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Uw .gal
n urs na całe I
ela, k Ól'l'f WJifżdża 11 teid ·
t ell,
Ju:i w

popnMtdiDilm niu.mern „Odtłce~" 01łoaliliśmy konku.·J'

Ja.to dla t7<1h, lrltórą wakac„ b~- apęd.zali poza Lo·
·
dst,. Warunki te10 konkUnu 114 pr01te:
- nie moH to być zajęcia z Lodzi,
- mogą to być ll'ldjęcia ty.Lko czamo ...białe,

u

całe

- nie mote być ich więcej niż 10,
- powinny to być zdjęcia układające się w fotoreportai o
ciekawej arichitekturz.e, ludziach, 1ytu1lcjach, zdarzeniach: wny·
s11ko to; co Wa.s ciekawi i może zaciekawić innych,
- zdjęcia należy nadsyłać WRAZ Z KUPONEM WYCIĘTYM
• „Odgłosów" do 30 września 198'7 roku pod adresem redakcji. W ~LIPCU · W LODZI
DLA TYCH, KTORZY POZOSTAJĄ
rówmsł
oglaszamy inny konkura - LIPCOWY. Obowiązują
Powinny
zdjęcia czarno-bi.a le, nie może być ich więcej niż 6.
tematyicznie dotyczy~ tylko Lodzi. NALEŻY JE WRAZ Z KUPO·
NEM WYCIĘTYM z „Odgłosów" nadsylać pod adresem redakcji
·
do 31 lipca 198'7 roku.
Najciekawsze zdjęcia ukażą się na łamach „Odgłosów", mogą być w pó:źniejseym czasie wykorzy.g,tane do ilustracji artyca-n...
kułów czy reportaży, a ~eh autorzy ro,staną nai;rodzeni
nymi biążkaml. ·
KUPON KONKURSU NA CALE LATO

.
Imię i nazwisko
. .
Dokładny adres
Zgłaszam do KONKURSU
zdjęć.
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NA CALE LATO zeataw

KUPON KONKURSU LIPCOWEGO
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Dokładny adrea
Imię

Zgłasam

·zdjęć.

do KONKURSU LIPCOWEGO zeataw ,
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UWAGA!
wraz s KUPONAMI nalriy nadsyłać pod adresem:
„ODGLOSY"
ul. Henryka Sleniltiewicza 3/-r'J, XIII piętro
90-118 Lódź
PRZYPOMINAMY!
Zdjęcia bez kuponu nie będą brane pod uwagę!

Zdjęcia

ii

saw ''

Umrzeć fTlUSi każdy, ale chodzi o to, oby umrzeć 1
_ godnością.

ANDRZEJ MAKOWIECKI

wysłuchał

S!JliW it:!'dzi.

jej

wstrząsającej

-

Niecli pan i11•ko rne u3awn-ia mo3ego 1wzwisk.a, bo mnie zagryzą.

PiotrTen dom stoi przy
- Kto'?
kowskiej, a Piotrkowska, jak
- Ci od pomoc11. Oni pomapowiedziiał pewien warszawiaga3q tytko tym, z k.toryc1~ mon in, jest · najpiękniejszą ulicą
gą wyciągnąc pieniądze. Gdytego domu · by nie dobrzy
świati,i. Fronton
iuctzie, gdyby
się do przechodnia
wdzięczy
me moja Punia.„
strzegą maszbramą, której
Reporter zapytał, czy mieszkarony o lwich lbach i kobieka samotnie.
cych pier·s iach. Fronton je~t
Tak.. Przyjdzie pan?
zobaodnowiony, w bramie
- Pr.zyjdę.
o złuszczonych
mury
ezysz
pól.niej,
No 1 w parę dni
tynkach. Zobaczysz również
trly
na jp1erw
zwiedziwszy
tablicę za·św'iadczającą, i.Ż repodwórka i dwrn Klat.ki ,ciluzyduje tu instytucja odpowie·
.1uz·
b:tóry
dpwe, reporter,
dzialna za rozwój budownic~
dawno przestał być: <'t:puner<:m,
·
twa w mieście.
bowiem zaczęły nużyc go / fakDalej są trzy podwórka. Tq
l.Y, przestąpił próg l.okal u pot!
ostatnie, graniczące z włościa
numerem 13 i znalazł się w
mi szkoły podstawowej, naleobszernym, mrocznym, choć nie
ży do znanej sp6ld7lielni prauroków mieszpozbawi.o nym
cy, obok, której pieje w niekaniu, w którego kątach drzebo żela7Jny, przeżarty rdzą komały duchy przeszłości, a, niemin z czasów Ziemi Obiecaskądinąd
zniszczone
które,
podwórku
nej. Na środkowym
meble, odznaczały się elegan- .
fabryuchowała się jeszcze
.
.
cją
kancka stajnia z rampą. sły
w ' lóżl<.u.
leżała
· Kobieta
chać jeszcze klątwy 'furmanów
jedno spojnerne,
Wystarczyło
i rżenie koni.·
maaby zrozumieć. ie jeśli
Pierwsze podwórko ma chamy do czynienia z nieszct.ęś
rakteF- handlowo-usługowy . Na
ciem, nie jest to nieszczęście
między
parterach znajdziesz
nędzy, lecz niesźczęście opusz.obuwia.
pracownię
innymi
wszelako
Skłamała
czenia.
ambulatot'ium lekarskie i coś
s;imottwierdząc. iż mieszka
jeszcze, a na piętrach
tam
ni·e - obol{ łóżka $poczywał
mieszkają lokatorzy.
duży, czarny pies.
schodoJest kilka klatek
również tego dnia
Wpadła
szulera czy też
wych. Ręka
niewiasta
?unia, energiczna
inny szatański zamysł pomiesłuszne~o wieku, emerytka. ale
klatkach
tych
na
szał numery
dorabia na pól etatu. Pracotak. jak pomieszarre sci numewała cała noc w iakimś zakkolejóprzedziałach
ry w
ładzie, rano musiała zaop1ek •wych. Na pierwszym piętrze
wa? się ciężko chorą siostrą,
pierwszej klatki widnieje nua ~ak tylko skończyła oporzą
mer 14, a na d·rugim numer
przybiegła do
siostrę,
dzać
klatce
27. Znowu w dTugiej
kobie·
nowotworem
stoczonej
nujest
piętrze
_na pierwszym
którą łączy ją trzydzies·
z
ty,
mer 13. Wszystko aby tylko nie
toletnia zażyłość.
trafisz. Jeśli nle
trafić. ' Ale
rePunla wylegitymowała
naciśnij
śmierci,
boisz się
krzątać się
portera i poszła
dzwonek.
. w kuchni, a ta kobieta szlocha ta . Dopiero- po chwili zdumiony reporter odlHvł, że jest
wdzięcz.naści. Otóż
to szloch
~do
telefonie
po
nazajutrz
nowotwór
płuc'. Zadzwoniła do „Odgło
reporIÓW" w czasie dyżuru
terów. Reporter, który juł
Ta kobieta:

ma

c1a-wao prH9tał

br

reporterem,

„Odgłosów"

odwiedził

wreszcie ktoś kompetentny i ~yczllwy
siostra z PCK.

~a raByła już
ą. sroblła 3ej kHka

ją.

Odgłosy

przegląd
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STAN DUCHA
PQtAKOW.
Jest to tekst wypowiedzi dyBiskupi polscy
postanow1ll
rektora Centrum Badania Opiwesprzeć
reformy skarbowe
nii Społecznej na konferenC'jl
premiera Władysława Grabzorganizowanej przez Instytut
1klego. Wystosowali w 1924 roGospodarki Narodowej Komi ~ji
ku list pasterski
wzywający - Planowania
Rady Ministrów.
wiernych
do Jednodniowego
Już na wstępie
autor stw ier Postu i modłów w Intencji nadza: _
prawy pieniądza. W związku z
tym w jednej z łódzkich g·tzet
„W lapidarnym ujęciu moj11
ukazał się
zjadliwy felieton.
diagnoza sytuacji jest taka: akPewien dziennikarz odważył się
tywnie produkcyjna część si:;onapisać, :te zamiast modlitwy
leczeństwa ocenia obecny stan
naldało
ofiarować
pafistwn
gospodarki co_raz gorzej i z 'obaczęść własnych skarbów I dóbr
wamł,
sceptycznie patrzy w
kościelnych.
najbliższą przyszlość.
Opinie o
Oburzeni biskupi skierowali
1prawę do sądu. Zapadł wyrok
1kazujący i dziennikarz musiał
1pędzlć w więzieniu cztery mie1lące. Nikt bowiem nie chciał
10 bronić.
Adwokaci łódzcy
(przeważnie pochodzenia żydo
wskiego)
obawiali się konsekwencji.
Najprawdopodobniej
kręgi kościelne ogłosiłyby,
i.e
jest to kolejny
spi,P.k żyt:lowsko-masońskl
wymierzony
przeciwko katolicyzmowi.
Kim był ów śmiałek,
który
zaczepił Koklół? Był nim Tadeusz Wlenlawa-Długo~;r,eV> ski,

brat słynnego generał:i, Boli!sła
wa, adiutanta Józefa Piłsudskie
go. pó:tnlejszego
ambasadora
Polski w Rzymie. Był to nieprzejednany

Po wyjściu z więzienia opublikował 2!J stycznia 1925 ·roku

artykuł
pt. „Kler wojujący".
Obszerne jego fragmenty cytuje
W tygodniku
„ARGUMENTY"
(nr 27) Mirosława Dołęgowc;ka
·Wysocka I przypomina barwne
osobowości obu braci. Tadeusz

Wieniawa-Długoszewski

między

1nnyml:

pisał

"B11lob11 kłamstwem
twterdzłć, :ie duchowteńatwo w Pol-

ice nie ma •a1luo. Bylob11 osz-

DRUK~ Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa - Książka
- Rut"h" t.Odt. ut Armil Czerwone! 28
Redakcja nie zwraca nie zam6włonych rękopts6w ł zastrze·
18 sob!• prawo do lkr6t6w.

Warunki prenumerat11 t. Dla
lnttytucjł ł sakład6w prae1
1lokall:rJOwane w miastach wo2e·
w6dzkłch I potostałych miastach
w kt6rycb maJdu!lł słę siedziby
Oddziałów
RSW
„Prasa
ltslitłka
Ruch• zamawta'ą
prenumeratę w tych oddziałach
- Instytucje I zakłady
pracy
zlokatłtowane

rdzłe

w

miejscowościach

Oddziałów RSW
łtslątka - Ruch" opł1c1f1t prenumeratę w urzędach
pocztowych ł u doręezycłell. I .

n!e
„Prasa -

ma

:Dla Indywidualnych prenumeratorów - 010b1 ftzyeme zamlesz·
kałe na wsi ł w młej9eowo§c!ach
Idzie n!• ma oddziałów RSW
„Pra11 Ksl1tłka ltucb•
opłacaJit
prenumeratę w unit'
dach pocztowych I u don:czy·
elell osoby ftzyczne zamles7.kałe
w miastach - 1!e~złbaeh Od·
dzłał6w RSW „Prasa Ksląt·
ka - Ruch" opłacają prenumeratę wyłlłcmle w urzędach pocztowych
nadawczo-oddawczych
włałclwycb dla miejsca zam!eszkanla i>renumeratora Wpłaty dokonuje się utywając bt&nkletu
„wpłaty" na rachunek bankowy
miejscowego
Oddziału
RSW
„Prasa - Ksfątka - Ruch" 3
Prenumeratę ze tlecenlem wysył
ki za rranfcę przyJmtJje RSW
„Pran
Kslątka
Ruch"
Centrala
Kolportatu Prasy t
Wydawnictw ut Towarowa 28
00-958 Warszawl! konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153·
·201045-139-11 Prenumerata ze
alecenlem wysyłki za granicę
pe>cztlt cwykłą Jest droższa od
prenumerat1 krajowej o ~o proc.
dla zlecentodawc6w lndywldual·
nych I o 100 proc. dla decaJą·
cych ln9tytucJI I zakładów pra·
cy. t:ermlny przyJmowanla prenumeraty na kraj I za · granicę
- do dnta 10 listopada na 1
kwartaJ I półrocze roku następ
nego oraz cały rok następny do dnia 1 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumerat7 roku btetącego.

utrzvmJ1Wać,

ż•

1clu nłe poricadci ludzi ta,cn11ch
ł mqdr11ch, którzv włedz!l,
co

snacz11 «slowo Boże„ ł co znac.111 odleglolć oltarza od źlobu,
czyli od ateru wladz11 cywilnej.
Nie ulega wątpliwości, te kle„
polskt
nie składa się z aniolów,
ani jednocześnie z tych
zjadaczy chleba
(z
masłem
lmłetankow11m), których znotvu
w anłolów trudno b11lob11 prze'robłć ze wzgledów
za1adniez11ch, Sq to ludzu, naJczcicłeJ

swvkH ludst.,
1ctónv JedM1c
eheq młe~ w Police nłe.iovkle

P'r-vt»łl•J•,
m.łtł. prawo nłe·
om11lnolcł, prawo 10111tepotoanMI
to łmłenłu Boos, prawo s4d11 ł
14clsenfc . ł prawo potłf)łenia
publłczneoo, przed którym drt11
maluczkł, lrednł Polak dzłrie'

,.,,, jak

lf§ć

na rzvmskim

włe

irze".
Następnie autor podiiił pr.z7kłady politycznej
d:.dałalno§ct
Kościoła w dziejach Polski. Nie

były to przykłady
por.ytywne.
Wracaj11a do wła1nej aprawy
pluł dalej nutępuJllCOI

„l ł•1c hl wobH takiel'& fll1ł·
f6to tłłe praOftCld ogma rewolucji duchowej, nłe pro1ie kogo
nale.ł11,
•bv ·płorutł apulc:U a
Ja1ftego tłłeba, co by 1PaHł ow•
tvałąc•
•abobon6w,
1ctórymł
Polaka
po dni cl.lid .łt1Je? I
Jak tu ałe .łqdać
oddzłelenła
Koicłola od pa1btw111 I Jak nie
domagać 1łe, abt1 kler,
1koro
Jeat, nłe odchodził •bllf daleko
od wlaicłweoo oltarza, 1Jb11 alu·
t11l Bogu - a nie booom %emsty ł nienawHcł? ! Obowiązkiem
każdego m11ślqcego
obywatela
w Pol,ce musł by~ organizowanie kulturalnej walki z czarną
międzynarodówką,
z 12; zachlannym dqtentem do panowania nad umartwianymi duszami, do wladzy, która nic wspólnego ze alużbq Bożą nte ma".
Mirosława Dołęgowska-Wyso

cka przypomina też ciekawił opinię historyka emigracyjnego,
Władysława
Poboga-Malinowskiego, o generale Bolesławie

Wieniawie-Długoszewskim. „Byl
to czlowiek o olębokiej Inteli-

gencji,
wielkiej i.<ttltu„ze
i
prawdziwie rycerskim poczuciu
honoru, jego warto§cł wewnę
trzne jednak ginęly
w cieni:.i
nieobliczalnych odruchó1» ł szerokiej, ale bardzo awotste; popula1'no§cł,

jaką

2dobyZ aobte

nieporównywalnym 'rozmachem

Zam„ 2044. H-10

2 ODGlOSY

w

szansach na poprawę gospodarki t warunków życiLI stają się
jeszcze bardziej pes11mist11czne.
Jest coraz trudniej i !epie~ ni~
będzie tak w sk„<'c!e moi m.a
ująć rokowania lud:i.
1Vie'cszość chcialaby utrzyma~ p•Ży
najmntej dotychczaso·•t:y standard - niechby już bi/Za trik,
jak jest, byle nie gorzej".

W §wiadomości naszych obywateli państwo szybciej biednieje niż społeczeństwo. Ludzi<?
gorzej oceniają stan gospodarki
narodowej niż własne gospodarstwa domowe, Jednocześnie
dystansują się od zbiorowego
działania I koncentrują wysiłki
wokół spraw prywatnych, Po-;tępują według zasady: ratuj się
kto może!
W latach 1984-198\j zmal a ł
społeczeństwie
polskim udział optymistów, którzy przewidywali
poprawę położenia
materialnego,
z ponad jednej
czwartej
do jednej dziesiątej.
Stopniowo zwiększa się poczucie stagnacji. Prawie co druga
osoba sądzi, że będzie tak jak
jest - ani lepiej, ani gorze(
w

WOLNOMVSUCIEL
I ANTVKLERV!KAŁ.

C.Se'r1twem

WJ'dawea: U>dzk!e Wydawn.!c·
two Prasowe RSW „Prasa Kstątk111 - Ruch'"
91-103 ,t.6dt.
ut Slenklewleui 3/S
•

Od hlstorlt
trzeba jednak
do teraźnlejszo§cl
!\"a
tygodnika
„RZECZYWISTOSĆ" (nr 27)
Stanls?aw
Kwiatkowski przedstawia
na podstawie badań socjologicznych - obecny
·
przejść
łamach

kawaze,,,Jakłm tr11bł• .łf/Cła".

Nisko ocenia swoją sytuację
I perspektywy nawet znaclna
część kadry kierowniczej.
W
dodatku ludzie ci - niezal<:ż 
nie od miejsca w hierarchii uważają stanowiska kierownicze za nieatrakcyjne i rzadko
mają ochotę awansować wyzej.
Ponad dwie trzecie dekhruje,
że nie ma zamiaru obj!4~ stan9wlska obecnego przl'łoż11nego.
W- przeko ani u
tych I respondentów koszt awansu przewyż
sza korzyści z niego płynące.
Niewiara w zmiany na lepsze
jest tak powszechna, że d:>minuje również w sektorze prywatnym. Większość rzemieślni
ków przewiduje stagnację bądź
pogorszenie efektów swej działalności. Co czwarty z nich spodziewa 1lę, że będzie eorzej władze będ4 dążyły do likwidacji 1ektora prywatnego.
Nlepakojące jest to, t1t mało
ludzi w Polsce
ma poczuci•
swoje,o wpływu na to, eo dzieje się
w Ich zakładzie pracy
(28 proc.), mleJ1cu :z:amier.zkania (19 proc.) 1 kraju (5 proc.).
A:t 87 proc. badanych twierdzi,
te nie ma wpływu na losy kraju oraz 55 proc. na losy zakła
du. Przewda więc pesymizm I
brak podmlotowołcl

Nie udało ·•l• pobJJdzld aktywnojcf ogólnospołec:sneJ na drodze reformy 1oapodarczej. Klarownią

I

robotnlą,

azyll bez-

pojrednlo zainteresowani, nastawieni •Il sceptycznie. Naj~rawdopadobnleJ dlatego, że za
mało robimy, a

ZA

DUŻO MOWIMV.

„Kłed11 •l'UIZf 1lowo
odbezpłeczam pbtolet,
tem postatłatołam da~

ezr jedn.q, naprawdf

'reforma
ale po-

ma :ltd nlewfe?kt sens.
l'rzyklad Gnrbaczowa, któr11 reatizuje to, co od dawna ucliodzłlo
za konieczne, twiadczy, te albo jest wola polttyczna reform,
albo jej nie ma".

Pewien znany dziennikarz zagraniczny powiedział Danielowi
Passentowi, że w Polsce zmiany
polityczne wyprzedziły znacznie
reformy gospodarcze,
Wbrew
poglądom opozycji
osiągnięcia
polityczne są bardziej widoczne
niż gospodarcze.
O roli opozycji
w systemie
politycznym interesująco mówi
w tygodniku „ODRODZENIE"
(nr 27) prot Mikołaj Kozakiewicz. Podkreśla on, że opozycp
istnieje od dawna niezależme
od przyzwolenia władzy. r .ecz
sam do opozycji się nie zalic.i:fl.
Jest najwyżej opo.zycjon1s tą
moralno-merytorycznym. Występuje przeciw złu, krzywdziie i
głupocie.

Mikołaj

Kozakiewicz uważa,
zarówno dla społeczeństwa
jak i systemu politycznego wynika sporo pożytków z opozycJ i,
·Nawet jeżeli działalność jej ogranicza się tylko do krytyki
istniejącej rzeczywistości i kontroli działań organów wykona\vczych. Ale tylko mądra wła
dza lubi krytykę i ciągle patrzenie na ręce.
że

Od czego zależy poparcie sp:ileczne dla władzy?
Profesor
sądzi, że przede wszystkim od
warunków materialnych.
„Jestem przekonany - mówi
- że gdyby większość obywateli
miała
dobre zarobki i.
mieszkania,
realną szansę na
«malucha»
i na wyjazd za
granic;ę (raz na 2-3 lata), a
codziennie
na schaboszczaka,
to poparcie większości byloby
pewne. Nie powiedziałem,
ie
wszyscy, ale większość. Dramat
wladzy polega na tym, że tego
nie może zapewnić, zaś gruntowne przemeblowanie w sfer."Ze
polityczno-ustrojowej żywo interesuje około 20 proc., glównie inteligencję. Tym niemni€j
oslabienie opozycji politycznej i
przekonywanie
do socjalizmu
musi odbywać się konsekwentnie na dwóch frontach: w sferze materialnej i politycznei".
Nie ulega wątpliwości, że w
tej niezwykle trudnej sytuacii
ekonomicznej,
w jakiej
się
znajdujemy, potrzebne jest solidarne działanie. A tymczasem

ostatnłq

Wted11 innł pukaJq •iii
snaezqco w czolo" - pisze w
ostatniej „POLITYCE" (nr 27)
Daniel Passent.
Zdaniem felietonisty, ludzi ogarnia nieraz bezsilność wobec:
gospodarki 1 uczucie braku suwerennokl na rynku. A dalej
•twierdza on:
„Jako ezvtelnłJc,
aUt01', ł'eclaktor, nłedouł11 ekonomłsta ł
łD'reucłe ob111Datel, mam wobec
naueJ oospodarkł ł dyskusJł o
nfej atosunek mieszan11. Mam
powyżej nosa teJ gospodarki ł
dyskusji o nłeJ, ponieważ od-
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Gra
w chowanego
W grze w chowanego dozwolone jes.t naprowadzanie głosem
na fałsz ywy trop, c-0 przypomniało mi się nieoczekiwanie w
-0d niesien iu do zupełnie innej sprawy. Bo w zasadz.le jest wszystk-0 w porządk u. jeśli jakiś związek zawodowy bierze w obron•
nawet doraźne interesy pracownicze lub godność ludzi pracy.
Tego zreszt<l wielu z nas oczekiwało i nadal oczekuje od nowych, odrodzonych związków, w niejednym zresztą pr:zY'Padku
zaznajemy całkowitego zadośćuczY'qienia.
Zdumiało ~nie jednak stanowisko zajęte ostatnio przez Zwią
ze.k Naucz~c1e_lst~va Pols~iego w głośnej już na całą Polskę spraw te „przec1ekow egzaminacyjnych tematów z matematyki. Otóż
łódzki
zarząd
ZNP
bie1·ze
w obronę dobre imię nauczycielstwa polskiego narażone rzekomo na szwank przez nie dość
przemyśl a ne i nieodpowiedzialne publikacje dziennikarskie.
Dlaczego użyłem oltteślenia „rzekomo"? Ponieważ znane ml
dzien.nikuskie teksty po prostu nie zawierały sformułowań uwła
czający<:h _godności. całego nauczycielstwa, i nie sądzę, żeby ogół
nauczyc1e l1 mógł s ię poczuć dotknięty faktem oublieznego pięt
nowania nadużyć popełnionych przez grupkę kolegów.
Ale co znamienne, moi, koledzy dziennikarze bynajmniej nie
wypowiadali się krytycznie o nagannych postawach niektórych
:iauczycieli, lecz kierowali dość jednoznacznie swoje pode)rzenia
i zarzuty pod adresem lokalnych władz oświatowych, czego z<laje
się nie zauważać kierownictwo ZNP, a to przecie~ nie to samo
ho chociaż w komisjach .opracowujących teksty egzaminacyjn~
zasiadają, rzecz jasna, pedagodzy, to jedn8!k działają oni w tej
sytuacj.i jak-0 etatowi pracownicy jet:lnej z agend urzędu kuratorskiego.
Dlaczegóż by zarzuty i podeJrzenia pod Ich adresem miał wziąć
do siebie ogól uczących nauczycieli, jak to pośrednio sugeruje
oświadczenie ZNP? Pomijam tu kwestię „ winy" dziennikarzy
ponieważ jest oczywiste, że nie polega ona na ujawnianiu prze~
nich tego co się zdarzyło, lecz obciąża ona sprawców przewinienia.
Jednym słowem, kierownictwo Związku pochodzi z wyboru
środowiska nauczycielskiego, zrzeszonego w ZNP, nie zaś z nominacji przez władzę admi.nistracyjną i już z tego tytułu interes
nauczycielstwa powinien by~ związkowi bliższy od Interesu pracowników urzędu, jeśli dobrze rozumiem założenia odnowy ruchu związkowego.
Nie zajmując się pr-0blematY1ką szkolno•ośw!atową nie wypowiadam się tu merytnryc2lnie w sprawie osławionego przecieku,
nie potrafiłbym też ustosunkować się do zasaclnośri wypowiadanych niekiedy opinii, wyrażających zdziwienie, że sprawa
„rypła się" dopiero teraz. W każdym razie jako związkowiec
oczekiwałbym od kierownictwa ZNP. że raczej wyrazi ono zaniepokojenie sytuacją wśród urzędników o§wiaty, zamiast brać
w obrooę nauczycielstwo, którego w tej sprawie nikt nie atakował, a również jak najdalsi od tego byil i są, moim z:dan'em,
dziennikarze.

KW1EC1ŃSKI
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ZGODNOśCl.
Są jednak w Polsce przykła
dy,
że także księża potrafią
zgodnie współpracować z wła
dzami. Tak dzieje się m.ln. we
wsi Kam1anna w województwie
nowosądeckim.
Pozytywnym
bohaterem jest ksiądz Henryk
Ostach
preze1 Polskiego
Związku P11czelar1klego. Pi'l2:.a
o nim w organie rządowym
„RZECZPOSPOLITA" (nr 146)
Edmund Szot.

Do włoski llCZllcej zaledwie
150 mieszkańców zjeżdtają ludzie :1 całe10 6wlata. W ub!egłym roku odwiedziło j2' około
200 tysięcy osób. Sparo tu bo·
wiem arob!ono dzięki of1arno$ci księdza, tyczllwoścl władz I
soUdarnokl 1pałeczneJ. Zn:ikc,mlt7 pnczelara ka. Oltach mówi:

W najbliższych
numerach

„Odgłosów"

cłec czv matka mes cll4 1ta0Jego
dziecka. Tutaj pszczol11 sq prz11kladem absolutnvm. Nie mamy
też w11trwaloścł. (.„) Nie mam
wrogów, ale c.casem odcsuwam
już Mlzq
typowo polakq za-

Zdumiewające rzeczy działy się na tegorocmym
festiwalu piosenki w Opolu. Nagrody otrzymali
także ci, którzy w ogóle nie przyjechali. Przede
wszystkim, jak w lidze piłkarskiej, liczą się tam
pieniądze. Natomiast piosenki są jakby mnreJ
ważne do takiego wniosku doszła APOLONIA
ZADZIO·RNA i napisała do nas obszerny list w
formie artykułu.
Wielkq popularnością cieszy się film Zbigniewa
Kuźmińskiego „Nad Niemnem". Siadami bohaterów .Powieści Elizy Orzeszkowej wędrowała MONIKA WARNEŃSKA. Okazuje się, że naprawdę
istnieją Bohatyrowicze, Ejragoła; Pacunele, Kiejdany.„ Żyją też ludzie noszący nazwiska znane z

wi§ć".

powieści.„

„M11, Polactt, $eatdm11 apołe
ałaQodnttm.
Brak
nam
włcloesneoo
włolnłe u
pucz6ł poltołcctnł•
dla ap'ra-

ezemtwem

poltołęcenia
Takłeoo, Jaku oj-

tDV. dies wapólnoq,,
be.z

rt1ztv.

Wlcepr~es
PZP,
następująco
księdza

Kocowlcz,
kteryzuje

W!lhP.lm
charaOstacha:

„Jest bardzo tole'ranct1Jnt1
wie, le 1e1tem członkiem partii
i :te swego lwłatopoglqdu nie
zmienię. I b11lo jut raz tak, że
mnie jako niewierzącemu stworzono w pewnych okolłezno§
ctach bardzo nie&'ręczn4 11/WaeJę. Wted11 za tueh, kt6r%11 do
tego
doprowadzłlł,
tcłdnie
ksiądz Ostach mnł• przlf)'rOBil.
B11lem • nim td part r4%11 za
oranką ł muszę powiedzieć, !>?
wszędzie występuje
jako plltrtota. Boli go każde zle, cte•%11 każde dobre slowo o Pol·

3Ce".

noszę wrażenie, że dołwtadczy

li§my już wszystkiego, wszystko
zostalo powłedztane, napisan1r,
przedyakutowane, gl6wne spraw11 znane !q Jd od kilkudzte1łęcfu lat ł dala.ze na tm temat

.:.: }· . ~.

'!
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lERlY

B~AK NAM

jej jesz-

azansę.

NA WtASNY RACe0
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MAREK BRZEZIŃSKI

poznał czarną dziewczynę z Jamajki. Opowiedziała mu o wyspie pełnej paradoksów. W turystycznym raju zdarzają się takie cuda jak w filmach -

horrorach.
Pociąg wtoczył się na potężny węzeł kolejowy. \Ja
budynkach stacyjnych widniały napisy „Milnchen".
rozwarto wrota. P~zed wagonami stoli szarozieloni

żołnierze. Na furażerkach widniały trupie czaszki„.
- tak zaczyna się kolejny fragment wspomnieri
znanego aktora WŁODZIMIERZA SKO·CZVLASA.
Druga część wstrząsającego reportażu ANDRZEJA MAKOWIECKIEGO o samotnej starości.
Następne odcinki bardzo ciekawych wspomnre„
ADAMA OCHOCKIEGO z pobytu w ZSRR podczas li wojny światowej oraz rewelacyjnej powieści
ANATOLIJA RYBAKOWA „Dzieci Arbatu".

•
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to lat ternu odwiedził nasz kraj
filozof I historyk literatury
Georg Brandes. Swoje wrażenia spisał w książce pt. „Polska", którą
wydano w 1898 roku we Lwowie.
Znajduje się w niej m.in. nastę·
:fragment:
duński

pujący

,,Zalet niezbędnych dla państwowego wsp6l• życia brak Polokom całkowicie. Podcws gdy
Niemcowi zdaje się, ie osiągnąl on swe przeznaczenie, jeżeli zaprzągł się do rydwanu pań
stwowego, nawet gdyby przytem utracił coś z
najlepszej cząs&ki swe.1 istoty, Polak w ogóle nie
jest stworzony na obywatela państwa. Zarówno
ekonomiczny, jak i polityczny zmysl jest w
Polsce slabo rozwinięty. (...) lstnieją dwa polskie hymny n,arodowe, które razem da-ją doskonały obraz polskiego charakteru narodowego.
Pierwszy - to znana w calym świecie pieś1i.
Wybicktego «Jeszcze Polska n ie z g i·
n ę la» (z r. 1797), dn1,gim zaś jest choral U jejskiego «Z dymem pożar 6 W» (z r. 1846),
napisany po rzezi galicyjskiej" .

Z bardzo ciekawej książki Georga Brandesa
p:·zychylnego wówczas Pols ce, warto przytoczyć
rownież takie spostrzeżenie: „J a koś to bed z_ie - mawiają Polacy, jakoś się to u loży;

charakterystyczne to słowa dla tego kraju bezladu".

Podobne opinie na temat narodu polskiego

cieszą się największym zaufaniem
społecze1\stwa. W ankiecie wymieniono 22 oso-

azym kraju

by (w tym jedną fikcyjną). Na zdecydowane i
um1arkowane zaufanie zasługują wedŁug Polaków: Józef Glemp - 86,0 proc., Jan Paweł II
- 84,2 proc., Wojciech JaruzeliSki - 69,2 proc.,
Henryk Jabłoński - 68,7 proc., KrystY'na Zie60,6 proc., Ryszard Szurkowski
lińska 58,4 proc., Andrzej Wajda - 45,2 proc„ Jan
40,0 proc., Edmund Osmań
Dobraczyński czyk - 37,3 proc., Mieczysław F. Rakowski 35,9 proc., Stanisław Gucwa - 34,9 proc., Jerzy Urban - 27,0 proc., Alfred Miodowicz 26,2 proc.,
26,4 proc., Jerzy Kawalerowicz 20,8 proc., Albin SiMikołaj Kozakiewicz wak - 16,l proc., Edward Gierek - 13,2 proc.,
5,2 proc., Włady
Norbert Aleksiewicz
2,1 proc.
sław Malewski (postać fiikcyjna) W przypadku dwóch ostatnich postaci ponad
cztery piąte respondentów stwierdziło, że nie
wiedzą kto to jest. Ba:rdzo dużo osób badaKozakiewicza
nych nie znało też Mikołaja
(57,1 proc.), Jerzego Kawalerowicza (42,3 proc.),
Edmunda Osmańczyka (38,5 proc.) i Alfreda

lidarność"

Ostatni typ nazwano „milczącą mniejszo§ctą·•.
Jest to jednak największa grupa, bo sku!Piająca
at 32,7 proc. dorosłej ludności. Wchodzą do
niej ci, którzy nie mają zdania w obu sprawach bądź potępiają stan wojenny i obarczają
odpowiedzialnością za konflikt
„So1idarność"
społeczny.
Jeśli typologia Krzysztofa Jasiewicza jest po- .
prawna (zaakceptował ją szerszy zespół naukowców na czele z prof. Władysławem Adamskim). to można przyjąć. że panujący w Polsce
porządek '\)()lityczny po-piera ponad jedna czwarta społeczeństwa, a kontestuje jedna szósta.
Pozostali zaś są do „roobycia" przez władzę
lub opozycję.
\ Na pytanie - czy decyzja o wprowadzeniu
stanu wojennego była słuszna? - jesienią 1985
roku uzyskano następujący rozkład odpowiedzi:
zdecydowanie słuszna - 25,8 proc., raczej słu
szna - 28,0 proc., raczej niesłuszna - 11,8
8,2 proc.,
proc., zdecydowanie niesłuszna trudno powiedzieć - 26,2 proc. · W sumie było
więc 54 proc. zwolenników oraz 20 proc. przeciwników Warto dla porównania podać, że
w 1983 roku sondaż reprezentatywny CBOS wykazał, te wprowadzenie stanu wojennego przyjęło pozytywnie 43 proc. spoleczeństwa, negatywnie 48 proc., a dla 9 proc. był to fakt
bez znac·zenia.
W jakich kategoriach społecznych stwierdzono
najwięcej przeciwników istniejącego ładu politycznego? Przede wszystkim wśród osób z wyż
byłych
proc.),
szym wykształceniem (29,6
człolików „Sollda~ności" (26,2 proc.), specjalistów w zawodzie (24,6 proc.). mieszkańców dużych miast (21.2 proc.). niewierzących (21,l proc.),
urodzonych w latach 1945-1954 (19,3 proc.).
Z kolei najwięcej nastawionych „pro" było
w grupie członków PZPR (68,0 proc.), niewierzących (51.6 proc.), byłych członków związków
branżowych (44,4 proc.), mieszkańców małych
miast (41,7 proc.), ludzi z · wyższym wykształ
ceniem (34,0 proc.), gosipodyń domowych (33,0
proc.), urodzonych w latach 1925-1944 (32,0
proc.).
Jak z powyższego wynika, bardzo silna polaryzacja poglądów występuje wśTód osób :z
wyższym wykształceniem. Kategoria ta prwduje zarówno Po str<>nie przeciwników, jak ł
zwolenników panującego ładu. J~cze silniejszą polaryzacj~ stwierdzono w grupie osób niewierzących. Przeciwnicy stanowili 21,1 proc., a
·Popierający - 51,6 proc, respondentów.
administracyjno-terytori~lnym
W aspekcie
najwięce; przeciwników Istniejącego porządku
relatywnie pochodzi z wojepolitycznego
wództw. tarnowskiego, kaliskiego, gdańskiego,
prz.emyskiego łódzkiego, wrocławskiego, warszawskiego i \egnick'iego. Najwięcej zaś Mronników systemu jest w województwach: bydgoskim bialskopodlaskim ostrołęckim, płockim,
białostockim i poznańskim.

niej, te

przeważnie

przeciwstawne,
znaczna".

Nie

poglądy
więcej

jest to

prosocjalistyczne
zwolennik.ów niż
jednak przewaga

Raport socjologiczny z badań „Polacy'84"
ukazał się już na prawach rękopisu. Ale raczej
trudno jest dostępny, ponieważ został wydany p rzez Uniwersytet Warszawski w nakładzie zaledwie 100 (słownie: sto) egzemplaxz.y. Opaśłe
dwa tomy liczą razem 828 stron.
W dość obszernej ankiecie
!Pytanie:

znalazło się

m.in.

„Ludzie mają różne opinie na temat socjalizmu i kapitalizmu. W jakim stopniu zgadza się
Pan(i) lub nie z poniższymi stwierdz1?niami".
Najwięcej respondentów (70,1 proc.) zgodziło
~ ię z poglądem, że socjaiiz.m lepiej .zapewnia
ludziom pracę i pe\v.ność jutra niż kapitalizm.
Co <lrugi Polak zgodził się z na<Stępującymi
h as łami: . a) w kapitaliźmie jest więcej nies.pra-

•
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Moim zdaniem, większość s.połeczeństwa ni•
chce , też bezpośrednio uczestniczyć w sprawowaniu władzy (szczególnie większość robotników
i chłopów). IMdzie ,pragną natomiast 1wobod·
nych i demokratycznych _wyboTów. A przede
wszystkim chcą, żeby wyb r a n e przez nicl;l
osoby do br ze rządziły. Przeciętny obywatel
myśli w ten sposób: niech ONI rządzą, ale dobrze. Ponad 60 proc. QPOwiada aię wprawdzie
~ pełiną aamorządnością załóg w 2airządzaniu
przedsiębiorstwami, lecz nie znaczy, to, te wszyscy oni chcieliby osobMcie dizialać w aamol'Uł;.
,dach.
W rozmowach ł d~usjach Polacy bardfO

EDMUND LEWAN.DOWSKI

nęsto posługują się dycłlotomlcznym podziałem

Miodowicza (37,5 proc.). Najprawdopodobniej
hierarchia ta byłaby dziś inna, ponieważ od
jesieni 1985 upłynęło już przestlo półtora roku.
W swoim komentan„u Krzysztof Jasiewicz porównuje Podane wyniki z rezultatami uzyskanymi w połowie 1984 roku. Pisze on:·
„Naklada się tu kilka tendencji. Pierwsza z
nich to wzrost zaufania do osobisto§ci reprepolitvczn11.
zentu.jąc11ch. istniejąc11 porządek
S:czegótnie wyra~nie jest to widoczne w przypadku osob11 Wojciecha Jaruzelskiego. Mamy
tu do czynienia ze spadkiem liczbt1 osób deklarujących brak 'zaufania i · wzrostem liczby
osób deklarujących zaufanie, przy nie zmienionej liczbie osób nie wyratających swej opinii.
Analogiczny wzór zmian, na niższym wszelako
poziomie deklarowanego zaufania, obserwujemy
w przypadku Jana Dobraczyńskiego".
Jak z k:olel przedstawia się zaufanie do instytucji? Spośród 18 podanych w ankiecie zde-

cydowane i umiarkowane zaufanie miały kolejno: l) KościOł - 85.6 proc. 2) Wojsko - 70,3
, proc., 3) Sejm - 62.6 proc., 4) Rada Państwa
62,l proc., 5) Sądy - 62,0 proc., 6) Rząd
- 60,2 proc., 7) Prokuratura - 52,5 proc., 8)
Rady Narodowe - 50,1 proc., 9) Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe - 50,0 proc., 10) Inspakcja Robotniczo-Chłopska - 46,0 proc., 11) PaNarodowego i
triotyczny Ruch Odrodzenia
Stronnictwo Demokratyczne - po 44,7 proc.,
12) Milicja Obywatelska - 42,3 proc., 13) Polska Z~ednoczona Partia Robotnicza - 42,1 proc.,
42,0 proc.,
14) Związki Zawodowe (OPZZ) 15) Stowarzyszenie PAX - 41,0 proc., 16) Tele·
wizja - 36,8 proc.
W porównaniu do 1984 roku wzrósł nieLnacznie PoZiom zaufania do wszystkich instytucji politycznych. Przy czym hierarchia instytucji Według stopnia zaufania społecznego
w obu badaniach była praktycznie taka sama

SOCJALIZM CZY KAPITALIZM ł
W sierpniu 1986 roku ipewną sensację wyopublikowanie w „Tygodniku Powszechnym" (nr 34) C%ęśd danych :z przygot<>wywane-

wołało

wiedliwości i wyzysku niż w socjalizmie; b)
socjalizm jest bardziej postęPoWY niż kapitalizm; c) gdyby nie sąsiedzi, to u nas już dawno
socjalizmu by nie było. W tych trzech kwestiach odsetki (JldPowiedzi przeczących sięgały
jednej czwartej populacji, Ponad 40 proc. badanych uważało, że socjalizm, taki jaki jest
w Polsce, zawsze powodował niedostatek. Leci
równocześnie blisko 44 proc. przymało, że socjalizm ma większe moż,liwości rozwoju gospoda r czego niż kapitalizm.
Na s tępne pytanie ankietowe br:lllniało:

„Wiele się ostatnio mótVi 1ta temat wpl11wu
ustroju socjalistycznego na odbudowę Polski
po II wojnie światowej. W jakim stopniu zgad::a się Pan(i) lub nie z poniższymi twierdzeniami".
Podaję rozkład odpowiedzi dotyczący klasycznej tezy propagandowej, że tylko w ustroju socjalistycznym mogła nastąpić tak szybko odbudowa naszego kra3u: zdecydowanie tak - 25,7
proc., raczej tak - 30.2 proc., raczej nie 14,1 proc., roecydowanie nie - 10,8 proc., trudno powiedzieć - 18,7 proc. Jednocześnie zaledwie 12,5 proc Polaków zgodziło sii:, że dziś
na ogól żyje się ludziom gorzej niż przed
wojną. Prawie dwie trzecie społeczeństwa odrzuca pogląd, że przed wojną było w Polsce
lepiej.
Spośród podanych w ankiecie czterech sposobów sprawowania władzy w Pols-ce respondenci wybierali w 1984 roiji:u następująco: a)
potrzebna jest w tej chwili silna, scentralizowana władza polityczna z kierowniczą rolą
PZPR - 18,l proc., b) potrzebna jest teraz
władza silna i scentralizowana, ale bez kierowniczej roli PZPR - 18,3 proc., c) potrzebna jest w tej chwili władza z-decentralizowana,
ale przy zachowąniu kierowniczej roli PZPR
8,6 proc., d) potrzebna jest władza zdecentralizowana bez kierowniczej roli PZPR, oparta
29,9
na udziale różnych sił społecznych proc. Inny pogląd prezentowałó· 2,3 proc., a
reszta nie mia1a' zdania w tej sprawie. Okazało się więc, że zwolenników władzy scentralizowanej jest prawie tyl• samo co zdecentra-,
lizowanej.
Wracam jednaik do nowszych badań z jesieni 1985 roku. Socjologowie pytali wylosowanych Polaków ~próba re,prezentatywna), co

na MY 1 ONI. Zadano wobec tego ra,pondentom pytanie, czy zga!izają się z talkl.m podzia.;
łeim naszego społeczeństwa. I uzyskano do~4
38,3
zaskakujący rozkład odpowiedzi: tak proc., nie - 29,3 proc., nie mam zdania 31,8 proc. Notabene ci, którzy <X%>owiedzlell
twierdząco, nie byli jednomyślni w lokalizacji
kręgu zwanego „oni".
Warto w tym miejscu podać zróżnicowanie
za
poglądów w kwestii odPowiedzialno~ci
konflikty 1 napięcia, które doprowadziły do
badanych (29,3
stanu wojennego. Najwięcej
proc.) sądziło, że w jednakowym stopniu odi.
władza i ,,SolidaTność". Aż co
powiadają
czwarta osoba znalazła się w kategorii „trudno
powiedzieć". Wyłącznie władzę obarczyło odpowiedzialnością tylko 10,9 proc., 'wyłącznie
8,0 proc. Następnie, 15,0 PTOC.
„SolidaTność" uważało, że winę Ponosi głównie władza, ale
również „Solidarność"; a 12,0 proc., że głów•
nie „Solidarność", ale również i władza. Nie
ma tu, jak widać, polaryzacji według schematu: MY - niewinni i ONI - sprawcy zła.
Oznacza fo, że w społeczeństwie ·polskim doqbu
minuje w zasa'lizie. · Obie~tywna ocena
s•t ron.
Przeszło połowa indagówanych zgodziła się
z .poglądem, że wszystko mogłoby ~ię potoczyć
inaczej, ale „Solidarność" QI>anowali radyka~nl
ekstremiści. Jedna trzecia nie miała !ldania na
ten tema.t; a zaledwie 13,4 1Pr-0c. odpowiedziało
,przecząco.

