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Bozmowa z księdzem biskupem SZYMONEM (ROMANCZUKIEM), ordynariuszem prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej

1

- Tysiąc lat temu dokonaJ slę
wydawać, te jest to wewnętrzna
wiedziałam się, że

chrzest Rusi. Mogłoby się zatem
sprawa Rosji. A tymczasem dojest to również sprawa Kościoła prawosławne

go w Polsce.

I

Owszem. A zdziwienie bierze się stąd. że w;edza o Koście-le
w Polsce. w ogóle o prawosławiu jest bardzo powierzchowna i niedostatecma.
-

prawosławnym

i

Dla przecięt)lego Polaka prawosławie kojarzy się przede
wsz1stkim z Rosją.
I

- A tymczasem wiedza o prawosławiu 1est częścią w1~dzy o
historii Polski Na południu Polski, włącznie z Krakowem. żyli
. W1::ilanie. Wśród nich działali Cyryl i Metvdy oraz ich uczniowie.
Wspomnę tylko. że Jan Paweł II podniósł Cyryla i Metodego do
rangi apostołów Europy. Otóż wedle starych przekazów W1slan e
przyjęli chrześcijaństwo z kościota wschodniego.

- Zatem tysiąc,lecłe chrztu Polski należałoby przesunąć ak
to zresztll proponował Joachim Lelewel - na lata sześćdziesiąte
. T'' wieku. Pewne jest natomiast. że ~~ż w XJI wieku powstaln
bisku11stwo prawosławne na południowym wschodzie Polski, a w
XIII wieku w Przemyjlu.
- Proszę Jednak pamiętać, te w tamtych C'zasach n e bvlo eszcze. oodziału na dwa kościoły, Przynajmniej tak ak mv 'o
dziś rozumiemv. Toczyły '>ie ostre spory.
na wschodzie obowią
zywał obrządek grecki. na zachodzie łaciński. Dopiero 1;ok 1054
u v:rż;a <>ie 7.a datę ostatecznego podz!alu kościo1a na ~ sch -rcln1
1
1„ cl10- n'. e:d,·7 hi skupi rzymski ,i konstantvnopnlsk' rzucili "Ul em
a siebie klątwt.
- Polska w tym czasie byłą .tut pod "'pływem kościolJ za·
chCM'lniego.
~
·1-
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- Ale przeciei na tyiTI nie kończy 11le historia nrawoslawL w
Polsce. Lącząc się z Litwą Polska przvimuje pod swoie WPłYWY
ogromna rzesze prawostawnvch. Litwa nodbila ziemie ruskie :ile
sama znalazła się pod wpływem nrawo.~.lawia ; kulturv narodow
Rusi Powstała 'Rzeciinospolita Oboi~a Narodów do której na'ę
:!:a! - do XVI! ~ieku - Kiiów A to bvła mE'troooPa nra rnsl wia. Na dworze litewskim w Wilnie dokumenty spisvwano w ie~
zvku rusk'lm. Wptvwv prawosławia do1arłv również do
dwo1'U
ksiażecego Wielkiego Księcia Litewskiego.
Jak z tego widać. prawosławie iest częścią histor'i
Polsk:.
Jakżę więc może dla nas być oboietna tvsiącletnia rocznica ch'."ztu
Rusi? To chyba naturalne, że to ie.!it również ! nasze święto. Czy
to panią przekonuje?

\

- . Nie chodzi o przekonanie mnie. Cbodzł o to, aby .1asn0"' zrar.umieli to nasi Czytelnicy, któr.ey - jak śmiem -sądzić - prawosławjl' ko,farża sobie nrzede wszystkim - a być może I ·w:v?ac;r.nie
- z Rosją dziewiętnastowieczni\, która dokonała rozbiorów Polski.

l

- ~ozutt?iem te skojarzenia, ale one nie pow.inny za~lemmać niebywale złożonego obrazu prawosławia. Otó7.

~

'

Fotot tirzegori

'

wydawałq się

- idealny kandydat na
prezesa: wyprowadzi spółdzielnię na prostą,
a potem już samo jakoś pójdzie. Poszło, ale w inną
Wszystkim

stJ,'on~.

•
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Do Gertrudo\va można tylko
nictwo rośnie w siłę, a ludziom
Ot tak, żaden obcy
żyje się dostatniej.
nie przyjedzie, bo nie ma czym
I tak też widziano to kiei po co. We 'wsi ani kolei, ani
dyś w Gertrudowie. Ziemia lipekaesu, wszędzie daleko.„ No,
cha, plony marne, wieś pustochyba że do spółdzielni Wteszeje, starzeje się... Jedyna rady to już naprawdP musi. Bo
da - założyć spółdzielnię. Od
jakże
inaczej, skoro telefonu
razu się polepszy. Będzie jak·w
także nie ma'! Jedynie tą wymieście: pensje, urlopy, zwolboistą drogą _wśród pól i lanienia. emerytury„. Żyć, nie usów. nikomu nie po drodze~ krę
mierać.
'
ta, na której ~ażde nie opatrzone auto budzi. zaraz z-dziwieW Gomu.tlicach, siedzibie
nie i ciekawość.
władz gm.iny, też to się
Spółd7.ielnia jest
wsił\. Tak
podobało.
1'od W'lględem położenia, ja!<
gospodarnqścl. Zresztą też mi
Byla potrzeba mówi
spóldr.ielnia ! Wielkie słowo, a
naczelni~. Henryk Tazbir bo
w rzeczywistości kawał osporo ziemi / leżalo od.logiem i
gro1dzono:?go placu, dwa większe
tylko taka sp6ldzielnia mogla
!;>araki, tabliczka z nazwą nad
ją zagospodarować. Ale nacisdrzwiami do biura. Zupełne ków żadnych nie wywieraliśmy.
przeciwieństwo
lansowanego To byla autentycznie oddolna
przez lata obrazu rolniczych
intcjatywa.
spółdzielni
produkcyjnych. w
Chętnych znalazło się dziesię
których dzięki wspólnemu wy- ciu. W siedemdziesiątym 61siłkowi spółdzielców nasze rol- mym złączyli swoje bek.ary zabląpzić.

.,

.

>Śmielam si~ powied21i~, że prawosławie. któr-e przyszło
wraz z władzą rosyjską w XVIII wieku do Polski nie
. >y~o tym pr!lwosławiem, które niegdyś pa<nowalo na Rusi.

Galasi~ski

miał, dobrali 4rugle tyPaństwowego
Funduszu
Ziemi, Hclągnęll kred.ro w

ile kto
la

1

I
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W Skierniewicach jest perła kolejowej architektury·.

tóremu zabrano duszę

banku 1 wspólnym wy1Uklem po
o.iem todzin drJ!ennle, a
tern
» l wi'°8f, wkrocsyli na spólckle'lcz7 nlałl: do dobrobttu.
Pro,radzłł •tnlmo pod gót'1, pod
deszcll 1 . Wiatr, w. mgle, w
której niewiele ~łdać do przodu, a łatwo zejść na manCYWce.
Co gorsza, raz po raz zmieniali .
d .
W .
· . Jak daleko 9ię1P11ę pamięci!\, kat.da pÓda:ói
się przewo );HCy.
ciągu pię- · pociągfem była dla mnie głtocbołrlm pr lz'yc1'em.
ciu lat od założenia at trze-eh
„ ·t
zie
.
ich było - prezesów.
Fascynacja kolej!\ powstała w mojej duszy
za dużo _ twier~zl Barc?ociaż ta~ wiele zmieniło s1ę oą tamtych lat'.
bara. Kot, jedąa z %ało'życlelek
'kiedy na zela2mych szlakach niepo-dme1nie króspółdzielni i ta'\t Ich charakte.!owały parowozy. Nie ~a już dostojnych, błyszryzuje po kolei:
cz~cY'Ch nnaraml
lokomotyw, które ciągnęły
Pierwsz·y byl od 'nili wagony w. pierwszą Podróż - jaką pamiętam
dwa lata. Drugiego zwolniliś- z Łodzi na B"~l. Rza<:Iko już spotyka się pamy, bo nic nie robil. ·Trzeci zrocł).nące dymem olbrzymy wzbudzające podziw
bil trochę dobrego, ale odszedł.
swoją siłą.
I wtedy na hory..z;oncie pojaZnikają ze .11talowych szlaków parowb mawil się Tadeusz Klekocinsld chiny. Wraz z nimi odchO<l~ w Tt'Pomnienie
chłopski syn z.za mledzy, po
stl'aźnicy żelaznej drągi · - urocze małe atastudiach rolniczych, członek par- cyjki pełne zastygłych w ich mura~h obrazów
tli, dostychczasowy pracowruk
mijającego .czasu.
Wśród mal,eńkich perełek
Urzędu Gminy. Wydawało się
rozsianych wzdłuż torów spotyka się kolejo- idealny kandydat: wyprawawych arystokratów - wielkie dworce, mllcządzi spółdzie1n~ na prostą, a,pocych świadków historii.
~
tern już -samo jakoś pójdzie.
~szy~tk.le te a.rcydzieła
.azttukl budowlane)
- Pięknie m6wil na początum1eraJą bez opieki, · nisZ>Czone przez czas i
ku, tośmy mu za11fali. 1
wan-dali. albo wyrywa si!': im duszę przez bezSzybko okazalo się - na. wymyśJ:ną mod~rnizację. Burzy się zabytkowe bu. rost. Musiało jed'nii,k upłynąć
dynkl, a nil ich mjejsce stawia k<l'Iltenerowe
jeszcze sporo czasu, ~nim praklocki. Kiedy. po latac.h odwiedzamy taką
\Vda ta została głośno wyp v. iesta~ję (niegdyś pełną uroku) możemy tylko u- •
dziana w Gertrudoronić łzę nad brudnymi jlalaml i zdemolowawie i najbliższej o,ny:ml sprzętami.
kolicy. ·' I to wcale
nie
przez
WB'ZYSW 1834 roku wiceprezes Banku l;'oltkich.
Sil bowiem
akiego - Henryk Łubieński przed~tawił '

projekt budowy drogi żelaznej łączącej
z półudniową granicą ~róle
stwa Polskiego.
Warszawę

Współinicjatorem

tego

szalonego

pom):Sł.i

był przemysłowiec i kupiec, organizator "komu-

nikacji pocztowej i główny dostawca soli dla
Królestwa
- Piotr Steinkeller. Koniecznośc
budowy kolei żelaznej
uzasadniano
przede
wszy.;;tkim potrzebami przewozow.?mi Warszawy (głównie węgiel i sól) szacowanymi na 130
-160 tysięcy ton ~owarów rocznie. Dotyc~zas
towary te transportowano Wisłą. Droga .żelaz
na miała . obniżyć koszty
p'rzewozu (główn:e
przez obniżenie frachtów i uniezależnienie handlu Królestlwa od pruskiej
polityki ce1nej)
zw\~styć dostawy (transport całOll'Ócz.ny), ~
takze otiworzyć dro~ haindlowe z Rosji na zachód Ew-opy. 1Jak
kiedyś szlaki
kupjeckie
pr_zyczy'niały się do rozwoju
miast, tak k~ej ~
miała być kurą ~noszącą jr.łote jajka.
Ukaz c:mski i roku 1838 przyznał konce ję
na utworzenie akcyjnego Towarzystwa Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi żelaz
nej. Ukaz gwMantował: „.,.
panu Piotrowi
Stein.kellerowl I jego w tym interesie wspólnikom"
czyli Henrykowi
hrabiemu Łubieńskiemu i jego bra.tu
Tomaszowi - stainOJWiska kierownicze
w Towarzy.stwle. Z kłłku · wairiantów
ze7lWalającą

rzegląd

Odgłos
•
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Adres redakcji:
90-113 Łfldź, ul.
, Sienlfiewfcza 3/5.
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Henryka

nowo !deflntowad pddstawowe
pojęcia.

Jurij

Burtln

(publ!cys.ta)

zwrócił uwagę, że przebudowę
mają realizować te same grupy, które dotychczas stanowiły
podstawę starego systemu: a-

parat partyjny 1 gospodarczy,
instytucje
naukowe,
organy
prasowe, sądy, prokuratura itp.
Grupy te muszą działać Wbrew
sobie I własnej "l'laturze.

W ubiegłym roku wynagrodzenia nominalne wzrosly o 21,l

a koszty
utrzymania
wzrosły o 26 procent. Pogłębił
się więc spadek p!ac realnych.
Najgorsze jest to, że nie widać pozytywnych efektów reformy ekonomicznej,
że , tak
dużo jest spraw
niezrozumialych i absurdalnych. W tygod'niku
„SPRA WY t LUDZIE"
(nr 17) Piotr Adamczyk opisuje dylematy zalogi i dyrekcji
huty w Oławie.
proc.

