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Pierworodny zginął w jenieckim obozie. Zycła
drugiemu zmarnowali przypochlebcy i.„ weseli
Gruzini.

Tragiczny los·
synow
;

Józefa Stalina
JAN BĄBIŃSKI
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ROK XXII

Janusz Zielonacki z krakowskiej telewizji
odsądzony od czci i wiary. Liczne protesty
organizacji i osób prywatnych. Dużo emocji, mało
argumentów. Przyroda dobrem narodowym. Czy
potrafimy tylko mieć projekty, na realizację
których nas nie stać?

.
.
n1szc „yc e
,

,

.

czy poz s ac w z. .,„Q.„„

I

•

•

I oto mamy ~gólinonaa-odową dyskusję, w której -

jaik to zwy

~as -:-- ""'.ięce~ emocjd nLż argumentów. Najgłośniej
wy?ow18:j.a.J~ się ci, którz.y coś słyszeli i są z zasady
Dy:;kub~Je się w gazetaieh, w radii:u i w telewizH. ale -

kle u

na ogó
przeciw.
przede
wszystkim - w pracy, na spvtkaruaoh towarzysk1ch. Padają w
tej dyskusji argumenty n.ie do odpaircla, ale też jest - jad!: 'LWYk:lle - duw szumu, krzyku, rozryiwania szat. Poo.iewa.t I do redakcjd „~głosów'' na;plynęly listy i
protesty, pos·tainowliliśmy
prz.edstarwi.ć Czytelrukom głosy &a i przeciw,
pr,zytoczyć a!fg.umenty i ~azać emocje, Na końou tej prezentacj.I przedstaiwimy
i na.s,ze zdanie.
·
O oo chodzi?
O p.rojek. budowy ata.cji kUmaltycmej w Bies~czadacll.
Na początku proponujemy. zapo=ać Siię s jednym ·IJ'.>'T<>testem
obsz.ernymi .fragmentami 1istu.
·

LIST OTWARTY ŁODZKIEJ GRUPY
EKOLOGICZNO-POKOJOWEJ „WOLĘ BYC"
W związku z propagowaniem przez Krakowski Olrodek Tel.,.
wizji projektu budowli „Stacji klimatycznej" wyrażamy aprzeciw wobec tak pojmowanego
zagospodarowania turystycznego
Bieszczad. Projekt przewiduje
budowę
hotezt trzy- i czterogwiazdkowych, restauracji, barów szybkiej obshigi, basenów krytych i otwartych z sauną.
Ponadto projektuje się .sale gi'T!"'na·
styczne, boiska do gier, korty tentsowe i Lodowiska.
Dla narciarzy co najmniej cztery trasy o różnym stopniu trudności, w tym trasa główna ośwtetiona z moż!iwością sztucznego
zaśnieżania. Wyciąg kabinowy wywożący do dwóch tysięcy osób
na godzinę itp.
Bieszczady są jednym z nielicznych, jeszcze nie zniszczonych
terenów kraju, gdzie występują nięspotykane od dawna w więk
szości Polski gatunki zwierząt i ro§Lin. Tak ~ak Wawel jest dziedzictwem kultury Narodu, tak są Bieszczady dziedzictwem przyrody, Tym, którzy starają się przeforsować pomysł budowy „Stacji klimatycznej" można zaproponować o wiele prostsze rozwią
zanie. Po co budować tak daleko, gdzte dojazd paskudny? Wszak
i pod Wawelem jest górka, a w zamku można saunę i hotel urządzić. Urzeczywistnienie w Bieszczadach tak pomyślanej „Stacji klimatycznej" doprowadzi (wskutek zabudowy cennych przyrodniczo terenów i wielkiego naporu wczasowiczów) do niebywale3 dewastacji tego zakątka kraju. Najlepszym tego przykładem
są roz;eżdż.Jne i rozdeptane Tatry. Lobby narciar.skie potrzebu.je
najwyższych, a więc najcenniejszych partii gór.
Część inwestycji ma być zlokalizowana na terenie f w bezpośrednim sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Znaczą
cą rolę w tych zakusach na Bieszczady odgrywają motyV;y finansowe. Mówi się wprost o ,,zlotodajnej ku.rze". Oby tylko się
nie okazalo, że kura zniesie kukulcze jajo.
Są jeszcze. Bieszczady oazą spokoju ł nie skazonej prz11Tod11,
gdzie rokroclnie dziesiątki tystęcy harcerzy, studentów i turystów
kwalifikowanych przybywa na spotkanie z przyrodą. Cz11 funkcje·
wychowawcze i zdrowotne, jakie niesie ze sobą kantal , z naturą, mogą być zastąpione przez hotele i bary szybkiej obslugi?
Czy choć raz nie możemy być mądrzy przed szkodą?".
List ten skierowano do Krakowskiego Ośrodka Telewizji Polskiej a jego odpisy przesłano do: ZG PTTK, redakcji pism: „Na
Przełaj", „Polityka" i „Odgłosy". Do listu dołączono Post

Scriptum:

W programie „Kolorowy zawrót glowy„,
w którym
propaguje się ten oblędny pom11!ł, coraz to któryś z prowadzących zachłystuje 1ię, ile też prz11szlo listów popiera-
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Prócz córki Swietłany, Józef
Stalin· miał dwóch synów. Jaszę z pierwszego małżeństwa z
Jekatieriną Swan:dze i Was!ilija, z drugieg0 małżeństwa i.
Nadią Allilujewą.
Jekatierina
odeszła w 1908 r wskutek poporodowych p0wikłań. Nadia
popełniła w 1932 r. samobójstwo. Na jej mo,kiewskiej mogile i dziś jeszcze palą się nieprzerwanie świece i leżą zawsze
świeże wiązanki kwiatów. Jej
kult wciąż jest żywy, Stała się
wszak prawdziw'i męczennicą,
znoszącą przez tyle .lat wszystkie zniewa~ i grubiaństwa
despoty.
Jasza

Dżugaszwili

spędził

dzieciństwo z dala od ojca. ·wy-·

chowywala go gruzińska ciotka w Tbilisi Wa!;silij Dżugaszwili nie opuszczał Mosk;,vy

Gdy Jasza podrósł, za namowa dziadka pr1eniósł się do
Moskwy i podjął tam studia techniczne. Nigdy nie czuł się
w Moskwie jak u siebie w domu. Rosyjskiego nie znal. Upły
nęły lata, nim opanował ten
język w miarę poprawnie. Gruzińskiego akcentu nigdy pozbyć
się nie zdołał. Jego nieco '!kośne. kaukaskie orzy, przypominały ojca. Na tym wszelako podobieństwo się kończyło J67ef
Dżugaszwili Stalin nie cierpfal
pierworodnego. Odnosił się dm\
zimno I niesprawiedliwie. Traktował jak pariasa
Z.reszt& nigdy za rodzi

n le

przepadał. Jedyną kobietą, którą naprawdę kochał była Swanidze. Jej śmier<' przeżył głę
boko. Miał troje dzi!:'c!, lecz tylko córkę Swietłanę darzył uczuciem. które by można byto
określić iako ojcowskie. Ale też
Swietłana wybijali\ slę zdolnościami Uczyh sie łatwo i szybko. Już w Mo<:kv·ie przysw01?:l
sobie biegłil znajr.mość kill:-.1

obcych

języków.

Kulisy rodzinnego życia na
Kremlu. ·ukryte przed oczami
Innych, odsłoniła właśnie Swietłana.

Po ucieczce z ambasady radzieckiej w Delhi amerykań
skim samolotem wojskowym do
Stanów Zjednoczcnych, opublikowała wspomnieniowe „Dwadcat' pisem k drugu". Książkę
przetłumaczono na wiele języ
ków. ·W 1967 r. uchodziła na
księgarskim rynku Zachodu zu
bestseller. Po latr1ch, SwietłA
na nękana rosnącą nostalgią za
ojczystym krajem, do Moskwy
l)owrócila. Nie na długo. Ulegaj!lC namowom cótkl, która w
iaden sposób nifr umiała się
w Mo!kWie · zadomowi6, znów
wyjechała na Zachód. Tym razem na stale.
·
Swi&tlana
na:

Allilu]ćWa

wspomi-

„Ojciec zachowywat się wobec starszego syn.:. jak despota. Jasza byl tym zrozpaczony.
Kiedyś, pod wplywem żalu i deipera.cji, próbował targnąć się
na życte. Strzelil do siebie w
kuchni naszego mieszkania n::i
Kremltł. Na 1zczęście kula ominęla serce. Ojciec skomentowal
to jakże tragiczne wydarzeni~
szyderczym jedynie sarkazmem.
Proszę, nawet za!ić się nie potrafil. Od tej chwili stal się
wobec Jaszy
1eszcze bardziej
okrutn11.-"

Po kilku tygodniach Jasza o·

puścił szpital, udał , się do Le·
ningradu i zamieszkał u dziad!ta, Siergieja AlHlujewa. Praco.
wał tam w elektrowni jako :n-

lin nie kryl atoli niezadawoh·
nia. żydówka? Dlaczego? Kto
ją Jaszy podsunął?
Swietłana

Allilujewa przy.

pomina:
„Jasza niekiedy do nas zaBywalo, że na Kremlu
jadal z nami obiad. Siedziat
przy stole jak milczek, bojąc
się oiworzyc usta, żeby nie narazić się ojcu Nigdy nie odzywal się slowern. Nie wyczuwalo
się żadne3
psyc1iicznej więzi
międzi nim a 03cem.
Byli to
dwaj calkowicie obcy sobie ludzie. Jasza napomknąl kiedyś,
że ojciec nawet w. domu mó·
wi, jakby formulowal jakies tezy na ważną naradę. Ójca na·
tomiast irytowala lagudność Jaszy,_ j~po spokój i powściągli·
wosć...
,
glądal.

Kiedy wybuchła wojna s
Niemcami, Jasza był już zawodowym
oficer~m.
Rzucon~
go niezwłocznie w rejon przygraniczny. Nie podjął żadnych
starań, by gdzieś
zadekować
się na tyłach, z dala od frontowego piekła. Być może orientował się, że skut\:u pozytywnego i tak to by nie odniosto.
Lod0waty stosunEk Józefa Stalina do syna był w kołach wo;skowych szeroko znany Nikt
z generałów me poważyłby s:P,
na wyświadczenw młodemu oficerowi najmniejf.zej
choćby
przysługi.

Jaszr trafił ze swym batalio·
nem od razu pod Baranowicze
gdz'e toczyły się już bezlitosn~
walki. Raptem słuch po nim
zaginął.

'fak do tego nawiązuje Swie·
Uana Alliluje>va:
„Najbardziej

nas

niepokoi!o

ż2 nie mieliśmy od Jaszy żad~
nych wieści. Zd·ecydowalam si~
wobec tego zadzwonić do ojca.
Obok mnie znalazla się wted11
Julia. Byla zdenerwowana i napięta do ostatnich granic. OJ·
ciec, ważąc każdq sławą, poin·
formowal mnie, że Jasza wpadł
w ręce wroga. Sluchaj, w ża·
dnym razie nie powiadamiaj o
tym Ju~ii, zrozumiano? Nas?ly
go
11iianowicie
podejrzer.ia.
Przypu_sz~zal,

że

ktoś

J \~;:ę

zdradz,l i wydal Niemcom. .r «sienią 1941 r. Julię aresztow"""
no. Przesiedziała w więzieniu
do wiosny 1943 r. Dopiero wtedy ojciec zrozumial, że Julia
nfe ma . nic wspólnego :r pochwyceniem Jaszy prze• wro.
174- Zachowanie sit Jaaz11
lagrze udowadnialo, ie nie oddal ~' do nt111Doli celowo ł j<1
nikt go do tego nłe naklonU.
Je~ienią 1941 r
lotnicy
nte·
mieccy zrzucili na Moskwt ulotki ze zdjęciem J asZ'IJ. 1'łt1
fotogr-afit byl blady, wymizerowany, w bluzie
tylko be•
pasa i kolnierzyka Przyglcidatijmy się w domu fotografii ;i
największą uwagą w nadziei że
zdjęcie jest może podrobł~nci
Ale nie, to byl Jasza nie mo~
gliśmy się mylić ... "
'
·

'°

Hitlerowcy zaprcponowaU Jó·
zefowl. ~taUnowl wymianę !Y•
na na Jednego z jeńców nie.
mieckich. Stalin bil się długo 'li
myślami. Wymian.a byłaby mu
w. _isto~ie rzeczy· na rękę. Obawiał się, że AdoH Hitler zech·
ce, być moża, wykorzystać Jaszę do celów propagandowych
Taka groźba była realna. Hitler
wolał 'jednak nie stwarza<! precedensów. Broń była oboslecz·
na. Moskwa mogłaby do mej
również się uciec Do§d, te Ja,..
sza .nigdy nie .złożył tadnych
publicznych
oswiadczeń. T:i.k
więc po namyśle Józef Stalin

:!:ynlEtr. Kiedy chmury nad ~ego głową nieco się rozwiały, propozycję odrzucił.
prżybył ponownie do Moskwy.
Wojna to wojna, stwierdził low 1935 r. zaczął studiować w dowatym tonem 1 kwestię pncAkademii Wojsk,jwej. Nieba- ciął raz na zawsze. Pragnllł
wei:n zakochał się w Ju~ll, za- pi;zypuszczalnle pokazać, już ni.e
mę:zmej Żydówce, kobiecie wy- wiadomo po raz któjątkowej urody. Po jakimś czn- ry, że 'je~ł nleugięty, 13
sie Julia wz.lęla rozwód l Ja- doprawd7
kimś
ze
sza j!l poślubił. Małżeństwo 11- 11.t ali.
Wrócił
do
kazało się 1zczęśJ.1we. Józef Sta- .tej
sprawy
w

przegląd

OdglosJ

· prasy
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Warunki prenumeraty1 1. Dla
Instytucji I zakładów pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach
w których znajdują się siedziby
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zamawiają
Książka
prenumeratę w tych oddziałach
instytucje i zakłady pracy
zlokalizowane w miejscowościa:h
gdzie nie ma Oddziałów RSW
„Prasa - Książka - Ruch" eplacają prenumeratę w urzędach
pocztowych i u dor~czycieli. 2.
Dla il1dywidualnych prenum~ra
torów - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i miejscowościach
RSW
gdzie nie ma odzialów
Ruch"
Książka
„Prasa
oplaca.ia p.renumeratę w urzę
dach oocztowych i u doręczy
cieli. osoby fizyczne zami~zkale
Odw miastach - siedzibach
dziatów RSW „Prasa - Książ
ka - Ruch'' opłacają prenumeratę wvtacznie w urzędach pocznadawczo-oddawczych
towych
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty doblankietu
konuje sie używaiąc
„ wpłaty" na rachunek bankowy
RSW
Oddzialu
mieiscowego
„Prasa - Książka - - Ruch'' . 3.
wyPrenumeratę ze zleceniem
syłki za granicę przyimuje RSW
Ruch"
Książka
„Prasa
f
Prasy
Kolportażu
Centrala
Wydawnictw ul. Towarowa 28
00-958 Warszawa konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-1 L Prenumerata ze
za granice
zleceniem wysyłki
ad
zwykłą iest droższa
pocztą
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla zleceniodawc6w indywidualnych I o 100 proc. dla zlecają
cych instytucji I zakładów pracy Terminy przyjmowania prenumE>r11tv na krai i za t?ranicę
do dnia 10 listopada na I
kwartał i półrocze roku następ
nego oraz caly rok następny do dn i11 1 każde110 miesiąca popr1ed 1; ającego okres prenumeraty roku bieżącei<o.
Zam. 3U S-10.
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P:ootufa,t eiwentuailnego powołama q;wartej partii w naszym
kraju zgłosił podczas dyskusji
miesięczniku
w
redakcyjnej
„WIES WSPÓŁCZESNA" (nr 1)
prof. dr hab. Jerzy Wiatr i Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Partia ta s•k uludzi inspirowanych
piałaby
m:yślą niesocjalistyczną, ale paoni w zasadzie znaleźć
miejsca dla swej aktywności.

mogą

„Moja prognoza cd do przyjest taka, że przy dojeże
b.rym biegu wydarzeii li me nastąpi załamanie ekonomiczne, jeżeli nie nastąpi jakil
tegres poLityczny w sferze dei respektowania
mokratyzacji
praw człowieka, jeżeli nie nastąpi jakieś gwałtowne powimiędzynarodo
kłanie sytuacji
radykalna, wroga nam
wej opoz~cja będzie tracila wpływy,
tak . Jak traci wpływy w ciągu
ostatnich sześl:iu lat. Tracenie
przez niq wpływów nie oznacza
jednak zwiększania się bezpo.irednio w tej samej proporcji
1il11 ugrupowań wchodzących w
socjalistycznej.
1klad koalicji
Ludzie opuszczający szeregi radykalnej opoz11cji przenoszq się
na ten właśnie teren pośredni
który jest niedostatecznie zor~
( ... ) Zdaję sobie
ganizowanv.
sprawę z ogromnych komplikacji, które by wtedy powstały, i
uważam, że byłyby to komplikacje w znacznie mniejszym
stopniu dla PZPR niż dla n i ektórych imiych członków koalicji obecp.ie sprawujqcej wła
dzę. Jak np. w razie poj.awie1iia
partii wyglqdalaby
się takiej
niezbyt wielsytuacja trzech
kich, ale przecież zasłużonych
dla naszego rozwoju politycznechrześcijań
go stowarzyszeii
likich? („.). Myślę, że niezależnie
od W$zystkich oporów powinno
się działać w kierunku rozszerzania koalicji, ponieważ w grę
wchodzi interes znacznie wyż
szej rangi niż interes którejkolwiek partii politycznej. Jest to
eałkiem zwyczajnie interes pa11stwa, interes narodu, który nie
może się zdrowo rozwijać wtedy, gdy znaczna część obywatelj nie znajduje dla siebie miejsca w ramach systemu polityczTaka aytuacja nie jest
nego.
zdrowa i powoduje, że co pewien czas p')tykamy s ię o przeszkod 11. które urastajq do rangi
n;żby to na pozór
większej,
W ten sp osob
się wydawah
paiistwo funkcjonować bezkarWobec tego z
nie nie może.
punktu widzenia interesów Polski tego rodzaju rozbudowa syjest niestemu kaoUcyjnepo
zbędna i leży ona w interesie caszłości

łej

rzqdzqcej

koaltcjł".

AKTUALNY
UKLAD SIL
s Instytutu Nauk
Politolog
Politycznych UW, doc. dr hab.
Stanisław Gebethner zauważył.
ie pogorszyła się kondycja Polskiej ZjednoczoneJ Partii RołXltniczej. Poważnego szwanku
do.znał jej autorytet. Poza tym
osłabiła PZPR niemal całkowi
ta wymiana aktywu kierownilOlkalnym,
czego na szczeblu
któna nastąpiła w latach 1980-81.

W lepszej syt\la~jl jeat Zjednoczone ·Stronnictwo Ludowe.
Pod względem zaufania lokuje
się najwyżej wśród partii politycznych. Ma doświadczony aktyw terenowy. W gminach odzyskuje ZSL równowagę liczebną i zdobywa pozycję autentycznego reprezentanta środowis
ka. Nie można tego powiedzieć
o trzecim partnerze koalicji.
„Stronnictwo Demol~ratyczne
nadal jest partiq «Samych siebie». Inna ~eż jest tam rekru.tacja. Do SD chronią się ludzie
przed finansowymi domia1'ami
czy w celu uzyskania dodatkowych przydziałów surowców np. rzemieślnicy, Tam jest inna
baza 1połeczna i inne motuwacje do wstępowania. Z drugiej
strony SD bylo mniej lojalne w
stosunku do PZPR w okresie
1980-1981. Te konflik.ty między
w SD są
a «górą»
«dołem»
powszechnie ,znane, ale to wynika także z dużej presji ukła
du «pro1olidarnośctowego» w
SD. l to w pewnym stopniu
odróżnia SD od ZSL".
PAN,
Zdaniem wiceprezesa

prof. dr hab. Władysława Markiewicza, propozycja utworzenia
w Polsce czwartej partii jest
i zawiera
dziś niereali8tyczna
poważne

niebez;piećzeństwo.
głównie eleurosłaby w

Part.fa skupiająca
menty o.pozycyjne

obec:nei
wej aRy

w

~aej! de

podria.....o-

J>OtltTcmej.

Jeny Wlaw
pt'ZY'D'llł, te nie jest to propo1ycja na <t.z!eń dzisiejszy. Nie
zgodził 11~ jednak ai poglądem,
te nowa pl!.rtia zanirozlłaby Jt\e.
rownlozej roli PZPR. Powinniś
my pnełamać pewne tabu myjlowe,. pr.zekroczyć granice retormatorsklej wyobraźni i jak
przedj'1kutować
najszybciej

odpowded:d

sprawę.
jesienią

Można

to

było

z:roblć

1987 roku {1przed refe-

rendum).

OBAWY
I NADZIEJE
W listopadowym referendum
nie wziął udziału m.in. felietonist.a Kisiel. .Na ostatniej stron ie „TYGODNIKA POWSZECHNEGO" (nr 11) wyjaśnia, że postąpił tak z czterdziestoletniej
zasady, a poza tym nie rozumiał i nadal nie rozumie o co
chodziło. W ogóle nie pojmuje,
co się d·z isiaj w Polsce dzieje.
Ale za to ma niezawodny nos.
„A no1 nie omylił mnie nigdy, nos mi dziś mówi, że Ojczyzna nasza stoi przed groź
nym, wręcz tragicznym zakrę
tem, że chaos, absurd i dziwactwo absolutnie przekroczył11
wszelkie granice i że na1z Los
tu, na Wschodzie (bo tu jesteś
my i tu zostaniemy) decyduje
się teraz, gdy okaże się, czyś
my światu potrzebni, czy nie.
A dzisiejszy świat żąda nie tylko polityki, on się domaga NOW EJ GOSPODARKI. Zaś do
tego potrzeba nowych ludzi mającycli nową koncepcję systemu gospodarki, taktyki".

raportu
comiesięcznego
Z
GUS o stanie gospodarki wymiesiące
nika, · że pierwsze
1988 roku możemy zaliczyć do
produkcja
Wzrosła
udanych.
przemysłowa. Więksq był skup
żywca i mleka. Oddano do uży
tku więcej mieszka1i. Pieniędzy
mamy też więcej, ale bez pokrycia w towarach - stwierdza
komentator „TRYBUNY LUDU"
(nr 63) Jan Markusz. I podaje
niepokojące liczby.
„W samym tylko lutym· wynagrodzenia miesięczne w pię
ciu podstawowych działach gospo,d arki wzrosty do blisko 4g
tys. złotych, o ponad 92 procent. ( ... ) Wygląda więc na to,
że w wielu przedsiębiorstwach
wciqż forsuje się podwyżki wyna{lrodzeń w oderwaniu od rzeczywistych efektów produkcyjno-ekonomicznych oraz rezultatów pracy poszczególn11ch pra~
cowników".

W okresie styczeń-luty przewynagrodzenie miesięcz
ne w przemyśle, budownictwie,
transporcie, łączności i handlu
(bez wypłat z zysku do podziału oraz z nadwyżki bilansov•ej
w spółdzielniach) było większe
o 44.6 proc. niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Natomiast przeciętna emerytura i
renta była wyższa o 51 prociętne

cent.
Szansą dla naszego kraju jest
przedsiębiorczoś~i. Coraz
nzęściej pojawiają się ciekawe

rozwój

inicjatywy.
przedstawił
11) własny

Zygmunt

Szeliga

w ,,POLITYCE" (nr

ustawy o
wierzy
biuroraktycznej machiny powstanie
szybko i zrozumiały dla każde•
go akt prawny. A czas ucieka.
W tygodniku „WPROST" (nr
12) Witold Zaraska - dyrektor
naczelny Przedsiębiorstwa Eksportu Usług Teohnicznych „Exbud-Kielce'' - w rozmowie s
Lesz;kiem Czajorem podkreśla,
nie
przedsiębiorczości
że do
trzeba zachęcać ludzi. Wystarcrzy informować, jakie stworzono warunki. W sprzyjających.
okolicznościach osoby przedsi~
biorcze same się zaktywizują.
rrz~ba się tylko gpieszyć i nie
·
odkładać decyzji.
projekt

Nie
przedsiębiorczości.
bowiem, że w trybach

„Bo dzisiaj nie powinno być
mowy o jutrze. Mu1i być natychmiast i radykalnie. Radykalnie, jeżeli chodzi o działania ena
Kończy się
konomiczne.
przykład stycze1i, a my nte wiemy, jakie będą ekonomiczne reguły gry w tym rok.u. Nie wiadomo, jakie będą pocLotki, jak
się będą kształtowały płace, jaCo się dzieje?
kie będą ulgi.
Firmy stoją t czekają. A czas
ucieka".

Pod

względem

gospodarności

pracowitości przodowali kiei Sląz:acy.
dyś Wielkopolanie

i

Pod zaborem prull'kim przejmocywilill6.cyjne 1
wano wzorce
Niemiec i stosowano je jako oz germanizacj,.
ręt w walce
Ludność tych ziem miała poczucie w;yttszoścl oraz pogard7
wobec zacofanej Galicji i Kongires6wki.

SLĄSKI

pn.,.

I ~W doZabrakło
datku MiedlajlłC1 ~ w Po1ae7
I l.nnyeh •trOlt ni• potrafili IU•
mienn!e i kompetentnie praco·
wać. Pejoratywnemu wizerun·
kowi przybys.za przeclwsitawia·
no wyidealizowany obra111 tuz:iemca. Przypomina o tym w
LITERAC„MIESIĘCZNIKU
KIM" (nr 1} Maria Wanatowie.z.
Po wojnie Górny Sląsk przyjął duto imigrantów zza Bugu
i z Polski centralnej. Napłynęło
też sporo ludzi ze wsi. A wielu
wyjechało do NieSlązaków
miec. Zmiany te spowodowały
załamanie śląskiego etosu pracy. Spadła dyscyplina, obniżył
się poZ!iom produkcji, pogorszyły stosunki międzyludzkie. Pojawiła się olbrzymia fluktuacja
załóg przemysłowych.

„Migracje to tyiko jeden z
na
wplywających
czynników
zmianę struktury górnośląskiej
klasv robotniczej. Drugim, równie istotnym, były przeobraże
nia zachodzqce w miejscowym
irodowisku. Szeroka możliwość
awansu, jakq stworzyła Polska
Ludowa dla warstw plebejskich,
a z cza3em mocno
osłabiła,
«dziedzizmniejszyła zjawisko
czenia» zawodów. Wpłynęła na
to również mniejsza dzietnośc
rodzin górnośląskich, występu
jąca po 1945 r.oku. Wielu. doś
pracowników
wiadczonych
z pracy produkcyjnej
przeszło
do administracji. Wzrósł udziat
Górnoślązaków w zawodach inteligenckich. Możliwość awansu
społecznego 1prawiła, że praca
fizyczna nie posiadała już tego
pod
Tak
uroku co dawniej.
i
imigrantów jak
wpływem
przeobrażeń w postawach miejw
elementu doszło
scowego
drugiej połowie lat 4{)-tych i w
pierwszej połowie lat 50-tych
do uchwytnego obniżenia prestiżu zawodu górniczego. („.) W
wy1tiku napływu nowego elementu wśród załóg górniczych
nastąpił rozkład davmi;ch wię
zi, zanik tradycyjnych rytuałów zawodowych, rozprzężenie
schematów hie7'archii i dyscypliny. Te procesy dezorganizacyjne wywierały wpływ na efektywność pracy".

Od kol'lca lat
wzrosła

pięćdz;iesiątych

atrakcyjność

zawodu
gorniczego. Ale . niemotliwe już
było kultywowan~e śląskiego etosu pracy. Wciąż jednak funkcjonował tradycyjny stereotyp
jako bardzo dobrego
Ślązaka
pracownika.
Istniał ponadto stereotyp, że
warunki życia na Sląsku są
!f'psze niż przeciętnie w kraju.
Potwierdzały to wszelkie dane.
Obecnie zaś moi.na udowodnić,
że jest upełnie inaczej. W miesięczniku „POLITYKA SPOŁE
CZNA" (nr 2) Grażyna . Szpar
wykazuje, że w województwie
katowickim wiele potrzeb materialnych zaspokaja się na poziomie gorszym ~d ogólnokrajowego.
„Dla zapewnienia mieszkań
com wo3. katowickiego podobnych do istniejqc11ch w innych
województwach warunków miekomunikacyj1zkaniowych i
nych, analogicznego dostępu do
pomocy społecznej, podobnych
n'wypocz11nk.u,
możliwości
gonzego 1t1mu ;idrowia i an.alogicznego poziomu korzvstania
J wartości. środowiska naturalnego - potrzebne · są działania
o 1zeru11m niż przeciętny zakresie; bardziej intensywne, zło
żone i ko1ztowne. W przeciwnym razie występująca od lat
tendencja do pogarszania się w stosunku do średniej krajopoziomu zaspokajania
wej
potrzeb ludności
materialnych
będzie 1ię
woj. katowickiego
pogłębiała".

JĘZYK ·

MARKSIZMU
W nadchodzących miesiącach
i latach wiele musimy zmienić.
Niedobry jest nawęt Język, którym posłu2ują iię marksiści. W
I
„CZŁOWIEK
miesięczniku
SWIATOPOGLĄD" (nr 1) prof.
Marian Jurkowski mówi:
„Jeżeli chodzi o marksizm, to
niestety, operuje on język.iem
schematu. Jest to naprawdę ję
Zl/k od.straszając11. Diinik'en czę
ato pisze bzdury, ale w jaki
spo1ób on je pisze! I jest także
prawdą, że ludzie wolą czytać
o bzdurach, ale opisanych ład
nie, niż o rzeczach mądrych, ale
Nieprzed1tawian11ch nudnie.
dowład językow11 jrst jedną 1
prz11cz11n nieatrakcy;ności ideologii ' braku przekonani4 do
nief'.
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Lepsi i gorsi
Trochei za du~o rozmaitej prasy musi pochłaniać dziennikarz,
moc spamiętać - kto i gazie napisał jakąś rzecz wartll
uwagi i z~tanowienia. Utóż meuawno, w ktorymś z czasopism
(czytam je meregula.rnie i „oara.b1am" jednorazowo pokaźdłq ich
porcję) ktos zwrócił uwagę na zamieszczony w jednej z gazet
opis niezwyk:ie hucznej i wystawnej litudniowki, na której mło
dzież jednej ze stołecznych szkól wystąpiła w specjalnie na tę
okazję kup10nych czy m.zytych kreacjacn. L.e smokingami i trakami „panów„ s:1.ly o lepsze balowe liuknie „pa1i.", naoyte w renomowanych domach mody.
Owych „panów" ; „parne" wziąłem w oudzyslów z C'.,illłą premedytacg, za moJej bowiem mlodosci, w przedwojennych iate-ch
gimnazJalnycll, me zyski wał sobie uznania 1 szacunKu spolecznosci uczmowskiej kolega, który by wynosił się nad mnycn kosttownym strojem, wiedząc przeciez, jakim problemem dla biedniejs,:ych jest sprawienie sobie raz na parę lat szkolnego mundurka.
'l'oteż ci zamożniejsi, wywodzący się przeważnie ze środowiska
wolnych zawod~ i wykształconej części warstwy urzędmczej
Zc b.Y
ogólnie mówiąc._ z inteligencji, bardzo się pilnowali,
nie kluc.
niezamożnych kolegów żadnymi luksusami w o'czy
krępuwali się 7.azerać na przerwie bułką z szynką wobec kolegi,
ktory mial pajdę chleba ledwo czymś maźniętą, a ponadto 1u .. nymi przemyślnymi sposobami zwabiali tych biedniejszych do
swoich domów, np. na wspólne odrabianie lekcji, żeby potem
zjeść z nimi wspólny posiłek, co z reguly spotykalo się z zachętą
rodziców.
Jest więc paradoksem, powiedziałbym ponurym paradoksem,
że w porównaniu z ówczesnym spolecze11stwem kapitalistycznym
w naszym państwie socjalistycznym bogactwo stało się jah.o ..
miernikiem osobistej wartości i jakże często źródłem lekceważenia i pogardy tych, którym się w życiu gorzej powiodło. l to
lub
mimo faktu, że wówczas· pochodziło ono z dziedziczenia
wypracowane bylo dzięki wysokim kwalifikacjom, gdy dziś nieporównanie częściej na drodze spekulacji i . różnego rodzaju
„kombmatorstwa„
Skąd się to wzięło? Przypuszczam, że gdyby odpowiedż na to
swojej
pytanie była dobrze znana w kręgach, które z tytułu
ideologii powinny być wyczulone na wyższy system warto5ci,
jak socjalizm czy chrześcijaństwo, spotykalibyśmy się z szeroko
zakrojonym wspóldziałaniem wszystkich, którzy te postawy dorobkiewiczowskiej arogancji i pychy, niewrażliwości na sytuację
i
współobywatela i bliźniego uznają za groźne dla moralności
kultury narodowej.
Nie będę więc rozwodzi! się nad młodymi ludźmi, dopiero
wchodzącymi w dorosłe życie, którzy bezwstydnie wymuszają na
biedniejszych kolegach, żeby naciągali swoich rodzic.ów na „wyżylowanie się" z powodu studniówki albo żeby jako pariasi zrezygnowali z udziału w niej. Nie dopuszczam też myśli, że może
istnieć u nas szkoła, której elitarność polegałaby nie na wybit·
nych uzdolnieniach uczniów, lecz na przynależności do burżuj
sko-biurokra.tycznej „śmietanki", ufam bowiem. że epoka dygnitarskiej „bananowej" młodzieży minęła bezpowrotnie.
Korci mnie tylko próba postawienia hipotetycznej, roboczej
diagnozy tych i pokrewnych zjawisk nowej obyczajowości i mentalności, które od wielu lat szerzą się w naszym społeczeństwie,
jak choćby orgie pijaństwa i obżarstwa z powodu pierwszej komunii, przeciwko czemu. jako swego rodzaju grubemu mat!'nalizmowi i pewnej postaci neopogaństwa. występuje podobno energicznie Kościól, z umiarkowaną jednak, jak się zdaje, skużeby

tecznością.
Otóż za jedną

z praprzyczyn upadku etosu pracy I utraty respektu dla talentów i umiejętności oraz dla wyższych umysło
wych i e~tetycznych potrzeb uważam pauperyzację inte!Jg r
zwlagzcza pauperyzację względną - w stosunku do warstwy
burżuazyjno-bil.:rokratyc..,.nej, która swoje wewnetrzne niędostat
ki kompensuje sobie prymitywnym kultem posiadania. Chce ml.eć
nie tylko po to, żeby używać, ale żeby uma~niać się w przekonaniu o swojej „lepszości".
Nie wyobrażam sobie socjalistycznej polityki kulturalnej i w
ogóle najzwyklejszego humanizmu, który by nie brał pod uwagę
tych zagrożeń.

•

JERZY KWIECIŃSKI

W św1iątecznym
numerze „Odgłosów"

- Połowa handlujących wywodziła się ze średnich i wyższych
sfer społecznych, od magistra w gorę. Część absolwentów wyż
szych uczelni uprawiała swój nledz1elny proceder dyskretnie i a
luną wstydu na licach, reszta natomiast nie krępowała s~ zupeł
nie - reportaż ANDRJ;EJA MAKOWU:.CKIEGO.
- Z lasu powoli wypełzały czołgi, za nimi posuwali się tolnierze w hełmach, idący t.ak niedbale jak na spacerze w niedzielne &WPOludnie. W pobliżu wioski za stogami ukrywali się Kalmu·
cy, ale kiedy ujrzeli czołgi podnieśli ręce do góry i wyszli, chwiejąc się wciąż na (nogach. Niektórzy padli na kolana i prosili o lifragtość. Zołnierze radzieccy popędiali jeńców bagnetami ment powieści JERZEGO KOSINSKIEGO .,Malowany p~k".
swych obqwlązków
- Jeśli widzimy, że ktoś nie wypełnia
i szkodzi innym, nie znaczy to jeszcze, że je.st człowiekiem złym.
Najprawdopodobniej ma słabą. wolę i jest po prostu podły„. esej
EDMUNDA LEWANDOWSKIEGO z cyklu · „Oblicza szczęścia".
- Ja.k Andriej Wyszyński przesłuchiwał Nikołaja Bucharina.
Fr31t"ment stenogramu jc!dnego ze sł;vnnych procesów moski1>wskicb • 1938 roku - tłumaczył I opracował JERzy KWIECI~
SKI.
- Drobny, swzupły mężczyzna, po pięćdziesiątce jeszcze nie
odzyskał kondyc'i po tragicznym wypadku. W swoim zakładzie
wśród ludzi wbił wąie nóż w brzuch, chciał popełnić harakirL
Dlaczego? - odpowiedź w reportażu TERESY JERZYKOWSKIEJ.
- Chlapanina, śnieg z deszczem, wiatrzysko. Lódź robi się jaku zatęchła czarna i brnd<.a. Jedziesz szukać wiosn:v na Zdrowiu. Ale w Ogrodzie Zoeloglczuym 1>ust-0 i cicho. ludzie nie chcą
oglądać zwierząt, a zwierzęta ludzi - reportat RYSZARDA BINKOWSKIEGO pt. „Horror nad Lódką".
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Publikujemy kolejny fragment - czwarty Ju'.! - książki
Andrzeja Werblana „Władysław Gomułka sekretarz generalny
PPR". Książka ukaże się niebawem nakładem Wydawnictwa
„Książka i Wiedza" Kolejny fragment pochodzi z rozdziału
„Od KRN do PKWN" Tytuł fragmentu i śródtytuły pochodzll
od redakcji. Ważniejsze przypisy zostały włączone do tekstu.
choć z protokołów Centralnego
-Znamiennym dla stosunków
Biura Komunistów Polskich
PPR z emigracją oraz wydobywynika, że również ono traktowającym interesujące cechy polityki I charakteru Władysława . wało grupę Leona Kasmana
jako instytucję, do której naGomułki · stał si~ dość drugoleży kierować pytania w sprarzędny w swej istocie incydent
wie sytuacji w kraju.
z tzw. bazą zaopatrzeniowo-łącznościową Leona Kasmana,
zwaną przez niektórych historyków „grupą łącznikową KasPróba podporządkowania
mana". O genezie tej grupy grupy Leona Kasmana KC
nie do końca jasnej - była już
mowa. Miała ona na swym PPR.
koncie niemało pozytywnych osiągnięć, stabilizowała łączność
I kurierowską KC
radiową
PPR z Moskwą, pomagała przerzucić do ZSRR delegację K;RN
~tp. · Z jej dżialalnością wiążą
się jednak rozliczne komplikacje, które były już dość szczegółowo omawiane na łamach

„Życia

Literackiego" oraz w
Mariana Malinow-

książkąch

Władysław Gomułka

począt

kowo dqmagał się od Leona
Kasmana podporządkowania jego grupy partii i nawet wystosował odpowiedni list do niego
w imieniu KC PPR. Pisał w
nim m. in.:
„Z chwilą gdy Wy wraz z
oddzialem znaleźliście się na
traktujemy
terenie,
naszym

terenowych działaczy. „Poniewai: znalem Kasmana osobiście
od dawna (i odwrotnie) zakazalem - wspomniał - Mocza7'0Wi podejmowania próby odebrania silą oddzialowi Kasmana części automatów". W koń
cu kwietnia 1944 r. udał się na
Lubelszczyznę, dla rozpoznania
sytuacji Ignacy Loga-Sowiński.
Obszerne fragmenty jego realizacji z tej misji publikowało
„życie Literackie" w 1982 r. W
dlugiej nocnej rozmowie Leon
Kasman · snuł przed Ignacym
Legą-Sowińskim zupełnie oderwane od rzeczywistości i potrą
cające o samobójczą fantazję
propozycje w sprawie utworzenia w Polsce „partyzanckiego
kraju" i przejścia KC PPR „na
polowe warunki'', dzielił się podejrzeniami o prowokację ze
strony Mieczysława Moczara,
rozważał możliwość likwidacji
Mieczysława Moczara. To wszystko zostało przez „Ignasia"
zreferowane 5 maja 1944 r. na
posiedzeniu KC PPR. ·
W ar„1-Jjwalnym zespole tzw.
notatek· protokolarnych Fran-

ściowy, 1ak te~ z uwagi na walory polityczne t. J-go i jego
postanawia:
KC
przeszlość
wprowadzić t. J-go w skl.a d
KC PPR z dniem dzisiejszym.
KC przyznaje t. J-mu wszystkie prawa czlonka KC, zrzeka
się w stosunku do niego praw
kierownictwu
przyslugujących
partii dysponowania czlonkami partii na caly okres wypelniania przez niego poruczonego mu zadania".

więc

propozycje daleko
przeniesienie MieczyMoczara dla uchylenia
personailnych podstaw konfliktu, zgoda na realizację przez
Leona Kasmana jego misji,
ale złagodzenie jej nacechowanego nieufnością do KC PPR
ostrza przez kooptację do KC.
W sumie rozwiązanie odważne
i niebanalne. Na posiedzeniu
KC PPR podniosły się sprzeciwy. Franciszek Jóźwiak i
oponowali
Bierut
Bolesław
przeciw przeniesieniu Mieczysława Moczara, gdyż winnym
konfliktu uważali raczej Leona Kasmana. Według relacji
A

idące:
sława

W Moskwie sądzono, że nie istnieje już w Polsce kierownictwo PPR. Jak narodził się konflikt między
grupą Leona Kasmana i Mieczysławem Moczarem?

?
olski wys ano grupę Leona Kasman
.
\

ANDRZEJ WERBLAN
Ignacego
Franciszek

Logi-Sowińskiego
Jóźwiak nawet pro-

grupy
rozbrojenie
ponował
Leona Kasmana i wcielenie jej
żołnierzy do różnych oddziałów AL.
pisze I„Zabrzmialo to zlognacy Loga-Sowiński wrogo, jako rozszerzenie konfliktu Kpsman-Moczar na konflikt KC PPR- Dymitrow KC WKP(b)".

Jednak

Władysław

Gomułka

swoją propozycję w tej sprawie
przeprowadził. Upadł natomiast

Mieczysław

Ignacy

Moczar

skiego i Ryszarda Nazarewicza.
Leon Kasman (,,Janowski")
w liście do „życia Literackiego'„ pomniejszał wyraźnie swoją misję i nie o wszystkim piNieco więcej napisał w
sał.
do Biura Politycznego
liście
KC PPR jesienią 1945 r. Jeśli
nawet przyjąć - jego wersję, że
Georgi Dymitrow, w obawie iż
aresztowanie Pawła Findera
oznacza rozbicie KC PPR, poprzyczyny
wyjaśnić
lecił mu
wsypy i utworzyć trzy niezależne ośrodki regionalnego sterowania pracą PPR i GL, nie
odbudowapodejmując próby
nia centrum, to nie sposób zinterpretować taki zamiar inaczej niż jako rezygnację z krajowego umiejscowienia kierowniotwa partii i przeniesienie ośrodka dyspozycji centralnej na
emigrację . Byłby to powrót do
struktury KPP.
Gdy okazało się, że KC PPR
Leona
działa, funkcje grupy
Kasmana miały sprowadzić się
do zapewnienia łączności oraz
przerzutu ludzi i broni. Ale jeśli tak, to nic nie stało na
przeszkodzie, aby cale przedsięwzięcie podporządkować KC
PPR. Ponieważ grupa Leona
Kasmana działała na Lubelregionalne kierowszczyźnie,
nictwo PPR i AL domagało się
takiego podporządkowania . Grupa dysponowała pewnymi zasobami broni i sprzętu, co w
niezwykle trudnej sytuacji AL
budziło wręcz złość i ~awiść.
Na tym tle dochodziło do ostrych zatargów i aktów gwał
tu między dowódcą lubelskiego obwodu AL, Mieczysławem
Moczarem, a Leonem Kasmanem.
Leon Kasman nawet po latach nie przytoczył żadnych
na
rzeczowych argumentów
stanowczą odmowę współpracy

z lokalnymi organizacjami PPR
i AL oraz podporządkowania
się KC PPR. Powoływał się jedvnie na instrukcję Georgi
Dym itrowa, którego był podwładnym. Trzeba mu wierzyć,

Loga-Sowiński

Was jako podległych KC partii
przez kierownictwo obwodu.
lub
jednostki
Samodzielność
grupy uznamy tylko w wypadku specjalnego zalecenia. Ponieważ takiego zalecenia odnośnie Was i Waszej grupy KC
partii nie otrzymal, uważa Was
za podporządkowanych organizacji i wzywamy do tego ( ... ).
WszP.lką akcję o charakterze
a do tej zalipolitycznym czamy również dysponowanie
bronią nadesllzną lub pobieranie decyzji, czy broń jest poktóra by
trzebna lub nie mogla być lub jest prowadzona przez Was bez uzgodnienia
z nami lub naszym kierownictwem obwodowym, musieliś
my traktować jako tworzenie
drugiego ośrodka dyspozycyjnego w kraju .i w zależności od
stanowiska ośrodka zewnętrz
nego odpowiednio do tego ustosunkować się. O tym szczepowtadomić
prosimy
gólnie
T.D. ( ... )''

dopiero Władysław
Później
Gomułka zaczyna domyślać się,
że upór Leona Kasmana musi
wynikać z poważniejszych powodów, których tamten nie
chce lub nie może wyjawić.
Zadanie Leona Kasmaua według opinii Władysława Gomul.ki i wyrażonej w wiele lat
polegało na „zbiepóźniej raniu informacji o sytuacji w
·kraju i przekazywaniu ich do
Moskwy wlasną stacją nadawczo-odbiorczą". Kasman postę
pował ściśle w myśl tych instrukcji, działał niezależnie, a

nawet wbrew zaleceniom kierownictwa centralnego i obwodowego PPR. W tej sytuacji
wykazał
Gomułka
Władysław
wielką dojrzałość polityczną i
Przedsięwzięcie
opanowanie.
Leona Kasmana uważał za

błędne i świadczące o nieufności wobec kierownictwa PPR.
Postanowił jednak nie dopuścić
do konfliktu i znaleźć takie
rozwiązanie, które uchroniłoby

obu stron i zminimaliujemne konsekwencje.
Przede wszystkim pomiarkował
prestiż
zowało
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ciszka Jóźwiaka zachowały się
zapiski z tego , posiedzenia. Do
wrócimy
ich autentyczności
.przy innej okazji, ale wraz z
nimi znajduje się odręczny
projekt uchwaly KC napisany
przez Władysława Gomułkę.
Jest to tekst znamienny.