Należy podtk·reślić, te w Polsce, obok postaw
anarchistyez.nych, występuje zdecydowanie szerszy nurt autorytarny. W 1984 roku 52,7 proc.
rolnictwem i
poza
mężczyzn pracujących
mieszkając,Ych w mieście było zdania, że zaws.ze powinno się Okazywać szacunek tym, którzy
sprawują władzę, dalsze 29,9 proc. częściowo
się z tym zgadzało i częściowo nie, natomiast
17,4 proc. odrzucało ten pogląd. Charakterystyczne jest też, że połowa respondentów uważała, it każdy dobry kierownik, aby uzyskać
uznanie i posłuch, powil!l.ien być surowy ł wymagający wobec ludzi, którzy mu podlegają.
Nie zgodziła si~ z tym tylko jedna piąta ankietowanych.
W stosunkach między władzą a społecze~
stwem jest jednak pewien element dramatyczn;y:,
który nie sprzyja procesowi reform. W dlagno'.zle sporządzonej niedawno przez Zarząd Głów
ny Polskiego Towarzystwa Socjologicz·i:!ego czytamy, te „§rodowiska stanoWiące potencjalne

zaplecze społecznego poparcia dla proponowanej
przez wladze reformy to zarazem §rodotviska
wobec wladzy nieufne i same nie c i eszące się
;e; politycznym zaufaniem Z drugiej za§ strony
ci, którzy w swvch nastawieniach i identyfikacjach sq z wladzą silnie powiązani i którym
ona w swym poczuciu może bezpiecznie zau•
fać politycznie, są przez sw e nastawieniu,· a
nierzadko i dzięki swym grupowym interesom,
wobec reformy . niechętni i są rac<e1 .~1dontd ją
hamować, czy w ogóle z n iej zre zygnować" .

Jest to dla władzy niezwykle w a żna infor macja. Władza musi również pamięta ć, że „koncytuję autorów raportu „Polacu'84" testacja polityczna. n.awet jeśli jest udziałem
mn!ejszÓści spoleczeństwa, ogni skuje s ię w strategicznych, ze względu n~ funkcionowanie systemu jak.o cal.ości ' miejscach struktury spolecznej i gospodarczej". Ponadto niP można zapominać
szości.

KTO MA AUTORVTEH
Omawiany raport z badań daje od,powiedź na
pytanie, które osobistości oraz instytucje w na-

na temat różnych zasad organizacji tycia
w Polsce. Oto rozmiairy poparcia społecznego
dla niektórych podanych haseł: a) umocnienie
roli partii w sprawowaniu władzy - 27,7 proc.;
b) umożliwienie legalnego działania grupoon 1
organizacjom o charakterze OPozycyjnym 38,9 proc.; c) zwiększenie udziału Kościoła w
tyciu publkzinym narodl\l - 42,7 proc.; d) ograniczenie działalności Kościoła do spraw czysto religijnych - 49,4 próc.; e) zwiększenie
możliwości działania sektora prywatnego w gospodarce - 56,7 proc.; f) realizacja polityki peł·
nego zatrudnienia - 49,8 proc.; g) zmniejszenie nakładów państwa na opiekę nad ludźmi
gorzej sytuowanym! - 15,4 proc. tprzeciwkQ
temu było at trzy czwarte.).
Odnoszę wrażenie, że w naszyin społeczeń
stwie nie ma silnego dążenia do radykalnych·
zmian w struikturze srpołeczno-«>alitycznej. Bardzo znamienny jest fakt, że na przełomie 11·
stopada i grudnia 1981 roku tylko jedna czwarta Polaków uważała, że powinny powstać jakieś partie polity-czne poza PZPR, ZSL i SD.
Natomiast 71 proc. było przeciw zmia'tlom systemu partyjnego (w tym 68,5 proc. członków
NSZZ „Solidarność"). Przypominam, że był to
tuż
szczytowy moment na.pięć politycznych
przed wprowadzeniem stanu wojennego.
sądzą

MV I

dzoziemcy i nasi rodacy. Nie są to opinie pozbawione Podstaw. Ale autorzy kh stosowali
zwykle zbyt duże kwantyfikatory. Za(pominali
o tym, że społeczeństwo polskie jest zróżnico
wane, że wy.1;tępują w nim rozmaite typy oso·
·
bowości.
O dużym zróżnicowaniu postaw i opinii zapominają dziś tape cl, którzy dzielą wszystkich
Polaków dycbotomkznie na społeczeństw<> i wła
dzę lub „my" I „oni". W rzeczywistości natomiast jest tak, . że żadna strona nie stanowi
monolitu. Wśród społeczeństwa i władzy istnieją różne poglądy ł nastawienia.

Jaki stosunek, mają Polacy do panującego
u nas porządku politycznego? Odpowiedź na to
p:ttanie tn()Żna znaleźć w raporcie wstępnym
Krzyszt<>fa Jasiewicz;ł z badań socjologicznych
„Opinie Polaków - Jesień'85". Autor wyodręb
nił cztery typy orientacji politycznych w społeczeństwie polskim.
Pierwszy typ stanowią zwolennicy istnieją
ceiso ładu politycznego. Jesienią 1985 roku było
ich 28,4 proc. Zalicwno tu osoby, które popierają wprowadzenie stanu wojennego I obaTczajego
ją „Solidarność" winą za koniecZinoM
wprowadzenia.
Do drugiego typu należą przeciwnicy panuJą
cego ładu Było ich 15,7 proc. Uznają oni decyzję o stanie wojennym za nie~łuszną, a odpowiedzialnosć za es'ltalację konfliktu zrzucają
glównie na władzę
Trzeci typ tworzą osoby reprezentujące postawę centrową Stanowią 23.2 proc społeczeń
stwa. Popierają w.prawdzie stan wojenny. lecz
winą zań obarczają władzę bądi władzę i „So-

„ Wynika z

uzyskttją

Orientacje polityczne Polaków. Kto ma zaufanie w społeczeństwie? Stosunek
do socjalizmu kapitalizmu. My i Oni. Szanse reform.

łatwo można mnożyć. Wy1powiadali je różni cu-

CZTERY O·Rl1ENTACJE P.OLITVCZNE

go raportu „Polacy'84. Dynamika koitfliktu ł
konsensusu". Autor artykułu, Ernest Ska~ki,
zilustrował swoje wywody aześcloma tabelami.
W krótkLm komenta'I"zu do pierwszej stwieniził:

roto: Witold Werner

o sfinksie w postaci tzw.

milczącej

mniej-

zytelnlk, gdy staje
przed
kiO\!klem
„Ruchu". aby Ituptć
gaze.tę,
bierze w
awoje ręce orodukt
·
wielu ludzi! autorów tekstów I zdjęć. redakcji,
drukarzy I kolporterów Ga~eta
lub czuop~m.o POwstaje w redakeji trafia do druka.r nL skąd
za POśrednictwem rómych form
transportu samochodowego lub
PKP
trafia
do rozdzielni
,,Ruchu" i następnie do kiosków Jeśli w którymś miejscu
tego łańcucha nastąpt zakłóce
nie. to Czytelnik kuipl w kiosku „Ruchu" towv zły:
źle
napisane artykuły tle zredai?owane, tle w)"drukowane
lub
pótno dostarczone do· kiosków.
Dobry towar faktm stała glą
teraz gazeta czy
czasol)iismo,
musi być wynikiem dobrej, solidnej, rzetelnej pracy wszyst!tich uczestników tego procesu.

C

pollJlUku3e 1azety, a ona le.ty
t neka na OzyteLnlka w innym
mie,lecu. B)'Wa. te za azybami
zamlmlęte«io kiosku
Ale czy
tak dzieje 1114 tylko • „'Ilrybunl\ Ludu"?
Ekonom!Jd roZT6:t.n!aj!ł dwa
pe>jęcia: rynek
producenta i
rynek konsumenta. W tym wypadku mote być mowa o ryn,ku
czytetnlka. StajlłC przed kioskiem widz! on wiele różnych
pism 1 ln()Że dokonać wyboru.
Gazety ł pisma stały się towarem. Ozytelnlik płaci za gazetą,
nikt IO do niczego nie ZffilJ$Za,
ale I nikt go do niczego nie zachęca Gazety w; kloakach letą
zwalone n.a kuJ)41. Nie bardzo
w!adomp. co w nich jest. Warunki wyboru są przez niektórych kioskarzy znakomicie utrudnione OdnOl.!J atę
takie
wrate.nie. te im nie zależy na
Qrzedaży pruy, Ale z chwilą
pO'Wst~mia rynku czytelniczego

dowa6 1tron• tytułowt\, aby
prz7cfl\cał& wzrok, fdlł na marne, nie ltlałazl7 odzewu u or••nłzator6w 1prseclab 1a1et".
Ano · właśnie! Trudno zaprzeczyć, te "Trybuna Ludu" stała
się atrakcyjn' i ciekaw._ iazetą. Każdy coś tam majd:r;ie dla
siebie. Ale musi si~ o tym dowie<hleć. Jeśli do tej pory n ie
był czytelnikie.m „TL", to iskąd
ma wiedzieć. jakie w tej l'(a:r;ecie :r;aszły zmiany? Kto ma go
o tym Poinformować? Chyba
sprzedawca. I t.o nie tylko o
zmianach w treści
i formie
„TL", ale i w innyeh pismach.
Wniosek 1tąd prosty: dotychczasowe metody pracy ,.Ruchu"
Już nie 1pełniają swej roll. W
„Trybunie Ludu" napisano jeszcze:
„Ruchowi" trzeba pomóc, ale
przede wszystkim
musi sam
sobie pom6o w usprawnieniu
upowszechniania prasy".

„Trybuna Ludu" krytykuje pracę „Ruchu". Przestarzały system pracy nie odpowiada .Potrzebom rynku prasowego. Nie ma ludzi chętnych do pracy w „Ruchu". Co zrobić, oby było lepiej?

Trzecie ogniwo jednego
r

lańeueha
LUCJUSZ

łańcucha.
Mogłoby 1ie wydawać,

te 52'
to· rzeczy oczywtste,
proste !
dla WIZY.ttkl.ch zrozumiałe. A
przecleł tak nie fest.
Oto 24
czerwca 1987 roku
"Tt'ybuna
Ludu" opublikowała obsze.mą
relację o tym, lak Powstaje,
wędruje i jelt
sprzeda.wmy
centralny organ PZPR. Ca~ć
o~mała
charakterystyczny
tytuł: „•Trybuna• jedzie w kr•.t.
ale oz7. do C1Jtelnlka'"
oru
drugi:

GAZETAW RĘKACH
„RUCHU"
A oto kilka łr6dtytuł6w, kit6ro
w zasadzi• charakteryzuj• całość 1prawozdanla o tym. eo
aię dzieje z gazetą PO 01>unczeniu drukarni: „Tora6 - Byd•
•oszc1: Piąte
kolo u wożu",
„Olazł7D: Po prostu nie dociera".
.Kraków - Zakopane:
Sprawne dost&WJ',
1orzej se
apriedał•"· „Katowice: Sposób
Jak nie 1przeda6 •Tr1buny•",
..Płock: Piątkowa 1azeta w pontedzlałek". I charakte?'Y'StYCZ·
ne zdanie z komentarza: „Jut
aam kiosk nie Jest prz1stosowaDJ do 1przedaiy gazet".
Dziennikarze ~Trybuny Ludu''
dokonali ogromnej oracy, prze'ledz!ll 101 swojej
gazety od
drukami do Czytelnika I stwłer·
dz!li. te na tej drodze wystę
pują rótnego rodzaju mielimy,
te często CzytetnHc daremnie

ezłon6w łet•

P?OceN

mstacie

znako.rmci• amamowan:r. Oczywl&te to al nadto.
A jednak
mi-mo tej 6CZYW!lstołci sytuacja
j~t więcej nit zła.
Pr:r;ede wszy,tkiim nie ma rzetelnej analizy rynktL W „Trybunie Ludu" napisano. że dane
o zwrotach li\ tak utajnione, ża
o.ni do tej pory nie
wiedzą.
,,ile na.prawdę wynosz' zwroty
(czyli, Ue cazet nie sprzedano
w ublerł7Dl roku), eperuJe się
bowiem
r6tnYJllł danymi•.•".
Dysponując slecill telexów, telefonów i ko.rnJ)Ute.raml
moi.na
mieć 1zybką I rzetelni\ informacj~ o 1przedaty poszczególnyc.h tytułów w całym kraju.
Mo7lna - i trzeba - mieć dane porównywalne z innymi tytu.łami. jeśli ma być jakakolwiek konkurencja. jeśli pismo
chce ł może walczyć
o swój
byt na rynku. W orze.ciwnym
ra7lie jest to tylko fikcja, pozorna konkurrencja, Pozorna i?ra
ekonom!.czna. Czas więc wyjść
ze •wiata PoZ<>rów. Glos.imv
wszem 1 wobec,
że jesteśmy
zwolennikami reformy fOSPo·
darczej, a 1ami tkwimy w realiach z J>Oorzedniej epo.ld. Nie
wystarczy bowiem zreformować
jednego ognf,wa
w łańcuchu.
żeby cały łańcuch był zreformowany. P<>st® musi się dokonywać we wszyltkikh ogniwa::h
łańcucha jednocześnie,
a ta.k
:i:>rzedet nie je.st.
PUP!K ..Ruch" jest
prze<l1iębi<>ntw•m

wielobra,nżowym,

które 1przedaj•, jak to aię populami11 m6wt.

MYDtO I POWIDŁO

WŁODKOWSKI

tego

interes. jdti o dobry dl"Uk l
paJ>I• Poltlra aię drukarnia.
a. nile 1'0tnft tqo
apnedać
kloskairz, to cał1 wy.ałłt!k obu

tak1e metody pracy nalei!ł jut
„Trybu.na Ludu" zadekiarodo przeatarzalych. z poprzedniewała gotowość
udostępnienia
etapu 1 il:i:lj nie. odnoszą
łamów dla dyskusji o tym, ja.k
akutku.
lepiej sprzedawać gazety, MyPrzed kilkoma
tygodnłami
ślę, że żadne pismo nie ooską
kierownictwo RSW „Prasa pi miejs<:a na taką
dyskusję.
K.li~a Ruch" OJ)rac<mrało
gdyż to nasza wspólna sprawa.
radykalllle mnltmy w ofercie
Tyc·h. którzy piszą l redagują,
prasowej, kt6ro mają eliminotych, którzy drukuj' i tych.
wać 1 rynku płmna niechodliktórzy sprzedają oraz wszystwe. a w innych
'WYl)adkach
kich Czyteln!k6w. Możemy dyPodjl\ć działania smien&Jl\ce do
akutować. Ale niech co~ s tej
pomniejsienla atra.t przynoszodyskusji wyniknie.
nych przes p.tmia wydawane
Państwowe Przedslęblorstwo
przez lokalne wydawnictwa. Po
Upowuechniania Pra•1 i K81ąż
watęimych decyzjach. naat-pią
kl „Ruch". naletĄce clo RS\.V
ucze16łow1. W ka1Jdym razi•
„Pra•a - K.tlą:tka Ruch",
Tedakc,t, kt6t"Y'Ch d'l.iałll"Mł~ ·to dził ogromne monopolJ!Jty....:.. urzed• W!nYStkiiD ·:te wzglę ezne pnedsiębiorstwo, nieruchll•
du na stale roenące koszty 'Pawe wbrew swojej na~e. bQlt'Y•
pieru. druku. energii i tra.1'1- kające 1ię z wtelldml trudnoeportu - prz~f deficyt pacmły łchunt 1 kł()l)Ota.mi. Cle.rpi ono
1!41 W obowlllzku aukania IPO•
na irotnll wapółczem• choro10bów na uatrakcyjnienie pism.
bę: brak ludzi do
pracy.
Swego czuu jeden z pracoMoma
zmienić
konstru~::Ję
wnlk6w ,,Ruehu" krytykowany
k!<lSk6w - cho~ to barozo koza opieszałość w d:tiałaniu te'
1ztoW111e - motna WY9tlll._Ć boinstytucji l)OW1edmał nie bK ra- ra ty 1 wielostronny
program
ejl.
zmian. ale bez lud:r;f, ltt6~ to
z eht:eill. zapałem i zrozumieBędztem7 lepleJ 1przedaniem wykoinaja, n~zego 1!e nie
wall, Jak l
oe!ą,gnie. Rezult.at mam:r ta:ki,
jaki mamy: 11leezY1l7te kioski.
wcześniej zamykane.
niedbale
PISMA BĘDĄ
.złot.one gdzleJ
za
aPttedawcll
BARDZIEJ
gazety, o których treści ł ChaATRAKCYJNE I
raktene sam ~rze.dawca ni•
bardzo wie, znlechęcttlile, n!emotnołć. A przecie! Je.lt !<> ważne ogniwo w eałok.ształcie uTo bezwzględnie J)r&wda, ale
a.trakcyjnfan!a prasy. Jeśli swo-tu PoWołam 11• mów na kojlł część zrobi redakcja, bo t()
me-ntarz "Trybuny Ludu":
jej nie ty~o o~wiąmk. ale 1
• Wplłkł redakejl, bJ tak bu-

'°

Z punktu widzenia zysk6w dla
RSW
„Prasa - Ksiątka Ruch:_ mote to 1 dobre. ale z
punktu Włdun!a
1przeda:ty
pruy blła'dzo zł• bo pra.aa stanowi drobni\ cząstkę całości towarów. Jakim! dysponują kioski. Mote wi~ dokonać selekcji w ramach „Ruchu" 1 wyodrębni~ kioski r6tnotowarowe.
z oaplerosa.mi, mydłem grzebieniami i zabawkami i ~ie sprzedawać w ni.eh pruy, a atworzy6 1ieó kiosków
wyłąeznie
sprzedaJącycb prasę I SJ)e{:jalnie do tego przygotowanych? W
Łodzd je$t taki kiosk na przykład n.a ro.gu
alei Tadeusza
Koklu1zk,i i Adama Mickiewicza. Ale czy jedna
Jaskółka
czyni W'fosnę?
M6w!m,.. o wleJkl11J roll pra•Y, ale nie potra!imy fej upowszechniać.
„Trybuna Ludu"
naTZeka. te ,.11rent11Derat•n'1 otrzymuJ1t pnes7łkl po dw6ch
dniach", a cós by l>Owiedz!ano, &dyby dow1edzlanó się. te
w ŁodzI na drug• ulicę „Odgl-0•Y" docieraj.„.
l'.JIO tygodniu.
Komu 1!t w tekilch warunkach
o-płaca prenumerata? I jak tu
ludsl do prenumeraty zache-cać?
kgtu.1 IOaez'kow, fdy był
n&e1eJ.nym redakt~n\ „Gto.Ji:u
Robotniczego", m&TIZYł o tym
- a nawet 1)t'6bował tie marzenia 9?Ull.zować - aby raze.ta
trafiała ru•m ze łwlet:rm! bułeczkami pod d1'ZW1
naazyc)l
mleszbJ\. Marzeme 1)0!IOStalo
marzeniem, a d:llfj ~!• ma nawet ehęln,-e11 do l'QSM)nenła
mleka. Lud• jeacse ni•
.11Umłe11. • dorałlłanłe
sJł at. ~ ha~ I
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wanmk~h.

~ k'oillty •t:n:.y.ma!lla.

pienflłds

tNct warl.oł~ a mo1&rablaft!a w 1e<!.nym
mli-)leu stai• Ił• eora~ 1-dzleJ
ograniczone. Wn:'l'\IC'Y obserwatorzy ttodnle m6w!-. te clągle
tyjemy J)O'M.d itan l nie 'POtra:l'irnr-prae&Wa~. Jt!lcnt
ou•te. A fdyby Młcdlll bhlłe,
kt6my chcłelłby 110bi& dorobi~.
.za.jęli tle IJ)n~daf• tylk() (l•
zet w Kodzinach rannych. kiedy ludzie spiesz~
dó pracy 1
che~ kupować razet:r. Crt to
by się nie orilaciło nam wszystkim? Boj~ się. czy będll chęt
ni. ale 1J)r6bować war-to.
Pomy9ł6w mote być lesu:ie
wiele. Jełli ~yteln!ey napiszĄ
w tej 1prawio, ehetinl~ wydrukujemy tel'.! 'PróPOZYClt. Jte.dak·
cja l>!'&euje ft&d tynt, a.by Czy.
. teln!cy dostawali co tydzień . atrakcyjną ofert4. ResJJta r.alete~ Jui będzie od 1przedawcyt
łltWIOllcł
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4 ODGŁOSY

Ody historycy zaczynajq

pisać prace naukowe„.

Odległa młodość

gazety

P.rzyszedł do mnie niegdyś młody pod6wczas pisarz cały w
szczęściu z wiadomością, że ·oto jakiś student pisze o nim i o
jego twórczości pracę magisterską. Ucieszyłem się razem z nim,
bo nie jestem zawistny, ale duto później przyszła lnna refleksja:
czy to jest pow6d do radości? Bo jakby na to nie patrze~
jest to dowód przemljaaila czasu. Pisze się na ogół takle prace
o rzeczach przecie! odległych. Potrzeba do tego odrobiny dystamu. A kto z na• lubi, gdy uświadamia się mu przemijanie

cza!u?

PrzY'pomnlałem sobie o
1~87 roku kwartalnika

tym wszystkim, gdy w numerze 2(118)
„Z POLA WALKI" znalazłem szkic
Danuty Grzelewskiej pt. „Z dziejów „Głosu Robotniczego" organu PPR w Łodzi (1945-1948)" Niedawno wprawdzie obchodziliśmy w Łodzi, a było to w czerwcu 1985 roku, czterdziestolecie „GR", ale jubileusze niejako wpisane są ju~ na stałe w
naśze życie społeczno-polityczne I wiadomo, że wszystko musi
mieć kolejno 25, 30, 35, 40 lat. Ciągle ktoś obchodzi - jakiś jubileusz, satyrycy z tego kpią, adminlstra.cja państwowa - i słusz
nie - próbuje zakazami zaPobiegać tego typu uroczystościom,
ale one są silniejsze od sakaz6w I p0 prostu 1ą . Jak sobie
wyobrazić nMz;i neczywisto§ć bez jubileuszy? To jest tak nattllralne, te zupełnie nie uświadamia nam priemija·nla czasu.
Gdyby nagle zal9rakło jubileU«zy poc2'llllibyśmy się n!es~jo,
Zupełnie jednak coś Innego praca naukowa, szkic historyczny.
W takim przypadku stajemy zdziwieni przed tym farktem: .....
O Boże! To już o tym pisz!\ hlstoeycyl
Pierwszy numer „Głosu Robotniczego" wyszedł w Lodzi :!O
czerwca 194!1 roku. Z tego tri powodu 1awsze w czerwcu od·
bywają 1ię w parku na Zdrowiu festyny, czego zapewne wielu
młodych łodzian zupełnie sobie nłe kojarzy z przeszłoki!ł- Było
to wóweias pismo Pol&kiej ParlU Robotniczej. a od zjednoczenia
polskiego ruchu robOtniciego w grudniu 1948 roku jest pismem
PZPR. Miał „GłOI ltobotnlczy" 1M>łch poprzedników o takiej
nazwie, do-- których - jak pl.su Danuta Grzelewska - gueta
nie nawłl\zywała. W 1!>14 roku wychodził w Łodzi nłelegalnie
„Głos Robotni~" pi~ poświęcone sprawie robotniczej W
nutępnym roku ukazała 1fę Jednodniówka pod takim tytułem
nakładem WydaM1lezej !lady Młęcfaypartyjnej, w skład kt6rej
wchodziły: PPS-Lewica., SDKPiL I Bund Wreszcie w latach
1927-1928 pod takim tytułem ukazywał się tygodniowy organ
Narodowej Partii lłobotniczej. poświęcony sprawom politycznym,

z

1połecznym ł

gospodarczym

Starl „Głos Robotniczy" 'w 1945 roku miał trudny Pismo
zakładatl między innymi Edward Uzdańskf, który był tef jego
pierwszym nacietnym redaktorem I Konstanty Bogusławski, który Ul6tał naczelnym redaktorem ukazującego si~ od 17 styc.m;a
1946 roku „Elt'J)ressu ·tlustrowanego" Współpracował z nimi Henryk Radnlckl wsp6łtw6rca pierwszej powojennej łódzkiej ~a
zety „Wolna t.ódż" Danuta Grzelewska wspomina. że Jerzy
Borejsza prezes „Czytelnfka" - systematy<'1nie podbierał
„Robotnikowi" t „Głosowi Robotniczemu" co bardziej fachowe
kadry A trzeba pamif:tać, te wówczas w Łodzi wychodziło wiele
ogólnopolskłch pism.
W tamtyxn ~ie „GR" redagowało 10 osób. Czytam skład
redarkcji ł tego okresu I wiele nazwisk nie ml nie mówi Z wyjątkiem Ireny Kawcza.koweJ, Zdzisława Królewskie" I Henryka
Rudnłclde11t wieloletnich pracowników tej e:azety Okazuje
się - jak pine Danuta Grzelewska - że na owe IO osób tylko
6 wiediiało. co to test dziennikarstwo. Nie przypadkiem więc
„Kurier Popularny", który był pismem PPS I dysponował bardziej fachowym! kadrami.. , przewyższał ówczesny „Głos Robotniczy" poziomem I atrakcyjnotclą "dt!ennlkarskkh foTm W

paidrl"mlku 1945 roku &potkało lłit: to 8 o~trą .• krytykfJ ówczes-

nego ·I sekretarza KŁ PZPR -· frrnacego. f.iogf~Sowiń"kiego , kt6Ty
miał mi~dzy innymi u t.łe EtlwardoWi Uulańsk\emu. te o;'l.m
pisuje ws~pnlaki. - Sam\ zaa-zynamy p\smo - m6wił wtedy
Ignacy Loga-sowtńtrld - które staje się nud ne Pismo nie speł
nia funkcji ptopa1andowej.
W jakiś czas pćtntej tenże łrrnacy J,oga-Sowłński krytykował
„Głoe Robotniczy" za to, że „daje wiele ogłoszeń. a zb.vt mało
wi!ldomokl z tycfa partii I a terenu" Gazeta ukazywała się
najpierw w objęt~cł 4 stron, w 1946 roku w dni powszeclnie
w objęto~cl 4-6 stron, a w niedziele w objętości li stTon N11m<>Ty
okol!cznośclowe lub hviĄteczne miewały i. no 20 strom. ale poło'\\'1 tego zajmowały oglo~zenia.
Wapółc1A!l9ny czytelnik .. Głosu Robotniczego" nawet sobie riia
wyobraża, ile to 'Pismo miało wówczas dodatków i mutacji Ultazywały 11~ cykliczne dodatki: „Głos Kobiet„ „Trvbuna Mlorlvrh",
„Głos ChłOP!ki". „Głos Nauczycielski''. „Biblioteczka Głosu Robotn!czegO", „Promyk", .,Literatura I Zych•" „Tvdzień w llu•1racji", „Wesoły GłO!" A także mutacje dla: Pabianic. Piotrkowa
Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska, Kutna 1
Kalisu.
Początkowo „GR" drukował się w Zakłlldach Graficznych
Sp6łdzielnl Wydaw.ntc-zej ~Książka" przy ul żwirki 2. pMniej
·w •tal'Ych pomienczenłach przy ulicy żwirki 17 - a była iut
wio.na 1948 roku - zmontowano z maszyn sprowadzonych z
Ziem Zachodnich I Niemiec drukamię I tam przeniesiono druk
0

l•ttty.

.

.

Wapółczeanr ciytelnlk gazet polskich przywykły do kiosków
,.lluehu• byłby zapewne skłonny mniemać, że niegdyś też tak
bywało. . Otół lektura szkicu Danuty Grzelewskiej powinna '(O
tMCs&t'OWa~ ·Wyprowadzi~ z błędu I wprowadzi~ w stan
osłu
pienia. Nim bowiem z.organfaowano centralny kolporta7 <;pół
dzietnl Wydawniczej „Książka" zajmowali sle tym różni ludzie:
ezłonkowie PPR I ZWM. koła przyjaciół pic;ma. 'kioski partv ·ne,
gazeciarze, a także przedsiębiorca prywatny \Vll)f'rian Sobrzak.
Sprzedawano gazetę na ulicy t noszono po domach
Poztom~ czytelnictwa gazety zajmowała c;ie wielekrol' Egze-

kutywa KL PPR, która zalecała podnoszenie pozinmu gazety
oraz zobowiązywała członków pa·rtil do czy.tania I prenumerowania „Gie.u Robotnicze~o" Danuta Grzelew<:ka oodaie wielkości fł(>r6'wlywal%le Je~ll w 194~ roku nakład ,GR" wyniósł
33 tysłttet egze-mptarzy, to w 1948 wzrósł do 113 tysieC'y W tvm
1amym' ezuie nakład „Kuriera Popularnego" - pisma PPS wzrósł 1 14 tysięcy egzempfarzy do 33,5 tysiąca. A wiec wysiłki
podejmowane prze2 KŁ PPR dały dobre rezultaty
Wiele !:!'Obiła też redakcja Udało się jej przyciąl!nąl' do
współpracy z gazetĄ 'wielu pisarzy poetów, uczonyrh I dziRlarzy
kultu>ry. Pisali też działacze soołeczni f gospod:uczy Oto na przykład w 1948 roku o tym. iak robotnicy f,odzl uTuchamifl!l orzemysł pisał Eugeniun Stawiński - p67.niPJszy mfniąter or1i>mvslu
lekkiego Publikowaino wywiady z Tud~mi nauki kultury , ~zt11ki,
a wśr6d nich z Tadeusz.em Kntarblńsklm - orze1 oewlen "Z'lS
rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, z Aleksandrem Zelwerowi~zem czy Leonem Schiilerem.
W t94S roku zatnicjowaM - nie tylko w Łodzi zresztą ruch korespondentów gazet Byli to ludzie na co -izień 1włąrnnl
ze swołm m!ejseem pracy lub zamieszkania na pnvkłarl na wsi,
kt6rzy -. CZ'9t.o niewprawnie. a1e szczerze - opi~ywal' to co
ich zdaniem było de, przeszkadzało w rozwoju nowi>•m W 1!ł4!'i
roku „Głos ttob<'ltnlczy" miał 20 korespondentów, w 1941i - 75,
w 1947 d<>SZedł do t fiO l tak Już zostało
We wn1e!niµ 1948 roku ukazała się rezolucja KŁ PPR. która
mówiła o wahaniach. jakie wyst.ąpiły w lór!zklej <ir~an„7aC'ii PPR
w walce z odchyleniem orawicowo-naC'jonall~t.vrznvm krvt v'kowała rrnacero LoiP:~·Sowińskiego, rzęść kierownictwa PPR \V
Łodzi oraz „Głos Robotniely" Zaczynała si~ nowa epoka. I w
dziejach p.t:ety zll\)ełnie nowy rozdział.
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Od kilku lat prowadzę „Notatnik sporadyczny". Są to sporadyczne, okolicznościowe zapiski.
Pomieszczam w nim notatki z podróży, spostrzeżenia i refleksje ze spotka6 z ludźmi, wrażenia z lektiir itp. Oto fragment „Notatnika" z
·
wiosny 1985 roku.
Przyjechałem do
Radom~ką Wiosnę Literacką .

na
Radomfa
Miasto zrobiło
XII
na mnie dobre wrażenie: jest przestronne, niehałaśliwe, schludne. Po zabudowie i jej stylach
można prześledzić wszystkie etapy jego rozwoju.
Po połudn i u spotkanie autorskie w internacie
miejscowego technikum. Na sali same dziewczyny .. Próbuję znaleźć z nimi wspólny język .
Opowiadam im o tym, jak to wiele lat temu
z
zahaczyłem o Radom w drodze powrotnej
gdzie
Iłży, gdzie spęd załem wakacje u ciotki i
poznałem PP ' .' ·::i ich rówieśnicę, uczącą się wła 
śnie w Radomiu. Przyjechałem tu wtedy, że !:Jy
się z n ią zobaczy ć, pamiętam dobrze stary .park,
w którym spędziliśmy sierpniowy wieczór.
Jedna ze słuchacz e k, po cichej naradzie z koleżankami , zdobywa się na odwagę i pyta, czy
ożeniłem s ię z tą dziewczyną.
- Nie wiem. co mam odpowiedzieć - mów ię.
- Czy sklamać i wam się przypodobać, czy
wyznać prawdQ ...
- P r aw dę, pr awdę '. - wołają chórem.
to
- No więc przyznam s:ę wam, że był
tylko pr ze lotny mlodzieócz.y romans.
Różnic
Słyszę, jak wzdychają zawiedzione.
bywa z tą prawdą.
1.IV.1985. - W drodze do Buska pr zejeżdżam
przez. Koń~k i e. W ciągu ostatnich paru dni podprzedróżuję po raz drugi po Kielecczyźnie:
wczoraj wracałem do Łodzi z Radomia.
28.IU.198:> -

/

fundatora lub fundatorki koścłoła. Szkoda, myś
tablicy
lę sobie, że nikt nie zabezpieczył tej
,
ani jej nie odrestaurował.
Wracam do Buska drugą stroną szosy, w zdłuż
rowu wypełnionego wodą z roztopów, wodą tak
zeszłorocz
czystą, że na zanurzonych w niej
nych liściach widać wyraźnie żyłki. Nad rowe:n
ze
witki wierzbowe: zrywam kilka palemek
niszczycielem
świadomością. że staję się oto
przyrody. Czekają mnie samotne święta, z dala
ten
od rodziny, może zostanie mi wybaczony
wandalizm
9.JV.1985. - Pani Alina Lichańska, wdowa po
Stefanie Lichańskim, poecie, tłumaczu i krytyku, z którym utrzymywafom przez szereg lat
bliską korespbndeneję, przyslala mi w charakterze upominku świątecznego zbiór aforyzmów
pr zez
Fryderyka Hebbla, wydanych wlaśnie
przelo żo
Państwowy Ins·tytut Wydawniczy, a
nyeh przez. jej męża. Czytam wstęp pióra 7.marlego przed półtora rokiem pisarza i natrafiam
na passus następujący:
„Hebbel buduje własną wizję świata , posępną
i nasyconą fatalizmem. U podstaw jej leży lrnnmonografii
cepcja, którą Irzykowski w swojej
Hebbla.„ ok reślił mianem pantragizmu. Istota
owego pantragizmu polega na tym, że idea, którą Hebbel pojmuje na wzór Hegla, a więc jako
syno!lim bytu, absolutu, ducha świata , wciela
się we W'SZelkie możliwe zjawiska, które przez
do
dążą
wzajemne ścieranie się i konflikty
pierwotnej fedności. choć jednocze ś nie cqcia!yby
zachować swoją odrębność. W ~amym w ięc procesie indywidualizacji leży pierwotny, uniw~r
salnv tragizm wszelkiego istnienia".
A więc tak wykłada się antynomia, odwiec1.ny konflikt między potrzebą „indywidualnego
le
samoziszczenia" a potrzebą zespolenia s i ę

Oto kilkanaście dni przeżytych w poszukiwaniu samotności
bytu w Busku.

Ta twarz wzbudziła we mnie od razu zaufanie,
do tego głos stonowany, jakby wyciszony.
Sprawa wyjaśniła się szybko: to nie ja, bę
dzie mi eszkał z kim innym. Ale wieczorem poszli ś my ra-zem na spacer i tak zaczęia się nana
sza znajomość . Trzymaliśmy się ze sobą
wieczorku zapoznawczym, trochę wspólnego to:varzystwa i wspólnych wędrówek. Okazało się ,
ze pochodzi spod Tarnowa i test tak zwanym
chłopem-robotnikiem Miał jednak dużo wrażli
wości i sporą dozę wrodzonej inteligencji. Ubawił
w
mnie tylko jednym: kiedy powiedział mi
swojej prostoduszności, że w pierwszej chwili
wziął mnie za księdza„.
wyD ziś przyst edł pożegnać się ze mną raz
jeźd ż a wcześniej do ·domu. Jest pierwszy
w sanatorium i bardzo jut mu się dłuży . Dotychczas niewiele mówiliśmy o sobie 1 swych
rodzi!lach. Teraz zwierzył mi się, że ma młodą
ż on ę i troje dzieci, niedawno budował dom. budował go sam, bo żona też pracuje, przedźwigał
sie i n a bawił dyskopatii. Kiedy chodzi, jakoś
tego n ie odczuwa. ale dłuższe siedzenie staje
sie dla niego nieznośne .
T adeu sz (bo okazał się moim imiennikiem) opow ie d zi ał mi jeszcze. że miał .starszego brata
k óry zachorował na raka dolnej części kręgo~
!'!upa. Uprzedzono ż onę że zostało mu niewiele
życi a i ż eb y w zię ła to pod uwagę przy ewentualn.v m PC\\ri ększan i u rod zi ny, ale drugie dziecko bylo j u ż w drodze
jeszcze
P r>żeg nali ś m y się słowami, że może
5potkamy. A ja oddałem
si ę
gd z ieś
k i"rl"'~
racjonalizmem,
si ę r r fl eksjom nad chłopskim
k tórv spokojnie przyjmuje różne dopusty boże
i s tara si ę na wszelki możliwy sposób zabezrap ieciy ć rodzinę i potomstwo. Ten chłopski
cj onalizm traktuje chorobę i śmierć jako natu-

Henrykowskie·
Zakłady M~bli

Artystycznych
GRZEGORZ GAŁASl~SKI

zdrowia. A także kilka .orzemyśleń zanotowanych podczas po-

TADEUSZ GICGIER

Mam jesz.cze w oczach tamtą trasę: PrzysuOpoczno, wiejskie chałupy z porośniętymi
mchem strzechami - obrazy gdzie indziej daw. no zapomniane. Końskie prezentuje się znacznie
okazalej: spąro tu nowej zabudowy, ale i stare
budynki, niektóre w stylu dworskim i te mniej
jeszcze
wytworne, drewniane - trzymają się
całkiem dobrze: Jedziemy ulicą Zamkową, widzę fragmenty dawnych murów, a nieco dalej
- kamienny masyw kościoła.
miasto mojej
Więc tak wygląda rodzinne
matki, w którym spędziła dziecili.stwo i mło
kierowca
dość. Autobus jedzie pow.cli, jakby
chciał dać mi sposobność obejrzenia domu, w
którym się urod?ila i wychowała. Na próżno.
Nie byłem tu nigdy z nią i nie ma już nikogo
z rodziny. kto by mógł dom ten wskazać.
A potem Kielce i nowoczesny dworzec autobusowy. Niedługo po wyjeździe z miasta okolica
staje się urozmaicona, jawią się pagórki i doliprzedwieczorną
ny, wszystko to przesłonięte
mgłą, której nie potrafią rozproszyć promienie
zachodzącego słońca. Jest wiosna, a właściwie
święta,
dni
spóźnione przedwiośnie, za parę
trwają prace przy zagrodach, pobłyskują ognie
i
z palonych liści i innych odpadków jesieni
zimy. Szosa zakręca, za nami dolina pełna niebieskich, snujących się leniwie dymów. Zdaje
mi się, że słyszę suchy trzask ognisk i dalekie,
chrapliwe pianie kogutó\Y. Ale to tylko złudze
nie.
4.IV.1985. - Wychodzę :z. sanatorium i idę w
ik:ierunku wsi Chotelek, o której przeczytałem w
przewodniku „Busko i okolice". A właściwie idę w kie:runku słońca, jakby mogło ono rozproszyć wewnętrzne ciemności (świeża jest jeprzyjaciela,
najbliższego
szcze śmierć ojca i
:z.marli zaraz jeden po drugim, tak się złożyło,
te ojciec spęd.ził właśnie w Busku swoje przedIdę
ślady).
ostatnie wczasy, ślady, wszędzie
chodnikiem wzdłuż parku, po przeciwnej stronie okazałe wille i drewniane domki z pokoikami na górkach, do których prowadzą oddzielne
schody.
Chodnik się kończy, trzeba teraz iść skrajem
wioseillllym
szosy. Przyglądam się pierwszym
i
pracom w polu, krok mój staje się lżejszy
prawd-ziwy
jakby zelżało trochę na sercu (to
Przy
wyłom w mym obecnym samopocruciu).
drodze kilka burych modrzewi, dalej sady jeszcze nagie, drzewa jeszcze zimowo nastroszone - z niskimi, szeroko rozrośniętymi konarami. Od ziemi odrywa się nagle para zajęcy, uciekają w pole, po chwili jednak przystają i patrza. patrzą mniej na mnie, bardziej na siebie.
A oto i wieś Chotelek wijąca się zakrętami,
za jednym z nich, na .wzgórzu, mały drewniany
cacko bukościółek (podobno z XVI wieku),
dowlane z łuską drewnianych gontów i małą,
W
sklepieqie.
zgrabną wieżyczka wieńczącą
przed
kościele dwie staruszki robią porządki
świętami. Jedna z nich, jeszcze żwawa, ubolewa, że przyszedłem za późno (taik jakby mnie
szafę
. oczekiwała), bo musiały same przenosić
i przestawiać konfesjonał, tego zażyczył sobie
ksiadz. chC'iał, żeby konfesjonał został odsunięty
od ołtarza w głąb nawy, gdzie zwykle stajit
Rozglądam
mężczyźni oporni na spowiadanie.
się po wnętrzu kościółka, na stropie miała być
renesansowa polichromia, teraz widzę tam tylko
surowe deski. Czy ktoś zabezpieczył, czy może
zniszczył polichromię? Kamienna, miejscami pozapadana, wytarta posadzka, z lewej strony oł
tarza stara, niziutka kazalnica z trzema s·chodkhmi, obok niej pęknięta ta·b lica z nieczytelnym
zapewne miejsce 1poczynku
już napisem chę.
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Czułem to
z „uniwersalizmem !dei".
lecz
od dawna, nosiłem je w sobie,
Podobnie
wy,razić.
nigdy nie potrafiłem go
przedstawia się sprawa mego stronienia od ludzi, pragnienia samotności, i stałego „wyrywania się do nich, chęci przebywania z; nimi. Moje życie roz.pięte jest między tymi dwoma biegunami.
Daleki Wschód
lO.IV.1985. - Tajemniczy
kuracji, z akustworzył wiele szkół walki i punkturą włącznie. Załoiycielem jednej z takich
„szkół medycznych" był Yosl<in Miura, który utrzymywał, że wszystkie choroby są tylko cielesnym przekładem konfliktu między człowie
kiem i jego otoczeniem.
Ciekawa teoria. Jeśli odpowiada ona prawdzie, to powinienem w Busku znacznie podreperować swoje zdrowie, bo żyję tu bezkonfliktowo, na luzie, a otoczenie ma chaa:akter wyJlitnie relaksowy. Mam w sanatorium zaeiszny
pokój, oddzielony dwojgiem dr:z.wi od korytarza,
za oknem widok na stary park, który odmładza
wiosny.
się dosłownie w oczach z n&dejściem
Wiosna, i to nasza polska. nie chińska, po·t ra!i
światem,
pęknięcje

także stworzyć „szkołę medyczną"

szkołę

reanimacji. Pociągają mnie dalekie przestrzenie
za uzdrowiskiem i długie wędrówki, k>t6rych
sobie nie żałuję.
Kiedy idę wziąć kąpiel kwa!owęglową, przechodzę :remontowanym właśnie korytarzem, na
którym. stoją rz~dem wyściełane fotele. Brygada
remontowa obłupuje tynki ze ścian i wszystko
to sypie się na meble. Nikt nie pomyślał o ich
usunięciu, a przecież w pawilonie znajdują się
przestronne sale wypoczynkowe. Któryś :raz nie
wytrzymałem i mówię o tym łaziebnej.
- To, panie, nie moja 1prawa - odpowiada.
- Dy.r ekcja wi~ przeclet, co tu się dz.ieje.
Przychodzi wieczór l :z.uiadam wraz z innymi kuracjuszami do telewi:z.jL Panie bawią się
trzymanymi w rękach kluczami od pokoi i stale
nimi pobrzękują, panowie - mniej wstrzemię:f
liw! - licytują się w gło.łnych odzywkach i
z
komentarzach. Krew udł!'l'za mi do głowy,
trudem powstrzymu]ę się od własnego komentarr.a, a.by nie popdć w konflikt z otoczeniem.
Bo mam przeciei ·w pamięci mądrą szkołę Yo1hin Miury.
15.IV.1985. - Przeczytałem, jak to Już dzieje
się od dawna - ze znacznym opóźnieniem, wydaną przed dziesięciu laty książkę Jana Józefa
Szczepańskiego „Przed nieznanym trybunałem".
0późnienie nie ma tu zresztą zna-czenia - rzecz
świecie
dotyczy stawianych na nowo (be) w
sens
pytań o
współczesnym) elementarnych
ludzkiej egzystencji, o wiarę i niewiarę, o prawa moralne i odpowiedzialność za nasze czyny
przed bliżej nieolm-eślonym sędzią.
Autor nie daje odpowiedzi, zachęca tylko do
wysiłku w ciągłym stawianiu pytań i ostrzega
przed zobojętnieniem, kt6re graniczy z cynizmem. Zadawałem sobie kiedyś tych pytań spo!!lzczę~cia,
ro, wśród nich pytanie o prawo do
s~amotałem się, kaleczyłem w tej szamotaninie
siebie i innych - i osiągnąłem tylko to, :te stałem się właśnie obojętny. . Tak mi się przynajmniej wydaje. Czasami chciałbym, żeby tak bynpgle
ło · naprawdę. Zwłaszcza; gdy coś mnie
poruszy i okazuje się, że tak nie jes~.
Podszedł do mego stolika pr t.Y
~O.IV.1985. obiedzie, w pierwszy ' dzień pobytu I zapytał,
czy przypadkiem nle będzie ze mną mieszkał,
bo dowiedział się z a:ecepcji, ze ma już jakiegoś
współlokatora. Mógł mieć około czterdziestki
~redniego wzrostu, czerniawy, twars pociągła, ~
charakter:ygtycm. ani•dą obwódk• po 1oJ.eniu.

kolej rzeczy, starzenie się - Jako nieuniknione prawo natury, nad którym nie należy
rozd z ierać szat. Uczyć się, uczyć takiego racjonalizmu.
Ranek był słoneczny, więc zdecydowałem si~
na wyprawę do Skorocic, o których wyczytałem,
że jest tam bardzo cieka).Vy rezerwart przyrody.
siedzi
Idę przez wieś, przed jedną z zagród
dwoje dzieci, dziewczynka i chłopiec, dziewczynka m6wi mi „dzień dobry". Pytam się Jej, którędy dojść do rezerwatu, a ta od razu, że mogą
mnie tam zaprowadzić.
- A jak masz na
- To dobrze - mówię.
ralną

imię?

