdaniem ów poetycki
dorobek - najchętn1ej posłu
żyłbym się zwięzłym cytatem
z zawartego w ostatnim tomiku
wiersza „Tajemniczy ogród i
osmętnfca"
i powiedział• te
utwory Chróścielewskiego
posiadają tak
kontury
jak
konwencja.

wyraziste
nakazuje

Nim wyjaśnię, o co tu chodzi, maleńka dygresja.
Otót
niektórzy krytycy pomawiają
Tadeusza Chróścielewskiego o
tradycjonalizm; wolno im tak
sądzić, lecz sąd taki mija się
z prawdą. Bo przecież poeta
posiada własny styl, oparty
przede wszystkim na widzeniu
świata przez pryzmat lektury
i na artystycżnym korespondowaniu ze znanymi wydarzeniami kulturowymi, jednocześnte
zaś jest bardzo czuły na wszelkie zmiany we współczesnym
poezjowaniu (co nie przeszkadza mu, nawiasem mówiąc, wykorzystywać twórczo literackiej
polszczyzny minionych stuleci).
Tadeusz Chróścielewski konsekwentnie posługuje się wł as n ą k o n w e n c j ą (w jednym
z ostatnich wierszy oświadcza
nawet z niejaką dumą, iż „two-

''

wyczerpuje, rzecz prosta, ·mointex:pretaciyjny<:h.
Wiersze posiadają bowiem wyraźny
wydźwięk tilozo,ficzny
„w czasie I za czasem", znaczny
ładunek patriotycznych emocji
(zwłaszcza w utworach o tematyce
historycznej),
próbują
przełożyć na język poezji osią
gnięcia
innych dyscyplin
malarstwa, architektury, rzeź
by. Patriotyczna nuta zaczyna
się
jednak od pokoleniowej

.ż.liwości

przynależności:

Urodzonym w wolno-tel, rozkutym w powiciu
Mawiano - żeśmy wreszcie
powstali do życia
Ktoś nam zmienił widocznie
karty powołania,
Bośmy jednak powstali ·znowu do powstania .•.
Poetyckie

utwory

Tadeusza
Chróścielewskiego są nie tylko
słownymi igrcami, są wyrazem
nie tylko pouczającej zabawy
poetyckiej inspirowanej
codziennością na przemian z wydarzeniami
historycznymi
l
kulturalnymi. Są pochwałą po-

„Zespół nasz repreżentuje to skrzydło
- współ
twórców kultury polskiej, a więc i przyszłośd
narodu, którego postawę określa radykalizm
postępowej myśli polskiej.
Wyrastamy z tej samej gleby, z której przed
150 laty powstało Oświecenie i jakobinizm polski Kołłątaja i Staszica, Jezierskiego i Jasiń
skiego. Stąd, nawiązując do źródeł narodowych,
przywracamy do życia „Kuźnicę" - (... ) W kuź
nicy radykalnej inteligencji pragniemy wykuć
podwaliny postępowej ideologii i kultury polskiej jak najszerzej pojętej" - pisał w artykule wstępnym zespół redakcyjny nowego miespołeczno-literackiego

I

Tadeusz ChrMcielewski jest
autorem powieści:
„Rodzina
Jednorożców" (1961),
„Szkoła
dwóch dziewcząt" (1965, 196ti,
1975),
„Szkarłatna
godzina"

(1968 1 1970l,
„Aurelian albo
Zjazd koleżeński" (1971), „Srebrna i odloty" (1974), ,,Laska
Matuzalema" (1974), „Dzbanek
tycia" (1976), „Mój ożenek w
krainie Feaków" (1979l.
Prozatorska twórczość Chróś
cielewskiego stanowi swego rodzaju s a g ę r o d z i n n ą, rozbudowaną
kronikę
.dziejów
współczesnej
(aczkolwiek
z
przywoływaniem
antenatów)
rodziny polskiej, rodziny na
swój sposób typowej, choć przecież niekoniecznie tej samej w
kolejnych powieściach. Częstym
bohaterem tej prozy jest mło
dy człowiek, absolw~nt podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego, który wkrótce po
wyzwoleniu osiada w ziemi już
nie tyle obiecanej, co po prostu nie zniszczonej przez wojenną zawieruchę, czyli w Lodzi. Filolog, wychowany w humanistycznej tradycji, z niejakim trudem aklimatyzuje się

Wartością nie mniej Istotną
okazuje się pogodny, dowcipny
ton Mrracji, wyraźnie współ
grający z podstawową tezą rodzinnej sagi: życie mimo ustawicznych kłopotów 1 dolegliwości jest piękne, w szczególności zaś życie rodzinne. Poświęcać mu trzeba dużo bacznej1 wnikliwej_ i tyczliwej uwagi. Życie rodzinne - jak wiadomo - posiada swoje dobre
i złe dni. Te ostatnie autora
„Szkoły dwóch dziewcząt" w
zasadzie nie interesują, koncentruje się raczej na zjawiskach
pozytywnych, coraz dokładniej
uprzytamnianych w miarę upły
wu czasu. Byłemu mieszkańco
wi Mińska Mazowieckiego, obecnemu obywatelowi „tymczasowej stolicy Polski", czas
płynie szybko i dopiero trzeba
chwili ·wytchnienia, by uświa
domić sobie zmiany, jakie zn
sobą pociąga: „Zauwatyłem, że
o Mińsku myślę jako o czymś
odległym w czasie i przestrzeni. Tym bardziej niesłusznie,
że za dwa miesiące znów powiążę swoje dwa czasy: teraź

niejszy i przeszły, w tamtym
miejscu geograficznym
jak co, ale dla stałego
mieszkańca
miasteczka
nad
Srebrną to Łódź jest przecież
miejscem, gdzie diabeł mówi

właśnie
i że co

UTRWALANIE
RZECZY I ZJAWISK

KUŹNICA"

sięcznika

ezjł dojrzałej l zrozumłałe.J dla
szerokiego odbo.rcy.

„Kuźnica".

Pierwszy numer ukazał się 'w Łodzi z datą.
1. czerwca 1945 roku, a firmowany był przez
nie byle ja-kl skład redakcji - A. B. Dobrowolski,
Mieczysław
Jastrun,
Zofia Nałkow
ska, Adolf Rudnicki l Stefan Zółkiewski,
jako naczelny redaktor. Niedługo potem dołączyli Kazimierz Brandys, Stanisław
Dygat,
Paweł Hertz, Ryszard Matuszewski,
Seweryn
Pollak, Adolf Sowiń~ki, Adam Ważyk l Juliusz
Żuławski.

Projekt pisma o profilu wyraźnie zarysowanym przez artykuł wstępny, a więc społeczno
literackiego organu myśli marksistowskiej zrodził się jeszcze w 1944 roku w Lublinie, wśród
zgromadzonych tam pisarzy o sympatiach lewicowych. Rok czterdziesty piąty l lata następne

w fabrycznym mieście. Współ dobranoc, nie na o<Jwrót"
uczestniezy jednak 1lktywnie w („Szkoła · dwóch dziewcząt"),
tworzeniu tycia haukowego 1 Oczywiście to tylko zabawna koliterackiego, szerzy tet oświatę kieteria wynikająca z tęsknoty
szkolną. Nade wszystko zaś obdo ,,kraju lat dziecinnych", tę
serwuje i rejestruje to, co sta- sknoty, która pozostała żywa
nowi dlań prawdziwe odkrycie w książkach późniejszych.
- nowe czasy i nowe miejsce
Proza Tadeusza Chróścielew
pobytu.
Powiedzmy wprost:
skiego towarzyszy również (wiowe realia, bardzo precyzyjne doczne jest to zwłaszcza w
l podane w skromnym zazwy- dwóch ostatnich powieściach)
czaj kamuflażu, nadają ksiąt przemianom zachodzącym w
kom Chróścielewskiego swoistą Polsce Ludowej na przestrzeni
wartość dokumentarną, przyblitrzech dziesiątek lat. Nie reżają dzisiejszemu czytelnikowi
jestruje wprawdzie bezpośred
niepowtarzalną atmosferę piernio najważniejszych wydarzeń
wszych lat powojennych. Za- i spraw, lecz ich echa powrazwyczaj stosuje pisarz pewien cają na kartach powieści, przyklucz, zupełnie z.resztą przej- bierających niekiedy postać
rzysty dla czytelnika w miarę rodzinnego pamiętnika.
zorientowanego w ówczesnych
Zwracał się
Chróścielewski
realiach życia kulturalnego. Oto w stronę przeszłości w wierkilka przykładów z powieści szach - zwraca się i w poostatniej: tygodnik „Skiba" wieściach.
Typową powieścią
to oczywiście „Wieś", redaktor . historyczną jest „Szkarłatna goWaza
to Jan Aleksander dzina", której akcja rozgrywa
Król, redaktor Papirman - Ta- się w Piotrkowie w przededniu
deusz Papier, redaktor Wieś powstania styczniowego. Autor
kowski - Wiesław Jażdżyński ukazuje kształtowanie się paitd. Jednakże nie tropienie re- triotycznych postaw młodzieży
aliów jest w tych książkach
w dniach Wielkiej Próby sprawnajważniejsze.
dzonych na bitewnych bło-

to przecież okres ostrej walki klasowej, a w
literaturze podziały i różnice występujące w
społeczeństwie odbijały się z całą siłą.
Miała
więc „Kuźnica" do spełnienia zadanie olbrzymie.
By sprostać temu zadaniu starał się zespół
redakcyjny zgromadzić wokół pisma grono wybitnych współpracowników - pisarzy, krytyków, naukowców - tych
wszystkich, którzy
przychylnie odnosili się do zachodzących
w
Polsce przemian.
Lista
współpracowników
„Kuźnicy" jest bardzo długa. Pisali tu filozofowie tej miary co Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Kroński, Stanisław Ossowski. Socjologowie tacy, jak: Józef Chałasiński. Historycy Konstanty Grzybowski, Witold Kula, Aleksander Litwin. Krytycy literaccy i historycy literatury i sztuki - Kazimierz Budzyk, Edward
Csato, Tadeusz Drewnowski, Ewa Korzeniewska, Wacław Kubacki, Kazimierz Wyka, Maciej Żurowski. Drukowali w piśmie liczni pisarze: Jacek Bocheński, Tadeusz Borowski, Wła
dysław Broniewski, Stanisław Brucz, Tadeusz
Holuj, Stefan Otwinowski, Julian Przyboś, Je.
rzy Putrament. Do „Kuźnicy" pisywał ~akże
Leon Schiller.
Już w październiku 1945 roku pismo zaczęło
wychodzić jako tygodnik. Ta zmiana pozwolila
„Kuźnicy" być nie. tylko trybuną literacką, ale
i publicystyczną. Dziś, z perspektywy lat, ta
publicystyczna działalność jest nie mniej (może bardziej) interesująca od toczących się na
łamach pisma sporów literackich.
Uprawiano tu bowlem znakomitą publicystykę polityczną, reagującą na codzienne przejawy

Gdy przestalem być poetą diabelnie młodym, zacząłem sobit
raptem uzmyslawiać, że jednym z za.dań literaturu (.„) jest utrwalenie obrazem rzeczy ł zjawisk, które dzi§ są, a jutro możt
fch nie by6 i nikt już nikomu o nich więce; nie powie-

T ADEUSZ CfIROSCIELEWSKI „Aurelian albo Zjazd k-Oleże?\ski•
Foto: J.

niach.
Kilkudziesięcioletnie
dzieje tradycyjnego środowiska
inteligenckiego ukazał w „Rodzinie Jednorożców", przedstawiając przede wszystkim stopniowe unowocześnianie sposobu
myślenia oraz przemiany obyczajowe. „Aurelian albo Zjazd
koleżeński" potwierdza ciągłość
patriotycznych tradycji w ży
ciu Polaków. Pisząc o niełatwej
przeszłości
naszego
narodu
Chróścielewski nie :;zczędzi gdy trzeba - patosu, nie broni
się przed wzruszeniem.
Bohater powieści Tadeusza
Chróścielewskiego jest człowie
kiem wykształconym, znawcą
mitologii, nic więc dziwnego,
iż nie brak tu i mitologicznych
mądrości. Po prostu mitologiczne uwznioślenia ułatwiają refleksję nad sensem życia, pozwalają
dokładniej
pokazać
nieuchronność, a zarazem celowość, przemijania, pomagają w
wytyczaniu kierunku wędrówki.
Bo przecież książki Chróście
lewskiego nie są niczym innym,
jak tylko utrzymaną w polskich realiach relacją z wę
_drAwk.i utrudzonego Odysa.