Próba

Ignacego

„Uchwala KC partii z marca br. skierowana do partyjnegC) kierownictwa Obwodu Il,
jak też list KC partii z tej
samej daty skierowany do t. J.

Leona
dotyczące

podporządkowania

grupy t. J.
kierownictwu partyjnemu oparte na sprawozdaniach ust- ·
nych i pisemnych kierownictwa partyjnego obwodu i na
interpretacji listu t. J. skierowanego do sekretarza partii („.) Organizacja partyjna
obwodu nie byla upoważniona
przez KC partii do stosowania
jakichkolwiek środków gwaltu czy przymusu w stosunku
do grupy t. J. dla podporząd 
kowania jej partii . Przejawienie takich tendencji vrzez
kierownictwo partyjne i wojsk.owe obwodu KC traktuje
jako przekroczenie jego wskapostanazań (. .. ) KC partii
wia: a) zdjąć t. M. („Mietka"
Mieczysława

sy.tuacji Gomułka
na Kasmana,
ale do konfliktu nie dopuścił
i pozwolił sprawie rozwiązać
w momencie wysię samej
zwolenia. Kiedy we wrześniu
1944 r. spotkał się w Moskwie
z Georgi Dymitrowem, zapytał
go o polecenia, jakie otrzymał
Leon Kasman. Georgi Dymltrow potwierdził, że postępo
wał on „ściśle w myśl .instrukcji".
tej

machnął

Władysław
Logi-Sowińskiego
stwierproponował
Gomułka
dzić, że:

(„Janowskiego"
A.W.)
Kasmana -

mogę
:te
„Odpowiedzial,
do niego, zaś instT ukcje, co ma robić w kraju, otrzymuje z Moskwy",

przyjechać

W

rozwiązania

Otóż mimo· relacji

wniosek kooptacji Leona Kasmana do KC PPR. Według
notatek Franciszka Jóźwiaka
sprzeciwili się temu on i ..Bolesław Bierut. Według relacji
Logi-Sowińskiego
Ignacego
wszyscy członkowie KC PPR
byli przeciwni.
Jest jeszcze relacja Włady
Pomija on
Gomułki..
sława
milczeniem sprzeciwy BoleFranciszka
Bieruta,
sława
Jóźwiaka i Innych. Dysponował wtedy w KC PPR więk- .
na pewno mógłby
azością i
swój wniosek,
przeprowadzić
jeśli nie na tym, to na kolejnym posiedzeniu. Rzecz w
tym, że sam zmienił zdanie
wskutek reakcji Leona Kasmana, świadczącej o zdumieciasnocie horyzontów
wającej
politycznych. Władysław Go.:
mułka od lat znał Leona Kasmana i oczekiwał bardziej dojrzałej postawy. Zaproponował
mu osobiste spotkanie w Warszawie. Ten zachował się arogancko.

Moczara

A. W.) z obwodu II i vrzeslać na inny obwód dla wypelnienia obowiązków równorzęd
nych z funkcją t. M. wypelnianą na obwodzie II, b) deczlonka sztabu Gl.
legować
AL. t. G. („Grzegorza" - Gi:zegorza Korczyńskiego - A. W.)
na obwód Il dla wypelnienia
komendanta ( ... )
obowiązków
Wychodząc z zalożenia, że specyficzny charakter misji t. J.
ściśle i bezpośrednio jest zwią
~any z caloksztaltem pracy politycznej i wojskowej PPR i
że nosi ona charakter przej-

Taki

ręką

właśnie był.

Przez wiele jeszcze lat

Wła

dysław Gomułka w różny sposób współpracował z Leonem
członkiem
jako
Kasmanem,
KC PPR i PZPR, nie miał
jednak zaufania do jego politycznej mądrości I charakteru.
Ale też nigdy nie zrobił żad
nego kroku, który miałby najmniejszy nawet posmak odwetu. W tym stosunku personalnym pozostał zawsze rzeczowy i sprawiedliwy. Bolesła
wa Bieruta natomiast i Franciszka Jóźwiaka łączyła z Leonem Kasmanem przez długi
czas przyjaźń polityczna. Wymaju 1944 r.
stąpili oni w
przeciw niemu prawdopodobnie dlatego, że znajdowali się
w zasadniczym sporze z Wła
dysławem Gomułką w kwestii
taktyki partii wobec Centralnego Komitetu Ludowego ':
jego
chętnie sprzeciwiali się
wnioskom.

(Ostatni· fragment ksłąłkl
Andrzeja Werblana pt. „Próby pozyskania socjalistów i ludowców" ukaże się za dwa tygodnie).

Trzeba głośno mówić o wszystkim, co boli
polskie rolnictwo. ·

Kongres nadziei
RYSZARD BINKOWSKI
~i~ ulega wąbpliwo~ci, ż.e w ostatnich latach jednym z naJwazmeJszych wydarzen pohtycznych w kraju - obok X Zjazctu
Zjednoczonego
był IX Kongres
PZPR i wizyty Papieża · Stronnictwa Ludowego, którego największym dorobkiem stało
się wypracowanie po raz pierwszy w dziejach ruchu ludowego
trzech podstawowych dokum~ntów: deklaracji ideowej, programu i statutu. Treści zawarte w tych dokumentach podkreślają..
chłopskiej, która ·zajmuje
że ZSL jest partią politycz.n.t\ klasy.
ważną pozycję w koalicyjnym systemie sprawowania władzy,
czemu może uczestniczyć w rozwiązywaniu podstawodzięki
i społeczno-gospodarcze.go
wych problemów życia politycznego
kraju.
Po IX Kongresie ZSL można było stwierdzić z satysfakcją że
najszybciej z kryzysu wychodzi rolnictwo, które z każdym 'rokiem zwiększało swoją produl{cję zaspokajając podstawowe potrz~by żywnościowe ludności. Złożyło się na to wiele przyczyn,
m.m. zapis konsultacyjny o trwałości indywidualnych gospodarstw
rodzinnych, stabilność ~lityki rolnej podjęta na ·xI Wspólprzede w.szystikim
nym Plenum NK ZSL 1 KC PZPR, no i
wzmożona, ciężka praca samych rolników, zwiększone dostawy
środik6w produ kcji oraa; sprzyjają.ce warunki atmosferyczne,
Skoro jednak jest tak dol;>rze, to czemu na wsi panuje dzij
taka nerwowość i wzbur.zenie? Otóż chłopi nie mają za&t.Neżeń co do założeń wspólnej polityki rolnej. Denerwują kh jed.
inaik wypaczenia, potknięcia i niekonsekwencje. Pomiędzy ZSL
i PZPR nie ma rozbieżności co do celów i założeń polityki rolnej. Nie maczy t-o, że nie ma :różnic poglądów, a doty<:zą one
przede wszystkim ~osobu realizacji polityki rolnej.
Wydaje się, iż tym niezmiernie istotnym problemem, decydującym o na.Szej kondycji gospodarczej i samowystarczalności
żywnościowej, powiµien zająć się X Kong,res ZSL, który będzie
obradować w dniach 21-24 mar~ w Sali Kongresowej :w Wa1t1zawie.
Województwu łódzkie jako zwarta aglomeracja. ma. f1Pecyfk:zne warunki rolnicze, ale spojrzenie z lód2ikiego ~wórka na
ip.l"awy wsi 1 rolnictwa nie Jest wcale spojrzeniem zaścianko
;wym, dotyczy bowiem także problemów ogólnopolskich. Potwier•
d~ła .~o kampania spraw<ndawczo-wyboicza wojewódZ'kiej organ1zacJ1 ZSL w kołach, zjazdy gminne i dzieLnicowe wreSiZCie
zjazd wojewódzki. Wnios.ków ·i postulaitów było tyle ż~ czterech
łódzkich przedstawicieli miało co do powiedzenia p:xiczas obrad
komisji ko•n gresowej, na której opracowano projekt uchwały i
tezy na X Konga:es.
W zbieraniu materiałów ważną rolę odegrały zebrania otwarte w kołach, na których każdy mógł zgłaszać wnioski I poReszty dopełniły spotkania
stulaty pod adresem X Kongresu.
środ<:wisko:V~ łód~~ch delegató:v. WK ZSL ma ich dziesię<:iu,
w w1ększosc1 rołmkow i ogrodników. Wszyscy zabiorą głos podczas. dyskusji w grupach problemowych. Jeden z delegatów wyst~1 :v o'brada~h plenamy~h. Będzie mówił o roli inteligencji
w zyc1u Stronnictwa 1 kraJu. Aby bowiem prestiż i znaczenie
int~li.gencji wiejskiej osiągnęły właściwą rangę, należy szybko
poziomie nauczania między
dą~yc do wyrównania różnic w
WSH\. a miastem, do podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifika·
·cji kadry nauczycielskiej, objąć szczególną opieką młodzież &tudencką pochodzenia wiejskiego, tworząc jej korzystne warunki
życia i pomagając w razwiązyw'aniu jej spraw przez cały okree
studiów.
W województwie łódl'lkim nadal brakuje mieszkań dJa nauw Wodę, ga~
czycie~i i lekarzy, 1ą trudności w zaopatrzeniu
brakuJe tele:fonów, ż!e funkcjonuje komunikacja. Taka sytua·
cja ujem~1ie wp~ywa na spray.'Y ~ad.rowe, bo młodzi . inteligenci,
ZSL nie mOźe obsadzić
których i tak ;iest mał-o, uc1eka3ą 1
stano·"":"isk w administracji, przedsiębiorstwach rolnych i prod~kcyJnych dla :rolnictwa. Bywa i tak, że „zielona" legitymaeia dyskredytuje zamiast predestynować do objęcia stanowiska.
A prz:cież o tym, kto jest lepszy, nie powinna decydować legiprzed.si~
:fachowość
tymacJa, tyalko zaradność, inteligencja,
'
biorczość i zdolności inicjatywne.
Na początku roku ustalono odpowiednie ceny na płody rol·
ne, k:óre miały wyrównać straty wynikające ze w.zrostu cen
śro~ow produkcji i podnieść o siedem punktów różnicę w pa,rytec1e dochodów wsi i miasta. Wydaje się jednak że zezwolono ~a zbyt. dużą .swobo'1ę w ustalaniu cen prz~z przedsiębior·
st:va i skutki tego są już widoczne. Równ<J>Waga została zachwiana, spadła opłacalność, gdyż niepokojąca stała się relacja
cen środlków produkcji, których i tak brakuje, oraz płodów rolnych. Ceny na środki produkcji gwai.townie rosną, w związku
z czym 7hyba trzeba będ.zie podnieść ceny skupu, Jednocześnie
jeszcze wprawdzie nielic2inych ale za
w zakłałlach pracy nimi mogą _Pójś? inne - podnosi się w znacznym stopi;;iu płace,
co absolwtme me ma pokrycia we w.zroście produkcji. Grozi to
wzrostem inflacji i zachwianiem realizacji programu II etapu
ireformy: Problem ten musi być wnikliwie rozpatrzony na X
K~n~es1e, który dla optymistów może się stjć kongresem napoprawę warunków
dzu~1 na uzdrowienie polskiego rolnictwa,
socJalnych wsi, rozwój kultury i oświaty itp.
Kongresu niczego
.Jest spr~wą. oczywis~ą, że jedna uchwała
me załatwi. Niemniej Jednak trzeba głośno mówić o wszystkim.,
co boli polskie rolnictwo. O wzroście nakładów na przetwórstwo .i ~azę przechowalnictwa, aby nie marnowało się nic, co
:urodzi ziemia. I o tym, że skoro rolnik - w przeciwieństwie
do faibryk - sprzedaje na ·skupie swoje produkty tyllto po cenach um~ych, t~ trzeba zlikwidować monopol w skupie, że
by mógł się um.av.:1ać co do ceny z tym, co lepiej zapłaci. A
hamujące rozwój usług na
gd~by tak wyehmmować przepisy
wsi, gdyby mogły powstawać tam liczne zakłady przetwórcze,
w t~ i _PrywC11tne, to rolnik mógłby odstawić żywiec ipo korzystneJ cen~ np. do prywatnej masarni. Transport coraz da-oższy
a w ten sposób żywiec nie jeździłby po kraju, a na miejs~
byłoby pod dostatkiem mięsa i wyrobów wędliniarskich.
Problemem ogólnopolskim stało się urealnienie z-byt niskich
rent i emerytur rolniczych oraz wolny obrót ziemią, tzn. aby
bez obawy że nie
stary rolnik mógł sprzedać gospodarstwo
oti;-zyn;a emerytury. Problemem lokalnym i zarazem ogólnopolski~ Jest los małych gospodarstw, dla których np. potrzebne li\
lekkie, małe maszyny,
Ale najwa~niejsze jest to, aby wreszcie gospodarstwo chł<>p
skie 2;aczęlo się liczyć od 1 ha wzwyż, a nie od 50 arów. Dotyczy to w szczególności obrzeży Łodzi. Kto ma działkę do 50a
otrzymuje węgiel według powierzchni mieszkalnej. Kto zaś m~
51 a, ten otrzymuje przyd7Jiał węgla dla produkcji zwierzęcej. A ponieważ w drobnych gospodarstwach przeważa pi;odukcja roś
linna, . właściciele otrzymują tylko trochę węgla na cele bytowe.
Jeśli masz lila, ZUS obciąża cię takimi opłatami za każdeao
członka rodziny jak właściciela 50 hektarów. Właścicielami tych
dwuzawodowcy którz:r
małych działek są przede . wszystkim
zawsze decydują się na wyższą emeryturę, wypracowaru\ w ma•
clerzystej fabryce. Ale przez lata płacą składki na emerytur4
rolniczą, z której potem nie korzystają.
Nie royślę, żeby Kongres miał się zajmować kłopotami rolnł·
:& Chocia111owic, kitórym .zaczyna dokuczać rzeka Ner. AJe
ków
Przedsiębiorstwo
melioracja to już nie tylko problem łódzki.
wykor:iystać łagodn'ł
n:ielioracyj.ne z Ko.n stantynowa pragnąc
prac melioracyjnych ale nie
zimę zamierzało wykonać sporo
miało paliwa, a dobrowolne przydziały z puli naczelników gmin
Przedsiębiorstwo
stanowiły zaledwie kroplę w morzu potrzeb.
mogłoby w marcu meliorować, gdy pola li\ puste ale centl'at...
ny przydział paliwa otrzyma chyba dopiero na iclwa.
1
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Bieszczadach, gdzie obot.oii;zywać będzte moda na 1port ł llkt11wn11 w11poczynek". Januu Zielonacki zwraca uwagę n.a to ckreś

jąc11ch projekt. Zrozumiale jest, że ci, którz11 sq przeciwko, nie
będą się uskarżać u pom11słodawcy, stąd
mQie tak nikła ilość
Listów, któ~e nadeszł11 do Ja71usza Zielonackiego od przeciwników.
Nie hcz11 1nę 3akość, tylko ilość. Nie liczy się, że przeciwko temu
pom11słowi wystąpił Zarząd Główny PTTK. Nie liczy się Pań
atwowa Rada Ochrony Przyrody. Nie liczy się Zarząd Glówn11
LOP ani Polski Klub Ekologiczny. Nie liczą się glosy naukowców. Ważniejszych jest parę tysięcy listów od indywidualn11ch
narciarzy.
Otóż w niespełna dwa tygodnie zebraliśmy
pod „Listem Otwartym" pon1:4d tysiąc podpisów przeciwnikow „Stacji„." Podpi&lJWali się studenci, robotnicy, uczniowie szkół średnich, wykladowcy wyższych uczelni. Podpisy zostały dolączone do listu wy1łane110 do Krakowskiego Ośrodka Telewizji.
Kserokopie są w
naszym posiadaniu".
List w tej sprawie przysłał również MAREK JUSKIEWICZ.
Zatytułował

on swój list:

KTO ULECZY ZAWROT

GŁOWY?

Oto obszerne fragmenty tego listu:
W ostatnim czasie wiele emocji budzt zamic3owany przez O-

środek TV w Krakowie plan budowy w Bieszczadach stacji kit-

matycznej. Plan ten - pod haslem „Kolorowy Zawrót Glowy" ital się przedmiotem ożywionej dyskusji w prasie, 11adiu i telewizji. ·ro, ze na ten temat wypowiada3ą się • wszyscy, od zwyklJJch śmiertelników nie mających z nartami nic wspólnego (ma
to być głównie ośrodek narciarski), przez fachowców z różnych
dziedzin (11eolodzy, architekci), po organy administracji - świad
czy o szerokim zainteresowaniu społecze-il.stwa tym programem.
Janusz Ztelonacki wvłożył m.in. z:ałożenia tego pomysłu w publikacjach: „N a ~niegu można zarobić" (Polityka-Eksport-Im port
nr 8 z 20.02.1988) oraz „Kolorowy Zawrót Głowy" (Sportowiec
nr 8 z dn. 23.02.1988). Je1t on uważanlJ za pomyslodawc~ tego
projektu. (.„)
Janusz Zielonacki okazu.je się bJJć też gorącym bojownikiem
o prawa narciarzy w Polsce (jeszcze jeden przyczynek do problemu dyskryminacji mniejszości w naszym kraju). Plan budowy
pięciotysięcznego miasta w Bieszczadzkim
Parku Narodowym
uważany jest zapewne za genialny przyna,mntej w kręgach
zbliżonych do redakcji sportowej TV, a Januszowi Zielonackiemu tak głęboko zapadł w serce, że nawet w korespondencjach
z Igrzysk w Calgary raczył nas. analizami porównawczymi stoków w Górach Skalistych z okolicami Wołosatego. Przy okazji
należy zwrócić uwagę, że tereny rozgrywania olimpijskich konkurencji alpejskich już chyba tylko zwyczajowo noszą indiańską
nazwę „miejsca, gdzie cicho szumią drzewa", gdyż ogołocone z
z.a1u, poprzecinane trasamt zjazdowymi stoki nie budzą takich

lenie, gdyż wielu jego oponentów mówi tylko i wyłącznie o narciaratwie zjazdowym, ograniczaj-e zadania atacj!
klimatycznej
tylko do tego jednego. „Przede wizyatkim - pisze - · ma to
być eałoroczna •tacja klimatt1czna, a nie „ofrodek
zjazdowego
narciarstwa rekreacJJjnego" - jak to nazwał Jerzy Jurkowski w
„Przeglądzie Tygodniowym" i jak to nazywają inni oponenci -

gdyż „stacja narciarska ;est pojęciem czterokrotnie węższym,
biorąc pod uwagę liczbę sezonów występujących w Polsce".
U nas na ogół każdy słyszy lub czyta tylko to. co chce usły
szeć lub wyczytać. Stąd przeciwnicy budowy stacji klimatyczne.i
w Bieszczadach zarzucają Januszowi Zielonackiemu, że jest tylko
i wyłącznie reprezentantem „lobby narciarskiego". Oczywiste nie-

porozumienie.
Dlaczego w Bieszczadach?
Janusz Zielonacki przypomina, :te już mówił w ·programach telewizyjnych, dlaczego „nie da się tego zorganizować w Szczyrku,
Korbielowie (.„), u stÓp masuwu Pilska czy
w Zakop~nem".
Ponieważ argumentacja ta nie dotarła do oponentów lub Ją cał
kowicie pominęli, autor „Kolorowego zawrotu głowy" przypomina.
·rak więc:

1. „Szczyrk i Korbielów zostały nieomal catkowicie opanowane przez górników", gdzie „górnictwo zrobiło wszystko dla siebte", gdzie wprawdzie może jednocześnie jeździć 5000 narciarzy,
„ale w Korbielowie jest tylko jeden, w doda.tlw zakladowy_dom
wczasowy, oczywiście górników na okolo 100 miejsc. Narciarzy
przywozi się tam zakladowymi autolwrami, najczęściej na soboty
i niedziele". Janusz Zielonacki przypomina też, że „każdy wyciąg
ma dwa. wejścia", jedno dla górników, drugie dla pozostałych

narciarzy.
2. Jak jest w Zakopanem „_

.
wszyscy wiemy. Ale

-

myślę,

że

choćby „Kasprowy" w Zakopanem i był te! czas stawiania daei
nad wolnymi jeszcze brzegami rzek, jezior, w lasach ! na stokach
gór i pagórków. A kto myśli o indywidualnym turyście, któremu
teł należy się wypoczynek, a który ma przysłowiowe dziury
w
kieszeniach, zarabia mało i nie lubi spać pod namiotem, bo lata
jut nie te. Kto pomyśli o emerytach, którym za pracę i • nsiłek dla kraju coś też się należy oprócz wczasów ulgowych
w
martwym sezonie. Jeśliby więc dyskusja nad tym, czy zniszczyć
Bieszczady przerodziła się w dyskusję 0 modelu wypoczynku
w Polsce, to byłby to niczym nie kwestionowany pożytek.
Ale powróćmy do „Kolorowego zawrotu głowy". Otóż Janusz
Zielonacki uparcie twierdzi, że stacja klimatyczna rnoze powstać
tylko w Bieszczadach, bo na przykład wokół Snieżnika w województwie wałbrzyskim „usychają drzewo w wyniku za.nieczyszczeń". Niedawno Polska, CSRS i NRD zobnwiązały się d<J wspólnych dziala!1 w celu ratowania lasów w Sudetach ..Tak r na razie
porozumienie to pozostaje na papierz~. A sprawa jest pilna.

BIESZCZADY MAJĄ S~OICH OBROŃCOW
Są te:t 'i z.wolennicy budowania tam stacji klimatycznej. Przytoczmy jednak argumenty przeciwników. A więc budowa stacji
klimatycznej w Bieszczadach spowoduje:

- „daleko posuniętą degradację środou;iska", nastąpi „zab1irzenie stosunków hydrologicznych", zanieczyszczenie potoków, obn,1ży się

lustro wody,
- wzmożony ruch samochodów po Bicszcza<;lzkicj Pętli zatruje
powietrze, które obecnie jest najczystsze w •Polsce,
- ruch w Bieszczadach wypłoszy zwierzynę, a ży.ią tam zwienęta, których nie spotyka się nigdzie indziej, nastąpi też zniszczenie nigdzie indziej nie występującej roślinności.
,
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Zniszczyć Bieszczady
czy pozostać w zacofaniu?

1/cojarzeń.

Z publikacji w prasie oraz z programów krakowskiej telewizji

zn~my 5 propozycji lokalizacji stacji: Wołosate-Tarnica, Ustrzyki
Górne-Wielkie, Rawka, Bereżki-Połonina Caryńska, Brzegi Górne-Połonina Wetlińska lub 'Caryńska oraz Wetlina-Smerek. Trzy
spośród pięciu propozycji mniej lub bardziej ingerują w stan po-

siadania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale wobec planów
rozszerzenia powierzchni Parku w najbliższym czasie wszystkie
proponowane lokalizacje znajdą się całkowicie na terenie rezerwatu.
Czy taki obiekt miałby szansę powstania?
Janusz Zielonacki
u.waza, że tak. Wiele osób podziela bezkrytycznie ten
pogląd,
ostrząc już siekiery,• aby jak najszybciej
rozpoczqć
wycinanie
bieszczadzkich drzew. Ale nie wystarczy słuszna idea (nie jestem o jej •słuszności przekonany), wspaniały plan - nawet fachowo opracowany, dobre chęci, wymagane zezwolenia,
konieczne
badania terenu, materialy budowlane oraz armia gotowych na.
wszystko ochotników. Potrzebny jest jeszcze Jeden element, którego animatorom ,„Kolorowego Zawrotu Głowy" zabrakło - potrzebne jest przede wszystkim myślenie. Trzeba zastanowić się,
czy w obecnych warunkach stać nas na budowę takiego obiektu.
Czy technologie, jakie posiadamy są wystarczające do budowy
stacji odpowiadającej wymaganiom ochrony środowiska. i czy uda
się pogodzić wymagania komfortu i realizację zadań stacji z warunkami ekonomicznymi?
Janusz ZieLoliacki uważa, że trzeba talti plan zrealizować tam,
11dzie jeszcze nie· popetniono btędów. Czy taka próba nie będzie
właśnie największym błędem? Czy wolno nam ryzykować tworzenie sytuacji, w której następna próba nie będzie już możliwa?
Doprowadziliśmy do śmierci Karkonoszy i katastrofy ekologicznej
w Tatrach. Nie oszukujmy się. Bieszczady są ostatnią w Polsce
enklawą czystej i żywej zieleni i świeżego powietrza.
Moim zdaniem pomysł jest nieprzemyślany,
żeby nie powiedzieć absurdalny. Jak można być
tak
krótkowzrocznym?
Przecież dla 5 tys,
wczasowiczów nie wystarczy
jeden hotel.
Liczba osób obslugi podwoi tę sumę i okaże się, że zamiast
ośrodka wypoczynkowego zbudujemy dziesięciotysięczne miasto.
Ten moloch nie będzie byna_jmniej samowystarczalny. 'l'rzeba bę
dzie zapewnić transport, komunikację,
zaopatrzenie dla części
handlowej, A więc system szybkich dróg, parkingi, stacje benzynowe', myjnie, warsztaty. („.)
W „Polityce" Janusz Zielonacki napisał:
„Oglądając transmisje telewizyjne z wielkich
zawodów narciarskich, będąc w wielu stacjach klimatycznych w
Europie i
USA upewniłem się i na swój użytek twierdzę, że narciarstwo
to wspanialy, kolorowy zawrót glowy, który móglby stać się
ważnym elementem polityki spotecznej państwa i antidotum na
trudne problemy powszedniego dnia".
Otóż wiemy j~. że Ministerstwo Ochrony Srodowiska i Zasobów Naturalnych nie podziela poglądu Janusza
Zielonackiego.
Ministerstwo wypowiedziało się przeciwko projektowi budowy
stacji klimatyczrie3 w Bieszczadzkim Parku Narodowym. (.„)
Zostały

o·publikowane ponadto protesty
Harcerskiego Klubu
Turystycznego PTTK „WYGA"; który działa przy
Stołecznej
Chorągwi ZHP, a który za Sekcję Bieszczadzką podpisali: Zofia
Wieluńska, Lucyna Czerniawska, Przemysław Wierzchowski, Jarosław Wadas oraz „List
otwarty" dyrekcji i
pracowników
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych oraz
Wschodniokarpackieg o Koła Polskiego Klubu Ekologiczńego. Ukazało się też sporo artykułów, felietonów i listów sprzeciwiają
cych się idei budowy stacji klimatycznej w Bieszczadach. Ale
zacznijmy może od początku.
GŁOS

warto zwrócić uwagę Czytelników na bardzo konkretny, dobrze
udokumentowany artykuł Jerzego Kulczyt'lskiego „Pod Giewontem czy w Bieszczadach?" opublikowany w 11 numerze „Rzeczywistości".

Jerzy Kulczycki prezentuje sytuację, jaka powstała w Zakopanem po podwyżce cen, co wcale nie jest takie bagatelne. Według jeg0 ·obliczeń - zapewne niekompletnych - jeden dzień pobytu narciarza w Zakopanem kosztuje od 5000 zł minimum do
10 OOO złotych i więcej, co już zależy od kieszeni i fantazji. Zakopane jest poza tym zadymione, zaniedbane, zagrożone, gdzie
hurmą walą ludzie na rzekomy odpoczynek, gdzie przywozi się
dzieci na kolonie, jak by nie było w Polsce innych ośrodków
mniej zagrożonych. O potrzebie ratowania Zakopanego mówi się
i pisze od dawna, ale i na tym się poprzestaje.
Budowa więc stacji klimatycznej w Zakopanem
byłaby nieporozumieniem, a jednocześnie wyrokiem śmierci na stolicę polskich Tatr.
3. Swego czasu lansowano w prasie - i 11ie tylko - koncepcję budowy „drugiego Zakopanego" w rejonie $nieżnika. Autorami te1 koncepc)i byli~ A.ndrz.ei Ziem\\ski, Olat
Chmielewski,
Bolesław Kubisz, Władysław Lechowicz. Szumu było wiele. Przypomniał sobie o tym Wiesław Sachs, który w „Kurierze Polskim"
tak napisał:
,,..!akże wspaniale ta inwestycja była projektowana! Z jaką dokladnością

zbadano· teren, naslonecznienie stoków, czas utrzymywania się śniegu. Zewidencjonowano nieomal każde drzewo! opracowano dosłownie wszystkq. Wiele o tym pisano, mówiono.
Potem nagle nakazano milczenie. Ale projektanci długo jeszcze
potajemnie pracowali nadal."
Mieliśmy już zbudować „drugą Polskę'', była też idea zbudowania „drugiej Japonii", zbudowania „drugieg'o Zakopanego". I
co? I nic. W tym miejscu wypada przedstawić Czytelnikom

Nadszedł chyba czas, aby głęboko i publicznie zastanowić się
nad modelem wypoczynku Polaków. W dalekiej przeszłości, . którą
wielu z· nas zalicza już do historii najnowszej, jeździły po Polsce
„wesołe pociągi" i woziły ludzi na wymyślone przez ludową wła
dzę wczasy. Trzeba było wtedy jak to opowiadają dziś emeryci - ludzi do tego zachęcać, agitować, a niekiedy nawet siłą
wywozić. Były to bowiem czasy, kiedy lud nie tylko wszedł do
śródmieścia, ale zaczynał jeździć na wczasy do byłych kurortów.
Później wczasy spowszedniały i nadszedł czas dzielenia jezior,
rzek, gór i plaż morskich między polskie przedsiębiorstwa, które
najpierw stawiały tam „psie budki" zwane szumnie
domkami
campingowymi, a następnie zaczęły tam budować wielkie domy
wczasowe. Górnicy sobie, hutnicy sobie, włókniarze sobie, papiernicy sobie, dziennikarze sobie i tak dalej. Mamy więc Polskę dokładnie podzieloną pomiędzy grupy zawodowe. Tylko oświata
nic nie ma i w czasie wakacji lub ferii
zamienia się szybko
szkoły na domy wypoczynkowe
dla
kolonistów. Aby i dzieci
mogły wypocząć.

czai

„ wczasów

„jedynie w głowach ludzi zupełnie nie znających Bieszczadów".

Zarzucano Januszowi Zielonackiemu i innym
pomysłodawcom
najprzeróżniejsze grzechy, obrzucano ich wymysłami i wyzwiskami.
„Niefrasobliwość w podejściu do tematu" pisze w „Gazecie Krakowskiej" Tomasz Ordyk i to jest dość łagodne sformuło
wanie: Posądzono Janusza Zielonackiego o brak wyobraźni, bezmyślność, o gonienie za sławą kosztem rodzimej przyrody, o chęć
wzbogacenia się, o obronę interesów narciarzy zjazdowych. Dyrekcja i pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego co
zauważył w „Polityce" Andrzej Mozołowski przeraziła się 150

tysięcy Judzi, którzy rocznie być może odwiedzą stację klimatyczną w Bieszczadach i wystąp\\\ w o'oi:on\~ ,;p01~0.d 500-t"111<i~c2nej r:zesz.11 turystów
odwiedza.;ących.
rokrocznie
Bieszczady".

A ta półmilionowa rzesza „turystów z plecakami" nie brudzi,
hałasuje, niszczy, śmieci, zanieczyszcza?
W Polsce mamy niedob~ą tradycję dyskutowania nie przy po-

mocy faktów i argumentów, ale przy pomocy inwektyw i demagogii. Jakżeż często w rozmowach pada określenie: „bez sensu", które właściwie ucina wszelką wymianę poglądów i zastępu
je argumenty. Wystarczy popatrzeć na reprodukowaną za „Polityką" mapę Bieszczad, aby zobaczyć, jak często demagogiczne
i
wydumane są rzekome .argumenty.
„Popatrzcie na mapkę - pisze w „Polityce" Andrzej Mozołow
ski. - Bieszczady (polskie) ciągną się od Przelęczy Łupkowskie; aż
po sam południowo-wschodni krantec Polski. Są trzykrotnie dtuż
sze od Tatr (polskich). Cały ich pas wzdłuż granicy z Czechoslo-

KOMENTARZ NR 1

Był też

Zdaniem dyrekcji i pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych oraz członków Wschodniokarpackiego Kola Polskiego Klubu Ekologicznego propozycja prezentowana przez Janusza Zielonackiego jest „jaskrawym przykła
dem ignorancji dla wartości nadrzędnych", a zdaniem członków
Harcerskiego Klubu Turystycznego „WYGA" mogła się zrodzić

pod

gruszą"

i cza a wielkich hoteli, jak

wacją i ZSRR, to g6ry dzikie, bezludne, ten właśnie raj turysty.
Same Bieszczady Wysokie, o szczytach przekraczających I tys. m,
zajmują

mniej więcej polowę tego. Sam zaś Park Narodowy liczy 6 tys. ha!
Jakim cudem kropka na tej mapie, czyli owa stacja klimatyczna (jeden z 5 wariantów) z zaznaczonym obszarem, na
którym
będą jeździli narciarze, spowoduje zatrucie, zdeptanie i zniszczenie owego całego potężnego masywii górskiego, ciqgnqcego się w
linii powietrzne; - dlugością przeszło 60 km?! Bez histerii, panowie."

Jak

już choćby

z tego

widać,

Jest w tej dyskusji

POTRZEBNY SPOKOJ I RZECZOWOSC.
Znaleźli się przecież obrol'lcy koncepcji zwanej
„Kolorowy zawrót głowy" a sprowadzającej się do budowy stacji klimatycz-

nej w Bieszczadach. Wprawdzie niektórzy z nich ostrożnie sugejeszcze zastanowić, czy rzeczywiście
koniecznie
Bieszczady, a może powrócić do koncepcji wykorzystania okolic śnieżnika, inni - jak choćby Jacek Kłosiewicz
w liście do „Przeglądu Tygodniowego" - sugerują, że „absolutrują, żeby się
muszą to być

MA JANUSZ ZIELONACKI

z Krakowskiego Ośrodka TV, który stał się nie tylko rzecznikiem
budowy stacJi klimatycznej w Bieszczadach, ale
propagując tę
ideę w cyklu audycji „Kolorowy zawrót głowll'.' zebrał publicznie
cięgi za cały pomysł. W „Przeglądzie rygodniowym" zaatakował
go Jerzy Jurowski. Odpowiadając mu Janusz Zielonacki pisze również w „Przeglądzie Tygodniowym":
„ W ciągu wleci wie 23 dni, od 5 do 28 stycznia, otrzymałem po-

nad tysiąc listów od okar.o
zycję, argumenf. u,3ąc swó3
maliśmy ponadto do tej

3500 osób, 40 osób neguje naszą propo- ,;_
stosunek w różny („.) sposób. Otrzr- ·
pory okolo 350 listownych deklaracji
wykupu akcji po 100-150 tysięcy· zł od osób prywatnych. Zglosiło się też 1l instylucji i przedsiębiorstw z deklaracją pomocy·
fach.owe3 i finańsowe3"

Zgłosiły się więc między innymi: Naczelna Rada Adwokacka,
która zadeklarowała „bezpwtną obsługę prawną przedsięwzięcia",
Bank w Sanoku, Instytut Ochrony środowiska Politechniki Wrocławskiej, który przekazał bezpłatnie dokume·ntację oczyszczalni
ścieków, Polskie Górnictwo i Gazownictwo, które 'chce bezpłatnie
wywiercić szyby dla wydobycia gazu ziemnego i doprowadzenia
go do obi'ektów stacji klimatycznej, Politechnika
Warszawska,
„Budostal" z Krakowa, „Sanos" z Sanoka, SARP, który ma ogło
sić ogólnopolski lrnnkurs architektoniczny, FSM w Bielsku-BiałeJ, WSK-PZL w Mielcu oraz wiele innych firm państwowych,
polonij~ych I prywatnych.
Co ma powstać w Bieszczadach?
Janusz Zielonacki tak to określa~
Jest to pomysl „zbudowania pierwszej w Polsce z prawdziwego
zdarzenia całorocznej, ogólnodostępnej stacji
klimatyczne;
w
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Jltien z pięciu wariantów uivtuowania ltac;ł klimatycznej -

M

tle

:;.;,:: :·;~:;:~;.;.

całych Bieucza.d. „Polityka" nr 11/1988 '·

NR 13 (1565), 26 MARCA 1988 ~

"'' niezbędne jest powoła.nie kom!ajł ekspertów, ktd„a wszech„
1tronnie i obiektywnte oaent projekt budowy tzw. 1tacjf klimat11cznej''.

SrodoNegatywnie wypowiedziało 1ię Ministerstwo Ochroil)'
wiska i Zasobów Naturalnych, które „jest i poao1tanie przeciwne
zarówno naruszaniu zasad ochron11 Bieszczadzkiego Parku Narodowego ( ... ) jak też jakimkolwiek propozycjom tyczącym. aię to
pozo1tawa6
ogóle funkcjonowania parków narodowych, jeżezt
one będq. w niezgodzie z intencją ustawodawc11 ora.i mtędzynaro

dową myślą przyrodniczą". Gdybyż owo Ministerstwo tak zdecyregionów Polski, tak
dowanie wystęru>wało w obronie innych
bezlitośnie niszczonych przez przemysł, gdybyż występowało tak

zdecydowanie przeciw licznym ciągle jeszcze niestety trucicielom
rzek naszych i ieziorl Ale takich protestów, bezlitosnego piętno
wania winnych, zasypywania gazet, radia i TV protestami jak<Jś
nie widać. Zauważył to też Andrzej Mozolowski w „Polityce" w
artytkule „Narciarz do bicia".
Jakie jest zdanie obrońców koncepcji lansowanych przez Janu.
sza Zielonackiego?
pisze w krakowskim „Tempie" Wojciech
"Fakty są takie zlokalizowana,
Bieszczady, gdzie stacja ma być
Lipoński. wciąż są najsłabiej zagospodarowaną częścią PRL. W tej syt~-""
cji umiejscowienie tam atrakcyjnego centrum narciarskiego n-.u-

i ekonomicznie.
głoby ten region znacznie ożywić; kulturalnie
I to niezależnie od wszelkich negatywów, jakie z tego równoleglEI. mogą wyniknąć. ( ... ) Czy aoprawdy w tmię ochrony przyrody tysiące kilometrów kwadratowych Bieszczad mają nadal przypominać
często są

Dziki Zachód? A poza tym panowie ochroniarze nader
uprzejmi zapominać, że najważniejszą częścią przyrod11
podlegającej ochronie jest sam czlowiek."

Owszem, u nas - zresztą nie tylko u nas - człowieka odrywa
od przyrody i stawia ponad nią, jako pana wszechstworzenia
na tej planecie. Kompletne nieporozumienie. Poważny błąd w
rozumowaniu.
Wielu autorów starało. się zarzucić Januszowi Zielonacklemu,
uprawiają
że uparcie występuje tylko w imieniu tych, którzy
w
narciarstwo zjazdowe. A inni? Na zarzuty te odpowiedział
„Polityce" Andrzej Mozołowski.
,,Swiat przeszedl w całości - napisał - na narciarstwo zjazdę

i:lowe. Nikt już prawie nie wędruje na nartach po górach".

Nie mamy schronisk, nie mamy bazy, nie mamy sprzętu dodla zwolenników narciarstwa .. Zresztą z narciarstwem
u nas jest fatalnie, co pokazały ostatnie Igrzyska Olimpijs~e w
Calgary. A i mistrzostwa Polski rozegrane w Zakopanem też tę
Rafała
Memoriał
mizerność narciarstwa naszego uwidoczniły.
do Zakopanego
Pragi' I Heleny Marusarzówny nie ściąga już
tylianów europejskiego i światowego narciarstwa. Stanowimy narciarskie peryferie! Czy wolno się nadal na to godzić?
Krzysztof Mering pojechał na miejsce i w Bieszczadach pytał
ludzi, c<J sądzą o propozycji krakowskiej recfakcji sportowej TV?
Jedni byli przeciw.

stępnego

-

„Jest to jeden

z ostcttnich

zakątków

kraju, gdzie przyroda

jest jeszcze względnie czysta - zacytował jedną z wypowiedzi
przeciwnych. - Połoniny są unikatem na skalę europejską. Czy
to ma zniknąć, być zadeptane przez narciarzy?"
Ale byli też zwolennicy ożywienia Bieszczad. Oto kh opinie
artykule „Europa w
cytowane przez Krzysztofa Meringa w
Bieszczadach" opublikowanym w „Kierunkach":

- N a świecie z nas się śmieją, że takie tereny leżą nie wykoby na nich zarobić miliony dolarzystane, że przecież można
rów. A my ·robimy małe i prymitywne schroniska na 15-20
miejsc."
- „J estem zwolennikiem, by cywilizacja wkroczyła na te tereny. Ale róbm11 to mądrze. Krótkotrwale i z pozoru błyskotliwe
.
akcje nie są nam potrzebne."
- , Ludzie stqd uciek.ajq. Tak.ie ci, którzy prowadzą schroniska. Bo tu oprócz nieba i gór nie ina nic. I wreszcie trzeba się
zdecydować, czy tak zostaje, czy nie?"
- „Więc nie zagospodarowywać? Ale kto przekona mieszkań
c6w wieUtich. miast, ieby tu nie przyjeżdżali? Rogatek nie postawimy."
Opinie są więc podzielone. „Wielu radnych GRN w Lutowiskach - pisze Krzysztof Mering - twie:-dzi, że będzie glosować
za przedstawioną propozycją. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody
sprzeciw".
sformułować ostry
jak
w Brzozowie obmyślają,

dyskusja, ale byłoby lepiej - o czym
gdyby dyskutowano rzeczowo, spokojnie i
przy pomocy argumentów, faktów, danych, wyników naukowych
stwierdzeń, a nie posługując się najświętszym nawet oburzeniem
i wszelakim widzimisię. Czas więc na
że toczy
już wspominałam -

To dobrze;

się

KOMENTARZ NR 2
Gdyby przyszło mi decy(iować: budować stację klimatyczną w
Bieszczadach, czy nie? - to byłabym w wielkim kłopocie. I myślę, że nie podjęłabym takiej decyzji bez dokładnych ekspertyz,
badań i konsultacji. Ale nie muszę decydować, dlatego pozwalam
sobie na luksus sprezentowania Czytelnikom różnych poglądów
i opinii za i przeciw. Sprawa budzi emocje, warto więc spokojnie
stanowisk?·
.się jej przyjrzeć, zastanowić się zanim zajmie 1ię
Nie mogę jednak na tym poprzestać, gdyż w moim przekonamu
chodzi hie tylko o budowę stacji klimatycznej w Bieszczadach,
chodzi o nasz stosunek do różnych inicjatyw społecznych, o które tak często wołamy, a gdy się zjawią, staramy się zrobić wszy1tko, aby je... zniszczyć.
Andrzeja MoZ<{lowsi~iego
Zdaniem cytowanego tu wielekroć
„Kolorowy zawrót glowy" popularyzowany przez Janusza Z1elonackiego - a przecież nie tylko on jest autorem tego proj~l\,tu
- „jest pierwszą chyba wielką inicjatywą gospodarczą w hislo;rii PRL autentycznie społeczną, zrodzoną wśród zwykłych ludzi,
nie wywalaną ani inspirowaną przez „górę". Należy i1!1' szczerze
życzyć powodzenia, niezależnie od tego, gdzie owa stac3a powstanie". I chyba należy również życzyć, aby los projektu budowy
1tacji klimatycznej w Bieszczadach nie był podobny do losu budowy „drugieg'o Zakopanego" w rejonie Snieżnika.
Narzekamy na zły sta.n naszego sportu, na to, że ludizie corarz poważniej chorUJją, że coraz t.rud!1liej zna.leźć dla siebie mieJsce na wypoczynek, że całą nas.zą działalnośdą s?Jlrodiz1my przyrodizie, ~ej częścią prze.cież też jesteśmy. Narzeikamy na bra~
sztu•cznych lodowisk, torów zjazdowych, wyciągów, kirytych a. l
otwartY'ch ba.senów pływack.ich, boisk, kortów, -niegdyś telewlz~a
lansowała ich budowę l na lan.sowamiiu się skończyło, że sport się
komercjalizuje, że coraz mniej ludzi chce go uprawiać, bo nie ~a
gdzie. I oto powstał pomysł, który mo.że przyczynić się do zrmany tej sytuacjd. Czy nie należy Uidzielić mu poparcia, pomocy,
·
otoczyć go. życzliwością ludzi rozumnych?
Wtemy, że Polska znaJazla się w ogonie Euiropy, że w wi·~.lu
dizie<l.zinach w sporcie również odda.jemy miej•s-ca iinnym, do niedawna uw~żanym za słabszych od nas. _Czyż nie trzeba zatem
niekiedy ryz.ykow.nyich,
śmiało podej..mować działań, być moie
które po1lwolą zmienić ten stan? Mamy tikiWić w zacofaniu i tY11ko za,zd.rościć innym, że mają leniej?
Piękna i niezbędina je.st idea ochrony przyirod'Y. Ale trakrowawanie Bieszczad jaiko creg<J-ś wyjątkowego, wyizolowanego sipobezmyślnością,
śr-Od całości polsk·iej pra)'Tody niszczonej naszą
brak iem wyobraźni i gru1potą, jest niedorzeczne. Nawet na bie. gu111 docierają zanie-ozyszczenia, cóż dQPiero dlO Bieszczad. ~rze
ba zatem, -ibając o czystość Biesi.czad, walczyć z ws.zelkim1 za,..
11lie~zys::oczen-ami. Wiatry granic nie znają i roznoszą pyły i gazy
po całe.i Eu.ropie. Do nas przynoszą z innych państw_. A wi~
broniąc Bieszczad przed zadeptaniem ich przez ·narciarzy, me
zapominajmy o obronie przyrody jako całości.
To tyle byłoby uwag na marginesie tej bieS1Jczad17Jk-lej siprawy.
Dylemat: Zniszczyć Bieszczady ozy poz<JStać w zacofanLu nie Jest
wcale wymyślonym d'la puhlicystycz.nych potrzeb. Tetn dylemat
jest na stałe wpisany w nasza. cod'Zienność. choć nie zawsze chodzi tylko i wyłączn,ie o Bieszczady. Rozwiązać ~o można jedymile
tak, aby nie zn~szczyć Bieszczad I nie !POZOStać w zacofaniu.
Opracowała:

JADWIGA M. NIEDZWIECKA
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•

przejecha~ 40 km od
przekonać się, że ludziom może

Wystarczy

granicy PRL, aby
siQ chcie6.

koronę.