Klub bogatych kraiów uprzeTelefony: redaktor naczelny myslwwionych stanowi
Orgaini36-52-44
zacja Współpracy Gos.p odarczej . TEORIA
„Dziesięć lat temu koszt.Y roi Ro~oju (OECD). Należą do
A PRAKTYKA
bocizny wynosiły w hucie 10
sekretarz redakcji,
niej 24 kraje, kitóre skupiają
procent warto.ści wyrobu.
Tetylko 16 proc. ludności świata,
' Jurij Afanasjew (historyk)
raz wynoszą
półtora procent.
fotoreporter 36-80-99,
lecz wytwarzają aż dwie trze- · uważa,
s·urowce
znacznie
że należy
od nowa · Wszystkie
cie świat<l'Wego produktu naropublicyści: 36-77-70,
przeanalizować histor i ę i teraż
bardziej padrożały niż praca.
dowego
brutto
(PNB).
W
1986
Przychodzą więc do przewodniejszość oraz stan teorii. Mar32-89-70 ..
roku
poszczególne
państwa
Redaktor naczelny: Lucjusz miały następujący dochód na ksizm nie może funkcjonować nic-:q.cego hutnicy i pytajq, co
w ' takiej postaci jak dawniej.
z zarobkami będzie . Mówi im
Włodkowski.
jednego mieszkańca
(w dola:Niektóre zasad
wowczas
o uklaclzie zbioroklasycznego
rach USA): ·Szwajcaria
Zastępca ·redaktora
wym. A o)zi go pytają, jak to
mar,sizmu są dziś przestarza20 830, Stany Zjednoczone
jest, że tam na górze nie mołe.
·
naczelnego: Edmund
17 360, Norwegia
16 730,
„I Marks, i Lenin wychodz ili
gą się dogadać. Odpowiada im,
Lewandowski.
Islandia - 16 170, Japonia np. z zaloż.nia, iż kapitalizm
:=e partia niby jest ta sama, ale
Sekretarz redakcji:
16 160, Dam.ia 15 990, Szwespelliil już swoją rolę tworząc
nie wszędzie taka sama.
.
cja
15
700,
Republika
Fedete sHy społeczne, stosunki i poPytają go taż,
jak to s i ę
Grażyna Olechnowicz.
/ ralna Niemiec 14 610, Finliiyczną nadbudowę, które trzedzieje, że gromadzą pitmiądze
Kierownik działu
landia 14 320, Kanada
na ce!e socjalne, a z roku ,na
ba tyLko przejąć i zacząć wyliterackiego: Henryk
14 200, Luksemburg ~ 13 243,
korzystywać dla rozwoju socrole jest ich coraz mniej. TluFrancja 13 070, Austria Pustkowski.
jalistycznego.
maczy więc im to, czego ~laś
Tymczasem hi1'2 480, Holandia - 12 040, Belstoria
potoczyła się zupełnie
ciwie nikomu wytlumaczyc nie
Redaktor techniczny!
gia -11 540, Australia -10 540,
inac.z ej i to,
można. Bo jaf;. wytłumaczyć, że
co obserwoiual
Janusz Kozłowski.
Wiochy - 10 490, Wielka BryMarks,
a nawet Lenin, było
zlotówki przeznaczone na dziaZespół: Ryszard Binkowski,
tania - 9 650, Nowa Zelandia
tyLko jednym z wczesnych elalność socjalną są dzisiaj u- 7 900, Irlandia - 6 910, HiDariusz Dorożyński,
tapow l;apitalizmu. Nikt, żaden
pośledzone i inne niż te na inszpania · - 5 920,
Grecja
geniusz nie mógl wszak przewestycje, bo złożone są z koAndrzej Gębarowski,
3 990, P-0rtugalia - 2 830, Turwidzieć pierwszej i drugiej re·
n(eczności na koncie nieoproEugeniusz Iwanicki, Teresa
cja - 1150.
wolucji
centowanym. a u:ięc kurczą się
naukou:o-technicznej.„
Wśród tych państw
Polska
J erzykowska, Marek
Wszystko to zmictnia
rocznie o kilkadziesiąt proceat.
jednak
znalazłaby ąię
na przedostatzasadn,iczCJ nasze wyobra.żenza
Koprowski, Jerzy
nim miejscu: za Portugalią i
' Kierow rzik dzialu obrotu mao kapitalizmie i jego możliwoś
Kwieciński, Bogda Madej, I
przed Turcją.
W 1985 roku
tel'i<ilowego Andrzej Łatka dociach co powoduje również Andrzej Makowiecki,
mieliśmy 2 120 dolarów na je· i jest to naturalne - że wi~le
daje, że upośledzenie złotówki
dnego obywatela.
Paweł Tomaszewski1
idei Marksa i" Lenina należy z
sięgnęło chyba zenitu. Stworzyl ·
Najmniejszy
udział zatrudtego punktu widzenia ttzn.ać za
·sie
bowiem
zalegalizowany
Marian Zdrojewski.
nionycJ;i w rolnictwie posiadaprawem swoisty
~Pewex» 10
przestarzale.
Grafik: Ja1.usz
ly: Wielka Brytania - 2,6 proc.
przedsiębiorstwach.
Za ręczni
Szymański-Glanc.
Stany Zjednoczone - 3,1 proc.,
Obecnie konieczna jl}S_t noy:a
ki kierownik Łatka placi doLuksemburg
4,2
proc„
SzweFotoreporter: Grzegorz
nauka o socjalizmie, która, jak
stawcom po 32 centy za sztukę,
cja 4,8 proc., Holandia dotychczas, jest
za cegly· ogniotrwałe zaplacil 6
jeszcze słabo
Gałasiński.
4,9 proc„ Kanada - 5,2 proc.,
rozwinięta. Pewne jej elementys dol., za przekładnie 1100
Korekta: Mariola Knaga,
Republika
Federalna ·Niemiec
ty można znaleźć u zachodnich
dol. W zeszłym roku huta wyJolanta Sawiuk.
- 5,5 proc„;
a 11ajwiększ~:
marksistów, zwłaszcza u Gram·
placila ' kooperantom 30 dolaTurcja - 57,1 proc.,
GrecJa
rów. W tym roku będzie musciego i 'l'ogliattiago. W tej noStale współpracują:
- 28,9 proc., Portugalia - 23,2
wej nauce wiele kwestii trzeba
siala zaplacić 30 tusięcy dolaTadeusz Błażejewski,
proc., Hiszpania - 17,6 procent.
rów za materiały produkowq;
przemyśleć od nowa. Dotyczy to
Marek Brzeziński (Londyn), ('Jl naszym kraju - dla po- np. problemu' roli czynnika po' ne '41 krnju. ( „.)
równania - pracuje w rolniBohdan Gadomski,
N6wy dyrektor p;óbou·at odlitycznego i państwowego,
a
ctwie 28,4 proc. ogółu' zatrudło;;yć pieniądze na inwestycje,
także niebezpiecze1istu:a e~at yGrzegorz Gazda, Andrzej
nionych).
.
ale okazalo się,
że w żaden
zacji spoleczeiistwa.
Karolczak, Witold
Powyższe dane pochodzą z
sposób nie da rady, bo co tylKasperki~wicz, Andrzej
najnowszego
tygodnika „FOOkazało się, że epoka przej.ko odłożył, to inflacja w poloRUM" (nr 17). W tym samym
wie zabrali!".
Kempa, Wasyl
WiązaZ wielkie
ściowa, w której żyjemy, jf>'lt
czasopiśmie przedruk?"".ano . z
epoką
kapitalistyczno-socjallnadzieje
z reformą.
Teraz
Kocznow (Twanowo),
radzieckiego
m1es1ęcz111ka
stycznq, czego klasycy marksitwierdza, że poszczególne mo-'
Włodzimierz Krzemiński_ ,
Wiek XX i Mi1.-• bardzo ciedyfikacje jej zalożeń spowodozmu nił przewi~ywali. Myśl~
Zenon J . Michalski,
kawą dyskusję na te'.l1at p~e:
v,aly wypaczenia w samorząd
li oni, ~e kiedy 3eden etap się
riestro jki. Uczesfniczy!J w meJ
nosci za /cladów. Obecne uzależ
kończy, 'Woli.'.czas . zac\'ll;nCJ:. szę
Ryszard Nakonieczny,
historycy, socjolodzy, filozofodrngi nienia i uwarunkowania twobyc mcze w k.os11 Adam Ochocki, .Jerzy
wie, publicyści, filolog i pisarz.
rzą, zdaniem dyrektora, system
i obejmuje cały świat. Okat,~

,

Panasewicz, Karol .J.
Strviski, Maciej Swierkocki

)

Wydawca: Lódzkie Wyda\vnictwo · Prasowe
RSW „Prasa-Książka-Ruch"
91-103
Lódż .
. ul. S\enkiewicza 3/5
DRUK: Prasowe ZakladyGraficzne RSW „Prasa - Książka
- Ruch" Lódź, ul. Armii Czerwonej 28.
Redakcja nie zwraca nie za~
mówionych rękopisów i zastrzega sobie prawo do skrótów. Za
treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
·
Warunki prenumeraty: 1. Dla
instytucji i zakładów i:irac1 zlokalizo~ane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach
w których znajdują się siedziby
Oddziałów
RSW
„Prasa
Książka
Ruch", zamawaiją
prenumeratę w tych oddziałach
instytucje i zaklady pracy
zlokalizowane w miejscowościach
gdzie nie ma .Oddziałów RSW
„Prasa - Książka -'- Ruch" o·
płacają prenumeratę w urzędach
pocztowych i u doręczycieli. , 2.
Dla Indywidualnych pqmumera,
torów - osoby fizyczne zamiesz~
kale na wsi i miejscowościach
gdzie nie ma odzlałów
RSW
„Prasa
Książka
Ruch"
opłacają
prenumeratę w urzę
dach pocztowych i u doręczy
cieli osoby fizyczne zamieszkałe
w miastach - siedzibach
Orl·
działów RSW „Prasa Książ
ka - Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocttowvch
nadawC'z„-odd::iw<'7VCh
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora Wpłaty dokonuje się używając
blankietu
„wpłaty" na rac;hunek bankowv
miejscowego
Oddziału
RSW
„Prasa - Książka - Ruch" 3.
Prenumeratę ze zleceniem
wysyłki za granicę przyjmuje RSW
„Prasa Książka
Ruch"
Centrala
Kolportażu Prasy
i
Wydawnictw ul. Towarowa 23.
00-958• Warszawa konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata le
zleceniem wysyłki
za granicę
pocztą
zwykłą jest droższa
od
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla zleceniodawców indvwidualnych i o 100 proc. dla zlecają
cych instytli2ii 1 zakładów pracy. Terminy przvimowania orenumeratv na krai i za granicę
od dnia 10 listopada na T
kwartał i półrocze roku nastepneeo oraz cały _ rok · następnv do dnia 1 każdego miesiąca poprzedzaiącego okres prenumeraty roku bieżącego ·
Zam. 1483. S,-10.