- Iwonka, a ten mój cioteczny braciszek to
Marcin.
Ona szczupła, piegowata, o bystrych oczach,
on mniejszy od niej, krępy i nie tak rezolutny.
Ale nie chce być od niej gorszy, mówi mi, że
dziś we wsi są dwa wesela, a zaraz potem, że
tam w rezerwacie, w jednej grocie to mieszka
„przeklęta panna". Iwonlka nie daje za wygraną, „przebija" ciotecznego brata.
- A wie pan, jeden od nas t<> Ilię powiesił w
więzieniu, kiedy skazali go za %łodziejstwo.
- I potem ucięli mu głowę - m6wi z powa·
gą Marcinek.
Dochodzimy do rezerwatu, dzieci zbiegają 1:
górki i znikają w skalnej grocie, Nie mam wyboru, schodzę za nimi, ale grota jest niska i
wiJgotn!lj głazy śliskie, więc muszę posuwać się
na czworakach. Potem odsłania się moim oczom
następne wzgórze, którego łagodny stok poroś
nięty jest rozkwitłym.i świeiźo miłkami. Wygląda
to tak jak na dziecięcym rY'sunku: zielony dywan z wszczepionymi w niego kwiata,m i o barwie jaskrawożółtej.
- Te miłki są pod ochroną - mów! Iwonka.
- I fiołki też. Ale tu ro11n1ł takle „psie bródki",
zaraz ich panu narwę.
I wręcza ml kilka :fioletowych. postrzępionych
kwiatków.
Z3.IT.19S5. - Kończy się mój pobyt w Busku. Raz jeszcze potwierdziła się, niestety prawda o dniach pierwszych, które są dnia~ najlepszymi. W tym wypadku mO'Le i trochę dlatego, że zaraz po moim przyjeździe nMb.\ipiła tu
prawdziwa eksplozja wiosny, było pog~dnie i
,f
ciepło, a po,tem przysuy chłody i deszcze,
wiosna jakby zatrzymała się w pół kroku. Ale
przecież nie tylko to. Na początku delektujemy
się nowym, nie znanym dotąd miejscem, frapuJe
nas nowe środowisko i otoczenie, nowi ludzie,
bardzo nam odpowiada takie życie „na luzie",
swoboda, dużo w9lnego czasu. Potem przywykamy szybko do tego, a w końcu zaczyna nas to
nużyć. Nie wiemy, co robić z wolnym czasem,
zaczynamy wzdychać do normalnego życia i codziennych zajęć. Znam to jurt dobrze, ten powtarzający się proces. I chyba z tego powodu
1zukam
nie lubię jeździć w te same miejsca,
ciągle nowych. Wyjątek stanowi Suwalszczyzna
i lefaiczówka na Gawarcu, do której jeżdże la„mój drugi
• tem . każdego roku. Ale to jest
całkiem
dom'" i tam spraw a przedstawia się
Inaczej.
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Sącz, wrzesień.

Kochana Ciociu Wisiu. Nie gniewa; się na mnie, że
tak długo do Ciebie nie pisałam, ale naprawdę jakoś
nie mogłam się zebrać. Ostatecznie mogłaby§ Tu napisać do mnie pierwsza. Ja mam ;eszcze napisać do
Mamusi, Tatusia i muszę wysłać kupę kartek. Mamusia jest już w Warszawie, więc wszystko o Niej wiesz. Wyobraź sobie, że Tatuś zainteresował się moją chorobą i dzwonił
do doktora M. No i okazało się, że wcale nie bylaś wtedy we
wtorek na rozmowie w Instytucie. Ciociu, jak moglaś tale zawalić, przecież to takie bardzo ważne! Skandat z Two3ej strony!!
Ja na Tazie odpoczywam „pełną parą". Leżę sobie do jedena1tej i czytam. Ciocia Zosia zdobyła mi książkę pt.
„Dzikawy
'ke>rb", Poza tym przeczytałam już jeden kiryminal, 11 potem bę
dę czytać „Tworzywo" Wańkowicza. Naturalnie siedzę dużo . w
ogrodzie z dwiema młodymi kaczusiami, które mi Ciocia ku.pila
i które poszły wczoraj za plot do innego ogrodu, prosto w gąszcz
pokrzyw. Coflziennie kąpią się po dwadzieścia minut w wannie.
:Zebyś widziała jakie są śliczne. ( ...)
Jeszcze w lipcu czternastoletnia Basia przebywa z matką na

N

wakacjach w Zakopanem. Pisuje stamtąd do swoich ukochanych
ciotek, Wisi w Warszawie i Zosi w Nowym Sączu, informując
szczegółowo, i na ogół pogodnie o wszystkich sprawach codziennych. Z wyjątkiem choroby, której niejasne objawy wprawiają
jej matkę w coraz większy niepokój. Nie są one zresztą nowe.
Basia ma już za sobą napady wysokiej gorączki niewiadomego
pochodzenia. Przeszła też w zimie pierwszy atak ostrego bólu w
okolicach mostka.
Dziewczynka z pocaątku prawie zupełnie pomija tę sprawę w
swoich listach. Jej radości życia nie jest w stanie zmącić żaden
alarmujący sygnał wysokiej gorączki czy ataku bólu.
Pisze w lipcu z Zakopanego matka Basi, do swej siostry Wisi:
( ..• )Basia pisała ten List rano, a ja dopisuję się o godzinie 17:
Strasznie się martwię, bo Basia jest chora. Godzinę temu miała
38' gorączki, źle się czuje i sama już nie wiem, co to ma.że b,yc.
Jutro, w poniedziałek, muszę wezwać lekarza, chociaż z góry jestem przeświadczona, że on nic nie pomoże. To są sprawy, które
ciągną się od miesięcy. Basia zupełnie nie ma objawów przezię
bienia („.)
Po serii konsultacji lekarskich, jeszcze w lipcu, matka Basi pi-

sze do siostry:
( .„) W tej chwili wracam od lekarza z

prześwietleniem. Lekarz
mi powiedział, że to jest gruźlica mostka, a poza tym od strony
wewnętrznej mostka jest prawdopodobnie duży guz. Jest
też
stwierdzone zapalenie opłucnej. Blagam Was, pomóżcie mi. To
;est straszne, że Basia wy3echała z Warszawy w takim stanie,
miała taką opiekę lekarską, · a nikt nic nie wiedzial. Czy mam
tu zrobić prześwietlenie warstwowe, żeby sprawdzić, co to je~t
za guz. Spytaj się Alki. Tak mi radzi ten radiolog, podobno doskonały, już stary pan. Porusifcie niebo i ziemię! Trzeba koniecznie wyświetlić sprawę tego guza ( ... )
Nowy Sącz, 17 września
(.„) Byłam już na paru wycieczkach samochodem wujka,
na
grzybach i w Marcinkowicach, gdzie
bawiłam się z młodymi
królikami. Obżarłam się orzechami. Po tych paru przejażdżkach
nabrałam apetytu. A w ogóle czuję się świetnie, temperaturę mieTzylam. Tylko raz miałam 36,8", Słucham starych przebojów na
adapteTze. Już od poniedzialku będę orać u naszych sąsiadów,.
a Ciocia zalatwila, że dwa razy w tygodniu będę chodzić do
jedne; pani na coś w rodzaju lekcji muzyki. Bardzo dobrze, bo
poprawi mi ewentualne błędy, których mogla'bym nie zauważyć. ·
Pogoda dotychczas byla ładna, choć piekielnie zimno, ale dziś
już chmury. Slyszalam, że idzie potworny niż. Ciocia kupiła mi
na wystawie filatelistyczne3 bloczek ze znaczkami i okoiicznoś- '
ciowym stemplem. Postaraj się dla mnie o ładne zagraniczne
znaczki, bo jak widać to w ogóle już o mnie nie pamiętasz. U
doktora M nie bylaś, listu nie napisałaś, znaczków nie zbierasz.
Jesteś strasznie wyrodna Ciotka. Czekałam na odpowiedź. Dużo nripisz o Mamie i w ogóle opiekuj się nią. Niech się o mnie nie
martwi. Bardzo mi tu dobrze ( ...)
Nowy Sącz, 28 września.
( ... )Mam nadzieję, że nie gniewasz się na mnie z powodu moich wymyślań. Przecież nie wiedziałam, że mój pierwszy list tak
późno dostałaś... Cieszę się bardzo, że Dziadek za mną
trochę
tęskni.
Zawsze to przyjemnie, jak ktoś żałuje, :ie mnie nie ma.
Pozdrów i ttcaluj Go ode mnie serdecznie i powiedz Mu, ·że Go
bardzo kocham...
•
Od razu zakomunikuję Ci niezbyt wesolą nowinę. We wtorek
Tano Ciociu Zosia zrobiła mi morfologię: czerwone cialka
3 840 OOO (ostatnia morfologia - 4 200 OOO); biale cialka - 6900
(ostatnio 5200); hemoglobina 94 proc. (przedtem 95 proc.); wskaź 
nik barwy 0,97 (0,90). Różnica w hemoglobinie jest tak mala, że
naleiy to przypisać raczej innemu aparatowi. Ale pogorszenie w
białych i czerwonych ciałkach jest dość widoczne. Ja sama czuję się nteżle, choć ciągle nie mogę dojść do siebie. Wciąż jestem
oklapnięta i zmęczona. Tytko nie mów tego Mamusi!!!
Wczoraj wieczorem wybralyśmy się z Ciocią do doktora M. Ma
on fantastyczny zbiór plyt. Wszystkie moje ukochane utwory w
..
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po szesnasc1e, siedemlat. Wyglądają na wię
cej. Dobrze, jeśli mają osiemnaście lat i dowód osobisty w
torebce, bo w razie czego jest
nadzieja, że straszliwej prawdy nie usłyszą rodzice. Te, które noszą tylko szkolną legitymację, boją się . .,Swój lęk
I
naiwne buzie kryją pod warstwą pudru, szminki i szalowych ciuchów. Wszystko
to
razem: puder. szminka, plastykowe klipsy i barwne gał
ganki. jest opakowaniem. T.owar, żeby dobrze się sprzedawał. musi być dobrze opakowany. One są towarem pierwszej świeżośd. Dziewczyny, nastolatki, licealistki. W domach
mówią, że wychodzą na prywatkę albo do koleżanki. Szły
na wielkie
międzynarodowe
targowisko. Nazwa
„Interfashion"
brzmiała
egzotycmie.
Tam pachniało wielkim świa
tem
dobrymi
perfumami.
szm<ilem. Paradowali goście w
bajernych
ciuchach, popijali
zlóciste trunki. wsiadali
do
wielkich aut. Najlepiej było
kręcić się przy tJarkingu.
Agata
przechadzała
się
wzdłuż barierki, czasem przy-
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siadała

na ławce w parku. Nonogę, zapalała papierosa,
uśmiechała się zalotnie. Towar,
żeby dobrze się sprzedał, musi działać na zmysły. Kupił ją
tęgi facet w jedwabnej koszu-

ga na

li.
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Masz

jakid

tmtę1

spytał.

- Yes, Aga.

pier1.0szorzędnych Wykonaniach. l..ącznie 11 calym tDt/danłem dzlel
Chopina. Pożyczylam parę pl11t. Ten li!t piszę przy dźwiękach
koncertu J. S. Bacha. Ciocia każe mi codziennie mierzyć temperaturę. Waha się w granicach ,od 31,1 do 31,3. Jeszcie Taz proszę
Cię żebyś dbała o Mamusię. Czy się leczy? Nic mł o niej nie piszesz, choć tak o to proszę. ( ... )
(„.) Strasznie się cieszę, że opiekujesz się Mamusią. Chcialabym, żeby jak najwięcej wypoczęla. Przede wszystkim niech się
o mnie nie martwt, bo wszystko będzie dobrze. Niech chodzi
wcześnie spać, dobrze się odżywia ł nie zajmuje się Ojcem. Bardzo dobrze, że byla w kinie, zaprowadź ją jeszcze na dobre, ale
pogodne filmy i do teatru. Mam nadzieję, że Mama nabrala rozumu i nareszcie zrozumiała, że musi się leczyć.

Krótka historia jednego dramatu.

Listy
statniego
ro
Warszawa,

październik.

Ciocia Wisia,

Guz wykryty w śródpiersiu i poddany badaniu histopatologicznemu w Instytucie Onkologii w Warszawie wykazał cechy zło
śliwości. Basię poddano kuracji światlolec?Jniczej.
Dziewczynka
bardzo cierpiała. Do matki pisała:
„Ja czuję się świetnie, skóra już prawie zupelnie zeszla i już
nic się nie sączy„.".

Basia usiłowała jeszcze chodzić do szkoły. Będąc w Nowym
Sączu pisze do Matki pogodne listy. Dopisek- Cioci Zosi bufzy
złudzenia:
„Chcialabym, żebyś nie zniszczyla tego listu Ba.st. Bo może
doktor nie uwierzyć, że bóle były wyjątkowe„.".
Dziewczynka zaklina swe Ciotki by otoczyly matkę czułą opieką, zwłaszcza, że ojciec odchodzi od rodziny.
Ciocia Wisia, Paryż. Warszawa 26 listopada.
( ...)~dziwi Cię pewno, że piszę z Warszawy, a nie z Są(\Za.

Byla,f,, na wizycie kontrolnej. Doktor G. jest zaniepokojoną moimi gorączkami. Zaaplikowano mi leczenie tzw. chemiczne. Codziennie rano jeżdżę do Instytutu i biorę zastrzyki dożylne, podobno to jakiś zupełnie nowy lek. T€mperatura mi spadła, czuję się lepiej. Do dnia dzisiejszego wzięłam 7 zastrzyków. Razem
ma ich być 20. Oczywiście codzienne jeżdżenie jest bardzo niewygodne (tracę dwie pierwsze lekcje w szkole) i lcosztowne (jeź
dzimy z Mamą taksówką)... W ukole bez zmian jakoś ciągni:.
Wczoraj napisałam co najmniej na trójkę klasówkę z matematyki. Jestem z tego bardzo dumna. W Warszawie zimno. Zapomniałabym podziękować Ci za sweterek i diadem. Sweterek jest
cudny. Jeżeli chodzi o buty dla mnie, to najchętniej chciałabym
jednak na szpileczce, charakter wizytowy. A może Ci się uda Impić jakieś spacerowe, jesienne? Mama ostatnio jest okropnie nerwowa, nie można z Nią wytrzymać. Ostatnio wpadlam w ~akqś
apatię. Nie wiem co to ma znaczyć.
(...) Nuty są jak najbardziej aktualne, w ogóle dziwię Cl się,
że jeszcze o nie pytasz. Wszyscy już grają jakieś koncerty, tylko
ja wciąz liczę na Ciebie. Powtarzam: Koncert fortepianowy Mozarta C-dur K. 415 lub K. 246 ..• Mama czuje się nu najgoTzej, ja
również. Mam tylko od ciągłego brania zastrz11ków (wzięlam Już
1
15, zostalo jeszcze 5) uszkodzoną żylę i przez to boli mnie Tęka.
Na ogól czuję aię w porządku. TempeTatura w nMmłe, moTfologia doskonala. Mam nadzieję, że po 1kończeniu
tej kuTacJł
wyjadę wreszcie do Sącza., może okolo lQ. gnidnłcl (.„).
.„,
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grosze: tyle na życie, tyle
nową 1zafę, na miesiąc urlopu
od życia, na wszelki wypadek.
Wszyscy wokół liczą. Bo ży
ciem rządzi forsa. Ona otwiera drzwi, gęby i granice. La-

mie prawa fizyki, ponlewat na
wierzch wypływa tylko
ten,
kto cl~zy forsą.
W szkole
mówią, że to nieprawda,
że
człowiek
pęka
bogactwem
piękllllejszych warto~!, od czego
dostaje się
frazesowej
czkawki, bo wystarczy wyjść
ina ulicę. W nkole katłi nosić
jednakowe mundurki I kłaniać
się nauczycielo~. A jak mo:tna
szanować kogoś takiego, komu
chuda pensja ledwie starcza do
pierwszego. W życiu kaMy się
podkłada na każdym
kroku.
Ludzie mają stanowiska I tytuły, a sprzedaj!\ 1lę bes opo-

rów.
- Co zrobisz z tymi
cioma dolarami?
- Kupłf aobie

co•

-

-

Inaczej, to znaczy jak?
Nie wiem. Lepiej.

świat według Agaty wyglą
da tak: ogromne skotłowane
mrowisko, z którego trzeba się
wyrwać . żeby nie zwiędnąć za
jakimś urzędniczym
biurkiem
klejąc idiotyczne koperty, żeby
nie przechlapać życia w kolejkach, żeby nie
przedrzemać
przed telewizorem. Jak matka
i ojciec. Oni tak łatwo dali
się wprząor w kierat pustej C{)dzienności i już nie potrafią
inaczej. Liczą te swoje marne

6 ODGŁOSY

nę"?

Dlaczego mówis1
.

dwie lewatywy i kompTe1. W11obTat •obłe, te te bac:IAnLJ
i jeszcze coś będę miala dopieTo jutTo ł an610 męka od nowca.
Jutro też będę mtala zdjecie biodTti t jakichl kolei ł ch11b11 je1&cze jakieś ~ badania. W czwartek mam młe<! lcroplówkt ł
me
przyjść na konsyHum docent M. 1 Instytutu Onkologił. Do domu
mam 116jść w piątek lub aobotę. Dzisiaj wiec:zonm do mnłe ftłe
dzwoń. Będę miała kornpTes ł nie będę mogła wat11ć.
Caemu
wczoraj nie napisalaś listu? Chcę o Tobie tD1%111tko wiedst.ć. Pamiętaj! Dbaj o siebie, bo inacze; Ja nłe W1/zdT01Diejf.
B11Tdae
Cię kocham. Tęsknię 211 Tobq. Co pOTtibła Tatul? Czv T1t M·
reszcie masz trochę czasu, jak mnie nie m11, c111 łd wcłqt 10bie jakq§ Tobotę •najdziesz? Powinnal Jak Mjwitcef odpoc111•
wać. Napisz do mnie długi ł HTdtcmv Uń. T11lko ł>e1 1Jltdunł4,
wymówek i kazań. Basia.
(„.) Malo do Ciebie napbzę, bo jeatem 1tTt1Hnie 11l4. Wv<>brd
sobie, że jest godzina 10.30, a Ja. ;eszczt ntc nte jadlam ł cs1Jcam
na badania, co Ci wczoraj pisala.m. Czy to nłe mo.tnti 1ię wlctec?
A te p1Jprzednie dwie lewatyw11
ntepotTzebne ł komprea teJ.
Clwierna organizacja. Poza tym dziś wvjqtkowo bojf •ił tych
badań. Na dobitek dowiedzialam się, że '4'łie będę miala kroplówki, tylko bezpośrednią tranlfuz;ę. Okrop.noś<!I Podobtlo
to
nawet szybciej, ale ja 1to TCJSV wolę kToplótDkę, a tak to
widzę dawcę krwi i to m11 być w Jtiktml oabł"ecie ubł.egowym.
l\tlamu Tatu;! To ma być ju.tTo.
Jestem jui po zabiegu. Miał11m odmt pozaotr&ł'tD1\0fD4. Jeulł
Wiesz CO to jest, to TOZUmieu, łe ttłe mogf płłac!, bo jestE!m WJlkończona. Jest godzina 14.05 bea nłcatgo to u1tach od wao•
raj wieczóT, po dwóch lnoatvw11ch. PTatnem"•• co1 Całujf. Basia.

;ci

Kwiecień.

(„.) Wyjdę •tąd prawdopodol>nu w uwaTtek, mote MWet tAI
środę. Tak to wyglądają Twoje „trzy dni"//! I mam Tobie wtc12yć. W pontedzialek mam ;esacH kilka 'zdjęć ko1tn11ch, a
we
wtorek lub śTodę zdjęcia nadneTcz11. I znów lewat11wa t łnne cuda. Jakoś to przemęczę. W ttj chwili 1luch11m koncenu Choptnowskiego, grają Poloneza Fłs-moll. TemperatuTf miałam wczoraj wieczorem 31,8, Tano to 111mo. Czeka mnłe jt1zcs:e dobowca
zbiórka moczu. Dziś miałam ;eszcze Ta1 bTanq kTetD do badania
leukocytozy i plytek. Mamł zlituj 1ię, nie PT'11ftOI t11l• :ttJTCia. Tu
jedzenie ;est dobre. Spię ;u:t doakontil•. Kup mł ;eucze ksiąźkl..
Mamu, baTdzo Cię kocham, cieazę słf, te ju.ź nłedlugo wychodzę,
choć tu wcale nie jest tak ile. Zoba.czym11 aif w nłed%łeię. Jednci
dziewczynka, z którq leżę po1zl11 na pu"kcJt satok ł dne •le tak,
że aż tu jq słychać. Cz11 dbaaz o 1iebłe7
Tak si~ .1to1foz.Y ostatni z zachowanych 1Iat6w Baal. Z• npltal.a.
Umarła 1 lipca. Może zost&łaby pianistklł. albo malarką .. „ Miała ukończone 15 lat.

•
Opracowała:

••

dziesię
to

„Pe-

pracy nie zarobi więcej
dostanę za dwa razy.

-

Paryż.

( ... )Robiono mi szereg badań, prześwietleń, analiz. Oczywiście
nikt do niczego me doszedł. Po porozumieni'u się z panią doktor
G„ z wujkiem Edkiem i prQfesorem, postaoowiono, że na.jlepi~j
mi zrobi odprężenie i zmiana klimatu. Jadę do Cioci Zosi do Są
cza. Zaległości w szkole przekraczają już miesiąc. Nie będę klasyfikowana za ten okres („.). Z Ojcem sprawa jest wciąż beznadziejna, nic się nie zmienia. Takie blędne kolo. Miałam niedaw.no
z Nim rozmowę, nie wiem co z tego wyniknie. Mama kupiła mi
dziś płytę z Sonatą B-moll i Polonezem As-dur. Cudo!! W Warszawie chlodno. A w Paryżu? Napisz o nim dużo, o cenac11,
plotkach, wszystko ważne i nieważne, byle dużo i dokładnie.

targówką.

- Nie wiem, chcłalabym ż11<!
inacze;.

więc

Wczoraj rano o mało nie zemdlałam, a potem mialam takie
okropne bóle, że to się nawet nie da opisać. Czegoś podobnego
dawno nie miałam. Aż się spociłam z bólu. Dzisiaj chodzę, · ale
też się bard~o kiepsko czuję. Bardzb tęsknię za Mamusią. Caluję
cię mocno i serdecznie. Basia.

- Patrząc na to oo§, bę
dziesz myślała kim jesteś.
- Moja matk,St po miesiącu

być?

Kochana Mamo, nic •ił nie maTttD. Czuję aił dobrzt. Temperatura rano - 37,3. Przyjdź do mnie pTędko. Miałtim jui bram&
krew na badania. Mam towarzyszkę 14-letniq, dzU idzie na operację. Przyśli; kartki i ołówek. Basia. PS. Przt1ślij duio rółnvc1'
pis'TI)- i ciekawe książki.
(„.) Mamu! Odpowiadam na pytania: Do jedzenia ntc nłe potrzebuję, zresztą nie pozwalają pTzynosić. Chce dużo pomarańc•
i cytryn. Dziewczynki są dwie, bardzo mtle, jedna ma 5 lat, chora na nerki. Druga lat 8, niedlugo ju.ż ma wy;lć. Czujf rił ftW
najgorzej, ale . mam dużą temperaturę, wczoraj wieczorem - 38,3,
dziś rano 38,7. Pobrano mi dziś bardzo dużo kTWi ł Tobili
prześwietlenie pluc i mostka. Mam baTdzo mtlq mlod4 lek4rkf.
Tu każda aa.la ma swojq lekaTkę i aatowq. NiektóTe d.ziteł aq
bardzo chore. Ba; Basia.
(.„) Dziś mialam urografię i tomogTam tno1tka ł ledwo t11if.
Wyjdę pewnie we wtorek, albo ITodf. Pozdrów Tatu1ia. Nieda
coś do mnie napisze. Basia.

Luty.

wexie".

Kim jesteś?
Nie wiem.
A kim chciałabyś

Styczeń.

(.„) Mialam mieć dzisiaj •dJęcłt ł tomooTA1" brzuch11, młcllam

Więcej nie r~nmawial!.
W
hotelu dostała dziesięć dolarów
i klapsa tłustą łapą. Została

-

W grudniu następuje pogorszenie stanu f.drowla Basi. Zapada
decyzja umieszczenia Jej w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Litewskiej w Warszawie. Rodzina próbuje różnych dróg załatwi._
nia dla Basi wyjazdu za granicę na leczenie.
,
Odtąd listy· Basi, często krótkie notatki, nosz' ten sam adr•
- szpital przy Litewskiej.
Mamu! Tu jest zupelnte przyjemnie. Dziłiaj już nie będf mła
la badań. Lóżko mam zwyczajne, jestelm11 t1'z11 M 111U. HUamt
mam tutejszą, można wytrzymać. Na Tazłe njc nit potTzebuję.
Jak się trochę oswoję, to Ci napiazę więcej„

niż

;a

„dosta-

-

Zawsze dostaw11lam pieto, czego nie chcia- za to, że bylam
grzeczna, %e poszlam do liceum,
że bylam nti imieninach u upiOTneJ ctotkt„.
niądze z11
Zam Tobtć

One kochają iluzje. W
targowych pawilonach pachniało
inaczej, kawał świata roztaczał
swe kuszące wonie. Zapach potrafi być jak narkotyk. Od rana do wieczora
trwał wielki
panoramiczny film z plejadą
gwiazd,
bajecznych
kreacji,
dobrej muzyki, dobrego smaku, dobrych manier. Wszystko na sprzedat. Piękne model-

ki, eleganccy panowie, nelest
zwiewnych tkanin. Kiedy się
ma stedemndcie lat I iladkl
życiorys, wtedy chce się ufać
fabryce snów, zanim fabryka
życia nie przekręci przez szare tryby.
One rodq •ltJ li obłud)'
zachłanno§ci.
Z domów,
w
których głównym lokatorem
jest
szmal, a jedynym znanym uczuciem pazemość.
Z
pożądania nowego mebla,
kolorowego telewizora, puszystego dywanu,
nowej azmatkl.
Można tak eałe życie przeliczyć na plastry kiełbasy. Hotelowy portier o nich mówi, :te
mają' gławy nabite
ciuchami.
Żadnych oparów,
wstyd nie
jest w cenie. Wldlł do łóżek
cudzoziemców,
jak do karety
baśniowego ~ięcia.
Początek baśni zwykle wy1ląda tak: po lekcjach spacer
Piotrkowską, ogll\d&nle 1klepo-

J. W.

•

~·· '"~

tele. Normal!llle chodziła
do
szkoły, odrabiała lekcje, w niedzielę
obowil\Zkowo
deptała
do kościoła. Grala. Jej rodzice do dziś nie poznali prawdy?
- Jak t.o

możliwe?

- Zwt1cz11jnfe.
Ojciec 111'4
Tole m11ż11 fi ojc11, chocia:t żyje
z in.nq p11nfq. Matka gTa TOlf
żont1, bo ltik jej
iawodnłe.
W IZYJCfl gTC1mt1.

a

jęąka
napisała:
„Ideałem toapółczesnego czlot0ieka powinno być dqżenłe do

W wypracowaniu
polskiego Karolina

t0sp6lnego dobrti poprzez uezdwq ł iumłmną pracę. Naua
przyszłość leż11 wylqcznie
w
nasz11ch Tq1cach i dlatego musimy jq kształtować
wedlug
1zczvtnych
wzoTeów,
które
pT:zektizu;q nam atanze pokolenia".

łaś?

Wierzysz w to, co napisa-

wych wystaw, lody w „Grand- Nie. To jeJt trucie.
ce". Wielkim
białym autem
- Więc czemu tak napisapodjeżdża panicz, zaprasza do·
ła~?
środka. Tu następuje
chwila
- Bo tego się od Ml żąda.
wahania, łamanie marnych reMówienie zgrabnych
bzdur,
sztek zasad. Potem jest kapowtaTzanie
okrąglych
fOTwiarnia, szampan, hotelowy pomułek, telewizyjnego gadania.
kój, zielony banlmot albo jaPosłuszeństwa.
Tylko myśleć
kiś
gałganek
z zagraniczną
wolno inaczej.
metką na potegnanie. Bez mo- O czym wolno myśleć?
rału. Taki jeat koniec baśni.
- O tym, żeby żyć po ludzDalej będzie jut proza.
ku, mieć awo;e pieniądze na
Powtórzą al• aytuacje, miejp11rę watn11ch apTaw, nie maTsca. Karolina
zaczynała pod
twłć .te o jutTo.
„Wieżą Babel", tam kręci 11Jię
- To ci wystarczy?
najwięcej
zagranicznych stu- Ch11ba tak.
dentów.
Miała szesnaście lat.
Hotelowe drzwi, • recepcyj·ny
Pierwszą rz~czą, której
uczą
hall, winda. Tędy przemykają.
się' obcokrajowcy zanim opaPortier wcale nie uważa, że
nują podstawy
naszej .mowy,
jest jakaś sprawa. Ma z tego
jest sztuka przeliczania zielokawałek chleba.
nych na złote. Z tego wycho~
- Każd11 chce skubnąć co§
dz! góra pieniędzy.- Karolina
dla siebie. Dztewczt1n11 teź
wycierała studenckie tapczany
recytuje na zimno.
za ochłapy tej góry. Akademi- To nie jest zabawa dla
ki, wynajęte mieszkania, hotakich młodych.

- Qoldc oatatnło t00l4 mło
de dlłewczvnv. od •t4f"tlc1' p4nienerc rif opęd114Jfł. Oni tom,
tl4 Z11chodzł.e, ma;q fłoZa a powodu AIDS, Pr11tJ tq pakudnq
chOTobq tłłe uchr0ttł cstłł ia11pchan11 portfel, •nł 1'onło to
Kommertzb11nku. Dlateao
oolde wolls młodt d%iewcsvn11,

bo te
cz111t1

pewno 14

M
ł

'flołde,

zdTOtDe.

- To nie jeat w porządku.
- Nt. moja r.1eca.
- Ma pan córkę?
- Nłe pańslcca rzecz.
Znowu Piotrkowska. W wejściu pod siedemdziesiątym uparcie dyżurują cinkciarze. Mają z tego kawałek chleba,
a
raczej masełka do tego chleba. Każdy chce skubnąć
coś
dla siebie; Dwaj taksówkarze
wolniutko krążą wokół hoteli, jak wokół plastra miodu.
Na
ławce
siedzą
dwie
dziewczyny.
Na widok milicjantów sztubackim odruchem
gaszą papler01Sy. Ulicą powoli
idą eleganccy panowie.
- Startuję do tego wysokiego
- oznajmia pierwsza.
- Nie warto - radzi druga.
To chybti EneTdowiec. Widziiz, idzie piechotą.
- Co powłes.i w domu, ;arc
zapytają, .skąd masz nowe ciuch11? - pyta pierwsza.
- Przeciet nłe powiem, t•
a dupy.
Chichoc~.

N11;watntejsze, teby ojciec
nie poczuZ ode mnie papiero-

sów.

ROMAN
KUBIAK
Imiona

zostały

zmienione.

•
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głosów",
„Kultury"
glądu Tygodniowego".

ze str. 1
zastrzyków,
a są to trudne
zastrzyki, w kręgosłup. Ci z
PKPS byli u niej
ostatnio
dwa miesiące
temu, aczkolwiek -oficjalnie została zameldowana u nich
przez szpital
onkologiczny
i powinni otoczyć ją opieką. Wydzwania do
Biura Notarialnego, żeby przysłali kogoś. bo chce
sporzą
dzić
testament':' ale w Biurze
Ntitarialnym wszyscy są zaję
ci
poradzili
jej,
aby
wydetegowała w swoim imieniu kogoś z PKPS, lecz pięk
noduchy · z owej
czcigodnej
instytucji
również nie mają
czasu. Do szpitala już nie wróci, bo zaawansowane stadium
choroby przekroczyło barierę
możliwości
polskich onkologów. Mogłaby
próbować za
granicą
Ma syna na ~acho·
dzie, opuścił kraj pr.ted wproW'ldzeniem stanu wojennego
Jedyne,
ukochane
dziecko,
wychowane
zresztą w dużej
mierze przy pomocy pobrzę
kującej
garnkami Pun.i. Od-

I „Prze-

Punia podniosła
delikatnie
chorej i przystawiła jej
do bladych, bezkrwistych ust
szklankę z jakąś miksturą.

głGwę

Pl"oszę
to wypić,
pani
dokto-r - powi-edziała
łagod

nie.
Chora

· posłuchała

i

wypiła.

w

ramię
ramię, dzięki
jeśli nawet wyrzekają

czemu,
na socjalizm, •żyje im się dobrze. W
tej
fabryce, w której
ona
pracowała, zatrudniano też internistę.
Przyszła

kiedyś do internisty
d21iewczyna, że to niby,
patrzci-e, jaka bezczelność! boli ją brzuch. - Przyjdź jutro!
powiedział
Internista i
zniknął,
ona, ginekolog,
w<.hodząc

3.

ową

Ożywiła

okulary

niewątpliwie
w
kolegi
wzięta
niecną
symulantkę na
po czym wysłała ją z

kompetencje

się

trochę.

Zdjęła

w rogowej oprawie,

otarła łzy czystą
poprawiła kołnierz

chusteczką,

czystej. starannie · wyprasowanej pidża
my. i pogrążyła się ·we wspomnieniach.
Bvla pierwsz<l kobietq w Ło
d7.i która trobila prawo jazdv.
Po uko1iczeniu
studiów medycznych
wraz z pierwszym
powojennym
rocznikiem absolwentów
zaczęta pracować,'
za darmo, żeby się czegoś nauczyć, w
szpitalu
na Rado-

fotel,
ropnym wyrostkiem do szpitala, wprost na stół. Operacja
przebiegła
pomyślnie, dziewczyna · wróciła po kilku dniach
do pracy, lecz ona, ginekolo~.
została zmieszana z błotem za
wtrącanie
się do nie swoich
spraw. Od wyrostków robaczkowvch są przecież interniści!
Broniła
się.
że dziewczvna
mogla mieć ciążę pozamaciczną i że w związku z tym badanie było, zasadne. · Tak czy
.owak, naraziła się zwierzchnikom.
Kawa·, owoce i czekolada są
I

spocl się
rozwali na
mą takich
przynieść

zadyszy,

nim to

kawałki. Szuka zimężczyzn, gotowyeh
za opłatą
koks z
oporządzić
go na-

piwnicy" i
leżycie. Niera·z
znajduje ich,
a nieraz marznie całymi dniami. Snieg
wdziera się przez
szczeliny w starych I nieszczelnych oknach. Zgłaszała tę usterkę 'cto administracji bez
~kutku. on i też ~ą zajęci. co
ich obcl;iocl r i umierająca kobiE"tn,
- Pani doktor - mówi Punia byla zawsze
ludziom
pomocna. Miala zlote serce,
troszczyla
się o wszystkich.
Nie bylo dla niej zlej i póź
nej pory, żeby poratować czło
wieka. Od biednych
nie brala pieniędzy, a potrzebne jej
byly„.

ter.

Mąż

żyje?

-

pyt.a repor-

- Żyje - odpowiada chora.
Odszedł z mlodszą,
kiedy
syn mial pól roku. Chcieli mi
zresztą nieuczciwymi
sposobami zabrać
dziecko, ale obroniła
mnie pani Ajnenkiel.
Sama z Punią je wychowywalam, trzeba bylo na to zatobić; jak nie szpital, to przychodnia i dyżury. proivadzilam
także pewien czas
praktykę
prywatną.

.._ __ - -~ ·-·~--· - - __:_~ __ _. . . ________._-;: ~- - ~ - ~ -· :.___.. _ .....:....~ . . -·--~-----·-·_.:·"·r·~·.. --;.

goszczu I w Szpitalu Wojskowym, a etat dostała dopiero
w szpitalu
imienia Jordana,
gdzie az~fem. oddziału gineko- logieznego był znakomtty lekarz, doktor Józef Fidler.
Nawet z chwilą przejśola do
przemysłowej
alużby zdrowia
nie zerwała z doktorem FidleTeraz syn wie już o chorem i zawsze, kiedy ją prosil,
robie matki. Przysyła koszbrała u niego nocne
dyżury,
towne,
niedostępne w Polsce
w czasie których wypa!ala killekarstwa.
Chce przyjechać,
kadziesiąt
papierosów (!) i
załatwił już wszelkie formalwypijała mnóstwo kawy.
ności, ona jednak
sprzeciwia
Przemysł nie jest wdzięcl
się temu. A nuż nie wypusznym
poligonem dla lekarza.
czą go więcei albo wezmą na
Dużo się mówi o absencji chonim odwet? Jak prz'yjerobowej, a doktor. choćby gidziesz, popełnię
samobójstwo.
nekolog, powinien służyć int<;:- Gdyby mogla chodzić i nie
resom
fabryki i patrzeć na
byta taka słaba, odwiedziłaby
każdego
pacjenta
podejrzligo jeszcze. są niezbędne po te:
wie. Nie
zalewa;,
kochana.
mu papiery.
Lepiej
jednak
żadnych
zwolnień, wracaj do
umrzeć w kraju Stan, w jahali! Tak jakby robotnik nie
kim się znajduje. dawno przemiał
prawa zapaść na zdrokroczył barierę możliwości onwiu i zwolnienie należało mu
kologów światowych.
Nawet
się tylko wówczas. kiedy zakw
Ameryce nie ma takiego
ład organizuje
pociągi przylekarstwa i takiego chirurga,
jaźni dla
podratowania syktóry
mógłby
.ią uratować
tuacji
finansowej pracowniZna się na tym, nie
ulega • ków. wiadomo bowiem, iż w
złudz~iQ11'· .-ł, .- ;fler.a~ ezeka ią
pociągach
przyjafol nie bratylko
4ini,g~~- l.;.tói;a .rPK'·~Yidzie
kuje ::.pekulantów i han.dlarzy.
za dnia albo zakradnie się jak
Sprzeciwiała
się
takim
hiena nocą. Trudno. Nie jest
zwolnieniom.
sprawiedliwie
już młoda.
Skończyła sześć
jednak będzie dodać, że niedziesiąt
siedem lat. Co miaraz, wedle własnego leksykola przeżyć. to przeżyla. W sunu, wystawiała
zwolnienia
mie -nie może narzekać.
lipne. Robotnica
miała nieślubne dziecko na wsi - 2'VolPunia
poczęstowała reporniła ją na dwa dni, żeby motera kawą. Chciała podać także cz!'!koladę,
ciasta I owoce,
gła
pojechać
cichaczem do
ale odmówit Reporter nie jawiejskiej chaty, nakarmić mada czekolady, ciast i owoców.
łą. wyikąpać i odwszyć.
Nie wykształcił sobie w tym
Inna musiała pomóc mężo
kierunku podniebienia.
wi w stanie delirium, jeszcze
Spojrzał na nowoczesny, koinna
opiekować się umieralorowy
telewizor,
którego
wlą"znlk tkwił
obok chorej
jącym ·sąsi.adem, ani to brat,
przy łóżku, podobnie zresztą
ani swat, ale człowiek.
jak dwa tranzystorowe radioLekarze
przemysłowi maodbiorniki i telefon. Na etaszerują
zwykle
z dyrekcją
terce u nóg leżały stosy „Od-

wiedzila go parę lat
temu.
wtedy chora,
rak
czynił swoje strasz1'iwe dzieło,
ale nie przyznała się do tego
synowi. Nie cheiała zwichrzyć
mu kariery. Inżynier z perspektywą. Droga operacja mogłaby 10 zrujnować.
Była· już

tylko dla gości. Nie wolno jej
tknąć
niczego
co słodkie i
słone. Menu
zawęża się do
kilku prostych potraw - t'warożek, kasza, ryi, alemię lniane, szczypta e<>towanego mię
sa. Jest szczęśliiwa, bo podrzucono jej wczora) trochę mleka w proszku. Płyn profesora Tołpy zdobyła
tylko trzy
razy za lcażdym razem
przez opłacanych pośredników.
Za każdym ·razem miały inny
smak, więc były
prawdopodobnie
fałszywe.
Krople z
morfiną,
broniące
ją
przed
potwornymi atakami dusznoś
ci, oszczędza
jak
może bierze je tylko dwa razv w
ciągu doby, a powinna
brać
trzy, niełatwo jednak 1 o dodatkową receptę. Właśnie lekarstwa I zastrzyki stanowią
największy
problem. Punia.
choćby wyszła ze skóry,
nie
wyręczy w tym lekarzy i pielęgniarek.

Zresztą Punia ma calą masę własnych kłopotów włas
ną rodzinę, własne choroby i
własną, starość.

Ą.

- Nie.
- A syn?
Owszem.
Są w dobrych
stosunkach, których nigdy nie
próbowałam
zepsuć.
Dziecku
potrzebny jest
ojciec. Lepszy
ojciec, którego widuje się raz
w tygodniu, niż ojciec, którego nie widuje
się wcale. Ale
wychowalam
81/114 bez ;ego
pomocy. Da.lam
mu staranne
wyksztalcenie.
Skończyl studia, nauczyl się języków. Objechal ze mną pól Europy. Sa11'foch6d
prowadziliśmy
na
zmianę, lecz bywało i tak, że
podróżowaliśmy
z plecakami
na ramionach.
\V ten sposób
zwiedziliśmy
calq Skandynawię. Widzi pan. nauczyłam się
szwedzkiego. Oprócz tego znam
francuski i niemiecki. Studiowala In także jakiś C?aS hiszpański. Syn również interesowal się tym językiem. Byliśm I!
·na Majorce. Piękna wyspa. W
ogóle piękny jest świat!
Ktoś . kto przeczyta
pierwszą część tego reportażu. powie z pe\\·nośią.
Po co

ten lament! Bez przesady. W
tym mieście
żyje i umiera
wiele tysięcy osób w gorszych
warnnkach
niż
twoja
pcini

doktor.

Zdychają
w komórkach I
na' opuszczonych strychach. po-

peln iają samobójstwa. giną l
pozbawionych serca krewniaków albo
dogo:rywają na
korytarzach sz.pitalnych.
Rzecz w tym, że pani doktor jest tego samego zdania.
Mówi:
rąk

Teraz,
latem, nie jest tak
:tle, ale zimą przeżywała cięż
kie momenty. Rzecz w tym,
że mieszkanie
ma centralne
ogrzewanie - lokalne, trzeba
przytaszczyć koks z piwnicy i
porąbać go przed wsadzeniem
do pieca. Płaci za ko~ pierwszego gatunku,
tak
zwany·
orzech, a przywożą jej bryły,
które trzeba potłuc.
·
Punia., pokai panu nasz
koks.