Smokovee
•
t J8 no!!!

przedsiębiorstwo 111

Zawiodłem

się

jednaik sromotnie. W nocy
słyszałem klekoczące g<lzi~ po
górach ratraki, buczały silniwlelotono~h
ki potężnych,
„Tatr" ... Na porannym spacerze z niedowierfanlem ogląd'.l
lem przetarte dla turystów
szlaki. oczyszczone chodnik! . I
rozmaite, .,uklep::>ne"
ścieżki
zbocza wokoło. a kręte drogi
wysypane drobprecyzyjnie
nym, kamiennym ziarnem. Nigdzie ani grama zabójczej soli!
Ani grama plasku. zwiewanego
Obok. stromym
przez wiatr I
podjazdem do hotelu. bezpiecznie wspinał się obładowany autobus ...
To . nie był zimowy san
porzecz nie działa się
wiedzmy - w Chamonix. ByTak 1est!
łem w Smokovcul
od granicznej Lysel
Odległy
Polany o niecałe czterdzieści
kilometrów, a w prostej linii
od naszych Rysów - pewnie o
polowe mniej, jest dla przeturysty zuciętnego polskiego
Choć
światem.
pełnie innym
wcale nie talk niedostępnym
jak alpejskie uzdrowiska. Ale
po kolei...
jest ten
NleporóWl!lywalny
Smokovec z żadnym polskim,
górskim kurortem. Catkowicie
wtopiony we wszechobecną, igw
lastą „puszczę", zakopany
się
zaspach, jawi
śnieżnych
nam cichym, przytulnym, nawet nieco. za.spanym miasteczkiem. Zwłaszcza każdemu, kto
dotrze tu wygodną drog~ od
strony Popradu. Wrażenie jest
duże. Tatrzańskie szczyty toną
wali
we mglę, śnieg
gdzieś
równo, do hotelu masz kilka
zaledwie kilometrów. A tu co prawda
rozległa równina,
zasypana na biało, tylko gór
za chwilę
ani śladu! Ale
wjeżdżasz w ścianę lasu, droga .
pnie się ostro jesz.cze kilk~et
metrów i - nagle jesteś w
niczym u
środku bajkowego,
Disneya, miastec7Jka. Stary ratusz z zegarem, kościół, wtulony tarasami w Zbocze dom
handlowy, piękny swą staroś
cią „Grand Hotel", kilkanaście
wesołych,

pomarańczowych

to
kiosków z drobiazgami cale centrum. I niezbędny
czeredy kolorowych
akcent:
ludzików. Na biegówkach, zjazdówkach, z sankami, plecalkami ..•

już

Hotele l .pensjonaty poukrywane w i:órach. ale trafisz do
swojego bezbłędnie. Na kaMej
masz przecież
„krzyżowatce"
drogowskaz, który wskaże ci
I aptekę, i twoją ,,sypialnię'', I
do „visutej lanovky"
drogę
czyli kolejki linowej. Proste?
Chyba tak, ale u naa temat
nie do przeskoczenia.

A góry masz wlakiwle
środku
Skały"

Ponieważ to był luty,
więc zdań parę

o nartach.

Dzieli nas od sąsiadów killka
przełęczy,
1
raptem źlebów
dzieli te± inne nieco nastawienie do zimowych sportów. U
króluje s:zipan, tu
n&! „kolorowy zawrót głowy''. Rę
naszych .,zjazczę, że wielu
dowców" wstydziłoby się ustawić w Szczyrku czy Kar:paczu w kolejce do wyciągu ze
nie
sprzętem. który tu nikogo
dziwi a.ni nie śmieszy. Owszem. błysną czasem .. Rossignole" czy .,Blizzardy". obejrzy
ktoś z U2ll1aniem (ale bez baranich zachwytów) ostatni model buta czy go~li. ale n1 t~rm
kończy się Ich zainteresowan1e.
Szaleią bez °k"·--,Jeksów na rodzimych .. Artlsach". nikogo nie
.. dechy".
drewniane
dziwią
sznurowane buty czy .. niemoo- •
ne" tyopy wia?ań. Natomiast
wszystkie stoki są doskonale
pr- ·,towP.ne. wyciągi pr1lcuią
bez awarii, a fest Ich w Smokovcu kilkanaście. niezliczona
Jest też Ilość tras biegowych
dla amatorów tej plęikne1 dzieszaleństw.
zimowych
dziny
Normalny to zresztą widok na
ulicach miastecZ'ka: starsza pani na biegówkach 1 z... plecakiem hamuje przed spofywczym sklepem. Narty w'bf.1a
w pryzmę śniegu i udaje się na
zakupy. Gdy opuszcza sklep
narty i kijki nadal tkwią w
zaspie (może przeprowadzimy
u nas, choćby w Zakopanem
ta'.kl eksperyment?)
tu
Na nartach dobiegamy
pod
dojeżdżamy
na piwo,
drzwi hotelu, wprost na peron
„vlacka", który średnio co pół
godziny kursuje między Tatrzańską Lomnicą a „Strbskim
masz
pocJągu
W
Plesem".
zresztą specjalne pojemniki na
narty i gdy dotrzesz do pięk
nego, zaśnieżonego „Plesa" (usytuowanego niemal dokładnie
500 metrów wyżej niż ginąca
naszych
„stolica"
w smogu
Tatr) - znów przypinasz swe
deski natychmiast 'PO otwarciu drzwi wagonu ...
Z Nowego Smok<Jvca to rapkilometrów.
szesnaście
tem
odsię, dla
możesz przebiec
miany, doskonale utrzYlllanym
szlakiem, nlezwy:kle urozmaiconym, obok kilku drzemiących
w śniegu, górskich miejscowieke,
(malowniczy
wości
choć

zaskakujący
wrócić

,,Sibir" ...) 1
„vla&em".

nazwą

do

domu

Niepodobne do n~h są
te kolejki do kolejki. Talk
w Lomnicy, wśród oczekują
cych na wagonik, który wywozi do .,Skalnateho plesa", jak
na
i w dolnej stacji kolejki
Hrebienok - dziwrne panowały obyczaje. W kasie były bilety. bez problemu, a ludzie w
dobrych ·humorach (co u nas
jest taką ostatnio rzadkością... ).
Nikt na nikogo nie warczy. nie
usllqje wyprzedzić, być sprytniejszym. Gdy przy.pomnisz sobie te sceny iz rodzimych Kuź
nic ...
też

Czekasz zapewne drogi Czytelniku, kiedyż będzie, oprócz
śniegu, szczytach
opowieści o
parę
porównań
i ,,,plesach",
bardziej prz;v7:1emnych. A więc
prosz41.

w

miasta. Zbocza „Koziej
i „Hrebienoka" schodzą
praktycznie do centrum, dwie
trasy zjazdowe kończą się tuż
za dostojnym ,.Grandem". Stąd
już tylko krok do samochodu
na parkingu, stacji symoatycznego „vlacka" czy n.a piwo do
.,P~ppł Grilla".

teraz

będzie

o czenacli.

Pierwsze podstawowe zatotenie to Bi 34 złote (bez paru
groszy), które musisz w oficjalnej wymianie uiścić za
jedną koronę. Tak, tak, od 1
lutego 1988 r. dokładnie... Nie-

liwa. Litr dobrej, 96-oktanowej
benzyny kosztuje 9 koron, czyli Polonusa - ponad 300 zło
tych. Tylko ciekawa rzecz: u
nich ta cena nie uległa zmianie od paru ładnych lat. Za
więcej ręki sobie nie dam uciąć, ale cztery-pięć lat temu
tyleż samo „stała". Małe, 120pasztetu
gramowe puszeczki
też jalk kosztowały trzy korony, talk i dziś ... Jak oni to robią? A może trzeba tam kilku
naszych speców, bo sami nie
umieją przeprowadzić reformy?
Cen. oczywiście, cen... I żeby
uniknąć zarzutu, że ;podaję cetylko. z k<Jntekstu
nę paliwa
wypłaca
wyrwaną: średnia
nosi około 2.5 tysiąca koron,
a najtańszą „§kodovkę" kupi;z
I
za 60 tysięcy koron.
już
motoryzaczekają za szybami
Przecię!Jna
cyjnych salonów.
rodzina ;est w stanie w 5-6
lat na tenże samochód odłożyć,
zaoszczędzić.

No dobrze, już nie denerwujmy się, teraz parf' cen
.,narciarskich". Biegówki, różne
firmy. także „Kastle" - 8001250 koron. Kijki - 140-170
koron. plastykowe. ładne sanki - 100 koron. rękawice narciarskie. różne - 120-280, ·gogle .,Okula" - 125-165 koro!l.
„M'l.rwiązania na licencji
kera" - 335-1150 koron. T0
wszv5tko dane z iednego raptem stoiska w jednym tylko
sklepie.
spożywczo-alkoholuNieco
wych przykładów? Proszę. bard"n · czękoladv (ogromny wy-.
bór, do „Milki" włącznie)
Nutella - 44
12-24 korony
korony. wina. bardzo dobre rodzime. sporo importu - 21-45
wódeczki
koron za butelkę.
(wybór chyba ieszcze więksry
niż u nas .. ) od 40 do 150 koron za butelkę. a widziałem w
(takie
sklepach sieci .,ESQ"
nasze .. ,Delikatesy", w dawnych
czasach) - doskonale szkock:e
whisky. niestety, 365 koron butelka. Ale są ...

Nie te butelki, ani wiszą~e
spokojnie na sklepowych h.akach salami denerwują polskiego turystę. Ot. w centrum
Smokovca (a tak jest wszę
dzie), w sklepie garmażeryjnym
wydzielona część ze stolikami.
Do wyboru masz kilka rodzajów wspaniałych sałatek (2533 korony za kilogram), ogromne, pachnące rolmopsy (7rogaliki
9 koron), chrupiące
(jakieś tam grosze ... ), no i piweczko (4,5-6 koron).
Może być i ciepła zupka, a
także coś z wędlin. Ale za te
20 koron posilisz się na pól
garmażeryjne
dnia. I takie
„bistra" znajdziesz w. każdym

niemal domu handlowY-m. w
wielu większych sklepach. I tego naprawdę naszym południo~
wym sąsiadom zazdroszczę. U
nas, twierdzę, jest to n i etak
m oż li we!!! 'Nawet w
obrotnym „Centralu" w Lodzi.
No bo skąd te chrupiące rogaliki'?! Kto by się ..paprał" z
sałatkami? Właśnie: kto by to
zrobił??!!

· I bardzo ml

się

podejrzani&
gdy znów

zaczął przyglądać,

„ współpracy".

Pan Jan, szef'
hotelu zawsze

kelnerów w
u-

wyjątkowo

pi:zej~y. uśmiechnięty, umieją

cy doradzić najsmaczniej~ze ~a
nia z karty (czy u nas Jest Jeszcze choć kilku takich zawodowców?) ...:... kręcił się ostatniego dnia jakby zdenerwowany.
żegnając się, dziękując za kulinarną

„opiekę",

spytałem

o

powód. Rozpromienił się wyraź
nie i uroczyście oznajmił:
Jesteście

w tym sezonie
nie
którzy
pytają czy mam do sprzedania
marki albo dolary! ...
-

pierwsze Polacy,

Próbowałem wyjaśnić, że ja
podłogą, a rodacy
rriam pod
kupują, bo prosto ze Smokovca
jadą często w Alpy, ale ml nie
uwierzył ...

A jeśli już o kelnerach mowa.
Bardw dziwne u nich zwyczaje panują: nie dość że sporo
ich na sali, to jeszcze sobie
wzajemnie pomagają. Brygady
Jeden przyjmujakieś czy co?
je zamówienie, inny przynosi,
jeszcze inny puste talerze zatacy
biera. I czemu wszyscy
uśmiechnięci, uzadowoleni,
przejmi? Chyba im się za dobrze powodzi! Głupio się czło
wiek czuje, gdy ani razu nie
usłyszy tekstu:
-

To nie ;a, kolega.
To nie mój rewir! ·

Oraz

Ale to jeszcze nic, „gorszą"
scenę jednego dnia obserwowazamówił
łem. Gość, Niemiec,
koniaku
drogiego
butelkę
(ładnie się to nawet nazywa „destylaty" ... ) i zadowolony

z

obsługi prosił kelnera, by wyOkazja
chylił z nim lampkę.
jakaś tam była, rodzinna, bo I
na stoliku.
świece i kwiaty

Kelner uśmiechnięty, grzeczny,
w garści popieścił, ukłonił
Ludzie!
- nie wypił!!!
Chyba chory musiał być! ...
szkło
się i

Tradycyjnie JUZ, wycieczki
wszelkie do naszych południo
wy_ch ~ą_siadów łączą się, przyna3mmeJ dla mnie, z jeszcze
rak
innymi niespodziankamL
więc na koniec

słów p"arę, również nauce - o języku,

ku

a właściwie, o ślicznych, Języ
kowych zaskoczeniach. Ale nie
tylko. Jeśli w barze „III skupiny" czyli naszej jednej z niż
jest,
szych kategorii, czysto
smacznie i tanio, a na dodatek.
osobne pcimieszczenie z mały
mi stolikami wydzielono jako
„detsky kutik", to jest to niespodzianka. No bo kto by u nas ·
szedł aż tak na rękę gówniarzom? ... I po co?!
Zupy można zjeść czasem
bardzo dziwne, na przykład
„vyvar z korytnacka". Trochę
to trwało, kelner rysował na
serwetkach, ale w końcu dowiedziałem się co będę jadł: to
rosołek z żółwia. „Mandelinka"
- też brzmi nieźle, nawet pieszczotliwie. Zupy jeść nie radz~,
bo tym razem chodzi o... stonkę ziemniaczaną.

Pani woli na słodko? Pr:>konkretnie - czekoladoszę;
we ciacho, lody bananowe w
puchar~. filiżanka . kawy. Ra.zem - 7. koron. Gdzie? Choć
by w domu „PRIOR" w TaSiedem
Lomnlcy.
ti-zańskiej
koron, czyli Około 230 złotych.
Tylko, w
Niechby!
Dużo?
którym domu handlowym w
PRL zaserwują ml coś takiego?.„
Byld o nartach,

kuple! ode

- A co chceu
mnte7

odmówiłem

przejeśli zacm!esz
mnażać choćby przez cenę paSporo,

DARIUSZ DOROŻY~SKI
Snleg padał bez ;przerwy.
Cztery dni i cztery noce. Wspaniały widok dla spragnionych
zimy. Ale takich soczystych opadów, połączonych z mrozem
i wlehurą, nie jest w stanie
kraju między
przetrzymać w
Bugiem a N~ą tadne, odpowiedzialne za ,;!mową baitalię

oficjalna, tub jak kito woli
czaratorynkawa, cena waha się,
w zależności od bllskośd granicy, od 45 do 65 złotych za

o

cenach.

Wielu rodaków pracowicie sylabizuje różne napisy i hasła,
chcąc

upewnić się

dokąd moż

na dotrzeć „leninskou cestou" i
do czego jest zdolna „dielnicka
ti'ida" czyli klasa robotnicza.
„N epi
Może to i prawda, że
alkohol - risku.je!. zivot", ale
nie zauważyłem w barach, restauracjach czy „hostincach'', by
ktoś się tym zbytmo przejmował. Choć przyznać trzeba, że
zataczających się pijaczków nie widziałem.
Jeśli ktoś

nie powinno zabraknąć
~ilku refleksji o ludziach.

ci powie: - Jedem
to znaczy, że po
prostu jedziecie razem, · a napis na wyst_il.wie „Obu.v a kabelky". bynajmniej nie sugeruje, że kupisz parę metrów przewodu elektrycznego. Obok butów natomiast z pewnością możesz tam dostać ... małe torebki.

spolecznie,

Pierwsze wrażenie - symRaz tylko
patyczni, uczynni.
„Polonez" ugrzązł w śniegu,
gdy chciałem spróbować ..na
skróty". Natychmiast, bez żad
nych gestów z mojej strony,
•• skodovzatrzymały się dwie
ki" i czterech chłopa wybawito
Może
ło mnie z opresji.
góry sprawiają, ale nawet kilw
ku naszych, spotkanych
Lomnicy, też tak dobrze znane, kwaśne miny w domu zo-

Nie obrażaj się, gdy cię wydo „pofiśtovny", bo to tylk<J popularna ubezpieczalnia, a
gdy się umówisz z dziewczyną
na małe tańce to pamiętaj, że
„damska volenka" to nic innego jak nasze „białe tango". Od
siebie mogę dodać jeszcze tylko
to je
jedno „Smokovec

stawiło.

on.o".

dlą

Miejscowi - znają nas do8konale. W 1ednym z barów,
nim jeszcze zdążyłem coś zamówić. facet zza lady płynną
się, co
polszczyzną dopytywał
mam dla niego. Gdy odparniezdepryłem, że nie, wcale
mowany ciągnął •woje:

ODGLOSYS
•

o wielu latach nleobt!cno~cl w Łodzi
zawitała tu ZDZTSł.AWA SOŚNIC:
KA reklamowana pr1,e1 warsza1vPr.zed~ ' GIJi11rstwa
sk1e ZJednncz11ne
w „Super Show Rozrywkowe
Ale.ia Gwiazd". Renomowani piosenrzadko
wyJątkami),
karze (J>?za .nielicznymi
zdobywaią się terat na przy<•otowanie własne
g? programu estradowego a już o super-show
nie marzy nikt, bowiem wymaga ono ogromnych
n.akładów finansowych, a koszty jego eksploataz
kontrahentów.
CJ1 prz_erastaią możliwoś.ci
t.ym \Vlek~zyl'rl wiąC' zaciekawieniem wybralem
s•ę na „Super Sh<nv'' Zdzi~lawy Sośnickiej do
ów
Tea~ru Wielkiego w f,odzi„ aby obejrzeć
ewenement estr;:i rlowy ro w przypadku tei ambitnej piosenkarki mof.(ło być calkiem prawdoP-Oclobne.

P

I. Pani o.d chóru
s;ę
µrodziła
Sośnicka-Bajer
w Kalisw. Ocl riajmłod
s "YC'h lat należa'a do d ieci upartych. w'erz:,i::lo
cych w siebie i konsekwentnie dążąc y ch
celu. Byla dobrą i sumienn1 urz:ennicą ke1Hskie.!(0 LO i fredniej szi:0ły muzvrznej (w klasie

Zdzisfa"a

29 sierpnia l94:i roku

·
forteprai1u).
W rodzinnym Kaliszu po raz pie.r"NSzy stan~ła
na esta"adzie, biorąc udział w eliminacjad1 do
konkursu piosenki r;idzierkiej W zielonogórskim
finale wyśpiewała U nagrodę. Był wtedy rok
1963. Je.i pierwszy debiut. W rok później rozpoezęla studia w PWSM w Paznaniu, ale nie w
wymairz'J nej kJaqiP fortepianu. lecz na wydziale
wychowania muzyc?J!lel!:o w sekcji nauc7.ycielskiej ,.A" ze specjalnością dyrygentury chóralnej.
W tym czasie śpiewala m. in. na FesUwaJu
Piosenki Studenckiej w Krakowir. współpraco
\'1 ałn z poznańskim k:ibaretem „Nurt". Dvnlnm
n1agistra sztuki uzyskała w 1968 roku, dYT:ri?:ują~
na koncercie dyiplomowym m. io. „Pieśniami
kurpiowskimi" Ka.rola Szymanowskieęo i oratorium „Ave werum" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wybrała jednak śpiew solowy i esbradę,
które stały się jej zawodem .j sprawą na.jważ
0

Czy to wszystko, co mogla osiągnąć Zdzisława Sośnicka?

lVa zakręcie w alei gwiazd
BOHDAN GADOMSKI

nieiszą.

śpiewać
zaczęła
Niedoszła pani od ch&ru
'l'.'szystko: piosenki literackie, pieśni. przeboje,
jau;. Ale długo nie mogła się przebić, odnieść
sukcesu. i naprawdę zaistnieć. Bywały dni, ze
chciała rzucić śpiewanie i zająć !lie czymś innym. Zwyc'iężył jednak upór i wiara w siebie.
Zost;ila przy pios-e11Ce.

Il. Na

małej

alejce gwiazd

(za
Zdzislawy SośnfoikieJ w Łodzi
był
dwóch pierwsżych koncertów)
poprzedzony dol'l•konale ułożonym i z wielką elegancją podanym „dossier" artystki. które~o autoi!'em i prezenterem był sam Toma~z Raczek,
dziennikan rzadko vairający się w swojei obecnej działalności biografiami piosenkar~k. ale za
t-0 11:d:v już - to wyjątkowo celnie, inteliJ!entnie
ł „eklamowo.
A 0to zapis je~o wyst;ipienia poświęconell'o
bohaterce wieczoru Zdzislawie Sośnickiej, z któnajwa:b.'liejsze
r~o dość klarownie rysują się
momenty w jej karierz.e arty5tycw"'j
„Zapraszam państwa w aleję gwiazd. W Holna
lywood istnieje od dawna ścież.ka sławy,
której znal<izlo miejsce kilkaset nlllwisk w.ybiti ekranu.
nych osobowości estrady. telewizji
My mamy naszą małą alejkę gwiazd, na której moi.na spotkać pod proporcją garde tylko
jedną gwiaidę, ale za to jaką?! Znany francuski reżyser Claude Lelouch powiedi.iał o Zdzisła
wie Sośnickiej, gdy po raz pierwszy usłyszał ją
inauguracyjnego Igrzyska
podczas koncertu
Olimpijskie w Monachium: „Jeżeli wszyscy pol1cy sportowcy będą reprezentować na Olimpiadzie poziom tak wysoki jak Sośnicka na estrad.:1e, n..i pewno nie będą milknąć brawa publicznosci na stadionach". Może więc trochę szkoda,
tym
że ze wLględu na koncerty w Łodzi, w
do Calgary, bo
roku Sośmcka nie pojechaia
transmisje z Olimpiady oglądalibyśmy z więk
.
szą przyjemnością i satysfakcją.
Od czasu swego debiutu w 1971 roku (Opole),
festiwali.
piosenkarkę nazywano pogromc.zynią
Nic dziwnego, skoro w ciągu tylko jednego roku
potrafila przywie~ć aż 10 nagród z międzynaro
dowych festiwali piosenki. W swoim dorobku
ma m. in G.rancl Prix ,Sopot 77", „Złotego Orfeusza'', glówne trofea festiwali w Istambule,
Tokit>, Caraca:; f'o koncercie galowym w Cannes gratulacje sidadal! Jej Francis Lai, · Frank
Purcell. To był etap pierwszy kariery Zdzisła
wy Sośnickiej, etap zdobywania slawy. Potem
gdy
przyszedł etap .drugi, jeszcze trudniejszy,
trzeba było tę sławę potwierdz.ić.
Sośnicka .1,mieniała style, rytmy, piosenki, fryzury, kolor włosów, a mimo to nigdy nie miejej na estraliśmy trudności z rozipozuanlem
dzie. Dztało się to dzięki wspaniałemu, silnemu,
ją
pełnemu drumabzmu głosowi, za który tak
lubimy. Program, który za chwilę paóstwo rolat
baczą prlcdstawi dorobek kilku ostatnich
prac,1 Sosnkk 1cj i będzie zarazem podsumowaniem µe.vnegu etapu jej kariery. Usłyszą w nim
pan.:;L\\'o m. m. piosen,ki z ostatniej plyty „Aleja
plebiscytu
gwiazd", która została laureatką
„Fono-Pop" na najlepszą płytę 1987 roku, piosenki 2 repertuaru światowych gwiazd, które Soś
nick<> szr"e.:ólnie lubi i ceni: Barbry Streisand.
Diany Ross, Lionela Richie, Tiny Turner.
Będzie też se'.,wencja, ktćiirą szczególnie polecam. Wla.~ciwie trudno z.rozumieć - dlaczego do
wielkiej
dzisiaj Sośnicka nie zagrała żad11ej
do
roli musicalowej, chociaż wydaje się być
tego stworzona . Przekonają się paó.stwo o tym
sami. słuchając w jej interpretacji songu „Nie
czekaj mnie w Argentynie" z musicalu „Bwita",
songu „Memory" z musicalu „Ketss" oraz utworu .S• imewhere" z musicalu „West Said Story".
Nie uslyszymy „Pieśni kurpiowskich" ani „Ave
werum '. za które otrzymała dyplom PWSM.
Piętnaście lat temu .,Kurier Polski" 'pragnąc
·zorientować się w gustach wschodzącej gwiazdy
zadał jej kilka pytań:
- Ulubiony malarz?
- Van Gogh.
• - Ulubiony kompozyt-O!!'?
- Beethoven,
- Ulubiony poeta?
- Bryll i Apollinaire.
- Główna cecha charakteru?
- Upór w dążeniu do celu.
same
Przed chwilą zadałem Sośnickiej te
pytainia. Od.powiedziała, że przez 15 lat nic się
nie zmieniło".
Występ
'11-:V.iątkiem
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w jej występach tetewizyjnych. Na estradzie ową · PoI.ę i zimny chłód
stara sie pnykryc uprzejmym uśmiechem lub
pozornie głębokim lamyśleniem. co niestety widać i c<. Pl'Woduje, iż między piosenkarka a publicznością po·wstaje ściana ze szkła. Tak właś
nie był0 na koncertach w Łodzi, na których artystka śpiewała jakby dla siebie, a publiczność
usiło,wała
dająca jej spory kredyt La.urania
wytłumaczyć sobi~, że jednak dla niej.
Na 1,5-godzinne zaistnienie na pustej estradzie
brzeba mieć pomysł. Zdzisla wa Sośnicka go me
osoboz.nalazła. A ponieważ nie jest . wybitną
wością estradową jej p!rogram nużył. Zapytałem
męża artystki a ta.razem jej impresaria Jerzego
Bajera: -· kto dobierał repertuar i kto reżyse
rował ów program?
·
- Zona sama.
państwa BajeTo widać. Ale samopoczucie
jest
Zdzisława
rów jest, jak zwykle, dobre.
wielka, wspaniała i niepowtarzalna.
W programie z..nalazło się kilka światowych
przebojów musicalowych. które w przypadku
tej wokalistki powi.nny nie tylko uatrakcyjniać
„Supertworzyć.
repertuar. ale w ogóle go
-Show" Zdzisławy Suśnickiej, to przede wszystkim powinna być rewia wspaniałych hitów musicalo\vych,, znakomicie zaaranżowanych i brawurowo zaśpiewanych wielkim głosem z towarzyszeniem dużej, najlepiej big-bandowej orkiestry. No i oczywiście schody, schody, schody,
także feeria świateł. Trzech smutnych znudzonych panów umieszc.zony<:h w.az z ruchomymi
reflektorami na scenie - to nie wszystko. Nawet kreacje (duży atut Zdzisławy Sośnickiej) tu
nie zajaśniały, bo ich po prostu nie było, Dwie
sukienki (czarna i złota) znamy dobrze z TV,
Przywiezione z Warszawy: chaiI'akteryzatorka i
fryzjerka, bezczynnie siedzialy w garderobie bo
gwieździe w czwartek nie chciało się zmie·~iać
fryzury ·i makijażu. Tego typu atrakcje państwo
Bajerowie powstawili na piątek i sobotę, kiedy
to „show" filmowała TV. Pierwszego dnia na
„brudno", aby gwiazda i jej impresario przejrzeli na bieżąco nakręcony materiał i wnieśli
'
poprawki do następnego.
W te.lewi-zyjnym k-OIIICE!["cie „Live" zobaazymy
program Zdzisławy Sośnickiej wypreparowany
przez technikę i wymoaiwnych realizątOII'ów. Zdraże za.nim Zdzid7..ę tu Czytelnikom tajemnicę,
sława Sośnicka zdecyduje się na udział w programie telewizyinym lub festiwalu piosenki wnikliwie sprawdza - kto jest realizatorem i kto
zajmuje się oświetleniem (dobre oświetlenie to
polowa sukcesu w TV).
- Zbyt duże jest ryzyko niekorzystnego pokazania się milionowej widowni - powiedział
mi Jerzy Bajer przed festiwalem "Opole 87". Na to żona nie może sobie pozwolić.
A tymczasem specjaliści od oświetlenia postanowili zrobić wymagającej gwieździe psiik1,1sa i
oświetlili ją tak, że„. na drugi dzień wyjechała
z Opola rezygnując z udziału w koncercie fi.nałowym. Nie dziwię się , więc obecnej ostrożiności ·
paf>..stwa Bajerów, kt6Tych przez01rność i zapobiegliwość była w tym wypadku mocno pa-z.esai niedzielę
dzona. Dopiero w piątek, sobotę
Zdzisława Sośnicka zmienila fryzurę (mieczyk z
boku, fontaś i roztrzepana słoma) i przebrała
się w trzecią, srebrną suknię.
1
Sprawdziłem ceny biletów czwartkowego
pornsLalych koncertów - były jednakowe. Nie
wolno przecież lekceważyć publiczności i dziegćlnie można zauważyć

Tyle o Zdzisławie Sośnickiej ze strony Tomasza Raczka.
Co p7a.wda w rodzimej alei gwiazd ~trady
mamy ich poza, Zdzisławą Sośnicką jeszc:ze kilka, ale faktem pozostaje, że wlaśnie o.na (pbok
realizu3e ~vój
yi~letty . Villas) konsekwe:ntnie
iscie gwiazdorski wizerunek na publicz.ny uży
tek. Czasy, gdy cytowani tu znani twó.rcy zaminęły
g~anic~i. chwalih Zdzisłąwę Sośnicką
kilkanascie lat temu i tamtej obiecującej piosenkarki już nie ma, ale z drugiej st.irony tak
~alo dobrego mówi się na Zachodzie o naszych
piosenkarkach, że skoro już kiedyś coś powiedziano, to warto o tym pamiętać.
„Pogromczynią festiwali" Zdzisława Sośnicka
od dawna JUŻ nie jest, tłumaczy to sama niechęcią do tego typu imprez, ale znając ją dosyć dobrze wiem, że przyczyna tkwi w ogromnej
ostrożności w podejmowaniu jakiegokolwiek ryzyka artystycznego. Ponadto nie śpiewa już od
da\t.--.na pełnym głosem czyli festiwalowo, więc i
szanse na sukcesy na tym polu ma znikome.
Teraz zajmuje się przede wszystkim dbałością o
ułożenie
urodę i pielęgnacją wio.sów, któ1·ych
ma często w1ęk.sze maczenie niż oi;>racowan.ie
nowej piosenkL
No i wreszcie sam głos, główny atut jej powodzenia. Kiedy zaśpiewała kiedyś na żYwo w
TV słynny przebój ShiTley Bassey ,,Something"
moja wiara w duże możliwości głosowe Zdzisła
wy Sośnickiej zach wiała się. Zaprezentowała loostatnich
kalową wersję tego utworu, a że w
w zachodnich
latach dosyć często Występuje
restauracjach. skutki tego są widoczne. Ponadto
ma swoistą manierę wokalną, która też robi
swoje. „Somewhere" z repertuaru Barbry Streisand w studyjnej wersji Zdzisławy Soś.n.ickiej
brzmi fanta5tycznie, w wersji estradowej traci
o połowę, dlaczego?
Ale zajrzyjmy do Teatru Wielkiego w Łodzi,
gdzie w dniach 25-29 lutego 1988 :r. odbywały
się koncerty Zdzisławy Sośnickiej reklamowane
jako ,,super-show". Zdecydowanie zmieniłbym
ich nazwę, która mimo wszystko zobowiązuje
innej
artystkę i organizatO!l'ów do' zupełnie
propozycji niż ta, którą w rzeczywistości przedstawiono.

na
~apatrzo;na
jeszcze posiada. Piosenkarka
trendy światowego spiewarua, tak
bardzo stara się być wokalistką nowoczesną, że
owa nowoczesność zabija autentyczność i szczerość przekazywanych treści słownych i muzycz11YCh. Sam głos jest sz~ucmie prowadzony, choć
zgodnie z tym jak się teraz śpiewa.
Zdzislawie Sośnickiej od daV1;na towarzyszy
zarzut, że jest sztuczna 1 wymyślona, co szczewspółcze.sne

i go.rszą.
Na)wi.$.s:z:y sukces p1:7.Y l:ea'\.i.zac)i. tego ma;ca-

lić jej na lepszą

tonu estradowego w Łodzi odnieśli kolporterzy
biletów, którym udało się sprzedać prawie w
komplecie wszystkie koncerty. Obawiam się, ie
warszawskim ZPR i państwu Bajerom przed.i
wszystkim o to chodziło. Znane nallwisko lubia·
nej piosenkarki w szumnie, choć fałszywie zapowiedzianym „Su,per-show" może przyciągnąć
wielu widzów nawet do tak dużej sali, jaką ma
Teatr Wielki w Łodzi.
Nowy program Zdzisławy Sośnickiej był jej
porażką artystyczną. Jest to na pewno artystka
ambitna i poszukująca, lecz w tym wypadku
możliwości
obecnych
sięgnęły
ambicje nie
gwiazdy i opiekującej się nią irutytucji. Tomasz
Rac7..ek dziwi Się, że Sośnioka nie występowała
do tej Poi!'Y w musicalu. Nie mogła wystąpić,
bo samo odśpiewywanie musicalo·wych hitów to nie ws.zystko. Zdzisława Sośnicka nie ma talentu aktorskiego, tanecznego. Nie ma też wymaganego w musicalu temperamentu scenicznego. Jej obecny program utwierdził mnie w przekonaniu, że długie lata występów na estradz,ie l
w zachodnich lokalach nie nauczyły jej niczego nowego.
Na pytanie postawione Sośnickiej dwa lata
temu: - W jakim momencie kariery znajduje
się obecnie? - gwiazda odpowiedziała:
- Cóż, wydaje mi się, że mogłabym jel!zcze
bardzo wiele zrobić. Mam pewne plany, które
chciałabym zrealizować, z3i!'ówno jeśli chodzi o
do&konalenie piosenkairskiej osobowości jak i
warsz:tatti. Czy to się uda - pokaże nastęipq'la
się przymiepłyta. Siódma z kolei, do której
rzam. ·Będzie to płyta musicalowa.
Minęły dwa lata. Zdzisława Sośnicka wydała
na
kolejną płytę, ale nie mll'Sicalową. Można
niej z.naleźć podobne do siebie komercyjne piosenki pod efektownym szyldem „Aleja gv.riazd",
jej
udało się
spośród których tak naprawdę
tytułową.
wylansować tylko jedną Nie dziwię się, że od tamtego czasu jest na
ją
zakręcie owej alei gwiazd, która pr{)wadzi
w niebezpiecznym kierunku rutynowej komercjalizacji tego, o czym śpiewa i jak ·śpiewa, Teraa:
jedzie do St. Zjednoczonych i Australii. Sama
nie ·tna już złudzeń co do swojej dalszej kairiery.
Kilka lat temu powiedziała mi w wYWiadzie
dla „Odgłosów":
- Myślę, że to już wszystko. Cóż mogę jeszdo
cze zdziałać? Mogę jeszcze raz wyjechać
USA, ZSRR, NRD. odbyć trasę po kraju, nagra~
nową płytę. wyst::ipić w TV. Tnnych perspe'ktyw
nie \\·idzę. chociaż 2rrobilabym .nie wiadomo co.
Szkoda!

III. Mini-show.
Zdzisława
koncertach
czwartko;.vych
na
wypadła •nieciekawie. Przybyłej
„Super-show" publiczności w zamian dużej orzespół
kiestry zaiproponowano pięcioosobowy
muzyczny, Zapewne w ramach oszczędności 2lre-"'
zy~nowano z chocku i ,baletu. Ponieważ prerzenw
ter Tomasz Raczek nie dojechał z MFF
Berlinie Zachodnim, gwiazda musiała zaipowiadać się sama. Od dawna wiadomo, że Zdzisława
So.~nicka nie umie mówić publicznie. Również
i w tym WY'padku wy.kute na pamięć teksty
rady sztucznością i pretensjonalnością.
Na przykład: - A te.raz zaśpiewam państwu
moją ulubioną piosenkę, która wcale nie zaponim został&.
wiada się na przebój, a jednak
„Julia i ja''. A teraz zaproponuję państwu„. itd.
Ogromna scena Teatru Wielkiego przyozdobiona na tę okazję pialymi musuelkami (?) wionęła
pustką. Piosenkarka wyglądała na niej na zagubioną, a niefortu.rune ustawienie wejść i zejśl!
(wszystkie z prawej kulisy) powodowały, że zanim doszła na dwustoipniowe schodki (środek
sceny) musiała przebyć długą drogę, której nie
wypełniało nic poza samym spacerem, ,wyjątko
wo powolnym i ostrożnym, jako że Zdzisława
s.ię
Sośnicka, będąc niskiego wzrostu, pokazuje
na estradzie w obuwiu na niezwykle wysokich
obcasach, co w każdej chwili grozi upadkiem.
istołne
Wejścia i zejścia estradowe są bardzo
Czyżby tak doświa.dczona piosenkarka o tym za„

Na

Sośnicka

"

pomniała?

Nowy program Zdzisławy Sośnickiej okazał
się przypadkowo zmonto•waną skladallliką estradową z repertuarem starych i nowszych pi~e
nek. Nie było ani jednej premiery, ani jednej
niespodzianki. Estradowe Interpretacje znanych
piosenek były analogiczne ja:k na płytach, co
bo żywe wykonania
jest kolejnym błędem,
utwoi!'ÓW żądzą się S1Woimi prawami. Sam układ
pro1,ramu nieciekawy i monotonny.
jest
Głównym atutem Zdzisławy Sośnickiej
głos, Ale jeżeli jego właścicielka zamiast sp1epodśpiewuje lub szepcze, to trudno ocewać n i ć czy po 15 latach śpiewania naprawdę ~

Toto: Grzegorz

Galasińskł

•
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ojech<ilem do „Dywihnu'', spotkałem
na schodach paru
urz~ników
i oni

przedsiębiorstwo
musiało
zre-alizować dwa trudne zadania osiągnąć projektowaną zdolność
produkcyjną oraz !>płacić kredyt
dewizowy, zaciągnięty na w~·
posażenle nowe'.) fabryki w ma-

się

ukłonili. Było
wrażenie szokujące,
przyszedłem

to

bowiem , anonimowo nikt mnie
nie znał, nie ciągnąłem ze tsobą sprtętu
telewfayjnego, nie
miałem aparatu ·fotograficznego I w ogóle wyglądałem skromnie Przecież to można zwariować, kiedy o dziesiątej rano
kłania ci się na schodach w
polskJej fabryce iakiś urzędnik.
Całe moje dotychczasowe d.)-

świadczenie pods7.eptywało, Żt-!
taki gość powinien wkurwić się
najwyżej

ukradkiem
a

gm1echnąć złośliwie.

to polscy
ml~

urzędnicy

skwaszoną,

albo

11-

gębę,

iak
powinien

obwieszczają

cą światu swoje n1epowodzenia
tyciowe: ot, zaci ął się pt·zy
goleniu albo nie wyszedł mu
stolec. albo rąb11ął wczoraj' d o
kolacji o dwie stów)' za dużo
1 boli go głowa.
Otóż nie!, drodzy państwo. E·
legancko ubrani urzędnicy „DvWilanu" zachowywali się tak,
Jakby w Polsce nie było znowu
tak fle I· jakby człowiek niekoniecznie miał powody, · 1tby
pluć na widok drugiego czło
Wieka. Z podobną uprzejmością
spotkałem się zresztą w sekretariacie.

"szyny i

urządzenia.

Powłodlo

się! Planowaną zdolnooć
cyjną

osiągnięto
miesiące przed

produkznowu na
terminem,

dwa
co w efekcie dało dodatkową
produkcję rynkowa o wartoś
ci 121 milionów złotych, zaś kredyt dewizowy udało się spłacić
o dziewięć mieslecy wcześniej,
dzięki czemu uległy wydatnemu zmniejszeniu c:dsetkl.
I tak było zaws;;e. „Dywilan"
rok po roku rozbijał mit, że
w socjalistycznym państwie niemożl!wy jest prawdziwy sukces
produkcyjny. Wszystko jest mo ·
· żliwe . W połowie lat s.ześćdzie
sfątych
opuszczałv
„Dywil3n·•
zgodnie z planem 1532 tys. m
kw. dywanów I chodników rocznie. Występujący na rynku
niedobór dywanów zmobilizował kadrę inżynieryjno-techni
czną do zwiększenia produkcji.

W tym celu zrezygnowano z
niektórych urządzeń, a w ich
miejsce zakupiono kilka wysoko wY'dajnych krosien. Poczyniono zmiany w technologii,
wprowadzono nowe rozwiąza
nia techniczno-organizacyjne I
„Dywilan" zaczął nagle produkować 2500 tys. m kw. dywanów

zję

przyszłego dywanu tworzy
jednak sam. Wie po prostu, nn
co czekają kontrahenci, wte. co
podoba się Arabom, a co Europeja:y>ko~
Nawiasem mówiąc. robi także dywanowe portrety szejków, pr€mierów, rewolucjonistów i orobistości kościelnych. ·

.
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Wszedlem do gabinetu dyrektora naczelnego .,Dywilanu", intyniera ADAMA JUNKI. Wcze6nie1 widziałem go tylko raz,
osiem lat temu, podczas spotkania Towarzystwa Polska-ffszpania. na którP
przyjechał
Wojciech Żukrow<Jki. Dyrektor
Junka jest obecnie członkiem
Zarzadu Glówneg<' owego Towarzystwa, ale t<J nie ma nic
do rzeczy, jako że Junka nigdy
w mszpanii nie był i wcale
Hiszpanom dywanów nie sprz~
daje Co robił Junka, kiedy
wszedłem
do gabinetu?
No
więc . wyobraźcie sobie państwo
trzymał w ustach zapalonego papierosa, jeśli w ogóle
można nazwać papierosem produkt Polskiego Monopolu Tvtonlowego.
Pali pan? - zapytałem
ze zgrozą?
Tak.

-

Dużo?

O kolo

~ześćdziesięci.u

~ziennte.

- Chryste! To, jak ja mam
z pana zrnbić pozytywnego bohatera? Już wiem'
-

',

..,,

-·--~--·--·-·~-'·-·~"--------' ---

Zakład,
okazały i

Skoro już wspomnieliśmy o
tradycjach, wart•J powiedz1e.S,
że „Dywilan" ma długą i bogatą historię. Ho, ho I Powstał
już w 1881 rok:.i pod · szyldem
„Lódzk.a Manufaktura Pluszowa'', a jej pie'.'Wszymi właści
cielami byli brac:a Finsterow1e,
z pochodzenia Bułgarzy. Właś
ciwy rozwój hbrykl nastąpił
dopiero w początkach dwudzi~
stego wieku, kiedy to rząd zić
zaczął młodszy z braci. Zalożyl on spółkę akt'y"jną. rozbudował firmę i 7.większył zakres
produkowanych wyrobów, Ktlire do 1904 roku· ograniczały się
głównie do róż::l.ych imitacji futer oraz tkanin pluszowych, meblowych,
dekoracyjnych, ża
kardowych i gobelinowych.
W sezonie, od czerwca do
października, pracowało wówczas w fabryce około trzystu osób. W 1910 roku wzbogacono park maszynowy o 33 krosna przeznaczone do prOdukcji

Co? .

-

Zafals"1:ujemy obraz. Przyślemy . fotografa i cyknie pana z butelka kefiru.
Tak czy owak, uzyskałem z~o
dę.
aby o tych papierosach
wspomnieć. żeby obraz nie był
zbyt słodki I żeby się nikomu
nie wydało. że kie-rować potę
żną i ·kwitnącą fabryką w ktć
rei na korytarzu nie z.najdziesz
pylka, a hale sa piękne, jec;t
łatwo.
W ciężkich

kryzysowych cza„Dywilan··
produkuje,
spr~:?daje i zarabia z takim
wd11iękiem, jakbv Murzyn tai"1cowal na plaży fok!>trota Wszystko wychodzi, wszystkQ się udaje. Wyroby .. Dywilanu" ti:afiaia na cztery kontynenty. do
28 krajów świata. Zysk oscyluje w granicach miliarda zło
tych i wystarcza, aby polcryć deficyt kilku innycli wielkich zakładów. Załoga llczy zaledwie
1800 pracowników. a średnia
płaca w końcu ubiegłego r oku
WYno,i;iła tylko 28 tysięcy. Ale
. robota w .,Dywil'.lnie" daje satysf;ikcię, 5ą ludzie, którzy pracują z. pokolenia na pckolenie.
Nikt nie boi sie atestacji, b:J
przeprowadzon.::> ja tutaj tuż
trzv lata temu nie oszczędzając
bynaimniej pionu kierowniczP.go - kiedyś było czterech Z"lstępców
dyrekt0ra
naczelnego, teraz jest tylko dwóch i
sach

główny księgowy

..Dvwllan" zawsze był dynamiczny I zawsze wyprzedzał
terminv. Dzisiejszy. wspanialy
burlvnek przv ulic•' Dabrowsk'<>go został przekazany do el<sploatacii 15 listoT1ada 1974 rnku. !'a dwa miesioce przed dyrektvwnym · terminfem, a w otwarciu uczestniczył Edward
Gierek. W następnym etapie

„_ .. __
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earpet factory

przebijając wcześniejsze założenia c 60 procent.
Oto jak wygląd-. sukces! I uo
ciężkiego diabla. nikt z „Dy-

i chodników,

Dlaczego!

Bo umie kicrówa,6 Iudi!mł
z uśmiechem ł bez wrzasku, a
do dywanów ma nosa. Jak on
zatwierdzi jakiś projekt, to choł
by wcześniej wszystkim się wvdawalo, że to taden cymes, wychodzi z tego prawdziwe cudo,
które chętnie powiesilbyś rta
ścianie.

2.

ANDRZEJ MAKOWIECKI
-

-

-

y,.._

1f'•li

się rzeklo, i~
piękny, z kioskami,
bibliotekami i stołówkami, lecz
gdzie praca nie jest skądinąd

jako

lekka i na niejed;lym czole zo ·
baczysz serdeczny pot. Ale cechą charakterystyczną „Dywilanu" jest wspomniana ju~ uprzejmość i spOlkój, którego na
próżńo byś szukał w innych
fabrykach - trudne. powiedziet,
na czym to polega, ale ludzie
pracują tu jakoś inaczej, z godnością i bez paniki, z wia.rą,
że . to co robią jest wspaniałe,
poszukiwane I potrz.ebne.