WSZECHWLADZA
BIUROKRACJI
Anatolij Arsen1ew. (f1lozoO
wątpi w to, czy rnozna będzie
zrealizowa~ przebudowę w dającej się przewidzieć p:zyszłos

Istniejący system Jest .?o~
wiem zdolny do regeneracJ1 i
adaptacji. Charakteryzuje go
następująco:
.
.
..
c1.

to się jednak, że epoka px;:e3sciowa, to, co nazywamy socjalizmem, jest ~olcą socjalistyczną, ale w konkurencji z kapitalizmem. Współistnienie
obu
tych formacji oblicza się przy
tym nia na lata, ale być mo~e
na wioki. Z tego jednak wynzka, że socjalizm nie jest czymś,
co buduje się na gr!łzach kapitalizmu. Powinieri on wykorzystywać nie tyle dziedzictwo,
spuściznę
kapitalizmu,
ale
również
wiele wspólczes7Jych
kategarii
i rozwiązań spolećzeństwa kapitalistycznego z u-

„ Wydaje si(, że medo3rzalosc
naszych stosunków spoleczny.cll
wyraża się przed11 ~szys~kim
w kastowym
systemie_ biil.r~
względnieniem
własnego odkracji. Pawstala syt~c3a! ktomiennego podzialu wlasnoścl i
re1 tak bardzo ~bawial ~tę Lecharakteru wladzy".
ni n. Mów il on, ze pozyc3a pa~:
tii bolszewickiej
jako _parta
Leonid Batkin (historyk) porządzącej
jest bardzo n!ebezstuluje tw0:rzenie różnych strupieczna i jeśli nie będzie się
'ktur równoległych ' do państwo
surowo
przestrzegać
zasady,
wych. Ma na uwadze niezależ
zgodti-ie • z ~tórą cz~onkostw.o
ne gazety i czasopisma oraz inw partii i piastowanie party1ne formy działalności intelekn11ch funkcji nie moze da~ać
tualnej. Chodzi o to, żeby wła
żadnych przywilejó~ m~teriaL·
dza powróciła
z rąk a;paratu
nych czy jiikichkolwiek inn11cri,
do społeczeństwa.
Na
razie
partia nieuchronnie przeksztalct
przebudowa nie stworzyła żad
się w kastę, w biurokrat11czn11
nych właspych form. Realizuje
aparat
calkowicie
oderwany
ją aparat.
Nie wypracowano
od na;odu. Ostrzeżenia tego 1'ie
odpowiednich form prawnych
-jwtraktowano jednak
poważ
i de!llokratycznych.
nie.
I dziś najpotętni~jsz~,
Drogi odwrotu nłA ma. Ale
dysponującym praktycznie nieczy to wszystko, e<> planujemy,
może zakończyć
iię inacZl!j?
ograniczoną wlad~ą ha1!1'ulcimi
Spójrzmy trzeźwo: może. W ta.>.
przebudowy jest i bę.dzte ap~
rat biurokratyczny. Biurokrac;a
kim przypadku
jednak
kraj
która dzięki środk011'J paiistwonasz przestanie
być mocar- ·
wym dysponuje
calym systestwem światowym.
Tak
jak
pod względem poziomu śmier
mem przywilejów
kastowych,
telności wśród dzieci spadliś
nie tylko materiafoych (m~esz
my na 52 miejsce na świecie,
kanfo,
samochody,
spec3aLr:e
państw słabo
sklepy i uslugi),
ale
tak zP · lądując wśród
rozwinię"'1ch, tak również i pod
prawną bezkarnością.
względem wszystkich pozostalych wyznaczników,
w .-poce
Jest przy tym
charakteryrewolucji komputerowej i nadstyczne, że biurokracja korzyprzewodnictwa,
stanietrtiy się
stala
ze swoich
kastowych
państwem zacofanym., 'l'ę zaprzywilejów w spo~ób tajny„ a
leż'\U)ść jesteśmy
zobowiązani
publiczne
mówienie
o nich
ludziom uświadomić, muszą oni
traktow~no do niedawna jako
zrozumieć, że bez przebudowy
oszc;zerstwo wobec wladzy rautracimy na zawsze status modzieckiej. W ogóle zresztą chrocarstwa światowego :.._ zarówniąc swoją wladzę, biurokracja
no w sferze
militarnej, jak ł
stworzyła powszechny
system
politycznej,
gospodarczlj oras
klamstwa i dwuUcowośc(. Dlakulturalnej".
tego też
najpilniejszym zadaniem na drodze
przebudowy
powinno być przelama.ni« tego
W NASZYM KRAJU
systemu klamstwa i falszu wypaczającego wszystkie poję
Kraje
aocjallstycine maj~
cia, w tym również
moralne.
wiele podobnych
problemów,
Bez tego dyskusje o przebud?ale najtrudniejsza sytuacja je.st
wie tracą jakikolwiek sens"
Zdaniem filozofa Jurija Kunicyna, nie tyle chodzi o przebudowę, co o nowy etap rewolucji, która zaczęła się w patdzierniku 1917 r<>ku. Trzeba na

bardziej nakazowy niż
tach siedemdziesiątych".

w

la-

METRO W LODZI
Ot warcie p1er~vszeGo od cm ka
metra warszawskiegó ma 1 nastąpić w 1991 roku. A następ
ne metro będzie prawdopodobnie w Lodzi. Kolegium Prezydialne podjęło w 1983 roku decyję o przystąpieniu
do prac
projektowych. Istnieje już wizja pierwszej linii -metra łódz
kiego.
Przedstawia , ją · w
„PRZEGLĄDZIE
TECHNICZNYM" (nr 17) Zygmunt Jazukiewicz.
„Rozpoczyna d4 ona pd osiedla «Teofilów„ i przez Rynek Bałucki wiedzie 40 centrum miasta. Tu zmienia kierunek na pó}nocno-poludniowy,
przecinając najbardziej zagęsz
czone dzielnice wzdluż Piotrkowskiej, nastę.pnie znów za.
lamuje się w lc~eru.nku wschodnim ł biegnie prze:c Dąbrow4
mieszkaniową
i przemy.!lową
do osiedla Janów. Rozważ4 aię'
także wartant triuy w kicru1'ku Osiedla Chojn11 i Szt!.łtala
Pomnika Matki PolktLtnta 11'14 wtęa to przvbtłt.
ntu ksztalt ltter11 „z„. Jej dlugość wynosi 22,6 km, ci pierwszy odcinek elksploatacyjn11 ok. 10 km. Całość ma 22 stacje. („.) Problemu komunikacji
łódzkiej
nie rozwiąże jednak
jedna linia metra. Jako równorzędna jest przewidziana druga
- z osiedla Retkinia przerz Łódź
Kaliską i Fabryczną do Henrykowa i , Wiączyna
o dlugości
ok. 50 km. Przejmie ona ponad 40 proc. wszystkich przewozów pasażersktch komunikacji publicznej w mieście.
Nie
jest to zatem wcale i.nwestycja
o mniejszej skali
niż metro
warszawskie".
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Udawanie Greka
I

../

częsć

spo eczeństwa jest w:l'.razme W;)'.czulona na. opinl~
płynąc~ z Zachodu, a już nieustaJ11rne powo~uJą .się na n·e nasi
opozycjoniści. Dla pełni obrazu trzeba sobie
Jednak . zdaw.ać
sprawę, że to, co do nas mówią polskojęzyczne zachodnie radio·
stacje, wypełniające s-woje z~pania propagandowe, ~~sto
me
pokrywa się z tym, co wypowiadają na nasz te'.l1at· przedstawiciele tamtejszych miarodajnych kół po li tycznych 1 gospodarczych.
Od pewnego czasu, po kilkuletniej „zimnowoj~nnej" pr~er
wie, zaczął teraz w wypowiedziach zachodnich działac.zy, polityków. publicystów przeważać ton rzeczowy i nawet po3edna~czy,
w czym nasza strona upatruje .z.wycięstwo pofitycznego realizmu~
do którego przyczyniła się m. in. oczywistość nas~ych racji . i
w.vtrrłość, z jaką. i.e prezen~ujerny• światu. I choc _zachodnie'
radiostacje wytłurn1aJą te zmiany iak mogą, to przec1ez
stan
taktyczny nie da się całkiem zatuszować.
..
Nfe jest tajemnicą, że zarówno nasza vyypłacalnosc wobec zachodnich (i innych) wierzycieli, jak i nasz wc~le niemały rynek
zbytu na zagraniczne towary zależą w decyduiącyrn stoI?niu od
powodzenia drugiego etapu ' reformy gospodarczej. Jak ':'1adorno,
z.vslrnła ona sobie na ogól pozytywne oceny rzeczoznawcow Ban·
ku Swiatowego i Międzynarodowego
Funduszu Walutowego,
przy zastrzeżeniach z ich strony, iż działamy cjągle zbyt mało
konsekwentnie we wdrażaniu bezwzględnych reguł gry ekonomicznej. Nie stosujemy dość surowego reżimu Cl$Zczęd~ości, nie
zwaLniamy zbędnych pracowników i nle zamykamy deficytowych
przedsiębiorstw, co jest prawdą, któ
w naszym ustroju znaiduje pewne uzasadnienia społeczne.
..
.
Nasi zawodowi opozycjoniści, którzy naJPierw zarzucali SOCJalizmowi w Polsce niereformowalność, potero,,-mieli pretensJę, ze
reformę zap~zątkowano bez ich udział~, a c~ar~kte~yzo~ali, jł
jako nie dosc zdecydowaną ekonomicznie, stall się me,pos,rzeicnie ulgytymi sprzymierzeńcami <lawn.ego reżim.u nakazo:vo.-rozdzielczego, nie liczącego się z prawami elrnnom)J rynkoweJ, ignorującego równowagę pieniężno-towarową.
.
.
Znów agitują robotników, by żądali podwyżek plac me ma1ą
cych uzasadnienia w zwięksronej produkcji i już. sarna ta powtórka „walęsówki" świadczy o tym, że obca jest im myśl o gospodarce (a więc i o możliwościach poprawy bytu spoleczen~twa1. a jedynym celem jest osiabi-anie porządku prawno-ustrojowego bez względu · na spoleczne straty i koszty.
. .
Mają więc sobie za , nic zarówno pozytywne opinie zachodnich ekspertów (a takie kól kościelnych) o obranej przez Polskę
drodze reform gospodarczych, jak 1 przestro~ przed zmniejsza·
niem produkcji, wszystko bowiem
podporządkowują
taktyce
walki politycimej.
Oczywiście, byłoby uproszczeniepi dopatrywame się źródeł konflikt.u tylko i wyłącznie po stronie liderów polskiego podziemia.
Nie bez winy są także spotykane nierzadko objawy niedowładu
organizacyjnego, gospodarczej nieudolności, bezduszności i arogancji, niezdecydowanie w likwidacji administracyjnych . i in'nych przerostów zatrudnienia i td„ co zresztą do.strz~~aią. na
ogół i usiłują zwalczać z różnym skutkiem· legalne związki zawodowe.
Trzeba uznać, że niezadowalający stan świadomości ekonomiczne.i społeczeństwa zależny ·est od prawidłowego i jawnego
funkc.ionowania mechanizmów reformy, które jednak muszą podziałać przez pewien cza;;, zanim wpłyną decydująco na sposób
myślenia ogółu zatrudnionych. Zresztą przebieg i zasięg strajków. dalek~ od zamierzeń i pragnień opozycji, świadczą o tym
iz zmiany w myśleniu ekonomicznym już się stopniówo doko- i
nują. Ale, jak sądzę, mogłyby one być szybsze, i ktoś ponosi za ·
to winę, że nie są.
\
Otóż, jak wiadomo, w zakładach pracy dziafają róime
ciala
społeczne i polityczne, których członkowie powinni być ·V(iado·
mi nie tylko istoty zachodzących procesów, ale i swojej. i:oli . w
uświadamianiu ich ludziom, z którymi pracują. Bo przec1ez 111kt
z nps. ludzi świadomych tego co' krajowi potrzebne. i. co mu .zagriiża. nie ma moralnego prawa, by w tym co mow1 lub pisze
uchylać się od ponoszenia swojej cząstki odpowiedzialności za
stan umysłów współobywateli.
Zgódźmy się, że to nieładnie w chwilach trudnych
I decy.
dujących nabierać wody w usta, żeby jak najbezpieczn!i:j przeczekać, a potem jeszc_ze wystawiać pierś na od.znaczenia i a- wanse. Widywaliśmy to nieraz„.
Spora

JERZY KWIECINSKI

•
W najbliższych ·
numeraeh „OdglOsów"
- Młodzi pracownicy pukali do wielu drzwi. Po$zli do komen·
dy calll &'rupą. Sekcja Uo spraw gospodarczych zainteresowała się
sprawll, ale .takt ten długo nie miał żadnego wpływu na to, co
dzieje •i• w Gertrudowie. A działo się źle, coraz gorzej - druga
część reportażu PAWLA TOMASZEWSKIEGO,
-

Była

noc. Wraca(em z podlódzkiego miasteczka, kt-Ore zauwagi fak·
torowiskiem
tramwajowym .•• reportaż ANDR:t.EJA i.\'IAKOWIECKIEGO.
wiodło mój instynkt reporterski. Jedynym godnym
tem była narożna knajpa sąsiadująca o metr z

- Zobaczyłem &'O zupełnie niespodziewanie. Jakieś drzwi ołworzyly się na oścież i stanął w nich człowiek bie tyle poważ
ny, co pochmumy, ·podobny/ chyba do 'biblijnego Elizara. Z czar·
nych oczu wyzierała surowa i tajemnicza głębia Azji - kore·
1pondencJa WASYLA KOOZNOWA s Kurganu za Uralem.
- IUlllł• maki UCZlll ctyktowaó warunki cesarzowi bizantyj1klemu. Oltrzerał 10, te jeśli nie dostan.łe siostry cesankieJ z...
żont. to Konatantynopol 1potka ten 1am IOI co Korauń. Prze··
1tra1sony Bazyli li w)'l'azłl zgodę, ale pod warunkiem, że Wio•
dzlmlerz najpierw się ochrzci - ·artykuł EDMUNDA LEWANDOWSKIEGO pt. „Wszetecznik został święty,m".