W

za<:ytowanym
pod
zdjęciem
zdaniu
z
po ...
wieści
„Aurelian albo Zjazd
koleżeński" przypisuje
ChrMcielewski literaturze f u n kc j ę
k r o n i k a r s k ą - utrwalania
rzeczywistości w jej najistotniejszych, lecz i najdrobniej-

walki ideologicznej gwałt, terror, niechęć
różnych · środowisk społecznych.
Publicyści „Kuźnicy" zajadle walczyli z cią
gle jeszcze żywym mitem, o przyrodzonej apolityczności i ponadpartyjności inteligencji polskiej. Kolejne publicystyczne inicjatywy redaktorów pisma, brały za cel szkolnictwo, Zwią
zek Nauczycielstwa Polskiego, związek litera. tów, a także młodzież szkolną i akademicką.
Bardzo wiele miejsca poświęcono dyskusjom
o szkolnictwie wyższym.
\
Związek Nauczycielstwa Polskiego pozostawał
w tamtych latach pod dominującym wpływem
PSL. Publicyści „Kuźnicy" brali więc udział w
zjazdach nauczycielskich, komentowali ich wyniki, a bardzo często interweniowali w róż
nych sprawach.
Artykuł Zygmunta Szymanowskiego „O racjonalną
politykę w dziedzinie
szkolnictwa
wyższego" zapoczątkował
trzy lata trwającą
dyskusję. Jednym z postulatów demokratyzac.ji życia szkół wyższych było wprowadzenie do
senatów przedstawiciel! organizacji młodzieżo
wych. Z inicjatywy ówczesnego rektora, prof.
Tadeusza Kotarbińskiego, dokonało się to, po
raz pierwszy, właśnie w Uniwersytecie· Łódz
kim.
Polemiki na łamach pisma toczyły się także
z wypaczeniami praworządności, dającymi coraz częściej o sobie znać, tu i ówdzie. Bardzo
odważnie krytykowano błędy polityki represyjnej w stosunku do byłych akowców. Z niezwykłą odwagą rejestrowano fakty naruszenia
prawa.
„Kuźnica" była pismem otwartym dla młodych .

Mendychowskł

szych, przejawach,

chwytania

niepowtarzalności
zjawisk, z
którymi przyszło mieć autorowi

do czynienia. W ten sposób literatura staje się specyficzną
formą o b s e r w a c j i ż y c i a
w jego zmiennej postaci, rejestruje - by odwołać się do sugestywnego tytułu jednej z powieści Wilhelma Macha „ży
cie duże i małe".
Jakkolwiek oparte na WY•
raźnej autopsji, literackie obserwacje Tadeusza Chróścielew
skiego czynione są z pewnym
dystansem, o czym najlepiej
świadczy poczucie humoru, rodem kto wie czy nie z tradycji
Bolesława Prusa. Dzięki temu
autor „Dzbanka życia" potrafi
ustrzec się przed pokusą apoteozy przedstawianych wydarzeń, potrafi wpisywać je w
ogólniejszy mechanizm społecz
nych I politycznych przemian.
Rzeczywistość
przedstawiona
nie jest przy tym wolna od
rozmaitych emocji, jakie towa-'
rzyszą narracji.
Tak oto dokładniej uwidacznia się
hierarchia spraw i zdarzeń, ni.e
może bowiem być mowy o aktywnym tyciu bez uczuciowego zaangaźowania.
Przekazywany w utworach
Tadeusza Chróścielewskiego obraz rzeczy i zjawisk wywołu
je refleksję o potrzebie umiejętności życia.

TADEUSZ

BŁAŻEJEWSKI

Dość regularnie ukazywały się kolumny młodych,
a numer 46 z 1946 roku, w całości poświęcony
został młode} literaturze. Choć ukazywały się
kolumny młodych, zespół redakcyjny protestował przeciw stwarzaniu barier pokoleniowych.
Uważano, że granice napięć ówczesnej literatury nie tworzą się wskutek różnicy lat.
Tadeusz Drewnowski w zbiorowym
tomie
wspomnień „Tranzytem przez Łódź" napisał:
"Kuźnica" forsowała pewien pogląd na świat.
Nie tylko wstecz, w stosunku do przeszłości także na dziś l na jutro. Tego się szuka najbardziej nie przekroczywszy dwudŻiestu
lat
życia. Zwłas\cza, że odwykliśmy od podobnego komfortu, wojna nas pod tym względem nie
rozpieściła. Wszystko zaczęło się od „Kuźni
cy".
12 grudnia 1948 roku ukazał się ostatni numer pisma sygnowany przez Stefana Żółkiew
skiego, jako naczelnego redaktora. Zmienił się
naczelny, odeszła większość dawnego zespołu,
zaczęło się wygłaszanie samokrytyk.
W maju 1949 roku redakcję przeniesiono do
Warszawy. Ostatni numer ukazał się wiosną
1950. Niestety, do końca „Kuźnica" nie odzyskała tej pozycji, jaką zajmowała w polskiej ·
kulturze w latach 1945-1948.
Zbigniew Żabicki - autor jedynej jak dotąd
poważnej
pracy na ten temat pt. „Kuinica"
i jej program literacki''. napisał:
„Kuźnica" formułowała pod adresem litera.tury żądania ideologiczne, ale formułowała Je
w taki sposób, aby spełnienie ich wynikało
z naturalnego rozwoju artystycznego".
JAROSŁAW WARZECHA
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ANTYGONY ROSNA W INNYM
KLIMACIE
a w taki mróz
nie grzebie się braci. Heroiczne gesty '
·
odłóżmy do wiosny
a Jak będzie słoflee I pogoda
•
otworzymy 'o kna, pierwszy oddech
bolesny jak wrzask
rodzącego się obywatela; pierwszy dzle:6
wolności, pierwszy dzień samotności;
.festyn, nad którym już się rozwijają
cieniutkie sieci kłamstw
P4'Jdzlemy se raz~m do ogr~da
krzyklh\'3' śpięw, zapowiedź
lata. Ono nie zawsze nadchodzi, ale
w ten dzień,
w chorą jeszcze zleml41
można złożyć ciała;

są

Nawąchasz się

bez pamięci, bez granic, bez
strachu nawet zanim
mróz na1 nie zamknie w domu.
zanim
pod oknem nie -zamarznie
Ironiczne „bez". ·

Malarstwo abstrakcyjne paza tym,
że dąży do uzyskania znaczeń tylko
poprzez wzajemne relacje formalne
elementów kompozycji i materii malars_k iej obrazu, jest niejednokrotnie
nasycane silnym ładunkiem emocjoTworzą go oddziaływania
nalnym.
formy, narzucające s!ę odbiorcy w
akcie percepcji.
w
Często najsilniej zaznacza 'się
form.i e kolor i on jest bezpośrednim
źró?,lgm, e~spi:e~ji, K~?a . b~p:~a dzi!I-.
ł~ w _swo~sty ~la ~eliię spo~~b, :~ .
~łasl:ie ~~l'l.y fizykalne,,,.. I?.e rcg:pujemy
Ją z bkreslonym nastaw1enieln psychicznym, emocjonalnym. Nastawienie to wiąże się również z tradycją
Narzuciła ona barwom
kulturową.

zlelw zielonego

„

ROZMOWY
KULTURZE
O
POETKA PROSI OWYBACZENIE
kawał łwłata

bunt, znudzi

się

Łódt jest potęgą w dziedzinie fil.o
krótkometrażowego. Ogromna w
tematycznej Wytwórnia
rozległości
Filmów Oświatowych i ambitny w
poszukiwaniach „Semafor" prezentują

mu

bimy mimo rozwoju telewizji, którą
kiedyś uznano za zagrożenie dla !dna. Lubimy ehodzić właśnie do k i n a.
do atrakcyjnego przybytku kultury.

wszystkie odmiany filmu krótkiego ....
od dokumentu, przez film oświatowy,
po animację. Tu, w Łodzi, zrodziła
się idea Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, który później wywęu
drował do Krakowa. Tu mają jut
swoje utrwalone tradycje: Przegląd
Filmów Społeczno-Politycznych i Festiwal Filmów Dydaktycznych, powstają też nowe imprezy - Przegląd
Filmów Przyrodniczych l Przegląd
Filmów Reklamowych. Inicjatywy te
zrodziły się z autentycznych potrzeb
środowiska filmowego. Są one tym

ZAGtĘBIE

FILMOWE

Czy lubimy chodzić do ldna? Nie
można
oglądając się ·na statystyki,
chyba powiedzieć, że lubimy i to lu-

Otwórz się, demie.
Nakryj się. stoliczku
- ja z innej bajki: Krystyna Kwiatkowska, ·
lat szesnaście, uczennica, nlezłomna
pod ciosem światła (to
szkolny teatr); potem
trzy miłości sprzedane za słowo poetka. Zresztą,
Akteon żyje. Ja też już nie udaję Diany.
Najwyżej z psem do parku.
Bóg

- otwórz się, domle. Pukam.
Pukamy: Ja I mój pies,
chodząca marność l pogotl za wiatrem.
Otwórz się, dornie.
Na klamkę spadła ciepła kropla 1011 -

w którym sam wystrój gmachu, a-

trakcyjność podania sztuki filmowej,
elegancja świadczonych usług napawa nas podświadomą_ satysfakcj.ą.