3.
Oprowadzał mme po „Dywilanie" TADEUSZ STEFAŃSKI,
kierownik Działu Postępu '!'echnicznego. Była to pożytecz
na· lekcja, z której niewiele zrozumiałem, bo wyprodukowanie
dywanu jest procesem trudnym
i żmudp.ym.
Ws7.elako napatrzyłem
się na różne
wzory,
dzięki 'którym sale wystawowe
„Dywilanu" wyglądają jak meczet albo nawet jak pomieszczenie recepcyjne w pałacu suł
tańskim. Są dywa.ny
okrągłe.
elipsoidalne, kwadratowe i pro.stokątne, są małe, ale są i ogromne, cztery metry na sześć,
a jeśli tylko będzie zamówienie, fabryka może wyprodukować jeszcze więks7e
„Dywilan" kooperuje 1 sześ
cioma spółkami handlowymi oraz utrzymuje trzy sklepy firmowe - w Lodzi. Nowej Hucie 1 Rzeszowie. Z „Dywilanu"
wyrosła kadra, która tworzyta
przemysł dywanowy
w Polsce,
najpierw na Ziemiach Odzyskanych. a obecnie w Białymsto
ku. Dla wyjaśnienia trzeba dodać, iż Kowary specjalizują się
głównie w wykładzinach, a potent:item dywanowym cały czas
jest łódzka fabryka.
„Dywilan" stanowi przed:>i~
biorstwo pelnowydziałowe. Zamykające cały cykl. produkcyjny
od przędzy do dywanu. Sześć
dziesiąt procent wyrobów ki~
ruje fabryka na eksport, głów
nie do drugiego obszaru płatni
czego. W bieżącym roku kontraktacja jest o dziesięć procent
większa, na czym zresztą nie
koń"!Ul się ambicje dyrektora i

Mówi: Jerzy Jakubowski
- Jest pan obecnie najpopularniejszym męskim głosem Pol•
.!:kiego Radia. Co z tego wynika dla pana?
.
- Trochę kłopotów, ale i trochę zobowiązuń . w atosunku do
samego siebie. Nie wolno m i się teraz mylić, popełniać b1ęciów
Językowych. Rozpoznawano mnie natychmiast po glosie, edY za.
czynsłem mówić, wszyscy s:ę od"\V["acali.
- A pan?
- Natychmiast tracdłem mow~. Teraz mana je&t r-ówn1et moja
twarz i inie mogę być prywatny.
· - Jak długo pan pracuje?
- Pracę w radiu zacząłem 1 stycznia 1976 roku, • w TV
kilka miesięc y później, Dość szybko otrzymałem listy od słu·
chaczy, łączni e z propozycjami matrymonialnymi i prezentami.
- Jaki był start?
- Zgłosiłem 5ię na konkur.s spikerów. N ie spełniałem wprawdzie dwóo;:h wymagań, ale, koleżanka okłamała szefa. O moim
przyjęciu zadecydowa! głos: fon_
i czny z głębią.
- Za to teraz mówi się o panu, źe zdominował trzy PIO&'l'llmF
radiowe: 1, li i IV.
- W ramach etatu muszę odrobić 125 godzin dy±urów sp!kerskich w ciągu miesiąca, tj. po 5 godzin co dwa dini.
- Musi pan by6 w 1tałeJ gotowości I uyspozyeJI, N• eąm
ona polega?
- Naiwet edY C!iloruji:. mogę pracować. Np. CZJ!t-ałem dz'!enniik
wlecz.omy &zeptem, a wcześniej prowadziłem u!l'oczystość wrę
czania nagród, prawie 300 nazwisk do odczytania, _Ale nie
muszę przesadnie dbać o IS'Wój ·głoa i nawet dużo palt:-·
- Ile czasu spędza pan w radiu?
- Wychodzę o 8 rano, wracam " 1 w nocy.
- Najgorsza WPadk<l na antenie?
.
- Po obiedzie zaczęło mi burczeć w brzuchu. Ireme Falskie!
również, nie wytrzymałem tego podwójnego burczenia I dostałem ataku śmiechu. Na szczęście było to podczas czytania wiadomości sportowych. Pewnego razu utknąłem w korku samo·
chod<YW'ym na trasie Warszawa-Łódź i do studia zdążyłem na
ostatnią ohwi[ę. Ale gdy usiadłem przy mikrofonie, ścisk gaT<iła
uniemożliwił mi czytanie. Natychmiast było 50 telefonów z mia·
sta z pytaniem: co się stało ze spikerem.
- Czy został pan utCarany?
- Zabrano mi premię.
- Próbował pan także sil jako konferansjer festiwalow.r, ale
doszedł jedynie do Fęstiwalu Piosenki cieskieJ i Słowackiej
Ustroniu.
- To był czysty przypadek. Pojechałem tam po raz pierwszy
z Tadeuszem Sznukiem, który prowadził fes1'iwal. W rok pM.niej
zaproszono mnie. W tym roku byłem tam po raz dziesiąty,
- Ale panu zapewne marzy się Sopot, San Remo I Eurowizja .•
..,..... Sopot nie, ale pozostałe - tak.
- Przestał się pan pokazywać w „Toto-Lotku"?
- Zrezygnqwałem słysząc. jak .dz,le~i . wołały, za mną: „'T. 8,
12, 13, doda.tkowa 21". Bardziej ciuję 'się lektorem niż prezenteTem telewizyjnym.
- Czy to prawda, że jest pan pilotem zagraniczńych wychczek?
- Tak I to już kilkanaście lat. Zacząłem się tym zajmomć
jeszcze w cza~;e stu<liów. Wspólpraouję ze ,,Sport.s-Touristem"
(zlecenia), zwiedziłem Europę Wschodnią i ZachOdnią, Wyspy
Kanaryjskie, Kanadę, Afrykę, Kubę, Tajlandię, Egipt, AJgierię.
To moja pasja, znakomita odskocznia od studia i mikrofonu i
tym razem bezpośrednie obcowanie z ludźmi, choć również ćbo
wiązki wynikające z opiekowania się nimi.
- Musi pan być w nieustannym ruchu. To pana 11pollób na

tkanin typu „Epingle" i „E'Celsior'', a w latach 1928-1930
Teodor Finster zakupił pierwsze
krosna dywanowe i· założyf w
ramach spółki akcyjnej drugą
wilanu" nie wypuszcza bubli, a
firmę
pod
nazwą
„Dywan
dywany są ły~e zarówno w
pracowało
Polsce, jak za granicą. Powiedz Wschodni", gd:cie
Arabowi: czterystu robotników.
„Dv'flrilan" e
zaraz .zacznie przewracać oczaW czasie wojny zakład zmumi jakby prorck Mahomet szony był zmiemc profil prowskazał mu drogę do Królestwa
dukcji, tak, aby dostosować ją
załogi.
Niebieskiego. Macherzy od kodo potrzeQ frontowych Okupan„D_ywilan" produkQwał dla
ta. Wytwarzano wó czns 1rnce, Zamku
szul, od skarpetek i od innych
Królewskiego w Warsukno mundurowe, różne imitaśrednio udanych wyrobów, któa Hermaszewski wysłał
rych ani rusz nie mogą upchcje baranków 01az d;Ywany i szawie,
sobie „Dywilanem" wszystkie
chodniki na oap1erowych spo- ściany
nąć na Zachodzie mamroczą z
i podłogę pokoju, bo
dach.
Pod
koniec
wojny,
zawiścią, że dywany,
bojąc
to j~~t
wieszać jeszcze na suficie było
samograj i szlagier, i to są rzesię odpowiedzialności za kolaby 1uż doprawdy przesadą. Najborację, Teodor E'inster uciekł
komo powody. że Murzyn tal'lwiększym europejskim konkuz Polski, zaś już 24 stycznia
czy na plaży lokstrota. Ostrorentem „Dywilanu'· jest chyba
1945 roku zakład przejęli polżnie, drodzy panuwie. Dywan
Belgia, łodzianie pracują jednak
scy robotnjcy twurząc Radę Zateż można spieprzyć może roz. na nowoczesnych maszynach i
kładową i Komitf't Zabf'Zpieczemyć się wzór, m0ga potasować
nie mają kompleksów.
nia Fabryki. Dyzury robotnisię nitki i nikt tego nie kupi.
Dyrektor Jun.ka nie wie j~
„Dywilan" ma po prostu amków trwały całą dobę. JedmJszcze, czy dywany zdrożeją.
bicje i tradycje, a Junka jest
cześnie
przystąpiono do prożycie?
Gdyby popuścili mu trochę z
człowiekiem
dukcji koców i sukna.
mądrym i dzia- Tak. Kiedy mam wolny dzień, ciska mną po mi~:antu
podatkami,
nie
śrubowałby cen
ła tak. jak działają na przyJ;ilazwy zmieniały się. Do l!l51
i dywan można by kupić za te i potrafię jechać po zapatk:l czy papierosy do Wa:rs:z.awy (mieszkład producenci fllmowi w Anroku fabryka funkcjonowała
same pieniądze, co w ubiegłym kam w PrusZJkowie).
glii lub Francji. Taki produpod szyldem „Zakłady Przemy- Domyślam się. te nie ma pan życia prywatnego?
roku To samo dotyczy zresztą
cent inwestuje miliony w desłu
Jedwabniczo-Galanteryjne- Bardzo skromne, Do domu wracam jak do hotelu. Mnówykładziny, poszukiwanej cią
koracje i robi kasowy film, po
go nr l", a potem jako „Fabrystwo znajomych się na mnie obraziło.
gle, tak jak i dywany, przez
czym, zamiast dekoracje roz.tka Pluszu i Dywanów tm. Tad. - To pewnie dlatego rzucHa pana żona?
Pol'.łków.
brać i sprzedać, 1aczyna ba,Nić
ka Ajzena", działacza rewoluZastanawiam się. kiedy kra~
- Zapewne tak. Nie wytrzymała biedaczka, chociaż byłiśmy
się w mecenasa sztuki rozcyjnego, który pracował tu w
jowy rynek będzie wreszcie na- ·zgodnym małżeństwem, bo nie było czasu, żeby się pokłócić.
piera go pragnienie. aby uczypoczątkach wieku 1 brał udział
sycony, ale zastanawiam się ró- Swego czasu zorganizował pan come back Violetty Villas.
nić teraz coś dla ducha i bie- . w strajkach mających na celu
wnież, czy dywany nie są przyCo zafrapowało pana w Violetcie Villas?
dnej ludzkości. coś do czer,o poprawę warunków pracy i
padkiem wykupywane na zasa- Głos . Byłem jej menażerem kilka miesięcy, ale gdybym
trzeoa będzie nawet dopłacić,
życia robotników
TrzydzieJci
dzie lokaty kapitału, o czy-;n chciał się temu naprawdę po~więcić, musiałbym zrezygnować
ale trudno... ambicja kosztuj~.
siedem lat temu, a więc w kilmogłyby świadczyć liczne ogło
z etatowej pracy w. radiu I współpracy z telewizj ą , Faktem
lecz w ostatecZ!lym rachunka zaledwie lat po wyzwoleniu, szenia w gazetach.
Dywan jest, że po latach milczenia udało mi s i ę ją namówić na występ
ku zawsze przync-si zysk Trz,,_
pojawił się w fabryce młorly
przypomina trochę
wino: im w TV:
ba więc wpuścić do wyeksploato- człowiek, który marzył począt starszy, tym cenniejszy. Można
- Ale C:tesława Cieślak-Kowalczyk vel Violetta VilIMJ potrafi
wanych już dekoracji jakiegoś
kowo o karierze marynarza, a le
go zrolować i położyć pod ścia
być niewdzięczna jak mało która z kobiet?
młodego, brodatego zapewne gecoś mu nie wyszło i mając za
ną, a w stosownym momenc:e
- Tak? Nte rzuciła we mnie filiżanką z kawą i popielnicZJką
sobą
czteroletnie gimnazjum
niusza z kamerą i niech on się
sprzedać.
jak swego czasu w pana, może dlatego, że wiedziałem jak na•
wykaże, niech zrobi festiwalotkackie zaczął pracę u „Tad„Pod „Centralem" był nie- leży z nią rozmawiać. Co prawda k051;towało mnie to
sporo nerwy film i zakost nagrodę, n
ka Ajzena"
jako pomocnik
dawno tłok I usłyszałem cieka- wów, ale miałem sukc~y,
a Violetta stanęla na wysokości zapraktykanta na stanowisko mikrytycy zaczną cmokać i chwała
wą rozmowę.
dania.
•
strzowskie. Dyrektor Adam Junwytwórni wzrośnie. Junka · też
- Co przywiozą 1
- Mówiono, te jestdcle stalą par!\ takte prYWatnleT
ka nie jest zatem dyrektorem
przejawia takie al tystyczne sno- Dywanv.
- To tylko tak pozornie wyglądało.
bizmy, i też od czasu da czaz klucza, lecz dyrektorem z bo.
- No to trzeb!l sta~.
su lubi wygrać międzynarod:~
gatego doświadczr.nia i auten- Ale pewnego dnia rozstał się pan 1 Violettlł i lkołiozył się
- A może byśmy podziCJitlł
tycznej pasji, zaś, jak wszyscy
jej come back.
wy konkurs na arras czy dysię rolami? Ja ustawię się -te
wan. bo wie, że dzięki temu rewiemy, tylko do!iwiadczenie i
- Samo tycte. Pr.zed Violettą otworzyły •ił nowe ~woścl
kolejce po dywan, a ty ku~
noma „Dywilanu" podskoczy na
pasja dają w efekcie prawd7iI mogla już egzystowa' sama, choć z ró;!mymi hochsztapleila!Jlf,
wódkę . Wiesz, dwadzieścia buświatowej giełdzie i wcześniej
wy sukces.
.
którzy chcieli ją wykarzystać, ale niczego zainwestować w jej
telek. Gra1
czy nóźniej przvjdzie za tym
Pracując, Adam Junka, ukoń
dalszy rozwój.
- Gra!
pieniadz. Zdobył więc „Dywiczył dwuletnie Techm ikum Je- Jak zareagował pan na wldć e jej ślubie s największym
I orły ruszyły do boju dolan" dużo złotych medali ·11
dwabniozo-Dekorar.yjne, a pot>layboyem Chicago?
•
wodząc, iż z chwilą podniesietem studia. W. 1961 roku. makraiu i kilka złatvch medali 1a
- Początkowo ucieszyłem się, ale tak ie r óżne wiadomości stamnia cen naród nie stracił i nigranicą. w 198:\ . roku arr::is
jąc zaledwie 28 lat Inżyn i er Atąd. teraz docierają', że boję się o nl11 .
cjatywy i ciągle przejawia zdro„Polowanie" wiiąl zloty medal
dam Junka został zastępcą dy- Nie zaprosiła pana na ślub?
we instynkty handlowe Swoją
na wystawie w L ;psku, a obt>rektora do spraw produkcji, a
· - Pewnie iapomniała mojego a<lr~u.
drogą. byłby to znakomity żart.
cnie przygotowuje się inny ar- od Hl69 roku pełni nieprzerwagdyby dyrekto<" Junka pofol- Kim pan jest z wyksztalcenlaT
ras z myślą o międzynarodo
nie funkcję dyrektora naczelgował lekko w cenie i rzucił do
- Ukończyłem Wydział Mechaniki Precyzyjne-j
Polftechnnd
wym konkursie. Trzeba tu donego.
sklepów dywany tańsza.
Warszawskiej. Jestem inżynierem mechaniki precyzyjnej o ~
dać, iż niedawno pewna komiSpotkałem na korytarzu pos!a
jalno~ci aparatura elektromedyczna.
'
sja vi.Jyraziła ubolewanie, że 9ro- ANDRZEJA GAWIOWSKIEGO,
- Nie tal panu tych zmarnowanych lat na 1tucłlaehT
duktów „Dywilanu" nie eg?Skierownika pracowni w Ośrod
- Nigdy nle pracowałem w «Wolm zawodzie, bo pod bttłef
mlnuje przed ouszczeniem na ku
Badawczo-Rozwojowym
etudiów ju:i pracowałem. "" radiu. Zresztl\ chciałem atudlowal
rynek szersze gremium specjn- Przemysłu
Barwników. Poseł
m!!'dycyn~
listów~
powiedział, :te „Dywllan" kiektórzy nie mi.eliby z
pewnością nic przeciwko temu,
rowany jest mocną ręką.
żebv umoczyć dziób. Ale na ra- Nie widać - powiedzia•
zie. to Junce tacy specjaliści nie
łem, Dyrektor ma twarz ł&
są ootrzebni ·gOdna i. jowialną
już on wie, co
trzeba zrobić, aby dywan był
- Ale tf':eyma'l
Rozmawiał: BOHDAN GĄDOMSKI
A Zbigniew W. powiada:
dobry. Kogo ma "' tym zakresie do pomocy? Ano, kilka pro- Równ11 goU.
jektantek i zatrudr:iona na pól
- Równy?
etatu plastyczkę. Pierwszą wi- Równv.
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Przypomnijmy: ina pcaąłlku lutego w ~jl „Odgłosów" odbyła ale dyslrusja na temat aytu·
acji książki w Po~$oe. Wzięlil .w
niej udział przedstawiciele śro
dowisk twórczych, wy.da.wców,
drukarzy I k&lęgarrzy. Jej przebieg przedstaw!L!śmy w publikacji pt. .,Przetrwać zły cz.IM". To
właśnie pod k.oniec tego spotkanit padła najważniejua propozycja, będąca swoistą pointą. Wystąpił z nią dyr. Stefan Czarnecki z „Domu Książki": „Spróbujmy przelarnać zły cz.as, niemoc
- powiedział. - Spotkajmy się
ponownie I zastanówmy nad
tym, jakie klsiążki by szybko po·
sŻły. Wydawca
spróbuje szybko
je przygotować, drukarze równie
szybko wydadzą. my odbierzemy
bezpośrednio z drukarni I po.staramy się o spraiwną dystrybucję ...". „PomY'Sł wyjdzie odpowiedział
wtedy
selm'etarz
KAW Janus-z Marchewa - pod
je<lny~ wszakże warunkiem, że
wcześniej
wecydujemy o ia:kieJ
książce myślimy ... ". Ze !Wej strony zobowiązaliśmy się patronować każdej
inicjatywie, przedsięwzięciu, które. doprowadzi do
przełamania bariery niemocy, rutyny I doprowa<lzi do udrożn leni a promocji ·książki.
Zrodzony w naszej redakcji
pomysł po niedlugun czasie zaczął
przybierać
wcale reaLne
ksztalty. Konkretna inicjatywa
wyszLa od najmniej spodziewanej
1trony i osoby. A może spodziewanej? Wszak tylko luci'Aie dyna.micz.ni I pełni inwencji zdolni
są przełamywać nie tylko taik!e
bariery, lecz i stereotypy myślo
we. A takim człowtek:iem w naszyim m1esc1e jest bezwątpiema
Sławomir Pietraa, naczelny dyrektor Teatru Wielkiego, który w
krótkim stosunkowo cza.sie zaprowadził tódzki teatr na liczne
sceny Europy i to on wla.śnie był
sprawcą największej bodaj 6ell·
sacJi artystycznej ostatnich lat sprowadzenia do Teatru Wielkiego gwiazdy operowej . pierwszej
wielkości w naszych czasa<:h, solistki Metropolitan
Opera w
Nowym Jorku, Teresy Wojta1zek-Kublak.
Te dwa wydarzenia - redakcyjna dyskusja nad losami książ. ki i przyjazd Teresy Wojtaszek-Kubiak - z pozoru są tylko
odlegle. Rzecz bowiem w tym, te
to Sławomir Pietras dostrzegł pewne zjawiska i s.prawy w szerszym wymiarze i u niego zrodził
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Pólka
z książkami
,,GENIUSZ I OBLĄKANIE"
Polecam dziś książkę tyleż trudną
tującą: „Geniusa i obłąkanie" Cesare
Ukazała się ona w serii „Biblioteka

co intereLombroso.
Klasyków
Psychologii" wydawanej przez PWN.
Cesare
Lombroso niegdyś nie tyle moie
u.znany, oo
modny lekarz-'l)sychiaitra, w dziele .swojego ży
ci.a starał się udawo<ll!lić. iż pomiędzy ge:n;uazem a obłąkaniem
za.chodzi
niarozerwaJny
związek. Na poparcie swojej tez,y
przytaczał
„dziwactwa", „na tręoq;a", różne tiki i uiom~~
ści psychofizyczne wielkich tego . świata. J2..K
Napoleon Piotr Wielki, Schiller,
Kartezjusz,
Rousseau: Haendel. Dante. Byron i łn. Dziś wiemy, że nauka nie potiwier<lz.ila badań LombT~O<,
ale jego książkę czyta &ię niczym
iznakom1tą

Zmo~a nieob~jętnych
5ię pomysł, krtóry trafił
ćiwy grunt Z8.9i.aal.Y w

na właś- wielki 1io inter• - 11irata kilred.aikcyj- kudz.iesięciu tysięcy dolarów za
nej dyskusji. Onże to podjął się występy w Ameryce, na rzecz
przedniego zadania - napisania sentymentu do rod1.innego Dob\ografii, a raczej opowieści im- brania, Lodzi i Polski. Dla nas
presyjnej o na.szej wielkiej śpie- - m<Yte to być interes znaczący.
wacz.ce.„
Poza próbą ukaz.ania pewnych
I oto w ub. tygodniu odbyło 'mechaniz.mów, przy pomocy kitósię kolejne spotkanie dyr. Lódz- rych robi się dziś światową kakiego Oddziału KAW. Andrzeja rierę, będzie okazją ~kazania
Sidorowicza i sekretarza wydaw- wielkiej indywidualności artynictwa
Janusza Marchewy,ł styczmej z Polski rodem, która
dyrektorów - Lódzkich Zakła- budzi duże zainteresowanie na
dów Graficznych, Wiesława Pio- całym świecie. Książka ma więc
trowskiego, „Domu Książki" . - szansę odpowiedzieć na to zapoStefa.na Czarneckiego i autora trzebowanie i trafić za gramcę.
pomysłu. który
gó przedstawił
Pomysł WY'dania biografii naw ten sposób: Teatr Wielki (po- szej gwiazdy spotkał się z dodobnie jak i inne teatry w Pol- brym przyjęciem . w . łódzkiej
sce} jest jedyną w świecie sceną, KAW, która '/. kol,e1 za111teresoktóra nie ma własnych wydaw- wala nim dyrektorow drukar:m I
nictw. Wszystkie znaczące sceny „Domu Książki",
Pi·zystąpi~no
świata posiadają w swoim tea- więc do omawiania
szczegolow,
trze stoiska z własnymi wydaw- termi'nów, niwelowania w·zędni
nictwami. w których kupić moż- czych barier, by przywrócić dana nie tylko bieżące programy, wne, piękne i efektywne tradylecz i książki o ludziach tego te- cje edytorskie .... Obszernie ot~ó
atru, wydawnictwa albumowe. wiono konspek:ty pracy, ktora
ply"to~e.
pocztówkii
itd. Cały etapami trafiać . będzie do wyws-półC?-esny
ruch impresaryjny dawcy i drukar.m, drukarma zaś
osadzony jest · na bogactwie wy- w nietypowej formie ' przystąpi
dawni-czym. U nas - miast po- do
opracowywania
materiału
rząd.nie opracowanego wyd<1wni- ilustra1:yjnego, a wszystko po to,
ctwa promującego artystę bądź aby w marcu przyszl~go roku,
spektakl - prowadzi slę z za- kiedy artystka przyjedzie na kogranicz'l1ym ko-ntrahentem wielo- lejny występ do łódzkiego Teamiesięcz,ną.
dyskusję
korespon- tru Wielkiego, książka o niej
dencyjną przy
pomocy poczty. znalazła się• na stoisku. Oczywiś
Zeby więc przełamać ten archa- cie obok innych, istniejących już
iczny stan rzeczy zaproponował wydawnictw
o mieście, o
\vydarnie książki o Teresie Wo.i- dziełach sztuki itp. Lódzki Odtaszek-Kubiak. która pomysł za- dział Krajowej Agencji Wydawakceptawała. W czasie pobytu w niczej zamierza bowiem uruchoTeatrze Wielkim nasza gwiazda, mić w Teatrze Wielkim własne
11 wlaściwie gwiazda Metr01Poli- stoisko. Przez
widownię }.eatru,
tan Opera, wiele uwagi i czasu jego foyer, przewijają się w ciągu
poświęcił.a
tej
inicjatywie. a roku dziesiątki tysięcy widzów.
przynajmniej na tyle ją zainte- Niech bodaj jeden procent wiresowała, że lot z Frankfurtu do dzów zakupi książkę, będzie to
Nowego Jorkiu przełożyła o do- 'cl!la niej dobra promocja.
bę, aby pobyt w Europie wykoMiejmy więc nadzieję, że ta
rzystać na omówiemie ze Sławo- zmowa ludzi
nieobojętnych domirem Pietras.em koncepcji przy- prowadzi do przełamania niemoszłej książ,ki. Więcej - w 'kolej- cY. otaczającej książk~.
ne wizyty gwiazdy wkalkulowano już &prawy tego wydawnicMARIAN
twa.
Trzeba przy tym paimiętać, :!:e ZDROJEWSKI
dla Teresy Wojtaszek-Kubiak,
zarówno koncerty w kraju jak
l u·spomniane wydaWll'lictwo, nie-

•

Odchodzące
piękno .
Tak nazwał swoje prace Jerzy Wieczorek („Bohdan"). „Plener - rysowanie, malowan·ie „na gorąco''. .. Utrwalanie niepowtarzalnego klimatu polskiego kra.iobrazu. współtworzących go elementów
przyrody, niszcze.iące.i architektury .. , Owych cudownych obrazów ojczystych, obok których przebiegamy często obojętnie trawieni gorączka pogoni
za uchodzącym dniem powszednim.„" - oto l!lrzeczenia Jerzego Wieczorka przeniesione na prezentowane w Klubie Dziennikarza obrazy.
tJrodził s\i: w 1922 roku w Zgierzu. Już w latach
1937-39 prezentował swoje obrazy olejne. akwarele, rysunki (pod kierunkiem artysty malar7:i Zygmunta Burdz1ń kiego), Potem przyszły lata wojny, udział w niej - w Pogotowiu Wojennym Harcerzy, Tajnym Harcerstwie, organizu.ie i dowodzi
oddziałami Szarych Szeregów. jest członkiem Komendy SZP-ZWZ-AK Rejonu Zgierza. projektuje,
ilustruje okładki tajnej gazetki „Pobudka",
był
twórcą albumu egzekucji Stu Polaków w Zgierzu.
Pro.iektuie sztandar SzSz. ZWZ-AK rejonu zgierskiego, dokumentuje zbrodnie hitlerowskie (plany,
rysunki), w 1944 roku otrzymuje zaoczny wyrok
śmierci.

Po wojnie studiuje w PWSSP w Lodzi. Jego
byli Ormozowskl, Strzemiński, Byrski, Tyrowicz, Wegner Pracował iako nauczyciel
rysunku. plastyit. autor wielu wystaw ~tałych i
okolicznościowych, projektant wnętrz muzeów. bibliotek, lokali. pawilonów (Targi Poznań•kie. Wystawa( Ziem Odzyskanych we Wrocławiu. Wystawa
Rolniczo-Przemysłowa w Częstochowie. Białymsto
ku, Lodzi). Ma w swoim dorobku 187 wystaw zbiorowych. indywidualnych. poplenerowych.
.. Współczesność nieubłaganie zaciera ślady przeszłości. Czyni to ~zybko i zachłannie
jakby się
wstydząc kulturowego spustoszenia. które czyni w
Imię postępu cywilizacji. Spieszę się zatem. aby
rejestrować, z a t r i y m a ć w .,malarskim kadrze"
to. co tak szybko zanika z naszych miast. ulic,
wsi i osad„. Uwiecznianie ODCHODZĄCEGO PIĘ
KNA - to codzienna moja praca t pasja.„".
Praca \\'Zru~zajaca i urokliwa, zmuszająca
do
7.~rlumy i refleksji.
p•. ofe ' o~am1

M.B.

•

Rarytasy spod księgarskiej lady

ro.zprawę ~icyjną.
Przekład .1 1887 r. J.L. Pawrowskl.ego.
Cesare Lombroso:
„Genłus:a I
obłą,kanle".
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„PAMIĘTNIKl
GEN. KIRCHMAYERA
11

Praktyozmym uwiarygodnieniem wyrażanyc)l n!ejednokroonle Intencji naszych władz w spełnianiu
postulatów badaczy i środowisk opiniotwórczych dotYOZl\cych likwidowania „blalych plam" w dziejach naJnewszych Polsll:l, stało &lę opubllkowa.nle w
serll historycznej Państwowego Instytutu Wydaw·
ntczero (W dwudziestotysięcznym nakładzie) „ostatniego raportu" Józefa. Becka.
To nie znane d~ ezerszemu ogółowi, nlezwy·k1•
ważne
źródło do pełniejszego pomaoi& d:zl:ejów n
Rzeczypospolitej i o!łobowości stern~ka jej p.olitykl
zagrlllil:iicznej w Ja.ta.eh 1932-1939, opatrzone zostało
wntkllwl\, a u.razem :i:wlęzlą przedmow~ wybt11nego
znawcy pol~kiej dyplomacji okresu międzywojenne10 - prot. Marlaiua Wojci-ecl1olvskiego.
Przedstawia oo we wstępie dramatyczne okollozności powsta.nJ.a trzech szkiców, składających się na
„Raport" (podczas lmternowanla , Józefa Becka w
Rumu1Dli) - oraz fakty j wydarze·nia przem!Jczane
przez ich autora Jul> pozostające w sprzeczności "e
11nanymi dziś dokumentami historycznymi.
Jak powszechnie "iadomo, Beck nie zauwabl prze.z
dlugi okres z.gu'l:mych skutków reallzacji jego sehematyc:zmych zalouń w poUtyce zagranicznej.

Mimo faktu, te to ;uii czwarte wydanie tej
pozostaje ona nad~a azytelniczym bestsellerem. Autor - gEtllerał, historyk wojskowoś
ci, uczes.tnik wa1k nad BzW'l\ . w 19-39 r„ akowiec, po wojnie ,pra.cownik Akadem.ii Sz.tabu
Genera,lne.go - kreśli w swoi·ch pami~t:nikach
przebogaty ol:>ra%
Jtosunków
p.anujących w
siłach zl:>rooj111ych II
Rzeczy•pospol!tej.
obnaiża
j€j słabość mHitar:ną i polityczną, z uznaniem
oó.notowuje bohaters·two
żołnierza w dniach
najcięższej próby, kie<ly hordy h'-tlerowsk.ie ranęły n·a Polskę. Podczas
lektury t~j św.i<:?:tnie
napisanej książki czytelnik otrzymuJe, meJako
po~1 · edn'o odpowiedź na pytanie: dlaczego d<rszło do klęski w pamiętnym wrześniiu 1939 r.?
ksiąi:ki,

Jerzy Klrchmayer1
Str. 512. Cena 850 ~.

E. I.

„Pamlętnłkl".

.

e-

Współd'2liala.nłe z Niemcamt I anłyradzleekll!At,
błelrtywnle wspierały bowiem dl\łenla lłzuzy do &b&kmlll poetanowleń Tl'•ktatu Wal'll&l8klego, byty
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Portret Zygmunta Koniecznego z wystaw11
Ludwika Krontea w warszawskiej Kordega,rd.rie.

. zkraju i ze świata .• zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze śWiat• ,: . :.· ". ~·:_
Przeżywamy
tru~ okres
mówi wybitny radziecki reżyser filmowy, Grigorij CzuchraJ. - Nie wszyscy rozumie.1ą
co oznacza pieriestrcjka i 'dlaczego się ją przeprowadza. AJ~
są I tacy, którzy doskcmale zdają sobie spraw~
jej sensu I
celów - · i właśnie dlatego są
przeciw. Ci są szczególnie ni~
bezpieczni. Oficjalnie 11ą „ził '.
reforma - powiadają
ie~t
konieczna, ale„. All! te. ale tamto, l każde takie „ele" - 11 j~t
ich bez liku - ma na celu storpedowanie zmian.
Rachunek ekonomiczny 1prawdzi.lem na własnej skórze. Wiem.
co może przynleśc reforma. Nie
mo:!:na zreszt" zawęta~ jej do
1fery ekonomiki. Oczywisty jest
jej wpływ na inne dr.iedziny ŻY··
cia:
stosunki
międzyludzkie.

-

-

„

twórczość,
moralno~ć.
ideologię.
Udowodniła
to przesziość. W
sytuacji, którą na1:ywam „ekonomiczną nieważkością" nie sposób było się połapać co czame

8 ODGLOSY

JANUSZ KOZLOWSKI

eamemu llied'Zia-

TRUDNY OKRES

Rys. SlatDOmir lALczt1~sk1

Uzewnętrmilo się to z calą jaskrawością w odn.Lesienlu do Cz.ech05lowacji - po haniebnym zal>or:z;e Zaolzia - której egzystencja była - niezależnie od wzajemnych resentymentów l'r&runklem
line g'\T& non bezpieczeństwa Polski.
Nie motna jedlllak równocześnie nie dostrzegać, że
w niezwykle dramatycznym momencie n&szych dziejów, w 1939 ~oku, Józef Beck zdobył się na powiedzenie ,,nie" Hitlerowi, broniąc tym samym suwerenności l integralności państwa polskiego.
W imię prawdy htstoryoznej - zdaniem prof. Mariana Wojoiechowsklego - wyn.tonym w wywiadzie
dla warszawski.ej „Kultury" - nalety odrzucić uproszczony stereotyp Becka jaiko gtównego wil!lowajcy klęski wrześniowej.
Zerwanie z koniunkturalnymi osądami w historiografii oraz perspektywa upływu czasu. s,przyjają
dziś, jak nlgcty dotąd wyważonym, oblekt:vwnym
ocenom. zapoblegajl\ tworzeniu "1ę tak nlebez.plPCZ·
nych w skutkach mitów htstoryoznych.
„Ostatni raport" nlech mó\\i sarn za siebie, kr ~·
tyczna za~ ret!eksja powinna stać si~ się udziałem
czy tel ntków.

było

oszukiwane, kwitła korupcja i grabież mienia społecznego, kult cwaniactwa szedł w parze z pogardą dla pracy. Chaos
i demoralizacja we wszystkich
sferach życia oto niesławne
owoce wczorajsze.i
ekonomiki.
Jasne. że ci, którzy czerpali z
tego pełnymi garściami - materlalnie i prestiżowo - ·~ teraz
przeciw (...)
Znajdujemy się obecnie w okresie przejściowym. To trudny
okres : Wiele sprąw zweryfikujP.
praktvka i czas. Będą oczywi~
cie pomyłki, będą straty I ofiary. To nieuniknione koszty wpr")wadzanla nowego. Ale wa;rto je
ponieść.
Najważniejsze
to ~ : e
wprowadzić błędu
w konstrukcję nowego modelu. Wierzę, że
dokonamy tego, co zamierzyli~
my.
(Z . wywiadu O. Czuchraja dl:l
tygodnika „Film" .)

30 LAT SPIEWANIA

• Z okazji 30-lecla kariery estradowe1 Edyta Piecha przedstawi'eo bia.le. gdzie gór:!, gdzie dól. ła w Leningradzie nowy proSłaby organizm jegt podatny na gram pt.
„Dla moich przyjawszelkie
1chorzenia.
Państwo ei61".
Do programu koncertu

.

włączyła

piosenkę

Seweryna

żyje bal"
którą spopularyzowała w Zwią7·

Krajewskiego

„Niech

ku Radzieckim Maryla Rodowicz.
Zapytana przez óziennikarzy,
·w czym kryje s;ę tajemnica
jej
popularności
piosenkarka
odpowiedziała: Sądzę. że nie ma
w tym nic tajemrr.czego. Zawsze bardzo nad sobĄ pracowałam
i pracuję po dziś ózień. Spiew
jest moim życiem

SPOSOBNA SUKCES?

MUZEUM
CWIETAJEWEJ
Jak poinformowano w Moskwie,
w domu przy ul. Pisemskiego 6
otwarte zostanie n1edługo Muzeum Maryny Cwielaje-:vej, która
mieszkała
w tym domu w iatach 1914-1922. Tu napisała 10
spośród 15 swych '<siążek wyd11nych za jej życia . Tu wreszcie
odwied7ali ia wyb tni przedstawiciele rosyiskie1 literatury J.\laks.vmilian Wołoszyn,
Josip
Mandelsztam, Ilia li'renburg, ~Je
ksy Tołstoj. Po przeprowadzeni .i
niezbednych pr.ac konserwacy1nych w domu tym. obok muzeum, znajdzie również pomieszczenie klub „Moskwa", w którym organizowane będą wieczory ,Poetyckie.

Przed ponad rokiem w kinach amerykańskich podniesiono
ceny biletów do kin o 10 proc.
(w stosunku do 1984 roku). Temu przypisuje się eziś (ponoć)
najlepsze od wielu lat wplywv
kasowe za rok ubiegły. 22 tys.
kin przyniosło 4,2 mld do.J arów
zysku, czyli blisko 100 mln rlo- EDITH PIAF
larów więcei niż w rekordowym
roku 1984. Jak podała agencja NADAL TRUMFUJE
DPA. największe wpływy zanr,· tował:v
na swoim koncie trzy
Jak wykazały wyniki sondefilmy ze znanym czarnym koxł żu francuskiej telewizji, mimo
!:iem, Eddie Murphym (pamię~ upływu ćwierć w1eku od śmier
1y „Gliniarz z Beverly Hills'') ci. Edith Piaf nadrl jest n'ł1w roll głównęj, a mianowicie l'!Ż popularniejszą piosenkarką we
258 milionów d-olarów.
Francji. At 93 proc. Francuzów
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„Bf:l;uterla - nowy styl" - tak nazywała
się
40 LAT ZESPOLU „HARNAMA"
wystawa przygotowana przez Galerię 86 (nazwa
wywodz;J. si ę od adresu: ul. Piotrkow ska 86). w
"'f:. -· '„_.
' • z:,, ~· „ '
• • '
•
:-:- '
}'
'
•
1986 roku. Zasługą prowadzących galerię Janusza
Głowackiego I Grzegorza Musiała było urządze
nie tego zbiorowego pokazu złotniczych doltonań •
artystów środowiska łódzkiego, ale nie byłby ów
pokaz możliwy, gdyby nie cora:i; bardziej -wyratna odrębność łódzkich złotników 1 coraz wyższe
notowania ich arty.sty~nej pozycji, przede wszyl'tk4m na ogólnopol!lk.ich przeglądach w Legnicy,
Podcza& otwarcia tej pierwszej wystawy zauwatono, że biżuteria w łódzkim wydaniu, to doskonaAiby dos.tać s i ę do te go zespoł u, dżać w obie strony. Występu n ie
l-Ość artystyczna sama dla siebie, przedmiot sztuki
mamy fałsz uj ą d l a
dobra sw ych wypadało prz er y wać . Gdy jedn a famający swój niezależny by t, jednak k iedy przepociech d.at ę u rodzeni.a . Zasadniczo la tancerzy przeszła jak burza n a d
znaczony do noszenia wespół z ubiorem zawsze zam oga p rz yj mować d,z: e c! z „ze- prawie me trow ą czelusc : ą drugd
projektowany i skonstruowany w zgodzie z
burówki ". Cz as ami udaje si ę zdema- star a ła s ię s toso wn y m kr okie m dodową ludzkiego olała. Tą drugą cechę podkrt>śla
;kować jakiegoś w yrośniętego p ię  S•un ać obie cz ęści.
G d.zie i.od ziej
?:Właszcza Andrzej Szadkowski. Jego prace poka~o.i;:i,~ka . .Nikt n ~e i·o bi :.: te go a- zmó w w ~ tan a.eh
Z jednoczonych
zano ostatnio w Zgierskiej łtalerił Sztuki I są one
lery. Dziecię moze spokojnie ba- spotk ali si ę n a wet z zakazem t a ń
doskonałym potwierdzeniem pol(lądu tego artysty.
wic &i ę w t au.ie<: i p iosen kę. N ie r-zeni a w ci ężki ch , skó rzanych buZar6WI1o wystawa sprzed dwóch lat jak I naogł.aS<Z.ai11
z.aip isów, a Już w ma r- tach, w teatrze. Dostosowali się l
etępne, częściej intlywidualne. w Galerii 8!1, od. cu c-0 d1zie nnie kilk a t el efon ów od pok a.z ali si ę p ublicz110śc i w c ał ej
e?onUy inną .IMzcze odrębność lOdz!a.n. Nieprzystroskanych rodziców, czy szkrab k r asie, tyle że - boso!
,p adkowo użyłam określenia: !'konstruowany przemógłby zacz:ąć od tego sezonu„.
Któregoś roku skor zys t ali z z.admiot sztuki. Nawet 1eżell !!\ t-o małe obraz:<r N aturaln ie, nie t ylko mo.żliwoś ć piroS1Zeni a do Bel gii W ystę powali
broszki Gra.tyny I Wło.dzlmłerza Stelmaszczyków,
spędzen i a paru godzin z rów i eś ni  po świ etn ie przy go towa nych chod'en11dzą efę one prawami konstrukcjł, tyle te choka mi pod op; eką
instruk tora - ograf icz.ni e Rum un ach k t l> rzy kon dzi w nich o bud<YWę obrazu. · Ale ju;!: czyst'\ konzwabia tu małolaty. Zasadniczy po- certem rok
wcześn i ej
w yrobili
etrukcją, choć niewolną od przedmlntowvch s k owód to bez wątpi en i a św iado m.O<Sć . sobie op i-0ię n ie kwesti-0-nowa nyc h
jarzeń., ~li wehlcyk.le Rado~lawy I Piotra C!Pcinrów,
ż e naj..leps.i w yruszą n a artysty czny gwia zd s ceny. R u m un i maj ą r ówjak 1 przedmioty bi żuteryjne Andrzeja Bo5sa,
pod bó j św iata. Jest jeszcze trzec i nież swoje t ań ce ogro mnie d yna a,rgumen t, z p owodu k t órego n ~e m ic z.ne. J u ż po k il k u uk ł ad .ach obrak u je chętnyek. Gdy robi się berka, pols cy tanc erze w y ko ń czy 
z im n o, dzie&·iątki okol icznych dzieci li mocno n adwe rężo•n a prze z pozlatu je si ę, jak stad.o p taków do pl"Ze-dnikó w scen ę. Bel go w ie z a wciepły~h klrajów,
aby J>nec zekać stydzil i siię baox!zo. N ikt cjo tej
najgO<!"SiZe słO<ty i mro.zy w zaciszne j pory n ie mógł im z.arz,ucić niest asali w rytmi• czegoś dyn.am.i<:wego. rannego prtzygotowan i.a
es trady
-- - - - ...
_,
To dtzieci z rodrz:in pat ologi,cmych. przed progrnmem.
-" ; „
„ ' '.
„
'
-~ !<{
·„ ·~ '"• /.
~
"
Podczas je~ej z
podlróży po
Za zespo.jem pos.Zla zab a.wn a faUSA, wystę!Powali w do.mu p.aT.a- ma. Gospodarze i.n nych i mpretz kafialnym. W czasie
wykolllyw.an.ia uli p rzed publkz.nym
pokazem
51\:arczystego krakowiak a na gle zbiera ć s; ę ta ncenom na poderuchoma scena r:a-częła si~ rozjeż- s t ach. żeby
po&kak.ali • potupali
'I

•

'

- • '

•I

::- -

„;

Gdr pękają deski seenr

Galeria 86.-

,eksport
„nowego stylu"
To wlume „budowlane" oblicze -

pozwoliło

jak 11ądztt -

zestawić, a mote nawet skontrastować.
praca grui:i1 łódzki-eh zł-0tników
1 dokonaniami
rwarszawian eharaktery:wjącym! 114 mlQkk11,
roma.ntyczn11, można powdeclz!eć nawet malarski\ linf2',, aby skomponować autorski r;esp6t na wystawę w Mw;eum Miejskim w Lln:m,
tlrmowan!l
przez Galerię 83.
Eksport()Wy życloryw Galerii rozpoez11ł się w Po-

znaniu podczas VI Targów Sztuki Krajów Socja.Ustycznych - Interart '87. Odnotowano ntP. tylko sukces tlnansowy, w• pam!ęol pozostała też opinia o stoisku urządzonym te mawstwem ! wyczuciem zainteresowań tych, którzy dokonywall
zakupów muzealnych jak I prywatnych nabywców.
Toteż propozycja, aby właśnie · Galeria 86
będą ca
wizytówką łódzkiego oddziału P.P. Sztuka Polska
przy współpracy
Biura Handlu
Zagranicznego
„S7.tukł Polskiej" patronowała pokazowi polskiego
~lotnictwa w Linzu, n ie była dziełem zupełnego
przypadku,
SILVER TOP FROM POLAND - tak zatytuło
wana jest wystawa w Linzu - to 81 prac nastę
pujących ·
au torów: Andrzeja Bossa, Radosławy I
Piotra Cieciurów, Andrzeja Cubrzyńsklego, Krzysztofa Glńko, Roberta Kuleszy, Graiyny f Wło
dzimierza Stelmaszczyków, Andrzeja
Szadkow11klego, ja,ro!łjlwa Westmarka, Ewy Czarnota-Czarny I Lukasz"'a Zaremsklego, Marcina Zart>msklego, Tomasra Zaremsklego, Hanny I Jacka Zdanowskich, Tomasza Żyłki oraz wrocław5klego rnałżeń
atwa Anny ł Andrzeja Bandkowskłch.
Jak każdy wyb6t" i ten musiał być stronniczy,
ale dzięki temu stal się klarowny,przejrzysty w
motywacji. Chodziło o. pokazanie polskiej sztuki
&rebra a nie jubilerstwa nawet pojętego unikatowo. zwłaszcza że Linz nie jest mi astem zupełnie
obojętnym dla plast:vki.
W 2-3 numerze PROJEKTU z 1982 roku znajdujemy relację Danut;v Wróblewskle.f ze sw cłiste
go festynu sztuk! włókna towa rzyszącego muzycznemu fest iwalowi im. Antona. Brucknera właśnie
w tym naddunajskim mieście. Fragment
op isu
wydarzenia sprzed ponad sześciu li>t niech będzi e
uzasadnieniem, że nad przygotowaniem „srebrnej"
wystawy warto było się potrudzić. „Linz
jest
miastem nowym w geograf!! spotkań sztuki wizualne.I, miejscem nowym takie dla tkaniny artystycznej, mimo l!tnlenia w nim wyższej szkoły projektowania tekstylnego oru Instytutu tytularnie l!
nią związanego. Jak zreszt11 w całej Austrii na
głównym miejscu byfa tu. I ,iest muzyk11, po nle.l
racze.i teatr n<i ż plastyka. Jednak ta dalej w kolejności potrzeb austriackich ustawiona plastyka
domaga się dzi ś konfrontacJ! I potwierdzeni a ".
Tyle z przeszlośrl. Jak nasza z 19RR roku wystawa, czynna od 10 marca do 10 kwiPtnia. zo~ta
ła przyjęta , postaram . ~ię donieść przy okaz!! opisu następnego eksportowego wypadu Galer!! 86:
na. I Targi Sztuki do Buda.pes:i;tu, od 18 do 2!5
marca.