E. L.

w Polsce. Marek Misiak podaje na łamach „ŻYCIA GOSPODARCZEGO" (nr 17), :ie w stosunku do 1978 roku płaca ree.1~ 11>adła o około li procent.

••

2 ODGLOSY
J

- Coł chyba w tym jest, że 1ukcee · uzyskują cl, którzy stąd
wyjechali i umiell odejśl! '(Jd tutejszych ograniczeń. Początkowo
Ich 11• krytykuje, bo jak tak można uciekać od polskich 1pra,w
- artykuł TOMASZA A. WLODKOWSKIEGO.
- Kledył ełleialem zrobi!'.! co' na eksport., al• tennalnołcł
mnł1 dobiły - m6wl IAN REISING.

„ NR ZO (1572), l' MAJĄ 1988 R;
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Stanisław

Pols~a ·znów znalazła się na
pierwszY.ch stronach gazet w
wielu krajach świata.- Nie ma
jednak zupełriie z czego s_ię cieszyć. Powodem tego zainteręso
~ania P~lską są boWiem panujuż czas.u
jące od dłuższego
niepokoje oraz strajki, jakie wybuchły w Gdańsku, Krakowie,
Sfalowej Woli . czy Wrocławiu.
Nie ,Pętlę ~krywał, że ucieszy- „
loby mnię, gdyby prasa wlelukrajów pisała; o Polsce, gdyż tu
- dzięki naszej pracowitości,
~obr-J organizacji 'i licznym wynala:ttccm - uqało się dokonać
„cud~ gospodarc2Jego" i już zapomnieliśmy o naszych zadłu
żęniach i o · k~yzysie. Byłbym
te\ż rad, gdyby zainteresowanie
dzienniw:ielu zagranicmiych
ków, a także radia i telewizji,
·spowodowane było nieby·walyi:n1
osiągnięciami naszej , nauki, co
wzbud:z,i.loby podziw na calutkim
'
··
' świE!!Cie.
Nic jednai{ z tych rzepy
Swiat j~t zadziwiony, ale nie-

Cat Mackiewicz -

nq.rodem polski711- można najlatwie,1 rządzić, jeśli się wszystko
potępia, za żadną rzeczywistość
odpowiedź'ialnośct;
n'ie bierze
.oowsze się apeluje d<>uczuć niezacjowolenia, krytyki, bezwzglę·
dnego potępienia".
RzeczY)Vistość początku maja

potwierdza te spoznaczy, że w
nie ma powodów do niezadowolenia.
1988 roku

stTzeżenia, co nie'
tej rzeczywistoś~i

3.
Ceny i płace, 'place i ceny w
Polsce zawsze byly powodem do
tJiezadowolenia. Do ijuż to pa~
miętnych wydarień doszk> wła
śnie z ~owodu cen i plac. Każ
dy chciałby dużo zarabiać, mało pracować i - wiele móc za to
.kupić. Ale na takjil rzeczywisjeśli ona w
tość gospodarczą\ trzeba
ogóle jest możliwa
sobie soli<lnie zaJ;)racować: U
nas,_ tymczasem - nadal próbvje się oddzielać pracę ód pła
cy i płacę o<l pracy. Postulat
każdemu po 20 OOO
dolożei}ia

"

dejl'Ulne. VI prywatnym -

stDiększenla uczestnictwa ludzł
z~rządzaniu gospodarpracy
ką i rozstrZt1ganiu spraw kra;u"

m~

w

te się dorobićl na szwindlach
-:-::.. pr-oszą barozo, ale prac, wara!
1•

zebrały się komitety
, wtedy
party.}ne w Hucie im. Włodzi
StOC7.l!li
mierza Lenlna 1 w
Gdańskiej. Dlaczego fąk późno?
I jakie 'było ich stainO>Wi·słro w
. Władza na ogól bywa za<lo!Sprawie powstałych• tam koofl!\volona z siebie. Ludzie z wła
któw?
dzy 'mlniej. W „Stanowisku
To, późne zebranie się inOPZZ wobec sytuacji w krą
staącji pat"tyjnych, ~iedy, wła
ju" zarzuca się władzom:
ściwie było już po ws.zystkim,
u.ietra.fne
" _ „Stwierdzamy, że
1
wysoce musi niepokoić. Źle to
ttecyzje dbtycz'ące cen i płac,
bowiem świ!łdczy o kondycji
pustoszące rynek i wzmagają
ce infłację oraz system podatJ organizacji_ partYf.jnych, które nie
potrafią szybko/ reagować, zajlwwy dławiący podaż towarów
stanowiska, wyrażać
mować
rynkowych ~ usliig· doprowazbiorowej opinii, nawet gdyby
dziły d() obecnego ·stanu. Ar6[fftncja., opieszalość t brak re•rodzila się oina w 'spooo.ch i
•
'
bólach.
akcji ze stronV" części administracji 1na sygnaly plynącę od 1 A przecież właśnie partii po•trzebµ kryt)'cznej myśli o , eta- związków zawodowych potęgo
czającej nas rzeczywistości. Nie
wały napięcia. To wszystko jest
1
można poprzestawać tylko i wvjedną z glównyc/1. przyczyn ołącznie na „urzędowym opt?Jbecnych niepokojów, sporów i
konfliktow".
lub zadowalać ślę
mizmie"
niezadowolenie
„spolecznymi odczuciami'', bo
Wszakże to
wynikające z rodzących się i
ani jedno, ani drugie nie odnasila,iących sprzeczności postadaje- całej zło.żoności tego, co
l!lowili wykorz:J\Stać dla swoich 1Się u nas dokonuje.

4.

Z tej ziemi

V

/

ikt prz8cieZ nie obiec'f
·
·
li.two
przerwanie .trwaj,ącym kryzy'aem. Mamy taką rzeczywistość
wókól nas, jaką sobie stworzyl~my. Nie wszyscy się na nią
godzą, ~le jakoś nie ma wspólnej chęci, aby ją zmienić na
inną, lepszą, bardziej pożądaną.
I żeby to zrobić wspólną pracą, a nie oczekiwaniem na cud

2.
·m

spoleczeństwię n<isz
•lapięcia, gdy rodzą się
.konflikty, ujawniają się sprze·

Gdy w

rosną

czności, sięgam

do „Sprawozda-

nia z prac Komisji KC PZPR
dla

wyjaśnienia

prr.y-

czyn i przebiegu

konfliktów
1połecznych w dzjejach Polski
Ludowej". W ostatnim rozdziale tego „Sprawozdania" są iwskazainia, co należy robić, aby unikać kryzysó'w., Czytam więc w
tych wskazaniach między inny-

....1111i:
„We wszystkict,i. I kryzysach
niezwykle wazną rolę odgrywaly sprzeczności o charakterze
spoleczno-e:konor.iiczn·ym, przy
w'ystępowaniµ,
równoczesnym
z;awisk niesprawiedliwości spolecznej, nieuzasadnionych róż
nic materialnych i prz1iu;ilejów.
Konieczne jest więc bardzo staf'anne i obiektywne badanie waeałego
runków materialnych
311oleczeństwa, a zwłaszcza klasy robotniczej ·i wyciąganie w
wniosków z syg1.alów
parę
o pojawiających
świadczących

\

;nieprawidlowościach. („.)
Warunk'i ek011omiczne, w jakich dztala]1ly, muszą bye praprzed" wdziwe i ~'>ie ktywnie
stawione narodbwi. Nie wol110
ukrywać trudności i wyolbrtymiać 9siąap.ięć, gdyż rodzi to
w konsekwencji wyob1·ażenia i
oczekiwania na wyrost, niezgoz rzeczywistym stanem
dne
rzeczy. Stałej, solidnej informacji i wyjaśnień wi)maga funkcjdnowanie mechanizmów re"
formy gosppdarczej, a w szczególności uzależ11-ienia pla e i cen
od wydajności pracy i efektywności dzia~ania ·systemu· ·gospoda.rczego".
się

.,

społec2ll1ej
świadomości
W
funkcjonuja. jakby dwie spr:te- ·
czne z sob<" oceny naszej s:v-tuoptymizm",
acji: „urzędowy
wedle którego jest . trudno, ale
wszystko. idzie ku lępszemu i
coraz silniej utrwalające się
przekonanie, że mi.ńęło 7 lat reformy a jej skutk;{ są minirr1alne. Teraz rozpoczynamy drug
etap tejże reforrpy i rozpoczynamy go .wzrostem cen o 45 p1ii• cent. Urzędowe dane \\/prawdzie mówią. że dochody wzrosły o 60 procent, ale k""-żdy\się
ga do własnych doświadczeń czyli do własnego portfela i nie dosµ-zega tych 60 procent,
o .. akie miały wzrosnąf jego dochody. Mamy więc kli:1Syczn:v
przykład ze sprzecznością mię
dzy interesem ogólnym a indywidualnym Wprawdzie iuż podzapew 1iano,
czas referendum
że );iędzi!')my•musieli pokonywać

znabne trudności, że nie będzie
się' nam lekko żyło, że te wyt'zeczenia są potrzebne dla :"Zybkiego zreformoi.yania wadli\\'ie
funkcjonującej gosporlarki. Ale
te założenia nie spotkały się z
powS?echnvrn .RPl"'nzem.
'·

„Od Konfederacj1,Barskiej, której nie Zubie i nie rzanuję, od
kiedy ją bliże; poznalem - napisał

w

,.

\.

WŁODKOW$KI

LUCJUSZ

powołanej

FotÓ: WLODZIMIERZ KALCZAK

książce

,,~!one

oczy''

ciętną! ":o ściganie umykające
go horyzontu, który można os{ą
gnąF tylko w jednym przypad_ku, gd·y wszysc'ij osiągną przeciętn,ą, to znaczy będą mieli
1
Wynagrodzenie idimtyczne.
Tymczasem tylko przez zróżnicowanie plac moż'emy tworzyć wamnki do „ujawnienia\ się
pTZedsiębiorczości i inicjatywy
pracowniczej. Wygrywać powinni najlepsi, najzq~niejsi, najbardziej - twórczy i wydajni, a
przegrywać ·leniwi, nierzetelni,
o niskich kwaUfikacjach zawodowych.
Oczywiście polaryzacja plac
konróżnicuje także poziom
sumpcji. Jest to objaw zdrowy.
choć
normalny i mot1}wujący,
ni-e może on być pomijany w
polityce socjalnej".