Zdaje się, te tego dnia
miasto już na dobre oszalało
kobiety prowadziły lud na rzeł
trupy rozkładały się na ulicach
zresztą nie będę opowiadać
Chbr im. Swiętego Jana
l tak wszystko wyśpiewa
na Sądzie

Niechętnie jednak wchodzimy do
odrapanych i brudnych ·sal ze ·skrzypiącymi krzesłami, w których przy
zgrzytającym dźwięku i zmieniającej
się jasności obrazu trudno nawet myśleć o sztuce filmowej.

pamiętam tylko te po południu
w muzycznym zoo
urodziły się małe skrzypce

a w wieczornych gazetach Jut

było ogłoszenie:
przedsiębiorstwo

kwalifikowanego heroda zatrudni

'
wami chromatycznymi. W 1913 roku
K. Malewicz, w obrazie „Czarny kwadrat na białym tle", uzył bieli i czerni jako barw najbardziej właściwych
nione zagęszczanymi plamami migodla znaków formy abstrakcyjnej.
cą, sprawiają silne wrażenie ruchu.
Poszuklwanie nowych form dających
Powodują go rozliczne napięcia kiesię wyrazić tylko za pomocą barw
runkowe, jakie 'istnieją pomiędzy
achromatycznych trwa we współczesplamami bieli na czarnym tle, lub
nym malarstwie' ciągle. Okazało się
czarnymi na białym, bądź szarym.
że są one podatne konstruowaniu for~
Napięcia te patęgowane są przez wymy abstrakcyjnej. Wykorzystują je
raźnie zaznaczone linie pionowe lub
między innymi Gierowski, Winiarski,
. ··1,. ' skośne:roraz ostre 'kontury .plam bat°·'·
,
-i
-c;>ieraga:
Jlo~ ;;~~jat . wprowadza. '4o do~ra: '' Wy, - >ztÓŻl'licowan'YCh nasyGenie{ll h .
jasnoscitt_ ta-kw Qbrę:bie · plamy, )ik
z6w takze szarość, 9.opowiadając
i tła. Powstaje dziękf lemu niejedtym samym istotę czerni i bieli. Biel
nolita · przestrzeń, plany bliskości i
i czerń tworzą w palec'ie najgłębszą
oddalenia. Może ona być odczytywaopozycję. Szarość jest . barwą pnena jako odpowiednik malarski przestrzeni rzeczyWistej i wtedy obrazy
R. Hałat mogą naprawdę kojarzye
się z pejzażami, w których coś się
wciąż ·przemieszcza, dokonuje.

dzlelającą je, redukującą wzajemne
znaczenia symbolizujące pewne stany
konflikty, tonującą ich kontrasty.
uczuciowe, związała je z określonymi
sytuacjami egzystencjalnymi. NajbarW ·. malarstwie Romy Hałat biel
dziej obciążone pod tym względem są
jest światłem i jasnością, czerń biel i czerń.
brakiem światła i ciemnością, szarość
W. powszechnym odczuciu biel, wektorem barw i światła. Uzyskuje
-cz~rń i szarość są widziane raezej
ją bowiem artystka nie z · mieszania
jako zaprzeczenie barwy niż kolor.
czerni . i bieli, a z mieszania pozoSą one jednakże kolorem. Zwane są
stałych barw chromatycznych.
barwami achromatycznymi i przysłu
Ouże płaszczyzny obrazów zapełjak pozostałym barwom
gują im,
chromatycznym, jakość, jasność, nasycenie.
.., Roma Hałat, której obrazy z lat
1976-80 i rysunki z lat 1976-80 możemy obejrzeć na wystawie w Ośrod
kµ Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza, wybrała jako jedyne barwy
dla swojej artystycznej działalności biel. szarość, czerń.
„Pejzaże" to . tytuł wspólny 'dla _,_
brazów i części rysunków, z których
pozostałe zatytułpwane są „Epitafium
dla poety". Powstawały one w 1976
roku i poświęcała je autorka 'pamię
ci Stanisława Grochowiaka.
Srodki formalne twórczości Romy
Hałat są niezwykle proste. Zre.Pukowane do trzech barw achromatycznych, niegeometrycznej plamy o ostrym konturze , mocno akcentowanych
płaszczyzny na poziomy,
podziałów
pio,ny; skosy.
Malarstwo to, niezwykle ascetyczne, nie zatraca jednak bogatych nastrojów emocjonalnych. Wynikają ·o ne
w równym stopniu tak . z samych
· barw, jak i . z kompazycji. '
Biel, .s.zarość i czerń były używane
w malarstwie w funkcji światłocie
niowej i walorowej. Choć artyści mówili wcześniej o potrzebie użycia ich
jako kolorów, dopiero w XX wieku
pojawiły się jako barwy wolne. Kon- ·
struktywizm, malarstwo Kazimierza
Malewicza i El Lissitzky'ego wyzwoliły je zupełnie spod presji pozostałych barw palety i umieściły w obrazie na prawach rówm,rzędnych z bar-
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kilka działań bardziej w mieście
widocznych, jak chociażby rozbud°"'
wane „Dni szkoły" czy „Giełdę ta•
lentów :filmowych".

się

i włóczę się w męskim przebraniu
po nocy Zac:zepla.m
bezdomne psy, miasto, przyjaciół.
o;iebie

CZERNIE, BIELE I SZAROSCI
ROMY HAUT

ODGŁOSY
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·sKRZVPCE

WYJAŚNIENIA

pełna niewyjaśniona

•

Znudził sfę

groby, tam jest I nadzieja

·Mogłabym zosłać w domu.
ze smakiem przyrządzić pokóJ
święty pokój; mężczyzna
· .wyczułby to przecież I jak ptak
powracał wieczorami.
Jestem kobietą: mam by6
przywiązana do miejsca., mle6
długie ostre paznokcie, siatkę
spojrzeń na motyle na zakupy
mam być skrzętna.
oszczędna laski

-

do kotlca od pocza\tku pełna
tajemnicy umieć gotowa6
zdradę Instynktem
wyczuwać wygodnłeJsze gniazdo

KRVSTViNA KWIAl1K:OWSKA

a gdzie

'

PLASTYKA

Dla mnie najbllższym skojarzeniem
powstającym na kanwie sztuki Romy
Hałat jest wyobrażenie „pejzażu to·

talnego" - makro- i mikrokosmosu
natury. Skojarzenie to obejmuje rów- ,
nież rysunki, także te, które są jakby automatycznym zapisem poszukiwania formy dla wyrażenia stanu·
emocjonalnego towarzyszącego twórcy podczas aktu · twórczego.
Ekspozycja prac Romy Hałat mobyć interesująca nawet dla widza, któremu obce są peregrynacje
sztuki abstrakcyjne).
że

MARIA KĘPIŃSKA

Fot. R.

Łucyszyn

Kina mamy takie, jakie mamy.
W więkswści obiekty bardzo stare,
wymagające szybkiego remontu. Nie
mamy też w tych kinach prawie nic
atrakcyjnego, eo poza samym wydarzeniem ekranowym przyciągałoby
nas do nich. Milczą nieciekawe wnętrza kinowych poczekalni, w których
smętnie oczekuje tłum potencjalnych
widzów, z niepokojem obserwując
zamknięte drzwi sali projekcyjnej.
Czy nie warto ową chwilę oczekiwania wypełnić czymś, co warto wtedy
zobaczyć, co może zainteresować?
Kiedyś, przed laty, kino „Gdynia"
miało dobry zwyczaj eksponowania
lalek filmowych, które dla dzieci by' ty niewątpliwą · airakcją. Możliwości
. .jest wiele, "tlawet Teatr· WJel:ki wy-. peł~ia pr:zerwę. szan:są; ogl~dania :Wła- '
sneJ mm1g~leriii. Warto więc SP?J:z~ć
na ?~s~e kma inaczej, tym bardzteJ, ze
cięscieJ m~y ten z~ykły ;,epertua~.
bez „~rzemmęło z wi.atr~m i 0 widza kinowego warto zabiegać.
Czy Istnieje w Łodzi środowisko
filmowe? Nie jest to, i nigdy nie bę
dzie, jedno środowisko. I chyba nie
jest koniecżne, aby za wszelką cenę
dążyć do integracji. W chwilach, gdy
wspólny interes . tego wymaga, środo
wisko to potrafi się zintegrować 1
występować jako swoisty monolit.
Mamy przecież samodzielne wytwórnie filmowe: WFF, WFO, „Semafor",
mamy własny zespół filmowy, mamy
jedyną tego typu w kraju szkołę filmową. Do pełnego obrazu instytucji
filmowych trzeba jeszcze dodać Studio Opracowań F,ilmów, Zakłady Kopii Filmowych i powstające w Muzeum Historii Miasta Łodzi - Muzeum Filmu.
Instytucji filmowych mamy wiele,
ale rodzi się pytanie, czy przeciętny
łodzianin zdaje 'SObie sprawę Z ich
obecności? A może nie musi sobi.e
zdawać . sprawy'! Najlepiej powinniś
my czuć obecność zagłębia filmowego
w samych kinach, w końcu są to
obiekty, które w całości, nie tylko
na ekranach, powinny być wypełnio
ne filmowymi treściami. Nie zawsze
standardowe fotosy na ścianach rozwiążą problem.

bardziej ważne, te w. obrębie krótkiego metrażu dobrze zorganizowany fe•
stiwal, poszerzony o seminarium teoretyczne; spełnia jedyną w swoim ro„ '
dzaju rolę integracji „nadawcy" l
odbiorcy, twórcy i widza, producenta
i pośrednika wyltorzystµjącego film
w szeroko pojętym upowszechn!aniu.
Z festiwali tych pozo.stają ślady w
postaci zapisanych dyskusji, przygo•
towanych referatów. Czasami organi„
zatorzy powielają te materiały, two-o
rząc tym samym zręby skromnej biblioteki filmowej. Przecież tu, w Ło
dzi, w roku 1947, powstały zaczątki
pierwszego czasopisma filmu krótkowtedy
metrażowego, wydawanego
przez Instytut Filmowy; potem Powstało już czasopismo z prawdziwe„Film i Oświata",
go zdarzenia które paprzez ·„ Nowy Film Oświato
wy" przekształciło się w bardzo popularną „Kamerę". W latach siedemdziesiątych „Kamera" ustąpiła miejsca miesięcznikowi „Studio", który w
chwili swej nagłej „śmierci" zamknął
rozdział istnienia w Polsce prasy zajmującej się specjalistycznie filmem
krótkometrażowym. Jest to strata . o•
gromnej wagi (w innych krajach czasopisma tego typu istnieją do dziś).
; '· Film tworzy wokół Siebie atmosferę tajemniczości, atrakcyjnośei, ba.
marzeń. Ta y.rielka machina przemy•
słowa, produkująca sztukę, pozosta•
wia na swojej drodze wiele wyjątko- ,
wych eksponatów (szczególnie w obrębie scenografii), które giną bezpowrotnie. Kilka tygodni temu, w pięk
nej sali Muzeum Historii Miasta zebrali się dyrektorzy wszystkich WY"'
twórni filmowych z Polski i zadeklarowali swą pomoc w powstawaniu
w Łodzi Muzeum Filmu. Znajdą w
nim schronienie najlepsze fragmenty
dekoracji, kostiumy, rekwizyty, itp.
Otwarte w styczniu· Muzeum Lalek
(przy Muzeum Etnograficznym i Archeologicznym) jest przykładem za- .
trzymania uciekającego czasu, który
brutalnie niszczy, wielokrotnie zupeł
nie wyjątkowe dokonania znakomitych twórców. Tu zostały zachowane
_lalki filmowe i teatralne.
Łódź filmowa, to ludzie, to jedyne
w swoim rodzaju i niepowtarzalne
zawody. Z jednej strony obserwujemy zjawisko ogromnej popularności
niektórych twórców filmowych (szczególnie filmów fabularnych) a z drugiej jakby nieświadomość · dokon'ł'ń
tych, którzy swą popularność Ldobywają na ekranach całego świata. Tak
jest z filmem popularnonaukowym,
który przynosi chwałę, zdobywając
laury na wszystkich niemal kontynenroajemy soNie · zawsze
tach.
efekz
sprawę
jednak
bie
Oczywiście ci
tów tych sukcesów.
twórcy pozostają w cieniu wielkich
filmów fabularnych, pozostają także
w cieniu aktorów teatralnych. Najlepszy dowód, że nigdy dotąd żaden
twórca filmu krótkometrażowego n{e
otrzymał jeszcze nagrody miasta Ło
dzi (z racji tego, że jest realizatorem
filmowym). Moze to także jedna ze
spraw, o których wart<> pamiętać.