KRYSTYNA NAMYSLOWSKA

WLODZIM_IERZ
·KUPISZ
Foto: Grzegorz

- Znasz klasyczne pytania I znasz odpowiedz!.
Spróbujmy jeszcze raz, to samo, ale Inaczej.
- Domy.ślam się, co sklonilo pani11 do ro21Pocz1tcl11 tej rozmowy, ale proszę wierzyć, moje podob ieństwo do Schwarze-neggera jest tylko pozorne. W
-gruncie rzeczy ba<rdzlej przypomLnam Stallone,
choć nie potrafię iść przez dżunglę życia z wdzl~
klem I swoMdą Rambo. Znajomi. jeśli .chcą 11praw!ć ml przyjemność, nazywają mnie Obellxem.
Aby przybliżyć czytelnikom moją osobę , pozwoli pani, że usiądę bliżej mikrotonu. Jestem dzle· ·
ckiem lat sześćdziesiątych, mój pradziadek by! fabrykantem, kochał secesję, szybkie automobile I

MLODZI O SOBIE

Filol9g polski.„?
moJ11 prababki!. Mój ch!adek, na •kutek przyu1tgo zrządzenia losu. nie odziedziczył nawet fabrycznego komina. Ożeni! się za to z uroczą dziewczyną z dobrego domu !, kiedy by lem mały, chodził ze mn11 na długie spacery ulicą Pr z ędzalnianą.
Pamiętam, że kupował ml kolorowe żołnierzy ki,
które w czasach mojego dzieciń s twa n ie były jeszcze tak tandetne jak obecnie. Chętnie sięgam do
przeszłości, do tej beczki starego, wybornego wina i p i ję za ojczyste strony Konwickiego, panny
2 Wllka albo ulicę Krokodyli. Mam skłonności do
literatury, r-0zwkhnone
włosy I humanlstyezny
protll. Mljaj11ce dni przy}muj41 tak. jak panienka
lekkich obyczajów prz1'\tmUJ9 kliftl.tów - 1\1.e ...
was.e 1 :sadowolen.!em, ale sawne z naddej11 na
zy11t. życie odkl'Y"Wa priede mn' •woje tajemnice
t . - e i me prom • tlyarec„. To •Ili aaąwa

••

··. zkraju i_zą świata • zkraju i ze świata •.Z kraju i ze -świata •
zna d oskonale postać P iaf I jej
piosenki. Co jedhak dziwniejsl ~ ,
okazało
się,
że p onad
połowa
mtodzieżowych
resPondentów
ankiety uważa 1ą nie tylko .za
mjwvb itni.ejsze z;awlsko w h ~ s 
torii
francuskiej
estrady, Eile
również za swoją ulubioną pio-

Toma Wolta -

sat}ryczny obraz
towarzyskiej No·
wego Yorku;
„Dziecko w cz.'\aie" (The Child in Time) mło
dego
powieści op;sarza
brytyJs~iego la.na McEwana o porwaniu dziecka w supermarkecl11,
oraz ,,Wybryk natury" (A Sport
of Nature) wybitneJ pisarki pohtdnlowoafrykańsklej Nadie Gor·
dimer.
ż ycia śmietanki

senknrę.

KSIĄŻKI
Wśród

ROKU

autcr ów

NIE MA ZAMIARU

najlepszych

dzieł literack ich
roku 1987 -wedłng
tygod ni ka
„T ime"
znaleźl i się pisarze uznani, n?-

blista Saul Bellow i inny twórca pochodzenia żyd owsk i ego Philip Roth (autor m.ir.. „Komplek
su Portnoya"). Bellow wydał w
ub. r. powi eść „Więcej umiera
od złamanego serca". (More Die
of He art break); bohaterem je~t
wybitny botandk, któregn kom:czne rrzeżycia . ilustru1ą problem
relacj i między miłością i p i en i ~
dzmi w ś r odowi sk u in t elektualistó w . „Kontrt.ycie" (The Counterlife) Ph ilipa Rotha kry ty cy okr eślają jako m e tafizvcmy Thriller.
Pozostałymi wyr&n ionymi pozycjami są: „Ognisko pr6źno~ci"
(The Bonfire of The VanltI~)

·

44-letni gwiazdor „Rolling Stones" Mick Jagger oświadczył w
jednym z wywiadów , te dopó!rl
czuje się w formi~ . n ie ma zamia:ru rezygnować z kariery artystycznej, jednak z pewnośdą
nie doprowadzi 11lę do takli.ego
stanu jak ElYil Pruley. Okre~
!U siebie jako człowieka rodzinnego, którego najważnlejszvm
celem jest wychowim!e dzieci.

NOTOWANIA
NA GIELDACH
KSIĄŻKOWYCH
Zbigniew Nienacld ,,Pan samochodzik i tajemnioe tajem-
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sprawdz a jąc w ytrz y małość na t ak ie obc i ążeni a.
•
Zabawne s xtua~je zawsz,e towarzyszą
woj ażom.
Gdv f 'lSZyli na
eg~otyczne tournee do Syrii, do
od p ra.w cel nych s ta wz l1 w stro jach
ludowych. W n ich za jm owa li m ie js<:a w samok1 t ach . Nie rozsl.a w ali
s.ii: z n i.m i w hot el.o.wych nu mera ch. W kraju i za g~a.n i<:!I cz asem wytykano i m, że rob-i ą to dla
reklam'y. N ik t by nie uwierzy.! że
zaoi; zczę,dzi l i
n a wożen iu bag ażu
- milion złotych!
Nie.samowi.te
przygody zd arz a ją
'S: ę ró wni eż w k r a j-u. K i e dyś garder obia ne
zapomn ia ł y
za p ak ować
cze rwo.n e spódni<:e do kostiu mów .
Ich br.ak spost rzeg li tuż przed w-yruszen ·iem w ta.n .
Nie za w iedli
publicznosc!, w r ęcz d a li z s ie bie
tyle jak ni gdy
d ok ąd .
Piękn e
d ziewczyny
zatańczyły t ylko w .::
h.alk ach . Wkowały
t ak c udo•wnie
po pa1•k iec ie . ie nieobeoooeoi t egoż det al u ·nie dostrzegta n a.w e t
pa·ni choreograf. Albo nie chci ał.a do.sk zec.
Zespołowi
Pieśni
I Tańca przy
ZPB im. Sz. Harnama stuknęła okrarła „cztndziestkr.". Pod patronatem min . A. Krawczuka, I sekr.
l{ł, PZPR J.
- Niewiadomskieiro I
prezydenta J. Pietnyka, har namowcy ohcho.d:z ili
u roczyście w
sobo tę w Teatrze Wielkim jub 'leus z pr.ac y a,rtystyczn ej. W w ć e l
k ·i e j gali w yst ąp iło 500 w ykonaw ców - wvch()IWMikow 7...akładowe
go Do.mru ·Kultu~y - dzieci i mło
dzieży; Z2\l'Up().W<S.nych w 8 :r:espol.ac h p i e.śn1 i tańca.
N a 2-ezę1foiowy koncert zło ży ł y
siię m·„i1n. m.rui:uir 11 ope-ry "Stra.szn:r Dwór", tańce mieszicz.an ży
w i e-oki~h. górali t.at'!"za.ńsklch. śil.ą&
k ie . Ziemi RzeMowskiej oraz ober k i łowi.ckie . Autorami układów
tanecni:rch bY'li : 8. Mazurklewłc„,
IC. l'ltkowskl, J, Rrynlewleck" 1
K. Boguekl. Kierownietw11
artrstytzne 8. Mnurklewicz, muzy<'Znf' - C, Banaszkiewicz.

ni<:" :WO z.I; Melchior Wań
kowicz „Anoda i katoda" (2 tomy) - 3000 zł; .~Iendau i:rdow1kl" - 2000 u; it&nl1ław
Broniewski „Całym iyciem" 1000 .Ił (cena nominalna 300 7.1); Aleka&llder Grobicki
„żoŁnler:.ne S!lr.onkifCQ" 700
r.łotych;
,.Mała
encyklopedia
PWN", 12 OOO zł; Waldemar
Łysiak „'.Empirowy pasjans" 1000 zł ; Cezary Chlebowski „Repor taż z
tamtych dni' 1200 zł; Ella Kazan „Układ" 2000 zł; „Klasyczna joga Indyjska" (PWN) - 1500 zł (cena
nominaln a 1100 zł); John Rewald „Historia imresjonizmu"
3500 .tł {cena nominalna
1800 zl) : Kazłmlen Moczarski
„Rozmowy z katem" - 800 z.ł;
„Encyklopedia dla pielęrnla
rek" - 1800 zł {ce<na nomina!·
na 1100 zł); Errłnr Fuller Torre7 „ Czarownicy i .psychiatrzy" - 8150 zł; Roberł Jungk
„Człow'iek tysiąclecia" - 500 zł;
Stefa.n Korboński „Polsk ie pan.two podziemne" - · 2000 zł; AndneJ Makowiecki - „Co d-zleń
bli~ niflba" 850 llł ; łerot
"Noe 1aboton6w" - 450 li.

Ga?asińs1ci

•

mleć gest I Sześć lat temu ja takte mi ałem gest
- zafundowałem sobie studia. Sensu św.lata zacząłem szukać w literaturze. Mądrość ksiąg m iała być płonącą świecą, rozpraszającciemności
mieszczańskiego

umysłu.

Czas mija, a ja
choć
świecę zastąpilem kandelabrem, wcl11:l: szukam !mienia Róży ! jako Bungo przeżywam 1woje upa.dkl. W cięż~lch chwtlitch pocieszam sic Hrabalem i czeskimi komediami.
Przyszlość? „ „ Właściwie mnie
nie interesuje.
Czasem tylko docierają tu jakieś informacje na
ten temat, ale pochodzą one z drugiej, albo nawet t,rzeciej ręki i trudno stwierdzić ich wiarygodność. Nie zaliczam się do grona miłośników
s cience fiction, dwudziestego pierwszego wieku !
jasnych perspektyw. Nad futurologię przedkładam
futuryzm I mało mnie obchodzi magiczna szklana
kula kryzysowej wróżki. Być może mam gdzieś anonimowego opiekuna, jakiegoś świętego Mikołaja,
który myśl! o mojej przyszłości i kiedyś przyniesie ml j- w pięknie opakowanej paczuszce.
Wierzę, te tym prezenM!m nie oka:l:e 1ię dziadek
do atomowych orzeszków. czarny frak do tańca.
śmierci lub Inne, powiem otwarcie,
świństwo.
Proszę nie sądzić, że jest to bezpodstawny optymizm. W świętego Mikołaja nie wierzę tak mocno jak w Anioła Stróża.
Skoro zapytała mnie pani o plany, to przyznam,
te owszem, posiadam takie, ale są to w yłączn i e
plany miast i plany dotyczą c e wakacji. Z re sz tą
jedne i drugie mają ze sobą pewien zwią z ek . ale
o tym n ie będziem y teraz rozmaw i ąć . Poważn y c h
planów życi owych nie snuję od kilku mle~iec y !
może dz i ęk i temu uda mi sill un i knąć rozpaczy
pająka, k tórego sieć została rozerwana skrzydłem
odrzutowca.
(Autor tastrzegt sobie anonlmowośt!).

Rozmawiała:

JOLANTA POL

•

Fraszki

OSIEMDZIESIĄT LAT przetrwała stynna
synagoga war1zawakr. im, Dytki I Zalmana
:Notyków,
Budowę Jej według planów &lawnego architekta
Marconiego - rozpoczęto w marcu 1898 roku.
w okresie międzywojennym mogła pomleśch! ona
IOO oiób (300 mężczyzn na dole 1 300 kol:ltet na
galerti - tzw. l:labtncu).
Warto wspomnieć jako ciekawostkę, że miejsca
1ledz11ce były odpłatne (im bliżej pulpitu kantora,
tym droższe). Zebrane pieniądze sluży!y na posail
clla nlezamoznycl1 panien, opłaty pogrzel:lowe itp.
Podca:a1 okupacji hitlerowcy urz11dzlll w bóżnlay
magazyn siana !„. stajnię.
Pod koniec lat siedemdziesiątych, staraniem
naszych władz, z n ajwiększym pietyzmem,
rozpoczęto prace renowacyjne.
Obecnie, w każdą •obotę, odbywaj!\ 11ię w
1ynago<1ze nabozenstwa (Z .t.acnowamem tradycyjne&o
rytua1u). D uż e zainteresowanie budzą przep1ę1tne
„onceny muzyki i;ynagogalneJ.
w 45 rocznicę wybuchu pow,ta.ula w getcie
warszawslmn - odbędl\ su: w bóżnicy
oa.oucznosc1owe u ro c~ystosd rellg1J1te,
przy gotowywane przez z,\ll\2ek aeliglJny Wyznauir.
J.\ iOJl.l! ~ ZO,,ego.

Synagoga do s tępna jest dla
ozwarte1' (od 10 do 15), •

każ.dy

w

,

POLSCY SPlEWACY - Sterania Toczyska I
Wiesia w Ochman - wystl\PHi w . nowoJorskieJ
l\letropolitan Opera.
.
:.laspiewall partie Marty l Gol1cyna w OP!l_rze
Moctesta Musorgskiei;o „ChowanNZczyzna". ,
występy c:zolowycn naszycn artystów operowych
w ::>tanacn Zjednoczonych, spotkały się z wielkim
uznaniem publicznosci oraz krytyki.
J{BZYSZTOF ZANUSSI wyreży.~ruje jeszcze w
tym sezonie dwa spe1'takle w teatraC.ll
zachodnlomem1e'Ckicn - „Dawne czasy" Pintera w
Monacnium i „lirola Roge1·a " h.arota Szymano>\·sJnego
na scenie Opery 1111eJ•KiCJ w Bremie.
DO NAJPOCZ1."'1'1'U,JSZYCH CZASOPlSJ.\.1 W
RADZlECKli\1 - w erze „plenestrojkl"
należą; „1'-Ioskowskije l':owosti",
„L1ueraturnaJa
Gazieta'', „Ogonlok" i „:sowle<sKaja Kultura".
Błyskawicznie, w ciągu kilku minut po dostawie,
znlkaJI\ one z kiosków.
ZWIĄZKU

25-LECIE DZIALALNOSCI ARTYSTYCZNEJ
ol:lchodzi w tym roku Wojciech Mły.narski.
Dla uświetnienia jubileuszu, ten wielce popularny
ar ty st a wychodząc z założenia, że każdy powinien
dobrze robic swoje, „.zrobił swoje - przygotował
bowiem dos kon ały koncert pt. „Róbmy swoJe".
t; ~w o ry Wojc1ecn a Mlyn "1sk1egu pudczas Koucertów
z tego cyk lu ( W Pozn aniu, Zabrzu 1 Watszawie)
w yko nały m.in. takie slawy estrady jak; Kalina
Jędrusik, Hanna Banaszak, Ewa Bem, Edward
Dziewoliski, Wiesław l\.llchnikowsk1.
KRYSTYNA JAlliDA, jednym .
wysilków aktorskich w jej ży ciu
przy gotowy'\ ana rola l\ledei (w przedstawieniu,
które wyreżyseruje Zy gmunt Hfibner na scenie Te•
ati·u Powszechnego w Warszawie).
Wy znała też, że jej trzynastoletnia córka spogląda
na pracującą bez wy tchnienia matki:„. trochę jak na
osobfl nlenormaln.11.

z

JAK OSWłADCZYLA

największych
będzie

NA ł'Rz,ELOJHIE LUTEGO
I MARCA BR.
PRZEBYWALA w WILNIE delegacja łódzkiego
Teatru Powazechnego, z dyrektorem Bogdll.ltem
Pawłowskim.
.
Celem w1 zyty b y ło zapoczątkowilnie współpracy li
WUenskim Rosy jskitn TEATREM DRAMATYCZNYM.
Oma wlano. 8Zczegól y umowy, prze widującej m. in.
wymian(! spektakl! (podpJ sanie jej ma nas tąp!C w
m11-ju, po dczas rewiz;i. ~ lly rckcjl "ilc1\ skicgo
teatru w Lodzi.
W bardzo serdeczny cn si ewach odnotow ał pobyt
w

~"'il nl e

Sztan dar".

TADEUSZ FANGRAT

zwiedzających

przedsta \\•iciell „1'P" , tamtejszy „Czerwony

ADAM HANUSZKIEWICZ reżyaerowac . będzie w •
Teatrze Wielkim operę Mozarta „Wesele
(premiera odbędzie się 30 kwietnia br.),

łódzkim

Figara'',

nowa łódzka spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością otrzymala zezwolenie od
Komitetu Kinematografii - na produkcję lllmów,
w tym równlet tabularnych.
Będzie mogla zatem rywalizować z wytwórniami

"AVA" -

NlEDOBRB
Ni.:iol:ąe, fdy aubyitet
~ .rozumem ma :pr.ior:rte.t.

· pań s twowy m!.

ZDZISLAW SMEKTALA, dziennl1'arz, prozaik,
poeta, bluesman, aktor („D reszc:1Je", „S m aż al rul a
Story"), zbul wersowany opi eszał ością dzi aló'W
reklamy wyda wn ictw,
rozrzucał na i:tówneJ ulicy
Wrocławia . ulotki •. al'h <;cające do kupowania
ma.Jącycll ukazać ~lę wkrótce jego l{ siążek („Liszaj"
- PIW, „Pić" - KAW, „Jazz·baba·tlba" Wydawnictwo Lódzkle).
Dodajmy te ż jako kol ej ną cieka wostkę, t e wg.
opinii dyrektora Mody Polskiej , Jerzego Antkowiaka,
uc:hodzl on za najlepiej ubranego Polaka (roku

PŁYNĄ

Cza.sem prywatne intere&y

płyną z luk publiicznej kitty.
~E

LUB.D;

Nie 11\.lbit: kanalii!

• W'dzl"1tu

1987).

kocr-n!!I.

TB DOJACIA
Pn~ się w górr1 ~ cJ-1..lrrY,
m•a1ą do·iśeia do fi,gua:y,

(Tadeusz Fa.nrrat kie 1982).

,.Płochodnłe". Wyd. Łódz

•

w SPRAWOZDANIU z wystawy portretów
Ludwika Kronlca w Warszawie, zamieszczonym
w
poprzednim numerze „Odgłosó:w" w miejscu gdzie
mowa l:lyla o nle dok01'im:onym portrecie
Jana
Swiderskiego, zdanie powinno brzmieć : „z powodu
zawału serca modela", nie z a ~ z „powodu śmierci ••• „.
Sprawił to pa~kudn y et1ochllk, który w szędzi e,
niestety, pot rafi płatać figle.
Wróży to wybitnemu artyści e, 'l'\•lele lat życia
wiele gwletnych kreacji aktorskich, czego, gorąco
przepraszając, z całego . serca ży cz~ •
Opracował:

JAK

•

ODGŁOSY

9

Ale teraz, kiedy siedziała I oglądała pokój,
rzeczy, do których przywykła, wdychała znane
zapachy, znów poczuła się tamtą dziewczynką,
poczuła tęsknotę i pojęła wyraźnie, że mimo
nudziarstwa Ninki, spokój może odzyskać tylko
tutaj, tu jest jej dom, inrrego domu nie ma i
mieć nie będzie.
Ninka podała jej kartkę.
Waria sprawdziła z ankietą, wszystko w porządku, Nina odpowiedziała na wszystkie pytania.
- Tak, dobrze, dziękuję... No fajnie, do widzenia.
- Bywaj zdrowa.

cownł, czekam na niego w domu. Sama. Ale
nawet nie na tym polega problem. Nie mogę,
nie mam prawa ukrywać przed nim niczego.
- I nie ukrywaj - powiedział spokojnie Ju-

ra.

.

Opowiedzieć mu o naszych
spotkaniach?
- Opowiedz, jedli uwatasz za potrzebne.
- Ale podpisałam odwiadczenie o zachowaniu
tajemnicy. ·
- Dla dóbra twego ogniska domowego pozwalam ci zdradzić tę tajemnicę - uśmiechnął
się Szarak.
- Ale on natychmiast mnie rzuci.
Jura wzruszył ramionami.
- Za co? Za to, że wykonujesz swój obowią
zek?
Patrzyła na Szaraka szeroko otwartymi oczyma. Przecież doskonale rozumie, że nigdy nikomu o tym nie powie Ale nie chce wypuścić
jej ze swoich szponów, chce, żeby donosiła na
własnego męża, i ani przez chwilę nie wątpi, że
ją do tego zmusi. Jednak odpowiedziała tak:
- Dobrze, opowiem mu o wszystkim.
Wykrzywił wargi.
Opowiedz, opowiedz„.
A my dodamy.
Wszystkich twoich cudzoziemców wymienimy
- uśmiechnął się. - A ty opowiesz mu, jak to
oni, cudzoziemcy, załatwiają„. Z nimi, pewnie,

-

Czy - poprawnie zachowywała się wobec siostry?
A jak jeszcze mogła się zachowywać?
Skakać ze szczęścia? Z tego powodu, że Waria
idzie do pracy? Wszyscy pracują. To sprawy elementarne.
Nikogo Waria nie uszczęśliwiła.
· Mogła iść na studia, chce .pracować jako kopistka, każdy sam sobie wybiera drogę. Mówimy
o kobiecej godno ści, ale zapominamy o niej, jak
tylko pojawi się mężczyzna.
Waria, no dobrze, dziewczyna, którą wychowało podwórko, ulica.
Ale Lena Budiagina, dorosła kobieta,
która r o sła w takiej rodzinie!
Wtedy, zimą, Nina wie to teraz, Lena przez Jurę robiła sobie nielegalną skrobankę, o mało
nie umarła, a on, łobuz, ani razu nie przyszedł
do szpitala, zjawił się za pół roku i Lenka znowu się z nim zeszła. Nie widzi, co on sobą reprezentuje? W NKWD pracują nie tylko prawdziwi czekiści, nie brak też takich, którzy wśliz
gnęli się tam prawem kaduka Jurka jest
jednym z nich. Lenka nie może o tym nie wiedzieć. No a· teraz nowa historia, nowa „tragedia" - Jurka, okazuje się, żyje jeszcze z jakąś.
A Lenka, zamiast wybić sobie z głowy to zero,
znowu się zadręcza, cierpi. Nina nienawidziła w
kobietach zależności od mężczyzn, widziała to
we własnej siostrze i z tego powodu, że pójdzie
do pracy, prawdziwość tego poglądu nie doznała
uszczerbku. Więc nie ma jak dotąd żadnego
święta, żadnego triumfu.

To macz1 jak-

słodziej się śpi?

-

Jura, co ty mówisz?
w stół, zaryczał:
- Wiem, co móWięl.„ Ty, dziwko, gpisz z nimf, szlajasz się po hotelach, rękami i nogami
związałaś się z obcymi agentami. Po uszy w gównie. No to opowiedz swojemu mężusiowi, co.
jest w nich pociągającego, a on niech posłucha.
Walnął pięścią

ANATOLIJ RYBAKOW

było co4 alarmującego.
Jednak
z niezadowoleniem:
- Co za pośpiech? Zobaczym1 się w swoim
czasie, porozmawiamy.
- To sprawa nie cierpiąca zwłoki - nalegała
Wika - uprzedzałam cię, potem możesz mieć
pretensje tylko do siebie.
- A to co, groźba?
- Myśl, co chcesz. Pytam cię po raz ostatni:
czy n,ożesz teraz wyjść na Arhat?
- Zaraz teraz?
- Możesz za godzinę, możesz za dwie, wyznacz porę, która ci odpowiada.
.
- Dobra, spotkamy się za godzinę na placu
Sobaczym, mam interes w tamtej stronie.

Ieganiu Wiki

teraz aresztujesz, wywieziesz, ten Ust zostanie
wysłany. Miej to na uwadze.
- . Aresztować cię, wywie:fć poprdUwłe
wymamrotał Szarok. Komu jesteł potrzebna T
I zaczął iść. Szła obok niego, ale jut to nie
brała pod rękę.
- Niepotrzebna, tym lepiej, rozstańmy ai-.
Pqsunę się do ostateczności, nic mnie nie pow. strzyma, nie cofnę się.
- Ach, to straszne!
Nie zwracając uwagi na jego słowa, ciągnęła:
Robiłam wszystko rzetelnie. Spotykałam
się z obrzydliwymi ludźmi, z tym Liebermanem,
ale wydałeś mnie przez swoje miłosne sprawki.
Zobaczymy, jak to się spodoba twoim zwierzchnikom.
- Nie groź, nie groź - uśmiechnął się Sza' - Usiądźmy - zapro.ponowała Wika, wskazurok - to ci nie pomoże, tylko zaszkodzi.
jąc na pustą ławkę na skwerze.
- Ty mi też nie groż, niczego się nie boję.
- Nie --- sprzeciwił się Szarok - przejdźWyszłam za mąż, urządziłam sobie życie i będę
my się po tej uliczce, muszę na Worowskiego.
go bronić. Nawet jeśli przegram, to i tak twoja
Poszli przez zaułek Trubnikowski.
kariera będzie skot'lczona. czegoś takiego ci nie
- Więc co się stało?
przebaczą. A jeśll postąpisz rozsądnie, pozosta- Co się stało? - powtórzył.a Wika z uśmienie to między nami. Możesz mi zaufać.
szkiem - a to, że mieszkanie, w którym się
- No cóż - teraz zatrzymał się Szarok spotykamy, nie należy zamieniać w miejsce swoLena rzeczywiście cię widziała,
urządziła mi
ich miłosnych schadzek.
scenę, przyznałem się,
że mieliśmy romans,
Szarok pojął wszystko w lot: spotkała się
przecież mieliśmy romans, czyż nie tak? ... Datam z Leną.
łem jej słowo, że więcej się z tobą nie sp'otkam.
Jednak, chcąc zyskać na czasie, spytał:
I możesz być spokojna: Lena nikomu o tym nie
· powie. Z tej strony nie zagraża ci żadne nie- No, co? .
1
- Spotkałam się na klatce schodowej z Leną
bezpieczeńs'two. Jeżeli chodzi o twój list, to nie
osiągnie celu. Lena jest faktycznie moją żoną,
Buó1Miną. Nawet slę przywitałyśmy, przecież jesteśmy szkolnymi koleżankami. Oczywiście, donatknęłaś się na nią, to się zdarza, żona podpimyśliła się, po co chodzę do ciebie, przecież
sze nam oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
wie, gdzie pracujesz. T? znaczy, że zostałam · i koniec sprawy. Swoim listem osiągniesz tylko
jedno: prrekażą cię komu innemu, nie jestem
rozszyfrowana, jako współpracownik nie będę cl
przekonany, że to będzie dla ciebie lepsze.
Wika słuchała go w napięciu, patrzyła mu
(40)
prosto w oczy swoimi wielkimi szarymi bezwstydnymi oczyma.
Potem twardo, zdecydowanie I gniewnie rzewymamrotał

kła:

że Jura ją zdradza, Lena wyznała Ninie w
chwili rozpaczy. Ale żadnyc;h szczegółów. „On
mnie zdradza" - tylko tyle powiedziała.
Szczegóły, ściśle mówiąc, jedyny szczegół, polegał na tym, że Jura zdradza ją z Wiką Marasiewicz. Zetknęły się twarzą w twarz na Marosiejce, w zaułku Starosadskim, na klatc'i sch~
dowej. Lena . wyszła z windy i w tym momencie
Wika zamknęła za sobą drzwi tego samego mieszkania, do którego szła Lena. Przez kilka sekund patrzyły na siebie w zmieszaniu,. potem
Wika powiedziała „cześć", to samo wyszemrała
w odpowiedzi Lena. Wika weszła do otwartej
jeszcze windy, zamknęła drzwi.
. Pierwszym impulsem było_ „uciekać!" Lena
zbiegła po schodach,
piętro niżej zatrzymała
się wstrzymując oddech i wsłuchując się... Na
dole trzasnęły drzwi windy, to znaczy, że Wika
wyszła. Niech odejdzie jak najdalej.„ Lena powoli zeszła jeszcze jedno piętro niżej... O Boże!
Więc wtedy, na Nowy Rok, nic nie było przypadkiem, ciągną to dawno, widzieli to wszys~y,
tylko ona jedna była ślepa T Nina urządziła
wtedy Jurze awanturę I Sasza wprost przy Jurze spytał ją: „Gorszego gówna ni~ mogła' sobie znaleźć?" Jura był dla niej bezwzględny, do
dzisiaj ją mdli od zapachu gorczycy. W szpitalu
powiedzieli jej: „Przeżyła pani cudem" - a on
tchórzył, krył się, nie przyszedł ani razu. I teraz czekał na nią w łóżku, z którego dopiero co
wstała Wika
W tym łóżku bywa, na pewno,
n :e ona jedna. Nie zawahał nawet umówić
się z nią· tego samego dnia co z Wiką, prawie
w tej samej godzinie
I dopiero teraz Lena uświadomiła sobie, że
przyszła o czwartej, a Jura mówił o piątej, ale
zapomniała o tym,
przyszła jak zwykle, o
czwartej Przez godzinę odpoczywa! Sukinsyn,
rozpustnik! Może· jeszcze zapragnie, żeby obydwie naraz weszły mu dQ łóżka Oczywiście, z
nim sprawa skońcżona na zawsze I . bez wyjaśnieó Nie życzy sobie wysłuchiwać jego kła
m!i wych usprawiedliwieó.
Wieczorem Jura zadzwonił do niej, spytał kapryśnym tonem, dlaczego nie przyszła dzisiaj.

·c1

Arbatu

9.
Wika nie pop~ścl. Kiedy została toną Architekta, wyobraziła sobie, ze •iła jest po jej stronie. Siła, rzecz jasna, jest po przeciwnej stronie,
ale Wika jest bezczelna, zdecydowana, zdolna
do wszystkiego i trzeba przyznać, dał jej jakił
atut.
Dlatego Szarok uznał, że zrobi mądrzej, jełli
powie Djakowowi:
-- Marasiewicz Wiktoria Andriejewna wyszła
za mąż za Architekta, chce być w jego oczach
grzeczną dziewczynką.

Będziesz mogła przyjec)1ać we wtorek?
Nie.
No to kiedy?
Nie wiem. Jak będę mogła, sama zadzwonię. A ty nie dzwoń- do mnie więcej. Do widze- .
nia , Jura.
Z czego jest niezadowolona? Szarok nie ~ó~ł
pojąć. Niby wszystko szło dob_
r ze, ~i:otykal1 się
nie za cz ę sto, taką ma pracę, chodz1J1 do teatru,
do kina, do klubu aktorów, na wystawy ..• Dlaczego się tak nadyma? Dziwne!
Przyczynę jej niezadowolenia
Jura poznał
bardzo szybko.

lOODGWSY

współpracy.
Taką prośbę byłem obowiązany
przekazać swemu zwierzchnikowi, tego samego
pnia umieściłem w raporcie. Jaki będzie rezul-

tat, nie wiem. Wytrzymaj jeszcze.
- Jak długo mam czekać? - spytała Wika,
wiedzą;, że to wszystko
Szarok wymyjlił w
tej chwili, że żadnego raportu nie przekazywał,
ale, być może, przekaże, to znaczy, że boi się
jej oświadczenia.
- Na naszym następnym spotkaniu otrzymasz odpowied:f.
Czekać dziesięć dni! Znowu wlec się do tego
mieszkania?
- Dobrze - rzekła Wika - poczekam dziesięć dni.

Dłużej pracow.ałam.

Natknąwszy się na Lenę, Wika " zmieszała się
tylko w pierwszej chwili Rozumiała, że Lei:~
przyszła tutaj zupełnie w i~nym . ch~rakter~e dlZ
ona - wiedziała od Wadima, ze ich związek
został wznowiony I dopuścił do tego, żeby Lena
zoba( · zyła ją tu, w zakonspirowanym mieszkaniu! Wydał ją! Lena, oczywiście. zażąda od Jury wyiaśnień, i wtedy Jura się przyzna, że te;i
pokój służył nie tylko do intyn:inych spo_tkan
Ale nie wydaje się tajnych wspołpracowmkó:v,
odpowie za to, że dopuśc~ł do . tego sp~tkam~.
Ta myśl od r:.tzu uspokoiła Wikę . Uświadomi
ła sobie, jaka szansa wpadła jej w ręce: te~a~
już Juroczka będzie musiał ją zwolnić, teraz JUZ
się nie wykrę ci Dzisiaj szydził z niej, teraz zapłaci za tę poniża jącą . rozmowę.
Rozmowa była taka.
- Jura - powiedziała Wika - wychodzę za
~ąŁ
,
.
- Tak? - odp o wied z iał wes oło. - Ciekawe,
za kogo? .
.
Wymieniła imie i nazwisko Architekta. _Szarok znał to imię i nazwisko. Jednak szczee;olnego zdziwienia nie ok~zał.
.
- Gratulacje Wybitny człowiek.
- Stalinowi spodobał się jego projekt.
- Widziałem ten . projekt na wystawie.
powściągliwie powiedział
Szarok
jakby nie
śmiąc nawet mówić o projekcie, pochwalonym
przez samego Stalina.
- Przyjdzie nam się rozstać, Jura.
Udał, że jej nie rozumie.
- W jakim sPnsie?
.
- JestPm tera7 żoną, czyją żoną - to wiesz.
Zmienił się mój tryb życia, koniec z restauracjami, odpa dło grono starych z'najomych.
- B ę d ziesz spotykać się z innymi. .
- Nie mąż prowadzi bardzo zamkmęty tryb
tycia. Od 9 rano do 11 wieczorem jest w pra-

- No cóż, każde z nas pójdzie swoją drogą.
Bywaj zdrów.
Ale ją zatrzymał.
- Czekaj, sprawa ma jeszcze inny aspekt.
Zeszłym r~zem prosiłaś,
żeby clę zwolnić
ze

- Jura, jpk możesz? Widziałam ' tych ludzi
tylko przy stole.
- Kłamiesz! Spałaś z nimi. Ostatnim razem
ze Szwedem. Znamy go i wszystkich, którzy byli przed nim, wszystkich co do jednego. To!Jie
co, naszych Rosjan nie wystarcza! Czy są gorsi,
odpowiadaj!
Mó~ł być uprzejmiejszy, przecież z nim, Ro·
sjaninem, też spała. Ale milczała, przybita jego
doinformowaniem.
A on, patrząc na Wikę z nienawiścią, konty.

nuował:

-

Ach. ach, to po prostu znajomi tatusia,
Profesor Kramer, Rosso!ini, Kurt
Zanderling - w jego głosie brzmiała odraza. „Utalentowani skrzypkowie",
ach, ach, Fritz.
Hans, Michel„. Prawie rodzina Kotusie! A te
kotusie to aktywni działacze partii nazistowskiej, faszyści, agenci! I Japończycy, z któryrr\i
pijesz. wszyscy co do jednego też są agentami.
i to nie byle jakimi, niektórzy mają stopnie
pułkowników. Nie wiesz, po co do nas przyjeż
dżają, jak nas kochają. Zadawałaś się z nimi,
a teraz przychodzisz: zwolnijcie mnie, bo jak
nie, to wszystko powiem mężowi. Nie, moja .
droga, nie powiesz, sami powiemy, zobaczymy,
czy się z tobą ożeni?!
.Wtedy zamilkła, bezsilna, przegrana.
Ale teraz, idąc przez Marosiejkę, 'Wika nie
czuła się ani bezsilna, ani przegrana. Przeliczyłeś się, krawiecki synku! Została zdemaskowana z Jego winy. Nie przekonał cię airgument o
mę1u, będzies1 musiał liczyć się z innymi argumentami. Będziesz musiał, Juroczka, będziesz.
W niedzielę Wika zadzwoniła do niego do domu.
- Jura, cześć, mówi Wika, musimy się pilnie spotkać.
- Co się stało?
- To nie jest rozmowa na telefon. Chcesz,
to wstąpię do ciebi~, chcesz, to spotkamy się
na mieście, przejdziemy się.
Bała się jechać na Marosiejkę. Bała się zostać z Szarakiem sam na sam. Ale także Szarak
nie mógł umówić się z nią na Marosiejce, ~izi1iaj tam nie był jego dzień. Rozumiał, że Wika
znowu zacznie marudzić o mężu, więc nie ma
powodu, żeb1 się specjalnie śpieszyć. Ale w naznakomitości„.

użyteczna, Juroczka. Rozstańmy się jak przyja-

ciele.
Szedł, milcząc słuchał

jej, rozwatając aytuaWszystko jest jasne: Lena przyszła o godzinę za wcześnie, pomY'lila się, kwoka! Nadziała
się na Wikę, obraziła się, dlatego nie chce się
z nim spotykać, niech idzie do diabła! Ma przez
nią same nieprzyjemności. Ale też Wice ten numer nie przejdzie, wymyśliła sobie, te go zaszan tati:uje głupi'a I
Wika nagle wzięła go pod rękę, uśmiechnęła ·
się, przymilnie spojrzała w oczy.
- N·e gniewaj się, Juroczka! NałożyłY cl się
dwa spotkania, ale jesteś inteligentny, wszystko
jakoś załatwisz, i nikt się o tym nie dowie. Ze
mną i~t gorzej: teraz nie będę mogła się nigdzie pokazać, WSZY'SCY będą mnie ooikać. wypadniE; mi .siedzieć w domu.
Nie usunął 'swojej ręki. Sprytna lt niej jednak
kobietka, nie ma co mówić, bezczelna, bezwzglę
dna. Przecież to taka właśnie kobieta jest mu
potrzebna, nie tamta zmokła kura! Z tą by daleko zaszedł. Tamta, chociaż jest . córką Budiagina, ale do tego Budiagina już tęskni cela w
Butyrce, a ta pochodzi z neutralnej, profesorskiej rodziny.„
Ale za późno o tym myśleć.
- A nie przyszło ci do głowy co innego: Lena zobaciyła cię i doszła do wniosku, że Jestd '
cję.

moją kochanką?

Wika zatrzymała się, musiał zatrzymać się
tah"ie Szarok, Już się nie W.miecha.Za, patrzyły
na niego szare bezlitosne oczy.
- Nie .uważaj mnie za idiotkę! Podporządko
wałam się Djakowowi, bo się pogubiłam i podpisałam dokument, który mi podsunął. Ale ty
przecież nie jesteś Djakowem, przecież znamy
się od dziecka, jesteś kolegą mojego brata, bywasz w naszym domu i na dodatek spałd ze
mną.„ Mogłeś mnie oszczędzić nie oszczędzi
łeś. Teraz ja nie będę cię oszczędzać, miej to
na względzie. Wyślę do Jagody list o tym, że w
zaułku Starosadskim urządziłeś burdel i rozszyfrowałeś mnie wobec jednej ze swych kochanek, a ta kochanka jest córką zastępcy komisarza ludowego i moją przyjaciółką z dzieciń
stwa. Ten list jest gotów, napisany. Jeśli mnie

- Skamle?
- Z towarzystwem Liebermana zerwała, •ze
starymi przyjaciółmi się nie spotyka, po restauracjach nie chodzi, siedzi w domu. A nowych
znajomości jeszcze nie ma. Może zwolnić ją na
jakiś czas, niech zapozna się z nową sytuacją,
wejdzie w nowe środowisko. zawrze nowe znajomości, wokół Architekta dużo ludzi się krę
ci. i to ludzi interesujących.
- To rozsądne. - zgodził się Djakow niech się pobawi. Teraz jest taka sprawa, Sza-·
rok.•.
Djakow przerzucił
papiery na biurku, ten
ruch oznaczał, te zbiera się z myślami, waży
słowa, które wypowie.
·
- Tak, no więc - niech to zostanie międz1
nami - spojrzał na Szaraka z naciskiem z Leningradu przyjechał towarzysz Zaporożec,
chce wziąć do siebie do Leningradu z centralnego aparatu trzech-czterech chłopców, na których można polegać. Oczywiście, na wyższe stanowiska, z podniesieniem stopnia i zarobków.
Wśród tych, którzy są brani pod uwagę, znajduje się też twoja kandydatura. Co o tym są
dzisz?
Szarok wzruszył ramionami.
- Ce ja mogę sądzić? Pojadę, gdzie kat"Moskiewskie mieszkanie, mam nadzieję, będę
mógł zatrzymać?
.
- Oczywiście, mieszkają w nim twoi rodzice. Popracujesz parę lat na prow_incji, zresztą,
jaka to tam prowincja? Druga stolica. Wrócisz
z wysokim stopniem i na jeszcze wyższe stanowisko. Pomyśli Nie jest to rozkaz, lecz na zasadzie dobrowolności. Z Zaporożcem wielu chce
pracować, dobry człowiek, wesoły, swoich chłop
ców skrzywdzić nie pozwoli. To wstępna rozmowa. Sam będzie z tobą rozmawiał, może popr-zestanie na Innej kandydaturze. Prremyśl to,
według mnie, sprawa ma perspektywy.
Propozycja nieoczekiwana, ale ciekawa. Pnesiedzieć całego życia w aparacie nie można, nie
jest to przyjęte, trzeba jakiś czas popracowa~
na prowincji i wrócić do Moskwy z dośwhd
czeniami w pracy praktycznej w terenie. Lenin- ·
grad to wariant najlepszy, nie jakaś tam prowincjonalna dziura, no i noc jazdy od Moskwy.
I Zaporożec pewnie wkrótce · zastąpi staruszka
Miedw·edle To znaczy. że razem z nim do góry
pójdzie także on, Szarok. Powinien - zresztą mieć
tu jakieś oparcie. Djakow nie stanowi oparcia,
małv człowieczek. Bierlezin? Tak. to duża figura. ale ~ie zgadza się z Jai;(odą I.prawdopodobni•
przeniosą go na Daleki Wschód. A jechać na
Daleki Wschód - nie, już lepszy jest Leningrad.

C.D.N.
Tłumaczyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK

•
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Na kolumnie „Polemiki, listy, opinie" publikujemy tylko listy podpisane
dake.ii. Zastrzegamy sobie możliwość skrótów.

APEL WOJE\VODZKIEGO KOMITETU
WSPIERAJĄCEGO BUDOWĘ MAUZOLEUM
MARTYROLOGII WSI POLSKIEJ
W MICHNIOWIE Z SIEDZIBĄ W LODZI

Zwracamy się 1 gorącą 'Proś'bą o poparcie idei budowy „Mal\lsoleum". Będziemy wdzięczni za każdy dar przekazany na ten
cel. Mauzoleum w Michniowie wybudowane społecznym wysllkiem całej Polsk>i - będzie 11ymbolem pamięci wszystkich pomordowanych mieszkańców spacyfikowanych wsi.
Niech ten symbol stanie się własnością całego narodu polskieiO, a jego budowa udziałem nas wszystkich.
Wszelkie środki plenię'!ne prosimy wpłacać na konto Wojewód~lego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
w
Lodzi 47018-2307-132. NBP I O. Lódź.
~omi*eła Wspłerajl\('ego

GABRIEL PLOCEK

SPRAWA DOMKU LETNISKOWEGO
\VE WSI STROBIN
~
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W związku z ukamntem elę rvr numerze !14" 'T(l559) z 13 lut<:go
1~8~ r. krytycznego artykułu o pracy
Urzędu ipt. „Za karę" nin1eJszym ~agnę 19VYj.aśnlć tok pos~WG.nia administracyjnego
w powyzsz.eJ &prawie.
·
Prwdą jest, że ;prawa legalizacji wzniesionego domku letniskowego przez Józefa Nowaka jako samowoli budowlanej trwała
zoy.t dtługo - ipraw1e okres 5-ll!'tnrl, ale nie byla w ~j sprawie
wina pracowników Urzędu Gminy, le~ uza,Jeż1nione bo b vło od

tego, w jakim terminie Ob. Józef Nowak dostarczył dokumenty
formalno-<prawne do legalizacji tej budowy i tak:
- Kiedy slUJżba naidzoru ł>udlQwlanego Urzędu Gminy s-twierdz.iła, że obol\ zabudowań gospodarczych Henryka Pat)·ka we ws·
Strobin - kuzyna Józefa Nowaka, wzniesiony jest ·domek letniskowy bez po.zwolenia na budowę i na grunta~h klasy IV b,
1 w. dodoatku me .w terenach przezna•czony.ch pod budownidwo
letrusk<>we. W .iw1ązku z tym Henryka Pa.tyka jako właściciela
gruntów wezwano do ro2ibió?Utł w:z.niesionego domku letniskowego, który oświa<l•c!Zył na piśmie. że domeik jes•t nie jego a po.budował go Ob. Józef Nowak.
'
. O'b. J. Nowaka w tej 4prawie znów we'ZIW4lino., który l!)N.yzna!
&1ę do budynku i złożył oświal(kzenie pisemne 1l.06.Hł8~ r ~ że
domek letniskowy należy do niego i w ·terminie do 30 10.1985 r.
dostarczy dokumentację na WY'bu<lowany domek, i że bę::lzie dostarczał dokumenty do Jegalizacjtl te~oż domku.
ZgodITTie z prawem budowlanym sama dokumentacja na budowę
domku letniskowego n·e zała•twia sprawy, ponieważ Ob. J. N<lW3k powinie.n posiadać dokument· stwierdzający prawo dysponowania dzia~ką budowlaną, którego wówczas nie posi adał.
Pomlm<l tego, że w.zniesiony domeik 1-etniskQWy Ob. J. Nowaka
nie znajduje się w terenach bu.dowlainyich przez.n.a.ozonyich p00
budown.iclwo letniskowe, postanorw·iliśmy zale.gaJi.wwać w/w budowę ze wzg.l~du na poniesione koozty związane z samowo•linie
wzniesionym bu.dynkiem, doradzaijąc Ob. J. Nowakowi uzyskanie
d·ok umentu dizierżawy lu.b innego dokumen·tu
stw ierdzając-ego
pos ia danie .d1zi•aiłki budowlanej. O'b. J. Nowak 3.12.1985 r. 1lożyl
oświadczenie. że zobowiązu•je s'ę dosta.rczyć jeden z wymienionych dokumentów.
1

W druu 31.12.1986 ir. wpłynęło do tutej.szego Urzędu podanie od
Ob. J. Nowaka z prośbą o wydanie ze.1'wolenia z
załączonym
do1kumentem własności w formie Sentencji
Wyroku Sądowe~O·
Sądu Rejonowego
w Wiel.unrlu. który
uprawomocnił się 26.11.
1986 r. Następnie Ob. J. Nowak zgłosił się dlO tu,tejszego Ur1tęd!U
dQPieTo 2 mairca 1987 r. i w tym dini'u nie ir.as-hail: Ob. Eleonery
Janik (im,pektoca do Siprarw bu.dOWillictwa). kitóra w:rebvwała na
zwolnieruiu lekarskiim. W tym czasie jednak w biurze był ~·c
ny kierownik Referatu Gospodarki KomuITTalnej N'aidizorn Budowlanego i Komunikacji Ob. Jerzy Wójt, który s·twierdzlt że nie
jest w tej fprawie zorientowany I wysłał Ol;>. J. Nowaka dlO domn.i
Ob. E. Janiik.
Po niedługim czasie Ob. E. Janik przyszła do Urzęd1u I 'lJWIÓdla uwagę Ob. J. Wójtowi jako jej przełoronemu. że n ie oowinien wysyłać interesantów do jej domu, lecz winien osobiście
załaitwić sprawę \•ub skoirutaktować się z nią oo do gposobu załatwienia tej s.prawy. Jako dowód tego
zdarzenia
:iałacza.m
Ośwja<:loczenie Ob. E. Janilk i Ob. K. Bu.d:ziika obaj pracowinlcy Urzę::liu Gminy.
Prawdą jes't. że Ob. J. Nowak był r6wn,i~ż .,,, Siune Geode!Eji
w Wieluniu. ponieważ podważał prawdziwość usta.leń co do klasy giruintów, nR której został wybudowany doimek - nie wierzył
Uriędowi Gmi.ny. że jest to klasa IV b.