Punia przeryv;a
posłusznie
pracę w kuchni i demonstruje
reporterowi imponującą pecynę. Nawet
silny mężczyzna

Są
powa.znze3sze
przypadki niż mój.
Nie brak lud?i bardziej
sponiewieranych
i
pokrzywdzonych.
T;udno,
muszę

umrzeć.

jednak dokonać
nością.
·
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MAKOWIECKI

Orzegorz

- W latach 1972-82 kierowałeś „Odgłosami", a prze• osta„
nie 5 lat łódzkim Oddziałem KAW„.
'
·
- Szkoda, że nie odwrotnie. W tygodniiku pracuje si• na
krótszy dystans, każdy zamysł można atosunkowo stybko .i:r&alizować i sprawdzić u czytelnika. Wydawca m~i być cierpliwy, od pomysłu książki do jej pojawienia się na księgarskiej
ladzie mija nieraz wiele lat. Ale satysfakcja jest więklJza,
książka żyje długo, jeśli coś sobą reprezentuje.
- I masz tę satysfakcję?
- Powiedziałbym, że połowiczną. Czasy nie były l nie· .są
łatwe. ~~wsze brakowało papieru, po części zdobywaliśmy
go
przez ro:me sztuczki. Niewydolność poligrafii jest powszechnie
znana. Wielu spraw po prostu nie da się przeskoczyć, ale w
kryzysie też można iść do przodu, tylko wolniej i kosztem wię
kszego uporu. Czego nle zdążyłem zrobić, z tym musi się upo:a~ mój na.st~pca. I będzie dobrze.
Jest doświadczony zesoół,
sw1etne warunki pracy, a przede wszystkim duży i Uczący s'.ę
krąg autorów, z L<>dzi i całego kraju. To podstawowy kapitał
edytorski I to jest najważniejsze.

-

Jak

więc

oceniasz ten okres!

- Nie mog~ odpowiedzieć na takie pytanie. Każdy wydawca prowadzi działalność publiczną i jest surowo oceniany prLeZ
czytelników 1 krytykę, mniej lub bardziej fachową. U na.! w
Krajowej Agencji Wydawniczej funkcjonuje sprawnie dod3.tkowy system ocen wewnętrznych,
BWoista konkurencja ambicji
między oddz:alami i .redakcjami. Wierz mi, że i.adne potknięcie
nikomu nie za.staje darowane.
- Nie wydałeś żadnego bubla?
- Żadnego. ale to nie moja zasluga. To zaleta. powiedzialbvm
wrodzona:- małego wydawnictwa. Każdy tytuł można potrakt11wać z należ~·ta o\eczołow!tością. T chyba selekcja jest ostrzejsza: żadne układy, przyjaźnie, znajomości nie pomogą nikornu
wepchnąć się z m'ernym tej{stem.
- Więc wszystko ci się udawało? Nie wierzę.
I słusznie. Lista moich porażek i nie spełnionych
znmicrze1i jest, niestety, dość długa. Nie udało nam się np, . ;m~e
chwycić" polskich klasyków (zwłaszcza Władysława Reydiontz,
czego dokonało Wyda·wnictwo Lódzkie), przeszło nam koło no~ l
kilka. interesują·cych książek przekładowych itp. Ale najbardziej
dotkliwie odczułem fakt, że nie udało mi się wprowadzić ::Io
ob;egu kulturalnego kraju kwartalnika „Realizm". Pierwszy numer zdobył wysokie oceny, mieliśmy przygotowane następne i
wszystko wzięło w łeb, mimo .protekcji i zewsząd deklarowanei
pomocy. To w ogóle irracjonalna historia., której nie mogę clo
dzisiaj zrozumieć... Czuję się też głupio że' nie '\Vydałem ksią7ki o Michalinie Tatarkównie. Ale co .byś zrobił na moim miejscu, gdy po kolei czterech autorów, z którymi miałem podpinne :"mowy, wycofało się z tego przedsięwzięcia.„ Ale za to ,)s~
tatnio doczekałem się przyjemnej niespodzianki: schodzi z maszyn Lódzkich Zakła~ów Grafic~nych duży album o Lodzi. Likwidujemy w ten sposób żenującą sytuację, że drugie miasto
w Polsce nie miało swego edytorskieg.o autoportretu.
- Wróciłeś niedawno z Gruzji I Azerbejdżanu?
- Rozjechaliśmy się po republikach związkowych i będzi~ z
tego obszerny tom reportaży z okazji 70-lecia Rewolucji Paź
dziernikowej. Było to możliwe dzięki pomocy Związku Pisarzy
ZSRR, a pomysł powstał tutaj w Lodzi, podczas pobytu mcskiewskich przyjaciół. Wspomnę przy okazji, że w tych dniach
wydajemy antologię prozy pisarzy zaprzyjaźnionego z Lo:le::ą
Iwanowa, oraz wieziemy tam wystawę książek i KAW-owskich
plalt!ltów. A z tej int-ei:esującej podróży postaram się dla „Orlgłosow" coś napiisać.

AND~7EJ
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jakiś

Utrzymuje pani
kontakt z mężem?

; •
M0Ur71: Jerzy Wawrzak

CDN

Galast1ts1ct

- Czy równi et przypomnisz się jako autor powieści?
- Zasłużyłem na to pytanie, ale kilkuletni okres pasywnoś.:1
mam już chyba za sobą. W WL złożyłem wiosną moją z pewnością najważniejszą książkę_ „Gorzki \)"iek". Jest to obszerna
opowieść o ponad &tuletnich dziejach robotniczej rodziny, ··'·'
któryeh jak w aoczewce ogniskują się losy, rzeczywiście n'e
.słodkie, Jtilku pokoleń Polaków. Wszystko co przemyślałem
i
przeżyłem jest w tej książce. A może tylko są tam moje złu
dzenia? Nie wiem. To urok pisania, ni.gdy nie jesteś pewien
czy „to jest to"„. Dokonałem też pierwszej próby rozrachunku
z latami 80-81, ale to powieść napisana na konkurs i nie mogę nic więcej powiedzieć.
·
- Przezyliśmy ten okres wspólnie, w redakcji „Odgłosów".
- Był? nM tam wtedy kiłku literatów i myślę, że któryś z
nas powinien o tych wydarzeniach napisać ciekawą powieść polityczną. Ja na razie nie mam ochoty, za mną r.ozczarow'l.n:a
włoka sie bardzo dłu~o. chociaż z naturv ie~tem optymistą
- I dlatego zdecydowałeś się przej~ć do Warszawy. do 1Jentrali KA W, gdzie, jak wiem, będziesz kierował sprawami literatury pięknej?
- Właśnie pakuję manatki. Przyjąłem tę propozycję, bo ..; ; ę
trochę na tym znam i przede wszystkim lubię
tę pracę .
Pt d
tym wz~lędem jestem BZczęściarzem: zawsze lubiłem swoją
pracę. Nie wyobrażam sobie. żeby mogło być inaczej.
I teraz
mam, co chciałem, a reszta zależeć będz.ie od konkretnych ok.Jliczności. Nigdy nie zamierzałem pracować w Warszawie, mimo
oczywiste~o ~entymentu do Btolicy, ale tak się właśnie ułożv>o.
My§lę jednak, że ten fakt nie stawia mnie w kolizji z łódzkimi
sprawami i tutejszym gronem przviąciół.
- Założeniem rozmów na tej kolumnie jest ich· osobi-;ty charakter, nawet intymny, ·a ty, .Jurku, ciągle ml się wymyka<11.„
- Może tak będzie lepiej? Przez tyle lat zmęczvły mnie kont~o':"ersje wokół mojej d.soby. Wiem. że b}•ły nieuniknione (choctaz przeze mnie nie zamierzone). jeśli pełni się odpowiedz•alne funkcje społeczne I zawodowe. A kim ja tu nie bvłem? At
śmiesznie bdobv przypominać tę moia gorliwa potrzebę ma"1ife<itowania swojej obecności. Nie potrafiłem jednak stać z bo:{,J ,
a i często dawałem pierwszeństwo emocjom przed rozwa~q A
tacy ludzie u nas kari-ery nie robią. T słusznie. Musi im wy.
starczyć dość wątpliwa satysfakcja, że mogą być takimi jakimi są.
- Nie jeste~ zadowolony z tej odpowiedzi.
- Trudno. Chyba jestem zbyt staroświecki? N ie odpowiadają f!li ekshibicjonistyczne gesty I obyczajowe
eltstrawagancie,
to tylko reklamowe podpórki. Moje osobiste doświadczenia i
d_oznania nie mają żadnego znaczenia, jeśli ich nie będę potrafił przez literacką kreację przelmzać Czytelnikowi. Jeśli potrafisz w ten sp~ób coś dać drugiemu człowiekowi, to t\\'oje wielkie szczęście. Jeśli nie. to nie ma o czvm mówić.
- Mimo wszystko, dziękuję za rozmowę.
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moimi krokami pro1zę pana
m6wl pan ie nie Je1t panem
tylko obywatelem
• czy to cokolwiek Imienia
w moleb krokach?

-

1

•••
al• b7lem· n1Jd7 w WeneoJI
ale ale martwi mnie t.

powmJlle9 w rót-

- ' ' n• pewno "eneeJanle
kł6nJ nlJdJ nie b7ll
w moim rodslnafm mWole
lllrffław

„Jesus Christ Superstar"
w Gdyni

Plnrld...ta

• • •

„

pneobołnle

ke60Q

„

powteddell ma

dę

...

koałee hrlała

-

- ałmlecbnlll SS.

nzrllldaJ~ dokoła

·-

anu6 1 siebie
ft)'łalem

na

1będne

1łale

kllogram7

plakałacla

pnyelłnlęłych do łelan
1aclłnlętymJ wargami szeptałem1
„J rdzle s, moJe łla47 na łnlep

• • •
Moje biedne tycie
piętnowane stemplami
w dokumentach
I niespełnionymi marzeniami
- Jeszcze JesteA
Jetscse bawię 1lę' 1 tob'
w elaclubabkę
poczekaj moJe biedne życie
Jeszcze napiszę ten
najpiękniejszy wien1

•• •
mołna

rozmawla6

m:e 1wołm Aniołem
o wszystkim

Stróżem!

a naJiepleJ o smaku
Jesiennych Jabłek

•••

Gryziemy się z kaidym dniem
o kałdą 1łotówkę
a ty, twierdzisz że jestel
dzlewic1t
nie wiem
mote to prawda
ale to nie Jest takie istotne
po1r11biłem gdzieś

moJe dziecinne marzenia
I teraz Juł tylko
wierzę

w

słońce

• • •

Rosną

nam kolejne pokolenia
Sonnenbruchów
Kordianów
I Chamów

się

początku wszedłem do środka
późnleJ wychyliłem się stamtąd
na iewnątrz
rdzłe mam teraz pójść
by otrzymać odpowiedzi
na wsz~stkif' niep.o stawione

Jud•••·

polsk.1 pode.jtn()wane były już
dawno: pierwt9' pełin' w.r&jfł
atanowil tekst JerdCo Brocłz
kiego, opuibllikowany w „życiu
i Myśli" w ~ 1973 (nr 1), a
niekt6r• fragmenty pr-zethunadla
ozył takt• swe.go czasu Potrze:b warauwskiej PWST Zbigniew Staiweck.1. Angiel<!lka
M~ny
wersja ar:ii Muii
„I Don't Know How To Love
Him" włą<:zana była do repe.r tuaru estradowego przez wiele
po.lskich wokaliatek (m.in. Ewę
Wanait ! Ma·riann• Wróbleiwrcll:ą).
tłumaczeni•
Dopiero je.dnak
Wojciecha Młynarlkiego Po!IWOprn~Clltacjfł „Jeliło na pełlllll
sus C'hriet Su.pentar" w teait.rz•
zawodowym (a.matontld Teaw
Dominikańald a Krakowa pr.r.ed1tawil tł rock~ Jut w ro-

llieszanka firmowa
liłeraeko - ohyczajowa
DOBRA RAD.A
W czui• entrepryz7 Boaualawalde&o Jedaa
z prowlncjonalalych a nie bardr.o dobrycb a1"111tmv, przybywszy do Warnawy, W7•tiu>ll na
1cen!e Teałlru Narodowego. Gra jego tak •I• ni•
podobała, że kiedy niekiedy słyazf!<! •I• dało w
ciągu sztuki łwistania. Przy końcu tejże. 1d1
artysta patetycznie mówi iłowa. końCZllce j „

eo

'4• .,,,._

rolę:

- Cóż chcecie, bym ucz11nłł t0 tym
tnvm •tanie.?
jęden z widzów parterowych odPowledatal

mu na cały głos:
- Błers pócztc ł uct.kaJ • War„awa
panie!

~

OgóJnT lmi.dl 1N'llCql 11• dckoła; a ~

ność

krył11.

I arty1t4, I widu

1ło§nyml

oklaskami
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"Kurier Warszawski" 1881 nr 211

prmk:ładu
Autor
ku 1Q75).
zgłosił jedntit pu.bllezni• swój

1i;mzeclw 'NObee l\i~owania
- przyznanego Maciejowi Englertowi - prawa prapremiery.
Spór dotycz~cy . h<>noroJWani•
praw auiorakieh być mote do·
ple.ro na.bier• wi•c rumiet'tc6w• .
Sądsić jednak nalflł7, I* U·l~•
odwlekani• publlemeJ p:rer.en•
tad teeo musicalu. przynioeło·
by aś<>dę zarówno po1alti.mu
teatrowi, pwblicilnoA.ci jak i samemu tłuma.cllOwi, ftie m<>1ą
c•mu ujmeć owoc6w .wej pra&cenie. Dwu&iod·zinna
cy na
,,ipr6be otwarta" ltanowi bo·
wiem prawdziwe wyda.rr.enie w
chllejach ~iego teatru muzycznego, PTńłamując barier4
,iniemoino!ci", oddzielaJl\Cfł p0lakiego widza cd W11)6Łc:r.esM10
repertuaru jwiiatowegoo. Preced~n90wy ,,JeNS Ohrlst Suip6r--

Osta.tniej Wdeczer.zy, a wycięte
1tair" ułatwi być może wejści•
z two·n zywa „liście" 1yimboli.rok<>tlejnych
na krajow- acenę
wały palmowe 1ałązki w czasie
.,Evtty" ez.y
wjazdu Chrystusa do Jerozoli- dzieł Webbera:
rock~
„Kc.t&w''. a ta!kże
my. W ecenie finałowej ro~ilł
innych autorów. Od prawykoty pł6cieD1I1v krzyż 1ymbolizorockowego
nania pdeirwnego
wał ten prawdl'Jiwy, drewniany.
jUi
musicalu „Ha!r" minęło
Wyśwdetlane pr.zy pom<><:y rzuta w
wszak lat dwadz!ekia,
nika na.pł11y, 1ymbolbx:>wały J>OPoJ.09 pokazano jedynie jego
uczególne sceny ,peiktaklu.
„ce.peHowwką", filmowe wersjfł
Skromność środ1k6w plastyczMHo!a Formana.
nych nie zubałała na szcz~!cie
stanocałości J)l'Udstawienia,
P.S.
wiĄC . mdże n&iwet •weiio rodzaN.a -.c&ególnll U!Wałlł .zasługuje
ju atut: pl)z~ol!ła :.bowiem na
wydan:r
nieSW11kl•
lepsze wyeik9P(>nowani9 1ainwj
1>~·11\ przedstawienia, zawie·
muzyild, będącej gł6wny1m noś
r1tl~Y m.in. baitWM r~roduk
nikiem aceni<:mej akcji. I choć
Ceume'a.
cje dsl.eł Boscha.
przedstawienie to ulegać będzia
Dtlrera. na Gc,1-, lt~
ewolucji poprze:r.. roa.zerzanl•
t&, Tycjana. a tałdt obsr.em•
warltwy acenograficznej, to Jui
frqmmity libretta roclk-opery
obecny lm7Jtabt .i>ektaklu u-znać
wypada za 1atysfakcjonud1lC.T. w prziekladzie Wojciecha Mły
nansk!ego. Okładkfł ~gra.mu
llCeniczny
Zwła1zcza, te rUeh
zdobi twairs s Całiunu Turyń
miej1c•
wyraziki• podkrełla
skiego - r~u~wana także
aikieji i ~biel wydaneń.
na plBlkacie ll)ekltaklu.
Uwagi •zczegółowe "frY1PO'Wladane zapewne bttdll w odn\...
1ieniu do ~ó1'1l7eh ltteacji ak:torsklch: 11r6micowanych MARł:K BIELACKł
11)6jnyeh.
i może nie aaw.dramatu
J101teei
Wi~ść
Webbera i ruee:a 80Stala obsadzona na .cenie _.sy6slrieao te·
jednym
&llru potrójnie, a w
przypadku (Marla Maldalea&)
nawet poczwórnie. W pier'WllU1
Teatr MUZY'CZJl7 ' w GdJDl,
wersji "próby e>~ej" budzo
Judasz · „J•a Chrlał Supentar", m11·
dobrze wyipadł jako
•>'ka: Andrew Lloyd Webber,
AndMeJ Pieezyńsld; nieco rolibretto: Tim Rice, przekład:
rzej natom!.att (aOOto!llko l wo·
WeJclecll MIJn•nld prą wat61·
kalnie) Marek Płebrezyk s zepracy Piotra 8Q'Dlanowskfero,
społu TSA - wby<t do.lO'Wlny i
·jednostronny w 1eł-eie i ru- reżyseria: Jerzy Gruza, oprachach. Dobre wrażeni• oMOsta- cowanie muzycm• Stanisław
KróUkoWllki l TSA, choreonawdła PO 10bie ~a Mafia: Jerzy Sidorowicz, próba eria Magdalena, Katanyna Chatwa.rta dnia I eierwea 1987 rołasińska.
„Jmu• C~ł1t S~l"IJtat>' .ia- ku.

etaranm• ·

•

Powiadał ml ojciec mój jeszcze, ie ru u
polaklch czasów ldzt• w Nowotródzkiem det
1
jaki„oł obywatela na pilmik zapro.zony,
wielu innymi zjechał. Goklnn7 I ludzki pe
podara przednie10 kutiami wynoaił wurzyna.
Był tam l Borowak!. A chąd 1łowa tęi., tak
żłOPał. te •I• 1Pil najplerwuy. że tam. jak to
mówi-. była nPl"SJ'Duka", a ojciec mój do Id„
lbzka nie był ochocay I &datny, unlkaJłle pija•
tyki, W71zedł i usiadł 1obie na 1anku. Padał
drobny deszczyk. Borowu! tymczuem, czująe
potrzeb" 1łaniając •I•, wyszedł takte na ganek.
•tan•ł podle l'J'!lny, odchylił poł7 1 •woje roblcł
zaczął. Żeby mu ni• przeszkadzać, ojciec mój
wr6clł do tali. Ale jak go tam obskoczyli a kutrem ·opoje, wymknął tlę znowu, I wolłlc nieco
B<>zmoknąć niż alę upić, ROSZedł do 1tajni.
- row8k1 atał zaw1Ze na tym aamym mlejacu i w
tej samej postaci. Po kwadransie wraca mój
ojciec i z zachiwieniem widd, te Borowskd a•
dotlld jeszcze w tej samej pozycji atol I gorzko
płacze. Zapytał 10 tedy:
- Co tu pan tale dlugo robfu ł czeoo pł11e.1~1l'

-

RatuJ mni• waćpan dobrodzteJ -

zawe>o

lał Borowski oblewaj1&c 1ię łzami - nkszcztltwt1 Jutem, 1łra11Ht0eoo doatałem de/ekftil Od
oodzmv jut 1„, 1„. ł w." •ft nł• mogę!
pijany, ltał przy
Cót fiO było? Borowski,
rynnie, I której woda przy drobnym I powol·

nym deszczu drobnym

lała

.t41 strumieniem.

Słysząc ten odgło., zdawało mu 1it, te to on
od 1odziny •kończyć nie może.
Stant.sła:w Morawski~· Kilka lat mlodołc\ mo-

jeJ

w Wflnfe

(1818-1625). Warszawa 1959,

LEK~RSlWO

DLA CUDZOZl~MCOW

Pewi8ft cudzoziemiec będąc w obcym kraju,
na tebrfłt lecz żadne lekaratwo ni•
mu ulgi. Razu pewnego IAChciało
mu sit zupy grochowej; go~dynl kaza1a ugotować takową, zjadł wite I od tej chwili stracił feb~ Dowiedziawszy się o tym '7l'zyjac1el
w swoim dzienniku: ,,Zupa
jego zanotował
grochowa Jeat tot1boro11m irodkiem na febrę".
Po niejakim czasie, gdy przyszedł do niego SI\•
1iad, prosząc go o lekarstwo na febrę, tent•
zalecił mu jako najwyborniejszy środek zupę
tego zbawiennego
Pacjent użył
grochową.
doktor,
środka i umarł, a zaimprowizowany
dowiedziawszy się o tym, dodał do poprzedniej
uwari: „al• t11Iko dla cudzoziemca"•
„Kurier Warszawski" 1854 nr 125

zachorował
przynosiło

ROZMOWA
tyd wszedł do Pokoju drugiego Żyda I zapy•

.

tal:
-

Szmul, cz11 t11 Apful'

odpowiedział.
śpię więc pożycz ml dziesięć zlotych.
odrzekł Szmul.
śpię -

-

Nie, nie

-

A

-

Ja

.
„Kurier Warszawski" 1852 nr 301

Wl·RTUOZ
opowiadał, że

wł·

wirt'.loza na skrzyp-

porwał?

- Ehę! - odrzekł książę tym byla aztuka!

właśnie

td

t0

PIJAK DO TRZE!WEGO
PRZYJACl ELA

•

Ziemię poł deszcz i ł'Osa,
Mgl11 gęste płjq niebiosa,
Ziemne sokt piją krzewy,

Slonce morskich wód wyziewy,
w11pija promienie,
Pije cale przyrodzenie,
A tyś się do mnie uczepil,
Bym sam jeden wina nie pil.
Księżyc

,

Opracował:

jeszcze pytania?

8 ODGtOSV

dni tycia cm,..w.. sdradm·
na jmi~ć
nego 1 w1dmeec>
kt6te10 t)~a~
przez
w telmci• RJee'a Je.•t uczegól·
ni• UIPOftOWM\L Pr6by PTU•
li:m.t.ta ua J421yk
kładu tego

ny

_

kolor oczu moja c6rka?)

•••

suj•o many motTW a Noonc•
Testamentu: 1iedem o.tatniieh

czwarta struna, on gra!
odezwał się
- A jakże to być mogło? ktoś. - Mości książę, wszak on wszystkie stru-

a tymczasem
rosnlł nam nowe pokolenia

na

podcz:a1

łrmi• Pod ~ WUlltwY
mU1Yezn•J l dr&~ ub·

Bigos hultajski

°"

I nie fe11t Istotne że ta chwila
może trwać Jeszcze kilka
kllkana,cle lat

będzie mieć

1t6ł

modelem '1a •lł«m1ch

piuaku.
eczeq,ltMM!ł teco
Jut ~ IP6Jftla 1"Wllf:•

to bt1ł mumówił l'ZITcuł ttacl muzpkwtJl Zerwala aię jedna st'7'lł·
gra, zerwala 1łę druga atruna, on ara!
na,
Zerwala stę trzecia atruna, on gra, 1nwala ait

chwll~ później

(Jaki

płótna imitował

llCIClł

cach.
- Pani• Kochanku -

Jdzłeł skończy się

w

odziane były natom1ast w rozkostiumy,
„cywilne"
maite
1ymboJ.izuj!ł<:e najwyżej 1ylwetki konkiretnych bohaterów scenicznych - co nie wywierało
jednak wrażenia zby·tniego eklekityzmu czy pretensjonaJn-0ści (nrp. ci.ame ga.rnUliury I meloniki kapłanów żydowskich).
Również rel~w.Lzyty ogrank:zono
do mini·m um, prostokąt białego

W)'lnl

"'4• ......

. Książę Karol Radziwiłł
dział bardzo wybornego

rosną nam kolejne wysypiska
aczu6
„.I wartołel

historia
pewnego dnia ktoś rozejrzy się
I stwierdzi że został sam
jego hlstnria być może skończy

długo

a.

na !majową 8Ce:Jlfł. ~i~ przed .boMaciej Endaj tnema laty
cle.rt °'wiadczył l)Ubllic.zni• w
w)"Wd&JCbie. radiowym. iż pr1z:y1otowuje wystliwienle teg-0. mu1iealu w wanzaw1klim Teatrze
Wapółczeanym. a od kilku mie1i4C1 . wieść lmimna niosła it
także
p~ierę przygotowujteatry: Musycm1 w Gdyni i
7.1~ w Łodzi. AnstJmbl s Wybrzeta okazał si~ być nadszyl>do preizeciacji
ciej 10toW7
1987
:rock-<>Per7 l I cmrwca
pn.edetawll ,.próbfł otw~" te10 1pektaklu. Plr'Z)"ięc:M formuły
..pr6b7 otwa?ltej" miało w tym
pnypadlm podwóJ!lll mot:rwaJ)Oprawnll i artyetycznll.
cję:
Autor polaklego tek9tu libretta
aa•tralł
Wojciech W)'ll'"1ti
bowiem ł)l'awo praiprecnitr.:r dt,.
Teat.U
l
Maci•Ja Englena
Wll)6łczemego, lctÓirJ' dOlłd dłu10 ' llWlekał jednak I pruentacją wldowłeka. Piłll'IWSZ7 publ!·
czn1 pokaw Teatru Mus1'CIDMCo
z Gdym nit mógł Tt'ięc formal·
nie ~ać do m.l.ena prapremiery - ~łancu ił war•twa acenogra.flczna .,eklt&klu
nie była jeS2J0u w pełni coracowana. Rel!yser Jeirą Gruza
ubzać
&aitem
po&tanowll
,,s%k:ic" widowiiska, Im6te10 muzyczna ~rawa była jut 1otowa, a cało~ć mogłaby ulegać
zmianom I ecememeii „obróbce" podcu.1 kolednych przedata wdeń. Dobru •1' więc. stało, że dzi~ przyj4<)iu ~iej
n·a m jut
formuły nie ka.zam
dłużej czekać na ł.eatralnll i>r•zentację utworu llP?Zed la~ u.1nasitu, którego ht-atoryezM<j ronłkt
li w l'O%WOJU 1atumu
kwestionować nie je1t w etanie. ,.JC1tu1 Ohiri.t Superstar"
stanowi bowiem - mimo uipły
wu cz8.JSU - wditt zna~y i
żywy składnik repertuaru t~a
na całym
t-rów mU%YC1lftYch
świecie - choć za.pomniano jut
dawno o kieninku mu~ycmy.m
:r;wanY'm „Jesu11 music" bad:!
„Jesu1 rock" oru • ~e-J

brutalnie

• CZ7Dl

-

Normana Jewiwon&
ni• m6-ł piab~

• • •
atracha

znany

w Poi.c. a licmych nagrań
płyWw7ch oru wer_,i thlmowej

....ul paplel'Ola

a pokolal• poezedl daleJ
..tałeomle pnecleł nie 1141 nie

ku 1871, Utłwór ka -

......„

nowt Jcidtnc • pt• ....,...
-oiper.

•
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- Na co mo%emy Uczyć w Opolu1 - pytał Zbigniewa Górnego dziennikarz, Krzysztof Hipsz, parę dni przed rozpoczęc-iem
Festiwalu Piosenki.
znany dyry- Kilka. kompozycji może zabrzmiec! nieźle gent nie obiecuje chrupiących bułeczek, wiedząc, że piekarze
opanowali trudną sztukę wypieku pieczywa od razu czerstwego.
- Tylko niezle? - drążył dziennikarz.
Tylko - Zbigniew Górny nie dal 11lę 'wziąć na · plewy. I
słusznie.
Ubiegłoroczny

-Festiwal Polskiej Piosenki obserwowałem „na
miejscu zbrodni", w Opolu. W tym roku zdałem się na przekaz
odbiornika mal'ki·
przy p(>mocy czarno-białego
telewizyjny,
że
„Start'', 21 cali radzieckich. I od razu muszę powiedzieć,
w telewizorze (bez względu na markę i rok produkcji) wszystko
p(>pękanych ścian i brudnych
wygląda ładniej, Nie widzimy
plam na murach ok'>alających amfiteatr, stert desek, cegieł i kłę
bów drutu ukrytych przed okiem kamery na zapleczu, za sceną;
nie widzimy żmęczonych i wymiętoszonych artystów w czasie
wielogodzinnych prób, nie słyszymy kłótni i impertynencji realizatorów, skierowanych do wszystltich wkoło, w ogóle nie widzimy brudnej roboty.
uśmiechnięte wizytowo
Widzimy natomiast pięknie ubrane,
artystki, eleganckich sympatycznych artystów, rozhuśtaną niekiedy (coraz rzadziej) publiczność. Czuje się, że pachnie dobrym
mydłem toaletowym i wodą. Kolońską.

Bez .ofiar w ludziach
.
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>
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>

'
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ma jes~cze jedną zaletę i przewagę nad
Ogląd telewizyjny
uczestnictwem bez];!_ośrednim. Można, mianowicie, np. przyci~zyć
lub wyłączyć głos, zaciemnić obraz, ,,zajrzeć", co dzieje się w
II programie (leż ni~ ciekawego) albo po prostu przycisnąć odpowiedni guziczek i zabrać a>ię za zrobienie czegoś pożytecznego.
festiwalowego zgiełku
stron odgłosy
Dobiegające ze wszech
uświadamiają nam trwanie ogólnospołecZ111ej udręki, a wtedy każda praca wydaje się przyjemna i nie męcząca.
postąpić tylko , ktoś, kto zasiadł
Jednak w ten sposób xµoże
przed telewizorem w złudnym przeświadczeniu, że spędzi PrZYjemny rozrywkowy wieczór. Ja „rozrywałem" się z obowiązku,
trwałem tedy przed telewizorem do końca, obrzucany iroµiczn~mi spojrzeniami i uwagami przez lepszą połowę mojego malżen·
stwa. Wydaje mi się je.<;lnak, że &dzieś na dni• tęczówki jej oka
tlilo się współczucie. Tak czy owak, uważam, że należy mi się
jakaś magroda. Niech będzie nią całkowity zakaz oglądania festiwalu w Kołobrzegu (jeśli się jeszcze nie odbył) lub w Sopocie. Dziękuję pokornie.
Ale do rze(.'.zy. Telewizyjny przekaz z Opola otwierał koncert
„Premiery '87". Jak przyznał Andrzej Jaroszewski w czasie n~edzielnego finału, było to przedsięwzi~ie wielce ryzykowne. „Piosenki premierowe są bowiem zupełnie nowe, nikt ich nie :ma ł
nie wiądomo czym się taki koncert skończ11. W tym roku wsz11·
stko skończyło się dobrze". Jeśli pod tym oświadczeniem kryje
się zadowolenie, że obyło się bez ofiar w lu<lziach, to można je
przyjąć. Co wcale nie znaczy, że innego zdania nie może być np.
lekarz dyżurny kraju. System nerwowy społeczeństwa polskiego
i bez festiwalu piosenki jest, zdaje się, porządnie nadwerężony.
Pomyslem szalonego sadysty był.o wydelegowanie do prowadzenia „Premier" niejakiego Zbigniewa Lesienia z Wrocławia.
Kto zacz, nie wiadomo bliżej, dobrze by było jednak. żeby od
podobnych imprez trzymać tego gościa jak najdalej. Bełkocik
powitalny, jakim uraczył widownię, mógłby wytrzymać konku·
rencję tylko z niektórymi omówieniami zasad reformy gospodarczej, bez względu na numer etapu. Przy tym za grosz transferowy poczucia humoru, tan dęty, frajerski, w p.ry~ltywny &po„,PflJehoJit.:;pol~kie t~orz11 pu&ó~ wy~uszają:oy br~a .na
b.hc~nosć opoiska - t~ka fest prawda,.· j)~os~ panst~u:a, · -:;".ogi.o-;.·
s1l 1 czekał na oklaski, które odezwały 11ę po chwili, .nt~raw'.'
i blade. Fakt, że nie obrzueono faceta pomidorami l la3kanu,
usprawiedliwić może tylko wysoka cena tych specjałów. Inna
rzecz, że publiczność jest mało (zbyt mało) wymaga~ąca, ale o
tym za chwilę. Prowadzący, swą ołowianą ~onferans1erką, wpłynął na nastrój wieczoru. A może ktoś ~or1ent_owam.y i w~dny
zadbał, by poziom zapowiadacza i poziom piosenek premierowych rymował się? Bo tak też było. Cztery dni po tym kOn·
cercie nie pamiętam (a założę się, że nie ja jeden) aini jednej.
A przecież tu mieliśmy szukać przeboju. Może tylko nagrodzony
,.Marsz samotnych kobiet" Alicji Majewskiej, lub „Czekamy_ na
wyrok" grupy Moment (Prońko, Jeżowska, Szulc)?
Inne piosenki były beznadziejne. Np. Jan Izbiń~ki zaśpiew_a!
jakiś twór bez melodii, powtarzając refren: „nanlupsze mysh
mam nad ranem". Zdaje się, że autor tekstu bohaterską wyznał,
o jakiej porze pisał piosenkę. Zespól „T·rans Foo-Foo" - formacja rockowa - lamentował o „Ciepłym morzu słów", w którym
się zgadza, próc1 słowa
mowa 0 „slodkim kiczu". Wl!lzystko
„slodki". Na marginesie: ten to zespół zdobył w tym roku wyróżnienie, a w ubiegłym wygrał koncert debiutów:, co zjadliwie
komentowali zawodowcy, znający się „jako tako na muzyce.
Niezłą ma siłę przebicia ta stu Innym podobna kapela. Równorzędne wyróimienie otrzymała grupa wokalna ,,Spektrum" 1- jest
to równorzędny poziom. Zespól „Kobra" zaprezentował amutactwo i ponuractwo estradowe, a aollsta dusił 1ię l wyrami• eterpiał na niestrawność. Czym ich tam karmili w Opolu? Deblutantka Viola Białobłocka skusiła się na Opole chyba za prędko.
w podobnych przypadkach redakcje odpowiadają młodym poe·
tom: „na druk jeszcze za wcześnie, prosim11.odezwal1 łił za rok",
z korzyścią dla mło<}ego poety. Pio11enka Jacka :Skubikowskiego to
efekt przemielenia w młynku kilku poprzednich partytur. I to
niedbalego przemielenia. Piosenka Danuty Błażejczyk - jakich
kilkaset wyśpiewano po polsku od niepamiętnych czasów, czyli
od debiutu Ireny Santor. A co najważniejsze (raczej: najsmutniejsze), żadnej z tych piosenek nikt nlidy nie Uinu~,i, bo to ~o
prostu niemożliwe. Zalol;my „Marsz aamotnych kobiet wl*lw1e
zilustrował nastrój tego koncertu: był 1mutn7 l bnnadzi~ny jak
prawomocne dożywocie. Pierwszą nagrod4 otrzymała (1luani9!
chyba) piosenka „Czekamy na wyrok". Wyrokiem dla kom11j1
kwalifikującej utwory do koncertu „Premier",· pawinno byd do·
żywotnie przrmusowe słuchmie wybranych prze1 •I• pi011enelc.
co I tak jest orzeczeniem łagodnym.
piosenki Bo1usława Klimczuka.
Po przerwie przypomniano
estrady futlwaloZbigniew Lesień zniknął (oby na zawsze) z
wej i nie pojawił się do dzisiaj. Koncert monograficzny (cą jak
chcieli inni pośmiertny) znanego komp(>zytora poprowad1lł ktoł
inny: Andrzej Jaroszewski jest ilympatycznym starszym panem,
ale trochę przynudza. Dobrze chociaż, że robi to kojącym w~z~;
stko głosem. Stare, znane niegdyś przeboje, jak „Długi Bill •
Czarny Ali Baba", „Jabłuszko pełne snów" czy ,,Piosenka 1
Kalinką" w liilnym wykonaniu i w nowych aranżacjach brzmiały
lepiej iub gorzej, nic się jednak wielkiego nie wydarzyło (moż„
~oza zwróceniem uwagi, że Andrzej Dąbrow1ki WJ•tł\Pił w tym
samym smokingu, co przed 17 laty w Opolu - a mów·I" te
piosenkarz w Polsce może się dorobić) i publika rozeszła •I• do
domów. Pogasły telewizory.
Drugi dzień festiwalu i koncert „Pd Opola do Opola" 1 kilku
powodów wart jest szcz~ółowego potraktowail\ia. P.iosenki zakwalifikowała nań widownia telewizyjna. Eliminacje odbywały
się w czasie kilku poprzedzających czerwiec miesięcy. Proponowano co jakiś czas telewldzom zestaw piosenek i kto miał ochotę, czas i telefon, typował, zdaniem swoim, utwór najlepszy.
Już w przedbiegach odpadło kilka udanych kompoiycjl. Pozostale (oprócz dwóch, bo ich wykonawcy nie zwracajllC u.wa1ł na
a fe!
rodzime święto piosenki wyjechali gdzid poz.a ~ranie• co za brak patriotyzmu) zapraentowano publice zgromadzonej
w amfiteatrze I spośród nich trzeba było wybrad najl~ W1•
boru tego znów dokonywall telewidzowie • ośmla ołrodków '-M•
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lew·lzyjl!lych w .P<>lsce. Ct, którzy przyjechali do Opola, za kar•
.
zostali pozbawieni teao przywileju.
Na początku koncertu Marek Jefremienko tym razem przynudzał o wiele za dłuao, mówił o tym, o czym wszyscy wiedzą, naród wypełniaj!\CY widowinlę nudził się i też 1adał (słychać było
ten szum wielu &losów w 1:elewizorze), deszcz padał, Jefremienko
aadal, naród gadał - anarchia, bezhołowie. Wreszcie jednak zaczęli się lpiewy. Odśpiewano 24 piosenki, w tym kilka przebojowych, melodyjnych, łatwo wpadających w ucho 1 słowem: zupełnie llliezlych. Być może i dlatego, że uprezentowano nagrania studyjne, czyste, gdzie ·brzmienie solisty i instrumentów poddano zabiegom technicznym, nowoczesna aparatura wzbogaciła
brzmienie, wyeliminowała „brudy", wydoskonaliła jakość nagrania. Efekty były słyszalne gołym uchem. Playback zastąpił orlciestrę, która miała w tym dniu wolne. Poszli pewnie gdzieś na
piwo czy do filharmonii, ale zdaje się, znając te zawodowe
skrzywienia, siedzieli w większości na miejscach dla gości, na
twardych amfiteatralnych ławach. Zrobiło się bardzo luźno na
estradzie, trzeba było ją jakoś zaludnić. Wkroczyły więc różne
grupy taneczne i tak oto mieliśmy dzień pieśni i tańca w Opolu. Niektórym wychodziło to nawet zgrabnie, ale np. trójka tań
czących „paralityków'', pokazywana z upodobal!liem przez realizatora, za śpiewającym Jackiem Skubikowskim, . to był pokaz
amatorski w najgorszym wydaniu, przyłatany pi05€nkarzowi nie
wiadomo za co 1 po co. Tylko pomyłka może to usprawiedliwiać.
Choć i na festiwalu piosenki za pomyłki powinien być ktoś odpowiedzialny - toż to przecież nie PKP.
Tak więc piosenkarze udawali, że śpiewają, gitarzyści na niby szarpali struny, saksofonista dął dla pucu w ustnik, nawet
markująca girę .harfistka :z.nalazła iię na es.tradzie, lecz to wykorzystał przyinajmniej kamerzysta, bo ładnie kompon0>wała mu
się w kadrze. Największym nieporozumieniem (co świadczy o guście wybier~jącyc)l piosenki) było pojawienie się na estradzie
Wojciecha Blonda z piosenką „Usta malowane". Uparcie cisnęło
prow.i ncjonalsię porównanie z Shakin' Steven.s'em, tyle że w
nym wydaniu (a 1am Stevens, jak wiadomo powszechnie, również „biega" po opłotkach światowej rozrywki). Debiutował ten
artysta rok temu w Opolu i ani 0 skok nie posunął się do przodu (może bardziej profesjonalnie skręca lewą nogę w kolanie,
nad tym pewnie dużo pracował).
stojąc na palcach prawej .
Drugie nieporozumienie - to zespół „Papa Dance".
Po krótkiej przerwie wznowiono działalność na estradzie. Ma:ć.e
obwieszczenia,
zaczął od triumfalnego
rek Jefremienko
do„wbrew jalowym narzekaniom malkontentów koncert ten
wiódl, że z polską piosenką nie jest tak żle". Powiedział to z
wielką mocą i nie ukrywaną satysfakcją w glosie. Aż się zdziwiłem, że u dorosłego poważnego redaktora sprawy piosenek
mogą wyzwolić aż tak trudne do ukrycia emocje. To jednak me
dziwnego. Jak wiadomo, jest on (Jefremienko) watną postacią w
TV i autorem wspomnianej audycji „Od Opola do Opola". To
zjadliwe wystąpienie skierowane przeciwko takim jak ja (choć
on, również Marek, nie wie mawet, że istnieję), ~est jednocześnie
zgrabną i delikatną autoreklamą i lansowaniem swej audycj.i,
która p0$tawiła na nogi zwaloną paraliżem polską piosenkę. I
dobrze, niech mu tam, Tyle że po głosowaniu w ośrodkach TV
przez
okazało się, iż przebojem roku wybrano utwór śpiewany
„Papa Dance". To ma być dowodem poprawy stanu polskiej piosenki? Jest to oczywiście znakiem złego gustu (rzecz gustu) głosującej publiczności (część arńfiteatru poparła werdykt), ale czy
tylko? Czy taka piosenka powinna znaleźć się wśród tych, jakie
dopuszczał do udział.u w konkurencji również Marek JefremienFestiwal
·ko? Jest w Polsce tyle innych festiwali, np (serio!)
Piosenki Debilnej (ja bym dodał infantylno-debilnej), w sam raz
dla „Papa Dance" razem z jego nazwą. Po co od razu pchać się
do Opola? A facet z krakowsk:iego studia, który z radością ogłaszał zwycięstwo „u siebie" właśnie tej grupy, poW1nien był wstydliwie wyszeptać werdykt spod stołu. Ale jemu pewnie było
wszystko jedno, co ogłasza, byle ogłosić. Na podechę zostaje takt,
że łodzianie glosowali zupelnie inaczej. I tak to spośród piosenek
dobrych f bardzo dobrych (jak choćby „Nie domykajmy drzwi"
Nie mówiąc o tym (a
Skaldów) wybrano chlam i bezguście.
właśnie mówiąc!), że w czasie koncertu finałowego wykonywano
tę piosenkę „na żywo" w tak haniebnie żenujący sposób (już bez
pomocy aparatury t~zi.ijącęj ,brl~ki . i . ni!;<i~statld .w~koJ?aw~?w>.
·'li:e wszy,cy' .. mwolennify ,,li{Iaxt ·~~1~" .po_winni p(>Ucic;lta~ ż ~ 4.?'mów i sadzie drzewka pokuty. Ale gdżiez tam, rozbu3ana w1do-,
wnia ni.e puszczała pup~lków z estrady, każąc b~wać. Od tego
wieczoru w·lerzę, że głuchota jest rzeczywiście trzecią, spośi:ód
najczęściej występujących chorób w naszym społeczeństwie.
Skoro przeskoczyliśmy już do finału. Na marginesie dodam, że
gdyby Uczyć dnl według porządku transmisji telewizyjnych z
Opola, to w takim kalendarzu po piątku wypada niedziela. W
sobotę odbywał się koncert debiutów i maraton kabaretowy. Telewizja jednak. w trosce o zdrowie swego widza, płacącego pod
rygorem kar pieniężnych kwartalny abonament, uchroniła go
przed skokami emocjonalnymi, jakie mógłby 1powodować kabaret na żywo. Telewizja dba o telewidza i nie narazi go w jego
własnym domu, na inwazję dobrego dowcipu inazwłska tlrmują.ce kabareton gwarantowały wysoki poziom koncertu), nie daj
Pamie Boże, politycznego, obron! przed cisnąc" 1h1 refleksją, nie
dopuści do konieczności myślenia i odreagowania stresów imiechem. Najpierw trzeba maJ;erlał ,dokładnie przepatrzeć, powycinać to, co nie powinno urazić muowego odbiorcy, poczekać ai
114 wazntko lekko uleq, sald.i l wtedy .wentualnl• moma pokazać toto telewidowni.
Ni• tranamttowano równleł koncertu „W Teatrze", a 9'dz,e po
nagrodzonych I 'WYfÓt!llonych, był to wieczór dla smakoszów.
Tel.wtzja kieruje .i„ widać, .woimi 111stam!. A o \7m 11„ ponoć ni• dyskutuje. Motna tylko posratulować.
jednak jesteśmy w finale. Najciekawaz' I napepsz' 3eco C:zęłcl' była ta, 1dy pojawlU •i• właśnie laureaci koncertu
„W Teatrze"; Mariuu Lubomski 1 „Underiroundem", Joanna
Jetewaka s „ltlneskopem" a bardzo dob~ niepokOjllC' muzyką
Wojclecha Głucha I tekstem Jonana Kotty, Joanna Rutecka z
„Za co amlemy", Marta Doboaa 1 „Nie łnij mi się" ora:z
wyrótnlenl debiutanci: Tatiana Kauczor, Joanna Starojclanka
(tak zaPowled&ial nienapnny Bo1ualaw Sobczuk. bo 1uchy koInstrumentów
munikat jury wymiCill J. Stu~) I Formacja
Dttych „()peratlon CondłtiOllW" - zdobywca na1rod7 Im. Anny
Jantar. Jeśli porównać ~ natrod• • ublecłoroc:zn, dla „'l'rana
Foo-Foo", ło o 1e1zlorocm)'ID jury truba 1111•led jak najcorzej. Wymienieni W7konawą, to 1ylwetkl aupelnl• nowe, •'!Niete, nJeopatnone. Proponuj' ciekaw• interpretacje, wywołuj' o:ly·
wienl~, k~ otrql°'d •I• n mułenla, w Jakie zapadam7 obnr·
WUJ'4 od 11.ł t9 1&me (a małymi wyj'tkamł) twarze. maniery I
filU1"7 •tradowe. Nar•acle &&pachniało czyn noWJ'ft1 l oblecu·
jąeym. Jeśli tych młodych nie pn.walcuje bezlltOlny młyn biznesu estradowe10, to przynajmniej • niektórych btdzlemy mleć
poolec~ Warto Jich aapami•td.
humoru.
Po ru piemzy przymano na1rod• u poczucie
Otrzymał j11 młody aktor & Krakowa .,- Jacek Wójcicki. UważatQ, te na tfl ll&Srodę zułu:tył aobi• autor tekstu Ludwik Jerz_y
Kern, ewentualni•· kompozytor Ewa Komecka, Id?! ~plewanie
przez mężczyzn• cienkim lł09etn ni• a&WIH J•st wynł~1em poczucia humoru.
honorowe. Przypomn• je,
Na zakończeni• rozdano na&rodY
1dy:I: było barchc> pótno i nie wasyaą dotrwalt do końca tranamiljl. PrzewodnlCzt\CJ' WRl'ł w Opolą u całoka1tałt uhonorował
Wotclecha Młynarakieso ł S.weryna lt·raJ.w1kle1<>. Ta plerwezy
odebrał na1rod• ot0b1kle, odgratajllC 11,, te u rok będzie jego
koncert monograficzny, wobec tego dził ni• 1dpiewa. Krajewaklego ni• było, na1roda zostanie W)'llana . pocz~. Honorowe
Grand Prix '87 za wszyatko co ~ylo 1 co będzie. otrzymała Marla
Koter.bska. Ze wzruuenda odi&.p1ewała dwt. p1oeen·ki, w tym
.
„Br.zydulę l rudzielca" dwukrotnie.
autorom pi09enki „Polska
Nagroda dzlennlkai:zy przypadła
Madonna" (Andrzej Sikorowski i Agnieszka Osiecka) za w:'rtości
publlcyJtycZn• (czy nie można było te&<> nuwać jakoś mniej ~azetowo?), któr' wykonała Maryla Jlodowlc1. Obchodzi ona ~ublleun 20-lecia pracy na •tradzie. T• corzk" dramatyczn, p10aenk• wy'1>1.wała lepiej nli: eokolwle)t lded~lwl& P• tym,
nlo jut ni• lftOlło •l• lldan1'1 wałn....
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światowym. Blond, na użytek
Koszty akredytacji dziennikakrajowy tylko, ale już to ma I
festiwalu
Uwaga I Uwaga I Teraz będlł
opGlskim pobiły wszelkie rekorkomplementy I
dy. Kierownictwo red•akcji po
Trudno w to uwierzyć, ale
za,poznanilu aię z tezami II etawystąpiła również Stenia Kozło
pu reformy podjęło zatem jewska, jakby zapomniana jut
dynie słuszną decyzj'ę: nikogo
nieco gwiazda piosenkarska w
nie posyłamy! Była to decyzja
stylu „Tercet egzotyczny", uluo tyle jeszcze słuszniejsza, że
bienica publiczności w Pyrach,
pozwoliła firmie wydelegować
Kłaju, Mszanie Dolnej, Suwał
aż dwóch dziennikarzy na feskach l Wąchocku. Artystka Kotiwal. W ten właśnie sposób nie
Stenia podobała mi
złowska
tylko ja, ale jeszcze kolega
się! No, nie do tego stopnia,
Marek Koprowski za.staliśmy
żebym zachwycił się jej śpie
zobowiąza1ni do akredytowania
wem. Podobała mi . się tizycz•
się„. przy telewizorach.
nie, wyglądała jak dama a · nie
Nie wiem jak Marek Koproreklama prowincjonalnego fo·
wski, ale ja akredyfowałem
tografa. Zresztll, było jut póino,
s.ię dosyć 1ympatycznie, u znamote miałem omamy?
jomych, po&iadających przyzwoKomplement numer dwa. Pa•
~t:v odbiiOrnik. Skłamałbym, gdynowie i panie na estradzie pobym napisał, te źadnych koszwsaduni byli w co tam kto
tów nie poniosłem, przeciwnie,
miał w szafie albo zdołał poz dziedziny kosztów materiał
życzyć. O damskich ciuchach t<>
,nych naraziłem ~ię na .sfinanja ani mru mru, baby jeszcza
sow;mle butełki wódki „zbożo
człowieka rozszarpią. Z satyswa", puszki sardynek i skromnatomiast · stwierdzam.
fakcją
ny-eh kwiatków.
rozcheł
że wśród tej męskiej
Do kosztów moralnych doilistanej hołoty bez krawatów by·
czy~bym je.szcze konieczność oło jednak par(J panów, prezenglądania festiwalowych koncertujących przyzwoity, nieco artów. Już pierwszy naraził mnie
chaiczny i prawdziwie eleganna przygnębienie. Był to bowiem
cki styl. Bezapelacyjnie Grand
festiwal pieśni ponurej, przeraźPrix w tej dziedzinie przyz•
liwej, nudnej i żałosnej w obydwu
nać trzeba kompozytorowi I dy•
znaczen•ia.ch ostatniego pr-z.yrygentowl Włodzimierzowi Kormiotnika). Upust swej niechęCi
czowi. Artysta ~ogusław Mea
do świata ! ludzi dawało szesnatomiast był chyba jedynym'
naścioro lłrtystów. niektórzy WY·
odpowiednio do pogody ubrastępowali grupowo. Nie brakło
nym dżentelmenem - padało,
poznawelementów
jednak
czych. Oto z pieśni pt. „Am- wystąpił zatem w płaszczu i kapeluszu. Tylko parasola zabrasterdam" dowiedziałem się np.
kło!
że ,,Londyn jest tuż za wodą''.
już o Marku
Wspomniałem
Od liilnego artysty znów usły
„najgorsze myśli Jefremlence. Słów kilka naleszałem. źe
ży się takte innym konferanmam nad ranem". Poznałem
sjerom. Na początku wystąt;>ił
sercowe cierpienia Jacka Skupan Zbigniew Lesień, który
bikowsikiego na przykład i pagodnie zastąpił otwierającego vi
ru inny-eh artystów. Szczególnie
dawnych latach festiwal Przeujęta mnie niedola kobiet polMiejskiej Rady
wodniczącego
skich, sugestywnie przekazywana ustami (usty?) Doro·t y Sta- Narodowej w Opolu. Mówił
choć
długo I nieciekawie
1 li!'1skiej i Alicii Majewslciej, arkokieteryjnie oczekiwał na otystek skądinąd cieszących si ę
klaski po każdej kwestii. Pan
powod.zeniem.
coraz barBogusław Sobczuk
Lidia Stanisławska zaśpiewa
dziej przypomina Witolda Fillezlego
ła jakiś dobry tekst ra - źle to czy dobrze? Jakby
słowa o niej nie napiszę bowiem kocham się w ni~j od . co, to wreszcie władze mogą
spać spokotnie.„ jest następca i
lat skrycie. Trochę jakby mi
na sta:now1sko w Syrenie i na
przeszło ... • · ·
stołek w „Szpilkacl:i".
Co do t~stów zresztą, to
Wreszcie o publiczności. Nie
mam własne kryterium, wejej się
Podobało
zawiodła!
dług którego niektóre pieśni
wszystko jak leci, największa
dyskwalifikuję natychmiast te · mianowicie, których teksty bzdety i knoty oklaskiwała gorąco I kiwała się prawidłowo
nie dają się zrozumieć ze
na boki jak ogarnięty apatią
względów ogólnoartystycznych:
schizoparanoik. Najbardziej na
artyści mają złą dykcję a na
świecie podobał jej się ansflmbl
dodatek są zagłuszani skuteczinstrumentalistów. Papa Dance. Ki diabeł? Te
nie przez
Taki utwór nie jest już pio- kilkandcie bisów? Co ma z
tym wspólnego wieloznaczne
senką, jest tylko kompozycją
słowo „papa"?
instrumentalną z akompaniaOgólnie biorąc pięknie było
mentem wokalizy, czyli skata.
nad wyraz oraz straszliwie
Z tego - między innymi „eurowizyjnie", o co zaistniał
względu dyskwalifikuję SZfleń
czo oklaskiwaną piosenkę (?) spór między mną a latoroślą
gospodarzy. Mło
(nastoletnią)
zespołu Papa Dance, z której
dociany miłośnik „Eurowizji"
dotarło do mnie tylko tyle, że
oraz zespołów pn. Papa Dane(!
chodzi tam o jakiegoś „kosmiLombard, Sztywny Pal Azji itp.,
cznego Holendra". A może źle
Holen· przekonywał mnie, te to, co
l!lłowo
zrozumiałem
szarpidruprezentują krajowe
"
dra"?.„
Przy pomocy kapeli pt. Pa- ty do złudzenia przypomina
najwybitniejszych
pa Dance przeszliśmy do kon- produkcje
grup amerykańskich i zachodcertu drugiego, pt. „Od Opola
nioeuropejskich. Ja otóż posiado Opola" co brzmi równie in·
teligentnie jak „od ściany do dam w domu radioodbiornik
(a jak!) i czasem tych świato
ściany".„
wych hitów słucham. Podobień
No I rzeczywiście. Jeśli konstwo jest niewątpliwe, tylko żP.
cert premier był festiwalem
z podobieństwami trzeba ostropieśni ponurej, to ten drugi
żnie. Jakby tak na przykład pokoszmarnym maratonem
był
równać fizyczność mojej skroartystów, artystek, artyściątek.
(l'mej osoby z takim Alainem
artyścideł i artymonstrów. Nie
Delonem, to okazałoby się, że
powiem, żeby mi się w tym
cechy wspólne można mnożyć
koncercie nie nie podobało,
w setki tysięcy a różnice.„
przeciwnie, podobał ml się głó
no, powiedzmy.„
byłoby tego,
wnie Marek Jefremienko, bokilkadziesiąt. No i co? Ten Dewiem lubię ludzi zdecydowanych, bezkompromisowych I , lon wywołuje głębokie westchnienia milionów kobiet na casię
choćby
robiących , swoje,
łym świecie, a ja? W zeszłvm
pal!~ i waliło. Podobał mi się
tygodniu kelnerka odmówiła 'mi
np. Rudi Schubert I Wały Ja·
podania zupy owocowej, tak
giellońsk!e (choć mniej niż zwyją wykręciło na mój widok ...
kle), podobała mi się Danut"!
W komunikacie końcowym
Błażejczyk, bo „jazzuje". Najjury coś tam było o naruszewiększe wszelako wrażenie wyniu praw autorskich, ponieważ
warł na mnie artysta pt. Blond
nie wyczytano publicznie nazWojciech. Ambitny ów mło
wisk autorów piosenek. Pragnę
d~ian nie przejął się tym, że
ofi~jal~i~ zakomunikować, że j:i
nie wszedł do reprezentacji
nie
pretensji
naJmme3szych
krajowej w gimnastyce ąrtys
wnoszę. Nie napisałem żadnego
tycznej, po~wiczył co niecoj poz tych tekstów, oświadczam kakazał co umie I Kolega Zulustegorycznie.
Czaka to przy nim pętak!
W trakcie ćwiczeń artysta
ANDRZEJ
Blond również ~piewał, prawdo„
KAROL
podobnie dfatego, że regulamin
PS. W „pofestiwalową" noc
festiwalu wykluczał pokaz gimz niedzieli na poniedziałek mianastyczny bez produkcji wokalnych.
łem sen telewizyjny: amfiteatr
opolski wam się z rykiem na
Artysta Blond Wojciech preskutek trzęsienia ziemi. Cztozentuje poziom taki, jak Shawiek się naogląda, naogląda, pokin' Stevens, gdy miał piętna<;
tem mu się seriale z festiwacie lat. Stevena jednak ćwi
lami plączą.
czył potem jeszcze z piętnaśc'ie
lat, ieby wreszcie osiągnllć swojlł
K.
A.
aktuatn, pozycję, tj. uol!oblenle
edradoweJ chaty na poziomie