Trudno tym założeniom odracji, ale przecież odone od praktyki. P1·zede •v'szystkim nikt do tej pory
nie poważyl się na zaatakowanie przywHejów ..ró:l)nyeh zawodów, ot, choćby górników)
Dostają oni węgiel, a większośc
z nich mieszka w.„ blokach.
R<;iwnowartości płynącej z przywilejów - czyli deputatów nikt nie wlicza do średniej .
płacy. W -0g6le n.i.e wlicza. do
niczego. Uważa, że mu się to
· , ·
należy i konięC.
Po drugie - niedawno Komitet Wykonawczy OPZZ wystosował pismo do marszałka
Sejmu PRL 'z prośbą o przy:,
spieszenie prac nad nowelizacją ustawy o zakładowych systemach wynagradzania. Dziś
mamy bo-&iem taką sytuację,
że czy się pracuje w p"rzed!:ji'ę
biorstwie, które przym;isi ogromne zyski, czy w \aki:m, które
chyli się ku upadkowi, t-0, w za• sadzie n.ie odbija się "to ~v pła
cy. ~ powinno. f'ylko, że bez
zakładowych' systemów wynagradzania, · a przy centralnym
regulowaniu płac, czeg9ś takieg_o
się nie osiągnie.
I po trzecie - shvqrz0\I1o ta- '
k. system podatkowy, że każ
da fabryka zechce da'C ludziom
;rnrobić tyle, ile wł~ciwie wynosi ich pr,aca,, popadnie w dłu
gi i będzie musiała z&nkrutować Z jednej strony bowiem
wzywa się u nas do wykazywii.;iia inicjatywy, przedsiebiorczości, do dorabiania soble, a z
drugiej uniemożl)wia się podatkow4 barierą wykorzystywanie
wyników tej prze?siębiorczoś
ci i inicjatywy. Za'. pracę trzeba płació,. a jak się będzie pła
cić ~ to Urząd Skarbowy uruchomi „gilotynę podatkową".
Zęby nikt -się przypadk'iem nie,
c19robil w państwowym przed~ i ębiorsnvie, bo to wielce pomówić
biegają
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Taka' krytyc2'1lla myśl jest potrzebna właśnie teraz,_ gdy ma•
my do czynienia z nawrotem
konserwatyzmu, gdy wobee niebywal~go stopnia złożoności ·sytuacji wraca się do Utartych i
wypróbowanycll - , choć też
skompromitQwanych - schemat,ów, gdy bra{tnie -Odwagi przyznania się do niezrozumienia
sytuacji. Taka krytyczna myśl
jest też' potrzebn,a dlatego, że
konserwatyzmu
każdy nawrót
u nas odbija się ujemnym echem
w całym obozie socjalistycznym,
który szuka swoich sposobów
A jliiŻ przede I
.1Pieri~tcro.iiki".
•wszystkim szkodzi losotn „pieriestroj ki" w ZSRR. Oo dziwniej~
sze, że prawdę tę dostrzegają
komentatorzy zza Oceanu lub
nad Sekwaną czy Tamizą, a
trudno ją dostrzec nad Wisłą
5.
lub nad Morzem Bałtyckim.
W Związku Radzieckim toW liscie do redakcji ,,Odgło
czą się ostre dyskusje nie tylsów" Michał Cezak napisał:
ko o roli i' miejscu Józefa Sta„·
„Nikt z nas strajków nie eh.ce,
lina w historii, ale o dorobkLl
wiemiy czym one •gro,żq naszej
mar'ksizmu-leniniz!lm, dokonuje
gospodarce. Wyobraźnię mamy
wielu
się przew&rtościowania.
niektórvm
się 'to
Lepszą niż
pojęć i teprii. U nas takich dy·wyda.je - więc nawet slusznie,
brakowało. Czy
skusji jakby
że wpadł ktoś na pomysl, a]Jy
j~ wszystko powiedzieliśmy na
zaprzestać wyliczania, i'le to lt1dówek, samochodów czy teZe- . temat prz-eszłości, furaźniejszo
ści i przY'szlości naszej rzeczywizorów utraciliśmy (narmaLnitt
wistości? Brakuje zatem ódwatych artykulów też kuptć nie
·
gi czy myśli?
można)".
Jeśli /PZPR ma spełnia~ d.aKilka lat temu brałem udział
Jej swoją przewodnią i kierow spotk8111iu w dość wąs~im
wniczą rolę, to mvsi w niej pogr~ie z ówczesnym milllistrem
wstać krytyczna myśl na temat
fi,nansÓw. Kto nim był, już nie
jej pOŹycji, roli , i stanu świad-0pamiętam. Nie o to chodzi. Ow
a;ności członków. Pojawiają się
minister przedstawił nalill stan
bowiem coraz częściej głosy o
Skarbu Państwa; gdyż chcieliś
potrzebie pQwołania: do życia ...
_i!l1Y uzyskać pa,rę miliardów na
<lrugiej partii socjalistycznej.
potrzeby Lodzi. Nie zaglądając
w żadne papie:ty wyliczył mini- .
ster biliony, miliardy, dodawał,
7.
-0dejmowąl i wyszło mu, że w kaCo moim.a powiedzieć o „Usie .pozostało kilka marnych mistawie o nadzwyczajnych upraµ.ardów, dużo mniej niż ·Lodzi
byfo potrzeba. Patrzyliśmy na wnien~ch dla Rady Ministrów"?
ministra naboźnie. Podejrzewam, Nic nie można powiedzieć, bo
nie 2lnam pr-0jektu tej ustawy.
że nikt z nas nigdy w rękl.ł nie
Można pawiedzieć tylko tyle, że
miał miliona złotych, choć dyKómitet Wykonawczy OPZZ zasponował milionami zapisanymi
w budżecie swych instytucji, protestował przeciw:- zamia!I'owi
zawieszenia „uprawnień związ
eót dopiero myśleć o miliarków zawodowych do repreze-ntodach. To była abstrakcja.
wania _oraz obrony praw i inabstrakcją jest wyli~
Takąż
teresów ludzi pracy i ich roci.anie, · ile to strat pmvstało na
dzin": Zawieszelilie tych upra'.skutek .strajków. O wzajemnych
związkom
uniemożliwi
wnień
powiązaniach gosp9darki trzeba mówić na co dzień, gdyż zaw-0dowym realizmvai;iie ich ustawowych uprawnień. Czy Sejm
każde zahamowanie pr-0dt\kcji
w jakiejlmlWiek fabryee odbj- PRL weźmi.e pod uwagę te ~a
strzeżenia i ·ten protest?
ja się ujemnie na stanie cało
Można też pawiedzieć, że Raści gospoda.rki. To jest normalda Społeczno-Gospodarcza przy
ne! I trzeba o tym stale przySejmie PRL uchwaliła opinię
pon:J.inać, b<!> również zła praca,
na temat tych SJ,'.lecjalnych uprawadliwa teeht)'.ologia, l>rodukwnień przy 10 glosa~h 12rzeci- '
cja braków podobne straty
wnych i 17 wstrzymujących się.
przynosi. Ale na to staliśmy się
Nie mogę powstr_zymać się
ja:kby nieczuli. To błąd! Zaprzed wyrażeniem wątpliwości,
trzymanie produkcji z powodu
*e 'nie najlępiej świadczy o sibraku surowców, części, palile i sprawności rządu, kt'Óry
wa i tak dalej podobnie 1.1jem~
musi uciekać się do ~pecjalnych
nie w.pływa na całość gospodarki. Ale o tY!Il wiedzą najlepiej · uprawnień. Czyż nie można takich samych skutków uzyskać
przede wszystkim zaopatrzeniodo tej pory dostępnymi metowcy. Może .by więc częściej
dami? Ze . będzie trudniej wspomi,nać w telewizji, ili;,.. to
to wiadomo. Nik(" przeociez nie
braknie sp.mochodó>y. telewi.obiecywał, ze będzie łatWo,
zorów i lodówek z powodu zł-ej
organizacji pracy, b.takqróbstwa,
lenistwa i głupoty,,

celów politycy minionego okrezłotych je,cit może I chwytliwy,
su. Postanowil~ powtórzyć sceale niczego nie zmienia. Płaca
nariusz gry politycznej sprzed
związana z
musi być ściśle
8 lat, nie rozumiejąc, że PoJska
pracą i musi być zrózni·wwaroku 1988, to już nie Polska ro, na. A przecież nie jest. Na nasżej gospodarce ciąży powsze- ' ku 1980. Rozgrywanie ćelów polityczmych przy pomocy strah
chne dążenie (io tego, aby wszyków już było i niczego dobr~go
scy zarabiali tyle samo. A to
nie przyniosło. Sp9,r o to, kto
jest niemożliwe, bo to :zatrzyma
jest dziś prawdziwym reprezenrozwój kraju, gospodar,ki i spotantem społeczeństwa polskiego
lecie"ństwa i spowoduje jego uJ
padek.
nie pmwiadzi.
też do niczego
Spolecze1'lstwo jest podzielone,
Minister Ireneusz Se],;;uła w
zróżnicowane i nie może mieć
dzi-ennikarzami
z
rozmowie
„jed·ynego, prawdziwe?Jo przed- ·
„Trybuny, ·Ludu" powiedzial
ilekr-0ć
Zresztą,
stawiciela".
· międZ:f innymi:
słyszę ,....przymiotnik: prawdziwy
„Płacy przeciętnej żądają pra'
- natychmiast nabieram nieuwie wszyscy, którzy jej nie mafności, jak również do tych, któ;
ją. A przecież każde zbliżenie
rzy chcą pqemawiać w imieplac ok,_reśf0'1lej grupy do przepoflwyższa tę, przeniu całe g V społeczeństwa.
ciętnej -
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oświadczyło, że ·„oczekuje•

1
od instancji i organizacji" partyjnych oraz. wladz państwo
wych większej konsekwencji ł
zdecydowa:nfa w realizaejł 'rł
1amorzqdnoścł,
form; rozwoju
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fvdzłe'I\ rrobłlo

rię

z gabi netu „deuśmie
1zkanie L

si ę powściągll
W i esław Gi11el ,
feprzewodniczący
związkowej przedsię

cha
. wie

deracji
biorstw komunikacji miejskiej.
Gestem wskazuje za siebie, na
ustawione pod ścianą fotele : -

w noay, ż eby stę
zdrzemnąć. Do domu wpadałem t11lko na godzinę lub dwie,
nie dłużej , bo teleksy nadchodzil11 bez względu na porę. Te raz - po pomyślnym zakończe
niu negocjacji z rządem ....... ja
ł koledzy z prezydtum odczuwa•
m11 po proatu ulgę. Nte jest to

uatawialem je

odprężenie, bo w niekt6r11ch miastach trw ają jeazeze rozmowy na szczeblu lokalnym. Myślę jednak, że na j gormamy za sobq.

npelne

,„„Najgorsze"

/

przewodniczącego w Warszawie, w poniedziałek 25 kwiet nia 1988 r„
gdy wybierał si ę na posiedzenie
Komitetu Wy'konaw czego Prezydium OPZZ. Jeden telefon
aprawlł, że wyjechał nagle do
Bydgoszczy, gdzie od rana trwał
protest załogi WPK. Zdążył jeszcze na trzecią I ostatnią turę
rnzmów z wojewodą, przyglądał
alę składaniu podpisów pod oaią~iętym porozumieniem, przezałogi
następnie , do
mawiał
WPK, Informując o sporu zbiorowym zwiążkowców z rządem.
Nazajutrz był już z powrotem
w Lodzi, w siedzibie Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej
dopadł-O

porcje:

W'

ron

lttl

łrednia

płaca w komunik.ac:JI miejskiej
tyall\C
wynosiła_ 21 tys. zł w
złotych mniej od jrednlej

o

przemyśle. Różnica tałpoglębl

la się jeszcze w latacn nastę
pnych.
Nie pomógł tri noWY system
płac, wprowadzony zbyt pómo,
nie zawsze kpnsekwentnie, z uwzględnieniem

możliwości

·nansowych

poszczególnych

przedsiębiorstw.

Okazały

tlsię

one zbyt małe, aby zaspokoić
w pełni apetyty płacowe załóg,
rosnące wraz z podwyżkami Ce!Il.
Co więcej, były one rózme największe w 1tolic;y, w Bydgoszczy ezy Lodzi znacznie mniejsze - co w ostatnich dwóch Jatach doprowadziło do dużego
zróżnicowania zarobków w obrębie brartży (od 24 do 33 tys.
zł średniej

płacy). Najważniej

sze jest jednak to, że możl i wo
ści te wynikały nie tyle ze sta- •
nu gospodarki w poszczególnych
(co bfłoby
prz~dsiębiorstwach
.zgodne z reformą), lecz z tego, na Ile z;isobny okazał się
budżet terenoWY, z którego wyplaca się tzw. dotaeje przedmiotowe. Innymi słowy:
/

Płace uzależnfone zostały

głównie od zasobności k~y
w ratuszu - niezależ·nie od
wielkości l zakresu
świadczonych usług.

w
zarobk6t.0
Różnie•
komunłkt1przedsiębiorstwa.eh.
c11fn11ch o podobnej, wielkości

J'Od-<tm•.
był

de

„

faktem,

„

to zwyczajny li1t, oo praw-

da :i: piędmym r nadrukiem minister stwa, ale ~kły - nie
polecony.
Nie doczekaWlzy 1łę więc odpowiedzi, kierownictwo fe<ierac:}i zadecydowało pod koniec
1poru
o ro l'lpoczęciu
marca
·
zbiorowego.
list do pr emie.ra
Następny
wysłany został z datą 6 kwietnia, zaraz po z ak ończeniu obrad
prezydium fe deTacji. Poinformowano w nim o 'l.V'e'~ściu na
drogę aporu zbiorowego :z: rzą
Zgodnie z wym-ogam!
dem.
ustawy o zwdązkach „ zawodowych, odpowiedź poWi.nna była nadejść w ciągu dwóch tygo:dni. Nie n a deszła.
Ale - za,stxzega się przeproWo dniczący , federac ji -

/ -

~adziliśmy już w tedy n i eoficjaLne rozmow11 z naszym resortem.