Ob. J. Nowak zostaJ też po·i1nformowany prrez ipracownlka do
spraw gospodark· gruntami , że przy klasie IV b t.a cześć zabudowi'neJ dziatk· mu si za.płacić kwotę 129 ,788 zł z t:vtułu ochrony
gcuntów rolnych. Jednak d'Otychczas nie wydano decyzj.i, o naliczenie tej należności do zapłaty.
W dni11.1 14.04.1987 r. Ob. J. Nowak
<iootarczył kompa-et nledokumentOw i w tymże też din.1u otrzyma.ł de~yzję zena użytkowanie domku letnJ.s;kowego, diokonu.Jąc jedQptaty s.karbowej w wysokości 30.000 zl. Od wyd1ainej
decyzji na legalizację domku d1la J. Nowa1ka odiwołal się Ob. J.
Brzezows)d - sąsiad Ob. J. Nowaka do
dyrektora Wydziału
P 1:inow2 n la Przestrzennego. Urbanistyki. Architektury i Nad1zoru
Burlow a„ego Urzędu Woi('wódzkiego w Siera':lzu. Wvdzial ten
16 09 1987 r. dokonał \Vizji lokalnej i pismem z 30.09.1987 r. nr
U AN 8389-78/2221/87 u<:hylił naszą decyzję oo
ponownego rozpatrzenia z powodu niezachowania przez Ob. J. Nowaka właś
ciwej od•ieglości od budynków znajdujący1 c h
aię na
sąsiedniej
dz;i alce tj. J &z.efa BrzezowskJego.
zbędny,c h
zwalającą
nocześnie

W tej sytuacjd 6.11.1987 r. k:iMownl~ Referatu Go&podarr-k! ltomiunalnej Nadzoru BudoWlanegio i Komun.i1t&cji Urz~u Gminy

NR 13 (1565), 26 MARCA 1988 R.

nazwłsko

był wydać decyzję naka:mją'<:ą WY'budowanie J. Nowakowi oo strony nieTuchomości Ob. J. BrzezOIWskiego ściany o odjporności ogniowej co na.jmniej kJ. I ja1ko ścia
ny oddzielenia przeciwpożarowego z terminem wykonania do
30.04.1988 r. Po wykonaniu tego obowiązku Ob. J. No~ak wystą
pi ponownie do tutejszego Urzędu o uzyskabie decyzji na użyt
kowanie tego domku, lecz już bez dodatkowej oplaty skarbowej.

S;f\itematyeznie wzrasta wielkość Wpłat na ten cel. Ka.±dego
dnia ludność miast i w•I, zaikłady pracy, i!llstytucje świadczą na
rzeo budowy Mauzoleum.

~.

I nazwiskiem, z podaniem adresu. Adres I

W Konopnicy zmuswny

Powszechnie znana ja!t Inicjatywa Budowy Mauzoleum Mat'tyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Zyskała ona już powszechne uzmanie w społeczeństwie, a także u władz centralnych. Honorowy Przewodniczący Komitetu Budowy - Marszałek Sejmu
Roman Malinowski poprzez swą działalność państwową i społeczną inspiruje szereg działań na rzecz ostatecznego sfinalizowania tak wzni~łej idei.

Przewodnlcqc1

łmłenłem

po\vyżs-zym

artY'kule zairziwca się też, że Ob. E. Janllk jest
c~sto nieobe·ona w pra~y. Stwierdlza s.ię, że cha;rakter P'racs
E.
Janik, jaką wykonuje w tutejszym Urzędzie, wymaga częstych
kontroli budcVvn~dwa indywidualnego w terenie. Ob. E. ,ra.nik
oświadczyła również. że wmięszc.ozony w artyk1u1le zarzut o tym, że
poinformował a Ob. J. Nowaka. i.e naczelnik gminy jest nieobec'1.y
w pracy, ponieważ „sieje nawóz w polu" jest niepra,•..-dą, ponie- waż takiej infoTma•cil nikomu nie uid:z.ielafa. W tej spraiwie jesit
oświa,ck2enie E. Janiik.
·
W

iKończąc powyż,~ wyjamienie iizkoda. it.e w tej S1Prarwie nie
!p.raw<l1zono dokumentacji dotY'czącej legalizacj.I samowoli buidowla.nej dotmku 1etnisko1we,go Ob. Józefa Nowaka.

Za wszystkie nietaktovvne zachowania się pracowników tutejs~e.go Urzędru wobec cib. Józefa Nowaka serJe,czn:e przepra..<>12.n
Jozefa Nowaka oraz redakcję tygodnika
społe<t'zn:J-iku,Jtu.ra,lnego
„Odgłosy" za interwencję prasową w tej sorawie.
O:ct.nośnie zachowania się E. Janik w stosunku do mnie jak to
stw1e.rdzo.;io . w artyk.we, to wymieniona została ukarana naga:ną
z zastnezeruem, że Jeżeli ipodobne przypad!ki nada·l będą wystę
p<YWać, to wy<:iągnięte będą dail.sze wniosi~I sluilbow• łącz;nle do
zwoinieni,a z pracy.
Do wiadomości: Ob. mgr Ryszar<i WojclechO'W'Ski - .Rzecmlk
PrasOfWy Wo.jerwody Sierad:zikiego.
STANISLA W MISIAK
(naczelnik gminy)
OSWIADCZENIE

Ja ni żej podipisana. u1przedrona o odpowiedzialności karnej z
art. 24 7 k.k. za zeznanie
nieprarw<ly lub
zatajenie praw,iy
oświadczam. że zwróciłam u.wagę Ob. Jerzemu Wójtowi, wówczas
kier. Ref. Gospodarki Komunalnej, Nadzoru Budowlanego i Komun~kacj.i, że w czasie mojej nieobecności nie pcwinien przysyłac mteresantów <lo domu. Sprawę powinien załatwić osolbl.Ślcie
a jeśli była taka potTzeba, to mó,gl sam ze mną się skontakto-'.
wać. Pr:zy tej rozmowie był obecny Ob. Bu<lziJk Kazimierz oral:
Ob. Nowak Józef. Oświadczam również, że nigdy Ob. Nowaka
nie informowałam, że Naczelnik Gminy jest w polu i „sieje
nawóz".
ELEONORA JANIK
OSWIADCZENIE
Ja niżej podp;sa,ny uprzl"dizony o odipowie<lzlalno5ci karnej z
a.::t. 247 k.k. za zeznanie niept'awdy lub zatajenie prawdy oświad
czam, że byłem świadkiem rozmowy Ob. Janik Eleonory z kierown.kiem Refe:atu Gospodarki Komunalnej, Nadzoru Bu<iow:anego i Komun ikacji Ob. Jerzym Wójt, podiczas której Ob. Janik
E. zwróciła uwagę Ob. Wójt J„ że w azasie nieobecności pracown ika nie należy przysyłać intere8antów do domu pracowniika. W
takich sytuacjach kierownilk rete;ratu powinien skontaktować się
osobiście z pfa.cowntkiem w
relu wyjoaśnienia danej 41P'I'awy.
Przy wf.w rozmowie obecny był również Ob. Nowak J67.ef tam.

na ty

czenłe

zainteresowanego zatrzymujemy do

Aby korzystat z gazu mieszkańcy jesz.cze muszą załatwić w
sposób indywidualny sprawy rzeczowe i formalne związane 1
przyłączami, instalacjami wewnętrmiymi i gazomierzami. Znająa
jednak dużą operatyvmość Społecznego Komitetu I środowiska,
jestem pl'zekonany, że sprawy te będą załatwione sprawnie I
bezkonfliktowo.
OblektyW111!e dodam, te pomyślne zaik<lńczen1e s-prav;y jest przede wszystkim wynikiem skutec2'1!1ego współdziałania mies?.kańców
zorganizowanych w Społecznym Komitecie oraz zawsze inspirują
cym formom Waszych artykułów i notatek w przedmiotowej
sprawie.
mgr Inż. PAWEL WITCZAK
(wiceprezydent m. Zgierza)

UWAGA, KONKURSY!
Do 31 marca 1988 troku na1leży nadsyłać
ZG ZSMP I Klub Spraw

-

Tygodnik „KRAJOBRAZY" ogłosił
ogblnopoolski konku!"s na
pod has'1em: „SZANSE I BARIERY". Konkurs no..."-i imię
Wojciecha Kętrzyńskiego i ma na celu ukaz1l!nie życia ludzi n&
, Suwals·zczyźnie. Pr:zewid1Ziano główną
nagrodę w
w.vsokoścl
100 OOO zlotY'ch oraz pozostałe nag.rody w sumie 180 OOO zloty,,.h.
Re,port aże nie powinny mieć wii;cej niż 15 ·stron maszynopil"'J i
nie mog ą być wcześn;ej publik(}wane.
Nadesłać je nalf'ży do
31 maja 1988r. pod ądtesern · Redakcja „Krajobrazy", ul. Tadeusz:\ Kościuszki 32, 16-400 SUWAŁKI. Tam też moina dowiadywać się bliższych .szczegółów dotyczących konkursu.
reportaż

Również 31 maja 1988 roku wpływa termin nad&Y1ania prac na
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Władysława Kryckiego. Konku,rs przeznaczony je&t <lila trwón;ów nie,prMesjonal!!lych. nie na,..
leżących dlQ ZLP. SAP ozy SD PRL. Wymagane są prace niie publikowa111e w Olbjętoścl 12 stron maszynopisu, podpisane godłem.
W o.sobnej ko.percie - też oznaczonej go{!łem - adires, nazwisko.
Pierwsza nagrodo 20 OOO złotych. Suma nąe,.ród pozostq!ych wy·
nosi 50 ono złotych: Osuhną na~rodę ufundoxal dyrekto·r za·dadowego Domu Kultury ,.KARO" w Siedrka~h. Prace nalew n~.rlsyłać pod adresem· ZliF. .,l\:ARO", ul. J. l\Iarchlewskfogo 151J,
08-110 SIEDLCE, z dopiskiem na
koperc:e: · „IV KL im. WT.:...
Kryckiego". W ZDK „KARO" w Sied1lcach można dowiedzieć rilę
bliżs.zych sz;~zególów na temat ko·nkursu.

Wszys1tkian, którzy zdecydują się na udiział w konkl\l!J"s·a:h.,
których informujemy, życzymy powodzenia!

W momencie, kiedy zaczynam

1ię golić

przy pomocy

:r:wykłego

w ogóle ta cena

się wzięła?

Sądzę, że z sOJ~itu. A może z porównaniia do cen a lkoholu, bo
wobec n 'ch wszystko jesit u nas tanie.

Gdyby kito6 usdłował mi IW'Illówlć, że za.stosowan-o p.rzeli02ll'l·i k
z oficjalnego kursu dolara, bo jestem gotów kupcwać kre·m bez
żadnych wahań. Pod wairu.nkiem, że będę zarabiał mie&ięcznle
na przykład 1200 dolarów, CG jak mówią Śwtiiaiciomi 1"7.e'Czy wcale nie jest wygÓ<rO'Waną pensją. A do te.i chwiH będę miał
świadomość, że ktoś u~ł.ował na bra~u M-001ków do goleni•a .zrobić dohry int:eire.s.
W. AFELT

PARĘ

NIESCISLOSCI

Informacje podane przez R. Nakoniecznego w recenzji filmu
róży" (Odgłosy nr 9 z 27.02.88) wymagają
sprosto,wania,
zwłaszcza, że ta ekira1nizacja powieś.ci Umberto Eco znajdzie się
za.pewne na naszych emranach. Autor rerenzjd podQ.je, iż do realizacji fi,lmu ,,długo szuk!aino odipowie<lni~ obiek!tu" (tzn. kllais.ztOTU). W me<:.zywistoścd burlowla tail!:a nie h$bnieje. Posrui.Gno s.lę
bowiem maik,i!.tą - 1twodM1ł komipiJa,cją róimorodlnych el~merutów
ś.redniowiec~j airchlitekbury klanbomej z
1JeQ-en·u
1!)6łlnocnych
Włoch. TY'~ko w niewie>l'k im stopni u wykorzystano wnębru 't)rawdrziwej budowli - cystersikiego kla.sztocu w Eberach vr Rhe.~nigau
(RFN).
„Imię

GAZ DLA OSIEDLA „CHELMY ..;....
LAGIE'WNICKA" W ZGIERZU
Nawiązując

do ostatnich Interwencji rozgoryczonych mleszkaflców osiedla „Chełmy - Lagiewnicka" w Zgierzu (notatka z
12.12.87) w sprawie przedłużającej się budowy osiedlowej sieci
gazowej uprzejmie infornuję. że 23 stycznia 1988 r. odebrana została ostatnia partia gazociągów i w ten 1posób zakończona została lnwestyl!ja realizowana przez Społecz;ny Komitet Budowy Gazociągu w partycypacji finansowej 1 Urzędem .Mlejskil1l w Zgle-r
rzu.

MSiiJ

%!łl1

Od ~aru naszych miłych Czytelnikow otrzymałem l~sty z proś
bą o ocenę airtystyozną nadesłanych tekstów. listów kończącyc h
się znamien:nym a,pelem, iżby jeśli nie będą warte druku wrzucić je do red.akcyjnego kosza. Nie jest w naszym zwyciz;a.jl\l
takiie be.:z.ceremoinialne ob11hodzenie się z
literabwą, nawet
tą
„raczk.ującą" dopie,ro, zaś międrzy literackimi początkami a debil\l-

tem jes-t jeszoze kaUka pośredinich &topni prowadizących raiczej do
góry (ro.:z.mowa, list., porad1t1idwo Literaiokie) niż w pr~,paść red'a~cyjinego ko.sza. Dl.aitego ser<lec:zmie zaiohęcam do dalszego ipisania panią Alinę S.B. 1 hdomia. Wieirsze świadczą o d11.1żej w:riari1iwości, są aUltentyczne, bez makiijażu „modnych" poety'k. · Oozywikie, pewne ft'agmenty można by jeS2Jcze korygować. zrezygnować z paru „tworzy<leł"
(stereoty;pów
1iterackich). ale to jui
spraiwa do „Innej ba.jiki" czyli. lisibu, który już niebaiwem do Pani
wyekspediuję. Serdecznie po·.:z.dirawlam.
Pan Marek W • . irówJl.lież sądzi, że jego wiersze w tym 1Przyisiłc
wiowym kosz.u &ię majdą. Na diruk może jes1J~ za wcześnie,
aJe ju.ż teraiz te>kMY te wstyidu Autorowi nie przynoszą. Młodizień
cze, u.cznilowskie nawet - zważywszy, że rewizja lekoj1i ję~yika
po:ls.kiego jes.t motywem dlwu przynajmniej u.tworów - oibie·Cl\lją,. irż w pain.u MalI'lkiu znajldę może w przyszłości
konlwreinta;
taka Hteraie<ka „inad~wiadomość", dys,tansowa1t1ie się i lzrocihę lron\.I
je<St dohrą &1Jkołą krytyików.
Pa,n Piotr U. Ł6d:I - Opowiadanie „Hoteil Eu1roipejsk.i", t~
,,za·pi1 L życi·a delegacyjnego", n.aSiZa szaira edn.lkaoja .sentyimentalna :.a1Powiada być może dobrego reportera. I może w tym kierunku pójdizie dalsza twól.'CZO<ŚĆ Pańska. Opowiadanie jest jakby
„je<\nowyll]liaxowe". Wnystko tu po.prawne. a.negdota wyratn:a.
narracja dość żywa, ale w1'aścirwie wszystko to jest
repetycią
znanych motywów Uterack.ich. Proszę wszakże o na.deslame Je.szcze kitliku o.powiadań (pisze Pan, iż szuflady od nich
pę'k.aJą),
będę mó~ wtedy po&taiwi~ właściwszą „d_ia 1 gno 1 zę" Llterack"Pa.n Janun O. Ry'bnłk -

Qpowiada,niia interesująice. PI'OS'I4 •

cietipilirweść. Nap1$z'ł-

PuB

1

Natom.i.ast iiru;piracię <lila labiryntu - bllbl~otekl stano,wl~ słyin
ny oktogonalny zamek F;ryderyka II •HO'henstaufa Castel del
Monte w Apuilii. Na kon·iec jesz.cze Je<lI}a uwaga. Podane prz~z
R. Nakoniecznego nazwisko reżysera „M :łości
Swa.inna" brzmi
Schloendorff a nie Schlondorfer. Takiego blęd11.1 recenzentowi f.i.1mów robić nie wypada - Schloendocfi to pr~cież postać zn;ina
jako twórca „Blaszanego bębenka"
(Złota Palma w Cannes i
03kar w 1979 :r.)
JAN !ALM

o

REDAKTOR DYZ1JRNY

POCZTA LITERACKA
'

mydła (dobrze, że choć pachnącego, a n,ie np. szarego) pojawia
się w ki~kach „Ruchu" jn.igosrow.iańsk.f
krem do goleni,:f. Po
350 zł .za t;u.bkę. Nie poiwiem: .jest on o kilka punktów leipszy od
produlttów „Po1lleny". Czy jednak uzasadnia to taką cenę i .skąd

Młodzieżowych

:Pra-ce o iydu młodizie:ży mogą nadsyłać
zarówno 1lawodO<W'4
dziennilkar.ze, jak i ~łon.kowie Mlcxl.zież()Wych Wszechnic Dzlen•
!lliikarskkh. Wycinki pil'.'aSM-Ve, taśmy magnet10fonowe, &cenariuisz&
programów TV należy r.adiyłać pod adresem: Zespól Rzecznika
Prasowego ZG ZSMP, ul. Smolna 40, 00-920- WARSZAWA. Głów
na nagroda wyr.es! 60 OOO złotych.

KAZIMIERZ BUDZIK

Od dłuższeg 0 czasu do proouktów, których z jakichś tam przyczyn nie mozna lub nie opłaca s ię robić - należy krem d<l golenia. Ot, niby błahostka, lecz denerwująca tak samo jak sprawa papieru boai'.etowego i rozważań Sane'llidu czy szale.ty publiczne z brnku takowego :zamk.ru\ć czy !llie.

prace :na

koi11iku1rs
SD
PRL oraz na ikonkun ogłoszony prze?.: Dowództwo Pomorskiego
OW i Pomorskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka
-Ruch". Oba konkursy są przeznaczone dla dziennikal'7.y. Prace
poświęcone •.vcjsku należy nadsyłać pcxl adresem: Zarząd Polityczny Pomorskiego OW, ul. Dwa.rnickiego 1, 85-915 BYDGOSZCZ
15 z dopiskiem na koperci.,,· „Żołnierska do rzecz".
ogłoszony iprzeiz

w Lodzii.

KTO CHCE SIĘ DOROBIC NA BRAKU
KREMU DO GOLENIA?
.

wtadomo~cl r~

SPROSTOWANIE
W moim artykule („Od~losy" nr 12/~564) .tra~tującym. o. ~men
tarzu żydowskim w Lodzi, wkradła - się dosć 1slotna, mesc1sło~ć,
a mianowicie, napisałem, ,.są tacy Zydzi w i:olsce, ktor.z~ czytaJą
Torę bez względu na to, czy zwoje trzymaią we w.lasc1wy 1po1ób, czy też „dp góry nogami". Otóż zbi~rając ma~er1al ~.o wspomnianej publikacji byłem w Kongregac31 Wyznania M<>Jzeszowego w Lodzi u pan'a pr:ezesa Bera Minca i tam I?ówiono ml o
wielu sprawach dotyczących cmentarza żydowskiego oraz
dów. Informacji było więc sporo. mogłem więc opatrznie zrozumieć sen.!I wypo.wiedzl i stąd owe niezręczne i krzywdzące sformulowanle, za które przepraszam wszystkich zainteres~anych.

z„,.

Ponadto w części dotyczącej płyt nagrobnych chodz,iło o akrostych. a nie o anagram, użycie którego wypaczyło caly sens cytowanego napisu.
EUGENIUSZ IWANICKI

•

ODGWSY 11

Wideon ·tAs
Amoże do ki11.a?
Młodym widwm proponujemy film Andrieja Praczenkl „KAPITAN •WĘDROWCA«", oparty na podstawie powieści
Julesa Verne'a - „Piętnastoletni kapi<tan''. Jest to druga już
filmowa wersja przygód dzielnego Dicka Sanda, jaka pojawiła sfę w kinie radzieckim. Pierwsza powstała w 1945 r., a
reżyserem był Wasyl ~urawlcw. Film Praczenkl nie jest jednak wierną adaptacją książki (w przeclwieńs,twie do utworu
zaczerpnęli najważniejsze
Zurawlewa). Z książki autorzy
wykot"'Zystując środki
wątki, głównych bohaterów, ale zrealizowali atrakcyjne widowisko ze
współczesnego kina wszelkimi atrybutami gatunku przygodowego.
aktorów Alberta
W rolach głównych, obok popularnych
Flłczowa, Tatiany Parkinej, Lwa Durowa wystąpił Wiaczesław Chodczenko, uczeń z Kijowa.

superprodukcja hollykolejna
„KACZOR HOWARD" to
woodzka, której reżyserem jest Willard Huyck. Znajdziemy
tu pełną skalę możliwości technicznych, a główną z nich jest
tytułowy Kacmr Howard, bohater komiksu sprzed dziesięciu
lat, którego twórcą był Stev Gerber. Filni opowiada o PI"ZYgodach. mies~ańca Kaczego Swlata, który za pomocą tajemnej siły zostaje przeniesiony n& planetę Ziemia · ooświadcza
dotąd ludzkiej brutalności, której mężinie stawia
nie z.nanej
czoło. W roli głównej zobaczymy L. Thompson,

mu

FILM, TV, WIDEO ·

oje życie na trasie Warszawa "t'dz abryczna"
-

rozmowa z RADOSLAWEM PIWOWARSKIM,
do Hollywood"

twórczy styd Badoslawn Piwowarskiego kl!'ytycy filmowi próboreżyserowi reali.za.wa,..
wali pri.ypisać
nie lirycz.nych, p.etny<!h poezji melodramaitów o i.roniCL!lym zabarwieniu.
N iewątpliiwie są to ce<:hy syim,poomajego film
tyicz;ne dla jego twór czośoL, .a. ostatni
„Pociąg do Hollywood" zdaje się być tego kolejnym potwier drzen iem. Od eh.wili debiutu fab.ularnego reżyser postanowił w ciągu td°ze'<!h l&t zreakrować trzy fiJmy dające ró:żne dośwli.adcze10i.a.
za.wodowe Po „Ycsterday" (1985) - filmii.e z. czterema debiu.tami aktO'I'skimL R. Piwow.ar&ki Zir'H.lizowal „[iochanków mojej mamy" (1986), film 1
w rołi głóiwl!lej i
Krystyną Jandą
rwia:r..dą dzieckiem. Dalszą próbą spr.aiwdzeru.a wła&nych
.,Pociąg do
być koi!D.ed'i.a.
możHwości mia.ta
Hohlywood' (1987).
- Co skłoniło pain.a do mealizorwaaii.a. „Pociągu
do Hollywood"?
- Od u.k.oń<!Zenli.a sMoły średniej w Wa.rszaiwie,
mieście w których mieszkam. niemail całe moje
w pociągu, zaczęło się to z:
życic upłyr.ęlo
chw'Ją pod3ęcia studiów reżyser$ich w PWSFTviT
w Lodzi. Później w tej samej uczelni bylem
asystentem. Także w Łodzi z.realizowałem swoje
pierwsze filmy ożeniłem się z łodz.i.a.nką w Łodzi
mam ba!!'dzo dowyich teściów Oll"az ogroiIIlllly &e;ntyment do tego mias.ta. WŁaśnie tufaj mój f •idm
wi, Yesit&day" cieszył się na.jiwiększą liicz.bą
dzów. OgxoJ:Ill!lie doceniam wysiłek 1udJZ<i odpowiedz.i.alny<!h za reklamę i przy okazji chciaiłbym
podziękować pxacciwnikom łódizkiego OPRF-'l! z.a
wspaniałą reklamę i dystrybucję mo<ich filmów.
Bairdzo mi zależy na lód.z.kich kinom.anad1. Krótko mówią,c tys.i.ące god.zilO spędziłem w podą,gu
i chciałem o tym nakręcić film. Kiedyś poliayprzeje<:h.ane przeze
wszystkie kiJometry
łem
mnie na trasie Lódź - Warszawa i z powrotem,
to prosty rachu.nek wyk.aza.ł. że z powodzeniem
dojechałbym do HollyWood.„
Zd,a,wałem robie &pl'<l.wę z: tego, że gdyibym n.a.kręcił film attLtob1ogr&ficiz.ny „Pociąg do Łodmi" ir.
llO•bą w roli głównej, to ni•k ogo nie z.alil!lte!!'esowi~ siebie zamienoJem n.a.
wał&by. la histoo-i.a.,
a tir.aaa
Katarzynę Figurę,
ładną diz.iewczyinę ·
wiodła do HollywoocL.
Pau tym czuję się jedną :z: gałęzi. wielkiego
drzew.a lud"Li filmu i ten f!i.[m jest hołdem dQa
magów kina - Billy
jednego z największych
Wildera. Jem.u właśnie ten film z.adedy!kxlwałem.
Z c!Jl"ugiej strony był to bąłd złożo10y wszystkim
tym. bea: pomocy k.tórych żaden film nie mógłby
rekwizytorów statystów,
powstać. a W!ięc dla
charakteryzatorów, k-ostiumografów
oświ-etlaczy.
•td.„
- W odirói:n.ieniu od poprv..ednich pana ffilmów
kreślaj.ą;:

- Próbowałem ZTeaHzO<W.U komedi.' ae oba.willlill się, że mój zamysł nie pOIWiódł się do koA-

c.a.. Myślę, że podstruwo•wą przyczyną był.a awaria w Czernobylu„. W tym samym cza&ioe Jt,rę
chliśmy scenę na stacjd Gru&z.e<!zika Od tej polry
naszą ekdpę filrru:iwą zaczęły spotykać same nueszczęśc:ia: połam.a.na Kasia Fi.gura chodziła w g.ipsie, z.giinąl nam podsta,wo·w y reokiwizyt filmowy podąg„. stoczył się do la5u., a tam miejscowa:
Naw~
1udność poz.baiwdła go kabli, żarówek itp.

itf. Fiirma dyStrybucyj!IlJa Jecie F1l•m z~t1ganizowała w Par~
itf. Marek Ko-

przegląd sześcilu filmów Jerzego Kawalerowicza.

terski ~ swoim t1lmem •.Zycie wewnętrzne" :z.ollltał za.proszony
do udz.iału w konkiu.rsie festiwaJu fiilmu aiud:orslm~ w Sa.n
Remo. Dyir_. ~esUwaJu Nino ZuccheW zaiproipOD.01Wa1 te~ aby

,.Dom wariatów" zaprezentować w sek·cji im.formacyjnej. Zamierza ró•Wll'Lież zorga.nimwać przegJąd bwóll'lczoścl u.biegłorocz
nego lau•reata Antoniego Krauzego,
.ff Józef Węgrzyn, szef Wa.rszawSlkie~ Ośrodka TV 'Ml!Pót!Jwór·ca p-0pularnych programów: „Teleexpressu" I , P~ocamy
dnia". laureat dwóch „Złotych ekranów", z dniem 1 'ma.rea b!r.
redaktora naczelnego drugiego
objął . stanowisko dyrektora progratni\.j . TV. Program pierwszy TV zatt><>wiada na najbliższe
tygodnie wiele interesujących propozycji, m.in. 75-odciftkowy
.erlaJ brazylijski „Wirginia", serię dokumentalno~biografiicmą
prezentującą ~ylwetk' ro.in. Josephine Baker, Marilyn Monroe,
Coco Chanel.
mody
pisarki Colette i słynnej projektantki
Dwójka zaś zamierza pirzebić te propozycje amer~ańskim s.eri·alem „Piotr Wie!ki'', przeglądem f![mów Federico Felliniego
i cyklem fiilmów z Jeanne Moreau.
w~wŚkie.j karwiami
.ff W&cibsk.i reiporter doniósł, iż w
„Maz.ow.i-a" odbyło s-!ę uroca:y&te pożegnainle Zbigniewa NapieoQ<larował
rały, dyrektora Ówójki., któ~y przy lampce w.ina
niektórych swoich współpracowników„. sikairpetami przysłanymi
przez Romana Polańskiego.„
itf. Sławny akt.or ·- .Arnold Schwa-rzenegger Poiawdł si~ na
Pla<:u Czerwonym w Moskwie w mundiµrze.~ radzieckiego m!Licjam.ta. Gra bowiem główną rolę w fiil.mie „Red Heat" (Czerwony upał) o międzynarodowej aferze narkotycznej.
.itf- „Nas.z ym celem jest dzieminik autocski, porzUJcE?nie formuły
tpikersko-lekrors'l~iej, rezygnacja z czytaini.a tekstów bez podDJOO;Zenia głowy znad kairtki. P<Jlrtaramy się naiwet odiPOIWiewym.al Andrzej
dizLeć na wyzwa!IlJie telew,i zji satel,i ta=ej" Bilik, d')'l'ektott programów i1n.f.ormacyjnych TVP. Można więc
wnosić, że zaiprezenit.owany w ub. tygodll1du Dzlennlk Teleiwizwiastunem zaipowiadanych z.mian.
zyjny z Kos~aJina jest
jak utTzymują 2l!l9JW<:y - trudoo było o bezpoDawniej łrednie trarumisje festiwalu w Kołobirzegu z uwagi na trudności techniczne (łącza fitip.), kosety. Teraz wildać, pokonaliśmy
wnystk<>.
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Ale, te chwil tych było tylko
kilka, to pomimo ft l iak wypada uznać to z.a ogromny 1ukce1,
zdecydowałem się okazać trosktt
o stan naszej telewizji i roZlpinó
sią konstruktywnie. •

filmu

„Pociąg

łen rodał być komedią?

Fakty o plotki o ·anegdotki

reżyserem

Ponlewai telewizja dostarceyła
ml k.ilka chwil wzruszeń - n,p.
film pt. ,,Listy martwego czło
wieka", nad którym można. by
się publicystycznie rozognić więc powlnier.em mote zachły1nąć się .eilltuzjaz.mem.

ilmy wielkich mistrzów
realizowane u schyłku
m:czególnym
są
żyda
w dziejach
rozdziałem
kina. Przestaje &ie wteto
liczyć
często
dy
wszystko, co dawało znać o sobie
w twórczości wcześniejszej: dba1'QCh.wały
łość o aplauz widowni,
krytyków albo festiwalowych jurorów, rozbud'owana. błyskotliwa
forma, strach przed oskarżenrlami
o · banał bądź posądzeniami o epi&onizm.
być
Obawiając się, że to już ostatni film I coraz częś
może C·i ej zaglądając na drugą stronę ży
ela, mist~zowie nie mają po prosłiu ciz:asu na mody l nagrody, zbyt
ważne r.prawy chc11 przekaa:ać, aby
(często dobłyszczeć war&tatem

że;by nakręcić til!lal~ scenę ze złotą ry•bką musieliśmy cz.tery ra~y jeździć nad J:!:lOirze, bo al,bo
była mg>l.a, albo nie było potirzel>nej tali„.
mnie
przestały
Te n ieprzE'Wlidz.i.ane kłopoty
imieszyć i liirycz.na część mojej dJus.zy wzięła &órę nad kOIIIlediowymi planami. Prawdę mówią.o
naJtiręciłem materiał na komedię. ale uśw i.a.dom~
łem sooie. że chcą.c zreal izować film właś.nie w

znacznie przekiroczyć
tym galtuclt.'11, musiałbym
er wice oo.b rego &maku.
- Stydi&ty<k.a pańskiego fiamu bal.a.nwje na rranlicv żartu i umowności w doborze środków wyr.a2ltt airtys.t yeznego, diSJjąeych się głównie z.a,uiw.a:t;yć w grrze aiktorskiej. Czym był podyktowany
ów nadil'eali:z.m?
- Jest to zabieg celo•wy i koinsekwent'Ilie reallzowan' . Zauważyłem od pewnego czasu, że w
gry aiktorskiej
wielu do·b!!'Y\Ch tilma.ch poolom
jest sza:lenie wyirówna.ny. To E;pl'aiwia_ że wid•z ow ie zupełnie nie pamiętają poszczególnych bohaterów. Zależało mi na tym„ aby IIlOlim aktorom
udało się prze<i!!'zeć do pamięci piublicmości tilm01Wej i chyba twk się stało„.
Wszyscy moi aktorzy zostali z:auważeci. Jerzy
Stuhr na Festjiwa1111 Filmowym w Gdyni otrzymał

nagrodę·

z.a

n.ajle:pszą

pas.lać

d!!"11gopl.ainorwą.

Piotr Siwkiewiez z.ostał WYl!'Ó:i.niony nagrodą im.
Zbysr.i:ka Cybulskiego di1a na$}epiej zapowi.a.dają
cego się a!kto!!'a Katarzyna Figura &twO!!"Zyła postać, która p'l'tLyniosła je.j ,.Złotą Kaczkę", nagro•
dę tygodnika „Film", dla najipoipularnde jszej aiktorkd roiku.
Pou tym myś14t, że · 1~ kina 114 emocje. Reali1t-ując film 5a.m irm podlegam, dlatego .' ch.ci-albym. a.by kari:dy gest p.rremawhał do wid-za ziwła
że w naszych • kina.eh ba1rdzo źJe wid<ić i
llzetl.a
Fatalne wainmki odbio1ru
bairdzo file &łyoh.a<:.
sprarwiają, że do widza nie d()(!ier.a emocja, A
mn~e si ę laik m.arzy, .a.by zakochani. siedizący w
ostaitnim rz.ędiz.ie kina w Sierada.u. między poeahlnkami mieli pełiną orienta~ję o tym, co dzieje
się

na ekranie.
- Co eh.ciał pm swolm tmm.m przekua~ wt..,
daoiwi?
- P:Tzez wle1e W re<iyseny fllmoiwł; PHr pomocy k;ry>tylków, wmówili widowni, że maią jej
colt do przekua1mla. Wydaje m l !!łię że z.mie'Iliła
5!ę

To niepraw!unkc.la widowiska filmowego.
da. te reżyser ma coś do powiedzen!•a w!<'lzowl.
jest prze>rażenie i r<nkosz. z s8Jlllego powodu. krecenia filmu. Jeżeli
jest coś laikiego melafiiz.ycznego, że oolulcidowa
taśma to coś z moicil chceń przenosi., to dodatkowa satysfakcja płylllie dla tw~y„.
Moje filmy wya-ażają mój zachwyt nad świa
tem, z.a.chwyt da.leki od wszelkiego kTytykowainia

Dla mnie najwatniejsze

jego n&tiu.ry.
Dz:lę,ku.ję Za ll'l'.n.!IlOIWę.

Rozmawiała i

IWONA NIEMIEC-ADAMSKA

wa wychodzi na kosmopolitę upatrzonego bard.ziej na kulturc ir.achodrnią ni:i. własną, co, 1 drugiej
strony, ułatwiło mu zdobycie wielkiej popularności, a stare problemy zmęczonej Europy w k.ostiumie
japońslcim 'Pl'Zez chwiłę znów wydawały się świeże i aktuaJ.ne.
W ,,Ra.n.ie" atmosf&a ta jest wyraźrtie uchwytna, BZCzególn~e po-przez narzu<:ające Bię skojarzenia z
Ma.kbetem;
l
Learem
Królem
Szekspir zresztą zawsze był bardzo
reżyserowi I
bliski japońskiemu
w swoim czasie publicz.ność Nowego
Jorku, Paryża a także Warszawy,
z dużym zain.teresowan.iem obejjarzała „Tron we krwi", czyli
pońSką wersję „Makbeta".
Kurosawa zaledTeraz jedinak
wl• powołuje •i• na stare w11tkl.,

•

W dalszym bowiem ciągu t<>
ja czekam na dobry program, a
nie dobry pro!l'ram na mnie.

Telewizja wyznacza, a przypowinna wyz.nacza6 .
najmniej
rytm życia, lansuje lub raczej
zachowań,
wzory
utwierdza
kształtuje gusity itp.
Skoro j~nak wdziera s~ w
moje domowe ognisko, to nie•
chaj czyni to z gracją, jak dama o zbłękJtniałej krwi, a nie
lada cz.nica.
Siadowe jak na razie oznaki
subtelnienia tej pani są widoczne i pragnąłbym, aby proc~ jej
reedukacji następował trwale.
Porównywać polskiej
.1 zachodnią nie sposób,

telewizji
bo tam
gdzie gospodarka mniej szwankuje, a przeciętny obywatel zna
opiera
swoje miejsce w życiu,
się na trwałych podstawach I zazwyczaj jest ~ adowolony, telewizja to sprawnie funkcjonujący

TV

List
głodnego

telew·idza U
mechanizm, który stanowi tylko
dodatek do życie ; aby przyciąg~
nąć, musi oczarowad.
Pomijam tu wezelkie wynatu„
rz.enia - bójki, pogonie, trup7
w nadmiernej ilośc.l - bo to •Il
konkurencji
konieczne koszty
widza. Oi!tatecznie
ł walki o
nie trzeba tego oglądać, zaś ·
dziecku można przylać, gdy za
wcześnie chce być dorosłe.
Jeśli jednak burżuj~two sitt
trzyi;ria i ma nie najgorzej, to,
ogólniejszej
względy
pomijając
natury, ~waadczyć to może o tym,
jest właściwi•
telewizja
.ta
wkomponowana w 1ystem społeczny, tyle :te konsument bardziej wybrzydza i "IWzelkie trefol go kształtujące należy poda„
wać w coraz atrakcyjniejszym
opakowaniu.

tempo ł powtóne:nla ~rzyjają medytacji). Większość wiel:k:ich dzieł,
także na poziomie szerdk:o pojętego
było w
warsztatu, skierowanych
11iekied1
wywołując
przyszłość.
poważne kont'1'owersje (po „Obywatelu Kame" ukazało się kilkanaście
initeTPI'etujących film w
recenzji
diametralnie ró:i.:ny SJ>OSÓb, 'PO 'Prow Cannes Anto„Przygody"
jekcji
nioniego obrzucono nieświeżymi owocanii), „Ran" zaś zwraca si4 cachociaż prawły ku przeszłości w k·lnie
dą jest też, że sytuacja
jest dziś Inna l epoka wynalazków zdaje się dobiegła kresu.
„Ra.nie"
W każdym razie SI\ w
które
przynajmniej dwle sceny,
si4 W h\.rtorlt
zmieścić
l)OWl!nny
kinL
Plerwsu t. a.tak aynów !H a-

U nas jak dotąd telewizja nie
lecz tylko ukazuje
rytm życia, który jest spowolniony i, jak sądzę, coraz bar.o
dziej odpowiada członkom Towarzystwa na rzecz Sw!adomo~d
Kr.!smy.

który ro.z1ędzJiwego oj<!&.
cwielił międz y nich swoją władz• i

ty i: „Teleexpressu", która br~
ozy codziennie i jes.zcz:e jej •ltt
nie odechciało, bud~ć mwi glę„
bok!e zdumienie, a ponlawai l
ja n.ie zacząłem jes~ szukać
lotosowych stóp Pana, mają Więa
moje moralne poparcle.

kształituje,

W

„Dw•e sceny"
puszczajĄ sic w nim nawet wiręc!ll
ich wypominanie jednak
błędów,
do zachowania
byłoby 'P(\dobne

pierwszych lat filO'Lofjj
niewyliczających z satysfakcją
konsekwencje logiczne Platona).
Ciekawe wreszcie, że te f-ilmy·testa.menty są na ogół niezwykle
proste, omijają jakby całą. kipiącą.
współczesności · I raz
powierzchnię
jeszcze przywołują. sprawy i war·
tośc·i fu'Ildamentalne: miłość, śmierć ,
Normalnie
samotność„.
przyjaźń,
można o nich usłyszeć dz iś niemal
lokalach i
wyłącz.nie w nocny.eh
to dopiero nad ranem. tu zaś znajdują swoje odkupienie l właściwą
rangę, choć bez osten.tacji i gwał
mistrzowie
towności, jakby stairzy
nie chcieli już . kogokolwiek przekonywać, albo nie mieli nadziei, że
może się to w ogóle udać: macie
O<!hotę, to wierzc ie, nie, to nie.
Wszystkie te blaski i cienie •Ił
Akira Kuw ,,Ranie" sędziwego
ro.sawy. Począwszy od nagrodzonego w Wenecji w 1951 roku ,,Itashommia" Kurosawa stał sie na całym
japoń
niemal świecie svmbolem
sk.iego kina, a po części I całej iapońsk.iej sztuki, chociaż w swojej
ojczyźnie zdobył sobie raczej opinię
'P!'Od'ucenta świetnych pocztówek i
'l)rzezna<!zeniem na eksport.
I rzeczywiście: w porównaniu z
takim na wzykład Ken.fi Mlzognohl
- też z.reszt!\ nie byle jakim mistrzem w swoim . faeh11 - Kurosastud'e ntów

-.by 11\I'owadzl.ć
ze światem. Jak
życj,u nie
ludzkim
w kaW.ym
przedstawiają się one najlepiej, na
świecie bowiem jest strasz.nie mało miejsca na szlachetność I w ogóle jakiekolw\;k „ludzkie" ueiz.ucia, poza egoistyczni!, żądz11 wła
dzy, pieniędzy I uiiyc!L Ileż to r.azy ogląda1iśmy już smutne konstaAle czy 'Pl'Zed
tacje na ek.ra.n iel
„Osiem l pół" nie było filmów o
rozterkach artysty, przed „Obywatelem Kane" nie podejrzewano, :!:e
'Pl'Zed
cz łowiek jest niezgłębiony,
„Tam, gdzie rosną poziomki" nie
wiedziaino. że mimp gorących. pragn ień nie ma powrotu do dzieciń
stw~ a przed „PHygodą" n:ie olląerwowano niepokojącego r-OiZl>ad.u
kontaktów mięchy ludźmi? Ocz:ywiśc.ie, że były, podejrzewano, wieI obserwowano, .a jed'nak
dziano
Felliniego, Wellesa,
po cLziełach.
Bergmana l Antonioniego to WStz:Ystlro stało się jakby wyraźniejsze, nl-e
tylko d1la mózgu, ale i dla serca.
Czy podo.bną rangę ma talde film
Kurosawy? Chyba nie.
Być może dlatego, że porusza &1.4
na zbyt wysokim poziomie abstrakcji (choć równocześnie wywołuje
przez to rzadko dow.awane w klnie wrażenie obcowania 1 Jakim.6
fatum kierującym ludzkim! losami), a być może na skutt!k :zbyt
odbiegającego od powszechnego dzi_.
(cho6 wolna
st>C>.i<>ba opowlad'an!-.
pod1p!era

nimi.

własne r~liczenia

meli:

perfekcyjnie zainscenimajątek zowana i zmontowana. pełna dynaale bez rezyg>natji s wymilti,
smakowanycll kadrów.
Druga zaś to ro=owa obłąkane
go króla n 1<woim jedynym Wliernym sług ą l błaznem toCtLąca 1!41
w wysok.lej trawie, faJuJącej jak
ocean pod uderzeniami wiatru. Tu,
na odmia~ę. nie ma fajerwerków.
sugestywna I
niesłychanie
Jest
obłąkanego
wizja
przejmująca
niestety świata, nadają.ca sie doskonale jako symbol coraz więk
szej ilości wydarzeń, które nas o- ,
taczają.

tes

1ytuacji aipał młodz~

I gdzie jest Reszczyftski, !e za.
ingeru1t\ przy okazjl w dział
kadr.
P-0jawdło się ł

~ala

Natomiast buz~ Niny

RYSZARD
NAKONIECZNY

•
„RAN"', reł. A'kłra KurGnwa.
1dJ. Takao l!laito I Masaharu Ueda,
aktor111
Takamltsu,
muz. Toni
Tatsuya Nakadei, Akira T~
Jinpaohl Nen, Daisuke RJ'L

kilku

profesjonalistów - DiP.· Sobcmilc,
Szyndzielorz, oczywJście Guca ł
Sawicki - którzy nie tylko mają coś do powiedzenia, ale jeu.cze umieją to powiedzieć i którzy tlia tylko umieją powiedzieó.
ale jesz.cze mają coś do powie.
dzenia.

Terie._.

tłew to ja chcę oglądać, ale

pod

warunkiem, .te otwierała
dzie jair na:jmn.!.ej.