rzy na tegorocznym

•
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·',7" Myśleliśmy, że nie war to powtarzać tego,
co·. będzie we w szysik,ich ga zeta::h.
- Co maj ą do tego inne gazety? - zachmuPrzecież kied y wywieszaliś
rzył się Baulin. cie gazetkę prasa jeszcze nie wyszła.
- Ale później wyszła.
artykułach
- J wiedzieliście, co będzie w
wstępnych?

- · Oc zy \\.iście, że wiedzieliśmy.
Na sali rozległ się śmiech.
- Nie udawajcie tu głupka - zde nerwo,vał
Kto n ie po z wol i ł napisać artysię Baul in. kli'.u wsh~ pn e !! o? Pan k ratow?
- N;e p a m iętam .
- Nie pamiętacie„. Nie zdziwilo to was?
iRunoczkin wzruszył tylko ramionamL
- A propozycja Pankratowa, żeby napisać epigramaty, też nie wydała się wam dziwna.?
· - Przedtem też pisaliśmy.
- Czy rozumiecie swój błąd?
, - Jeżeli podchodzib do tego tak jak tową
l'zysz Łozgaczew, to rozumiem.
' - A wy jak podchodzicie ?
Runoczk in milczał
- Gl upiego ud aje' - k rzykną ł znów Kariew.
Ba ul in rzw;: il okiem na ka rt kę .
- Czy jes t tu Poz.d11iak owa?
· Pot dniakowD, ładna dziewczyna, u :ś miechając
aię weszła na trybunę.
- Co ja mogę powiedzieć? Sasza Pankratow
a
p'ostanowil nie pisać artykułu wstępnego,
przeciet jest przewodniczącym koła, musimy go
aluchać'.

.'- A jeśli kazałby wam wyskoczyć i: czwartego piętra?
- Nie umiem skakać - odpowiedziała Nadia.
- Myślałam„.
- Nie myśleliście - przerwał jej Baulin. nad
P9doba 'się wam, k iedy tak znęcają się
p,r;zodo\ynikami nauki?
.:._ Nie.
- To dlaczego nie zaprote s towaliście?
. - Bo by mnie. nie posłuchali.
- A dlaczego nie zwiróclliście się do org an i/
iacji. partyjnej?
- Ja ... - Po%.dniakowa zacr.ęla płaka6.
la...•
- Dobrze, 1iadajcie I - B&ulln mów zajrzal

połąc zył c zęści teoretycznej z praktyc zną ! tym
opanowan ia
pozbawił nas możliwości
ciągnął Sasza.
ważny c h partii materiału Azizjan poderwał się z miejsca, ale Baulin

samym

go gestem.
O gazetce. Przede wszy·s tkim ja jako przeodpowiedzialwodniczący koła ponoszę pełną
ność za przygotowanie tego numeru.
- Jaki szlachetny! - rozległy się okrzyki Pozer!
arty k u ł
- To właśn i e ja powiedzi ałem, że
ws tęp ny jest niepotr zebny, ja zaproponowałe :-11
nap is ałem
zamieszczenie epigramatów i sam
jeden z. nich. Koledzy mogli potraktować to jako polecenie.
- Pole~enie? Od kogo je otn:.y maliście?
s.pytał Baulin, nie spuszczając z Saszy uważne
go wzroku.
W pierwszej chwili Sasza nie zrozumiał pyta.ni•a. Gdy wreszcie uchwycił jego sens, odpo-

powstrzymał

-

wiedział: .

pytania,
- Możecie zadawać mi wszystkie
Jeszcze
obraża j ą.
ale nie ta1' ie, któTe mnie
mn ie nie u s unęli śc ie .
k oś
- Usun iemy. n ie·bój s i ę! - kr z y k n ą ł
na sali. T y m r azem z calą pewn o śc ią Kar iew.
l'o
- Dalej. Wstępnia k a nie zamieś c ili śmy.
n ie chc i e liś my powtarzać tego samego, co i tak
by łoby w gazecie Instytutu i biuletynie wydziawykwalifikowani
bardziej
łu. Tam pracują
dz.iennikarze.„
- Wy, sądząc po w.iersz.yku, Jeste ście nawet
zażartował· Bauli.n.
poetą - Pisal'zyna! - dobiegło z sali.
- Popełniłem błąd - kontynuował Sasza. -Artykuł trzeba było napisać. Teraz o epigramatach. W nich samych n ie ma n iczego n ie-

wałam zamieścić artykuł wstępny.
- I sądzicie, że was to usprawiedliwia? Umyl i ście ręce, zabezpieczyliście się, a to, że takie paskudztwo będzie wisieć na ścianie, to już
was nie obchodziło? Osobiście pisaliście te e-

pigramaty, tak?
·-Tak.
- Na kogo?
- Na Niestierow'a, Puzanowa i Prichodko.
trzeci
- Pierwszy obżartuch, drugi śpioch,
chuligan. Więc tak według was powinno wyglądać propagowanie idei prrodown~ctwa?
- To mój błąd - wyszeptała Róża. !
- Siadajcie!„. Kowalew!
Blady Kowalew wsi:.edł na trybunę.
- Muszę uczciwie wyŻilać: kiedy tu szedłem,
nle miałem dość jasnego pojęcia o politycznej
był
istocie sprawy, wydawało mi się, że to
żart; głupi, niestosowny, ale tylko żart. Ternz
widzę, że wszyscy okazaliśmy s ię narzędziem
w rękach Pankratowa Prawdą jest, że nalegał e m na to. żeby zamieścić art y kuł wstępny.
Ale gdy by ła mowa o epigramatach, milczałem:
na mnie też. pisali wierszyk, w i ęc pomy ślalem
sobie, że jeż eli zaprote stuję, t o koledzy będ ą
U\rnżać, że boję s ię krytyk i.
- Krępowaliśc i e się pow ie d zie ć? - u ś miech
lllął się Baulin.
- Tak.
- Kowalew od razu przy s zedł do organ izacji
partyjnej i uczciwie opow iedział jak to bylo wtrąci! Loz.gaczew.
- Mógł przyj ś ć przed wywieszeniem gaze tki
- zaoponował Baulin.
Wstał Siwierski w y kłado w ca topografii. Sasza nie podejrzewa! nawat. że Siwierski należy
do partii. Ten milczący człowiek o wojskowej
spodpostawie, w niebieskich kawaleryjskich
niach ·i długiej b'łałej kaukaskiej koszuli przypominał mu byłego oficera armii carskiej.
- Kowalew! A więc krępowaliście się wystąpić przeciwko epigramatom wymierzonym w
was?
- Tak.
. - To .dlaczego n ie zaprotestowaliście . przeciwko epigramatom na innych?
- Demagogia ! - rozległ się glos Kariewa.
,..-- Zaciemnia sprawę! - krzyknął ktoś inny.
Baulin wskazaJ· ręką audytorium.
- Słyszy.c ie . towarzyszu Siwierski. jak ak ty w
ocenia wasze pytanie?
- Chciałem powiedzieć młodemu człowi ekow i
Kowalewowi, że nie warto zaczy.nać życia w
ten sposób - spokojnie powiedział Siwierski i
usiadł.

Możecie zabrać głos

w dyskusji - zaproBaulin. - A teraz posłuchamy głów
nego organizatora. Prosimy, Pankratow.
sas.za s iedzi ał z· tylu wśród studentów innych
wydziałów , słuchał i myślal. co ma odpowicd.zieć Baulinowi Oczekują oe niego przvznania
będzie s i ę
się. ~o błędó w . chca l• s ly s zeć ,J Ar<
kaiac. CO znajdziE' na swoje usprawiedl iwienie.
żało w a ł.
Czy żałow a ł tego, co s ię stało? Tak.
Mógł n ie spierać s i ę i Azizjanem, mógł zrob ' ć
gazetkę tak iak zawsze. T nie byłoby całej tej
historii. która tak nieoczekiwanie I bezsensownie
wdarła się w ieito życie , w życie jego kolegów.
Trzeba wytrzymać, wybronić przyjaciół. przedstawić swoje racje Oprócz Baulina, Łozgacze
wa. Kariewa jest tu przecież .Janson, jest Siw'erski. są inni, którzy mu współczują.
, Sala ucichła Ci, co wyszli ria papierosa. wrócili . Wielu wstało z rri.ieisc. żeb y lepiej widzi eć.
- Przedstawi.ono mi cięż.k ie zarzuty - zaczą ł Sasza - towarzysi Łozgaczew użył nawet
takich wyrażeń jak dywersja polity czna. ant ypartyine wvstą pienie oszczerstwo ...
. - S1usznie! - krzyknął ktoś na sali, pewnie
Ka.riew. ale Sasza postanowił n ie zwracać uwagi na okrzyki.
Baulin postukał ołów kiem o biur ko.
„ - Docent Azizjan w swoich wykładach nie
..:...

ponował
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do

o Interwencję w swojej sprawie'?
Ba4]in .

kogoś

sp y tał

- Nie.
Baulin popatrzył na Glińską, ipotem na Sasz~
- A do zastępcy komisarza ludowego, Budiagina?
-Nie.
- To dlaczego wstawiał się za wami u 'dyrekcji Instytutu?
· Sasza nie chciał wymieniać nazwiska Marka,
ale n ie było innego wyjścia
- Opowied ziałem o wszystkim Ria zanowo \\·J.
mojemu wujkowi. a on !)l'awdopo<lobnie w spomniał o tym Budiagi.nowi.
- Prawdopodobnie„ - żar tobliwie powtó r zy ł
jest na
Ria'zanow
Baulin. - Ale przecież
Wschodzie?
:;- Był w Moskwie.
do
iprzyjeżdża
- Riazanow przypadkiem
Moskwy, wy przypadkiem opowiadacie mu o
swojej sprawie, on przypadkiem powtarza to
Bud i a~inowi, Budiagin przypadkiem dzwoni óo
Glióskiej„. Nie za du żo tych przypadków. Pa 'l k ra tow? Czy nie by łob y uczciwiej przy znać <i:':
i p owi ed zieć u czci wi e: tak. s zukałem protekcji'?
· - P ow i edzi a łe m jak był o napr awdę.
- Wykreca się! K ła m st wa! Łgarz !
Do Kari ewa· doł ą czy ło jeszcze k ilku k r zyka·
czy.
- Nie macie n ic więcej do riowiedzenia?
•
- Powiedziałem wszystko.
- Siadajcie.
Sasza wrócił .na swoje miejsce.
- Kto chce zabrać głos? - spytał Baulin.
móń'l
- Jansona! Dawać Jansona! Niech
Janson!

ANATOLIJ RYBAKOW

do papierów. - Połuitanl
- Nie ma co ich słucha~. niedl m&Wt Pan-

kratow! - rozległo aię na aali.
- Pnyjdz.ie kole1 l na PanknitowL Słucha
my,· Połużan!
- To, co się stało, uważam z.a pował.ny błąd
- zaczęła Róża
- Błędy bywają różne.
- Uważam to za błąd polityczny.
.- To trzeba tak mówić od razu, a inie czekać, aż zaczną ciągnąć za język!
polityczny.
· - Uważam ~o za poważny błąd
Proszę tylko wziąć pod uwagę, że ja propono-

s ię

-

(4)

Bł ą d polega na tym, ie um ieśc i l ' ś
my je pod zdjęciami przodowników. To w ypaczyło sens.
- Po co je napisaliście?
- Chcieliśmy, żeby z okazji święta było zabawniej, weselej„.
- Wesoło wysz.ło, nie ma co - zgodził s ię
Ba ul in.
Wszyscy roześmiali s i ę.
- Jednakże - ciągnął dalej Sasza - oskarżenia o dywersję polityczną odrzucam kateg0•
._ o
rycz.nie.
., - Powiedzcie, ·~lik·t&tow, • czy; "' zwracaliście
''''"''''°"'•'fe',~,,· 1. 0~}
s ~ o s owne g o .

_J ans on z gniewn ym wyrazem twarzy wszedł
na trybun<:.
- Towarzysze, problem., który dziś tu rozpatrujemy, jest niezwykle ważny ..•
- To w iemy i bez ciebie! - krzyknął ktoi na
sali.
- Należy jednak odróżniać obiektywne następstwa od subiektywnych pobudek.••
- To to sam-0!
- Nie filozofuj!
- Nie, to nie to samo. Poz.wólcie mi dop!)wiedzieć myśl do końca„.
- Nie pozwolimy! Dość tego!
Znów wstał Si.wierski.

- Towar zysi.u Eaul in. przy \Y-O!ajcie do porz:1dku tych dezorganizatorów. W ta kich warunkach .nie można pracować.
Baulin udał że nie słyszy .
- Pankratow zajął pozycję apolityczną, a co
za tym idzie, mieszczańską - uparcie ciągnął
dalej Janson.
- Mało! Mało! - krzyknął Kariew.
- Towarzysze, chwileczkę, dajc ie dokończy6
- zmarszczył brwi Janson. - Posłuchajcie .•.
'
- Nie ma co słuchać!
- Aby okre ś l i ć to wystąpienie jako antrpartyj ne, nazwać je po l itvczną d y wer sj ą . musinw
u m y śI ne go
Pan krato\\ a
doszukać się u
stwierdzeniu p r e z a m i ar u. Dopiero po
m e·d y tac j i.
- Nie kręć!
- O sobie mów, o swojej rolii'
- A więc, cz.y 'Pankratow chciał zaszkodzil!
Uważam, że nie mamy tu do
spra'W'ie Partii?
czynienia z działaniem świadomym„.
- Ugodowiec! Gmatwa sprawę!
- Towarzyszu Janson - powied z.iał BaU:Ji'1,
- !\'Iacie mówić 0 własnej rol i w tym co za:;tło .

.- :\ie b yło tu żad n e .i mojej r oli Nie ja \\· yw1eszalem g azetkę . nie ja ją z a twi erd z ałem. Dodo
~en.t Azizjan zwrócił się do was, a nie
mme.
- Dlaczego nie zdjęliście gazetki? - spytał
Baulin.
- Pewnie wy zauwa~yliście ją wcześniej.
- A dlaczego to wy jej nie zauważyliście?
Pr-zeci~ mieliście do niej bliżej?
Janson wzruezył ramionami.
- Jeżeli ma to dla was znaczenie„.
- Dość! Wystarczy!
Janson postał jeszcze chwilę, znów wzruszył
ll'amionami i wrócił na swoje miejsce.
Baulin nie wchodził na trybunę, mówił zz.a
stol~ i;>re.zy<lialnego.. Zdjął tylko marynarkę i
uśmiechał
powiesił Ją na oparciu krzesła. Nie
się już, rąbał urywistymi krótkimi zdaniami:
-. Pankra:tow liczył na bezkarność. Liczył na
swoich wysoko postawionych protektorów. Był
przekonany, że organizacja partyjna zl4lcnie si•
ich na'piz~ Ale dl'a organizacji partyjnej eprawa ariil, nnto!~ linii Partii! j~ waif.:n!ejaza
,
od nnwdsk, od 1\1\ł!elkfclt autorytetów!
Zaiwieeil sł<NI, pauza oblicmna była ne oJClluki. W drw6ch - trzech miejscach rozległy st•
nieskładne brawa; Baulin udał te nie chce by
m.u przerywano, i cłąenął dalej:
. - Wstyd patrzeć na komsomolców: Runoci:kina,. Pozdnia'lrową, Połurian, Kowalewa I to
pra~e _~uż inżynierowie, radzieccy specjaliści!
Oto _Jakich bezzębnych, politycznie bezradnych
ludzi wychował towarzysz Janson. To dlatego
t_ak łatwo stali się zabawkaml w rękach W!roga
klasowego, O to właśnie obwiniamy Jans<Jna.
T? wy. Janson, przygotowaliście grunt dla
~ich Pankra;towów.„ Nawet tutaj próbujecie ~o
Jeszcze bronić. I to jest z a s t a n a w i a j ą c e.

ta-

(.„)

~.~ako~ się ułożyło". Sasza odpowiadał wszv.
s~kim t~k samo jak Jurze, nie chciał, żeby
kiekolwiek echa sprawy dotarły do uszu mam•r
p~
Decyzję Glińskiej wywieszono nazajutrz
organizator
zebraniu egzekutywy. Sasza jako
wyst:;tipień antyipartyjnych~' został u~~nięty z u~zelni, Runoc,zkm, l?olużąn i Po:i:dniakCYWa , otz:zymali nagany, .R:owal~wa ukarano upomnieniem.
Machina poszła w ruch, wyszukiwano dokumenty, ~rzygotowywano zaświadczenia. Łozga
czew, nuanowanY. już dziekanem na miejsce
Janson~, szybk~ i uprzedzająco grzecznie wydał
Sasz~ .mdek~, ?ego. gładka. twarz zdawała s :ę
mówi~. oso?1śc1e me przeciwko tobie nie mam,
tak się złozyły okoliczności, jeżeli przyjmą cię
.
z powrotem będę bard:r.o rad.
Sasz~ ~ożegnał si~ z całą grupą, tylko Kowalewow1 111e podał ręki.
- Gadów nie chce z.nać.
Runoczkin zgodził się z poglądem że Kowalew ~o g~d, i że w ogóle wszyscy to gady Nie
bał się nikogo ten maleńki ~arhaty Runoczkin.
opustoszał.
.Rozl~gł się dzwonek. Korytarz
Nikt rue miał iuż żadnej sprawy do Saszy E>okumenty zabrane. pozostawało tyłko podstem•
plować i odejść.
Kriworuczka był jeszcze z.aqtępcą dyrektora
do ~p.ra~v g0;5podarczych. Przybijając pieczątkę

ja-

powiedział połgłosem:

- Zawiadomienia za grudzień posz.Jy już do
administracji.
.- .Dziękuję - odpowiedział Sasza. Zawiado·
mienia wysyłano później, po prostu I{riworucz·
~a chciał zdążyć wydać Saszy kartki żywnoś
ciowe. A mógł nie wydać.
Do koi1ca grudnia mama o niczym się nie do·
wie. A przez ten czas na pewno przywrócą mu
,prawa studenta. („.)
7
Idąc do komitetu rejonowego Sasza był zupeł
nie spokojny Oto instancja, która ' odważ'1 !e
irozstrzygnie całą sprawę . Zebrania ,będzie prowadzić pierwszy sekretarz Stolper.
czekajae
Sasza długo siedział w korytarzu,
urywki
na wezwanie. Zza drzwi dolatywały
zdań i wystąpieil ale ws~ystki<'h zagłuszał. uostry głos •
wysoki,
ciszał i powstrzymywał
.l'rzestraszeili ludzie wybiegali z gabinetu. pędziostry
li do szaf, chwytali teczki, zirytowany
głos ścigał ich i ponaglał Saszy podobało się,
Tak:
~ że Stolper tak gania swoich urzędasów.
samo pogoni i Baulina, l tych wszystkich, którzy przykleili Saszy etykietkę wroga.
DrZW! uchyliły się.
- Pankratow!
Gabinet był zatłoczony, ludzie siedzieli wz<lłu:ł
zielonym
ścian i za cUugim stołem, pokrytym
suknem. Stolper, chudy człowiek o złych, zmę
pochmurnym
Saszę
czonych oczach obrzucił
spojrzeniem i ~r6clł się do Zajcewej:
- Refe.rujcie! Tylko krótko.
Zajcewa głosem wzorowej uczennicy przedstawiła materiały sprawy. Gdy czytała epigramaty, ktoś roześmiał się . Epi!!;Tamaty zabrzmiały idiotycznie. Następnie Zajcewa powiedziała,
kontekście
że fakty te należy rozpatrywać w
całokształtu sprawy.

C.D.N.
Tłum.: MICHAŁ
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Ma kolumnie „Polemiki. lłsty, eplnle" publlkuJem1 ł1lll•
111&, podpisane Imieniem I oaiwlsklem, a podaniem ad,..
au. Adre1 I nazwisko na tyczenie zalnteresnwanego eałn1•
muJemJ do wladomołcl redakcJL Zastrzegam1 1oble metll•
woU 1kr6t6w.

Polemiki • Listy • Opinie
SKĄD WYWODZI S·IĘ NAZWA MIASTA tODżł
Już dawno zaniknął zwyczaj publikowania przez gazety listy
osób, które przybywają do danego miMta. Publikowane są tylko informacje, gdy przybywają osoby oficjalne, azczególnie
znani goście z kraju· czy zagranicy. Tak więc przeszedł b.ez
echa prywatny pobyt w naszym mieście dwóch adwokatów z
Genewy (Szwajcaria): p. Marcia Bonnant - dziekana (le Batonnier) adwokatury genewskiej i p. Phili.ppe'a de Coulon,
byłego dziekana tejże adwokatury. Pobyt ten miał miejsce w
ostatnich d111ach maja bieżącego roku, a okoliczności tak się
ułożyły, że byłem tłumaczem w czasie tego pobytu, w czasie wi- ·
zyt oficjalnych i prywatnych.
Rozmowy (te prywatne) jakie toczyłem z dwoma SzwajC'icami tyczyły w ielu spraw dotyczących różnych, nieraz banalnych
spraw. Oczywiście nie ominięta została nazwa naszego miasta
„Lódź". P r zekazałem gościom to, co wiedziałem na ten temat,
a szczególnie rzecz biorąc sprowadza s i ę to do tego, że 1t1-e
jest o.statecznie wyjaśn10ne pochodzenie nazwy miasta „LodzP '.
Ku mojemu zaskoczeniu wzbudziło to zdumienie (sic!) dzieka1:a de Coulon, który wyjaśnił mi, że jest udowodnion.e, iż nazwa miasta „Lódź" jest nazwą praceltycką i po~hodz1 od boga
„Lug". Obiecał mi po powrocie do Genewy przesłać fotokop i ę
z ksiażki na ten temat.
Słowa dotrzymał i przesłał rrii obiecaną fotokopię.
Otóż: autorem książki jest G. R. Wipf, k.siążka wydana została w Chambery (Francja, dawna stolica Sabaudii) w
1982 r.
TytLlł książki: ,Noms de lieux des
pays 1\ranco-provencaux"
(Nazwy miejsc~ości okolic ~rancusko-prawansalskic.h).. Fak·y 7
cznie jednak k.siążka prezentuje znacznie szersze UJęc1e, gdyz
przedstawia bardzo szczegółową analizę językoznawczą mi'ejscowości Europy Zachodniej i Centralnej.
Rozdział XII książki posiada tytuł „Lug". Była to nazwa bóstwa praceltyckiego. Słowo ma wiek co najmniej 2000 lat. Nazwa ta związana była z preceltycki.m oznaczeniem słowa „woda" i celtyckim oznaczeniem słowa
„wzgórza". Nazwa .,Jug"
podległa wielu przekształceniom. Występuje
na zachodzie 0d
Portugalii (Li.sboa = Lizbona), od HisZ:panii (np. Lugo), po
Polskę (Lodz = Lódź) s. 308, Austrię (Laxenburg). Lozanna, Lucerna, Lugano w Szwajcarii pochodzą również od słowa „L11~ " .
We Francji najsławniejszym miastem, które nazw·a pochodzi od
słowa „Lug" jest Lyon (Lugdunum).
Jak już wspomniałem powyżej, powiedziałem Szvvajcarom, i i
nie jest ostatecznie wyjaśnione pochodzenie nazwy naszego
miasta.
W książce „Lódź. Dzieje miasta",
tom pierwszy do 1918 r.,
Warszawa-Łódź 1980, redaktorzy tomu B. Baranowski, J. Fijałek. przedstawione są różne hipotezy skąd wzięła się ta n:uwa. Nie są one nowe. Napisano „Kto ją założył - (Lódź L.S.) nigdy się nie dowiemy. Natomiast co do nazwy źródła
historyczne zapewne nic nowego już nie wniosą, głos należy
zatem oddać językoznawcom, którzy na ten temat nie wypowiedzieli dotąd ostatniego słowa" (.s. 60).
Jak bow'em wiadomo, nazwa miasta n ie pochodzi od nazwy
rzek i. gdyż ta nazywała się pierwotnie „Ostroga" a nie „Lód. ka" (s 59).
Ro7ważania p . Wipfa. to głos językoznawcy. Być może wnosi
on istotny element do
wyjaśnienia
problemu
pochodzenia
nazwy naszego miasta. Przecież, jak napisano w cytow'lnej
ksią:ice: ..Na przełomie średniego i późnego okresu lateńskiego n .1
ziemie Polski środkowej i północnej zaczęły silrue oddziaływać
wpływy celtyckie", (s. 71), a tyczy to okre.su do ok. 375 lat naszej ery.
Wyniki badań archeologicznych nad pradziejami obszaru Lodzi wskazują, iż najw i ększe skupisko stan~isk archeologict.nych, reprezentu.lących różne okresy, występuje „.w sąsied~
t.wie ujścia Bałutki do Lódki" (s. 72). - Wszystko więc może su: zgadzać. Dawna
Lódź,
to „wzgórza" i „woda". A
w : ęc ... ?
Gdyby hipoteza Wipfa została przyjęta, to mogłoby to oznaczać, iż Lódź jest najstarszą miejscowością "~ Polsce, s~a~zą od
Kal'sza. Hipoteza uwodząca, ale czy prawdziwa? Nalezy Ją poważnie romvażyć.

Takie to nieoczekiwane następstwo przyniosła prywatna wizyta w naszym mieście dwóch adwokatów z Genewy. Mimo
wszy.stko to ciekawe.
Dr hab. LESZEK SLUGOCKI
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NA KASZUBACH

Piszę o pięknej książce. O kolejnej książu, ~tóra nie za.słu
guje na smutny !oo dokonania żywota na najwyższej księgar
skiej półce, g'dzie rue sposób dostrzec nawet tytułu. Myślę o
trzecim już tomie wspomnień Anny Lajmina zatytulowantm
„Mój dom'•, które wydało Wydawnictwo Morskie w 1986 ro.ku.
Piękna to i mądra książka. Obdarza nu niemal do.skonałym
obrazem literackiego, wspomnieniowego przekazu, jaki trudno
dostrzec w źa.lewie nowych pozycji książkowych. Jest w niej
życie jakie było naszą skomplikowaną rzeczywittościll lat mię
dzywojennych; świat polskiego podówczu skrawka Pomorza,
gdz.e klątwa wojny nadeszła wraz z rozlepianymi nieznanll ·ę
ką karteczkami „Mów po polsku, póki czas, bo u paf1 dni nie
będzie was"; wreszcie obraz rosyjskiej
emigracji w Poi.ce (do
której należał mąż autorki), tragedii aamotności i latnienia „n!by sw oi ch - niby obcych" mniejszości narodowych. Na prawie
trzystu stronach autorka prostą, przejrzy•tlł kreską ryauje pprtret Polski. Nie całej - małej jej części, ograniczonej ara:iicami niewielkiego miasta - lecz jednak Po~kl. Polski dużej 1
Polski malej, gdzie wielka polityka i życie dwojga lud:&! apotykają się przy wspólpym stole, który stoi w każdym domu
1
który stal w pokoju państwa Lajmingów.
Trudno nie poddać się świeżośei uczuć i wraieA jakie odnajdziemy na kartach „Mojego domu", azczególnie, 1dy wetm iemy pod uwagę wiek pisarki (Anna Lajming urodzlla ait w
1904 roku). W jednym z wywiadów autorka „Od dził do 1utra" pow i edziała:
„Może niektóre fakty są wyolbrzymione, mote coś tam upię
kszyłam, wygładziłam, mogą nle zgadzać się jakieś drobMstki.
coś mogłam niedokładnie zapamiętać, ale wszy&tko jest z ży
cia i polega na prawdzie".
„Wszystko je.!ft z życia i polega na prawdzie" słowa
te
mogą służyć za motto całej twórczości Anny Lajming. Począw
szy od debiutu skeczem „Parzyn" (Parzyn to nazwa miejscowości na Kaszubach) w 1958 roku przez dramaty pisane dl~
świetlic i teatrów amatorskich na wsi, po opowiadania i wspomnienia.
„Mój dom" to pasjonująca opowieść o mieszkańcac.h a.negardy Gdańska-Tczewa. Dzieje miasta w czasie jednego dziesięc iolecia, zamknięte ramami lat 1929 i 1939 przeplatajlł się
z:
wydarzeniami wielkiej historii. Tczew staje slę u Anny Lajming
enklawą, gdzie najdrobniejsza ludzka radość bierze zawsze górę
nad ogromem przechodzących obok, sprowadzonych do gazetowych ogólników, znaczących zdarzeń. Może jedynie wojna, owo
zagrożenie przynoszone wiatrem z niemieckiej strony i tak dobrze znane Pomorzanom zostawią wyraźny ślad na ludzkich losach. Tczewian ie rozumieją i doceniają powagę spraw dotyczą
cych w tamtych r:zasach Polski, ale życie jest życiem, azarym,
zwyczajnym „od dziś do jutra" jak mawiali Kaszubi I jak zatytułowała swój zbiór opMV!adań pisarka. Autorka patrzy na
miasto swej młodości z pewnym zdziwieniem, a nawet z.aże
nowaniem, gdy odkrywa mechanizmy ludzkich namiętności f
postępowań w drobnych na po7.6r zdarzeniach. Mote na tym
właśnie polega ta niesłychana jwietoA~ 1 niemal pamlttrukar-

NR 28 (1528), XXX, 11 LIPCA 1987 R.
1

aka skrupulatność przecbtawionych wypad·k ów.
Dodatkowym walorem „Mojego domu" jeat otwartoU, nieczęsta dziś intymność wspomnleA. Ta lntymnośl!, to 1<>rzki• nieraz wyznanie najskrytszych nierzadko wapomnieA człowieka,
który sam decydował lub p'rsynajmniej .tarał aię decydowal!,
o własnym losie.
Wszystko jest płynne, sprawy zazębiaj, 1ię, ludzi widzimy tak
ja],5'. widziała autorka; bez zb~nych tłumaczeń l wnikania w
motywacje i skutki !eh działań, o ile. nie miały one wpływu
na życie pi1>arki. Ciekawym, jeśll nie najciekawszym elementem
struktury „Mojego domu" jest gwara, którą Anna Lajming
"l.vprowadziła do niektórych dialogów. Nie ma tu mowy o jaktitjs
stylizacji. Mamy do czynienia z czystą gwarą, która opatrzona
jasnymi przypisami nie tylko nie utl'.Udnia, ale wręcz •taje ait
niezbędna dla klimatu, nastroju ksią:Dki.
Książka wydana jest skromnie, ale starannie. Jedynym bodaj
jej mankamentem, jaki udało mi się dostrzec jest nad wyru
skąpa nota o autorce dzi eła. Jest Anna Lajming poetaci' niezwy'kle barwną i ciekawą. Debiutowała będąc ponad pięćd.&.e
sięcioletnią kobietą (w tym wieku rozpoczął swą prac• twórc~
inny Kaszub, odznaczony m.iQ.. Komandorią I klasy Orderu
św. Grzegorza Wielkiego przyznaną przez
papieża Pawła VI,
ceniony i znany autor powieści historycznych, rybak z Włady
sławowa Augustyn Necel). Otrzymała wyróżnienie w konkursie „Głosu Koszalińskiego". W tym samym rdku (1958) ukazało się pierwsze opowiadanie „Smierć żebraka'', które opublikowało na swych lamach legendarne już pi&mo „KOIS~bi". Gd1
w 1964 roku umarł mąż pani Anny pi.sarka zarzucił& IW' pracę twórczą. O tym okresie powiedziała:
„O pisaniu też przestałam myśleć. I chyba nie wróciłabym Juł
do pisania, skoro przez kilka lat potrafiłam .się bez tego obejś~,
gdyby pewnego dnia nie odwiedzili mnie Wojciech Kierdowski z Edmundem Puzdwwskim (krytyey - przyp. mój). Dzi~nli
się, że przestałam pisać" .
I tak pisarka wróciła do literatury.
Obdarzona wieloma zasłuż-Onymi honorami (ostatnio otrzymała
z rąk prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego doc. Józefa

Borzyszkowskiego dyplom honorowego członkostwa zr?.e.97.il!llłla),
otoczona przyjaznymi jej twórczości ludźmi, mimo podeszłego
wieku i szwankującego zdrowia tworzy dalej. Jest, jak każ~a
Kaszubka, osobą pracowitą i skromną.
W jednym z listów do mnie, będącym odpowiedzią na pytanie o autorską ocenę i charakterystykę własnej twórczo.ki.
Pani Anna napisała:
„Czytelnicy uważają, że wszystkie moje utwory („.) kr~lł w
sposób przenikliwy, przejmujący i tchnący autentyzmem życia
wsi kaszubskiej. Tego ja nie wiedziałam..Me wiem, że pisq o
tym co zauważyłam, co przeżywałam („.). O sobie nie umiem
mówić.
,
Mieszka pani Anna w Słupsku, gdzie znalazła dogodne warunki do swej pracy 1 gdzie powstała większość jej utworó'\\•,
W tej chwili gotowa do druku jest pierwsza ipowieść pod ty.lnlem „Czerwone róże".
PIOTR~.
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WSPOMNIENIE O WŁADYSŁAWIE WALTE.RZE
4 czerwca 1987 roku minęła setna ll'ocznica urodzin wybitnego
aktora charakterystycznego i komika - Władysława Waltera,
~iązanego po II wojnie światowej z teatrami łódzkimi, zmarłego w listopadzie 1959 roku.
Władysław Walter, a właściwie Walterejt aktor o atletycznej_budowie ciała i dużym temperamencie był człowiekiem
bardzo uzdolnionym - studiował rzeź.hę i rysunek, ukończył
konserwatorium muzyczne. Jako aktor debiutował w 1906 roku
w Rosji. Po pierwszej wojnie świat~ej występował w teatrzykach kabaretowych Warszawy, miał swoją kawiarnię „Caf•
Walter". Swoich występów nie zaprze.stał w czasie II woinv
ś"'·i atowej, działając w jawnych teatrzykach
Warszawy; Był
autorem wielu skeczów, monologów, felietonów prasowych, komponował pieśni.