Zacznijmy od szkoły filmowej. Ta
posiada niewątpliwie najlepsze ·kino
w Polsce, ale z oczywistycb wzglę-dów jest to kino tylko dla wewnę
trznych potrzeb. Owo „najlepsze" w
tym wypadku p~zejawia się w repertuarze (no -::óż, prowadzi je sekretarz generalny Federacji Klubów
Dyskusyjnych). Łódzka szkoła filmoŁódź jest stolicą filmu fabularnego,
wa ma swą bogatą historię i ... botu istnieje największa wytwórnia.
gate w tradycje kłopoty lokalowe.
Mimo swego wyjątkowego charakteru
Gdzie mamy oglądać nowe, wspaniai powtarzających się co parę lat dyłe filmy? · Może warto p°omyśleĆ o kasput, czy przenieś ją do Warszawy,
meralnym, luksusowym kinie w podnie potrafiliśmy pomóc jej w rozwią
wórkach ulicy Piotrkowskiej, może
zaniu problemów lokalowych. Może
papchną
inwestycje
przyrzeczone
warto zbudować kino samochodowe
Ale i szkoła me
sprawę naprzód.
w parku na Zdrowiu, może uda się
wykorzystuje chyba szansy pełniej
zaadaptowae na kino którąś z wieiszego wtopienia swojej osobowości
w kulturalne życie miasta. Z jednej . kich sal nowych zakładów pracy?
strony jest to obiekt tajemniczej wieMoże ... Nowe, piękne .kina są nam
dzy filmowej, a z drugiej jakb)'
potrzebne, choć przecież wiemy dogdzieś na uboczu kulturalnych dziabrze, że nie wyczarujemy ich z rę
łań miasta. Chyba wina leży po obu
stronach (jeżeli o winie możi;ia tu mó- kawa. Ale do pięknych kin lubimy
chodzić i to jest zupełnie normalne.
W . najbliższym roku planuje
wić).
j,

RECENZIE
MUZYKA
Czy pop-mwic jest sztiutką?
Czy terż jest tyl!ko jednym z elementów inwazji kultury podo
adresowanym
pularnej,
mas()wego,
przeciętnego gustu
a w zlliSadzie do u.podobań siporej części młodzieży?
Pierwsza połowa lat siedemprzynosi pew!.en
dziesiątych
istotiny zwrot w ocenie muzyki pop. Są to co.raz częstsze
próby pceny współczesnej muzyki rozrywkowej jatko jednej
z form sz:tuki. W latach pięć
d.ziesiąitych we wczesnym ok['esie rok'n'rolla nikomu nie przy
chodziło do głowy, aby - w odniesieniu do tej muzyki zastosować słowo „sz:tuka". Jedni z
odbiorców traktowali rok'n'roll
jak.o muzykę ma!Ilierę-efemery
dę, fo.rmę zabawy przemijają
cą modę, uznając

jednocześnie

uniwersalizm tej mody - inni
jako w miaa-ę interesujące zjawisko społeczno-socjologiczne,
a jeszcze irnini jako dość przeelementy
nowe
konywające
nowoczesnej muzy.ki tanecz.nej
1 rom-ywiki.
,Tommy Steele ze swymi k:Jasycznymi „Rebel rock" i ,,Rock
witih the caveman", Little Richard z „Tutti Frutti" i ,,Rip
it lllp", pionier amerykańskiego
rocka Gene Vincent, Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis, Eddie
Cochran, no a przede wszystkim Bill Haley i Elvis Presley
wielką skalę
po,pularyzują na
rock and rolla. Bill (Wiliam
John Clifton) Haley debiutuje
w roku
już w 1947 r-0ku, a
1951 wy;ko:nuje - wyraŹIIlie :iainspirowany boogie-woogie „Rock eighty eight". Ale prawdziwą inwazję rocka powoduje
nagranie (14 kwiecień 1954) uthe
around
„Rock
tworu
clook" w dynamicznej interpretacji Haley'a i , jego „Comets". Rock przekracza Atilantyk i trafia do Eurnpy.
lat sześdziesiątych
Połowa
!Przynosi płyt!': Beatlesów „Sergeaht Pepper" i corl!JZ częściej
zaczyna mówić się o p0ip-music jako o sz,tuce przez duże
„S". Muzyka staje się jak gdyby wyzwaniem rzuconym optymistycznemu światu mieszczań
skiemu. Powszechna akceptacja pop-music jest próbą oderwania się od kaitegorii estetycznych poprzedniego okresu.
Próby te zauważalne są rów-

niei w nowych prądach literatury, plastyki, poezji l·tp.
Być może jest to nie zamie•
stworzenia
usiłowanie
rzone
mua:yk4 powiązanej z eu>oką,
mającej odbide we współczes
nym modelu kultury okresu
ilrbanizacyjno - industrializacyjnego, a jednocześnie atrakcyjnej i przystępnej dla młodego
Nowi
współczesnego odbiorcy.
Charles, James
idole: Ray
Brown, Aretha · Franklin, WHson Plic.ket, Janis Joplin, Otis
wyznacz.nikami
są
Redding
zjednoczenia miłośników popu,
lUJdziom ideał
dając młodym
kreacyjnego patencjału sz.tuki

Paul Bubterfield !itp.) seria tragicznych zgonów wyznacza koniec pewnej ery. W krótkim
czasie umierają Brian Jones,
Jim! Hendrix, JaM J~in i
Jim Mo.rrison. Zaczęto ich o"wielkich
mianem
kreślać
zmairłych". Odejście tak wielu
idO'li - zmatlych jak się przy•
pus?.Cza na skutek nadużycia
w
to
jąk
narkotyków,
niektórych wypadkach stwierdzono - wywołało niepeWlllo.ść,
zaskoczenie i Jęk.
Melly:
Goerge
Jak pisze
lait sześć
„H~isi z polowy
dziesiątych zwrócili się ku midzielz
jednej
łości. W

MUZYKA POPULARNA
- ZABAW A, HANDEL,
CZY SZTUKA?
1 jej tworzenia w spooób spontan!czny. Tak zwa.ne „groups
psychedeliques" tw-0rzące formy undergrooodowe jak: Frank
Zai.ru>a - Mothers of Inventdon, JefferS-On Air,plane, ~a
teful Dead, Pink Floyd &taiją
·się symbolem protestu 1 bun-

tu.

eksperyment
Elektroniczny
Soft Machine, Nice, Deep Purple i innych głównie amerygrup psychodeliczkańskich
nych były krokiem w kierunku łamania sztywnych kategorii dotychczasowych estetyczmuzyki pop.
nych walorów
również i
Były być może
tzw. Liverpool
„odrutką" na
Sound czwórki sympatycznych
„Beatlesów" i ich eipigonów:
Mo:nkees, Hollies, Bee Gees,
Easy Beats ił\P.
Mniej więcęj pod koniec fat
d·ukiedy
sześ6dzdesiątych,
triumfy odnosiły zespoże
ły będące miernikiem udanego
aliansu jazzu z rockiem (Chicago, Blood, Sweet and Tears)
kiedy odrodzenie przeżywają
formy bluesowe (J. Mayall, J.
Ten
Clapton,
Winter, Eric
Canned Heat,
Years After,

TEATR

rozprzenic San Francisco
s.trzenila się ,,flo.w er power'',
aby wkrótce ogairnąć cały zachodni świat. Haszysz i marihuana były ich chlebem powszedinim, środki ha~ucynogenne
sakramentami, a cl
świętym~
muzycy by.U kapłanami ich religii. P<JiPrzez własną śmierć
potwierdzili Otl'li· swą indywidualną czystość, a zarazem zamanifestowali, że ciężar walki
o zmianę świa.ta był zbyt wielki, aby go ud:bwignąć. Równie doniosłym faktem, p-Odsycającym nairastającą falę rozczarowania, była decyzja kilku
co popularniejszych sław, a w
Jaggera.
szczególności Micke'a
J ·a gger - naj>bardziej grubiań
ski, bezkompromisowy bicz normalnego świata, nagle zmienił
front. Nie tylko slę ożenił, ale
na dodatek dokonał tego konformistycznego a,k tu na połu<l
niu Francji, w atmosferze snobistycznego luksusu. Jednocześ
nie dał się poz.nać jako bywalec międzynar-Odowej elity towarzyskiej. Ubrany w supermodne, biseksualne stroje stal
konsię postacią szokującą i

lot naaby si~
W'ydawało, że „pękły" bo wiedzą, że wtedy
zapisuje się im to tia plus. Nie pęka jedyz
bodaj
nie Kopciuch najwartościowsza
dziewcząt, najbardziej wyraźnie zarysowana
osobowość. Zaczyna się więc walka o to, by
wyobraźeń. a w
wtłoczyć ją w schemat
Ręczyć
konsekwencji pozbawić godności.
można, iż po tej operacji dziewczyna będzie
·
gorsza niż była.
Niełatwa to sztuka do grania, z jej przenikającymi się planami (plan „realny"' plam mażycie rzeczywiste poprawczaka,
„nawijanie" w cell, plan psychorzeń -

sądowymi.