~

•itt

Palllel\t coj napomlaujt o p ...
Iamentarnym systemie rządów,
ale nJe wiem czy litt nie prze.,slyszałem.

TOMASZ
KUBIK

•
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Jak preparoWano „sprawę komSomolską"
dzieś,

za grubymi, szczelnymi muPstrzydomów.
ły
przez Aleksandra
Zmobilizowany
Kosarie·Na Komsomoł Łiudowat drogi, porty, drążył tunele dla metr a ,
i skakać ze spadocnronam„
uczył sif! latać
Rwał się na wojnę do I-Itszpanii. Współzawod
niczył, spierał się, śpiewał. Dokonywał wielkich
czynów. Z imieniem Józefa Stalina na ustach.
Wydąwalo się, że nikt w nic nie wątpi. Ko~a
Pildna? Gorszenin? Dobrze im tak!
riew?
wrogom ludu! Po be1.Oderwać psie głowy
kresnych przestrzeniach kraju przetoczyła się
fala komsomolskich zebrań, podejmowano groźne urhwaly . .Pamiętaj, komsomolcu. wtóg czyha v:sz ędzie! Stalinow sko-bolszew ickiej pryncypialnuści uczymy się od towarz:i-szki Olgi M iszak;,wej ! śmierć zdra jcom!
Na przesłuchaniach pylania ciągle te same, a
twarze nowe. Bogdan Kobutow, naczelnik wydziału śledczego NKWD, komisarz państ wowej
służby bezpieczeństwa! Żółte, wi!t7E' oczy.

G

vJ'\ęzienia kipiała życi e.
od haseł ściany
si ę

rami

- Przygotowujemy tutaj mlodzieżoWy proces.
Powinnyście wystąpić i odpowiedzieć, dlaczego
wy, dziewczyna z ~obotniczej rodziny, posunę

dz!glam na własne oczy w czasie realizacji bolszewickiego hasła walki z wrogarr.I ludu, któ:a
w sposób zasadniczy umożliw i ła rozgromien ie
wro;:tich ośrod k ów w naszym k raju. Organy
NKWD, a zwła szcza Wydział Spe('ialny, popd nily błędy, w wyniku których '\iĘlu uczciwy;;h . oddanych partii I Ojczyź nie ludzi uci-=rktórzy przeniknęli do
piało . Wrog ow ie ludu,
organów NKWD, przyłożyli ręk~ do sprawy
wybie;ia kadr bolszewickich I spowodowania
niezadowolenia z władzy radzieckiej. Wydział
Specjalny, wydając wyrok!, skazywał czasem
lud.li całkowicie niewinnych, zapominając. że
za każdym wyrokiem kryje się żywy człowiek
Dc..~konale rozumiem, że gdy. mają miejsce
wielkie wydarzenia historyczne. mogą zdarzyć
się rrzc gięc i a . al e Wy zawsze ucz~'li .' cie . ż e w
naj cennif'jszym k" pi'ta! cm jest
n:i s z~' m k ra!,.u
człuwiek . Naw et przez ch w ilę nie zapomin a m
o tym że w okresie budowa nia ~p o ł e czeóstw'l
komunistycznego walka klaso·wa nie gaśnie,
lecz rozwija się z Jeszcze większą silą. Nie
znaczy to jednak. ż e Judzie, któ1zy w swoim
czasie stali s i ę ofiarami błędów 1 pr;>;egięć, ni"
powi nni być (jeśli są ludźmi ucznwyml i od-

(2)

Szc:rerze wierzyli w nauki wodza i§wlatowej rewolucjł.
Rzetelnie wykonywali swoją pracę. Nieoczekiwanie dla

słeble i.amych ~tanęli wobec fałszywych oskade6.
Znależll 1ł~

wano · jesienią 1938 r., torturowano, trzfrnano
· przez caly rok w jednej ceii z obłą kanym i i
rozstrze lano w 1940 roku , 'n ie uzyskawszy od
nieq;J przyznania się do winy.
Dop;ero w 1954 roku prokurator o dna lazł \V<J.lentlr:ę Pikinę . Po przylocie z Moskwy powiedziaJ' jej. - Mttsz ę się przyznać że nię m ieliśmy już nadziei na. zastanie was przy życiu.
Z:>~tala zrehabilitowana, wręczono jej Jegitymaci~ partyjną, z zachowaniem stażu. Wręczo·

no jtj Order Lenina i dwa ordery Czerwone. go fatandaru Pracy. Ale dopier-0 w 1984 roku
dostała. specjalną renle państwowe,.
11 lipca 195:! roku „Krasnaja Zwiezda" w ar·tykule wstepnym. pt. „Niewzrus1ona j e dność
part; ' rządu . narodu radzieckiPgo" nap i s:oła:
„Obecnie zdemaskowa11y wróa ludu Brri.7
przy 11omncy różnorodnych kari <> •o·1ric-m1J.> k ich
machi?1ac,ii , 710 : 11slcal zaufame 1c:erou;nictwa
tośliznąl się d01i".

Kim

był

Lawrientij Beria?

Lawrient'j Beria urodził się w 1899 roku w
wiosce Merch\lli koło Suchumi. Do partii wstą-

lyście się do udzialu w organizacji, której dziaw partię. Czy Kosa-

iazność byla wymierzona
riew werbował?
iż

Chwilami Walentina Pikina
tn1ci świadomość .

miała

wraże'l'I!'.?,

- Zrozumcie, że nikomu z was nie spadlb11
wlo ~ z głowy. gdyb11 nie było WTJra ź nej zgOdy
Sta!ino ! Możemy tutaj wsz11stk:J zrobić z w~mi

i

będ z iemy odpow i adać!
S canie na baczność, pobicia.

głosi!·
„Zorganizować

komisarzu ludowym
przy
1praw weuniętrznych ZSRR Komisję Spec;J,a lnq,
która na podstawie specjalnego regulaminu otrzymuje prawo stosowania w tT'IJbie admi nistra.ryjnym d.epO'Ttacji, zesłania, zamknięcia w
obozach pracy i wychowania na okres do lat
5 oraz depO'Ttacji poza grani ce ZSRR".

I

Wspomina Walentina Pikina.
- W obozie za qlówne zadana: uwa żałar'),
„swoje"
Za
przetrwanie, nierozklejanie s ię.
sprawy znajdowalo slę tutaj pięć osób . pózosl.al e byly żonami „wrogów ludu". Czę s l r> wspcmina?am. z jaką wutrwalością r. nosH Włodzi
m iero Lenin carskie więzieni a . KC Komsomoln
wysylal czasami przez M ię d z unaroclówkc: Mlopracy ZIL
dzi .-~ou:ą towarzyszy do nielegalnej
Myślałam o nich i przekonywalam
grani cq.
siehle o konieczności wewnętrzne} mobilizac;i.
Trzeba bylo wyrzec si ę samego stehie, nie moż·
na bylo siebie oszczędzać.
cenę wysłać
Z1e('ydowalam sią za wszelką
list do Józefa Stali1ia. gdyż wierzyłam, że wszybylo jakimś
stko to, co się wokól dzialo bezs E"nsownym nieporozumieniem. Pomogra mi
w tym Anna Rozi1}1, żyjąca do dzisia1 w L~
ninqradzie. Ania zaszyla list w pantoflu, który
razem z innymi rzeczami przekozalam matre
podczas widzenia. Strażnicy to P"zeoczyli.
Oto treść listu.

„D:i Przewodniczą;:ego Rady Komisarzy Ludowvch ZSRR Józefa Stalina.
On b yłe.i deputowane.i Rad;r Najwyższej
ZSRR z Re publiki Maryjskiej Walentiny P ikinej.
Notatka informacyjna
poinformować
obowlązek
Uważam za swój
Was o tym, co w ciągu dwóch i pól roku w!-

danymi swojej Ojczyźnie i partii) zrehabilit0wani i przywróceni do pełnoW'artościowef,;O
życi:;. W celu naprawienia tych błędów konieczna jest Wasza osobista interwencja .v postad
dyspoz.}cji organom
wydar:ia odpowiednich
NKWD i Prokuratury, albo w poRtacl stworu11ia ~pecjalnej kom isji, która poważnie zajęła ··
by ~ ie tym problemem.
Nie wiem; za co zostałam aresztowana i tak
ciężkr, ukarana. Jako podejrzanfl dośw i adczy
wiel e„. Tego wszvstkiego było
łam ba rdzo
wi e .ei niż d os yć, aby c z łowi e ka winnego r.m11s i ć do przyznan ia s i ę Me tody Ir i ednak dei
nicz(::go nie doprow:oidzily, ponie\\ aż nie m i::iłam do czego się przyznać. Kol0giurr Wo jsko1,·e
nie mogło mnie sk a zać z powodu braku J ow odów, a Wyd z iał Specjalny skazał mni e n a
8 lar obozów. w któ rych trraz c rlbyw am k arę .
Mój adres: Mordwińska ASRR miej~c ow o s ć
Jawas. siu. poczt. 2.4.1 a, obóz NKWD. Wale"' tina Pikin a.
9 maja 1941 r oku" .

Czego nie

wiedziała

luźnych rozmowach dopiero po
wo1n1e. gdy dcw;edział się z
p ewnych źródel, że syn został
w l m:~rze zastrzelony M i ał pew ne wyrzuty sumienia. Nigcy
ich jednak nie cki:>zvwal.
Jasza spędził w lagrze 4 lata .,
N ie szczedzon·1 mu szykn'.1,
zniewag i udrę~'leń .
Swietłana Allilujewa stwi'!~
dza:
- „Jasza umarł. ?ak żyl, spoko1nie i godnie a jego śmierć

przeszla tak same niezauwa że
n ie iak cale ; eqo żvcie".

Józefa Stal ina
Drugi syn
Wassi li.i był od najmlocnizych
lat dzieckiem trudnym Krną
brny. poryWczy ; zarozumi'llY
przysparzał wychowawcom wiele kłopotów. Profesorowie slali
listy na Kreml. ~kar:i:ąc się na
nie,.nośnv charak:er Wassilija i.
nauw
postępów
brak
syna
brał
.Tózd Stal in
ce.
. n iei" o n·>kr'.> t;1ie na ctv,vanik ;
mvl mu gl oi,vę., nie S7t7ęrl7"JC b:i
t <1. '\' ob P rnr.ś<'i tal e.i rodzi!l'l
Nic t'J nie dnln Pn• liil wiec• syna do Al-ad ,., m ii Sztabu Genc·ra lne ~o w nq:eśw ' arlczen i u . 7t
dyscyplina
ry~or i wojskowa
Tymczasem
11yna wyprostują
Wa~si!ija otoczyli ciasnym na-

Walentina Pikina.

Nie udało się u s talić . czy list kn dotarł do
Józefa . Stalina. Zapłacić zań jednak musiała ,
realnja na list była szybka.
N " zachodnich rubieżach kraju grzmiała już
wpjua. gdy Sąd Najwyższy Mor<lw;ński c j ASRH,
po uprzedn im anulowaniu wyrcku Wydziału
Specjalnego, skazał Walentinę. P1kinę na 10 lat
pozbawienia wolności w obozie karnym, -przy
wyrebie.Jasu. razem z kryminalistami.
O wielu rzeczp.ch Walentina Pikina wtedy nie
wie1ziala. Nie wiedziała o tym, źe zostali jui
KC WLKZM, w 1
stra ... eni wszyscy sekretarze
tym i Aleksander K-0sarlew. Nie wiedziała, :::@
jego żonę, Marię Nanejszwili. wymęczoną
przesłuchaniami. po pośpieszmie sfabrykowanym
oskat żeni u, wysłano na 10 lat do Norylska, a
po drugim aresztowaniu - do Dmlinki. na zesłanie Nie wiedziała że Wiktora Nanejszwill,
1
jej ojca, rektora AkademH Handlu ereszto-

pił w marcu 1917 roku. W latach 1921-1921
w organach
p i as~ował kierownicze stanowiska

radlieckiego wywiadu w Azerbejdiamie i Gruzji. O'd listopada 1931 roku był sekretarzem
I sekretarzem
KC KP Gruzji a od 1932 roku 19~8
Okręgowego Komitetu WKP(b). Od
był k<.,misarzem ludowym spraw wewnętrznyc!-J.
ZSRR 9 lipca 1945 r. nadano mu tytuł marszał
ka Związku Radzieckiego. Aresztowano go, skazano i rozstrzelano w l!l53 roku.
-Mi alem okazję vrowadzic śledztwo w spraopowiada w ybitn/
wie l..awrientija B<!rii -

prawnik Gien·nadij Tieriechow. -
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Oczywiś<:H'.

j eg'o oficjalny życ i orys został zn jego ż ycia
by! j ednym z
sfals«owany. Lawrientij Beria
agentów kontrrewolucyjnej organi zacj i burż uc
w -4.zerbe jzyjno-nacjona1istycznej „Musawat'
cl-:a niP , co starannie ukrywal. Po :;ej ro.;:;grom 1eniu w kwietniu 1920 przeszed? do bol szewików
Czy w i ed ziol o tym Stalin? W ka żdym ra zi e posic hochszt aczątkowo Rrrii, wyróżniającemu
pleroici wydawało się, ::e zdolat zatr zeć ślady .
Jednn tytko go nieookOilo - archiwum wyw ,:i,du .Mu.mwa t". które pozostało qdzieś w pi t1Jn i corh Baku„. Dlatego - kontynuuje Giennad ij
T ie riechow - gdy Beria zostal komis arz em ludnwum spraw wewnętrznych i uzyskał prakt11cznie 1,lieograniczoną wladzę, rozkazał swojerru
zastępcy Mierkulowowi, aby dostarczył archiwum do Moskwy. Tak też się stało. Swoje dojak by to ~ i ę dziwnym wydawać Pie
,ęs i er
do samego momentu arc>s ztoBeri a
mogla,
wania trzymal t1 &iebie to gab·inecie, w sejfie.

Wspomina Walentina Pikina.
- Gdy już pracowalam w Kl)mitecil! Kontroli Partyjnej przy KC KPZR, nieoczekiwan.ie
wezwano mnie na konfrontację ze Szwarcmaktóry mnie onegdaj przesluchiwal w
nem

„sprawie kQmsomolców''.
- Czy znacie t~ kobietę i kiedy ją poznazapytano przesluchiwanego Szwarcliście? -

Czy to prawda, że Aleksander Kosartew
odbywa karę w obozie, pracując to la~ni?
zapytalem Szwarcmana.

żyje,

-

- Nie, to ni eprawda. Kosarir.wa r ozstrzela•
no 23 lu tegn 193[) r . - odpowied;· iał. •
- Jak ie by/o osratni r ż.11cz e nie Kosariewa •o
- K osari e w w ez.,·n ł mn iP , popiosit o papier
i o łówek. Datem mu je. N a pisał podanie do
StaE na. w którym informował , Ż<' n iczer;m nie
,iest winien. Prosił o utworzenie przy KC partii komisji, która przejrzałaby sfabrykowane
przeciwko komsomolcom spra-v.ry. Oddałem to
z nim
się
oświadczenie Berii. Zapoznawszy
Beri:-t zaczął na mnie krzyczeć:
- Czy on oszalał. ja mam o tym meldowad
Stalinowi ? ! ·
W porywie ~niew u ponvał pod.anie Aleksandra Kosar, »va . na strzępy, w yrzuC'ił je ' do kosza i powiedzial :
- Masz odpowiedź .
W „lentina J:>ikina b yła rów ii!!ż na rozprawie
.i a ko 5wiadek. Szwarcman przyzna! s i ę do win~' . Ze łzami w oczach prosił Pik i nę o przebaczen ie „ za to wszystko, co mu;iata przeżyć"
Nie wie d ząc n ic 0 swoim los ie, sekretarze KC
WLK ZM lat 1937-1938 me świarlczyli ani
przeciw sobie, ·ani orzeciw Innym Większość _z
ni ch zg i nęła. Ofiary te nie b v ły jednak daremne ">relniając bolszewicki, obyw;itelski obowią
zek. czynem swoim być może uratow ali życie
tysięcy dziew cząt i chłopców. La wrientij Beria
pr zeg r a ł . „Mlodzi eż0wy Pt}lCes" z&walił się!
Dz i ~!aj w Związku Radzieckim proces przebud cwy ma miejsce ró ,,· ni e ż w Y. omsomole. W
latach stagnacji dz i alalnoś"ć ·tej organizacji uległa ,poważnemu zbiurokratyzowaniu i sformalizow·rniu. Krytyka jej funkcjonowania miała
mi e jsce rnrówn o przed osbtnim XX Zjazdem
WLKZM jak i po nim. W procPsiP odzyskiwania przez Komsomoł wpływu wśród mlodziciy
istotną rolę o degrać moi;ia jasne karty z tru".ine.i hi&torii tej org:rnizacji.
Na podstawie artykułu Anah11ija Golowkows
z 7 nr tygodnika „Ogonlok" opracował:

,

HENRYK B. TYMIŃSKI

•

mana

pokrzywionych i polatanych bulai, Bulganin, mimster obroay,
usilowal przywroc!ć go · do po- • tach z cholewami Spoglądał na
dwie mosldewskie damy w korządku. Zagroził wprost ostryszt:Jwnych futrach . nie bardzo
mi sankcjami. Bez skutku. Wa~
wiedząc, o co nam wlaściwit
sili i zapijał się, v.ymyślał, brał
chodzi. Z tylu Wi$! ał za nim
na muszkę wszyslkich pa kol~i.
na ścianie wielki portret StaliZatracił poczucie rzeczywistof.na. Ojciec spoglodal na n.as
ci i nie umiał d-0iść ze sobą
v~rolciem. Czunieruchomym
do ładu. Wciąż mu się zdawało,
że jest pierwszy „po Bogu". . liśmy na sobi e to jego chmurne i badawcze spojrzenie. WasUparł się równie~, że Moskwy
silij, przyrzekając poprawę, b?o.nie 0puści, choć Nikołaj Bulgał, by§my pomogl.'fl mu wyganin wyraźnie te-go zażądał.
Pisal
dostać się n.a wolność.
Aresztowano )!{o w 1955 · r.
kiedy popijał w gronie rozba- prośby już wszęd:;,ie, ale napotkał tylko mur milczenia. Zwią
wionych cudzoziPmców. Niebażę się z Chi?°iczykami, krzyczal.
wem wytoczono mu proces. Był
oni mi pomogą„.
oskarżony o korui:·cję, przywła
der kółkiem nadzwyczaj zrę
przebywal w wi~Wassilij
szczanie społecznych funduszy
czni gracze.
zieniu do stycznia 1960 r. Wtedy
i trwonienie pańs1.wowego miePod zamaskowana, uniżonoś
to wezwal oo do siebie Chrun ia. Obarczono gci poza tym odcią posiłkowali się nim do whszczow. Wa&silij wyznal mi P•~·
powiedzialnością za uwięzienie
snych celów iak marionetk::i.
źntej ze wzruszeniem, że Ch·rui śmierć wielu niewinnych.
By zyskać jego poparcie u ojszczow potraktowal go jak syWspomniano o marszałku lotca. słali mu w ft>rmie podar11.a. Pod koniec i;óltoragodzinków konie na daczę i wciąż nictwa Nowikowie i generale anej rozmowy w cztery oczy owiacji Szachurinie. Obu zadep.owsze samochody. Obsypywali
baj zalani lzami, padli so.b ie w
bez
Stalin
Wassllij.
nuncjował
go orderami. Podsunęli mu alramiona . Zaraz potem zezwozwłoki przekazał sprawę dalej.
kohol. Ciągle zal~..r1y, nie m i ~!
marszałkiem i generałem ' lono bratu na powrót do MoZa
sil. by studia kontynuować. Za skwy, przydzielono mu daczę i
zatrzasnęły się wkrótce z huszyty w swej podmoskiewski ej
samochód, zape·u:niono generana d0 Idem więzieorme bramy. Zreha- ralską r e ntę. Żądano w zamian.
daczy. wychylał od
bilitowano ich oo śmierci .Tń
wieczora jedną butelkę po druby zachowywal sie przyzwotc1e
zefa Stalina i przywrócono do
giej.
i nie utrudnial życia innym''.
w
Zmarli
godności.
ych
daWTi
Na wieść o cięzkim schor7ela.tach siedemdzieslątych.
do podmoskiewsk!PJ
Rychło
niu ojca, zjawił sic,, natychm i a~t
daczy zwaliła się cala· ferajWerdykt opiewał na 8 lat
w daczy w Kuncewie. Pijany
na wesołych Gruzinów. Zabawiezienia. Wassiłlj nie wierr.ył
w sztok, usiadł przy stole w
wy, hulanki, pląsy I harce. W
własnym uszom, ~o takiego, on
przedpokoju z p0chyloną gloStc.lina mialby oczach wielu Wai;silij pozost1lł
Józefa
syn
miotać prze~lef.
wą Zaczął
Nadal nie „następcą tronu". Schlebiano mu
pójść do tiurmy?
stwa. nie omijają:: csób postni nadskakiwano. P·:iwrócily znów
pojmował, źe jest już niczym.
wio.nvch najW)"LP.J Oni go zaW 1955 r. odwiedzita go we stare dobre czasy. Upraszano
bili mamrota!, kogo jedn'.lk
gc1.zie odbywal go, by przeniósł słę do Gruzji.
Włod zi mierzu.
mi ał na myśli. nigdy j ~ sno nie
Zapewniano. że P"Zyjrnie się g0
kare. s iostra SwiE:tlana i 'jego
w sz:,·Oskarżał
sformułował.
honorami.
tam z należnymi
trzecia żona Kapitolina Wa<;s1slkich wkoło o wszystko. Najwillę w
Wybuduje się dl<.ń
liewma.
wiecei dostal0 sio lekarzom.
nadmorskim Suchumi. No jak,
Swietłana Allilujewa zanotoPo śmierci ojra zdjęty lę
zgoda? Przy jego boku znalawała:
kiem o prz.yszlość przegnał z
zła slę te'! młoda ! piękna Gru„ W ponurym gabinecie !Ledomu swą trzecią żonę Kap itodzfal za biurkiem kome1tdant zinka, ~otowa padażyć za nim,
llnę. szukajĄC ukojenia w nieprzerwanych pijatykach. Nilto- więzienta, drobnt1 blondlfll t4' ··choćby na kraniec Awh1.ta.

Tragiczny los.synów
Józefa ·Stalina
ze str. 1

WLKZM. Wyznaczy !. kto po k ogo pojedzie. Od
listopada prowa d z iłem ś ledztl~ c w sprawie
P ik inej i wtedy ją pozmalem.
- Czy st os ow al i ście wobec Pikinej niedozwolone metod y prowadzenia śledztwa?
- Tak, stosowałem. Wszystko, co wtedy stosow ano. Proszę obywatelkę Plkinę o wybac~~
nie.
~ Dlaczego po miesiącu przenieśliście Pikin'
do więzienia w Lefortowie?
- Na polecenie Berii. I jeszcze dlatego, te
w wię zieniu W!"wnęt rznym Nl<WD mimo dłu
gich „slój r k '' niczego nie chci a ła · powiedzieć.
- Co ze znała i kr go o bc ią ż,vła w Lefcrtowi~?
- P iki na ni e zł o7.yła 7.adnych 7e7.l14ń.
- Jak ie m at eri a ł y o bc i ą ża ją re Pikinę b y ły
p o d~t ;;wą jej aresztowa.ni a?
- Żadn e , oprócz rozka zu aresztowania Piki•
ne j w ydanego przez Berię.
- Dlaczego usiłowaliście wyd0stać z niej zeznania przy- pomocy niedozwolonych metod?
- Gdybym nie robił tego, co mi kazali Beria
I Kobulow, znalazłbym się tam. gdzie on111 by-

29

c12 l i ś mierci"!

ataki psychiczne.

dni pojedynczej c eli„.
10 lipca roku 1934 Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR podjął uchwal~. której pkt. 8

2'7 listopada 1938 roku mnle, Rodosa I Arwezwał Beria i dał polHenie, aby 23
listopada ar e s z tować by łych sekretarzy KC

-

Ażycie toczyło się nieprzerwanie dalej

·

ponieśli ~mierć.

szatską

ła.

ni ~

~40

w obozach lub

Gdy nieco ochłoną! l oprzytomniał, uległ błaganiom dz leci i wesołe towarzystwo przegnal. Wyjechał na kurację odwykowa, do Kisłowodska.
Gromada radosnych Gruzinów
go i tam Na ich wydziałała świetność rodu i nazwisko Wass!lija. Zacz~,_
ły się całonocne hulanki i znbawy. Biesiadom nie było koń
ca. Władze zareagowały stanowczo. Wassilija odstawiono do
Lefortowa, gdzie mia~ odsiedzie~ resztę ~~ej 8-letniej kary Dość poblafania, zawyroprawo mu5i
kowała Moskwa,
ws:tystkic:h
równe dl-.1
być
Wassilij opuścił więzienną c el~
już ostatecznie wicsną 1961 r.
Przez te lata stał się w ::akiem. Gdy go zwełniono, był
ruiną. Stwierjuż człowieczą
dzono, że cierpi na marskość
wątroby, ma wrzody na żołąd
ku, jego organizm jest krańco
wo wyczerpany nadużywaniem
alkoholu. Mógł s j ę teraz osiedlić gdzie tylko zechciał. Lecz
wrota Moskwy ; Gruz ji m;al
przed sobą wmknięte. Wybrnl
Kazań i tam zamieszkał z Maszą. pielęgniarką , poznaną podczas szpitalnej kura cji od wykowej. Ponowni ::- przydzielono
mu przestronnv .lednorodzinny
domek I zapew.niono gener<:l-

dopadła
obraźnię

ską rentę.

Zmarł 19 marca 1962 r. Sko;\czyl akurat 41 lat. Otóż po kilstracił
kugodzinnej popijawie
przytomność i j.ui nigdy jej nie
odzyskał. Od dawna zalewał si<~
na pusty żołądek. · A to zaw sze
jest początkiem szybkiego na
ogół koóca. Za trumną pos:dy
jego dT.ieci, siostra Swietłana i
wierna do ostatnich dni Kapitolina. Poszedł też cały bez mała Kazań. Nieprzelici;one tłu
my wpatrywały slfl w córk~

Józefa Stalina i w dzieci jego
syna w milczącym i nabożny:n
zdumieniu.
Na cmentarzu w Kazaniu
wznosi się grobow;ec generała
Wassilija Jossipowicza Dżuga
szwili. Na życzen;e Maszy WY•
ryto na nim pretPnsjonalny napis „Jedynemu".
J eszcze Swietłana Allilujewa:
się

ofiar~

lo&a
wytworem
wladzy, tego, co dziś zwie się kultem jednostki. T en kult umoż liwil mu
zrobienie blyskaw1cznej karieru. Gdy wubuchla U'o.?no. Wnssili.i mial 20 lat i byl ,iuż kapitanem. Gdy w 0,; 110 się skoń
czyla , mial lat .24 i b11t już gemianowtlnerałe m . W 1941 r
no go dowódcą awiacji moskiewskiego okręgu. Windowano
oo wciąż wyżi;ij t wyżej, nit
zważając na jegc zdolności i
przygotowanie. A bul przecid
pijriwtedy na!ogou:ym
.?uż
kiem".
.„Wassilij stal

Byl
okoliczności.
potężnej machiny

i

Tyle
Trafiła

córk;:i

Józefa

Stalina.

Oczywiście
prz e !r, żeni Was<illi-

w sedn o ?

Onl wszyscy,
ja, robili wszystko, et> leż:iło
w ich mo żliwp ś ciach, by Stalinowi s i ę przypodvbać i zaskarłaski. Wz1ot
bić sobie jego
Wassilija by! piorunujący. Upadek straszny. Juf tak bywa.,
że co wyrasta zby', wysoko, ła
mie się szybk~ •

JAN BĄBIŃSRI

•
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je mieszkanie

baran6w'', gdy~ nie wie lewic&
co czyni prawfca. Panu J.P.
chodzr konkretme o to, te raz
podaje się w prasie f tv, it ceny umowne mają być podniesione jedynie do 25 procent, :i
potem minister Samojlik w Mopitorze Rządowym oświadcz:i,
że te ceny mogą dojść nawt"t
do 30 procent. I jak - zapytuje pań J.P. - naród· ma mieć
zaufanie do wł:1d7y?
Na zakończenie dyżuru zadzwonił pan M.K (zastrzegł. że
jego dane pe:rsonalne są wvłącznie do wiadom0ści redakcji)
i powiedział, że , . Odgłosy" dużo
„bialym
poświęc&ją
miejsca
plamom" w ZSRR To dobrze.
A czy nie należy 1ająć !>ię polskimi .•białymi plamami"? A
jest. tego sooro. Kiedy zostaną

będzie czekać jechoć.

sza.e co najmniej 5 · lat,

,

Na twój telefon czekają redaktorzy:
24 marca
DARIUSZ DOROŻY8SKI
10-16
31 marca
PAWEL TOMASZEWSKI
10-16
Jak zawsze na reporterskim
tak i ty,n razem telefonowali ludzie. którzy albo
atraciH wszelką nadzieję na zaspraw, all.Jo
łatwienie swoich
dlatego, iż nie umieJą obojęt
nie przejść obok absurdów, jakie przynosi dzień powszedni.
którzy
Wreszcie byli 1 tacy,
chcieli_ z k!imś po prostu pogadać. O tych ostatmch w swoim
sprawozdaniu nie wspomnę, jak
nie wspomnę o tych, którzt
życzyli mi wszystkiego najgorszego, ponieważ uważają, że cale zło w Polsce jeat dziełem
dziennikarzy. Tedy do rzeczy.
Jerzy Kałużka zgłosił mi o- .
temat do rozmowy;
aobiście
mieszka w Zgierzu pan Włady
slaw Lubnar (dla tych, którzy
rozw,rnzywan1em
się
zajmują
rebu.c;ów, szarad, logogryfów
itp. nazwisko to należy do klasyków tego rodzaju rozrywek
umysłowych), CZ.lowiek niezwykle ciekawy, globtroter, 21nakomity gawędziarz. Powinienem,
sugerował mi J.K„ koniecznie
umieścić go w moim rejestrze
"Rozmowy z ciekawymi ludźm;_ '
przyjąłem.

Pomyślę

Henryk Kokociński miał mi do
przekazania trzy sprawy: pierwsza dotyczy buciowy pawiloustugowych w okolicy
nów
Dworca Ka!lskiego, a m1anowi-cie u zbiegu alei Włókniarzy,
ulicy Kopernika 1 Karolewskiej.
Tam krzyżuje się 6 linii autobusowych i 6 tremwajowych.
Tysiące ludzi uda~e s i ę tędy na
dworzec. A przecież człow;eł•
w podróży chce czasem ..-:oś
zjesć, częściej napić się herbaty czy innego piy:riu orzeźwia
jącego. Gdzie to ma uczyn:ć?
Czy w jedynym parzę „ Wars '.
gdzie nie ma nawet na czym
usiąść? Sprawa druga: rażą pa:
na H.R. drewniane płoty prz.::na krancow1rncr.
ciwśniegowe
tramwa1owych. ~11 oh.} dn;;,, :o
sall1<Jchody, które te płoty przywożą. wjeżdżają wi,rost na ciudniki niszcząc plyry. A czy nie
można byłoby posadzić jakiegvs
żywopłotu? I tan;ej, i ładniej,
. Trzecia sprawa: w buaownictwie pracuje się bez rachunku
Polega to
oszczędnościowego
m.in. na tym, że z1erruę spod
wykopów wywozi się daleko poza Lódź zamiast ją rozsypywać
bloków, co
wokół przyszłych
transport.i
dałoby oszczędność
(paliwo, ludz,ie), a także zwyczajnej pracy, bo przecież 1 tak
potem ziemię prLywozi się, l.Jy
ją rozsypać między blokami...
gratulował
Ro111an Górecki
mi artykułu dotyczącego · cmentarza żydowskiego {Piszę o tym
rumieniąc się niczym panna), a
jednocześnie zgło1<ił propozycję,
aby w Lodzi powołać Komi •et
Ratowania Cmentarza Żydow

skiego. Ten cmentarz. mów l.
to nie tylko zabytek kultury ży
dowskiej. ale to także zabytek
kultury polskiej.
zwróElżbieta .Karmolińska
ciła się do naszej redakcji i
niecodzienną, ale iakże ludzka.
sprawą. Jej mama była dekoratorem 1djęć w FHmie Polskim.' W ubi egłym roku wyie· chała z ekipą do Czechosłowa
cji i tam nagle zmarła (29 pa!dziernika). Nie miejsce . tu, . bv
opi svwać perypeLe związane ze
sprowadzeniem zwłok do Polski. Ale udało się. Mamę pnni E.K. pochowano. Ale tylko
w sensie fizycznym. W papit--.
rach administracymych żyj~ i
co 1akiś czas na Jej iln.ię przychodzą różne wezwania. zawiadomienia, dokumenty (ostabn;o
służba zdrowia zażądała Od kobiety zmarłei pół roku temu, aby zgłosHa się pilnde do przychodni w celu orześwietlenia
A sprawa jest pro·s ta:
płuc!)
władze czeskie wydały zwłoki
n ie daią<' natnmia... t żadnych do·
kumentów. w tym aktu zgonu.
Monity rodziny w konsulacie
polskim w PradzP. jak dotąd nie
daią rezultatów Pani E.K. pyta więc, po co są nasze konsulaty. skoro nie przychodzą rodakom z .Pomora?
Jerzy Kucbar!!kl z Konstantynowa {na moim poprzednim
dyżu rze opowiadał mi o swoit>h
pervoetiach z paczka z zag ·~n
nicv . która choć nie była uszkod:wna„ iednak iej zawarto§ć
uleizla znisz<'zenm i pr-;r7ta nie
jego pretensji\.
chci ała uznać
Okazuje się, że otr:rymal odszkodowanie, natomiąst n:e otrzymał odpowiedzi na swą ska„gę
zażaleń.
wpisaną do książki
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godz.

mlesiięcy I dyrekcja OPoczty i Telekomunikacji
w Lodzi odpowiada, że skarga
J.K. jest ciągle w trakcie załatwiania. Pan J K. dziwi si~.
My też.
Marek Raduszew;k.I zadzwonił, bo przeczyta! mój , artykuł
dotyczący cmentarza żydowskie
go w Lodzi (kiedy mi za to

Mlj'a li

dyżurze,

Propozycję
nad nią.

godz. .

kręgu

dziękował, oblałem się rumień
cem dziewiczego zażenowania\
i chce podjąć się pracy na rzecz
tegot cmentarza. Skierowałem

pana M.R. do Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Lodzi.
Aneta Karolak nawiązała clo
rozmowy z prezesem Lódzk!ej
Spółdzielni Mieszkaniowej, opublikowanej w •. Odgłosach", w
rozmowie prezes
której to
stwierdził, te w Lodzi na mieszkanie czeka się „zaledwie"
14 lat. Pani A.K była nie tak
dawno w swojej spółdzielrtl, tj.
„Bawełnie" na zebraniu i t:im
dowiedziała się, te ona na swo-

jest członkftem od 1975 r. J'lk
to jest, pyta, że jeden z bonzów móWI! co innego a drurl
jeszcze co Innego? To wprowadza jedynie w błąd, wywofuje
sporo zamieszania i daje n'ldzieję, która okSłZuje się zwvczajnym mirażem.
Maria Malecka z Wielunia.
ul. Wojska Pol>kiego 43 ko:l
98-300 nie telefonowała, lecz
przyjechała do red;:okcjL A ;e.l
sprawa jest skomplik'owana i
- znając realia - nie do rozwiązania w ramach istniejących
możliwości naszej służby zdrowia. Jej syn Kuba choruje na
dychawicę oskrzelo·wą i wym:iga nie tylko intensywnego leczenia szpitalnego, lecz i drov:,;;/ ś nione?
gich lekarstw pochodzenia zagranicznego, takich jak .,Aln- • I jeszcze iedl'J.O: ponieważ nie
vac" oraz szczeownki HDM telefon..i
odb'erałPm osobikie
Bencard. W odoowiednich o ia- od pan i Kozłows~ie,i z ROM - ·
poiuzarowia
służby
cówkach
4 (sorawa dotyczy skargi złożo
formowarno panią M.M., że tenej nam przez Ja.eka Perka)
go typu leków się nie sprowa- bardzo proszę o ponowny kondza, bo kraj n1e ma dewiz. Mat- takt ze mną lub ~ kolegą, kt!ika małego Kuby jest bez wyj- ry bę:lzie pełnić t"yżur repo:-ścia. Wszelkie próby zdobyc:a
terski w najbliżs1y czwart·"k,
dolarów po • przy1woitych ce- tj. w dniu 21 marca br.
nach oraz zdobyc a potrzebnych
leków w instytucjach charytatywnych nie dałv rezultat:Sw.
Niewiele moglem pomóc pani
EUGENIUS7
M.M .. gdyż sam p::-z.eżywam podobne kłopoty ze swoim wnucz-. IWANICKI
kiem (także Kubą) Jedyne co
mogę uczynić dla tej kobietv,
to zwrócić siię do naszych czy-·
telników o pomoc. Kontakt Maria Małecka. 98-300 Wielw1,
ul. Wojska Polsk;ego 43.
Józef Pawlak uważa, że wła
dze traktują naród „jak strldo
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Poddębice).

w Łodzi, ul. ZbiorCT.a. 19a

OGŁASZA

źe w dniu 1ł kwietnia 1988 r. o godzinie 10 w siedzibie Biura Projektów „Biprowtór" w Łodzi, ul. Zbiorcza 19a odbędzie się
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaź samochodu ęsobowego marki „Fiat 1!5p" - 1500, rok prod. 1981, cena
WyWoławcza 500 tys. złotych.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny
wywoławczej w kasie Biura Projektów TKN s W „Bi.pr·qwtór" w Łodzi, ul. Zbiorcz.a 19a, najpóźniej w przeddzień przetargu.
Samochód zgłoszony do przetargu można oglądać na terenie Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przetwórstwa Surowców Wtórnych „Wtórpol" w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 55 /61 w dniach 11 i 12 kwietnia br. w goclzinach od 12 do 15.
rzeczoznąwcy
Zainteresowanym przedstawiony zostalllle do wglądu protokół
PZM otu.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo oclstąpienia od przetargu lub jego unleważnienie bez podania przyczyn, jak również nie bierze odpowiedzialności z.a wady sprze.
danego pojazdu.
Przetarg odbęd~le sie zgodnie z zarządzeniem ministra komuniikacj.i z dnia 26
listopada 1982 r. (M. P. nr 28, poz. 250).
846/k
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s)'9temu wynagrawysokie z.ar-0bk! wg
~
dzania
wyjazdy na budowy eksportowe prowadzone prze%
~
kombinat do Libii i ZSRR (Gruzja, ~toni.a, Krym)
~
poclwyżsr.enie kwalifikacji zawodowych
~
liczne świadczenia s<>ejalne
~
zamiejsco~ mpewn!amy s.ółówk,.

Kombinat nie przyjmuje pracowników
~ pracy.
~

ośrodka

Spółdzielcza Agencja Turystyczna

epraw pracowniczych,
przy}muje
8 ul. Piotrkowska M, tel. 32-62-05 lub 32-91-40 wewn. 204,
posiadać
~ kandydaci spoza wokwództwa łódzkiego muszą
~ skierowania z terenoweg,o wydziału zatTudnrenia.
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ł
techników budowlanych
S
majstrów budowlanych z praktyk'
~
kierownilków koordynatorów w dziale procluikcjl
S
specjalistów ds; kosztorysowania
specjalistów ds. przygotowania produkcji
tpecjalil'!tów ds. kontroli jakości w zakładzie produkcji
prefabrykatów
specjalistów ds. kosztów
inspektorów ds. z.aopatrzenla
referenta ds. socjalnych

S
~

~ ==:
§·
~

ZATRUDNI NATYCHMIAST:

cieśli

S

§
=
§
-

KOMBINAT BUDOWNICTWA OGOLNEGO
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_Generalny Wykonawca Budowy
I 1 IKA MATKI POLKI
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spraw pracowniczych tel.
informacji udziela
:-52-79-11 w. 93.
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MONIKA MA'fuSZAK

Bliższych

ds. energetycznych
suwnicowych
maszynistę lokomotywy
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Wśród atolów snują się dziwne postacie. Rozglądają się po 1&·
zabieraj1ti
li, zatrzymują tam, gdzie stoją nie dojedzone PQrcje,
resztki do toreb. Pewnie dla psa. A może prowadzą małą gastronomię? Odwr:ócenie uwagi od własnej porcji jest ryzykowne, bCJ
nagle ni· stąd ni zowąd nad talerzem pojawia się brudna łapa.
bierze w palce resztk 1.„ zji.da je.
Czy rzeczywiście nie stać tych ludzi na kawałek chleba? Nie•
którzy sprawiają wrażenie zupełnie normalnych, przeciętnych luI
•.
dzi.
Względnie przyzwoicie ubrana kobieta po zjedzeniu resztek :r.
ki·l ku talerzy ·,vyjmuj~ z torebki szminkę, odnawia makijaż i jak
gdyby nigdy nic opuszcza „Balaton". Cóż to są za ludzie? Rozmowy z przygoclnymi konsumentami, kasjerką, panią sprzątając,
naczynia ze stołów. a nawet z kierowniczką zakładu potWierdza-<
ją przypuszczenia. Więknośc owych nieproszonych gości to rozma•
ici wykolejeńcy, ch-0rzy psychicznie, zdegenerowani. Sypiają na.
klatkach schodowych, a wszystkie pieniądze wydają na wódkę.
buszują po
Dlaczego nie chcą lub nie mogą pracować. czemu
śmietnikach dlaczego śpią na dworcach? Czy wszyscy są samotni, nie mają rodzin? Co sprawiło, że stoczyli się na takie dno?
Wiele pojawia się pytań na które brak odpowiedzi. wiele jest
od1JOl'ded1 i. które n 1 c7ęgo nie załatwiają i niczego nie zmien ą.
Czy zdajemy sob.ie sprawę z istnienia niemałych obszarów ludz·
kiej nędzy w centrum miasta, być może także tuż obok nas? Pora podjąć sensowne kroki. aby· ~b:orowość takich ludzi, jak cl z
,.Balatonu" nie pow:ękS7.ała się. Jedni powiedzą, że nalerży zmus;d
przymusu.
ich do pracy. inni będą optował! za innymi formami
jeszcze inni uznają ich prawo do wyboru ~kiego życia, jakie sa•
mi chcą prowadzić. To kwestia wolności człowieka do ksztatto•
wania swego indywidualnego losu. Niezależnie od sposobów roz·
wiązywania tego zjawiska. musi ono niepokoić. w-ywoływać uczu•
cie sprzeciwu wobec takich form egzystencji ludzkiej, niezależnie,
czy subiektywnie zawinionych przez poszczególne jednostki, cz1
też będących efektem niedostatków naszego życia zbiorowego.
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ZAKLADY IGIEL I CZĘSCI DO MASZYN DZIEWIARSKICH
„F A M I D"
w Lodzi, ul. Wersalska 50
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wozuy łwląteczne w okr~le Wielkanocy (s pełnym wyiywlenlem lub łylko 1
noclegami) w a.trakcyjnych miejscowościach f6rsklch (Rabka, Szczaw&, Szczyrk,
Wisła., Krościenko)

wyjazd narcla.rski (autokarowY) w dniach

1--4.0ł.88 (hvlęta

wielkanocne).
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uprzejmie Informujemy, le Jul pnyjmujem1
wozas6w I kolonu w sezonie letnim 1988 r.
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Informujemy, ie 1pec,talnte dla młod%łeb n!'olneJ orranlzuJem::r Imprezy W'J·
cleczkowe wg Indywidualnych :tyeze6 klienta (niskie made na Imprezy w formle raJd6w pieszych w 16rach).
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To nie jest wina Jana Eąbińsklego, te tak poplątało 11łę 1 datami śmierci Józef.a Wissarionowicza Dżugaszwili Stalina. Plątało
1ię to już od początku. Oficjalnie u <fatę śm~ll"cl generalissimusa
uważa się 5 ma:rca 1953 roku. Aliści- jut wówczu było wiadomo,
te chorował, miał wylew krwi do mózgu i mógł umrzeć wcześniej
niż podawał komunikat. Takie zreszt~ poglosk>i rozgła!!zall zagraniczni korespondenci akredytowani w Moskwie, a powtarzały je
polskojęzycwe radiostacje. We Włocławku s tego powodu da.
szło do rozprawy sąaowej.
Niemal na placu Wolności, a dokładnie przy wylocie z tego
placu ulicy prowadzącej do dworca, znajduje się kwiarnia. Należała ona ongiś do dość zamożneJ i dobrze ustosunkowanej rodzi.n y C. Zrozumiałe, :ie w tej rodzinie, która na rewolucji duWissarionowicza, ani t ym
żo straciła, nie kochano ani Józefa
bardziej rewolucji. Wnukowie pana C. chodzili wtedy do szkoły.
Ze s•t arszym spotykaliśmy się na ta!l'asie Klubu Wioślarskiego,
Właśnie
pięknie. położornego nad ujściem Zgłowiącz,ki do Wisły.
od niego dowiedzieliśmy, się, że młodszego jego brata, Piotra P„
· zatrzymano :i:a głoszenie wrogich plotek.
Piotr P. był uczniem przedmatuiralrtej klasy w Gimnazjum Ziemil Kujawskiej . W etzasie dyżuru uczniowskiego namalował sobie na opasce litery „MP". Wypisywał jakieś głupie - nie pamię
tam już Jakie - hasła na tablicy. Ale najważniejszym powodem
aresztowania był fakt, i ż podał w wątpliwość datę śmierci Jórefa Stalina. Wedle niego Stalin miał umrzeć wcześniej nlż po·
dały to gazety.