Wy.stępował w

wielu filmach - niemych i dźwiękowych, tz.kpo 1945 roku m. i1n. w filmie „Ulica Graniczna".
Po II wojnie światowej, z krótką tylko przerw!\, d do koń
ca życia występawal w teatrach łódzkich: „Gong", „Osa" „Powszechnym" oraz najdłużej w Teatrze im. J11Jracza, gdzie uroczyście obchodzono jubileusz jego 50-Ieda pracy artystyeaneJ.
A wystąpił w ponad pi~hu;et rolach komediowych, ale 1 dramatycznych także.
Za życia c ieszył si• dużą ipopulamoścl1g - dz~aj Je.ft zup~ ;n ! e zapomniany. Nawet „Polskie Radio" nle prz.)'POmł'ft& w
swoich audy~jach tego aktora, który wielu pokoleniom wtthów
sprawiał dużą radość S'\Voimi występami.
że

CZF.Slu\ W

l'l'Lllł!lH

tów własnych? Jeśli tak, to po co utrzymywać nadal prowi.,_
ryczM tuJługi?
Nie IP<).!ób pódliczyć, ile dotychczas wydano pie.nitd:ą na
róże i kirzewy, które nie wze.szły, zabetonow&?Wł
i znlucaont
skrawki zieleni, zdewastowane urządzenia w auazarnlacb, p!w•
nicach I pralniach, wybite szyby do drzwi wejściowych, (prowl•
zorycznie zalatanych dyktą) niemal na całym osiedlu, zacieków
mieszkań z powodu wadliwego pokrycia dachów· itp., itd. ltte
obliczy powstałe z tego tytułu straty? Wreezcle, ~to odpowiada
za powy?.sey .!tan irzeczy, widoczny gołym okiem bez uciekania
się do ekspertyz rzeczoznawców i fachowców? Nie uałyau.łem,
by administracja osiedla egzekwowała należności · od winnye!\
zaniedbań i dewastacji urządzeń technicznych. To aamo dotycą
wzrastającyich z roku na rok zaległości z opłatą za czyNz. W
1985 roku powyuze zaległości wyn~iły - 1117700 zł. Obecaie
- 2590100 z:l.
Wzrost zaleglo§cl opiewa
na półtora mtlloua
złotych. To świadczy aarrno za siebie.
Wydaje ml aię, że przede wszystkim naletaloby nukad w.
zerw i oszczędności w nalefytym ges.podarowaniu !Attnl~
zasobami mi~zkanlowyml, a pótnlej alęgad do kieszeni nloa.ków spółdzielni. Inaczej być nie mo~I
Nowo powołane atruktury organizacyjne IPÓldzielni, wyb•
dowane garat.e I warsztaty, pomieszczenia biurowe ł
urządzenia, oprzyrządowanie i sprzęt oraz zatrudnieni praco•·
nicy w dobie reformy g~darczej mmz1t w)'kazad
efelr•
tyiwnościl\, przydatnościl\ wykonywanej pracy na co dlZ!eA. Ll.eq
się bowiem efekty pra~ i za~dzania, a nt• zbiurolmłtyr.ow.,.
nie 1 formalizowanie atruktur apółdziele.zych, zmterzaj~ch cle
uzdrawiania własnej gospodarki koszt.em przeclttnqo esłollU
spółdzielni. O Ile nadal tak b~zie, to vr końcu mote ubra~
renty i emerytury na pokrycie samych jwfadczeA lllłePkattlo
wych. Cztery P<>wame podwytki czynszu "' prHCilłłU płtcfu
świadcZl\ o tym, te co4 złego 1111 d,;lej• w nas!lej ą6łdsłele_..
ci.
Potężna fala Inflacji daje aię we znaki nam ~ 1„
najwięcej ucierpilł na tym emeryci 1 renciści. ezy aa te aobłe
zash,1tyli przez: szereg lat !Wytętonej, m<m>lnej pracy?
JAN WIANIZWSD
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INFORMUJEMY O KON·KURSACH
REGULAMIN

KONKURSU NA WIERSZ O MAZOWSZU

Mazowieckię Towanystwo Kultury ogłasza Oc61nopol11d Koakurs Poetycki ina utwory poetyckie poświęcone Masowna. Otgainiza torzy oczekują prac nawiązujących do bogatej hłatorii i trac;yejd regionu, do twórczości nauych najwyhltnlejszych poet6w,
jak równiet u.tworów ukazujących M&ZOwn.e wsp6lcume z cal,_
bogacitwem d?Ji.Biejszej problematyki.
Forma nadsyłanych utworów jest dowolna, uzałetniona wyl'cznie od inwencji autora. W konkursie mogą brać u<fzlal WIZY•
scy autorzy (zarówno członkowie związków twórczych Jak i niezrzeszeni), którzy prześlą swe prace w 5 egzemplarzach maszynopisu do dnia 1~ września 1987 r. pod 11:dre~em: Mazowieckie Tow11.rzystwo Kultury, ul. Chocimska 31 00-791 Warszawa.
- Na kookurs należy nadsyłać nie więcej niż trzy utwory poet7ckie. Oczekujemy wyłącznie tekstów oryginalnych, nigdzie dotąd
n ie publikowanych. Każda praca powinna być opatrzona godłem
oraz zawierać zaklejoną kopertę z tym samym godłem, zawier11jącą imię, nazwisko i adres autora.
Organizate>rzy konkursu przewidują następu ! ~e nagrod y :
I nagroda w wysokości - 30.000 złotych.
·
dwie nagrody II po - :!O.OOO złotych,
dwie nagrody III po - 15.000 zloty<;,,h.
oraz 5 wy~6żnień po - 7.000 złotych.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

KONKURS NA ESEJ ORAZ

RECENZJĘ POETYCKĄ

Organizatorzy „Warszawskiej Jesieni Poezji '8'7" Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich, Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Staromiejski Dom Kultury, ogłaszają konkurs na esej oraz recenzję poetycką.
Konkurs ma char11tkter otwarty. Celem konkursu jest ożywie
nie zainiedban}"Ch gatunków krytycznych oraz zachecenie mło
dych do podejmowania prac krytyczno-literackich.
TekISty w obję~: esej do 20, a . recenzja do 5 atron znormalizowanego myzynopisu w pięciu egzemplarzach, opatrzou
godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą imię, nazwiako t
dokładny adres zamiee7Jkania autora oraz powtórzenie wybraneIO godła należy przesyłać pod adresem:
Biuro' Organizacyjne
Warszawskiej Jesieni Poezji
Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa
z dopdakłem na kopercie „Konkurs na esej oraz recenzję poetycką". Prace nalei1 nad71ła6 do Sl 1łerpnia 1987 r. (decyduje data
1templa pocztowego).
PnewłduJe tit na1tępuJ1tce nagrody:

A SPOŁDZIELCA PtACl .••

•eaeJ:

Piamo krótkie, zwięzłe, auche ł lakoniczne: „Zarqd 8p6hhielnt Mieszkaniowej „Chojny" informuje, te Rada NadT.Orcza l!lpół.
dzielni na wnloaek Zari.ądu i po konsultacji a n.darni O.iedlowyimi podjęta w dniu 1ł maja 1987
Uchwał• ·o poctw,ł
azenlu opłat elraploataeyj:nych za u.tytkownie lokal.i mie.skał
nych od 1 lipca 1987 roku", Czytamy dalej 1 te wzrQlt CZJ'ftl:&U
motywuje •lę Wzt'Olltem. cen za usługi komunalne 1hvladc:1o.ne na
rzecz spółdzielni oraa wzrostem cen enertll elektrye11neJ I ma-

1okełel ZO.OOCl,-loł7ch.
•• reeen1Ję1
- 1łównlł w WJIOkoAcl 15.00,-z:lotycb,
- łr17 wyr6łnlenla po 10.000,-złotych.
Juir:r ma prawo lnacr.ej podzielić nagrody

roku

teriałów.

W przeciuu oetatnicil pięciu lat podobnej trffcl piMIJ'ika
otrzymali członkowie ~łdzl.elni at czterokrotnie. Od 198S roku
za ufytkowanie mieszkania typu M-3 a pierwotni• uatal01teJ
ceny 128.0 llł w tym roku eena wzrosła do I.HO al. Niebaptela. Co aoraze, Uiehwala podjęta w dniu 1ł maja obli1uje
członków apółdz:ielnl do uiszczenia opłaty za c.o. I e.c. za miesiące: kwiecień, maj i czel"Wlec w kwocie 825 rl.
Nie J•tem
pewien, czy podjęta uchwała mot.e obejmowa~ jakiekolwiek
roszczenia wsteczne i czy to jut zgodne a o.bowł,auj,eymi
przepi.sami prawinymi w tym zakra.ie "Prawa apółdzielczeao?
Natomi81St d~konale zdaję sobie aprawę, :he koszty ekaploata.cjl m~zą wuastać w m i arę wzr0«tu cen za utłuli i enerlłi•
elektryczną. To oczywiste i zro.zumiałe. Nie bal'dzo jednak rozumiem, dlaczego nie ma bodaj najmniejszej wzmianki, co do
os2iCzędności uzyskany~h z tytułu właściwej gospodarki u.s<>bami mi~zkaniowymi, ich eksploatacji. Na powyża• tematy,
niezwykle bulwersujące mieszkaóców a.iedla nie ma bodaj
najmniejszej wzmianki we WU)'lłtkich dotychezu etrayrnanych
pismach w aprawte czterokrotnych pod.wytek czynazu.
Admini.stracja .i>ółdzielcza od tego naau rozroela ait we
w.s:zy&tklch motllwych kierunkach, ł'cznie • uałupmt, włu
nym transportem, zapleczem technicznym et cetera. Ale zachodzi pytanie - jakie korzy-ki PQ&ia.da z tego 1półd.zlelnia or~
jej członkowie? Powszechnie bowiem wiadomo, że przeciętny
członek spółdzielni nie może skorzystać z tych usłuc za god-~
wą opłatą, zawsze tam czegoś brakuje. Natomiast· można akorzystać :i; usług po godzinach pracy, z tzw. fuchy, Po co I ko.mu
są potrzebne tego rodzaju u.sługi, które jedynie drenują niezbyt
zasobną kasę spółdzielczą, utrzymując dość sporą arupę fachowców liczących na :zarobki po fajrancie? Malowanie klat.ek schodowy>ch, aadzenie mrzewów i 1ianie trawy nie nal~ do 1kompliltowane' ezyimiości, za ~tóre prr.elewane są pieni~ g Jednej kiesy dtl drugiej, a kor.zyścl raczej problematyczne, o kt6rydi w 016le lł1• ni• wspominL Cs,ył;b7 nie było obnłfJld - .

-

rl6wn„ " WJHkokl 15.000,-złotych.
dwa WJ'r61nlenla po 15.000,-z:lotycb
nacroclę apeeJalnlł sa pracę • tematyce

warszaw1kłeJ

w ,,,.,.

oraz przyzna«! W)'t'6inienia honorowe.
Prace nadesłane na konkura nde mogą być uprzednio publikowane. Nadesłane prace n ie b ę d ą z wracane.
Ro.związanie konkursu . i ogłoszenie wyników nastąpi podczu
„Warszawskiej Jesieni Poezji '87" w Domu Literatury w Wa'!'szawi„ ul. Krakow~ki• Przedmieście 87/89 w dniu 24.IX.198' •
&od.z. 20.00.
KON'KtillS JEDNEGO WIERSZA

Organfza·t ohr „Warszawskiej Jesieni PoezJl'87": Oddz..iał Waraza'W'Skl Zwią2lku Literatów ' Polskich, Wyd?riał Kultury i Sztuki
Uru_:du Miasta Stołecznego Warszawy i Staromiejski Dom Kultury, ogłuz.ają kon'ku:rs poetycki dla autorów nieprofesjonalnych.
Jeden nie.publikowany Clotychcza!! wiersz w pięciu egzempla·
rzach maszynopisu, opatrzony godłem wraz z dołączoną do niego
z<1.pieci.ętowaną i oznaczoną t ym samym godłem kopertą zawierającą imię, nazwisko i dokłac;lny adres zamieszkania autora oraz
·p owtórzenie wybranego godła należy przysła ć pod adresem:
Biuro Organizacyjne
Warszawskiej Jesieni Poezjl
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs jednego wiersza".
Praee nalei7 nadaylać do 31 1ierpnla 1987 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Przewh:łuje się na,t~pujące nagrody:
- rł6wną
wysokości 15.000,- złotych,
- sze§6 wyrómień po '1·.500,-złotycb
- narrodę 11Pecjalmł za wiem o Warszawie w wysokołd

„

10.000,-złołych.

Jury konkursu ma prawo inaczej podzielić n agrody oraz przyz:nać wyróżnienia honorowe.
Nadesłane wiersże n ie będą z w rac a n e.
Ro~ązanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podcza1

„Wanzawskiej Jesieni Poezji'87" w Domu Literatury w Wuuawie, ul. Krakowski• Pr7.edmieście 87 /89 w dn!u 2UX.198'1 • 10dzlnle SO.OO..
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raz
Nie

mi

o to zna~zy,
by6
honorowym prezesem?
Nie
wiem.
Nigdy jeszcze rrie
byłem.
Pierwsq
się
to
zdar~yło;

zastanawiałem

się

kwencji. .
- Piłkarze natomiast nadal
patrzą, gdzie tu można jak naJ·
więcej zarobić.

j~z

cze nad tym. Jest to chyba
uznanie za 19 lat pracy w RTS
Widzew
- Czy musiała być „wymiana kadry" w zarządzie Widzewa?.
- Nie wszyscy „starzy'' odeszli
Zmieniły się warunki,
zm i eniły sie . czasy
Rok 1986
Ujmlmęliśmy równowagą finansową . To było duże osiągnięde,
bo Prleciez trzeba Pamiętać, ze
wydatki klubowe
zwiększają
się co roku około 30 procent z
powodu rosnących
cen.
A
wpływy maleją, Otóż obliczyliśmy, że pod koniec 1987 roku
może zabraknąć w kasie klubu
blisko
50 milionów
złotych.
Skądś te oieniądze trzeba bę
dzie wziąć Tak oowstał oomysł,
aby
orzez ,wymianę kadry"
1ak. pani to oowie<lz..1ała wzmocnić zarząd o ludzi. którzy z racji swoich funkcji 7.,8·
wodowych będą mogli oomóc
klubowi Na Widzewie jest ldlka dużych fabryk, jak „Err.a
Elester„, WZPB l Maja, „Wifama", Zakłady ,;Próchnika" 1
dyrektorzy
z tych fabryk
wzmocnili zarząd RTS Widzew.
A nie można tego
było
łak„zrobić, aby i zarząd wzmocnić i sprawdzeni
ludzie nie
musieli z niego odchodzić? Bo
tlę o tym różnie w Łodzi mówiło.

początku I p<>ka1iuje, na co ich
naprawdę stać. A w naszych
działaniach jest dużo niekonse-

- I wcale i.m się n ie
dzi•
wię. Kariera trwa krótko. trzeba się na przyszłość zabezpie·
czyć A ooza tym są to ak;torzy widowisk. które lud~ bawią. Za to też trzeba płacić.

- Tylko, że za takie pienią
dze - duże czy małe, to jui
inna sprawa - trzeba czegoś
wymagać.. A tu często obserwuje się Po prostu bra'k umiejęt
ności.
- Może to nie zawsze jest brak
umiejętności. Często to wyn.lt

Foto: Grzegorz

Gala.siński

KONTYNUUJEMY CYKL ARTYKUŁOW O POLSKIEJ PIŁCE NOŻNEJ. W szóstej kolejnej publikacji przedstawiamy argumenty orzemawiające za wyższością klubu piłkarskiego nad klubami wielosekcyjnymi oraz
zastanawiamy się nad przyszłością RTS Widzew.

- Nie wiem. co się mówiło.
Natomiast wiem. że niektórzy
działacze musieli odeiść bądź z
powodów osobistych. bądź iawocłowych Natomiast. Jeśli cho- w .
dzi o mnie. to nie ma tu żad
nych podtekstów.
Już wcze-·
śmej mówiłem. że odejdę Myślałem że stanie s1e to w gru·
dniu 1986 roku. ale postanowiłem wytrwać do końca kadencji Jestem w Widzewie od 19
lat. to duty szmat czasu Wiele
przez ten czas przeżyłem. Czuję się już zmęcz·onY. Gdybym
Rozmowa z LUDWl•KIEM SOBOLEWSKIM
honorowym prezesem RTS Widzew, wieloletnim byłym
postanowił leszcze
zostać. to
preze~em tego klubu sportówego.
musiałbym zdecydować się na
dalsze 4 lata. a byłoby to troch!: oonad moje sily
- A nie było żadnych kon~
28 piłkarzy w pierw.szej druW klubie daliśmy szanse wytrowersji w sprawie koncepcji
raz - dziesiOJl;e 1 teraz - szóksięgowość. Do niczego -nie możynie. to każdy z nich wie, ż e
chowankom.
Próbowano w I
ste. ,
gli się przyczepić. Wyznawałem
klubu'!
jeśli coś zrobi nie tak, jeśli nie
zespole Plkha,
Romańskiego,
Te fakty jednak mało potaką zasadę. że jeśli chce się
- W każdej nawet najlepbęd~e pasował do drużyny . to
M i erzwińskiego i Pawlaka, ale
w i edzą. jeśli nfo
porównamy
mieć dobrą drużynę. to trzeba
szej rodzinie zdarzają się niemoże z dnia na dzień
ro.zstać
bez dobrych rezultatów.
Nie
kh z sytuacją mistrzów naszej brać do niej najlepszych piłkarzy,
porozumienia I różnice
zdań.
się z klubem i nawet jego sła
sprostali wymaganiom A przeI ligi. Oto mistrz z 1976 roku
takich jacy są i trze-ba zgodNie ukrywam że i w RTS Wiwa nie pomoże. A tak klub ma
cież klub ma warunkd do s7Jko- Stal Mielec raz już była w
nie z przepisami płacić tyle. ile
dzew było podobnie.
18 piłkarzy w pierwszym zeslenia : Zbigniew Tą.dera i RyII lidze i tera.z mów spadła do
trzeba, aby inni ich nie wzięli.
- Chodziło o pańską koncepPole
I musi im ulegać . bo jak
szard Polak, dobrze spisali się
II ligi.
Slą1sk
Wrocław To cała tajemniica. Ale dzl~ na
cję klubu Jednosekeyjnego, ścl·
któregoś zwolni, to szybko nijuniorzy ; zespół rezenv
w
mi·stnz. Polski z 1977 roku to może sobie Pozwolić
tylko
ileJ mówią.o o koncepcję klubu
kogo na jego miejsce może nie
swoich grupach.
teraz dopiero poWTócił do czoA mimo to
taki klub. który ma ·wyłącznie
piłkarskiego.
znaleźć.
nie udało się wychować piłka
łówki tabeli i zdobył Puchar
piłkarski charakter. Zresztą kie- I o to też. Powody różni
rzy dla I zespołu. I potrzeba bę Polski.
Mistrz Polsk!i z 1978
dy myśmy ujawnili owe 21 mi- I sądzi pa.n, ie ta.kl klub
cy zdań bywają róŻl!le Ale to
dzie dla
roku - Wisła Kraków i z 1980
jego wzmocnienia
lionów złotych
za Dariusza
- powiedzmy - zawodowy bęnormalne.
•
przeprowadzić
- Szombierki Bytom grają w
1 lub 3 dobre
Dziekanowskiego, to było to iedzil' w stanie aa.m się utrzy.
- Dlaczego pan uważa - a
transfery.
drugiej lidze.
Mistrz Polski .z
dyne odkrycie kart. a przecież
mati?
nie jest pan w tym osamotnioA jak pan wieloletni
1979 roku Ruch Chorzów spadł
nie był ·to wcale
jedyny tak
Tak,
to
będzie
klub
zawony - że powinny być kluby
działacz piłkarski widzi najwłaśnie do II ligi.
wysoki transfer.
dowy, z tą tylko
różnicą, że
czysto piłkarskie, a nie wielobliższą przyszłość druż111y RTS
Tak dzieje się nie
tylko u
- Czy nie razJ pana fakt, f:e
nie na wzór zachodni. bo ten
1ekcy jne?
Widzew w i UdzeT
nas. Nie wszy&ey zapewne wiepiłka nożna nie mote się obyć
wzór
musimy
sobie
sami
wy- Powód jest prosty: ekono- Nie chciałbym
dzą, że na pr:zyikład Manchester
bez dużych pieniędzy?
prorokopracować. I wcale sam się nie
miczny Taki klub iest zwyczajwać. Nie nadaję aię do
tego.
City, St. Etie.nne C7.Y Ipswiich
- A co dziś może 1ię obyć
musi
utrzymywać.
Sponsorzy
nie tańszy. I drugi Powód: praMogę tylko powiedzieć jedną,
Town grają w II lidze.
bez pieniędzy.?
Taki
mamy
są koniecmi
Ale
J)()Wilnni
to
ktyka Tak dzieje się w wielu
by ć może brutalną. prawdę. ONikt bowiem nie ma · monoczas, że musiimy wszY'Stko zabyć inni sponsorzy.
Nie
tacy
krajach na Zachodzie, ale I na
tóż RTS Widzew piłką notną
pa:lu na ciągłość sukcesów
w
czynać od licrenia ka$y.
Nie
narzuceni z góry, niejako z rozprzykład w NRD. Tak już zastoL Jem w klubie padnie pił
a.parcie, a jut w piłce no.ż;ne1 w
ma pieniędzy,
to kończymy
dzielniika.
To powinni
być
częli myśleć także w ZSRR. I
ka noż:na. to l klub pad!l11ie, &tauczególności.
działalność, albo jej nie rez;posponsony, którym opłaca się praktyka pokazuje, że · to jedynie się prowincjonalnym, dzielNo i jeszcze jeden fakt, który
czynamy, żarty już się skoń
nie
w
se?l6ie
finansowym
ona droga.
często uchodzi uwagi ludzi onicowym klubem, który nie bęczyły.
piekowanie się i utrzymywa- Ja.kie 1ą powoily ekono, dzie odgrywał ładnej roli naceniających sytuację w druży
- Ale Ja myślę nie tylko o
nie
takiego
klubu.
I
wierzę,
miczne?
wet w Łod2!.
nie piłkarskiej RTS Wid.zew.
I aby do tego
legalnym finansowanłu działaI
że tacy spOtlS01'zy
znaleźliby
- Dla obsługi Jednej sekcji
To jue po raz czwarty wymienie dopuścić, trzeba
odrzucić
noAcl, ale teł I o tym, eo teraz
się.
wystarczy 5 pracowników umywszelkie sentymenty.
nił się skład tej drużyny. Nie
Tmeba
się jakby ujawniło, owo kupo- Co by pan zrobił • pozosłowych Czyż można się dzitrzymać się realiów.
będę, przypominał
A Jakie
wszystkLch,
wanie meczów, sędziów, ro~stałymi
sekcjami?
wić piłkarzom. którzy zarabiają
one są. już mówiłem.
1trzyganle zawodów przea piektórzy odeszli od nu. ale przy:1
pieniąd1e na utrzymanie klu- Trzeba je przekazać tym
- Trudno się z panem nie
pomnę jedynie, ie d'Wu 'Dilkanllłdze.
bu. gdy widzą, te te pieniądze
klubom, k.t6Te nie mają sekcji
sgodzić, ale warunki startu do
rzy RTS Widzew: Zbigniew Bo- Widr.ew nie brał w ty:n
pochłania utrzymanie nadmierpiłki no7Jnej i aą finansowane
walki o utrzymanie ·pozycji Winiek l Józef MłynaTczyk ~alf
udziału. Gdybyśmy chcieli kunie rozbudowanej adminii>Stracj!
dzewa w polskiej piłce noinej
~państwo.
lub rrają w druty.nach. które
pować mec?At, to moglLbyśmy
oraz sekcji. z których klub nie
- A młodzleźT Kto będzie
nie są
zbytnio
sprzyjające.
zdobyły europej.s kie
PIJC'harJ.
być mimzaiml Polski
wi~ej
ma większego p0żytkuT Ja się
1ię zajmował
pfZ1gotowywaDrutyna ujęła n6ste miejsc•
To coś mauy. Te trans.ferr onii 2 razy.
im nie dziwię. Z drugiej stron\em młodzleiJ dla klub6w pil·
I straciła możliwość granła w
Niele.ga.lne tramakcje, afe:ry i
płaciły li• nam ni• tJ>lko . finy natomiast. zawodnicy innych
karskich?
europejskich pucha.rach.
temu podobne rzeczy zdarzają
nansowo.
sekcji zazdr()Szczą
'DiłkMV.Om
- Te ·same kluby. Pr<>s7Ał mi
- Patrzę na to lnaezej. Ta
- Ale był7 I transfer7 ehJsię wszędzie tam, gdzie są mowielki.eh pieniędzy
wiel'!Zyć, że problem mlodzieży
sytuacja ma lcllka aspektów.
blone. PrsJ"ZDA pan chybaf
żliwości, aby w nielegalny spo- Dziwi się lm pan? CzyibY
piłkarskiej leży wcale nie w
Uważam, te dobrze
się stało,
- Przym18Jm. Nie ma czego
sób zdobyć pieniądze. Przeciet
nie mieli powodów?
mitycmej
niechęci
do
jej
że dru:!yna n:ie będzie girala w
ukrywać. Ch<Xizl
o Dariluua róine cuda dzieją się nie tyLlco
- Trochę ślę dziwię, bo to
kształcenia.
Problem leży w pucharach europejskich. Dla teDziekanowskiego l Jenego Wiw Polsce, dzieją się we Wło
wcale nie 1est tak. jak się luczym innym. Po pierwsze go zespołu byłoby t.o jeszcze za
jasa. Nie WllZY'Stko zależało tylszech, Jugosławii, na Węgrzech,
dziom wydaje. A przynajmniej
to nie ma kito jej
kształcić.
wcreśnie. Do gry w
europejko od na.s - to tak na margiw Rumunii,
Czechosłowacji,
nie wszędzie j~st tak
WysoKtóry z dobrych trenerów zgoskich pucharach trlleba zespół
nesie. Ale - powiem Pill!li uczBułgarii. A czy afery nie zdakość stYPe<ndi6w
dzi l!lię ks2Jtałc!ć młodych piłka
ustalono na
zqne łnie i.naczej
przygotować.
. ciwie - . dzi~ nie :taruję, :te orzają się w przedsiębi9rstwach
19 tysięcy złotych To dziś żad
rzy za 20 tysięcy złotych miebaj nie są w Wid1Z.ew!e. Nie paNa to trzeba czasu i cierpliwoi to na całym świecie? Czy z
ne pieniądze . Dlatego niektóre
sięcztnie?
Więc oni na ogół
ści. Proozę pamiętać, że w rozsowali do Widzewa.
tego powodu trzeba W>SzYStko
kluby odeszły już od stypenwpadają „na pół etatu".
aby
gryw'kach pucharowy.eh
n ie
Nat<>mia·st. co do ttan.sferu
przekreślać?
diów i wzięły zawodników na
tro·chę popracować i skutki są.
Dariusza Dziekanowskiego, to
odniosły sukcesów
tak dobre
- Jak pan ocenia ostatnie
fikcyjne
nijakie. Klub p!łkal"Ski mus iał
etaty.
Są
to
zespoły jak:
Slą<llk Wrocław,
po pierwsze - nie był to ten
pociągnięcia PZPN? Widzewowi
etaty,
których
WY'S01kość
by im płacić - pawied7.l!llY -Górnik Zabr:ze, GKS KatowiDziekanowski, na jakiego chcieteż Pogrożono.
po 40 tysięcy złotych i mógłby
ze
trzy
razy
przekracza
ce, Lech Pomań. Pogoń Sz.czeliśmy postawić. Zbtgniew Bo- I zupełni~ nie wiem. dlaśrednie płace w przemyśle lekwówczas wymagać. To musiało
cin. Legia. Widzew zanotował niek też miał tyle
samp lat.
czego? Poza meczem ze Stalą
kim.' GKKFiT u!talił wielko~ć
gdy przyszedł do Widzewa, ale
by dać skutki.
w tych
rozgrywlkach si.e:reg
Mielec wszystkie mecze
ze
stypendiów dość dawno.
nie
Po drugie - problem - w
jakże 1ię tutaj rozwinął. Myślę,
cennych aukcesów.
J~li uda
sDadkowiczaiml wygraliśmy. To
:r;rewaloryzował ich. a na dodamoim przekonaniu - le ży w
s ię odbudować wiel!k! Widztrnr,
że w sprawie Dariusza Dziekadla mnie zaga'Cika.
tek ustalił Ilość tych stypentym, te młodzi
piłkarze nie
to i przyjdą
nowstme.go aporo winy PoWinni
A jak oceniam pociągnięcia
1tukicesy w rozdiów na 18 zawodników. A pobardzo widzą dla siebie szangrywkach pucharowych. Ale wziąć na siebie dziennikarze,
PZPN? Jak się nie
ma konwinno ich być o 10 wiięcej.
se. Przed wojną rererwy I liktórzy go zbYlt wcześnie okt.zy-.
powtarzam - l)Otmeba na to
kretmych dowodów, iak się nigi miały własne rozgrywki. Za- Co to by dało klubowi?
cierplł~c!., czasu, pracy.
knęli asem. gwiazd• ezy kim
kogo nie złapało
za ' rękę, to
spokajało to ambicje. Dziś te
- Klubowi wielosekcyjnemu
- No I odejścia od 1tareJ,
tam kto jeszcze choial. To utatrudno i o zdecydowane ooc!ą
drużyny grają naJwy-żej w m
lentowany piłk:a!'L, ale czy wywiele to nie daje.
nieprzydatnej .tuł struktury,
.NatomlaiSt
gnięcia. Półśrodkami
nLcze~o
klubowi piłkarskiemu. który
lidze i nie ma żadnych 9zans
1tarezy mu charBlkteru na tyle,
- To jest waTUDek odbudowy
się natomiast nie załatwi. Taaby ten talet rozwinąć? I czy
sam się utrzymuje. daje to barna to, aiby a waftsowały choćby
wielkieg,o Widzewa. Tego Wikie odbieranie punktów i brado II ligi, a już marzenia o I
n ie jest jut na to zbyt p6tno?
dzo duto.
Przede wszy>Stkim
mek pod kOIIl.leo rozgrywek nidzewa, który Jest jut w I limoże on płacić piłkarzom tyle.
lidze są absurdalne. Coś z tym
dze 12 lat i przez ten czas zdoInna strona tej
czego nie rozwiązuje. To już
!IPtawY, to
był 2 razy tytuł mistrza Polwielkość tramferu, którll ujaiw' byłby·m .za tym, aiby
trzeba zrobić. Wtedy byłaby i
działać
na tle starcza mu
finan•sów.
ambicja do gry ! młody piłkarz
ski. 5 razy tytiu~ wicemiJStl'za.
niliśmy, co JJll złe miała
tak, jaJk to zrobili w Jugosła
Wszystkie bowiem operacje finam
cała .sporiowa Polska. Mieliśmy
nansowe idą piuez ka'ięgowość
przykładałby się do szkolenia,
PU1Char P<>l.sk:i, 2 rarr.y zajm~ał
wii.
Zabrali „Podejrzanym"
drużynom po 8-8 p~ów z
bo wie<biał, te jak ·się' po.każe
trzecie
w klubie Po 5 łub li k.ontroll
miej.sce, dwu.krobn.ie
t t" o.ie ma tadnych „lewych"
następne.go sezonu. To kh zmu„
zwyciężał w Intertoto. P?!Ze'Z te
na boisku s dobrej mony, to
rozliczeń. Wszystko jeM w zarocmie, ale wszYstko bY'ło 1>?'%•12 lat ras zajął piąte mied.c„
si4=1U kUdej konitroIL Gdy mam
i awans będ7Jl.e • azybszy.
prowadzont
JecaJnie I 'Pl'SC!S aza do ostrej l dobrej rr7 od

12 ODGtOSV

HR·2~

braku kondycji.
- Skąd się bierze ten brak?
- Z niesportowego trybu życia - Jak to się pięknie mówi.
a chodzi p0 prostu o bale. PO•
pija wy i dziewczynki.
Gdy
przychodzi brak kondycji, to i
nailepsze umiejętności nie pomogą, wyłażą niczym szydło z
worka wszelkie wady w wysz.koleniu, powstają kontuzje. Niesportowy tryb życia łamie oo
prostu oroces przygotowania.
- Jest na to jakiś sposób?
- Sądzę, że tak Zresztą jui
o tym mówiłem Gdyby w klubie było przyzwoicie - z!(od·
nie z przepisami i możliwoś
ciami klubu - opłacanych 28 za•
wodników, to taki młodz1elliec,
kiedy w nieodppwiednim czasie popije sobie, zostaje zgło
szony na listę
transferów l
koniec z nim. Ani on. an! nikt
inny nie ma nk do gadania. bo
to wynika z umowy o pracę.
Mam prawo sądzić. że w taikich
warunkach byłoby o 90 wo-cent kłc>potów mniej.
· - Czy trochę pan tych mło
dych nie usprawiedliwia?
- Nie. Tylko rozumiem realia. Piłkarze - może
to się
nawet komuś nie podobać. ale
tak jest - żyją w nieustatl!l1:vm
stresie, napięciu. Przecież czasem złe kopniecie Piłki w os•
tatnieh sekundach mec.zu może zadecydować o iego nie-korzystnym dla drużroy wyniku.
Człowiek ma ·więc
orawo do
jakiegoś rozładowania tych napięć. I nie rozdzierałbym sza.t.
gdyby taki młrxły człowiek wypił kieli~zek wódki na imieni·
nach.
Widzi pani. Zbyszek Boniek
brał nieraz drużyne i szedł a
nimi na piwo. Ale on wiedział,
kiedy to zrobić I kiedy skoń
czyć. Bywało tak
że Zbyszek
potrafił całą noc chodzić
na
balu 7. iednym kleli.sT.ki.em wbd·
kt. Albo Roman Wójcicki Bar-

dzo rzadko ki.ed1 wypił ~edno
piwo. Trzeba wiedzieć. ile, kiedy I dlaczego Takich zawodników jest wielu Inni nie mają
umiaru. I to źle o nich świa:i
czy, bo s7Jkodzi cale! drużynie.
która musi z takim zawodnikiem - albo i zawodnikami gorzej grać. Trzeba więc two•
rzyć takie warunki.
aby sam
zawodnik mu~iał się trzymać
w ryzach. aby wiedział, co mu
grozi. Czas skończyć z sentY·
mentami.
- Co przeszkadza. aby taki•
warunki powstały?
- Juź mówiłem. Stare struktury. które powstały w inaych
czasach i innym służyły celom.
- Tak, ..ale
jest
przeeieł
PZPN, jest GKKFiT. One powinny być zainteresowane w
zmianie tych struktur.
- Pracowałem w wielu komisjach PZPN.
~nam to od
podszewki.
Nasze argumenty,
zmierzają.ce
do wProwadzen:a
różnych zmian. nie były brana
pod uwagę, GKKFiT ma inne
1pojrze.nie na aprawy t><>~kiej
piłki nożnej, a PZPN nie 1est
w stanie opracować nowej formy finansowania klubów, aby
nadać ich działaniu określone
ramy, ale nie
krepować i.eh
swobody.
·
- Teraz, kiedy ma pan du:!o
wolnego czasu, nie ciągnie pana do piłki nożnej?
- Przecie:! nie
przestałem
się nią interesować. Nie muszę
jednak martwić
się o kilka
spraw .naraz. co zawsze ~zar
pie człowiekowi nerwy
- Życzę zatem dużo zdrowia,
czasu na. różne przemyślenia.
no i realizacji pana pomysłów.
I żeby Widzew nam nie podupadł!

Dziękuję. Mam nadzieję,
te wszY19tko będzie dobrze.

Rozmawiała:

BOGDA MADEJ

•
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Ma na !mię Carmen, płomienne oczy, w zębach - gożdzik,
biodra ! flamenco we krwi, jest ognista i mści
wa. Taki jest utrwalony w powszechnej wyobraźni obraz Hiszpanki, znany z oper i filmów. Jej .odwiecznym przeciwstawieniem jest Dcm Juan, zdobywca, super Macho, uosobienje mę
skiej siły i okrucieństwa. Carmen i Don Juan - typowa hiszpańska para: ona wab! i odpycha, on zawsze. w końcu jest górą; kobieta uwodzi mężczyzna panuje. Taki jest mit, hiszpańska rzeczywistość wygląda dziś nieco inaczej:
W w ielkich miastach, jak Madryt i Barcelona, młode kob iet y ubierają s i ę w dżinsy i nie noszą staników, palą na ulicy,
jak mężczyźn i, piją whisky I kąpią się w stroju tople~ . Natomiast h i szpańsey mężczyźni pozostali tacy sami, jak dawiniej,
epatują owłosioną piersią, aksamitnym spojrzeniem i pełnym

WIARA KATOUCKA W HISZPANII

roztańczone

nie ma nic wspólnego z włoską, jest mistyczna, a jednocześnie
zimna, jak przed!ttawiające Matkę Boską obrazy El Greca. Grzech
i kara, oczyszczająca ofiara - oto jej zasady.
Ten katolicyzm wydaje się jak gdyby stworzony po to, aby
omotać kobiet~ siecią reguł i przepisów, aby wspierać patriarchat. Nauka katqlicka lansuje dwa typy kobiecości: Maria czysta dziewica, matka Syna Bożego i Ewa - uwodzicielka, inicjatorka rebelii przeciwko męskiemu praw u, kwintesencja grzechu.
Hiszpan szanuje swoją matkę, jak świętą, ale bynajmniej nie
przyznaje jej pozycji, jaką cieszy s i ę włoska „mamma".
Od czasu Soboru Watykańskiego Il Kościół nie żąda już,
by
seks w małżeństwie uprawiany był wyłącznie w celu prokreacji.
Ale to, że kobieta może odczuwać satysfakcję seksualną, długo
jeszcze nie będzie w Hiszpanii rzeczą oczywistą.
- W spólżucie 2: mężem to coś wstrętnego - tłumaczyły hiszpańskie matki córkom przed 20 laty ale pozwól mu robić co

żaru gło$em.

Piętnaści e wieków katolicyzmu,
siedem wieków wpływów
arabskich, a do tego jeszez.e 40 lat dyktatury frankistowskiej
podporządkowały

całkowicie

hiszpańską

kobietę

mężczyźnie,

jako narzędzie jego rozkoszy, jako matkę „jego" dzieci. Przez
cale stulecia była ona pozbawiona własnej osobowości ! prąk
tycznie nie miała żadnych praw.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia kobieta hiszpańska zdołala
odrobić wiele zaległości spośród tego, co bojowniczki o prawa
kobiet w reszcie Europy i w Ameryce zdobyły od poc z ątku
XX wieku. W Międzynarodowym Roku Kobiet - 1975, n a s ześć
miesięcy przed śmiercią Franco, zniesiono wres~c i e formaln!e
prawną dyskryminację kobiety. Od tamtej pory Hiszpanka moze
pójść do pracy,
bez konieczności uzyskania zgody męża, ll)Pże także sama inkasować 1>WQj zarobek, może dysponować wła
snym kontem, a także posiadać wlasn3:' paszport.. Nowa ~emokraty
czna konstytucja z 1978 r. gwarantuJe wreszcie kobietom równoui;.rawnienle.
.
Kiedy w końcu lat 1zdćdziesiątych w Hiszpamil rozpoczął s i ę
okrea rozwoju gospodarczego, półtora miliona kobiet zdecyd?. wało się po raz pierwszy pójść do pracy poza domem. Dziś
1tanow!ą one 30 proc. pracującej ludno~!, zaj wśród studiującej młodzieży jest tch at
pt:oc.
.
Przeciętna
kobieta
pracująca zawodowo jest nawet lepiej
wykwalifikowana. niż 'ej kol~a - mężczyzna , chociaż z reg;ily zarabia mniej i rzadziej piastuje
odpowiedzialną tunkcJ ę.
Za czasów Franco kobieta nie mogla zostać a;ni sędzią,
ant
urzędnikiem finansowym, ani dyplom~tą. Obecnie kobiety
_w
Hiszpan!t zajmują już 1ł pr<>e. W)"lloklch stanowisk w admimstraejl państwowej.· Nie tak dawno pierwszi1 kobietę mianowano ambasadorem.

chce, bo inaczej znajdzie sobie

,„

W DZISl·EJSZEJ Hl SZPAMI
1

·r"- ·

'
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jest jui więcej nii pól mlllona kobiet, które prowadq własne,
choćby malutkie przeds!ębloratwo. Założyły one związek, którego prezeska 38-let.oła Lina van-. Włdclclelka firmy,. h'ladc:iqcej usługi informatyczne, je.t w~
kluycznym przy~adem
nowoczesnej Hiszpanki.
Kiedy mimo ukończonych 1tudlów tnfonnatycznych I mimo
praktyki zawodowej w IBM, po T17jśclu I& mąt· nie ·mogla
znaleźć pruey, otworzyła w 1977 roku włamie biuro I przebiła
się.

- Ktedy wdziera1.1 1ic do ltołałc mcłc.svzft, 11>otka11 •łc ••
1trasznq nieufności4 - mówi.
- Mwłclłam codzł1nni1 udo-

nie m a mowy.

Wszystko wskazuje na to,
1zcze

Męłczyinl długo domlnowall w Hiszpanii. Teraz muszą
bronić przywllej6w. Kobiety nie chcq zajmować się
tylko domem. Dziewi~two przestaje być najwyższą wartośclq. Mężowie sq lepszymi kochankami.

Hiszpanki
podnoszą

wadniać, że

umiem tvl• 111mo co mcłczvzno..
Je<inego ze tiwych najwatnlejazych klientów Lina Vallea zdobyła dzięki dowcipnemu chWJtowi:

glowQ

- Wlożylam ubrani• moJ•oo mcła, •11włqzałam na 1z1/ł Jeden z jego krawatów • _pow••d.dałam kUnlowi: ntech pan wr•izcie przestanie patrzeć na mtri1 Jalł "" lcobł1tc I

•

Nie przerywając pracy zawodowej urodziła troje dzieci. Wpada w furię, gdy . zapytać ją, r:r;y kobieł.7 dla kariery zawodowej
nie powl·n ny zrezygn<>wa" • dzieci.
„ •
• . · .„,,..,. , "
- Dlaczego ni1ct ni• aapvta o ~ mcłczt1Zn11r l '·
Dziećmi opiekuje 1le 11ospo11ta. Tak był<> ~ zre..H~ > ...,,. J'IW}'cżajU'
ł dawniej w „lepszych" rodzinach hi1Z11ańskich: kobieta · miała
się podobać mężowi, pełnić u jego boku obow\ązk.l reprezen~a
cyjne Wychowanie dziec\ powierzano 1łutbie. Dlatego pracu1ą
ce z~wodowo kobiety, jak Lina Vallet nie muszą aię 1pecjalnie
tłumaczyć, kiedy nie zajmują ile dziećmi osobi~cfe; Mąt I:.lny,
dyrektor w koncernie elektronicznym, ~opiera jej ambicje.
- Dobrze wie, że ja bvm w domu nie w11trzvnud11 - mówi
Llna.
Chociat tego typu kariery naletą jesz.cze do rzadkości, to jednak względna niezaleilność, uzyskana dzięki pracy· zawod~ej
zmieniła w sposób zasadniczy
1tyl :tycia hiszpańskich kobiet.
Wyraźnie wzrasta Ich opór wobec
nienaruszalnej dotychC'Zall
władzy mężczyzn. Coraz więcej kobiet odważa się zaskartyć
swojego męża, jeśli maltretuje tą I dzieci, albo porzudć 10, jeśli się czują nieszczęśliwe w małżedstwle.
w listopadzie 1985 r. w Barcelonie odbył się zjazd kobiet, w
którym wzięło udział ponad 4 tys. uczestnkzek. Impreza zakończyła si ę skandalem: przeprowadzono dwa nlelega1'ne
zabiegi przerwania ciąży, których przebieg został 1fllmowal!ly, a
następnie odtworzony publlcmie na zjeździe
&
taśmy wideo.
Kiedy interwen i owała prokuratura, wszystkie uczestniczki zjazdu zgłosiły się jako „winne", aby w ten 9P0sób zaprotestować
przeciwko odmawianiu kobiecie prawa do p~zerywanla ciąży.
Nie ulega wątpliwości: kobiety w Hlszpanll zdobyły już 10bie pewne określone miejsce w apolecz:eństwle I zacz:rnają pod
tym względem upodabniać się do kobiet w Innych krajach europejskich. A jednak tradycja w Hiszpanii jut wyjĄtkowo nie.zniszczalna. Emancypacja pozostaje domeną nielicznych. Stopień
swobody, z jakiej korzysta kobieta, zależy od tego, · czy mieszka ona w awangardowym Madrycie, czy na wsi, np. w · będącej
rajem mężczyzn Andaluzji.
- Hiszpania jest kra;em pozordto mówi Marla Eugenia
Alberti, redaktor naczelny czołow~o hiszpańskiego pisma· kobiecego „Dunia". - PrzyswoilUm11 aobte McDonalda ł muzvk~
pop, ale nasza dusza tkwi mocno ta zabitej cleakąmł Ka1t11lii.
Kobiety mają wciąż tylko ir%11 temat11: Boga, rocłzłnc ł tOłer
ność malżeńską.