Janusz Głowacki był ,współautorem scena.riusza „Psychodramy", filmu dokumenprzez Marka Pitalnego zrealizowanego
wowskiego, Toczyła się wokół tego filmu
dyskusja dotycząca moralnych granic publicznej ingerencji w życie pensjonariuszek
„Kopciuchu"
poprawczaka; Głowacki w
kontynuuje tę dyskusjq,. ale też ją poszerza·
Kiedy bowiem spróbujemy rozszyfrować
intencje Reżysera, okaże się, iż obok pragnienia odniesienia sukcesu, co jest głow
on
,chce
nym motywem jego działania
irównież drążyć, na swój sposób, prawdę o
życiu dziewcząt z poprawczaka, chce dociec,
dlaczego one są, jakie są, co je ukształto
wało. Rychło okaże się, że samo odkrywanie prawdy poprzez techniki, jakimi się
ten proces posługuje, jest nie tylko ingeale
człowieka,
rencją w życie drugiego
również, przez wytwarzanie mechanizmów
obronnych, staje się fałszowaniem prawdy.
Bohaterki „Kopciucha" odgrywają nie tylko
sceny z bajki, lecz również ze swego ży
cia; te ostatnie jednak tak - by spełnić
oczekiwania Reżysera. Książę mówi wręcz
(„największą
z gazet
sformułowaniami
koleże~ski„."),
szkodę z.robił mi kolektyw

zaczął

makijażem

I
w seksualnie d,wustrojach ozdo.biosię

znac-z.nych
świecidelka,mi.
złotymi
nych
Dekadencki rock, przynajmniej
w Anglii, wyszedł z dziecięce
go pokoju p~. To prawda, że
na jednym końcu sika!J próby
łączenia popu z ja.zzem trafiamnie}szości,
ją w upodobania
podczas gdy na drugim wszę
dobylscy bracia Osmond fascynują głównie dziewczęta w
wieku dojrzewania. Wszystko
jest wielką, nie Uczącą się z
niczym zabawą, ale zarazem
od profesjonalnej
niezależnie
jednak
doskonałości, brak tu
twórczej inwencji' •
Prawdziwe dzieci „telewitzyjnej ery", amerykańscy bracia
Osmond są przecież białą kogrupy „Jacpią murzyńskiej
kson Five". RÓWlllieiZ u pubma jui dosyć naliczność
modernistycznych fraz
wału
McLaughUria, Za.PIPY i „King
CrimsOIIl" i dlał.ego też cukierkowe głosiki braci Osm-ond w
„Puppy Love", „Young Love"
(Dąnny Osmond), czy też przebofowy album „Long haired loIO-letniego
Livenpool",
ver
wówczas (1972 r.). Jimmy'ego
grunt.
podatny
trafiają na
Gdy 29 października 1973 r. w
Hea·throw ląduje samolot wioOsmo:nd - na lotzący braci
niislru oczekuje blisko 10 tyludzi oboj,g a
młodych
sięcy
zdezorga,n izopłci. Całlkowic!e
wany ruch; odw-Ołane Joty samolotowe, przez kilka godzin
ruch kołowy itd.
zamknlę,ty
itip. Skąd my to znamy? Czy
przewyższy
Osmomi-mania
beaitleso-manię? Nie, chociaż w
Jatach następnych „Osmonds"
otrzymali aż 10 „Złotych płyt" ,
dotychczasowi
podc:ias ~Y
najlepszych
w
rekordziści
swych latach uzyskali: Elvis
Presley (dziewięć) i „The Beat- .
!es" osiem. I w ten sposób
pop-music stała się ponownie
show-businessem. Kwestie komercjona.l ne inów wysuwają
się na pierwszy plan. Cudowna
podróż Beatlesów z małego liverpoolskiego klubdku do najhal I stadionów
wiekszych
świata stała się powszechnym
naśladownictwa
do
wzorem
w anno domini
również i
1980„.
ANDRZEJ JOŻWIAK

trowersyjną.

inne dziewczęta także chwytają w
rzuconą konwencję, robią wszystko,

Bohaterkę „Kopciuszka" Perrault rat'llją:
dobra wróżka, gołębie i książę; na ' nędzy
Kopciucha. Głowackiego chcą ubić swoje
interesy: Zastępca Dyrektora domu poprawczego i Reżyser. Bajka o Kopciuszku, przełożona na język nie-bajki, mówi przeraża
jącą prawdę o świecie, w którym dorastają Kopciuchy, świecie niewiarygodnym, a
udokumentoprzecież jednak istniejącym,
wanym tekstami, zeznaniami, rozprawanti

••.PóŹIIliej Mał'c Bolan
posługiwać
występować

NIE· BAJKA OKOPCIUSZKU
praca nad bajką, plan filmowy,
planów), a
kojarzący wątki z wszystkich
także stylistyką, to werycz.ną, to znów umowną, skonwencjonalizowaną, sięgającą aż
do satyrycznego skrótu (postać Inspektora).
Aby ją zagrać przekon'ywająco, trzeba nie~
i kol'lsekwencji
małej aktorskiej giętkości
dramy -

w budowaniu poszczególnych scen. I tego,
i tego, w premierze Teatru Powszechnego
najwyraźniej brakowało. Zbyt często bohaterowie ,,Kopciucha" łrają wprost do widowni, pl'Ze'Z co sytuacje, które powinny zacech
mykać się same w sobie, nabierają
ostentacji. Odnosi się to zwłaszcza do fragmentu rozgrywającego się w celi dziewcząt
- do opowieści Kopciucha.
Ale i inne sceny pnydałoby się przeanaco, lub kto - jest
lizować pod kątem ich osią; wynikłyby z tego, jak sądzę, dalsze różnice stylistyczne, różne odcienie znaczeniowe.
Aktorki w rolach dziewcząt budują role

zewnę
w oparciu raczej o obserwację
trznych cech zach<Jwania, niż o głębszą ato odczuwa, że
nalizę; wyraźnie się przez
bardziej „grają" te wstaci, niż nimi „są "
rolą Księ
poza
mocno
Niezbyt
na scenie.
cia, zarysowane są także ich cechy indywidualne; jeszcze raz to !iwiadczy o niedostatkach analizy psychologkznej.
Niewielu aktorów wychodzi z przedstaMieczysławem A. Gajdą
wienia - poza
(Z-ca Dyrektora) i Barbarą Szczęściak (Ksią
obronną ręką. Doliczyć można jeszżę) cze do nich epizodyczne rólki filmowców,
Bronisław
ale tutaj zadania były proste.
jednym
na
Wrocławski zagrał Reżysera
tonie - płytkiego koniunkturalisty - zwrasposób
na
cając zresztą uwagę bardziej
myślenia
sposób
na
niż
zachowania
z
cała • nfera
czym
z
związku
w
kręceniem filmu staje się przykrym incydentem; a przecież, tak sądzę. Głowackie
postawę
mu nie chodziło o incydentalną
lecz o sprawę
niedowarzonego filmowca,
która
mentalność,
o
znacznie szerszą
pozwala traktować dziewczyny z domu pokolonizatorowi
prawczego tak, jak
„podludzi" z buszu. A więc instrumentalnie,
pod pozorem wnoszenia cywilizacji.
Reżyserowi premiery, Romanowi Kłosow
skiemu, zabrakło chyba kilkunastu prób,
zwartości, a
nabrało
by przedstawienie
aktorzy mogli głębiej wniknąć w tworzone
prz!!2 siebie postaci. Mimo to jednak ostatnia premiera Teatru Powszechnego jest godna zauważenia; mimo niedostatków s:vgnalizuje treści, które żywo obchodzą wi·
dawnię.
JERZY ~ATARASl~SKI
Teatr Powszechny w Łodd, „Kopciuch' Janusza Głowackie~. Retyseria: Roman Kło
sowski, scenografia: Jerzy Michalak, muzyka:
Bogdan Pawłowski. Premiera - 24 maja ll!SO
roku, premiera prasowa - 29 maja.

l ,ehclwość, ale takte brak uczuć rodZlnnym, obłuda,
.
udawana sympatia,
Tak więc, pomimo, te jest to lektura typowo wakacyjna, ,,lekka,
lat wa I przyjemna". to nie pozbawiona odrobiny lirycznego smutku nad marnością nas samych l refleksji nad naszym często nie
zawsze sensownym gonieniem za rzeczami.
Jacek M. Hohensee, „Teatr nonsensacji", „Iskry", w-wa t9'l0,
str. 158, cena H zł.
skąpstwo

• i,iBRis
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TEA11R
NON'SENSACJ1
Książkę,

którą

odpowiedzlalnokią

z

całą

moi;ę

polec1ć czytelnikom na wakacje, jest „Teatr nonsensacj1" Jacka Hobensee. Ten
zbiorek dwunastu opowiazawiera i;;rzezabawne
dań
historie. Bohaterami wszystklcb są lud.tle dla któpieniądze stanowią
rych
najwi<:kszą wartość. Opła
popełnić
się
zbrodnię, okraść kogoś
oszukać. Każde

ca

dla nich

czy
z opowia-

dań jest mini-kryminałem,
gdzie aż gęsto od trupów,
gdzie intryga godna Jest
Agaty Christie, a
samej
zbrodniarze to ludzie bez
i gotowi na
skrupułów
wszystko. Ale, niestety, każdego z nich prześladuje pech. W momencie, gdy wszystko zdaje się prowadzić do szczęśliwego końca,
niespodziewanie pojawia się ktoś, kto demaskuje szybko zbrodniczą działalność I sprawiedliwość triumfuje.
Historyjki na pozór banalne, ale pod podszewką tych nieco komicznych, mrotących ltrew w tyłach opowteści, kryje się wiele
prawd o naszym wspókzesnym tyciu, o nas samych. Każda z historyjek jest opisaniem jakiejś naszej wady. Najczęściej jest to

PRZYN·IESIONiE Z LASU
<lawno za nami.
na spacer i podglądanie
raczej radzi zrezygnować z tych
może być kslą:!ika o przygodach 1
Sezon

wybrać

łowiecki

udziałem myśliwych.