Pr zez dłu żs zy cza3 nie było
jednak wiadomo, gdzie i kit!dy
rozpocząć' oficmożna będzie
jalne negocjacje. Nie podjęto
w tej · s~rawie :iladnej wiążącej ·
decY'zji. Aż do 0>11tatniego, „gorącego" tygodnia kwietnia, g~y
zmienili się w
związtkowcy
strażaków. Wtedy dopiero mi- .
nisteir Janusz Kamiński z reżeglugi !
sortu , transportu,

wtone

wł•l•

w -.ule

łódz

kiego 1potkania. Podaek.retaiz
F. Wiell\dek ocenił na nim, ie
przyjęty w porozumieniu ter1989 r. nie
ątftl. 1 atycl.lftła
czasu,
pozostawia rbyt wiele
trz:eba będzie poponiewał.
wiele przep~ów, co
zmieniać
leży w ie•til Rady Mi.nlistrów,
a częściowo także Sejmu, gdyż
potrzeba zmiany dotyczy rówustaw. Spotnież niektórych
kało się to z reakcją jedne~o
z ,ol;>ec.nych na aali dyrektorów, który zaproponował, aby
p.r.zyśpiea.z~ za~owiadany .termin, bo w tej 1rezególnej sytuacji nie wydaje się on wcawięc
Zgłosił
, la zJbyt bll.skd.
wrniooek, żeby wykorzyl!ltać w
przygotowywane
tym celu
specjalne
Vl-"łaśnie przez rząd
upra Wlllieillia dla wicepremiera
Zdzisława Sadowskiei;o.
. Ciekawe było wystąpienie fonego dyrektora, który wymie-.
nil niektóre obowiązujące do
tej pory przepisy, „blokujące " ·
pełną

realizację

postanowień

porozumienia. Zawspólneg·o
rzut. ten niie jest bŁaihy, gdyż
poważnej
dotyc;zy m.in. talk
sprawy, jak ogólnej konstruk,cji
systemu finansowarnia i dotowani·a przedsiębior-stw komuni kacyjnych. · Sprawia ona, że
staje się- czynoszczędzanie
jego
n-0śeią jałową, bowiem
podję
łąicznoścl zaproponował
efekty nie- pozostają na miejsw czwartek, 28 cu, w przedsiębiorstw i e,
lecz
cie rozmów
centralkwietnia w Warszawie. W cza- wędrują do budżetu
sie tej pierwszej rundy nas- nego.
obniżać
Po co zatem
koszty własne? Inny przykład,
tąpiło zbliżenie stanowisk, zaś
w czasie drugiej rundy, w ao-' równdet podany na spotka-

'
·związkowcy ~amienili się

w

strażaków

I

Jazda we mgle
ANDRZEJ

GĘBAROWSKI

w PRL przy ul. Traugutta 12.
pod tym adresem
do soboty, do czasu zawieszenia
negocjacji z rządem.
Zanim powtórnie znalazł Ilię
w stolicy, od wtorku przez
kilka następnych dni tr~eba było występować w roli lłtra:1laka,
1aszącego drastycznie rozbuchane emocje.
„Zalllles.tkał"'

- Wiadomość o wydarzeniach
w B11dgoszczy dQJarla niezwykle
azybko do iłi.n11ch miast wspomina. - Stworzylo to niebezpieczną

atmosferę .

Staraliś

m11 aię utn:ym11wać stal11 kontakt z organizacjami związko
wymi w przedsiębiorstwach, 'ła
godząc nastroje. Zależało nam
na tym w obliczu zbliżając11ch
1ię neąocjacji. W przeciwnym
razie zachodzila obawa, że nie
do skut~u.
dojdą one
W środę 27 kwietnia 1988 r.,

gdy po raz pierwszy odwiedziłem siedzibę federacji, na stoliku w gabinecie przewodniczą
cego leżała mała książeezka z
zawodoustawą o związkach
wych, otwarta akurat na rozprawa do
dziale dotyczącym
strajku. Przewodniczący i jego zastępca - Józef Drukier,
mieli za kilka godzin wystąpić
w telewizji, w ,programie redaktora Adama Bronikowskiego.
. Mówil i tymczasem o Toruniu,
gdzie wstrzymano. słę „na pięć
mtnuf przed rozpoczęciem protestu'. Podobnie, nieco później,
ledwie zdołano zapobiec zatrzymtiniu komunikacji w Nowym Sączu . Jeszcze w piątek,
gdy jeden z wiceprzewodniczą
cych federacji przybył do Gorzowa Wielkopolskiego, zastał
tam grupę kierowców . przy~o
strajku. Niedobra,
to w a .1ą do
n iespokojna atmosfera panowała
w zajezrlniach w ielu miast kraju - również w Lodzi. Oczekiwano z ni ecierpliw o śćią l nadzieją na ro zmowy z rządem .

Jak doszło do tak
sytuacji?

,

napiętej

stopni owo, vv
ciągu osta tn; ch ctte rech lat. Nie
d, wne to p r zeci eż czasy,
t~ k
gd v ki eroW C'Ó W i motorniczych
MPK zaliczano do grupy prac„11·11ik ów dobrze zarab iaj ących ,
z p rzv.sźlością. Jeszcze w 1984
r. sredn la pł a ca w komu ni kac.1 1 miejskiej wy n os iła 19 tys.
zt i przewy ższ ała ś rednią w
p n: emy ś le i budownictwie. l ~ie•
rowców nie trzeba b y ło wte'Cly
zgł<l szali
specjalnie s zuka ć s.Q sami , nawet z dyplomami
wv .i:szvch uczelni. W rok· póź nie j był o już odwrot nie : liczba c h ętn y ch m a l a ła . wiecej lud zi o deszł o. n i ż p od ięło pra cę .
P t'zvcz yną b y ły za robki. wztaatające wolniej, ni źli. w pozostałych dzi ała ch go&pod::irki. Rychło po.i11wily s i ę odwrotne proPogarszała

'\

si ę

4 ODGLOSY

sq dopuszczalne a jednego tylko powodu - mówi przewodnit
jdli wynikają one z
czący różnicy w Holci prac11 (na jednego zatrudnionego) i z jakoici iwiadczonijch ualug.

Kierowca autcbusu we Wrocławiu czy Lodzi zarabia sporu, ale kosztem dużej ilości godzin nadliczbowych, które mupÓ
si „wyjeździć", 11dyż ·pierwsze - zmusza 10 do tego
brak kierowców, oraz - po drugie - tylko w ten 1posób. może

na

powierzchni".
„utrz11mać atę
Wie jednOC'LeŚnle, że jea<> war-

osiągnięto
botę SO kwietnia,
ostatecz,ne porozumienie.
w pierwu:ym
ono
Ustala
być
mogą
punkcie, że tr.zy
funduszu
żródła , finansowania
płac (ważna
~

1- '

l'ł

~t
„ . \,

tu

kolejność):

.

;..

abnł'żlia kosżt6'w włąt1rtf,ch.
przedsiębiontwa, pokrycie
potrzeb finansowych z ~
budżetu terenowego, wzrost
dochodów własnych MPK
' i WPK.

ruu w MPK: okazuje się, że
przyzna wawielk-0ść dotacji,
ny1=h z:wykle dopie.ro pod koniec rCllku, oparta jes~ o ceny
11. l' lipca roku poprzedniego było
jakby nie
zupełni•,
oatatnleh· podw,Y±ek energii, pa'liw, mate«"!alÓ'\lil fleśli weimie
tym pod · uwagę już
sł§ pr.zy
występują.cy• deficyt wielu zakładów, to ciśnie aię na usta
pytanie: jak niepokojące
por<1zupomimo osiągniętego
wygospodarować
mienia
łrodkd na place?

pasta· W!ea1 takich pytań
W pozostałych dwóch punkszawski kolega jest w lepszej
S{tuacji materialnej, przy mniej-: tach porozumienia ujęto dlZfa- . wlano w cn1ie •potkania w
MPK.
łództk!ego
szcj ilości iodzin nadlicz~- , , ł<U!da na dziś (doraźne) oru świetlicy
wych. Wie także, że nie bę- zadania pe.rspektywicz.ne (op.ra- _J?irze&tawiciele resortów stazgłaszam
w;yiaJn:ić
ra.li aię
dzie już mógł „dobrać" 1obie cowanie nowego systemu) w
kolejnych nadgodzin, bo po celu po.prawy płac. W ramach przez dyrekt«ów 1 lwią.ztkow
prostu nie wystarczy cza.su na działań doraźnych pod-jęto de- ców wątpliwości. Jedno jest
odpoczynek. Decyduje się więc cyzję o wyłączeniu z podatku jednak w tym wszysitik!m nieczasu
coraz częściej na odejście z (tzw• ..PPWW) nierk.tórych e.le- .._ wątpliwe: zbyt wiele
mentów płac o cha.rakter.ze mo- zmarnowano na czekanie.
przedsiębiorstwa, przez co po1pecyficwych
głębia niedobór kierowców, po- . tywacyjillym,
- Powitała m11ił - poinformiejskliej.
dla komunikacji
garszając warunki p.acy pozoF. Wiell\Efekty po'Yl;'inny być szybkie, mował ze-branych
stałych w MPK ·kolegów.
Z lÓdzką komunikacją ale jak duż~ -: trudno tak od dek - abt1 za1ad11 funkCjonokomuwain.it1 przedsiębiorstw
razu od~ow~edz1.eć.
związan11 iestem od 1956 roku.
nika.ej( miej8kiej u;q~ w od- Ołowi", hcz11~~ i . kaikuNie pamiętam 3eszcze tak dużej fluktuacji kadr _ padsu·
mowuje f?rzewodniczqc 11.
Od początku t988 r. wydarzenia nabrały uybszego tern-

pa. Do federacji

zaczęły na-

pływać uchwały, re.z.olucje, 1,t a-

nowiska zakładowych • oirgani' wielu
związkowych
zacji
dom'agająe41 sdę.
miast kraju,
jarle najszybszego uregulowania
14 lutego
spraw płaco\vych.
federacja wystosowała 1pecjalteleks do premiera, podny
wagę problemu i
kreślający
natychpodjęcia
konieczność
miastowych kirok6w w celu
jego rozwiązania. Zaproponowano nawet, aby nQwy 1ystem
został od
płac wprowadzony
l
1 kwietnia.
dec11zji
„Brak sz11bkiej
będzie
ostrzegała federacja powodował
które może

napięcia,
przerod?)ić się w

wzrost

niekontrolowan11 rozwój wydatrudno bę
rzeń, nad którym
dzie '\ zapanować :i: uwagi na
rodzaj świadczonych przez nas
„Pre· usług". Dalej czytamy:
zydjum federacji z calq mocą
odstąpi · od
podkreśla, że nie
statutowych uprawnień związ
ku. na rzecz ręati:iowania slusiri11ch żądań zal6g".

d2'iehie; u.att1wi1 1e;mow1;.
Zator11 714 pewno .rua hc.zq ~r.zy,pu.sz~z.a W. Giceil. - Sam
Wiad'Omojł tę przyjęto 1 u3eitem ciek~w, il• w w11nie1ie
u interesowa~akladae~. młal'lll:ow.anym
w ~oszczeg~lnych
sprawę, t• nie . niem.
Zda3ę · . 1abi1
zalogt ~gq b11d 1
wszyst.k ie
.o.siqgmęt11ch . korzyści zadowo-

°"'

Ione. Ale une~ ł to, ;, .w
ek.onomiczmj
becne3 .•11tuacji
uzyskahśmJI wszy1f,k,o, co b11ło

•

do uz111kamci.
Ważne

jest równi~

1łówko

„spec11ficzne", w odniesieniu do
p«ic".
„niektóT'llCh elementów

Jakie są te elementy - p.racowrnicy komurnikacji miejskiej
n.ie
wied.Zfł, :i:d im\ym
już
Tailca
pr.ze!kazywać.
wypad·a
była przynajmniej umowa podCLai neg·o cjacji, skoro z.atroszcz<>no li!ę n~w~t o dyskirecję
wobec prasy. Dokładniej sprecyzował te intencje podse:lm"etarz F.. Wielą·dek - na spotz aktywł(m przeds~
k~iu
b1orstw komunikacyjnych, które odbyło się 4 maj.a w Lodzi:
Musieliśmy waletć takie
k tó.re nie będą
roz,wiązania ,
mieć charakteru ząraźliwego.„

Co zaś aię tyczy rozwiązat'l
Na teleks, potwierdzony nas- pr zys złościowych, postanowiopis- ' no, iż „zintensyfikowane z-01tatępnego dnia oficjalnym
wdrożeniem,
nad
mem. nie nadeszła początkowo ną prace
jak nie później jak ad 1 1t11cznia
żadna odpowiedź, choć zmodyfikowanego
zorientowano
1989 rokit,
się później
ekonomi czno-finansosystemu
odpowiedź została wystosowana w pierwszych dniach mar- wego w przedsiębio.Tstwach 'kodptarła
munikacji miejskiej. Federacja
ca. Do związkowców
jednak dopiero w kwietniu, zastrzega sobi e prawo zajęclci
kiedy zdążyli już wysłać na.s- stanowiska do opracow11wcin•tepne ostrzejsze w tonie pis- go projektu".
O tym, }ak powinny 'fr/•
ma. Zawiniła pon~ poc1!ta.
Może się to wydaó nieprawdoflądaó w pr?ł'szłoAo.I. pła~ W,„