Sprytny adwokat!

i niemrawy prokurator

odnosząc

Pod

prąd

Polka potrafi!
Ze Polak potrafi. wiedzi ałem
n iemal od urodzenia, czylii o·i
przed wojny, a JUŻ absolutnej
pewności nabrałem po uroczyużytdo
oo daniu
stym
PomKatowicach
w
ku
Pracy
Centrum
n ika-Huty
Ojca Po·l aka, kt0rej to huc!e
jak ni e gdy ~, .
już nie piosenki
nie tylko sążniste artykuły w
gazetach, ale całą książkę poświęcono . O tym jednak, że potrafi również Polka, prze!wnałem się dopiero całkiem medawno. Wcześme.i nigdy bym
na to nie wpadł. Za głupi byłem, żeby coś takiego choćby
Sk<id! Wszystkie
podejrzewać.
znane mi kobiety ·(Z wyjątk i em
Marii Skłodowski ej-Curie i mJjej żony) traktow<?łem jako typowe nieudaczniczki . n iedorajdy
i - za przeproszeniem - k·1
ki życiowe tuc:l7.ie·i, ofiary mę<>
kiego terroru, przE::d którym sb:zeż każdą z
myślałem
nich Panie Boże i Ligo Kobiet
jak najdłużeJ. Tymczasem obyłem w błędzie.
kazało się Nie doceniałem tych delikatnych, budzących \\ e mnie litosć
i wspólczucie isto~ek. Nie wir:rzyłem w :eh ·zdoiności , roz!e-

„_

Wiedzieliśmy

wówczas,

że

"Wolna EU.ropa",

„Głoe

Ameryki"

i chyba BBC coś takiego mówiły. Ktoś nam o tym powiedział. W

wielkiej tajemnicy ocz.ywiscie. Moglismy więc podejrzewać, że
Piot.r .I:', stamiąa <.;.L:erpal swoie „rewelacje". W jego domu musiano pilnie nasluchiwai: zc!głuszanego głosu tych radiostacii. By~
11smy więc ciekawi, jak przebiegnie proces.
Piszę: „my", gdyż stanowiliśmy zgraną paczkę koleżeńską, spotyKającą się wówczas JUZ tylko w czasie wakacji. Nie pomnę, kto
był wowczas na wakacjach we Włocławku, a kogo jeszcze brakowalo. Ale pamiętam, że pl'zyjechał już z Moskwy Zdzisław Cac-.
kowski, który tam studiował fi!ozouę. Z Łodzi zawitał Ignacy
Gajewski, który na UŁ. studiował pol onistykę. Jego brat Andrzej,
zwany Lelkiem, albo zdał maturę w 'l'echnikum Mechanicznym,
albo był już studentem I roku Politechniki Warszawskiej.
gdyż rozprawa była jawna. Toczyła
Poszliś'my więc do sądu,
się dosć długo i była nudna. Aż nadszooł moment, gdy prokurator zapytał, jak to było z zakwestionowaniem daty śmierci Józe·
fa Stalina?
Zapadła cisza.
Młodociany oskarżony nie kwapił się do odpowiedzi. Sprawiał
wrażenie trochę zagubionego· w tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. Cisz.a się przedłużała. Pr:z.erwał ją adwokat oskarzonego Był to doświadczony >ądowy wyjadacz, który stawał w nieje a nej sprawie. Prokuratorem był młody człowiek, pewnie po
kursach prokuratorskich, w każ.dym razie widać było, że cała ta
zawiła procedura sprawia mu duży kłopot.
Rodzina C. znana była we Włocławku oraz dob.rz.e ustosunkowana. Nic więc dziwnego, że wybrano dobrego adwokata, a i sę
dzia nie · miał zamiaru być niebywale surowym. Być może też był
jakimś znajomym rodziny C. Patrzył, jak i my, z dużym zaintedumny z.e swego
który był
iresowaniem to na prokuratora,
„strzału", to na adwokata, .któiry zbierał się z ociąganiem do odpowiedz.i. Ruchem ręki powstrzymał podsądnego. Wstał powoli.
Rozeirzał się po sali. Poprawił togę. Wsżystko to dawało mu czas
do namysłu.
Zupełnie nie ro- Wysoki sqdzie - powiedział wreszcie. -

zumiem oskarżenia pana prokuratora. Przecież pan prokurator
tak samo dobrze wie, jak i Ja, 3ak rowmeż Wysoki Sqd, ze do
W l oclawka dociera j ą gazety antydatowane. Czyli to , .co w Warszaw ze ~ Bydgoszczy ukaże się d z iś, do Wloclawka dotrze dopiero jutro z jutrzejszą datą Czyż tak nie jest?
Zaiste tak wówczas było „Gazeta Kujawska", która docierala
do Włocławka, a która była mutacją „Gazety Pomorskiej", · była
antydatowana. Drukowała się wcześniej i część wiadomości, które
nadchodziły później już się nie mieściło. Czy tak było z wiadomością o śmieirci Józefa Stalina - nie wiem. Nikt tego zresztą nie
sprawdzał.

·

Wrażenie

było

ogromne.

Można

byłoby

powiedziieć,

że

zlwra-

nieliśmy, gdyby nie Wysoki Sąd, który nie ma prawa 7lbarahieć„
Więc myśmy zbaranieli , łącz.nie z prokuratorem, którego zbaranien .e było do kreciej potęgi. Wysoki Sąd wykazał tylko nieznacwe

zdziwienie i lekki podz,i w dla adwokackiego sprytu. Wysok Sąd
juz wiele widział i nie miał prawa się dziwić. Wysoki Sąd czekał teraz na r i pootę prokuratora.
Ale jak w s pomniałem prokurator zbaraniał I to tak skutec·znie, że milczał, ważąc widać w myślach koronny argument adwokata. A adwokat zadał pytanie i czekał.
prz:ysprzemówił wreszcie prokurator - Wysoki Sqdzie naję rację panu mecenasowi. Do Włodawka. istotni• wiadomości
docierają

z

opóźnieniem.

za.pytał mecenas.
Czyli zarzut odpada? - Wysokie S4dzie - pro-kuratoT a.ię 1kronił zarzut.

-

wycofuję

ten

Byii5my tym z.askocz:eni.
Po południu na tarasie Klubu Wioślarskiego
przelJieg rozprawy Nie wiem, czy pr-Okurator

komentow&!iśmy
miał pretensje do
p rnw ::idzącego śledL.two. że zaniedbał właściwego przygotowania.
A le mysmy mieli <luzy zal do prokuratora, że tak łaitwo dał s i ę
zbir z pantałyku. Nie żebyśmy byli przeciwni Piotrowi P. i ży
c z:yl1 mu najgorszego Ale spodziewaliśmy się ostrej walki na

a r gumenty. a tu taki
-

niewypał.

Trzeba było powiedzieć -

ie takie

wiadomości rozgłaszały

wymądr.zał się któryś
rozgłośnie.

z nas -

wrogie

- Ba. ale w sądzie trzeba to udowodnić, nie tylko powiedzieć.
A jak udowodnisz to, co radio mówi!o kilka miestęcy temu.1 - próbował uspokajać ktoś rozsądnie}szy.
W końcu machnęliśmy ręką na klęskę prokuratora, bo tak ją
odebraliśmy i poszliśmy popływać łodzią po Wi$le. Latem najlepiej
s i ę ptywało pod wieczór, gdyż już słońce zbliżało się do horyzontu.
Ocl wody ciągnęło chłodf'm. Na korty w 1 chodzili tenisiści.
Po 30 latach od tarrtego procesu nie pamiętam dokładnie wytoku. a le chyba był do~t: łagodnY.· Rok odosobnienia z. za·w ieszenirm Piotr P. opuścił pózniej Włocławek i w innym mieście zronie wiem. Nasze drog i
bił maturę. Co się dziś z nim dzieje z jego starszym bratem rozeszły się chyba w 1953 roku. Myśm y
coraz rzadziej za::d;.idali do Włocławka. On tu został. poszedł do
jakiejś pracy. A może później skończył studia? Nie wiem. Niędy
Nie pytałem o jego 101iy i nie był
już i;o więcej nie spotkałem
bym sohie o nim przypomniał, gdyby nie sprawa :i: datami śmier
ci Józefa Stalina „pokręcona" przez Jana Bąbińskiego,
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wiedzę

głą

w:v.iątko\\'O

o~.u

umiejętność

logicznego

myśle-

n ia.

te tak

przy tym -

powiem -

pełny suk~s.

pieniędzy, nio nie robić.
W pierwszym rzędzie udało
U nas posiadanie większych
byłego
się jej wyeksmitować
pięn!ędzy nie jest przywilejem
męża z mieszkania. „odziedz!większości lud7.i,
dominującej
czonego'' przez niPgo po :rimarrównież nasi emeryci nie stanolej babci, którą cpiekował s ; ~
wią tak dużego otlsetka ludnobył w ostatnich latach jej ży
cia. Następnie oddala dziecko . śoi. jak na Florydzie, mamy
przecież mnóstwo dzieci. ml-0do żłobka, a sama poszła do
dzleży i ludzi w wieku dojrzapracy, żeby mi eć kartki o:.-nz
Bbiska upowszechnienia
łym.
bo choć, alimenty
pieniądze,
jest natomiast cecha: nic nie
dostała bardzo wysokie, to ;erobić.
dnak nie na tyle, by tylko za
nie przeżyć z dzieC'kiem r wierJeśli nie faktycznie to przynymi przyjaciółkami, a na r'.ldziców liczyć przecież już ni~ najmn~ej jako !deal powszechnie
mogla. Zgodnie ;, planem n i ~ akceptowany. Z tc1 latwo zauważalnej niechęci do pracy wypopracowała jedna!{ długo, gdyż
wkrótce związał<: się z nie ja- nika tym większy niedostatek
kim Janem W„ ;:. którym też wszelakich dóbr doczesnych, a
w konsekwencji skłonność 'fo
dziwn ie szybko za;,zla w cią;~ę.
w 'ecznego, jałowego narzekania
Ponieważ Jan W. dysponow3!
oraz do r.awiści pod adresem
samodzielnym mirszkaniem, ielepiej sytuowanych. Móglby'11
szcze p1ied urodzen iem drugiesię tu plątać w tych niezbyt
go dz iecka prze~rowadziła fr~
jasnych wywodach jeszcze dłu
do niego, zaś swój pokój z ku•J„wypu ś ciła''. Slubu
clm: ą
go, ale chodzi mi głównie o to,
oficjalże na naszym gruncie, w naczywiście nie wzięli szym kraju, jeste§my także
nie, bo Anna S boi się 1uż
teraz instytucji małżeństwa i świadkami smutnej prawdy o ·
woli pozostać w0lna. a nap. ;:i-· przechodzeniu nier.ormalności w
wdę. ponieważ musiałaby odnormalność. Człowiek niezaw·stny, lubiący pracować, życz:i
dać mieszkanie spćldzielni i '1ie
mogłaby liczyć na ""k wysokie
wy ludziom, czkwiek nie najakie pr:<:9'sługn
świadczenia,
rzekający od świtu do nocy na
ją jej , kiedy w dol:ument'lr:h
wszystko, co podleci. wybija się
figuruje jako samotna matl\:a spośród otoczenfa przecież jak
dziwadło! Zauważc:e tylko w ja
z dwojgiem dz'.eci.
kich fatalnych sytuacjach, nieCzy Anna S. jest szcz~śliwa? moralnych,
patologicznych.
niezdrowych. pada nagle z czv- Ależ tak - powiedzial:i
słowo: „to przecld
ichś ust
niedawno moiemu svnow; normalka!"
teraz stać mnie na wszystko,
wyn;:ijętam kobietę do dziecka,
W takiej „normalce" też me-·
choć do pracy i tak pewno
ina żyć, czego p•zyklady maprędko nie uójdę bo Jasio iest
my w dzisiejszym świecie. Ale
rzemieślnikiem i bardzo mnie
straszno pomysler, że za niekocha. A gdyby co, to wciąż
wiele dziesięciokc1 jakiś przy~
przecież mam swói własn~· kr1t
bysz z dalekich stron po odi takie dostanę alimen ty. że wiedzeniu krainy nad Wisłą, !'laspokojnie dam sorie ratlę. Wła
piszP potem repC1rlai pod tydza ludowa nie pczwoli skrz·/„Dolina ś1Ppców".
tułem
wdzić matki Polki

Weźmy choćby taką Arunę ::, ,
rówieśnicę mego syna, z któ-

stawtala
rym na pod~\ órku
pie.-wsze babki z piasku. N 1e
szlo jej to aż ża, bylo patrze.:.
Rodzice załamywali ręce z rozpaczy, prosili, błdgali, żeby s , ę
wstyd „że laKa
postarała, bo
duża dziewczyn!rn.„". ob1ec;_y v. llli tort z ananasem (to taki "Jwoc, drogie dzieci), mówiącą
1ia
lalkę, futerko ;1, norek me. Bablu me chc.aiy ~ : ę tr;;y mać i już, a gdy nawet któraś
wyszła cała z wiac.erka, to Jlł
kaś taka kos1a wa, pokraczna,
niewydarzona.
W szkole male1 Ani też się
nie wiodło. Dwój~ łapała La
dwóją, co mamusia przyplac' latach ze.pełną łysiną,
ła po
wyrywając sobie w~zystkie włv
sy z głowy, a tatuś - wnodami żołądka i awunastnicy. A
ile pieniędzy wydali na k.o:·cpetycje dla ukochanej córeczki l
Jakich nie ściąga L profesorów! Co najmnie:j pól uniwersytetu puewinęło się przez ich
znaczy
To
dom. Niestety„.
tylko tyle, że mimo
dało to
wszystko dziewczyna przyję~a
została na studia z odwołania,
ale cóż z tego, skoro po dwóch
urlopach dziekańskich przerwała naukę i oświadczyła, że dość
ma już tego idiotycznego wkuwania, bo i tak nic nie rommie. a poza tym - właśnie 1aszla w c i ążę z pewnym kol!staruszkogą, więc ukochani
wie zamiast o dyplomie, popomyśleć o iej
winni raczej
ślub i e.

Slub odbył &1!2 oczywlście jeszcze przed urodzen•iem dziecka, zaś wesele było tak wystawne i huczne, że rodzice do
dziś spłacają zaciągnięte na io
konto pożyczki. Ciężko im ceraz, to prawda. ale- czy mC1i!'li
pozwolić, aby ich jedyna córka
miała zadowolić s i ę byle czym?
- Ona taka subtelna, wrażli
wa, zaraz wszystkim się przeJmuie - powiedziała mamusia
podczas poprawin na które 7.11
A tystaliśmy zaproszeni. cie dziś takie trudne„
rzeczywiście. Mniej więcej
w dwa lata później Anna S
rozwiodła się ze swoim rcież1' r 1

I

z powodu' niezgodr.ości charakterów. Nie potrafiła po pro~ · u
znieść samotności, na jaką skazyWal ją każdego c:inia ten Wl'edny typ poch!.)nięty prawie
bez reszty pracą zawodową z chęci zaspokoje1i'a
tyleż
swych wybujałych ambicji, co
potrzeb młodej rodziny na do„
robku. Taak, utrzymanie w 'lBazych czasach z jednej pensji
siebie. dziecka, p!!a i znudzonej życiem, niepracującej żony
kosztuje. Dużo kosztuje.
Ale rozwód nie załamał, o dziwo, Anny S.„ PrzE-ciwnie, wyzwolił z niej uk:-ytą gdzieś erozwin1l nieodkryte
nergię,
sprawił, Iż
wcześniej talenty
mogła wreszcie pokazać. oo nilprawdę potrafi. A dokonała w
bardzo dużo,
krótkim czasie

normalność ma niejako tt'Zy •1pekty: być starym, mieć duzo

WLODZlMIERZ
KRZEMI~SKI

JOZEF RETMAN

•

•
P.S. Przy oka~jł - 1póinione, ale szczere życz„nia dla
wszystkich pań z okazii Mi~
dzynarodowego Dnia Kobiet.

Sport
Lewym Pieniądze
okiem
)"'
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•
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'

.
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l\Tad Wisłą
i na Florydzie

- to poważna.
sprawa
Uwielbiam WR-Zelkie działania
do obalania mitów
i likwidacji fikcji. Dlatego przyjęłam komunikat PAP o podwyższeniu stype!'lcJićw dla sportowców i nagród za wybitne ich
osiągnięcia z dużym uznaniem,
ale jednocześnie :z, pewnymi
wątpliwościami. Motna powit!dzieć, że mam mieszane uczucia. N~e Ja jedna sreszt•.
prowadzące

Herbert Georges Welles w
swym opowiadaniu pt. „Dolina
odciętą od
ślepców" opisuje
świata, zapadłą

gdzieś

pośród

krai nę,

w której od wielu
pokoleń wszyscy ludzie rodzą 1ię
nich
Zabłąkany wśród
ślepi.
przypadkowo przybysz z dalekiego świata, człowiek widzącv,
nie może oczywiście znaleźć ze
ślepcami wspólllle~o języka . Kiedy mówi im, że wysoko nad gło
wami jest ogromna przestrzeń,
wielkie, puste ni~bo. nie dail\
temu po prostu wiary; to i est
niemożliwe, gdzieś wysoko musi istn i eć pułap, którego można
dotknąć. Jeżeli c;.:egoś nie można dotknąć, to ono nie istnieje. Człowiek widzacy, gadający
niestworzone rzeczy, których
normalny, spokojny ślepiec nie
jest w stanie pojąć , ten czł!J
wiek, po prostu. jest sam nienormalny, jest nie do przyję
oia dla tutejszej społeczności.
Welles pokazał w ten sposób
jak niebezpiecznie łatwo nienorupr,.
poprzez swe
malność
wszechnienie staie s i ę norma'.gór,

nośclą.

Emeryci w Stanach Zjednoczonych upocjobali sobie szcz!.>słynny Palm
gólnle Florydę,
Beach I okolice są miejscem,
gdzie osiedlają się starzy ludzie
po przejściu w stan spoczynku.
To są starzy, bogaci ludzie. Olgierd Budrewicz w swych WSP"rnnieniach z Ameryki pisze, 1ak
dziwne wrażenie czyni tam widok tlumów staryr!l eleganckiich
mężczyzn i strojlllie noszących
się kobiet, jak dominują na każdym kroku stare. czy wr~z
starcze, oblicza przechodniów,
gości w lokalach, na koncercie,
w kościele I na meczu. '!'utaj

Najpierw jednak dwa wyj!lOba w ramach likwidacji mitów i fikcji. Po pierwsze - to przestańmy opowiadać bajki o tym, że dżentelme
ni nie mówią o pieniądzach.
Przede '"5zystkim dlatego, !~
n ie ma dżentelmenów, a także dlatego, że wszyscy mów i ą
tylko i wyłącznie o pieniądzach.
1półd2lielni
Właśnie w naszej
czynsz horrendalnie podnieśli I
sąsiedzi o niczym, tylko o pieniądzach. Skad l• brać? Ceny
nieustannie, a
przecież rosną
dochody zdecydowanie nie.
śnlenia .

Po drugie natomiast - przewreszcie opowiadać, że
mistrzow'e: Edmund
dawni
Piątkowski, Janu!\% Sidlo, Bronisław Malinowski i inni to darmo , walczyli o sukc?S:r
i stawa Im nieprzerwanie sło
O.\'l.szem, prawda
dziła życie.
to, ale tak było dawniej. Dz1t
to jut historia, prze*lość ni•odwracalna, ciekawostka taka
sobie bardziej dyda.ktyczna, powtarzana be:i: żadnego odnil!sienia do obecnej rzeczywlsto~
cl, a przez to l bez &kutku.
CtMy inne, warun.ki Inne, wymagania inne. Kola historii nie
da !lę cofnąć - j&k to powiadają poważni r>olJtycy. A 1eden mój znajomy powiada nie
be:i: złośliwości - dialektyka!
stańmy

Jeśli więc

mamy dyskutow-.4

to
o plenlę.dzach, to czyńmy
:lo
konkretnie w cdniesienlu
konkretnej rzeczywistości. I n !e
udawajmy, że w tej poważnej
przecid sprawie, nie ma ró:ł
nych, sprzecznych zresztą , punktów odniesienia. Pierwszy z
nich - to punkt widzenia 'lamych sportowców Marek Dop!erala - mistrz świata w kajakarstwie - przyznał w wypowiedzi dla „Sztandaru Młu•
dych", że go ta rozśmieszyło.
„Na Sląsku - powiada mistrz
- w
świ:ita w kajakarstwie
systemie brygadowym można
zarobić np. w zakładach 90-złotych". Jak w
100 tysięcy
wygląda
porów:naniu z tym
60 OOO złotych miesięc:zmie zawodnika pos i adającego klasę mlmi(dzynarodową,
strzowską
narodowej? A
członka kadry
przeci eż musi on i:-onosić spore
nakłady: na dożywian i e, komu-

nikację i tak daleJ. W niektó-

przypadkach, aby spr()•
konkurencji na międzyna
rodowych zawodach. sam musi
jako-1ri
o wysokiej
zadbać
rych

stać

sprzęt.

·a miliony złotych za tytul
mistrza świata - powi adają
niektórzy - to wystarczy. In-że to mało bo na wet
ni „poloneza'' sobie za to nie można kupić. Trzeba przy tym pazawodcwym :;:pormiętać, że
towcem można być tylko w "kreślonym wieku. A co póź
niej? Toteż każdy młody spormyśleć o
towiec, jeśli umie
przyszłości. to pri.!gnie sobie t~
przyszłość podcza~ okresu uprawiania sportu tak zabezpieczyć,
aby później nie musiał chodzió
po prośbie i żyć z litości ;nnych, którzy' pamięta.il\ jago
chlubną przeszłQśc . Czy te pieniądze, które pai'1stwo dalo ze
wspólnej kasy, mogą zapewnić dostatnią przyszłość rod-zinie sportowca i jemu samemu,
okres po
choćby na pierwrzy
nim si"
zakończeniu k:inery,
jakoś w życiu !11P urządzi na
następne długie lata?
Nie ultrywam, że są i inne
punkty widzenia. Na przykład '
mego sąsiada, któ1-iu przyszło
płacić dość wysok i czynsz mnie zresztą podobnie - a k!:óry buntuje się orzeciw temu .
- Skąd ja mam na to brać? pyta i dodaje złośliwie, że na
uprawianie spo.rtu jest już za
stary. Spodziewam !lię, że 'UJ
podobny sposób mogą na to
zareagować emeryci, sprzątac:t
ki. robotnicy fizyczni, nauczyciele, ba! - nawet lekarze, którym ostatnio poowyższono place, ale według nich niedostatecznie. Wszystkim, którzy porównają 60 OOO złotych mistrza
sportu o międzY'm•rodowej klasie i swoje - nJższe od ty;:h
uposażenie.
60 OOO złotych wyda się to niesprawiedliwe.
Ciągle bowiem wśród ludzi akjest haslo · wszystkim
tualne
po równo! Niech się nikt ni11
waży dorobić na swojej pracy.
Co innego, ci kn\'liopijcy prywaciarze. handlaJ'Ze rzodkiew·
inCo
itp.
krawcy
ką,
!i'
Ich
badylarze.
nego
prostu nienawidzi. Sporpo
towców · należy natomiast uwiel•
biać. A jak tu uwielbiać ko.
goś, 'kto ma lepiej niż ja 1 No,
chyba że to lepie1 płynie 1 „lewej kasy", że utrzymujemy fina. bo:!ko zamiast
kcję, gdy
zawodowego . Piłkarza wybiega
cieśla okrętowy, monter dźwigu
lub . ~órni k dołowy I wszyscy
doskonale \Viiedzą, że to fikcj11.
Ale wszyscy udają, że o tym
nie maili pojęc1'ł.
Jest jeszcze punkt widzenia
trenera, punkt w'dzenia działa
cza sportowego, którzy potrafl11.,i myśleć perspektywicznil'
kt6rzy troszczą się o przyszłośd
sportu. A ta. będ7Jl' zawsze 111grożona. jeśli nia pomyśl~ s1i,
o warunkach trerii~u młodycll
- nie o pieniądzach dla mlodych - jeśli zapcmni się. żs
dziś trenerzy szkoła tych nnjmiło~
młodszych glównie
cl do sportu, a t'r:iecleż z czego§ muszą żyć i utrzymywaf
rodzin i,.

z.:.

Nagradzać sportowców za do-zgoda, ale nie
brą robot~ zapominać
szkolą I o

o tych którzy ich
tych . którzy zajm'
lch miejsca. Oto moje wątpli
wości. Pisałam o górnych 60 OOO
złotych, dla innyt:h są niż-;ze
stypendia, szczegó' podała tak
prasa codzienna, jak i sportowa. Dlatego szcze~óły pominę
łam. Proszę mi wybaczyć to uproszczenie.

BOGDA MADEJ
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Btrdnlk w kuhmdpornej budce wpisuje do
1P9Cjalnego notatnika datę i godzinę wizyty,
ntezaldnie od tego rejestruje je VI pamięci komputera 1karbca. Naciśnięcie niewidocznego gusika 1zczęk dt"\Vfgni, winda zje!dta na poziom
czwartego piętra pod ziemią, wykutego w granitowej skale. Stalowe wrota do bankowego
samu, zamknięte na kombinację 1zytrową 1 dwa
klucze, ustępują. Jeszcze elektroniczny tmpuli
s nadajnika, który dyrektor ma w ręku, podnoszący kratę I wnętrze jukrawo ~Wiletlonego
pom;Hzczenla staję otworem.
W ścianach rzędy ponumerowanych metalowych sejfów, na środku pomieszczenia tylko
1tół 1 prostym fotelem. Dyrektor zostawia wytwornego pana samego. Oprócz lampy rtęciowe}
na stole towarzyszyć mu będzie przycisk do
przywołania dyrektora po zakończeniu operacji ;
do tego czasu jego obecność jest zbędna. Za1zyfrOW!UlY kod do zamka sejfu zna tylko klient, dyrektor nie ma prawa go oglądać.
Zawartość sejfu, ciemnopopielate Irchowe woreczki z diamentami o wartości wielu milionów
funt-5w szterlingów, nie wywołuje u wytwornego pana dreszczy; oczekiwał tego To one stały
się powodem śmierci jego przyjaciela. Bo wygląda na to, że Horacy, ten szlachetny rycerz
bez skazy obwieszony medalami za wierną słu
!bę królowej, podczas sprawowania swej wysokiej funkcji na południowym cyplu Afryki
nie tylko dobro Korony miał na sercu ...
Wytworny pan ma własną wersj~ WYPadków.
Może ona odpowiadać praw.dziwemu przebiegowi zdarzeń, może być błędna. Jest to, jak
sama nazwa wskazuje, wersja robocza . . Każde
nowe odkrycie pomaga weryfikować ją. Jedne
elementy odrzuca, w łeb miejsce wprowadza
nowe zwiększając "". ten sposób stopień prawdopodobieństwa. Jak w badaniu naukowym. Wersja obecna zakłada:
Kamienie w sejfie na Paradeplatz nie były
własnc·ścią Horacy'ego. Podczas swego ostatniego pobytu w RPA były wyższy urzędnik Korony znany dobrze władzom lotniska w Johannesburgu I przez władze te 1zanowany, a
więc nie poddawany kontroli celnej, podjął się
przemytu diamentów, uprawianego jut wcz.tllinlej, dla kogoś spoza General Selling Conference I British Diamond Pavil!on. Diamenty nie
dotarły do miejsca przeznaczenia Przemytnik,
zgodnie z ustaloną marszrutą mającą na celu
wykołowanie celników na drugim końcu ,trasy,
wysindł w Zurychu i do Londynu przybył samolotem linii Swissair, ale.„ bez . woreczków irchowych.
Niebo przebacza błądzącym, na ziemi sprawv
te wyglądają prozaiczniej. Horacy zapłacił za
swój grzech. To już przeszłość rue do odwróce- _
nia, I dobrze, :te zapłacił tak Fzybko. Tylko
komu?

Przedruk w cafogcl lub we fragmentach zastrzeton,,.

„.

Zagadka - stwterdz!ł rzeczowo Highbrow
mający w tych sprawach niezłe wyobrażenie
I długo zagadką pozostanie, Ale nadziel na jej
rozwikłanie nie tracił.
Wezwał do siebie Nell;r.
Jego myślami zawładnęły diamenty :a Lill(!,
od kCJlacjl w Carltonie w jakiś sposób wią:tące
się z Attentownem. Jut wcześniej zapoznał się
z systemem cyrkulacji tych kami~ni, od wydobycia ich na powierzchnię ziemi, kontrolowaSelling Ccnference, d'>
nego przez General
obróbki w szlifierniach · 1 dalej - pod pancerne szkło wystawowych gablot jubilerów. System zdawał śię być dla obcych hermetycznie
zamknięty, wodoszczelny, wstrzą.socdpomy. Lille adało temu kłam.
Nazajutrz po ujawnieniu afery Highbrow udał
się do Brukseli, do Marcela Samaeya, swego
odpowiednika po fachu „pracującego w kamieniach". Agencje łączył cichy uktad, na mocy
któ.t:go Highbrow miał oko na sprawy Marcela
rozgrywające się w Londynie, ten zaś spłacał
dług podobnymi usługami na swoim podwórku
Qiamenty przechwycone w Lille nie dotrą do
lewych szlifierzy w Antwerpii i Amsterdamie,
co nit: oznacza, aby GSC nie wystawił pewnym
ludziom rachunku do uregulowania. Rozpocznie
się wielkie polowanie na czarownice, które w
przemycie maczały palce. Poleje się krew. Marcel postawił swoje czujki na baczność. W osobiście prowadzonej od lat kartotece. kiedy Kon.·
10 z bogatymi złożami diamentów należało je1zcze do Belgii, ma zdjęcia I dane personalne
ryb 1>tale pływających w tym stawie i zawija'ących tu gościnnie. To jego M.jw1ększy mają
tek. Wartość rynkowa zbioru przekracza cenę
jego życia i Marcel zna osoby, które cenę t~
uiściłyby od ręki. Jedna z nich odwiedziła Bruksele Z paszportu nazywa ię Peter Krueger,
między kamratami zwany „Zajęczą wargą", obywatel RPA. Wczoraj - donosił Marcel, ale bez
podawania personaliów - widziano go w restauracji Hotelu Pałace przy placu ~oger~ w
towal'7ystwie barczystego mętczyzny w wieku
około czterdziestu pięciu lat, mówiącego z ameo jmieni11 Dave. Po
ryk11ńsklm akcentem,
wspólnym posiłku mę:tczyzłla ów udał się pótnym wieczorem taksówką na lotnisko, skąd
samolotem linii British Airways odleciał do
Londynu.
- Ten Marcel - Highbrow odezwał slę do.
nie móobserwującej' go w skupieniu N ell~ wi nam wszystkiego. Jak zawsze. Szczegółowo
opisuje nam jednego. który wygląda na Atte"'l·
towna, o drugim napomyka tylko. że przybył
tym samym samolotem, co van Bootha W
Brukseli mieszka w Hotelu Pałace, ale tutaj
luka: w ksiąZce meldunkowej :taanego. gościa z
RPA nie ma. Jest to o tyle dziwne, te obcokra. )owców spoza krajów Wspólnego Rynku recepcjoniści . belgijscy wpisują do księgi sami. Co§
tU ni• gra.
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ogon ju! jako rezydentowi hotelu Kalastajałiorppa. Obiekt zajmował luksusowy apartament.
1za.stał pieniędzmi, otaczał się pięknymi kobietami jednej tylko nocy przegrał 'VI" ruletkę ro.
wnowartolść dwudziestu kH>ku tysięcy dolarów. Po
dwudniowej przerwie w tyciorysie, która Aledzącemu pozostawała nieznana, został odnala:alony w prywatnym bungalowie prezesa koncernu Xetem w lasach pod KlipyliL Chodziło
o warunki pracy literackiej._ Przemysłowiec
fiński, utrzymujący rozległe kontakty handlowe
z Ros-janami, oddał mu do dyspozycji swoją
letnią rezydencję..•
Attcntown wysłał do przyjaciela na poste-restante pilny telegram z !ądaniem nlez-,.:,łJ·
cznegc wyznaczenia miejsca spotkania.

LEONARD
Mote facet włada holend~rskim 1 - podsuJako Afrykander.„
nęła niezawodna Nelly. - To byłoby wyUumaczenie. 'fen, co chciał
był
odkuf)ić agencję ...,.. pamiętał Highbrow też Afrykanderem.
- A nie sądzisz, !e jeden I drugi ł9 ta sama osoba? - wtrąciła ostro:tnie Nelly. - W
zasadzie wykluczam tę możliwość. Tacy ludzie, jakimi wysługiwał się Horacy, bez waźn~
go powodu nie zdejmują rękawiczek. Chyba ie
są siebie ał>solutnie pewni lub stają przed koniecznością wyboru: albo, albo.
Highbrow uśmiechnął się zachwycony.
- Jesteś moim :największym odklyciem, Nelly.
- Przysiadł naprzeciwko swojej bahamskiej
Gdy busz staje w ogniu, zwierzęta
miłości. stwierdził sentencjonalnie
tracą orientację - Porównanie to niezupełni e pasuje do sytuacji, ale wygląda na to, że władcy GSC odkryli, Iż do Ich imperium dobraty się korniki. Im·
perium silnie obsadzonego w strukturze, któremu. jeśli nie nastąpi zdecydow~.ne przeciwdziałanie, grozi zawalenie. Przyjazd van Boothy
zdaje się potwierdzać tę tezę· gotuje się ze
stron~ GSC akcja, jaka zmrozi krew w tyłach
wszystkim kornikom. . Jesteśmy świadkami jej
fazy wstępnej: rozpoznanie; kolejną będzll!
zgrupowanie sił I stadium końcowe - uderzenie. Mobilizacja już w toku. Afrir!a-Ald. Zwykle vłotka :terująca na terytorialnych wodach
imperium z ' 'ego laskawe_go przyzwolenia, dziś
sojusznik w walce o wspólne przEtrwanie. Z'lstanawia mnie gość w Hotelu Pałace. Marcel
jak gdyby rezerwował go dla siebie; nie wiemy
nawet, jak wygląda. Wybór tego hotelu nie
jest przypadkowy: władając holenderskim, w
podając si~. za Flamanda,
księdze h-Otelowej
czyli swego, ma pełną swobodę ruchu. Uw_agę
powinniśmy skupić na Attentownie Coś mi podpow!ada, że naprowadzi nas na trop. Ta jego
wzmutona ruchliwość! Jeden wieczór w Carltonie, następny w Brukseli, w biurze nie było go przez cały dzień; Cooper t!ik umęczył
telefonami tę Nancy, że dziewczyna jest gotowa Iść z nim na kawę. Interesuje mnie też,
gdzie ten ruchliwy osobnik spędzi> resztę dni'\.
Gdyby moje przypuszczenia sprawdziły się, mielibyśmy trójkąt: van Bootha, A!rykander, Attentc,wn. Szef policji GSC mmiał mieć jaki•
cel, prosząc go do swego stołu Musimy si~
nim zająć. Kogo proponujesz, Nelly?
- Gdybym była młodsza.„
- Niezwykłe kobiety się nie starzeją - pow!e!h!ał Highbrow wcale nie traktując tego
jako komptement. - Wobec tego kogo?
- Arthura Coopera. Z Humbera nic ciekaw...
go chwilowo nie wyskoczy. Hotelu Windsor !
tej mcznotki dopilnują jegó kontakty. Attentown potrzebuje kogoś mocnego
- Ale nie wtajemniczonego w nasze brudy. Cooper odpada.
Powiedziawszy to Highbrow spcwa.tniał. Bezczynne przyglądanie się biegowi WYPadków
mogło doprowadzić do pojawienia się w tym
gabinecie kogoś, kto tym razem niP. interesował
by d!ę tylko kupnem agencji.
- Nie chcę zbędnych ofiar - zakończył. To nasza wewnętrzna sprawa. Zajmę się Atten ·
townem sam. Z twoją pomocą będę czu się
pewniejszy. Co ty na to, Nelly?
Sekretarka skinęła aprobująco głow'-

Zdjęcie wykonane z wiefy. lotr:iska w Lille
nie było wyratne: odległość od wie:ty, słabe oświetlenie, w ogóle amatorszczyzna. Gdyby w
momencie pstryknięcia słońce było łaskawszs
albo pasażerowie mieli w tle płonącą awionetkę, Ił nie ołowianą zieleń ~rawy. Ale mimo t.o
podobieństwo było olbrzymie.
Attentown poddal zdjęcie . skrupulatne! aualiTie. Uwagę skupił na pasa.terach. Zasięgnął
porady 1pecjalisty. Wyraz twarzy, dowiedział
si4 - abstrahując od chirurgii kosmetyczncij
- motna zmienić. Niezbędne do tego akcesoria,
dostępne na rynku, 1ą na pierwszy rzut oka
nierozpomawalne. Podobieństwo twarzy nie
jest już w sądzie argumentem nie do podwa.tenia przez obronę. Budowa ciała i ruch. Ucharakteryzować się motna na każdego. Zmienić niotna linię nosa. barwę owłosienia, ale nikt n 'e
zmieni swojej specyfiki ruchowej.
Postacią numer jeden był pasażer w kapeluszu rwący się ku spowitej płomieniami awl'Jnet~e. Gdyby nie równie rosl:r pilot, częściowo

go sobą zasłaniający, nie byłoby wątpUwo~ci,
kim był ten szalony człowiek, i to niezależnie
od kapelusza noszonego na wyjątkowy bakier.
Ustalenie tożsamości powstrzymującego go za
poły marynarki towarzysza byłoby wtedy sprawą prostą. Gdyby zatem pierwszy był Tedem
Cullinanem, drugi musiałby nazywać si ę Alex
Zagora - ta para syjamskich braci jest zdolna do rzucenia się na słońce.
W!ęc ten pierwszy to Cullilnatn ezy nie Oulllnan 1
S.larada ta ma dwa rozwiązani a. To drugie
Atter.town wolałby zaraz wykluczyć.
Posiadacz kapelusza mógłby z powodzeniem
być kimś jeszcze Innym. W grupie podopiecz ·
nych. których wspierał materialnie. znajdował
1>ię jeden łudząco podobny do Culllnana, me
tylkc., budową c i ała I wzrostem. Do Indochin
przybywali wszyscy ostrzyteni n 9 zapałkę, jednakowo umundurowani, kartę Identyfikacyjną stanowiły twarz i głos. Już wówczas zdarzyło się, że pomylił jednego z drugim. Garnitur zuniformizował ludzi, utrudniając rozpoznanie na odległość. Gdyby jednak Cullinan
znalazł sobie stuprocentowa alibi, to do figury
przy awionetce pasuje...
Samo wymienienie imienia I nazwiska tego
człowieka, w k-ontekście tej sprawy, przyprawiło Attentowna o zawrót głowy.
Jeszcze w czasach tułaczki po \'iloskach Czechosłowacji na wozie handlarza starzyzną D1vld przygarnął bezdomnego kundla. W gospodarce ojca ll~zyl się każdy halerz. dodatkowy
brzuch do napełnienia nie był obojętny. Wydając obecnie lekką ręką tysiące dolarów, zana jego konh
garniając krocie wpływające
bankowe za jednym podniesieniem ręki, Attentown często powracał myślami do swego te ·
bra..:zego dzieciństwa, nie mogąc si4 nadziwi!
• pokrętności !ycia - wymagało hartu, tym wię
kszt!go, Im niższa była grzęda.
Ojciec Dav!dka nle postawił'by sprawy na
ostrzu noża, gdyby nie choroba kundla. Davi:dek niczego nie dostrzegał. Krosty na skórze!
- sam rzadko nie miał krost. Ale tym razem
· ojciec nie ustąpił. Po utopieniu psa w starej
studni dwaj mieszkańcy wozu dzielili nadal
wspólne dole I niedole. Ale parasol nieba nad
nimi z kolorowego przeplatańca, już na stale
zaclilgnął się chmurami. Na ławce wozu nic się
w zasadzie nie zmieniło. Lawka byfa ta sama,
ale teraz niiała dwa bieguny. Na jednym siedział schorowany ojciec, na drugim jego ~mier
telny wróg, tyczący mu takiego samego koń
ca, jaki przypadł psu.
Minęły lata. Rodzlcłela, choć to jut po1ta6
sprzed wieków, David wcłąt pamiętał. Krewnych którzy po śmierci ojca ściągnęli go do
Ameryki, dali dach nad głową i wykształcenie,
też nie zapomniał. Kobiety wylatywały mu z
mało zajmowały
głowy po wyjściu z łótka miejsca w jego myślach. Normalne męskie tycie. Gotowo§ć do podzielenia się z kimś ostatnim kęsem chleba zabrał ze sobą do studni
okryty krostami kundel. Pustkę w nieprzystę
pnym sercu tego samotnika wypełniał Andrew
Skala.
Jakie ono było naprawd4 - pod ma.CJką wykalkulowanej rzeczowości - taden 1 kolegów,
którym okazywał wielkoduszność, nie wiedział .
Serc'a. w przeei!Wieństwie do oczu, nie są prozejrzyste A szkoda. Bo gdyby były, taden z nich
nie poważyłby się na nadutycie jego zaufania
Andy Skala. Sztokholmski detek_ttw Zetter.
stamm, wynajęty przez Humbera - dzięki informacji :a wiadomego tródła ..... wszedł mu na

'W'Sltarwiałai,
Było wozesM rano, !UJ!dca. dlopiero
Zaoa.larmawlllil.i wyibucllem mlesizltańcy wyj["zel~
prze12: olk:no, ale ws.zysliko, co dostr2le',gili. to obłok poa:naa.-ań<::1J0wego dymu wydobyiwający &i•
z :podipiw.niczenia williJd; WYiW!ądało to w pieriwuej chwili ina !POW. żac!nego podej.main•go o1ob ndka rzeloomo u.ciekającego - jak twien:!zi
i'Ospoda.rz domu - a miejsca zdaa'zen.ia samochodem ~ świa.tei nikt nie wiidrL!ał. Słyua~o
natomiast diwa ltiraały karabinowe oddane :1
kokpiitiu - z całą pewnością s wle.żyozlki :i. od•
elano, inie my$ląc o tym. t.e m~ tirafit w kogoś .zwpe1Inie llldeiwiinnego.
Z dlokłardnym ustaleniem · luą, • ~eJ ałlrm•
J.ano, nie 'było lclq>otu:
- Karabin mairliln 444 m&gl!1IUm e.ILbo ..umata", Jak go międi:&y sobą nazywają myślilwi na
grubego zwierza - delektował sfę nie uUcryvła
jący .iiwego zgio~a wyipadlkiem użycia brom
&iea:żant Sean Hatfield, baiwiąc się malez.loin.y.m
na iu.lky zdclormorwain,ym pociskiem. - Przypadkowo sły~ałem o peWIIlym pa111U, ldófry niedostairdawno kazał fm:mie .,Buf:faJ.o .Aaimit"
czyć sobie do domu takie cacko-. Był tq, jeślt
mnle pamięć me myild, nieJakl mi.Slter Sikaila.
Zna go pan?
Był w dosk:oill81łym bum.<>nie.
o ZerzJWoleme na posilad8111.ie bron! pa!neJ lllerł&lt tnie pytał. Znadąc jego s.tioeuaiek do ll!PII"a•
wy ,,Skada" rnożm.a 'śmiało iść o zakład., :t.a py•
tanie to .zaTezerwowai SOlbie na llillllą ok~ę.
Pirzyznał rację !Pil'Zygodrnemu P!I"Zeohodlllioiwd:

- Good Wealiher- Street przestała być pogod·
na. - Zafruoiwany dirapał się w wyigolooią do
klr<wJ brodę. - R:r.e.czywiście stała &ię inie'bezpieC2lllll dlla

mies7lkańc6iw.

De\Si2Jcz w nocy

:aaiyczył

l!Pllikhn.lł ziemię. Sierżaint

sobie :zirobienia przez

nde

techn.iika śled•

czego g·psowego odlewu śladów obuwia pozo..
s.ta.wionyich w ogrodzie. Duży numer, 1PiI"zyina.jmnlej jed.e!naistJka. - TyUe lu.dail ka:ęol m' ostatnio wokół tego domu - powJedrziiał. - Slkl\d
mamy mleć pewność, fJa to nie pańskie?
Skai!a nosi oburwie lll/Umer osiem medium. Pod•
niósł nogę s.lerrżairutof\V\I do ocaiu.
Na sz.częśale d1la nde:fmitunnego 9t.mlelloa a..
dów kirwi nie znaleziono.
Dzisiejsza· po;porudni6'w'ka ,,Be-a.ttle'• Monitor"
wzmianki o
og.rania.yła s.ię do zaaniieszczealla
~&zen.fu, be.z własinego komentana. Może j.uJt.ro
tolezłośllrwi ookar.żą policję o nieurzasad!ll.foo.ą
rancję. Slbrzelaino, tlairażaino luda:! na śmierć. &
tyiLk:o maatdiat za zaikłócerue llp()ko}ul W,Y'bor7
do włads municypa:!nycll za pMem, czytby Wu•

dowi ~ Idę fioitell wic4lOO!r~trQ m\u-

ta "ł
.Aka.4em!c:r

łlo

nie poUiojaincł. Rozrnsw.1eją mię

dzy aobą jęizy!kleim aJ!cademików.
- PIOlm.aJwiainie pani d>okltor o m:eimeinle haseł
wywu-orowyeh na teirell"llie uczelni, o lllda:lal w

demonstracjach pacy.fisty~ych._ - plotelk: l!lle
trakWjemy porwaim.le. Uc.zelnia nasza za!\VSZe
była w czołóiwce waJllk1 o po/kój i ~awiedtl.iwość
stPOłec.mą. Żyjemy w wollllym kraju! Ale nastrojów młody·ch 1udzi, jaadm! są e-tudenci, pol1nie wOtlno
ty<:<2111de jesmcrm nie wyir®lonyeh,
obiecująeym
pani
nam bag.ateiLl!zować. Jest
pracownikiem dY'daiktycznym. dla.tego, do chf\V\IU
rozładówainia nieiprzyijarznycll nukojórw. Rada
Wydizi.aiu postamowiła uldIZieldć pand pi.aiflMgo
UJrloipu dro czasu, :powledmn.y, wygaśnilęc.la urn.owy o ipmcę.„ Crzas ten będizle parni mogła. w:r•
koreystać na dolkońcizenle swojej pracy habia.1tae~jnej. A potem li0b'81C'Z.ymy. Co pani diokitol"
na to? Pira1~ z całą s.tanOW10Z<>ścdą iPOdk!reś
lić, że na.sza po$tawa nle ma nic wsipól!nego :&
Ka:bdy
d12:iałaJ.nośdą pa.ni braita za grain.icą.
Amerykanin ma praiwro do wł,asnego pulrlkitu
wl·~ia ina IPOIHiy!kę

nądiu.

pjękne jest San 111ran.cd500. To najpiękniejsze
miuto świata. P!ę'kne jak oałe mresztą Stan:r.

Podobnie jalk'. bra!t, He.len jest ~chana w
ua:'u 4 w jego WISIPB<niałych Ludlzlae'h.
iBo nie darwajcle wiary fałisizyrwym ~oirakaat;

a.wolm

połWdeidiz.ła:no,

C.D.N.
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