Do lasu mo:!ina• się co najwyżej
przyrody. Ale ponieważ pogoda
wycieczek, to pewną namiastką
ciekawych spotkaniach, jakle są

Książka Jana Edwarda Kucharskiego jest nieco nietypowa, jeś:i
chodzi o tego rodlaju twórczość. Jest opisaniem przyrody, to prawda ,ale jest także swoistym zapisem naszych, zmieniających się
czasów. Autor, zapalony myśliwy, od lat krąty po całej Polsce w
poszukiwaniu jak najlepszych terenów łowleckleh. Zna katdy 21kąte.k naszego kraju i za każdym powrotem w znane sobie okolice
widzi zm1any, jakle w nich zachodzą, widzi budujące się mlasfa,
pamięta, jak wy&Uldały miejsca. na których stoją Wielkie zakłady
pracy. Huty kojarzą mu się z sukcesami bądż klęskami w polowaniach, trochę mu żal tych straconych ju:l: na zawsze zielonych terenów, ale jedno:ze~nie dumny jest z rozwoju gospodarczego kraju, z budujących sle miast, plęknleJących wsi.
Książka składa się z kilkudziesięciu króciutkich , opowiadań, a
właściwie impresji. Katde z nich jest zamkniętą całością, Jest
przypomnienie wywołuje u
opisem jakiegoś zdarzenia, którego
autora chwilę zadumy, refleksji, Jest to urocza książka, z przyjemnością się Ją czyta. Przepiękny, prosty l czysty język, subtelne
opisy, nieco humoru, ~ nade wszystko widoczna w każdym zdaniu
człowieka, lrtóry wiele przeżył, wiele widział
głęboka mądrość

FILM
W ostatnim dziesięcioleciu
trzy" polskie filmy postawiły
problem nieuchronności zwyczajnego, zrutynizowanego ży
cia rodzinnego i zawodowego.
to: „Bilans kwartalny"
Były
„Pani Bovary to
Zanussiego,
ja" Kamińskiego i najnowszy
- właśnie na ekranach - film
„Podróż
Antoniego Krauzego
do Arabii". Trzy bohaterki tych
filmów - to kobiety szczęśliwe
do momentu, w którym staje
się jasne, że nic nie może się
w ich życiu wydarzyć. Ucieczka od codzienności, życia zracjonalizowanego, uporządkowa
nego prowadzi Martę i Anię z
dwu pierwszych filmów do klę
ski, która polega - co najbarna podziej przerażające
czuciu, że teraz - po próbie
na prawdę już nic
buntu je nie czeka. Martę obezwład
niał fakt, że każdy wybór zamyka możliwość dalszego wybierania. Bohaterkę „Pani Bovary to ja" skazywał na niepowodzenie jej własny, wewnętrzny świat oczekiwań
mogla buntować się tylko w
granicach nakreślonych przez
jej wyobraźnię. Inaczej wyglą

da droga do rezygnacji Anny
z filmu Krauzego. Jest bardziej
skomplikowana, pozostaje w jej
historii więcej niejasnych pur>-

ninę konwencji układu przyczynowo-skutkowego przedsh•
wianych faktów - jeżeli nawet
nie w konstrukcji, to w odbiorze przez widzów. Tymczasem
w „Podróży do Arabii" fakty
są ważne jedynie o tyle, o ile
wpływają na przemiany w ży„
ciu wewnętrznym. Jednocześnie
co parawłaśnie wówczas doksalne - film okazuje swo-

ją bezradność. Mogąc wkraczać

w głąb świata zindywidualizowanego, skrajnie osobistego skazany zostaje jedynie na
prezentację, gorzej radząc sobie z przekładem psychicznych
motywacji na język obrazów.
Stąd może zbyt dosłowny, pow
jawiający się parokrotnie
filmie obraz fatamorgany w tytułowej Arabii. Zagrożenie komunikatywności filmu jest niebezpieczne tym bardziej, że
wobec
układem
nadrzędnym
świata utworu Krauzego jest
opozycja życia gotowego, egzystencji danej, zgodnej, bezpiecznej (jakże pozornie) wobec rezygnacji. Rezygnacji, która czeka na koniec bohaterkę filmu.
Efektu rozczarowań, życia przyale włas
jętego z przymusu nego, o genezie utrwalonej we
własnym, tragicznym doświad
czeniu.
Krauze odbierając swojej bohaterce spokój, poddając w wąt
pliwość
pełnione

życiową

stabilizację,

role matki i

żony

FATAMORGANA
Podobnie jak było to
któw.
przed laty w debiucie fabular„Palcu bonym Krauzego żym", po którym reżyser zrealizował tylko jeden film
nie pozbawiony socjologicznych
ambicji „Strach".
W „Podróży do Arabii" mamy do czynienia z sytuacją trochę podobną jak w filmie denie
biutanckim. Wydarzenia
starają się liczyć na pełne zrozumienie u widza, trudno pojakichkolszukiwać dla nich
wiek motywacji poza indywidualnym przeżyciem. Nie zmienia to jednak faktu wyjątko
wej intensywności emocjonalo.ej
filmowego świata. Zarzuty niepsycholoprawdopodobieństwa
gicznego „Podróży do Arabii",
prasJjakie pojawiły się w
wych omówieniach można by
odeprzeć powołując się właśme
indywidualność
całkowitą
świata, bezcelowość jego racjo-

na

nalizacji. W sytuacji, gdy dotychczasowe życie zaczyna zrazu niepostrzeżenie ujawniać pozorność swojej nieuchronności,
gdy okazuje się, że sposób ży
cia jest bardziej zgodą wobec
społecznej konwencji niż rezultatem świadomego wyboru bohaterka dostrzega przypadkowość tego kim jest,. co robi,
z kim żyje, gdzie pracuje. Swiat·
dotąd zrozumiały zaczyna ujawniać niepokojąco puste, nieoNieznajomy
świetlone miejsca.
który z jej powodu
chłopak,
próbuje popełnić samobójstwo,
niejasne zachowanie koleżanki
i jej zaskakująca śmierć, szpital psychiatryczny i wreszcie
nieuchwytnego,
zupełnie
coś
pojawiającego się prawie niezauważalnie pomiędzy Anną i
mężem zmarłej przyjaciółki. Te
wszystkie zagadkowe (na płasz
czyźnie psychologicznej) wydarzenia umieszczają się bardziej
na skali przeżyć wewnętrznych,
gdzieś, w głębi świadomości i
(podstawową
podświadomości
częścią filmu jest retrospekc1a
w
wydarzeń przypominanych
trakcie hipnozy) niż na płasz
Niestety
fabularnej.
czyźnie
film musi spłacić należną da-

i

swoją głęboką radoścl:i

lić się

z czytelnikami.

przy okazji, jakby mimochodem
ujawnia w „Podróży do Arabii" także sprawę najbardziej
przyczynę jałowości
istotną życia i buntu wobec niej. Są
nią wzajemne kontakty pomię
dzy ludźmi: Anną i jej mężem,
zakochanym w niej chłopakiem,
We
przyjaciółką, znajomymi.
wszystkich przejawia się ta sama cecha: egoizm, jakby naturalna niemożność porozumienia,
kosmiczne odległości pomiędzy
bliskimi ludźmi, ledwie zarysowujące się związki uczuciowe
z góry skazane na niespełnie
nie. Silnie uwewnętrzniona perspektywa oceny świata przyj~
ta w filmie pogłębia ten prawie Sartre'owski punkt widzenia. Jego przełamaniem może
być tylko ton wręcz ewangĘ;
liczny, jaki pojawia się w momencie podjęcia przez Annę decyzji o pozostaniu w szpitalu
psychiatrycznym - aby poświę
cić się dla chorych. Po niedłu
gim czasie następuje kolejny
etap samopoznania: gdy pobyt
w szpitalu przestaje być jednoznaczny z obecngścią przy zakochanym w bohaterce niedopozostaje
szłym samobójcy jl,tż tylko powrót do poprzedPowrót z pełną
niego życia.
świadomością własnych ograniczeń, z całkowitym poczuciem
funpełnionych
konieczności
kcji. Jest to jedyne wyjście efekt gorzkiego pogodzenia się
z losem. A zarazem początek
tym
następnych wydarzeń razem w nieoczekiwanej, choć
egzotycznej I wspaniałej Arabii.
Wszystko dotąd było tylko fatamorganą.

„Podróż do Arabii" podejmuje problematykę moralną
tak mocno obecną w filmie ostatniego okresu - w sposób
wyjątkowy. Niezwykłość przeżyć Anny okaże się jednak złu
dna, gdy spojrzymy na nie z
perspektywy pytań podstawowych: o cel i sens tycia. Może
wówczas film Krauzego wyda
się mniej egzaltowany, mniej
histeryczny.

PAWEŁ J~DRZEJEWSKI

z powodu rzeczy dobrych pragnie podzie-

,Jan Edward Ku~harskl, ,,Przyniesione z lasu", „Czytelnik", W-wa
str. 200, cena zł 30,

1980,

uwooz,1C11EL

Zbigniew Nienacki kojarzy nam się głównie E literaturą dla
młodzieży. Ogromną popularność zdobyły ks1ątki z serU „Pan Samochodzik". Ale nie mniej znany jest także jako autor książek dla
dorosłych. Najlepszym dowodem wydana ostatnio prze:. Wydawr.1ctwo „Pojezierze" po raz drug! w ciągu dwu lat powieść Zbigniewa Nienackiego, przeznaczona wyłącznie dla dorosłych pt. „Uwodziciel''. Pod tym frapującym tytułem kryje się równie Interesują
ca treść. Autor przywołuje na karly książki całą swoją Wiedzę z
zakresu psychiatrii, psychologii, 1eksuologll I literatury mUomej,
żeby olśnić i „uwieść" czytelnika. Wprowadza do powieści bohatera, mitycznego Martina E••ena, „naukowego" uwodziciela kobiet.
Nie był on ani przystojny, ani wytworny, po prostu kochał kobi~
ty. Nie zawracał 1m w głowach, jak się często Określa męskie
działanie, ale pragnął je uszczęśliwiać.
Ale historie związane z d71ałalnosclą Evena stanowią niewielką
tylko cząsteczkę kslą:!ikl Nienackiego. Większość to •lsobiste przemyślenia aut9ra na temat stosunków kobieta - mężczyzna, rodzice - dzieci, matka - córka ojciec - syn. Wiele z nich na pewno jest sądów zbyt pO<'hopnych, nleprzemyjlanych, obliczonych na
efekt i zainteresowanie czytelników. Wiele niewątpliwie w nich jest
umyślnie kontrowersyjnych. pobudzących do przemyśleń l refleksji. Z wieloma motemy się nie zgadzać, ale prawdą jest te wielkim osiągnięciem Nienackiego jest przekazanie w formie fabularnej, a pozbawionej plkanteru wiedzy niemal medycznej z zakreau
seksuologii.
Zbigniew Nienacki, „Uwodziciel",
Olsztyn 1980, str. •24, cena zł 50.

Wydawnictwo „PoJezlerze",
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Wyobraźmy llObie
krągłą
wysepkę -

malutk;~ oo średnicy

powiedzmy 50 metrów - pośrod
ku ogromnego, pustego oceanu.
Rośnie na tej wyspie kilkadz.ie1!ąt
drzew małych I dużych,
dołem krzaki, łączki,
polanki:
tyją tam ptak!,
trochę myszy,
kretów, wiewiórek - l mnóstwo
owadów. Najwięaej jednak tyje
mrówek.
Niezmiernie pracowitych, cierpliwych, odważnych I
mądrych mrówek.
Wiadomo - mrówka na ocean
slę nie wypuści. Całym światem
jest dla niej wl'asna wyspa, reszta - to trudny do pojęcia kosmos. Czhsem z tego kosmosu
wypłynie na wysp11 coś tajemniczego,
czasem da się to nawet
praktycznie wykorzystać, ale opanować tego się nie da. Żeby

jakoś zaplanować, uintensywnić,
usprawnić - szkoda gadać.