Dwąrzee,

któremu
z&brano duszQ
ze str. 1

trasy wybr a no lini ę ,Warszawa-Grodzlsk-Skierniewice:-Kolusz•
-ki-Piotrków-Częstochowa-Ząbkowice Będzińskie-Strzemieszy.
inżynierów wśród
ce-Maczki (nad grani cą z Galicj ą ). Ekipa

których byli : ł ranciszek Leszezyńskl, l"ranciszek de Pollini, Jakub Szefer i Konstanty Kamieński rozpoczęła prace przygotowa wcze pod kierun kiem Stanisława Wysockiego. Sam Wysocki
w celu zapoznania s :ę z problemami budowy i eksploatacji kolei zela z.nej od był kilkumiesa~c:zmą podróż po Europie Zachodnie j.
Do 1840 rok u prace pxojekt~we (szczegółowe wytyczenie trasy, p.rQjekty robót ziemnych i plany mostów) były zakońc:z.one.
N i ezwłocznie przystąpiono do prac w terenie, które rozpoczęto
ró wnocześnie na całej tra·sie kolei podzielonej na CZitery odcinSkie.r niewice-Piot.r>ków, Piotrków
k i (Warszawa-Skierniewice,
Pierwotna długość
CzęstochQwa-granica).
i
-Częs to chowa
szlaku miał a wynos i ć 307 km, ale za sprawą namiestnika carskiego - Paskiewicza linię wydłużono o odnogę ze Skiernie,wic
do Łow icza, gdzie Iwan Paskiewicz miał pałac i wielki majątek
ziemski. W ten sposób długość lmii wzrosła do 328 km:
Dyskusj e wokół kolei żelaznej nie ograniczały się jedynie do
teełmiki tTansprzeb iegu trasy. Spór dotyczył tak że Wyboru
p or tu. Do wyboru były dwie 1 ta!lsza w realizacji' koncepcja
transpor tu konneg9 po szynach ułożonych na podkładach równoległych, albo przystosowanie szlaku do ruchu parO'\vozó:w, czyli
budOl\Va toru według „systemu angielskieg.o" ną podkładach poprzecioych. Za.rawno Hen.ryk Łubieński, jak i Iwan Paskiewicz
byli zwolennikami wykorzystania koni jako siły pociągowej na
kolei, zwłasz<.-za że przewidywali jedynie towairowe przeznaczenie szlaku. Hrabia Łubieński tak wy·powiadał się na ten temat:
„.„na lokomotywę potrzeba znacznego wkładu kapitału i znacznych kosztów utrzymania, nadto konieczny węgiel 'jest na H·
mym końcu drogi, tak iż t\'zeba będzie prawie trzecią część siły
lokomotywy użyć na rozwiezienie węgli po stacjach. W kraju naszym
taki jest tani owies i siano, takie tanie konie, że 2ldaje się ze
wszystkiego, iż nierównie taniej te ł mln cetnarów (na tyle szacowano roczne pot.rzeby przewozowe kolei ~ przyp. aut.) przeoarowymi (.„) ale
wieźć będzie można końmi jak machinami
jak urządzić transporta - czy noga za nogą. czy kłusem? Ze
koń ciągnie więcej wolno idąc jalt biegnąc, t„ nie ma kwestii."
22 II 1841 roku Bank Polski o.powiedział się za lokomotywamimo że
m i parowymi I szynami angielskimi (tzw. railsami),
sam namiestRik Iwan Paskiewlcz twierdził, że transport ko·nny
będzie bardtiej regula:rny i bezpieczniejs~y.
Wiosną 1842 roku roboty ziemne na całej trasie zakończono.
stosunku do robót
Jednak mimo niskich kosztów budowy w
szlakowych w Prusach czy Au5trii (niskie kwoty wywłaszcze
niowe w zaborze rosyjskim, bardzo tania siła robocza) pienię
dzy w y starczyło tylk-0 na pierwsrzą część budowy. Brak fun.duSZĆYW, małe zainteresowanie akcjami Towarzystwa (z pięciu tys.
w ydrukowanych akcji zdołano sprzedać tylko 71) doprowadziło
do batil<T1ictwa śpółlti i' tomviązania Towarzystwa Warszawsko. -Wiedeńskiej Drogi żelaznej,- co nastąpiło 31 maJa 1842 roku.
Praee z.ostały przerwane i dopiero dwa lata póżn!ej z inicjaty wy Banku Puzyczkuwcgo Cesarstwa budowę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej wznowiono. a już w czerwcu 1845 roku oddany
został do uży;tku pierwszy odc1nek kolei z Warszawy do Grodziska. Z okazji pl"Zyjazdu pierwszego pociągu, sam Iwan Paak iewicz urządził ba·n kiet, na którym sprawował h<>nory domu.
W tym sąmym roku uruchomiono dwa kolejne odcinki kolei
:Łelaznej do Skierniewic i do Łowicza, a w 1848 roku podągi ruz Ząbkowic do granicy.
szyły na ostatnią cz ęś ć traby Po dobudo'Waniu toru :l Ko1Uszek do Łodzi Fabrycznej lima
ko le jąwa z Warszawy w kierunku Czę.stochowy nabrała kształ
tów znanych nam wspókześnie.

,
Jest rok 1988 - 143 łata od przybycia do Skierniewic
\
pierwszego pociągu z Warszawy...

Budynek dworca - okazały i wysoki - ze stylowym! ozdo. bami I wieżyczkami wygląda ponuro Szary tynk odpada płata
mi ukazując li:olory~yome zmiany teio gmachu na przestrze.
_
ni półtora wieku.
Na przystacyjnym placu stoją. autob~y PKS. Obszar z!efui
pned dworcem został zalany betonem ! asfaltem Tylko· brudna
rozjaśni~
zakunona zieleń pozostałyoh przy ' życiu tirawndków
/
azail"OŚĆ.
W 143 lata po pierwszych podróź.nych wchodzę do budynku
dworca. Drogę do wnętrza otwierają wahadłowe drzwi skuyp!ące przeraźliwie reumatyzmem swoich starych zawiasów. Wita
mnie pusta 1a.J.a opanowana p.rzez wiatr. Kurz i ~miecie wędiru
ją z ką.ta w kąt roznoszone przez wiec:mi.y przeciąg.
najbliiiszych
Na ścianie wi.s1 monitor informujący o pięciu
Na czarno-białym ekranie zupełnie nieczytelne są
odjudach.
niewiele osób potrafi
ln!~rmacje o .Pociągach pośpiesznych doJrzeć małą l!terkę ,,P" obok godziny odjazdu.
Scienny, całodobowy rozkład jazdy to mało czytelna ozerworiO-.oz!M'na mozaika cytr przytwierdzonych do ckewni;nej kon/
1trukcji wysokQ pod sufitem.

PS. 5 'V. 1988 r. z dwóch szczezajezdlnl (w Dąbiu l
nie wyjechały autoOto, co pisze na ten
buay.
temat PAP: „Powodem obu
cińSikich
policąch)

iAtc11dent6w b11l11 żądania pła
cowe, a w prz11padku Dąbia pierwsze okapolityr;znr. Te
1p6frnione, gd11ż w
zql11 •ię
noc11 z 4 na 5 bm. powróciła
dyrekcji i
z Łodzi delegacja
Związków Zawodow11ch WPKM
w Szczecinie prz11wożąc u.zgoddla
i wt11tegocjowane
niąne
przedsiębiorstw
wszystilcich
kraju MWe wa:runki plapowe.
Cala załoga WPKM w Szczecinie byla o t11m uprzednio i nObt1 nielegalne
formowana.
strajki podjęly · grupy pracow
ntcze · 1poza iwiqzk6w zaw o do·
WyC~"·
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Czekam na pociąg w zimny, krwłetnłowy włKZ6r,
oparty o zdobioną kolumnę zabytkowej wiaty peronu
-w Skierniewicach•••
pozostałość

r

ze str. 1
wciął tacy, którzy wbrew wymowie :faktów .1 logice ·bronią
uparcie preześa. Dla nich jest
dobry. Im nie szkodzi i nie·
przeszkadza. Oni mu nadal
wierzą, bo pr.zecież chciał dobrze, a tylko jak<>ś tak file wy-

śwdetnośei

kolei Wax~wsko
-Wiedeńskiej pokrywa tylko część
pero.nu piel'w.szego.
Reszta
zdana jest na pastwę d'esztzu i wia•tru. Na przedłużanym z biegiem lat peronie me ma naiwet s7lkCU'adnyeh, blaszanych osłon,
w które Wyipo5f!żono sąsiedni peron. Pusto tu i zimno. Wiatr
targa płaszcze podróżmych .z opóźnionego pociągu · przY'byłego z
~w~
.
CZekam na poeią.g pijąc to, co zos.tało w dworcowym bufecie.
Restauracja dworcowa - nad>zieja dla zmęczonego i głodnego
pasażera. Niewiele jednak osób korzysta- z szansy na ciepłą straTen dach -

lat

szło.

Wszystko dlatego, że dal
tym cwaniakom z
Radomska uspraiviedliwiają
-

s!ę

- A
dziel11i

I
Wnębtze zostało

;

0

omotać

go.

wę. .

odnowione z wycz.uwalnym zamiail'em zacho, wania atmosfery. miejsca, gtl.zie przed laty gościli bohaiterowie
· „Lalki" Bolesława Prusa„ Jasne
ściany kontrastują z ciemno-o.r.zechowymi kolumhami. Stylizowane ośwdetlenie miało podkre6lać- obecność ·minionych lat. Ale te próby zawiodły. Zawiodą
·zawsze, kiedy za pomocą półśrodków będziemy przywracać blask
za.bytkop;n. Bo na co zda się nawet oryginalne oświetlenie w stylu epokli, kiedy w pięknYlll wnętrzu ustawimy staire, barowe
atoły i obskurne przepierzenia. W Skierniewicac~, po4 zabytkowym dachem 1ch):onił się w151Półczesny ob.raz naszej kolejowej
gast.r<>nomii.
,
Siedzę w dworoowej świe·tlicy War.>zawsko-Wiedeńskiej Droli żelaznej. $wietlica - ogromna sala z. kilkoma stolikami. Zielone linoleum trzeszczy okruchami rozr:z.uconych dokoła. słonych
paluszków :ifa~w-zona podłoga ze śladami po ro.zlanych napojach klei· się do butów. Siedzę przy broąnym :&tole z wyrytym
napisem:
,.Love Tomka Kusę - Iwona Boryna''.

tyła,
mokre leżało
nie pomyślał,

,

tn:łwach
pod wiatą. Ktoś
nie zapobiegł, nie
dopilnowill. Kt<>?
Nieważne.
Spisano protokół strat i... po

ka ton

z

kim on w tej sp6lmial pracować?

współczują

dla odmiany, innl:
Sam Tadeusz Klekociński też
nie czuje się ÓdpoWiec)zialny
za· to, że po dziesięciu latach istnienia spóldz\elnia po\,·inna
'właściwie ogłosić upadłość i aż
dziw bierze, że jeszcze funkcjonuje.
Kiedy tu przysz~dlem mówi - wcale n.ie dzialo stę
lepiej, ntz teraz. Przedo wszystlłim chcialem wyciągnąć spóldzielnię 'z dlugóu:. A sytuacja
wyglą ala tak,
że
na stanie
-

bo po

kłopocie.
k~ifrski

(Prezes Tadeusz Kletwierdzi, iż zrobiooo
z niego kiszonkę, ale wszyscy
śmieją się na te ·słowa, gdyż
wiedzą, że zostało po , prostu
zakopane w ziemi. Pełne dwie
przyczepy ziarna! Zgniło na pewno już do re·-t;Y).
O kradzieży si ika do mło
carni zarząd spółdzielni poinformował milicję. tak późno, że
· - szukaj wiatru w polu. A siltnlk ciężki, na plecach go nie
wyniesie. Jak to możliwe, ż'e
lłikt nic nie widział? Ano, w
Gertrudowie możliwe. I r-nowu protokół strat.
'
Przy pakowaniu w worki zakupionego i przechowywanego
luzęm cementu okazało się, że
brakuje go dwie i pó tony.
Drobiazg. Protok91. strat.
Cegłę na budowę
chlewni
rcizprzedan<> pracownikom
za półdarmo. Pierwszej i najwięcej
Jolancie Dziewierskiej, kasjerce, bo akurat mia-

(1)

podłogi, ręce do 2ll11iszczonego gtołu. Myśli
krążą wokół przes!Złośd splatającej •się w tym miejscu ze' ws,pól·
czesnością.