Bogu poświęca się dziś jeszcze około 15 ty1. zakonnic, które
wiodą w pOIIlad 900 klasztorach tycie pełne pracy ł umartwień.
W ciągu ostatnich 20 lat likwidacji uległo tylko 18 klasztorów.
Co roku do zakonów wstępuje 300 nowicjuszek, przeważnie w
wieku 17 lat. aby na cale życie wyrzec się ziemskiej m!lośc:!
imię wiecznego szczęścia po śmierci. Przez pięć godzin dziennie
oddają si ę one modlitwom. przez dalszych pięć łub sześć
pracują na skromne utrzymanie. C>Matnlo ta godna zaufania I

'!'

tania siła robocza została odkryta l)rzez.„ bamk!. W klasztorze
Klarysek w Madrycie 27 zakonnic
zajmuje się rozliczaniem
kart kredytowych dla jednego t: wielkich stołecznych banków.
Pracują przy najnowocześniejszych komputerach, na które nakleiły obrazki z Matką Boską.
W normalnej rodzinie hiszpańskiej tradycyjiny podział zadań
pozostaje wciąż nienaruszony. Prowadzenie domu I wychowanie dzieci są z reguły nadal sprawił kobiety. His1pańscy mę
żczyźni bowiem ze szczególnym uporem bronią 1lę przed
dobrowolna rezygnacją z m~skich przywilejów.
Nawet mtodzl Intelektualiści, którzy lubi!\ mówić o sobie, ze
są „większymt feniinutamł tti! kobiet11", twierdził. że

Na przemysłowym przedmieściu Madrytu, Co.dada, mieszka
30-letnia Ma~gar!ta, od 15 lat zamęzna, matka dwojga dzieci w
wieku szkolnym. Podobnie jak wszystkie jej koleta.riki, do momentu urodzenia najstarszej córki pracowała w supermarkecie,
potem jednak rzuciła i. dając, mało uty1fakcjl I ni1ko płatną
pracę.

- Przedszkole pochlonęlobu m-OJ cal11 zarobe7c Zresztq mą& woli, tebttm była w domu.

CZUJĄ PRZEMOŻNY WSTRĘT

DO PRAC

zbyt

często 1łyszel!

od awych cjc6w, że „to robot11 titlko dla
towarzyszki natomiast • reauł)' nie podnoszl\
nie sprzeciwiają •I• tem11.

głosu ł

Ich
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Mlod• kobi•t11 it1J11 obecnłe poci prei:Jq mod11, ktdr11 naka-

1-u;e łm aktvwnoAć 1eksualnq, ale dręc111 Je atai. poc~cie winy
- mówi dr Carmen Saez,
psychiatra z madryckiego szpitala
Provinclal. - MaJq one olęboko 2akoclowane waorce • minionych stulecł - obraz dobrej matkł ł c.uleJ ton11, • ;ednoczdnie
;edna1ć

pedalów''.

mówi.

Margarita ma więc caly d-i.iel\ czai na •cłeranie najdrobniejszych pyłl«>w z mebli, obłożonych aerweteczkaml, 1 paradnych lalek, 1iedzącycłt na kanapie, aby wieczorem umalowana
! ufryzowana czekać na pana I władcę. Czy praani• 1amorealizacji? Mąt przynosi do gomu pieniądze, ona mote zawsze iść
do banku - to j•t ~ woln°'ć. 14-letnia córka Mar1artty nie
zamierza w o&óle wychodzić za m~, nie chce 1tale tylko aprz11tac! 1 byc! poslusm, ~e.
•
Tak więc emancypacja h!szpańsk.ieJ kobiety utrzymuje
w
tym punkcie, Idzie ld~a
ze •ci.te ustalonym 1akrnem ·
władzy ~ymy. Hiszpanka nild1' włdciwi• dołć konsekwentni• nie kwelttonowała owej ~rzydzłelonej sobie roll. Wprawdzie dzisiaj zawlwa •I• o 1/3 mniej mał:teóatw, nit je.ucze
przed 10 laty, coras WllJC•j kQl>let, 11ukaj11cych 1aty1fakcjl w
pracy zawodowej, rezypuje • małteóstwa. Takż• 1t.opa ur-odzeń apadła • 2,1 promlll•
do europejskiego
po1fomu 1,5.
Niemniej -..rclllł 1eszcze mali~stwo. I macierzyństwo zal!czane
są do podltawowych obowi!łZków kobiety, dzięki którym Htupamka apetnia twoje prawdziwe powołanie. 110 proc. hl1zpań~
1kich malieństw ma potomatwo najpótnleJ po dwóch lataeh 1)0tyc!a, tylko D proc nie chce w ogóle mled dzieci.
Dla mętc:zyzn7 najwatnlej1ze jest dziecko, 1dyi pra&nl• w
ten 1posób utrwalić 1leb!e. Tego przede W1Zyatklm oczekuje
od kobiety. 33-letnia Marla, która j..t hł•torykiem n.tuki, tak
właśnie widzi 1woją przyszłość: musi wyjść za mąt. Aby zachować 1odnojc! I n.ecąwikie maletć
męta,
Marla atoeuje
wszystkie chwyty kobiecej dyplomacji. Ze ewolm wybranym
chodzi jut 8 m!eelęcy,' ale kategorycznie odrzuca wszystkie jego t11danla. Dopiero, kiedy będzie zupełnie pewna, i:e ma on
powailne zam!arr - uleimle, mu1I tylko dobrze uważać, teby
sl• nie rozmyśm. ·
- Trzeb11 wsz111tko H<mmżowac! t'łk, iebv mężczvin11 m6gl
triumfowac! - mów! Marła. Wprawdzie w gronie przyjaciółek.
narzeka na „skarante boakie 2 hiupańskim Macho", ale skoro
tylko na horyzoncie pojawi się jakaś Istota plcł męskiej, zaczyna flirtować, woli udawać nalwn11 nit mu się sprzeciwiać.
NanecllC>D7 Marii jest typowym Hiszpanem. Nie chce, teby
jego })rzyjac!6łka brała pigułkę, ponfewai to rant jego
mę
ską dumę, byłaby wówczu zbyt niezaldna. Od 8 lat pigułki
antykoncepcyjne 14 w · Htszpami1 wydawane za darmo, ale stosuje je zaledwie nieco więcej nit 25 proc. kobiet. Wielu lekarzy
zwłaszcza na prowincji nie chce przeph1ywać plsulek, ~ohlety
boją się równie!, te dowie al• o tym k.!iąds.
-

DOMOWYCH,

inną.

W konsekwencji, wiele kobiet jest w małżeńskim łożu 1ystematycznie gwałconych i te swoje nega tywne odczucia wpaja potem własnym córkom. W ankiecie
przeprowadzonej przez dr
Saez wśród kob iet w wieku od 25 do 50 la t, 85 proc. zapytanych przyznało wprawdzie, że ich małżeństw o jest szczęś liwe,
a le jednocześn i e
oświadczyły one, że stosunki seksualne nie
d ają im satysfakcji.
Jak się zdaje, dziewictwo przestało być już w Hiszpanii wartocią najwyższą. Jeszcze tylko 15 proc. młody.eh mężczyzn między
Hi a 24 rokiem życia mówi:
- Po co mam &ię z nią żenić, kiecl11 3uż z nią spalem7
Aby uwolnić się od blokady seksualnej, narzuconej przez tradycję i wychowanie, wiele kobiet ucieka się do psychoterapii .
- Dz'iewczęta między 21 a 25 rokiem życta, wvwodzqce •it a
katolickich- rodzin o surowe; moralności, traktują pozbvci• się
dziewictwa jako awego rodzaju eksperyment. Doświadczenie to
kończy się na;częściej frustracją st\vierdza dr Carmen Saez.
Zdaniem lekarki, przyczyną zahamowań kobiet jest równił!ż to.
że młodzi Hiszpanie pierwsze lekcje życia seksualnego . pobierają
na ogól u prostytutek. - Uczą tch one techniki, ale o uczuciach

wieku.
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że hiszpański mężczyzma wciąż

j&-

KOBl·ETV SAMODZIELNEJ,

odnoszącej
1ukceey zawodowe, pon.iewat obala ona mit o
jego wyższości i żąda zbyt wiele, jeśli chodzi o satysfakcję seksualną.
.
- Mężczy.ina pragni• górowac! nad kobietą prz11najmnte; intelektua.l nie. Lubi 1tać wyżej, naturalnie po to, ab11 toziqć jq w Tamiona ł podnłdć - mówl właścicielka znanej madryckiej ga•

lerii sztuki, Juana de Aizpuru. Jett ona od 14 lat rozwiedziona, sama wychowała trzy córki. Uważa, że właśnie to, Iż jest
taka silna, spowodowało, :te nie znala"tla dla 1iebie nowego partnera.
Wciąt jeszcze małzeństwo pozostaje tnstytucj~ o takim znaczeniu, że nikt bezkarnie nie może go zlekceważyć. Bez mężczy
zny - czy będzie to ojciec, brat, czy mąż - kobieta nie liczy
się w społeczeństwie hiszpańskim. Kobiety, które nie wyszły za
mąż uchodzą za nieudacznice ! ofiary frustracji, Podejrzewa się,
że praca zawodowa ltanowi dla nicłt rekompensatę za n iepowodzenia na gruncie 1tosunków męsko-damskich ł często nazywa
się je pogardliwie „marimacho" „babo-chlap".
Choc!at od pięciu lat w Hl1zpani! prawnie istnieje możliwość
rozwodu, kobieta. rozwiedziona nie ma dobrej opinii. Do 1975
r. cudzołóstwo był() pi::;es~st,łłem wyłącznie . \toblecym: jedna
jedyna noc 1pędzona pl.)u cl4wen( wystarczała, aby kobieta' uznana została li\'tn~. Na!"PąilaAA:~·ńlewlerny mąt zachowywał wszelkie prawa, o Ue od cza.su do czasu dawał żonie pieniądze ł nie
utrzymywał „jawnie" związku 1 Inną kobietą. Jeśli zabił
niewierną ton• lub jej kochanka, wówcza1
„ratowanie honoru"
uznawano za . okolłcznodć łagodzą~ („.)
Tnidne do wykorzenienia dogmaty o tradycyjnym podziale ról
obu płci,
powoduj'- te ładna z partii politycznych nie stawia 1zczeg6lni• aprawy rówinouprawnien!a, chociaż kobiety stanowi, 113 proc. wyborców. W aocjallstycznym rządzie Andaluzyjczyka Felipe Gon:zaleza nie ma ani jednej kobiety, w parlamencie - na li~ deputowanych zasiada zaledwie 19 kobiet.
Kobiety ujmujące ile działalnością polityczną, które jalt
Carolta Buatelo juł a C?.a.Sów dyldatury kanklstowskiej działa
ły na emlsracjl, wiązały wielkie nadzieje z Socjalistyczną Partią
Robotnlcq. Jednalde od lat daremnie walczą one o skromny
15-procentowy udział na lł•tach kandydatów do parlamentu.
W kw•tll przerywania cląi7 rządząca absolutną większością
partia aocjallstyczna zdecydowała się na rozwiązanie połowiczne:
od aierpnia 1D85 r. ubiec jest dopuszczalny w przypadku, gdy
•illła jut 1kutklem pałtq, gdy płód rozwija się nienormalnie
lub Idy istnieje niebezpieczeństwo dla tycia ciężarnej. Socjaliści
nie sdob7ll 11• na walęcie pod uwagę jakichkolwiek względów
1połanych. Skutek jest taki, ie tylko 3 proc. skrobanek rocznie
r.CHlł.a~ ulegaUzowanych. WedłUI ocen oficjalnych nielegalnym
ubie1om prurywanta ciąży poddaje się 300 tys. Hiszpanek rocmle, s czeso 110 ty1. - za 1ranlcą. Wyjazd do Londynu, np. kosztuje 90 tyt. peset, w co wliczony jest już koszt zabiegu.
Ruch wyzwolenia kobiet nie przyni ósł kobiecie hiszpańskiej
więk1zych korzyści, ponieważ 1zybciej niż ·gdziekolwiek indziej
zapanował w nim kryzy1. Czasy bojowej solidarności kobiecej z
pierwszych lat po miercl Franco li\ dziś jut niestety tylko tematem do dowcipów. (.„)
Hlnp~le uważani byli zawsze za nie nadzwyczajnych mężów,
a takte za ale najlępszych ojców. Wiele wskazuje na to, że tacy
teł pozostali. Jednak:Z:e kobiece czasopismo „Dunia" ocenia
na
pod.&tawle &!l'lkiety, przeprowadzonej wśród czytelniczek, że hisz•
pańscy mężowie są dziś lepszymi kochankami . 79 proc. uczestni·
czek ankiety śpi ze swoim partnerem przynaj mn iej raz w tygodniu, ale 72 proc. przyznaje, że czyni to ta k że w tedy, kiedy w
ogóle nie ma na to ochoty.
„Zmierzch Macho" - taki tytuł nosi artykuł, zamieszczony w
ukazującym się od niedawna piśmie dla mężczyzn „Hombt·es", a
namawiający hiszpańskich mężczyzn, by zastosowali się do wymagań •tawlanych Im przez kobiety:
- „Cheq eit tołdziec! mę~cz11znq, pr awdziwym rycerzem, ni e
.Rambo; przy&toJnttm, ltle łnteligentnym, silnym ale wraż liwym,
tward11m, ale gotowym walczyć o tdealy. Mo ż esz to osiągnąć,,
motesz staó .się takim mężczyzną o twardyc1i mięśniach i mięT~ 
kim sercu".

XXl

Katolicyzm wywiera olbrzymi Wpływ na 1tosunkt męsko-dam
skie w pojęciu wlększo~cł Hiszpanów powyteJ . dWUdzlenkl, aa„
wet tJch. którą Jui ni• chodą do ko&cfoła.
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.tODZ: historia, wspomnienia, relacje
Łódzkie

getto zostało zam30 kwietnia 1940 r. po
przesiedleniu do niego przede
wszystkim mieszkańców Łodzi
żydowskiego pochodzenia. Bylo
jednym z pierwszych gett, które powstały w okupowanej
Polsce. Było największym po
warszawskim
(przeszło
przez
nie prawie 200 tys. ludzi) i
wreszcie było tym, które przetrwało najdłużej, bo do 28.VIII.
1944 roku.
Utworzone zostało w północ
nej części miasta, a jego centralnym punktem był Bałucki
Rynek i pl. Kościelny. Był. to
rejon z:imieszkaly w przeważa
jącej części przez biedotę ży
dowską, a
jednocześnie rejon
o najbardziej zaniedbanej infrastrukturze komunalnej. Cały
teren o powierzchni 4,13 ha
został
otoczony drewnianym
parkanem wzmocnionym drutem
kolcząstym, . zaś dookoła
- z
zewnątu ustawiono posteknięte

Foto: Witold Werner
Pod oknami „Odglosów" już od kHku tygodni stoi wrak autobusu marki „Ikarus". Niestety, nie ma on ani numerów rejestr:icyjnyc11, ani też napisu na drzwiach. Bardzo jesteśmy ciekawi,
kto i dlaczego postawil go wlaśnie tutaj, a nie w skladzie zlomu?

raz nr 5 kończąca bieg na ża
b1eócu przy tarach kol.~jowych.
Bilet
tramwajowy kosztował
wówczas od 10 do 20 fenigów,
ale na „gettowski" odcinek tych
linii można było wykupić bilet specjalny w cenie 5 fenigów. Na liniach 1 i 7 odcmak:
ten był liczony od pl. Wolności
do krańcówki „Julianów", a na
liniach 3 i 5 również od pl.
Wolności do skrzyżowania Jłi
potecznej z Limanowskiego. Bilety te można bylo wykupywać
u konduktorów bądź
od
października 1941 r- - w dwóch
automatach. które. zostały ustawione na przystanku przy ul.
No wo:-r.icjs:dcj przy Północnej
i na kra:'icówce „Julianów" (inna wersja mówi, że na Zgiersk iej przy Julianowskiej oraz,
że · było
tych automatów 4
sztuki). Bilety sprzedawane z
automatu były podobne do obecnych
biletów kolejowych,
miały kolor żółty, a odpowied-

Getto w lodzi podzieliło miasto na kilka części. Tramwaje przejeżdżały przez getto zamknięte. Tramwajarzy
kontrolowało gestapo.

pory łód?.lde tramwaje ~siada
ły tylko drzwi 1 p<>mostu do
wnętrza). Poza
tym zabezpieczono ich okna przed możliwoś
cią nie kontrolowanego otwarcia.
W wyniku tego spotkania w
niedzielę 15 listopada 1942 r{)ku
uruchomiono linię tramwajową
na Doły z tymi wagonami przez
getta ulicami Franciszkańską
i Brzezińską. Natomiast ruch
kołowy w tamtym kierunku do
likwidacji getta odbywał się w
dalszym ciągu okrężną drogą.
Do obsługi tramwajów na tej
linii
skierowano początkowo
wylącznie Niemców lub volkadeutschów, którzy musieli być
wcześniej zaakceptowani
przez
gestapo. Później, gdy stopniowo wysyłano ich na front,
miejsce ich zajmowali Polacy,
ale -zawsze kolejne kandydatury
musiały być akceptowane przez
odpowiednią komórkę
gestapo.
Ruch na tej linii odbywał się
w ten sposób, że tramwaj jadący od strony miasta zatrzymywał się przed posterunkiem
granicznym getta ustawionym
na ul. Franciszkańskiej przy
Smugowej, tutaj nastęPowało
zamknięcie wagonów a nawet
początkowo
ich plombowanie.
Otwierała się brama i tramwaj
ruszał. Motorniczy musiał przejechać przez getto nigdzie się
nie za.trzymując, do posterunku na ul. Brzezińskiej przy ul.
Głowackiego.
Już na drugi dzień

Na twój' telefon czekają redaktor1y:

9 lipca -ANDRZEJ KAROLCZAK 13 lipca 16 lipca -

ROMAN KUBIA;K PAWEŁ

godz. 10-16

WOJCIECH źRóDLAK

godz. 10-16

TOMASZiEiWSKI -

godz. 10-16

Oby'Watel (nazwisko i adres 2'11a.ne redaik.cj;i) $kaŃY aię, że
nie otrzymał paszportu tylko dlatego, iż i.stnieje przy1puszcz;:!nie, że nielegalnie przedłuży swój p<>byt za granicą. Krysty.
na Zarajczyk jest oburzona sprawą przecieku temaitów - egzaminacyjnych z matematyki: zastanawia się jak do tego doszło
I kto na tym skorzystał, zaś Stefan Nowakowski, wynajmują-:
cy od 13 lat mieszkanie w Lodzi, przy ulicy Wólczańskiej 85a
oraz. jego żona, rezydująca w hote-lu robo.tnkzym, nie dostają
zgody na :ziameldowanie w mieśde.
Nieprawdą jest twierdzi jeden z Czytelników Iż można
zamieścić w łódzkiej prasie eksprespwe
ogłoszenie z dnia na
dziei1. Zdarzyło mu się czekać w R:olejce
do Biura Ogłoszeń

tylk{) po t{), aby dowiedzieć się, że miejsca_brak.

Dwóch Czytel.nilków ma pretensję do „Odgło.sówH - pierwszy
(anonim) za niewłaściwą tonację relacji o wizycie Jana Pawła
II w Łodzi, a drugi, Jarosław GrzegorzewskJ, z.a Wlkładkę poświęconą czterdziestoleciu Łódzik.iego Wydawnictwa P.rasorweg{),
Z wld~k!. wynika, iż w tym samym czasie 'wydaiw:nictwem kierował.o<- dwóch naczelnych dyrektorów. Przeprasza,my! (Stosowne
wyjaśnienie znalazło się na kolumnie Listy - Opinie - Pole· miki w poprzednim numerze).
Kornel Kaczorowski' •porusza problem :mieszkań własnościo
wych i nieprawidłowości w opłatach za śwrl.adczenia. Dzie-je
• się to wbrew de-cyzjJ Trybunału Konstytucyjnego,
Od pierwszego lipca nie będzie już wolno ocieplać
domów
azbest{)wymi, które są zdecydowa:n.ie
sZlkodhl!we dla
zdrowia. Ale do pierwszego lipca było jeszcze trochę czasu,
zatem wiceprezes spółdzielni mieszikaniowej „Lokator" postanowił uszczęśliwić pókii co azbestem jeden z bloków 'Przy ulicy
Ur.zędnicze.j. IX>nc•oi o tym oburzony obywatel.

płytami

Oburza się również Marek Dronimi. z Bełchatowa. Syn. uczeń
Podstawowej nr 10, przeszedł do piątej klasy i zd~ł niepotrzebne mu już podręczniki z klasy czwartej. Pokleił Je, poreperował i zdał, ale za jeden, wyjątkowo :wżyty, na k·tórym
wyk.sz.tałciło się już pa·rę roczników, musiał zapłacić. Tymczasem wręczone mu podręczniki do klasy piątej
są w jes~cze
gorszym stanie i dosłownie rozsY'Pują się w palcach. Pomijając fakt haniebnie zmaltretowanych P9'dręc2'!Ilików Marek Doronina zapytuje, co dzieje się 1 pieniędzmi, ikt6re ściąga &ię pd
biednych dzieciru_l{ów.
Szkoły·

runk! policyjne co 50-100 m
tak, że każdy wartownik miał
w za.sięgu wzroku dwóch innych z prawej i lewej strony.
Łódzkie getto składało się z
trzech części. Część wschodnią
i
zachodnią
rozdzielała
ul.
Zgierska, natomiast cz.ęść zachodnią ulica
Aleksandrowska
(dziś
Limanowskiego) dzieliła
na północną i południową. Zasadnicza część getta znajdowała się na wschód od ul. Zgierskiej sięgając aż po cmentarz.
żydowski na Dołach. Na półno
cy sięgała ulicy Inflanckiej, a
na południu ul. Północnej.
Umieszczenie getta w tej częś
ci miasta wielce skomplikowało ruch kołowy i pieszy w kierunku na północ i pólnocny
zachód oraz wschód od miasta.
Najszyb 'e .,.,., z ko ~e~$~i
- okupant uregulował kwestię
ruchu na Zgierskiej i Limanowskiego. Otóż obie te ulice,
a wlaśctwie tylko ich środek
bez chodników, pozostawiono
jako „aryjskie" ciągi komunikacyjne z zastrzeżeniem, że
mógł się po nich odbywać wyłącznie ruch kołowy przy bezwzględnym
zakazie zatrzymywania się na odcinkach przebiegających przez getto. W tej
sytuacji piesi „aryjscy" z.ostali
zmuszeni do korzystania na
tych odcinkach obu ulic· z komunikacji tramwajowej.
W tym czasie Zgierską kursowały · tramwaje czterech lin:i~
nr 1 l 7 miały krańcówkę na
„Julianowie", nr 3 z krańców
ką przy skrzyżowaniu ul. Hipotecznej 1 Limanowskiego o-

Jak się okazuje, czynny od pewnego czasu nasz dr,żurn:r tel~
fon, za pośrednictwem którego ndaktorzy „Odgłosów ~owiad~Ją
się zarówno .o klopotach- i bolączkach naszych czytelmków! Jak
i w ogóle o niedomaganiach życia codziennego w tej czy innej
miejscowości, staje się stopniowo pewnego rodzaju instytucją interwencyjną, potrzebną coraz szerszemu kręgowi zainteresowanych.
Spośród spraw, o których powiadamiali nas czytelnicy w ubiegłym tygodniu sygnalizujemy tu dziś następujące:

A Mieszkańcy budynku przy Rzgowskiej 72 uskarfają się na
przerwanie remontu, który miał zapewnić lokatorom wodę jeszcze przed minionymi świętami Bożego Narodzenia.
W dodatku
z szamba wylewają się nieczystości, a na podwórzu grasują szczu·ry.

A

Ktoś inny, a mianowicie
amator piwa,
zarzuca sklepom
sprzedającym piwo, że nabywają
je w różnych przypadkowych

browarach i to raz w większych,
raz w mniejszych butelkach,
a nierzadko warunkiem nabycia piwa (jeśli ten cenny napój akurat się pojawia) jest zwrot takich, a nie innych butelek, czasami
jednak butelek w ogóle się nie skupuje z braku pojemników I odsyła się klienta z kwitkiem Trudno nie przyznać naszemu ~oz
mówcy racji, że ze skupem rozmaitych opakowai\ bywa całkiem
kiepsko, tak jakby to mało kogo obchodziło.
t

A

Zadzwonił

też poirytowany
czytelnik, który przyjechał
2 lipca ze wsi specjalnie do Lodzi, żeby zaopatrzyć się w nawozy ~ztuczne do swego sadu, ale w sklepie ogrodniczym przy ul.
Piotrkowskiej dowiedział się, że sprzedaż niektórych artykułów
jest wstrzymana do odwołania ze względu na podwyżkę cen, nie
sprzedano mu więc m.in. stojącego na półce ,.Agrovitu" za 980 zł.
W ślad za tym zatelefonowaliśmy do centrali zaopatrzenia sklepów ogrodniczych na ul. Morgową, gdzie potwierdzono ten stzn
rzeczy, usprawiedliwiając się , iż już jutro (tj. 3 lipca) udadzą ~ię
do sklepów ekipy przeceniające. Nasz czytelnik słusznie uwaza,
iż jest to opieszałość karygodna, tym bardziej, że tego rodzaju
środki powinny być .w stałej sprzedaży.

A W nie dość jasnej dla nas sprawie paszportowej
postaramy się uzyskać odpowiednie wyjaśnienia.

p. J. Ch.

REDAKTOR DYŻURNY
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.LATO W MIEŚCIE nie jest
.przyjemne, chyba że jest to
całkiem obce. najlepiej
zagraniczne, peme zabytków
· miasto. Niestety, wlększ.ość
z nas musi spędzać wakacyjne
miesiące, w najlepszym
przypadku chociaż jeden z ni.:,..',
we własnym. Na pociechę
pomyślałam więc, że w obcym
mieście fatwo zabłądzić, a w
swoim - mogę dojść do
sklepu, w którym robię
codzi!mne żakupy, do kiosku,
gdzie każdego rana kupuję
papierosy i. w kilka innych
handlowo-usługowych miejsc
z zamkniętymi oczami,
doskonale od lat znaną drogą.
Wkrótce jednak okazało się, że
owszem, mogę, ale tylko od
września do lipca.
W WAKACYJNE MIESIĄCE
nasze codzienne drogi i dróżki
' zmieniają się niespodzianie i
co najmniej kilkakrotnie.
Przykład z ostatnich dni : w
domu zabrakło papierosów i
cukru. Było kilka minut po
godz. 16. Wybrałam się więc
najptervb- do kiosku. Najbliższy

ni nadruk informował o odcinku·, na jaki były ważne.
Natomiast sprawa pr:tejazdu
przez getto ulicami Pra.nciszkańską i Brzezińską (dz1s Wojska Polskiego) była M1:az1ej
slcomplikowana, 3lbow1em ul:ce
te nie :i:ostały wydzielone z obszaru getta i do końca 1942 r.
ruch dla „aryjczyków" w kierunku Dołów odby\.,ał się okrężną drogą.

1942 r. odbyło
spotkanie szefa łódzkiego
gestapo O. Bratfisch'a orar. komisarza do spraw getta tamże
G. Fuchsa z przedstawicielami
tramwajów miejskich („Litzmannsti:idter Elektrische Strassenbahn - LES) w sprawie
wznowienia komuntkacji tramwajowej ·na tym odcinku. Sednęm prQblemu, .lrtór,Y rozważa
no, było ~cisłe odizolowanie jadących
tramwajem „aryjczyków" od mieszkańców getta. Z
tą myślą przedstawiciele dyrekcji LES pokazali pierwsze er.tery wagony specjalnie przystosowane do ruchu przez getto,
stąd później wsr.ystkie wagony,
które jeździły na tej trasie
tramwajarze nazywali „gettowskimi".
Były to dwa wagony silnikowe: „Lillpop III" - nr bocz.
158 i „Sanok" - nr bocz. 2~
oraz dwie doczepki: „Legnica"
- nr bocz. 523 i doczepka bę
dąca
własnością
tramwajów
podmiejskich 1 nr bocz. 103.
Przeróbki
polegały
przeda
wsz.ystkim na zamontowaniu w
nich drzwł na pomostach, któire mogły być ryglowane (do tej
11 listopada

się

domu - zamknięty od dawna
z powodu braku pentonelu.
W nutępnym, nie zakończył
się jeszcze trwający od
tygodnia remanent. Kolejny
kiosk także nieczynny, jak
wynika z informacji na· szybie,
odbywa 11ię właśnie przyjęcie
towaru, choć w środku nikogo
nie ma. Nic to, pom~lał.am,
papierosy będą także w sklepie.
Z POWODU CHOROBY
PERSONET.:.U zamknięty byt
mały sklepik apozywczy na
mojej ulicy, z jednoosobową
obsługą, Trochę to może
dziwne, t.e pani ekspedientka,
która w doskonałej formie
przetrwała styczniowe mrozy
i zimną wiosnę, zachorowała
akurat gdy znacznie poprawiła
się pogoda, ale i tak się przeciei
zdarza. Trzeba było pójść dalej,
do dużego sklepu wzorcowego,
czynnego zwykle do g{)dz. 20.
Ten był także zamknięty, na
dr.zwiach wisiała informacja,
że przez cały lipiec czynny
będzie w skróconym (o cztery
godziny) czasie z powodu
urlopów zalogi. Personel sklepu
też ludzie i urlop mieć mwl.
Wiadomo, że większość
stanowią kobiety, często matki
dzieci w wieku szkolnym,
muszą więc wykorzystywać

urlopy w wakacje, ale„. jest
to największy i
najwygodniejszy dla klientów
sklep na dużym osiedlu, a na
dodatek wzorcowy. Jeśli tak
wygląda wzór. to trudno si~
dziwić, że naśladują go także
sklepy „zwykle", .mniejsze.

po otwarciu ruchu na tej linii wykoleiła się
doczepka jednego 1
tramwajów w trakcie przejazdu
przez getto. Powtórne wstaW\fenie jej na tor trwało bardzo
długo albowiem zamknięci
w
niej ludzie mW!leli najpierw czekać ·na przybycie
specjalnego
oddziału
policji niemieckiej,
który wypuścił ich z wnętrza
i pilnował do chwili ustawienia
wagonu na torze, aby nie zetknęli się z mieszkańcami getta.
Tramwaje „aryjskie" kursowały wyłącznie prawym torem
w jedni\ i drugą stronę, lewym
jeździły
wagony żydowskiego
tramwaju.
Jak wynika z zapisu w
„Kronice getta łódzkiego", w
wyniku długotrwałych atarań
Podejmowanych przez zanąd
getta, okupant wyraził zgodę
na uruchomienie specjalne, wyłącznie towarowej, komunikacji
tramwajowej. Przekaza·nie taboru nastąpiło 13 września 1941
roku. Były to dwa wagony silnikowe oraz kilka wagonów
towarowych ze składu taboru
tramwajów ip0dmi,ejsldch i 11').ii!~
skich. W przewatające} części
były
to wagony w .znacznym
stopniu wyeksploatowane. Mię
dzy innymi LES przekazała do
getta wagon letni sprowadzony
do Lodzi z Koblen<:ji. Prawdopodobnie o nim myślał jeden z
redaktorów codziennego biuletynu „Kroniki getta łódzkie
go" notując:
„Jeden wagon motorowy dosłownie przedpotopowego typu,
jak gdyby z rekwizytorni filmowej,
zamierzającej
kręcić
obraz z XIX stulecia".
Przekazane tramwaje miały
1lużyć do transportu towarów
pomiędzy
Marysinem,
gdzie
między innymi znajdowała się
bocznica
kolejowa, a Bałuc
kim Rynkiem. W tym
celu
wybudowano w bardzo_ trud-

CO TO ZNACZY
WZORCOWOSC? Teraz jut
chyba trudn<> precyzyjnie
odpowiedzieć, choć idea
tworzenia takich sklepów była
słuszna. Mialy one ocb:paezać
się :nie tylko sprawną i
fachową obslugą, ale także
ciągłością zaopatrzenia we
wszystkie podstawowe produkity
1 bogatszym nit w innych
placówkach asortymentem
towaru. Specja1ne przepisy
stwarzały kierownikom
placówek wzorcowych większą
samodzielność w zaopatrywaniu
się w różnych :.fródlach, co
poparte zostało systemem
bodf.ców, skłaniających do
1"0ZWijania inicjatywy. Może
bodźce byty za slabe, a może
tytul ,;wzorcowy" 1"0zdawano
zbyt licznie i łatwo, dość te
obecnie placówki te nie różnią
się od pozostałych.
W JEDNYM Z PIERWSZYCH
wzorcowych sklepów przy placu
Barlickiego można było dostać
przez jakiś czas niea,,iągalną
wówczas gdzie indziej kawę,
amerykańskie papierosy,
importowane wina. Po tych
wspaniafościach nie zośtalo ani
śladu. W moim osiedlu, w
promieniu dwóch przystanków
autobusowych, powstały aż trzy
wzorcowe - wspomniany już
największy „sam'', drugi, też
spory, z tradycyjną obsługą,
gdzie kupienie np. białego sera,
ciasta i piwa wymaga stania aż
w trzech kolejkach do różnych
stoisk i trzeci, niezbyt duży, w
którym prowadzona jest
sprzedaż towarów na kartki dla

nych warunkach zimy 1941-1942 r. sieć tramwaju gettoW•
sk!ego. Była to przede wszyat•
kim dwutorowa
linia od ul
Brzezińskiej,
Maryslńską, Ja.
giellońską (dziś
J. Kolińskie
go), InflanckĄ do bocznicy za
cmentarzem żydowskim na Dolach. Ponadto
zainstalowano
cały szereg
odgałęzień
od
\\'Spomnianej bocznicy kolejowej, do rzeźni
bałuckiej, do
centrali krawieckiej, na plac
wjlrzywny, węglowy I d<> od·
działu
krawieckiego
na ul
Jakuba.
(Gdzie
dokładnie
znajdowały
się te miejsca?)
Wszystkie te
prace
zostały
wykonane w ciągu 9 miesięcy
pod kierunkiem majstra komunikacji tramwajowej
Binema
Kopelmana.
Na
Bałuckim
Rynku wykorzystano przedwojenną krańcówkę
tramwajów
podmiejskich
do Zgierza
I
Ozorkowa.
Oficjalne otwarcie komunikacji tramwajowej w łódzkim
getcie
nastąpiło
2 czerwca
1942 r. na trasie Bałucki Rynek - Marysin.
Tabor był
obsługiwany
wyłącznie pnea
mieszkańców getta, którzy ZOi•
tali
1pecjalnle
przeszkoleni
przez specjałnie w tym celu
przydzielonego instruktora.
O komunikacji
w łódzkim
getcie
wspomina
nieznany
autor pamiętnika odnalezione•
go na terenie obozu oświęcim
skiego:
„Jak jest Cl jut wiadomym
z moich listów, istnieje tu u
nas w getcie tramwaj służą.
cy jako środek transportowy.
Dość często
jednak zabiera
robotników do miejsca pracy
I z pracy do domu. Od czuu
do czasu jadę nim
również.
Mam w tym podwójny cel: po
pierwsze, w getcie trzeba oszczędzać nogi, a zwłaszcza otiuwie. A po drugie,
to jest
dla
mnie, jak I dla Ciebie,
bardzo interesujące by pod&luchać
rozmowy
prowadzone
przez robotników, albo wdać
się w rozmowę. Dowiaduję siQ
u nich o wszystkim, co się dzieje w getcie, a co najważniej•
sze, to, o czym się n;iówi".
To specyficzne przedsiębior
stwo tramwajowe działało do
momentu likwidacji łódzkiego
getta, czyli do p<>łowy
1944
roku, a tabor
powrócił
do
miejskiego
i
podmiejskiego
przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Sladem tej komunikacji
było wyposdenie
wszystkich
wagonów typu „LillP<>P"
jut
po wojnie w charakterystyczne, łamane drzwi wejściowe.
. (\ .,.

-

PS. Pedjęte zostały prace ba- '
dawcze
nad
komunikacją,
tramwajową w łódzkJm getcie,
które chcielibyśmy uzupełnić o
wspomnienia. ludzł z nią, zwl1'zane. Poszukujemy
oryginalnych zdj~. dokumentów, biletów tramwajowych. Chcielibyg.
my również ustalić dokładny
układ słecł tramwa,fu gettow•
1kiego.
Wszelkle
Informacje pro11lmy 1'ierować pod adresem
redakcji bądź Muzeum Historii
Ruchu Rewolucyjnego, Oddzi:\I
Radoi.mszcz, ul. Zgierska. 14'7,
tel. 5'7-93-34.

•
diabetyków (może dlatego
wła§nie zasłużył na tytuł
wzorcowego?) a poza tym o
wzbogaconym
asortymencie nie ma mowy. Vv
ostatni piątek brakowało tam
nawet sera żółtego i masla.
Takich wzorów to ja nie chcę
i, na wszelki wypadek,
postanowiłam do końca wakacji
robić zakupy w centrum
miasta. Tu także niektóre
placówk) zamknięte są lub
krócej czynne z rozmaitych
powodów, ale przY'?lajmniej
położone niedaleko sie'bie, więc
handlowe wakacj.e nie są tak
uciążliwe, jak. w odległych
dzielnicach. Bardzo uciążliwe
jest jednak targanie
wyładowanych siatek
zatłoczonym autobusem.
CZY DROBIAZGIEM
SĄ TYL.KO
nieczynne sklepy, kioski l
pralnie, nasilające się każdego
roku latem trudności z
zakupami podstawowych
towarów, brak biletów po
9 zł i konieczno§ć kasowania
jednorazowo po kilka sztuk
,.składankowych", kupione w
godzinach rannych mleko,
którego nfe można jUŻ
przegotować i jeszcze setki
drobnych uciążliwości. Nie
trzeba jednak irytować się
drobiazgami - wakacje trwają
tylko dwa miesiące, a potem
wszystko wróci do normy. Do
następnego sezonu.
żadnym

AGATA
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Przed la ty przeżywałem fascynację średni o wieczem . Staram
sobie p rzypo m n ieć. od jakiej przeczytanej ksi ążki zaczęło si ę
moje uwielbienie dla tej epoki. Może J:o był Huizinga i jego ,.J esień średniowiecza", może Le Goff i „Inteligencja wieków ś1· c 
dnich" - nie wiem. Co mnie w średniowieczu urzekało? Chyba
jego różnorodność, jego zmienność, wielość kontrastów, mistycyzm. baśniowość pomieszana z lęk.iem I okrucieństwem, świat
zaludniony przez rycerzy I !eh piękne wybranki, okrutnych, ale I
dobrych królów, poważnych mnichów· I wszelkiej maści rozbójników.
Powie ktoś, że to spojrzenie tradycyjne, tak się patrzy na dzieciństwo i młodość zmitologizowane przez mijający czas, który
wciska w obraz swoje niczym nie skrępowane macki fantazji. Pewnie to prawda, ale pueclei odrobina fantazj.! nikomu jeszcze
nie zaszkodziła, nie licząc oczywiśde Don Kichota i kilku inny.eh
mniej wa.mych. I mimo to, że wymieniłem przed chwilą ks i ą
żki, których autorzy w bardzo poważny sposób podchodzą do tematu I nie ma u nich żadnego mitologizowania, to jednak takie
fantastyc2lne obrazy średniowiecza są jakby ziikodowane w naszej
świadomości i ani rusz się Ich pozbyć.

I

1!ę

u żywa ją

Nagle

Ale jak
się

zastępstwo

„Ch"
czy "B"?

.

wiadają, ż.e

stara

miłość

Ranek, 30 czerwca. Około goz
wysłuchuję
dziny ósmej
pogaprzyjemności ą kolejnej
dank:~ ję.Zykowej w wykonaniu
:Pćllli redakt<Jr Tułow ieckiej i
doktora Markowo;kiego Mąd re.
niebanalne, zabawne i pożyte
czne. Pół godziny późn iej ser w is trójki, a w n im depesza,
zdanie
której najważniejsze
brzmi (cytuję z pam ięci): „.profesor stwier.dził, że tylko zapobieganie jest skuteczną profilaktyJtą w waLce z AIDS"
Za to z.danie redaktor PAP
(lub jego radi<Jwy kolega) pow in ien dostać specjalną nagrouwagę
dę! Zwróćcie paii.stwo
n a precyzję i absolutną odwracalność i komplementa1·ność tego zwrotu. Moi.ina tak: „za.pobieganie jest slmt e c zną pr ofi'l aktyką" , a mo.żna i odwrotnie :
„profilaktyka jest skutecznym
zapobieganiem''. P i ękne, logiczne, zwarte, no... naukowe, Po
prostu!
Jak czytelnik był łaska w 5i ę
już domyślić, rzecz będzie nie
na temat radia an.i PAP, ani
na wet o AIDS, tylko na m<>i
ulubiony temat języ.kowy. Ale
nie o poprawnośc i, me. Uwaga! ~ ędZie o .,br zydktch wyra.zach .„
K iedykol wiek sł ysL.ę. że gdz.: eś
głos o k ulta m ktoś zabrał
100
tu r ze ję zyka. to sta wiam
przeci w jednemu, że wypłynę 
ła ta sprawa. Oc zywiście ja ko
straszliwe zagrożenie. zachwaszczanie, kalanie itp. Podczas,
marginalna
gdy jest to rze.cz
dosyć w oorównaniu ze stra~ z 
li wy mi szkodami, jakie czym
naszemu językowi biuro}craitycmy żargon, pseuodointelektua lny bełkot itp. plugastwa. N'.e
mów ;li
chodzi o to, ż.ebyśmy
log:cz.nic.
lad n ie, .popra Willie,
i pi:>mie
żebyśmy w mowie
indyw is tar ali się zachować

tak I ta moja do średniowiecza muinną, Jednak mądrzy ludzie ponie rdzewieje. Biorę do rękd ks·i;iżkę,

większość miłości,
skonczyć, przeszła

w

czytam:

„Bardzo mato ludzi - pustkowia, które ku ;zachodowi, ku pół
nocy, ku wschodowi ogarniają coraz większe niezmierzone przestrzenie i wreszcie pokrywają wszystko - ugory, bagna, kapryśne rzeki i landy, zagajniki, pastwiska, rozmaite kalekie postaci
lasu, jakie zostawia za sobą pożar - niskie poszyci e i dorywcze
zasiewy, stosowane po wyp_a ieniu - tu.. i ówdzie polany, czy!i
;ziemia już niby ujarzmiona.. ale tyllco w części; bruzdy orne
płytkie, śmiechu warte, takie, jakie w apornej glebie mogły wyorać drewniane narzędzia ciągnione przez chude woly ... " .
Mógłbym dalej cytować, bo opis to piękny, ale kto zainteresowany - niech sam przeczyta; w roku 1986 ukazała się książka Georgesa Duby pt.: „Czasy katedr - Sztuka i społeczeństwo 9801420''. Zasii;idlem do niej z wielkim zainteresowaniem i nie L<lsię, bo praca to wielce ciekawa. Autor pokazuje zależ
między społeczeństwem a światem sztuki, mówi o czynniwarunkujących działalność artystyczną. Bo w owych ezasaclT

wiodlem
ności

kach

sztuka powstaw.<la na styku wielu antagonizmów, na przyktad

klerem a rycerstwem, a oddawała przede wszystkim sakrum, bo kaida twórczość, choć jej przedmiotem byla mater ia,
korzenil! swoJe miała w duszy, a jeśli w duszy, to oczywi ście w
Bogu. I jeśli forma oddana byla we władanie artystom, to treść
danego dz1ela podlegała teologom. Duby napisał:
między

„Chcąc więc zrozumieć sztukę tamtych czasów,
cjologią czy ekonomią należy zająć się teologią".

bardziej

niż

so-

Suger, mnich z opactwa Saint-Denis-en-France, z nazwiskiem
którego łączymy początki nowego stylu zwanego gotykiem, nie
bo
przebudował swojego opackiego kościoła, by było ładniej .
taki akurat miał pomysł, ale dla chwały Boga. A odchodzenie od
mroku romańskiego do światła, którym cieszy się gotyk, miało
swoje głębokie uwarunkowanie w teologii. Nowe budowle kierowały si ę w stronę Chrystusa, oddawały Wcielenie. Maria odgrywa\a we Wcieleniu rolę niezwykłą. Stąd właśnie prawie wszyskie katedry budowane w średniowieczu są pod wezwaniem Matki Bożej.
„Nowa sztuka, której Suger byl twórcą, jest holdem dla syna
człowieczego ( ...) Odrzucała majaczenia senne, monstra, rozpętant>?
wyobrażni. Głosiła prymat wartości plastycznych".

form ę
dualny styl, żebyśmy
swej wypowiedzi dostosowy·w a-

Nie
li do tematu i klimatu.
chod:r.i o to, żeby - broń Bow kisiątce, gazecie, raże! diu, TV czy w kiinie k:t<>ś nie
.zaklął, nie na:c:iwał po imieniu
rze.czy, sprawy czy 0°soby, kitóra akurat na inne .i-owo n ie

Przed trzema laty przeglądatem dość dokładnie książkę George'a Hendersona pt. „Wczes~lredriiowiecze", teraz wydaje mi
1ię, że moi.na prace Hendersona i Duby czytać w kolejności, bo
jeden omawia styl romański, drugi aotyk, a więc książki te jakby się uzupełniają. Przy okazji wspomnę o jeszcze jednej ksią
żce. Niedługo po „Czasach katedr" ukazała 1ię następna poo:ycja
tego samego autora pt. „Rycerz, kobieta I ksiądz - Małżeństwo
w feudalnej Francji", ale o tej, równi• interesującej, książce
może już innym razem.
Wracam do „Czasów' katedr". Autor zajmuje się także literaśredniowiecze,
turą, uważa, że dziełem, które najpełniej w;Yraża
jest „Boska komedia". Duby napisał wprost, że jest ona także
katedrą i podobnie jak jej siostry budowane z cegły, pn-ie się
&łowem ku niebu. „Jak nakazuje hierarchia śwatla Dionizego

zasługuje.