Można natomiast usprawniać l
uintensywniać
samą
wyspę.
Mrówki czynią to od pokoleń z
coraz większą wprawą i skutecznośćią.
Nie ma
centymetra

kwadratowego,

którego by nie

1penetrowały. Organizują się coraz lepiej, C?=asem się przy tym
pokłócą, pobiją ale w sumie
ich stopa życiowa ciągle rośnie,
śmiertelność statystyczna
spada,
przyrost
naturalny zwyżkuje.
Mrowiska strzelają coraz wyżej
w górę, już pod każdym drze-

wem sterczy

parometrowy sto-

żek, kłębiący się milionami mieszkańców. Zapobiegliwa codzienna krzątanina
tycll milionów

. .

·':.

~-

wydeptała

jut plątaninę gładkich
ścieżek, a siatka tych
ścieżek gęstnieje l zamienia dawne życiodajne trawniki, mszary,
zarośla w golutkie, zatłoczone
do niemo:Uiwoścl płaszczyzny,
W ścisku coraz częściej dochodzi do awantur. Całe mrowiska
padają ofiarą sąsiadów, a walka
kończy się bezpardonową likwidacją milionów mrówek o troszkę innym sposobie kiwania róż
jak beton

kami, które to kiwanie jest jak
wiadomo
mrówczym sposobem
porozumiewania się, czyll - w
przełożeniu na ludzkł mrów-
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„.

„.

. .... „

"..

:

.· -

nicy. Instytutom udało slę zmusić drzewa do podwójnej UośCll
liści. Cóż, kiedy zanim na jednym drzewie liczba liści s.lę podwoi - giną trzy drzewa sąsie

dnie, a liczba mrówek wzrasta
trzykrotnie. Uczeni sięgnęli do
korzeni. Miliony mrówek wgryzły się na wielkie
głębokości,
odkryły
tam wielkie bogactwo
jadalnych korzonków, opracowały wspaniałe metody eksploatacji
tych skarbów. Po dziesięcioleciach
dopiero okazało się,
że gryząc
korzenie likwiduje się roślinność
na zlemi,a wraz z nią - uil!emo-

WYSPA MRÓWEK
czym językiem. Najwyżej oszczę
dza się co najładniejsze mrówczynkl,
dając im szansę stania
się matkami
tysięcy
nowych
mrówcząt w mr6wisku
zwycię
zcy.
Po paruset latach takiej
historli ostały się
na
wyspie
dwa potężne superkopce I multum paromilioI\owych
kopczyków, usiłujących w cieniu tamtych potęg zachować jaką taką
niezależność
i własny obyczaj.
Tysiące
uczonych
instytutów
pracuje nad zdobywaniem I ulepszaniem bazy żywnościowej na
wyspie, która - przy lawinowo
rosnącej liczbie mrówek ma
wciąż te same 50 metrów śred-

żliwia życie owadom,
ptakom,
zwierzętom.
Co jeszcze wymyśleć? Pogłowie mrówek sięgnęło
już miliarda sztuk, czyli na jed. ną mrówkę
przypadało
cztery

milimetry kwadratowe powierzchni wyspy. Tyle, żeby się ledwie obrócić nie kopiąc po kostkach sąsiada. Wymyślnym rakietowym pociskiem wielkości sześciu milimetrów
wypuścili się
mrówczy badacze w powietrze.
Okrążyli wyspę sto tysięcy razy,
widząc z góry kikuty dawnych
drzew i łysiny w miejscu dawnych kwitnących polanek. Widzieli imponujące tłumy sióstr i
braci,
maszerujących
karnie

- .
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przez w łysiny. Raz r:zy dwa pocisk odważył' się 1kręcić nad ocean, a nawet udało mu się wylądować gdzieś w odległości dwustu kilometrów na coś wystają
cego z fal, co okazało się nagim
głazem. Poza tym nic, tylko potężny ocean co ma tu do gadania mrówka?
Nie wiemy, co będzie się jeszcze działo na wyspie. Spróbujcb
to sobie wyobrazić. Nie żyje tam
już nic oprócz mr6we~, wgr:Y"Zających się w coraz glębsze, coraz
starsze, ma'l'twe od wieków korzenie. Te korzenie teł się kie-
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miejętności,

że

8 Oli

.

Robi się często kibicom zarzut, te domagają się zwycię
stwa za .vszelką cenę, te tylko
zwycięstwo ich satysfakcjonuje.
I oto mamy
dwa przykłady,
które przeczą takim zarzutom.
Nasi kolarze zajęli trzecie miejsce drużynowo w tegorocznym
Wyścigu Warszawa Berlin Praga. I nikt jakoś z tego powodu nie podskakuje do góry,
nie krzyczy z radości. Wręcz
przeciwnie. Zdobywcy trzeciego miejsca mieszczą się jeszcze
na pudle, jest to w końcu brą
zowy medal, ale satysfakcja z
tego :Ładna. I nie tylko dlatego, że kibice chcieliby pierwszego miejsca, przeciwnie, kibice zadowoliliby
się trzecim
miejscem, gdyby było ono rezultatem dobrej jazdy, wysokich umiejętności, którym przeciwnicy przeciwstawili umiejęt
ności jeszcze wyższe. Ale kibic
- inaczej niż szkoleniowcy j'est przekonany, że nasi byli
źle do tego wyścigu przygotowani, że popełniali rażące błę
dy, że brakuje im różnych u-

dyś skończą„.

Ten bardzo smutny,
beznadziejny obrazek
napisałem po
przeczytaniu w gazeoie danych
statystycznych,
zebranych w
Związku Radzieckim. Oto w cią
gu lat 1919-1979, czyli dokładnie
w czasie mojego życia - liczba
ludności na świecie wzrosła
z
1,8 ·miliarda do 4,4 miliarda. W
ciągu jednego życlal Ta wyspa
- przepraszam, ta nasza Ziemia
- przecież się nie rozciągał Te
podwojone liście jednych drzew
kosztują nas str~tę potrójnej ilości Innych drzew! Co na tej wyspie - pardon, na Ziemi - bę
dzie się jeszcze działo?

„ ...
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w europejskiej ·

piłce

nożne).

Refleksje z tego powodu nia
były przyjemne. Nie wiem, czy
piłkarze
oglądali
pojedynek
dwu najlepszych europejskich
klubowych drużyn piłkarskich.
Jeśli tak, to chyba policzki mle„
li czerwone ze wstydu. ·
Mając

świadomość

różnicy

w wyszkoleniu l przygotowaniu
naszych
najlepszych l najlep!lzych w Europie, w tej czy in-

nej dziedzinie sportu,
można
pretensje do zawodników.
klubów, działaczy, trenerów.
Mówi się na przykład, że ta ką
mamy piłkę nożną w reprezentacji, jaką mamy w klubach I llgi. Jest w tym jakaś
prawda. Ale skoro uświadam ia
my sobie, że poziom naszej I
ligi daleko odbiega od poziomu
ligowych klubów w innych kra„
jach, to nic prostszego jak in•
tensywną pracą braki te likwl ...
dować l stawiając coraz wyż„
sze cele doganiać najlepszych.
Tymczasem u nas dzieje s ię coś
odwrotnego. Obserwujemy jak•
by rozmazYWanie celów, obniża
nie poziomu, dążenie do ' śred
niactwa.
Na przykład w Wyścigu Po.;
mieć

reprezentują

średni

poziom, który nikogo nie
powinien zadowalać.
Przykładem drugim niech bę-

ZWYCIĘSTWA,

KTÓRE NIE CIESZĄ

TBLl\VIZJA
O telewizyjnych prog.ramach dla dzieci pisze się rzadko albo wcale. I całkiem
niesłusznie. Trudno jednak wymagać . aby recenzent oglądając w Tv mniej wię
cej tyle ile statystyczny widz, miał jeszcze czas na publicystyczne weryfikacje
audycji dla najmłodszych. Poza tym nasze dorosłe gusty kształtowane na „Aniołkach Charliego" i „Pogodzie dla bogaczy" mogą się całkowicie rozmijać z
upodobaniami widowni „Teleranka". Gdyby wziąć pod uwagę reakcje, fascynacje·
i komentarze dzieci zasiadających przed
telewizorami, trzeba byłoby programom
dziecięcym wystawić najwyższe noty. Są
dzę, iż dzieci znają lepiej ramowy układ programu Tv niż my, dorośli . W
poniedziałek wiadomo, „Zwierzyniec" (opowieści Michała Sumińskiego przypominają często. anegdotę Fiszera relacjonującego swoje spotkanie z wilkami). we
wtorek show królika Bugsa, w środę
„Skakanka",
w
czwartek
Telewizja
Dziewcząt ł Chłopców, w piątek i sobotę znów coś, czego nie należy przegapić, a w niedzielę „Teleranek" czyli
dziecięce „S;u,dio 2". No l codzienne dobr!nocki. Czas · tej audycji w domach
gdzie są dzieci jest czasem świętym:
rodzice
przemykają po mieszkaniu na
palcach, na później odkładają wiertarki,
miksery i odkurzacze i zza przymknię
tych drzwi podglądają najnowsze przygody Reksia. Niedawno wyświetlono film
w którym dzieci zdemaskowały
erefenowskiego kidnapera właśnie dzięki Dobranocce. Złoczyńca skrupulatnie planując porwanie nie przewidział, iż w rozmowie z dziećmi może wyniknąć sprawa ostatniej przygody Pani Sroki. Na
nic się zdały wykręty, że nie ma telewizora, że nie lubi telewizji, Panią Srokę
powinien znać. Przegrał więc. I ja, choć
nie rozmyślam o żadnym skoku, od czasu do czasu towarzyszę moim chłop'lkom
przed małym ekranem. Tctk na przykład przyszło mi. oglądać trzy odcinki
najnowszej serii o Muminkach. · Któż z
nas ·nie zna literackiego pierwowzoru w
siedmiu księgach (wydawcy zapowiadają tomy następne) autorstwa Tove Jan-

ssor1? Otóż to. Do dziś dnia są to bestsellery, którymi zaczytywali się i dorośli
znużeni
Robbe-Grilletami i Butorami.
Poezja, humor i mądrość stanowią niepodważalną wartość tych małych ksią
żeczek. Niełatwa to materia dla adaptatorów, tym
bardziej, iż Muminkowy
świat jest baśnią,
który z trudnością
poddaje się antropomorfizacyjnym stereotypom. Nie podołali tym trudnościom
realizatorzy serialu. który stał się dosyć
• przypadkowym zestawieniem ruchomych
obrazków. Hałaśliwa ilustracja muzyo.:zna,
głos narrratora, który sprawdził się w
opowieści o Rumcajsie, a który tutaj