Aeropagity, i za wstawiennictwem świętego Bernarda, święteuo
Franciszka i Mar11i Pann11, prowadzi ku miłości, która poruaza
gwiazdy".
I tutaj uwaga na marginesie: otóż dziś troch• rzadziej zagląda

my do dzieła Dantego. Ale myślę, że można byłob1 wykorzystać
radę, której udzielił w jednym ze swoich esejów wielki miłośnik
i znawca „Boskiej komedii" Stanisław Vincenz, a mianowicie, te
dzieło to należy czytać we fragmentach, od czasu do ·cza.u, bez
jakiegokolwiek prZlIIlusu.
Sztuka od swej li tylko religijnej funkcji zaczyna odchodzić w
wieku XIV, kiedy twórcy przestają poprzez sztukę WYJaśniać harmonię świata i miejsce człowieka w owym ładzie, artysta „oddal
powie Duby.
aię w służbę człowiekowi" Oczywiście sygnalizuję tylko niektóre z problemów, które pojawiają si"ę 'W książce, uważam, że praca warta jest dokładnego
wszystkich miłośników 1otyku, a
przeczytania w całości przez
jest Ich, jak sądzę, wielu. Ponieważ sam darzę dutą sympatią
epokę wieków średnich, wolę ją na przykład od tak wychwalanego w szkole renesansu, cieszy mnie myśl, którą znalazłem w
o
kśiążce Delumeau pt. „Strach w kulturze zachodu" (pisałem
tej pracy niedawno):
„Trzeba więc dokonać korekty tego, co naptsal Burckhardt o

Na początku zacytowałem kilka zdań wybranych z pierwszych
stron „Czasów katedr", by pokazać piękno l lekkość języka jakim jest napisana ta książka. Bo htstoryk, o czym jakby dawno
się już ZBP')mniało, powinien być także pisarzem. Na okładce jest
kilka zóań od w,Y{lawcy „język MŚ, jakim ;je!t na.ptsan.a ksiqżka,
pozwala zaliczyć jq do literatur11 pięknej, a nawet bardzo pię
kne;''. Nic dodać, nic ująć!
Na koniec jedna tylko uwaga: książki tego typtt powinny jednak ukazywa~ się z ilustracjami. Ułatwiłoby to na pewno czytanie, a i zbliżyło w jakiś, sposób epokę.

TOMASZ A. WŁODKOWSKI
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I oto przedstawiam państwu
nowego pur)'5tę: jest to nauczyciel z KrakiOwa, z tytułem
(nie zdziwiŁbym. 'iię
doktora
~dyby to był do:ktor filolo.gii),
który plsze do „Przegląidu Tygodlniowego" (nr 25 1. czerwca
br.) Hst, a w tym liiłcie nec.zy
prcr.edstawia haniebne.
Oto. w wydanej PrzM „Illikry"
„Czło-..V'iek plut"
powiŃOł SF
Fl'ederlk& Pohla jest 38 iłów
,.ipaslrudnych" na 300 ~ac·h
tek.tul A w otóle - jak auwua Plft dr - kls.!ątka je.st
Nle.tety,
dobra I ciekawa.
przeczytaJ j ' syn P. dr. I
- Tllikie wyrazy - .zauwała
- można przeezyitat
dokt<>r
PI'ZY
wy:pi.sane na parkanie
dworcowym szalecie. Dalej p itakdch i nie
sze: - Wiem,
tylko taikich wyirażeń motina s ię
w &2'llrole nasłlllchać ..•
Jesteśmy w domu. W 1Zko,le
,,imotina się nasłuchać". „motna przeczytać na parkanie", ale
w ~'1ążce? Tfy, ha{\iba.
Popatn:cie państwo, czego to
doktor nie wymy,AU, Jó\Vłaszc za
gdy jest s Krakowa! Ąnaitemę,
moiklewy, al1\atemęl Na k'61ąż
ki...
Umówm:r &i~ raz wre.sz:cie,
panie ddldorze: Są te „wyrazY" czy ich n ie ma? Są, 1am
pan o ty.m pLlze. Używać ich
nieładnie? Aru>, nieładnie. Gdzie
ich nieł.adnie ut:rwać? Na l)ło
cle. w towarzywklej :roi.mow~e.
kiuJJWiralnym
no, w ogóle w
towar.zysbwie. Jak akłonić mło
dzie! do tego, teby ich utycia
Wolne
zantechała'!' Zakazać?
z111kazuja i
żarty ..• od stuleci
skutek znamy obydwaj. Pozwaale
lać? To może pnesada,
pok a z yprzede WIH}"Stldm
w a ć (nie de1ygna.t:r, nie). Pokazać na pmydd9dad1, wyjałnić, na czym polega Ich go r-

u

renesansie. Byl on wyzwoleniem czlowieka tylko dla nieliczn11ch:
Leonarda, Erazma, Rabelais'go, Kopernika itd., a.le dla WiikSZości czlonków elity europejskie; b11l poczuciem slabości".

•

ich (bo

używają

prze-

c ież! ) ludzie kulturalllli.
Oczyw iś cie, można sobie wyobrazić, że powieść SF przetłu'

maczymy w ten sPOsób. a,b y
nie szargać. Taka np.
&eenka: Ktoś (w powlieści) robi
świń
jakieś niewyobrata1tte
stwo. Drogi bohater, w złości,
w sytuacji ekstrema.lne,j, w zaty 1 ..•
grożeni·u. w~zykuje: synu!. C.o robi kultura·lnY tłu
macz? Sk>reśla „,t akiego 1yna"
i pi-sze np.: - ty brzydalu!
Cnota µchowana a jaikli. znakomity efek•t lite.rack1!
Jeśli zechPanie doktorze!
ciałby pan w kla8ie, na lekcji
święrości

Dziwna milośc
do śre·dniowieeza
siała

~k o . kt óre tych słów nadużywa.
oONi ed zicć o tym k iedy i jai-:

/

1'1 o U.

Np, pokazad

łrodowl·

poprowadzić 1. całą d<Jlk.toiiską,
powagą temat „obscena słowne
w ży ciu i litera•tmrz.e" wyblo·
Kiraikowa.
rę s ię do Pana, do

Przejdzie pan do hilltoriil (Ni e
dzięki mnie, oczywiiście).
wolałbym,
A swoją drogą,
teby mój syn czytał te ~wiń
stwa w książce n iż na płocie.
Przynajmniej wiedziałby, że peW111e ,.brzydkie słowo" pisze s i ę
przez .. eh" a nie „h" ...

ANDRZEJ
KARO'L

•
Lewym

okiem

wa, wciąt pełna ludzi, w samym centrum miasta została
gruntownie wyremontowana w
sposób prawie niezauważalny
dla klientów. Jeden dzień, sło
wnie jeden dz.ień, była nieczy1 na, pou tym wszystkie prace
wykonywano nocami, wymieniono wykładziny podłogowe,
lokalu.
WY&trój
zmieniono
Niech „Dom Książki" zapyta,
jak 111· to robi? J eżell w swoim lokalu nie potrafi dokonać
hortexoweao cudu, niech od•t'lPI ten lokal komuś innemu,
kto to potrafi. Myślę, te znajdą się chętni choćby w postaci ajenta.
Naprawdę trudno namawiać
do oszczędności pojedynczych
ludzi, do skromnych, groszowych ograniczeń, kiedy jednocześnie dokoła widzi się wyrzucanie na wielką skalę pieniędzy w powietrze.
I jeszcze parę słów o remon·
cie mieszkań prywatnych. Odnawianie mieszkania nigdzie
chyba nie jest takim kataklizmem jak u nas. Przesuwanie
szaf, wynoszenie ksiątek i rozmaitych drobiazgów to jest
ogromna praca. Praca ponad
siły, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają sami emeryci lub same
kobiety z dziećmi. Potem przychodzą malarze, nie mają nawet własnych wiader, mydła,
farby, trzeba Im to wszystko
dać, wreszcie machają pędzla
mi nie bacząc na nic, zostawiają po sobie grubą, wielokolorową warstwę na podłodze,
zachlapane szyby, pochlapane
meble, żyrandole, wszystko. Po
odejściu malarzy czek.a mje11·z ·
kańców jeszcze tydzień \Vielkiej mozolnej pracy. A jak to
jest gdzie indziej? Widziałem
w RFN jak do mieszkania
trzypokojowego przyszło dwóch
robotników,
cudzoziemskich
zsunęli meble na środek pokoju, okryli wielkim płatem folii,
taką samą folią zaciągnęli okna, przykcyl! podłogę, spokojnie malowali nie chlapiąc, nie
brudząc, zwinęli potem wszystkie te folie, rozstawili z powrotem meble, jakby Ich wcale nie było, a mieszkanie odnowione. Taką folię podłożą
pot em p r. cl hv'"r" nt i do nowego
mieszkania pójdą znowu z czystą.

Cud

proste;
jakie to
Prawda
priiktv(':r.ne. niewyszukane. ile
niepotrzebnego truoszczędza
du. ile nerwów. jak bardzo
godne naśladowania?

w

WŁODZIMIERZ

KRZEMIŃSKł

„Bortexie"

•
Czy tam co dzieil. w prai;ie,
w radio i w telewizji
wezwania do oszczędności, do
marnotrawatwa,
ograniczenia
do aoapodamości i ra1tdnoKi.
Pr.zechod~ co dllień ulicą Na·
rutowicza i co dzień mi.jam
wielki sklep na roau ulic1 Armii · Ludowej. Tu była przez
wiele lat kligamla, pamittarn
słyszę

wcześniej

jak

1•-

•i•

chol erną atestację!

W Gorzowie Wielkopolskim
lekkoatleci AZS A WF Gorzów
trenu.j ą w parku i w lesie, bo
boiska. Natomiast
nie · mają
m iasto przekazalp stadion Warty PKP. W AZS A WF Gorzów
są mł<l<lzi chętni do trenowania,
ale nie mają gdzie I nie ma
ich kto trenować, bo na przykład tl·en er skoczków wzwyż
pr acuje za. .. 6,5 tysiąca zło
tych m ies i ęcznie. $miać się, czy
p ła ka ć? A może tylko czekać,
k iedy nadejdzie Zulus Chaka?
Wspominamy czasy, gdy pol-scy lekkoatleci zdobywali medale na stadionach Eurepy i
św i ata. To były piękne czasy,
to są piękne wspomnienia. A
rzeczywistość?

Sport

prosP9f()wała

tam w pierwszych latach powojennych prywatna restauracja, którit potem upaóstwowlono, wi41C zbankrutowałL Ale
od
pro1perowała
księgarnia
wielu 1at I miała ch7ba duq
frekwencjt. Od paru lat lokal
księgami J•t w remoncie, zapaskudzone na biało 11.yb7, w
środku nie dzieje •I• nic. To
b7 alt chyba ni• mo1ło l&darzyć w iadn1ftl kraju, *ebJ
1klep w tak dotkonał.1rft punkcie miasta 1tał tyle csuu aleezynny. ClekaW)' je1tem, eo
dzieje •I• a ludiml awl'2anY·
mi etatowo a tym włdftle
1klepem, r:z.y pnea te WH71tkle lata płaci Im alt za nic, n
bezczynne czekanie na łaskawe
zakończenie remontu przea lro1oś tam, esy pracuj' w innych
księgarniach? Racuj 1.iz„ te
tak właśnie jest.
Ciekaw.7 te:t Jettem ft1
przedsiębioratwo, które w pewnym momencie podjtło 1it re.montu, nawet 10 rozpoczttło · przecleł zamalowano szyb7, li·
sunięto książki, usunięto regaczy przedsltbloratwo to
ły 1obie wtedy jakiś
postawiło
termin ukończenia prac, czy
zapłaciło .OlidnĄ k~ aa niedotrzymanie terminu, ay ktoł
od niego tej kary t,dał? Cle·
kawy jestem ay, jetelt to
w1zy1tko •it nie atało, jet.li
·remontowe
przedsłtbioratwo
nie mogło sobie dac! rady, CF:f
„Dom Ksiąiki", który .jest
1torem tego lokalu serwal umow• 1 niesolidnym wykonawc11, oczywiście każ1tc sobie
zapłacM odpowiedni, kart za
zerwanie umoW)', rą poazukał
·
Innego wykonawcy!
W ł7JD mfeJllł!u dalbyna „Do·
mowt K:slążkł" dobr' rad,,
niech popatny na „Horte:it' •
Kawiarnia nłnml.ernfe r'Uc:hlł-

brana grupa p iłkarzy, którym
na le ż ą s ię atrakcyjne wakacje?
Nie tylko ja mam wątpliwości.
WieDziennikarz „Expressu
czornego" zapytał o to trenera
Woj~echa Lazarka, ale po kilod
ka zdaniach usłyszanych
trenera napisał: ,,Nie warto dalej cytować„."
W tej niby-kadrze j•t na
z
pr zy kład Krzysztof Ba·ran
ŁKS, którego PZPN ukarał za
niesportowy trY'b życia dyskwalifikacją z za.wieS@Jliem i
którego - swego czasu - trener Wojciech Lazarek odesl~ł
kadry. Nie
ze zgrupowania
mam nic przeciw Krz~ztofo,wl
Baranowi. Mam natom1a1t wiele przeciw tak~ej nlekonsek•
wen cji. Nie mozna przecleł 1
jednocześnie karać l nagradza4
wakacjami w USA.
A poza tym, w ogóle futbol
w USA stoi na tak wyeo1dm
poziomie, że mamy si• tam
czego uczy ć.
PZPN coraz bardziej brnie
w niekonsekwencje. Najpierw
karze poznańskiego Lecha zaza.granic:i.kazem wyjazdów
nych, a następnie godzi się na
udzi ał tej drużyny w rozgrywkach Lnłertoto.
w taikiej sytuacji trudno
dziwić, ie były. sędzia Alojz.7
Jarguz, a obecme zastępca dydo
rektora Zagłębia Lubin
spraw piłki nożnej, wyklr1ykuje: - „Będziemy si~ odwoły
wać, pójdziemy nawet do 1ą•
Wszydu administracyjnego.
stko zostało ukartowane Pf'Z8•
ciwko nam!".
Któż to zrobił? Wiadomo prasa. Zawsze wszystkiemu '"
oni
wmni dziennikarze. To
niestworzone rzewymyślają
czy, oni jątrzą, skłócają, różni'
i tak dalej, Nie ten jest prze:..
ci eż winny, kto zło czyni, al•
ten, kto to zło ujaWl!'lia I opi·
suje. w Lubinie są ea.me anioły , tylko dziennikarze robią z
n ich diabłów. PZPN od11uwa od
działalności sportowej Mieczysła wa Kuilczyckiego z tegot Lubina, a Zagłębie tamtejsze oś
wiadcza, że „prezes Kulczycki
- to działacz całego klubu, nie
nożnej,
piłki
tylko sekcji
PZPN-owi nic do niego". Nie•
gdyś mówiono, że szlachcic na
wojewodzie,
zagrodzie rów ny
ale to się póżn iej bardzo źle
skończył o . Och, oby już ten
Zulus Chaka nadszedł ze swoitę
mi lud źmi i za c zął robić

Czy
nadejdzie
Zulus
Chaka?
Bardm podobał mi się dowcip w ,,Szpilkach". Do gabinetu dyrektora, prezesa, kiel'OWniik• (niepotri.ebne skreś
lić) wpada zas'kocZ<ll!ly urzędnik
Szefie! Przyszedł
i woła: ZulUI Chaka ze awolmi ludź
mi! Mówi-. u będ" robić ate.
stację!".
Barate mamy jut za sobą i
wielk" 1emacj ę też. Oto 13-krotny mistrz Polski, druży
na, która nigdy nie spadła do
II ligi, już się w niej znajduje. Jak to możliwe? Nawe t
nie
Jacek Machcińskl temu

PZLA
Sekretarz genera!illy
Krzy.s'l:tof Piątkowski pawianiegdy•
da, że cieszącego się
pow-Odzeniem, a dziś upadają
cego Memoriału im. Jainusza
Kusocińskiego nie można włą·
czy ć do mityngów Grand Prix.
Dlaczego? Ano powodów jest
sporo. 1. nie mamy odpowiedniego dbiektu i PZLA riie ma
pi eniędzy na jego zmodernizow anie, 2. nie mamy takich możli woścl, aby szybko przywieź6
i odwie:tć sportowców z innych
krajów, bo na pnykład Byd-·
goszcz, gdzie je11t jedyny, jaki
t aki st adion, nie ma międzyna
rodowych połączeń lotniczych.
a LOT nie sprzeda z godz.iny
na godz i'Ilę odpowiedniej lloścl
biletów, 3. n ie mamy możhwoś
ci płacen i a za start w takim
m ityn gu Po 20 tysięcy dolarów,
4. przepisy uniemożliwiają pła·
cenie kieszonkowego w W)"SO.
kości 50 dolarów, a nakazuje
płacić po 500 złotych, 5. nie
z
mamy takich zawodników,
k tórymi asy ch1::iałyby się zmierzy ć ...
Do ś ć! Bo zaraz się rozbecz~
z rozpa czy.
J edni ,n ie mają nic, a Inni
- jak c hoćby nasi wspaniali
pitka rze - wybierają się na
w y ciec z kę do USA. Gdzie tu
jak i ś sens?
Niech j uż wreszcie pr zyjdzie
Zulus Ch aka I zrobi tę atesta-

-

c ję!

BOGDA MADEJ

aaipolbiegł!

A kadra
Zresz1' eo
Czy to jest
tab' seepół,

do USA.
jedzie
to jest za kadra?
jakiJ zgrany już :z:
e1.1 po prostu se-

·•
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Moja samotność •nie trwała długo. Paleczklł
po Marylce przejęła chuda jak szczapa, o ptasie; tw&r:.:yczc2, :::.aoinka, rodem z Nowego Są
cza. Pr;:;cowała w „Halickiej" jako pomywaczka, redukcja etatów jej nie objęła.
Ona też mnie podkarmiała. Miejsce dawnej
pracy odwiedzałem jako gość. Sabinka. zaprawiała herbatę mlekiem, żeby nie było widać w
szklance grubego pokładu cukru, a gdy opuszczałem lokal, wsuwała mi . do kieszeni owinię
ty w gazetę schaboszczak lub jakiś kotlet.
Z nią nie poszło mi tak gładko. Nie chciają namówiłem.
ła wejść na górę, wreszcie
Skutecznie odpierała moje ataki, ustąpiła dopiero po kawaleryjskiej szarży. Też miała narzeczonego, na szczęście został w jej rodzinnym

mot kuzyni - Jerzy z osiemnastoletnim synem
Mietkiem, brat 1 bratanek Stefana. Uciekli po
nas z Lodzi, przebyli tę samą trasę, zasiedzieli się w Białymstoku, dopiero gdy dowiedzieli
się o miejscu pobytu Stefana, przywędrowali
,
do Lwowa.
Gdybym nie wyraził zgody na to dosiedlenie,
inaczej potoczy!yby się moje losy, zostałbym
we Lwowie; ale z całą pew.nością nie moglibyście czytać tego pamiętnika ...
Od samego początku miałem z Jerzym na
pieńku. Nie podobał mu się mój romaris z Saa
binką, bal się, że zdemoralizuję mu syna,
ani
przecież tak się sprytnie urządzałem, że
razu nie nakryli nas in flagranti!

mieście.

ojawily

'

„bieżeńcy" mają się stawić

trzeźwiej oceniłem sytuację. Chociaż musiałem
się zdeklasować i było mi ciężko, miałem świa
domość właściwego wyboru. Co mnie czekało
u Niemców? O ich bestialstwach było głośno.
Nie ma o czym mówić, zostaję i basta!
Minęło kilka tygodni, nadeszła upalna wiosina 1940. Skończyłem dwadzieścia siedem lat,
zdrowie mi dopisywało. Dziś z przerażeniem
myślę co by to było, gdybym się wtedy rozchorował!

Wieczory spędzaliśmy często z Jerzym i Mietkiem w „Marysieńce''. Po premierze wróciliś
my około jedenastej w nocy do domu I ułoży
liśmy się do spoczynku. Ledwo przyłożyliśmy
g!owy do poduszek, rozle;;:ł s ię dzwonek pr7v
drzwiach. Kogo diabli niosą? T'l chyba nie

wracać?

na pozostanie! i opowedziałem
naszym pokoju.
- Niepotrzebnie pan się wtrącał i za dużo z
nimi rozmawiał. Ofli tego nie lubią ...
- A może zabierają tylko tych, co nie praZnawyraził swą opinię kto inny. cują? cie stalinowską zasadę: kto nie rabotajet, tot
nie jest!
· - Co pan wygaduje? - zamachał rękoma
barczysty młodzian. - Pracowałem do ostatniego dnia przy obrabiarkach, na pierwszego
maj<: dost<:łem premi,ę jako stachanowiec!
W drzwiach stanął ten sam cywil.
- Tiszyna, grażdanie. Lożyties', uże pozno,
zawtra budietie razgowariwat' !
Rano każdy dostał po dziewięćset gl'amów
czarnego, komiśnego 'chleba. Z przywiezionego
na wózku kotła dymiła zupa. Niektórzy mieli
manierki i łyżki, ci najpierw zostali obsłużeni,
innym rczlano zupę do cynowych talerzy, by'.o
ich za malo, pożyczaliśmy sobie naczynia.
Wilgotny, nie dopieczony chleb nie smakow:\ł
przez
111am. Nietknięte „pajki" wyrzucaliśmy
okno na dziedziniec. Po obiedzie odwiedził nas
komendant, zaznajomił z obowiązującymi przepisami porządkowymi. O . naszym dalszym losie nie wspomniał ani słowem, a kiedy wychodził, zatrzymał się na c.hwilę w drzwiach.
- Wyrzucacie chleb, wasza sprawa. Ale pamiętajcie, przyjdzie dzieti, gdy każdy kęs bę
dzie dla was na wagę złota!
Jakże szybko miała się sprawdzić ta przepowiednia!
Co jakiś czas· na dziedziniec zajeżdżały ru-

- Ja się zarejestrowałem
przyłączyłem s·ię do roźmowy
1
o tym, co się wydarzyło w

Co
Marylka, zawsze pukała, zresztą na pewno śpi
w najlepsze u boku swego męża, w którym
odkryła tak nieograniczone możliwości.„
żaden z nas nie ruszył się z miejsca. OtwoDo Pokoju
rzyła zaspa1I1a córka gospodyni.
weszło dwóch enkawudystów w towarzystwie
milicjanta. Starszy rang!} stanął przy łóżku Jerzego.
- Predjawitie swoi dokum\enty\
Kuzyn podał mu dowód osobisty.
- Sobirajtes' 1 w ieszczami! (zabierajcie się
z rzeczami).
Jerzy spoglądał nań półprzytomnym wzrokiem, a ów starszy rangą potrząsnął za ramię
drzemiącego Mietka.
- A wy kto?
- Syn ...
- Toże sobirajtes' 1 wieszczami!
Jerzy wszedł do gospodyni, wrócił z dwoma
workami, do których przy pomocy Mietka poczn.ł upychać ich dobytek. Moje łóżko stało przy
oknie. z przyzwyczajenia leżałem z wtuloną
że
pod kocem głową. Chyba nie wiedzieli,
jeszcze ktoś jest w pokoju. Zrobiło mi się głu
pio. Nie można przecież być niemym świadkiem
takich wydarzeń! Wychyliłem się spod koca.
- A w czom dieło, towariszcz.i? Po kak:omu
powodu ich uwoditie?
Obrócili się w moją stronę.
- Nie wmieszy;wajtes' !
- Jak mam się nie wtrącać, kiedy zabieracie moich kuzynów!
Poszeptali ze sobą \ ten starszy zapytał:
- A kak wasza familij a ?
Wymieniłem swe nazwisko.
- Togda aabilrajtes' wmiestiel Poskoriejel
Pani Rippel przyniosła trzeci worek. Klnąc
na czym świat stoi, wyciągnąłem z szafy swoje rzeczy. Nie podejmowałem już prób dalszej
konwersacji. Jaki jest powód ich wizyty? Nie
poczuwałem się do niczego, Jerzy I Mietek też
z pewnością byli czyści.
pełnym!
Po upływie kilka minut, żegnani
parni Rjppel i jej
wspólczucia spojrzeniami
córki, z W<>i'kaml na plecach, wyszliśmy na
ulicę. Przed doniem stała ciężarówka, półtora
tonowy ZIS. Przysiągłbym, że to ten, którym
szoferskich.
próbowałem swych umiejętności
Tylko wewnątrz stały ławki, wtedy ich nie było. Obsiedli je sami mężczyźni, podobnie jak
my, nie zamawiali żadnego transportu. Były
jeszcze wolne miejsca, ale gdy zajechaliśmy
pod dalsze dwa adresy, samochód wypełnił się
i z kompletem pasażerów pomknął uśpionymi
ulicami miasta.
ZIS zatrzymał się przed budynkami daW111ych
koszar wojskowych przy ul. Piotra i Pawła.
Sprawnie rozlokowa~o nas na dwupoziomowych pryczach. Pachniały świeżym drewnem.
Chyba je zbito tuż przed naszym przybyciem.
Na podłodze walały się jeszcze wióry.
Pomieszczenia rozległych koszar roiły aię od
narodu, 11.!dzi wciąż przybywało, samochód za
samochodem zajeżdżał na dziedziniec.
- Poka łożytes', otdJ'Chajtie zawtra w azest'
cza.s ow utra połuczitie zawtrak - zaanonsował cywil s koszarowej służby.
Mimo późnej pory, nikt nie myślał o śnie.

dyś?

Lwowscy batiarzy przypuścili szturm na kieszenie krasnoarmiejców, usiłując Im wepchnąć
co się da. Zegarki, aparacy fotograficzne, koszule. Jakiś cwaniak wykupił w składzie aptecznym ebonitowe kraniki do lewatywy i z peł
nym koszem rozlokował się w pasażu, obok
kina „Uciecha".
- A szto eto t.akoje? - zapytał zaintrygowany, niezwykłym towarem żołnierz.
Batiar, węsząc klienta, rozkokosil sie:.
- Pokupajtie, towariszcz, pokupajtiel Charoszaja sztuczka. Wot! - wetknął sobie kranik
lewatywy do ust i przekręcił kurek. - Chocziesz, kurisz! I wot! - zakręcił z powrotem chocziesz, nie kurisz!
Natomiast historyjki o tym, jakoby kupowano
zegarki bez werka z wpuszczonymi do koperty
żywymi chrabąszczami, oferowano puste koperty, a wspólnik sprzedawcy stawał za ref.lektantem i uderzając językiem o podniebienie imitował tykanie czasomierza, zaś potencjalny nabywca mruczał przykładając kopertę do ucha:
„Charoszyje czasy, no niemnożko gromkije"
należy włożyć między bajki.
Ulicami przeciągafy oddziały czerwonogwardzistów. Śpiewali patriotyczną, proroczą pio·
senkę:
Jesli zawtra wojna, jesli wrag napaj.diot,
jeśli tiomnaja siła nagrianiet,
kak odin czełowiek, wies' sowietskij narnd
za swobodnuju rodinu wstaniet!
Na ziemlie, w niebiesach I na morie,
nasz nap1ew i mogucz i surow,
jesli zawtra wojna, jesli zawtra w pochod,
bud' siewodnia k pochodu gotowi
Spotkałem Władlta Poja, szwagra re<laktora
wydania mutacyjne
Polaka. Gdy powstawały
powierzył
Ołtaszewski
„Expressu", redaktor
przedstawicielstwo popołudniówki na Kraków
Broniewskiemu. Rodzi111a
swemu szwagrowi
Polaka też się upomniała o swoje prawa. Ale
poczciwy Poi nie był tak obrotny jak Broniewski i musiał s~Q zadowolić nadzorem przy
rozdziale farby drukarskiej oraz przy przyjmowani u bel papieru.
tygodni.
Władek tułał się po Lwowie kilka
się
Porozmawiałem z panią Rippel, zgodziła
Zaprzyjąć pod swój dach nowego bieżeńca.
mieszkał w moim pokoju.
W nocy straszliwy fetor uderzył mt w nozdrza. Kl diabeł?
- Władek - potrząsnąłem śpiącego za ra- '
mię. - Co się stało?
- przetarł
przykrą przygodę
- Miałem
oczy. - Mróz na dworze, włożyłem dwie pary kalesonów. Położyłem się w nich spać, w
nocy zachciało mi się I zapomniałem o tej drugiej parze gaci. Przepraszam„.
No cóż? Jak się wysuszy, to się wykruszy.
Poj niedługo popasał pod wspólnym dachem,
ale nte ta przygoda była powodem jego prz1!4
ze mn' umleszkall dwaj
prowadzkl. Razem
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się

obwieszczenia: wszyscy
tu i tu
Iw celu ponownej rejestracji. Zadawano nam zasadnicze pyta:nie chcecie pozostać w Związku Rado Polski?
dzieckim czy wrócić
Różnie ludzie odpowiadali. Jerzy 1 jego srn
wyrazili chęć powrotu, tęsknili do rodziny. Ja

Co robić, gdzie zarobić? Sąsiadką pan! Rippostawna.
pel była żona rabina, rudowłosa,
buzia jak z obrazka,
Miała synka Szlamka,
piękne grajcarki pejsów. Rabinowa szukała dla
niego nauczyciela języka polskiego. Wybór padł
;na mnie. Chłopak był pojętny, szybko nauczył
się poprawnie wysławiać, czytać, pisać, tylko
nie odznaczał się taką zdolnością logicznego
rozumowania jak ów słuchacz chederu, który
·
zaskoczył swego mełameda pytaniem:
- Jak to jest, rebe? W Talmudzie stoi napisane: oko za oko, ząb za ząb, to dlaczego
kurwa za pieniądze?
Belferka nie pokrywała bieżących wydatków.
Za radą pani Son! (rzadziej już odwiedzałem
Melmainów, wybierałem porę, kiedy Marylka
była w pracy) zgłosiłem się do jakiejś świetli
cy i zaoferowałem swe usługi w charakterze
tapera. Bębniąc na pianinie tanga, fokstroty
i inne slow-foxy, wprawiałem w ruch złaknio
ne tańca pary. Ale świetlicy obcięto budżet l
trzeba się było rozejrzeć za czymś innym.
Przypomniałem sobie, że we Lwowie przebywa Stanisław Zawadzki, działacz komunistyczny, brat Władysława Morana, partnera mojej
bratowej, występowali ongiś w duecie tanecznyr, Pan Stanisław, po wojnie nasz minister,
p1·acvwał w Tramwajach. Skierował mnie 111a
za
kurs motorniczych. Kilka dni spędziłem
pulpitem wagonu, a gdy miałem wyruszyć samodzielnie na miasto („czwórką", · Wały Hetmańskie), obleciał mnie strach: przypomniałem
sobie póltoratonówkę, rozbicy kiosk I zrejterowałem z placu boju.
Trochę podreperowałem budżet rzeczami bratowej z pozostawionej u Szlechterów walizki.
Na „tołkuczce" posprZedawałem kombinacje z
:Następną
szermezu, biustonosze, spódniczki.
wizytę na bazarze przerwał niezwykły widok:
w kupionej u
defilowała
jakaś grażdanka
mnie halce, myślała, że to wyjściowa sukienka.
Imałem się jeszcze różnych dorywczych zamiejsca.
jęć. Nigdzie nie potrafiłem zagrzać
Znajomi, pozostający jak ja bez pracy, urzą
dzili się sprytnie. Wykupywali wódkę w sklepie dawnej firmy Baczewskiego i z odpowiednim profitem odstępowali przygodnym klientom. Nie moglem się na to zdecydować, zresztą
proceder wymagał zrjrwania się z łóżka o świ
cie. Jedno mnie tylko zastanawia: jak dzisiejsi stacze i handlarze wpadli na identyczny pomysł? Przecież nie · czytali tego pamiętnika„.
odwiedzałem
Włócząc się po mieście często
słynny pasaż Mikolascha, podglądałem życie na
gorąco. Może te ooserwacje przydadzą się kie-

-Tak.
się
- Ja też. I wielu i'Ilnych. Niech pan
przedstawi w ich sytuacji. To musiało wzbudzić podejrzenia. Jak to? Najpierw uciekacie
do nas od Niemców, a potem chcecie do nich

Snuliśmy głośno różne domysły.

- . Lwów to wojewódzkie miasto, nie każdy
tu zameldować na stałY pobyt. Co innego ci, co mieszkają od lat. Na pewno przewiozą nas do mniejszego miasta„.
- To nie to - pokręcił głową starszy męz
czyzna, s wyglądu Inteligent. - Według mnie
to całkiem inna sprawa. Zarejestrował się pan
na powrót do Polsktt - mwrócił si' do tamtego.
może się

„

chome „larki", bufety na kółkach. Można było
kupić nadziewane grochem, trójkątne pierożki,
papierosy, słodycze. Tymi pierożkami uzupeł
niałem przydziałowe menu, bo I ja, wstyd się
przyznać, należałem do malkontentów, co tak
To
niefrasobliwie rozstawali się z chlebem.
nie była demonstracja polityczna, po prostu ten
chleb nam nie smakował, byliśmy '.leszcze syci., I>t'ZY'Z.wycza1en\ do białego pieczywa,
trzymać?
ak długo będą nas tu
Niewola ciążyła nam bardzo. Fala
nawiedżiła
czerwcowych upałów
miasto. Mimo otwartych okien w
duchota.
pomieszczeniu panowała
Spaliśmy w tym, co kto miał na
sobie, może tam ktoś przeprał skarpetki pod
ZiJillllą wodą, a ranne ablucje przy kranach nie
załatwiały sprawy.
W co się bawić, w co się bawić? - zaśpie
walibyśmy, gdyby Młynarski o te czterdzieści
lat wcześniej napisał swą piosenkę. Ktoś zaproponował karty. Znalazło się kilka talii i kilka
zespołów zasiadło do pokera. Karta waliła mi
niesłychanie. Kareta, strit, 1'.ull, poker! Zgarniałem banknocy do kieszeni, a gdy już były peł
ne, za koszulę. Miałem już dość, ale jak tu
odejść od 1 t o ł u s taką wygraną? Blefowałem
nieprzytomnie, co miało taki skutek, że doszczętnie ogołociłem partnerów z gotówki. Jeden, chcąc się odegrać, postawił parę butów
„Bata", z kwadratowymi noskami - I zmieniły
one właściciela. Jak bardzo miały ml 1ię przy-

dać!
Nurtowała

mnie zągadka: gdzie się podziali
Jerzy i Mietek? Przecież przyjechaliśmy tym
samym samochodem I Obiegłem kilka razy koszary, bez skutku.
Jedni 11 pokorą I rezygnacj' znosili awą dolę, inni się buntowali.
- Nie mam zamiaru zostawac! tu dłużej! Przy
oświadczył młodzik 1 dolnej pryczy. pierwszej okazji daję nogę!
obmyślił
Przyznać trzeba, że plan ucieczki
znakomicie, w najdrobniejszych szczegółach.
scenarzysta
mógłby go wykorzystać
śmiało
sertsacyjnego filmu.
Tam, gdzie jest taka masa ludzi, gromadzą
się sterty śmieci, odpadków jedzenia, szmaty.
Do obowiązku „dnlewalnych", czyli dziennych
dyżurnych, wybleranych na zmianę spośród nas,
należało utrzymywanie czystości: mycie podłóg,
sprzątanie, zbiórka śmieci, które. wynosiliśmy
w drewnianych pojemnikach poza teren koszar, pod strażą. Pomysłowy młodzian umówił
się z kolegami: położę się na spodzie, przywalicie mnie czym się da l wysypiecie na śmiet
nisku. Dalej sam już sobie poradzę.
Strażnicy wyprowadzili chłopców uginających
się pod ciężarem ,,nosiłek", ci pozbyli się balastu I na wszelki wypadek przysypali swego
kompaniona dodatkową warstwą śmieci z są
siedniej stercy. Udało się!
Wiadomość o ucieczce sele,ktryzowała koszary. Z ust do ust podawano 1oble 1zczegóły brawurowego czy.nu, zazdroszczono szczęśliwcowi,
który w tej chwili delektuje się już wolnością
. l inie musi patrzeó na ten wstrętny, wilgotny
.
chleb!
Nie pamiętam czy naczalstwo doliczyło się
braku jednego pensjonariusza. Wtedy nie ro.:
biono jeszcze „prowierek", kiedy to strażnilt
chodzi od cell do celi ze spisem aresztantów i
po kolei wywołuje nazwiska.
A na drugi dzień na wartowni zjawił się
zmęczenia
nasz bohater l ledwo lipl'° H

'sil.

Wróciłem

•

własnej

woli. Nie mam Jut

Odprowadźcie mnie do celi.„
Opowiedział nam o swycll przeżyciach. Nikł
go nie zauważył, gd7 wygrzebywał si' apod
pojechał do mieszkania,
śmieci. Tramwajem
skąd go zabrano. Na Jego widok gospodyni zatrzasnęła drzwi, nie P-OZWOliła mu nawet wny6
się i zabrać resztT rzeczy. Podobnie przyjęto
go w innych domach. Tułał si• bezradny po
mieście, szukał bratniej duszy. Pieniędzy nie
miał, wyżebrał kilka rubli, kupił butelkę mle-

ka 1 bułki. Przenocował na ławce w parku,
dobrze, że nie przechodziły tamtędy patrole
milicji, a rain.o zziębnięty, 1łodn7. przyszedł na
wartownię.

Lojalnie oświadczam, że nie •Potkały IO żad
ne represje, o ile pamiętam dostał na obiad
podwójną porcję kaszy z sosem.
Po tygodniu, gdy układaliśmy 1lę wieczorem
do snu, w budynku zahuczało jak w ulu. Straż•
nicy rozbiegli się po wszystkich celach 1 ponaglali nas:
- Za pół godzi:ny zbiórka :na dziedzlńcul
Szybkc;> pakować się!
Ogarnęło nas nerwowe podniecenie. Coś si'
dzieje, ale co?
nu na
Samochodami przetransportowano
dworzec kolejowy. Za dymiącą · lokomotyw'
z
ciągnął się długi sznur krytych wagonów,
małymi, zakratowanymi okienkami. Dokoła ani
żywego ducha. Wchodziliśmy gęsiego. Oheblowane ławki, rozłożona na podłodze słoma, wiadra z wodą. Chleb na droH daino nam prą
bramie w koszarach.
Dokąd nas wiozą 1 To pytanie absorbowało
bez reszty wszystkich. Nie I d s 1 e, ale dokąd.
Bawiliśmy się we wróżbitów. Sybir, Kam.czaitka,
Biegun.„ Znaleźli się domorośli astrologowie,
chcieli zorientować się w kierunku jazdy po
konstelacjach gwiezdnych.
Pociąg nabierał szybkości. Mijaliśmy pogrą
nie
żone we śnie wioski, tereny, na których
rosły nawet pojedyncze drzewa. Za okienkalUl
rozpościerała się głucha, ciemna noc.
tu 1
Po kilku 1odziinach pocią& stanął. To
Otworzyły się drzwi wagonu. Strażnik wsunął
głowę.
- Dziesięć minut postoju. Kto ma potrzebę.
bez :tadnych
może Wyjść, tylko pamiętajcie,
sztuczek I - I jakby mimo woli położył rę~'

na kaburze pistoletu.
Wzdłuż wagonów, po obu stronach, karnie
stanął kordon milicjantów l żołnierzy. Dokład
nie po dziesięciu minutach maszynista dal sygnał, zatrzaśnięt.o drzwi, k<>la wagonów poto_
czyły się po szynach.
Było już dobrze po południu, gdy nasza podróż dobiegła końca. Z ciekawością rozglądaliś
my się dokoła. Może jakaś tablica z nazwą
miejscowości? Może jacyś ludzie, od których
można będzie zasięgnąć informacji? Nic z tego. Wysadzono nas w pustkowiu, gdzie diabeł
mówi „dobranoc". Jak okiem sięgnąć - pola
i majaczący na horyzoncie las„.
P()m.a.szei:()wa\'ltm-, c-z;wói:.'&t.am\. 'L p't'Wdu, p()
bokach I z tylu nasi opiekunowie. Za zakręt""rJ
wylonily si~ baraki. Wpuszc'l.Q!l() · nas do !!>rod•
ka, po kilkunastu m\nutach przyniesiono wiadra ze zbożow.ą kawą.
- Obmyjcie 1lę 11 kurzu l przygotujcie na
wizytę lekarza.
- Co mamy zrobić?
- Nie byliście jeszcze nigdy u lekarza 1 Rozebrać się.

- Do pasa?
- Całkiem. Do naga!
Pierwszy raz w życiu widziałem taką rewię
golasów. Wśród młodych, dobrze zbudowanych
mężczyzn, przewijały się sylwetki ludzi ~tar
szych, o zwiotczałych mięśniach, z nabrzmiały
mi na rękach I nogach żyłami.
Otwarły się drzwi. Wszedł doktor w 1$pódnicy. Była to jak się później dowiedziałem, felczerka. Młc:cta, zgrab-na, z burzliwym biustem,
z falą ciemnych, niesfornych loków, opadają
cych na pyszny kark.
I stala się rzecz straszna, przerażająca. Jej
widok podziałał na mnie jak uderzenie pioruna. Mistrz Sztaudynger biadolił w swej fraszce, że patrząc na apetyczną dziewczynę ~ie
mieści się w portkach. A ja nawet tych nieszczęsnych portek nie miałem na sobie!
Felczerka obszczypywała defilujących przed
nią, jakby to były manekiny ł obojętnym tonem wydawała polecenia towarzyszącemu jej
.
mężczyźnie:
- Ten do brygady pięćdziesięcioprocentoweJ.
Ten dwadzieścia pięć procent. Na co się uskarżacie? Aha, pięćdziesiąt procent. ..
Płonąc ze wstydu, pod drwiącymi spojrze~ia
mi towarzyszy, cofałem się krok za krokiem
przed zbliżającą s1ę dziewczyną, obróc~m.Y do
niej tyłem. Aż przyszedł moment, gdy JUZ dalej nie moglem iść: oparłem się, no nie 2'.upelnie o ścianę. Scigały mnie jej dyspozyc?e:
- Pięćdziesiąt, sto, dwadzieścia pięć, sie.
.
demdziesiąt pięć„.
A tu nic, bez zmian. Za swymi plecami usły
szałem zniecierpliwiony głos:
- A nu-ka, otwiemities' w konce koncow I
Popatrzyła na mnie od dołu do góry, z cezurą na środku mej cielesnej powłoki, przygryzła
.
'
wargi.
- Zdorowiennyj pareń! Piszitie - zwroclla
stoprosię do towarzyszącego jej łapiducha centnaja brlgadal
I tak oto zostałem po dwakroć pogrążony:
język,
długi
raz za swój nieposkromiony,
i dwa za.„ no właśnie.
Fragment pnygotowYWanego do druku pa„Raz, dwa, wziali" z pobytu autora w
Związ~u Radzieckim w latach wojny. Za ty-

miętnika
dzień:

Raz, dwa, wziali!

oftładcąłl
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