Majki Skowr<>n i inne (tytułów nie pamiętam, a syn w szkole nie mam
kogo zapytać) pozytywnie odbijają na tle
produkcji zagranicznej, którą również raczy nasze dzieci TvP. Piszę z przeką~m
„raczy", bo tamte filmy zbyt prostacko
przenoszą konwencję fabuł o rozmaitych
detektywach i ich przeciwnikach w świat
dziecięcej rzeczywistości
(np. angnlska
„Niezwykła piątka").
Swoją drogą dzieci,
pozwolić, oglądałyby z

gdyby im tylko
takim samym entuzjazmem komisarza Maigreta i „Czterdziestolatka", opowieść o pszczółce Maji
i „Karierę Nikodema Dyzmy". Na szczę
ście chodzą do szkoły, odrabiają lekcje,
grywają w piłkę,
wieczorami zasypiają rozmyślając o Bolku i Lolku. Nie
muszą się irytować czarnobiałą rzeczywistością, która codziennie
przepływa
przez mały ekran. Nie muszą wysłuchi
wać dyskusji, porad i komentarzy. Nie
oglądali ostatniego programu ,,X Y Z"
Bo podobnie jak i my dorośli, znudzeni
niby to dowcipnym gaworzeniem w pierwszej części programu Niny .Terentiew
zajęliby się czymś powatniejszym. Audycja ta była najlepszym argumentem potwierdzającym
opinię, że publicystyka
kulturalna w TvP bardzo często zawiera
się w bon motach, „lekk<>ściach" i quasizabawie. Postać Bronisława Zielińskiego,
jednego z najwybitniejszych współczes
nych tłumaczy - jak okazało się w drugiej części programu - zasługuje na audycję z prawdziwego zdarzenia, a nie na
towarzyską pogawędkę. Jeśli chcemy popularyzować w telewizji największe osiągnięcia naszej kultury, to róbmy to w
sposób taki na jaki ona zasługuje . Niekiedy ma się wrażenie, iż redaktorzy Tv
chcąc odfajkować jakieś zalecenia swoich
szefów, zalecenia wynikające z rzeczywistych potrzeb społeczno-kulturalnych, posługują się tzw. wypróbowanym wzorem

MUMINKI,
DOBRANOCKI
I „XYZ
11

odebrał opowieści
Tove
Jansson 'e'
wszystkie poetyckie akcenty, są głów
nym mankamentem najnowszej produkcji „Semafora". A szkoda. Mógłby to być
serial prawdziwie znakomity.
Od lat narzeka się na niedostatki filmów dla dzieci i młodzieży. Rzeczywiście
w kinach tego rodzaju
repertuar jest
sensacyjną rzadkością. Dlatego . też cała
odpowiedzialność
w spełnianiu
życzeń
młodocianej widowni spada na telewizję. Myślę, Iż te obowiązki TvP wypełnia
w sposób prawie że zadowalający. Fakt,
że podczas ostatniego festiwalu w Olsztynie jedynym serialem, który znalazł
uznanie w oczach jury,
był film dla
młodzieży „Gazda z Diabelnej", świad
czy o tym wyraźnie. Ten tytuł, a wcześ
niej „Rodzina
Leśniewskich", historia

Powinniśmy

pisarzy i

prośmy

popularyzować
literaturę,
twórców? Proszę bardzo - za-

Bronisława Zielińskiego do „X
Y Z". Był o nim program? Był. Kogo
tam jeszcze mamy w kolejce?
GRZEGORZ GAZDA

• •
m1n1

magazynek
MIECZYSŁAW
MICHAŁ SZA RGAN
1

Jak w „Sztandarze Młodych"
obliczył Bogdan Maciejewski w
1980 roku będziemy mieli 327
imprez kulturalnych wysokiej
rangi i około 100 rangi mniejszej. Statystycznie 1,2 imprezy
przypada na jeden dzień w roku. Jest to jedna z dziedzin naszego życia, w której bez najmniejszego wątpienia statystycznie osiągnęliśmy najwyższy
poziom światowy.
Zyg.

DO WARSZAWY
BOSO
„Żywoclk Gospodarczy" (ukazujący się na łamach „życia

NA .,ZALECANKI" W. PUSZA
W „OSNOWm"

A to cl heca!
Pusz do Leca
Się zaleca.
NA JARMARK ŁODZKI
Cwierkaj" na dachach wr6ble:
„Przyleciały na Pletrynę
buJ>le!"

Gospodarczego") doniósł ostatnio. że na Dworcu Centralnym
w Warszawie wywieszono ostrzeżenie, zabraniające wchodzenia na schody ruchome w
obuwiu na podeszwach ze sztucznych
tworzyw.
A ponieważ są to podeszwy powszechnie używane, więc po przyjeź
dzie na Dworzec
Centralny
trzeba teraz zdejmować buty i
boso wchodzić
na
ruchome
schody.
S.Z. Peracz

W opuszczonym pokoju w szafie wihuzarski mundur mego praprapradzladka. Zakradłem się kiedyś
do tego pokoju I włożyłem mundur. Ledwie stanąłem przed lustrem,
aby przyjrzeć się sobie,
ktoś zapukał do drzwi.
- Wejść!
Weszło dwóch huzarów.
- Panie poruczniku, Jut pora.
Przed domem stal powóz. Oni
towarzyszyli ml konno. Dojechaliśmy do podmiejskich lasów.
TU
już na nas czekano. Mój przeciwnik tet był oficerem, ale stopnia
nie umiałem · odróżnić. Stanęliśmy
naprzeciw siebie, Padły strzały.
Obudziłem się w swoim
łóżku.
W9zystko było tak, jak zostawiłem, zakradając się do opuszczonego pokOju. Tylko prawe ramię
mnie bolało. Odchyliłem koszulę.
Na ramieniu miałem świeto za-

siał

bliźnioną ranę.

taktyczne i zamierzony cel oprzy pomocy znakomitej techniki. Z techniką naszych
zawodników na boisku
było
znacznie gorzej. '
siągnięto

Tego samego dnia wieczorem
telewizja pokazała nam fµtbol
na wysokim, europejskim poziomie. Mając w pamięci nieudolności naszych reprezentantów
można b~ło sobie uświadomić
miejsce, do którego spadliśmy

DOBROWOLNIE
W radiu kierowców, w telewizji,
kiedy mówi się o ruchu kołowym
na naszych drogach, ciągle słyszę
o tych, którzy uczestniczyli w WY·
padkach drogowych.
I
zawsze
mam ochotę zapytać,
czy robili
to dobrowolnie?

JĘDRZEJEWSKI

CEZAR

Ten naJi:łośnleJ krzyczał swoje morlłurl,
kto pierwszy się zabrał do dzielenia sk6ry.
ROMEO l JULIA
Klęską się skoil.czyła

Wlda~ przedawkował

Powstaje więc pytanie: czy
szkoleniowcy tego wszystkiego
nie widzą, czy tylko udają, że
nie widzą? Czy ich permanentny optymizm
jest udawany,
czy faktyczny? Czy pod opowieściami o taktyce nie kryje
się czasem brak jakiejkolwiek
koncepcji? Wnioski z odpowiedzi na te pytania nasuwają się
same.

rozciągłości spełnione założenia

BOGDA MADEJ

SZTUCZNA WODA
w

piątkowym

..

-------

ZBKSPllOWSKIB
JULIUSZ

mówić?

magazynie Studia Gama (3C maja 1980 roku, program I) zespoły rozrywkowe ulokowano na bezludnej wyspie. Wyspę
taką zbudowano w studio. Wodę morską udawał poruszający się
Z Zakopanego donoszą
te w plastyk, Było to brzydkie, kiczowate wręcz. Już lepiej było odDolinie Chochołowskiej pojawił się wołać
się do wyobraźni telewldZa. U telewidzów wyobraźnia też
niedźwiadek. Głodne zwierzę zblisię zdarza. I częściej nli u telewizyjnych twórców.
ża się do siedzib ludzkich, głównie
K. A. Pryśny
do schronisk.
Nie tak dawno w Tatrach r6wnlet był niedźwiedź, nawet pokazywano go w telewizji. Ale ktoś Ze sportu
go zastrzelił!
Oby teraz było Inaczej! !I
'
Azor

ZYGMUNT STARYK

ANDRZEJ

Podobne zjawisko obserwujemy również w piłce nożnej. _.
„Wygraliśmy
zasłużenie, lecz
zbyt nisko" - powiada po meczu ze Szkocją Ryszard Kulesza. Jest to opinia całkowici e
rozmijająca się z tym, co widzieliśmy na ekranie telewizora.
Widzieliśmy bowiem
ogromną
nieskuteczność
strzelecką naszych piłkarzy oraz brak zgrania, nieumiejętność celnego podawania i tak dalej. Przy czym
Szkoci nie byli najsilniejszym
i
najlepiej
przygotowanym
przeciwnikiem.
I o czym tu

Nie chcę być złośliwa,
ale
najciekawszym momentem relacji ze spotkania piłkarzy w
Poznaniu była przerwa, w czasie której dokonano losowania
„Małego Lotka". Oglądając ten
z zasady nudny program nie
było powodu za nikogo
się
wstydzić.
Zostały tu w całej

NIEDZWIEDZ
W TATRACH

WYSOKA LOKATA

koju potworzono tyle różnych
klasyfikacji, tyle wymyślono
kolorowych koszulek, że można
zadowolić się którąś tam klasyfikają i uznać to już za sukces, tracąc z pola widzenia cel
zasadniczy, zwycięstwo indywidualne i drużynowe w generalnej klasyfikacji.

dzie piłka nożna. Po meczu naszej reprezentacji z reprezentacją Szkocji pojawiły się nieśmiałe głosy, że dobrze na nasze samopoczucie zrobi wygrana ze Szkocją po całej serii porażek i remisów. Ale też zaraz
się wszyscy zastrzegali, że wygrana ta padła w meczu, który był żenującym widowiskiem. Tylko trener Ryszard
Kulesza powiedział przedstawicielowi
„Sportu": - „Później
graliśmy już lepiej, w drugiej
połowie
dobrze, a momentami
bardzo dobrze". Ryszarda Kuleszę cechuje nie tylko ujmują
cy uśmiech, ale bardzo dobre
samopoczucie oraz niewątpliwie
wrodzony optymizm, który każe mu cieszyć się ze wszystkiego. Jest to cecha wielu naszych
szkoleniowców i posiadają ją
również ci panowie, którzy odpowiedzialni są za wyniki naszych kolarży.

„Story of Werona„.
re:tyser v e r o n a li

P.I.Eszy

Kiedy Ich starsi koledzy
lub remisują
wiele
się na ten temat
mówi I pisze, rozrywa się
szaty, narzeka oskarta i
lamentuje. Kiedy juniorzy
piłkarscy w Lipsku zdobyli
srebrny medal w turnieju
UEFA cicho o tym i spokojnie, Nikt nie liczył, te
juniorzy cokolwiek osiągną
w turnieju.
W :związku z tym nikt
z działaczy
sportowych
PZPN nie kwapił się do
wyjazdu (mało atrakcyjnego, bo tytko do NRD), a
młodym
piłkarzom
nowe
buty dano na„. kilka godzin przed meczem. Grall
w starych. bo w nowych
poodparzaliby sobie nogi.
zrobiono więc wszystko,
aby młodych zniechęcić do
pliki nożnej.
Wygodniej
widać
płakać
nad niepowodzeniami starych,
niż
przegrywają

zajmować

się

młodymi.

K.. I.

Ble.

Meldu;ę. że

ko

u mnie wszystna ostat11.i guzik!
Rys. An.drze; Adamowicz

zapięte
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