Nogi przyklejone do

Wyst:rój tej sali p.PzedzLWillie łączy wszystkie epoki w życiu
trtacji. O:miobne kolumny i łuk! - zaipewne z początków istnienia budynku, a pQ.d ~ufiitem płaskorzeźby o tematyce typowej
dla sooreali:zmu: ludzie przy praey -w polu i w fabryce, zabawa
ludowa, budowa, kolej - wszystkńe charakterystyczne· elementy
rozwoju. Szczytową ścianę zdobi ipopulall:IIly „Mos:film" (k<>bieta
ł mężczyma ze splecionymi w górze rękami trzymający sierp
t młot) na tle jutrzenki, lasu flag i chmu!l'y białych (hm!) go.
łębi. Napis poniiej tłumaczy, że: „Kultura i sztuka to najwspanialszy środek zbliżenia między narodami".
A poniżej elementy współczesne. Gazetka (,)brony Cywilnej
u szkłem (kttrz tego nie ruszy), wielkanocny stroi~. w fiole~oi
woburym zestawie kolorystycmym, surogat dekoracJ1 na •Dz1en
Kobiet '87 (sądząc z ilości kurzu). Najświeższym elementem jesi
chyba biało-czerwona materia z przytwierdzonym godłem i hasłem: "OJCZYZNO MA TYS NIE UMARŁA - 1918-1988'".

Wiele elementów
murach.

nakłada się

1enkę

W żne to je, co je m je
'

\

I

'

na siebie w tych starych

Nie pytaJ dok~ Jadę, czy na 11ewno na bilet mam
•ledze nie l czekanie, to Jest nałuraln1 atan".

-

Nie sły.w;y ałę jut gwizdka pa'l'QWej
polach; snopy iskier nie
tańcu na cześć- podróży w nie2.111ane„.

lokomotywy,
wirują

;u:t w

dim ni•
radosnym

'

L.udzie we wsi
q{oła inaczej.

•I

/

'

R11!.: Jan1J1z Szvmański-Glanc

mlalem M
przyklacl riadem
cłągńłk6w, a n"'łe bi,ilo czvm. w
pole 'Wfl:J~ch ad.

MAREK JUSKIEWICZ

'

Foto: Grzegorz Galasińskł

Henryk Tazbir

owiec, gdyż ląki n.le
byly wykorzystywane. No, ale
skoro w Gertrudowie nie chcic;li... Ich sprawa. Może Wojewódzld · Związek ~ powinien coś·
zrobić?

- Ale co?
Tego naczelnik

Lech

il1ię

Grabiński

wie.

Jest radom-

szczańskiej milicji ósobą dobrze
znaną. Rzutki, przedsiębiorczy,
ruchliwy ... Może nawet tr'Jchę
;:a bardzo, a to prędzej czy

później

zwraca

uwagę.

Potra-

łatwo nawiązywać lfontakt
z ludźmi, ma dar p1·zekónywania. Chyą_a głównie dzięki tym
cechom nię było mu nigdy trudno znaleźć pracę. A robił to

fi

równi.i

często

zre-

tracąc

sił

różnymi

obietniCam!. ' Kto
nawet imponował.
Zwłaszeza że początkowo rzeczywiście mogło być czym.
Brygada została utworzona
szybko i sprawnie. Liczyła kilka, potem kilkanaście osób głównie mieszkańców · Radcm:ska zacł\ęconych perspektyv.'ą
wysokich zarobl;:ów. Kierowni'kiem jej został Władysław Bl!i·
szczykiewicz dobi:ze ;,njijący .się
ponoć na takiej robocie. lVlagazyni:erką żona Lecha Grabińskiego, Ewa. On sam pdnil
funkcję brygauzlsty 1 zaopi-.tn:eniowca. Na podręczny mugazyn oodał bez wanania \nasny garaż.
.Zała rn. il
„lecenie
Spóluzieln1 l.Vi1eszkaniowcj w
Radoms~-.. r.a ociep1an1c :;zczytowych se ian· blor;ó..... Korzy~tając ze spółdzielczego ,.Luka"
oraz zn.ajomo~ci, postara! ~ię o
niezbędne na początek materiały. 'Wykazywał duzą operat.rwność i· samodzielnosć, co preze.:.
sowi Tadeuszowi Klekocinskiem u bardzo było na ręl(ę, guyż
dosyć miał pracy i problemów
do rozwiązania na miejscu, w
G::!r,rudowie.
- Mnie mteresou;at tylko U.'Ywie,

może

'\Vidzą

to

- · Pf'eze• Kldkocł7ts1c! :Jak t11 l•
ko Mstal, to zaraz zaczql sprzedawać, co się dalo. Najwięcej
prJ1Watnym, za marne grosze.
Taki ursus C-360 - za sto o1ienldzie.siąt t11stęc11. A ten, co
·kupil, po drobnej napraivie odsprzedal od •razu za czter11sta.
Kombajn do iiemniaków
jak
nowy ko.~ztowal okola miliona,
tak poszedl za jedną trzecią tej
ceny. Kombajn zbożowy ..
Komisja rewizyjna RSP od
początku miała zastrzeżenia do
tych transakcji, gdyż prn..., n\('
informował o przetargach, jeśli już one były, a iędynie mówi jeden z jej członków ,,swoich ludzi", znajomych. Tak
ie nieraz do pr;:etargu stawały
zaledwie dwie, trzy osoby i z
góry bylo wiadomo, kto ma kupić. Z tego powodu pierwszy
przetarg na maszyn·ę j_o omło
tów komisja uniewazniła Na
dr:'ugim cena poszła w górę o
pięćdziesiąt t) sięcy
1 iby dlu
spół<;lzielni to niewiele', ale zawsze Przecież powinna liczyć
się .i<azda złotówka.
Pobożne życzenia! Złotm ka
już dawno stracUa na znacze-niu, a w RSP Gerfrudów prawdziw~o szacunku dla niej nie
miano chyba ntgdy.
'Dwa lata temu spl~n!afo
. kil-

,,,

la 1 a!ę budow~. Chwalebna taka pomoc, ale„. Po pierwsze:
"kasjerka to bliska krewna prezesa. Po drugie zaś: cegłę m<>·
żna było sprzedać drożej. I niewiele zmienia tu Uumac-z~nie
Tadeusza Klekocińskiego, lż te
sJedem tysięcy sztuk i tak by
na chlewnię nie wystarczyło.
A chlewnia potrzebna spół
dzielni od dawna, jak podczas
suszy deszcz, bowiem RSP w
Gertrudowie nie ptowadzi ża
dnej hodowli. Nie ma ponoć.
warunków. Kiedyś· próbowano
trzymać cielęta,
owce„. Dano
sobie z tym spokój, chociaż obornik bardzo by się przydał
pod żyto, owjes czy pszenicę.
Bo nie dosyć, że gleby p'iątej,
szostej klasy, to bez odpowiedniego nawożenia jeszcze barllziej Jałowiej~. Więc choćb y
1. tego powodu ...
Józef Jankowski, wiceprezes
Wojewódzkiego z·wiązku Rolniczych Spółdzielni ProdukcyJnych w Piotrkowie Trybunal„kim Wyjaśnia to dokładniej:
- Faktem jest, ·że dotychczas
produl•cja
zwierzęca
byltl
mniej oplaca.ln.a od roślinnej.
Ale u nas trudno wyobrazić
sobie dobre gospodarstico bez
;rakicjkolu. iek hodo.wli, bo nawet Jeśli bezpośrednio nie daje
ona zysku. to można dzięki ni1.1J
osiągnąć wyższe plony. Dlatego
u:iP,kszość spóldzieln( w województwie prowadzi produkcję
zwierzęcą. Niektóre
tylko latem; gd{Jż podobnie jak Gertrudów nie majq odpawiednieh o-

spółdzielni

dotarła

też

bie1i.

Być moi:e. Przez g li ,zmę czy
informacja, że był uprzednio
pól trudno .duklad l•\! przyJrz'"ć
karany ..za kradzież. Więcej nie
się p1·<~cy ludzt, u k1ore 1 zbyt
trzeba było.
wie le się nie wie. Ale pt·z~c:.1.1z
• Po zaledwie trt;ech mie:m1byty inne spra\\y, które po,wmcach Lec=i Grabiński zo tal
ny dac prezesowi d J m) ·lenia.
zwolniony. Uznano, iż nie jest
Oto na przy\ład WladYsła v
człowiekiem, do ktorego
moBła::;;:c:.qltiewicz (jak siQ okawlo
żna mieć pełne zaufanie 1 pu
te~ć Lecha Grabińsk.egoJ Jaku.>
jego odjeściu
natychm1u ~ 1)dziwnie oJwleka p.-z0::dsta,\;1euetchnięto z ulgą. W spóldzit..!n1e swoici1 upra\v n.en bUuO\\ ];.n1ach, w którycn przedtem pracov.:al, też dał się poznać me . Clycl1. Obiecu.1e, ze będ,<1 1u ro,
z najlepszeJ 1 slrony. Us.lust, 'pojutrze, za tydzien ... „1\a /h'lvnu bęclą.;: 'ie prztd t,iwil .eh
kombinator. nieodpow iepz1alny,
nigdy.
niesłowny, chciwy.„ taka u-.
Oto Lec\1 Grab11J;;J~1 jah .'
ptnia szła za n im. Je~o jcunak
dziwnie nie potrafi t"Jzl1cz,yć s ę
tu nie zrażało. Dlatego wkrótce
dokładnie z powierzonyc11 mu
zJawił się w Genrudowie. Tu
p ieniędzv.
Kslęgowa >puldz,t'lgo jeszcze nie było. Wieś na uni · ma PJW<JŻ.ńc 1 z<.isll'ZLżen 1p.
boczu, spółdzielnia mała, b.eZgtasza je równ e.! kon\i ja rt'·
dna, 14.di;ie prości„.' Nikt go nie
wizyjna. Bez:;ku.teczn c.
zna. Uoskonała okazja, aby
Otu we wrzew1u IU86 roku
spróbować jeszcze raz.
Od::lział Lustn1c:ji Centralntgu
Dla prezęsa oferta Lecha GtaZw i ązku . ąplniCZ} Cll Spoluziel·
binskiego była darem n.cb.u::;.
ni Proaukćyjnych w Częsloc,1u
Obiecywał w krótkim czasie uwie pr~eprowadza \\' Gertl u O·
tworzyć brygadę remontowo-buwie kontrolę, w etekc.e k1or, J
dowlaną, zapewnić je.1 atr.1kwykrywa szereg błędów popdcyjne zlecenia, narzęd zia i manionych prz€'.l zarz;1d sooldzielteriały, dzięki czemu wegetuni. Wskazuje tt>ż wyraźnie, że
jąca
spółdzielnia
mogłaby
„uruchomienie w m11;u br .wwkrótce ::,.tanić na nogk Pomysł,
kładu
remontowo-budowtun:?go
co prawda, nie był odkrywczy,
według
pewnych s11mpto.mow
gdyż zdecydowf!na
większość
nie spełnia pokładanych
•1arol'lliczych spól.\:lzielni produkdziei„." oraz na „nzewlascicyjnych zajmuje się różnymi
toy dobór ludzi do kierownicformami działalności pozaroltwa tego zakładu" i sugeruje
niczej, aby dać zajęcie ludziom.
„odu:olać Obywateli Grabińskie
gdy- nie ma pracy w polu, a
go i Błaszczykiewicza z pelni6przede wszystkim - aby wyjść
nych funkcji po uprzednim rozjakoś na swoje.

w Skierniewicach, dopóki nie jeS'l
w pustej sali zanućcie .sobie piQ·

łciele się. po

naczelnik
hodowlę

.larządu

„W dworcowej poczekalnJ, na stacji PKP
lubię posiedzieć czasem, bo ~dzle lepiej czeka się.
Kobiety z tobolami, fM1eoi pijani w sZtok
I jak to na takiej stacji trochę smrodu. czasem tłok.

/'

radq.

S1łgerowaliśmy prezesowi
Klekocińskiemu przypomina

_;

Grabińskiego,
dzień cora1l
głębiej' wciągał go w swoją
niebezpieczną grę, mamił i ku-

tylko Lecha
który z daja na

nik fina'nsowy dziatal1wsc1 bry'Ostatnimi czasy szcze~.ólnie
gady - bron1 s.ę pr<::e;j zarzusobie rolnicze ~pół
tami. - a ten zap"u;iadat się
dzieLnie produkcyjne, a w nich
dobrze. Przez pierwsze pól ro- grupy remontowo-budowtaku cz:e1'y miliony zysku. I
ne. Można powiedzieć - \Vytyle byto -: przy planowanych
:specjalizował się nawet w tej
stratach spotazleini w produkdziedzinie. Toteż kiedy w grucji rolne] . Kiedy zori1;mowalem
dniu 1985 roku składa! podasię, że Grabi,i.ki llie byt ze
nie o zatrud'nienie go w RSP
mną we ws,ys(/dch sprawa,·h
Piaszczyce, napisał, że w celu
szc-wry, :te ntme wp1:ou:adzit w
prowadzenia takiej właśnie grupy. Został bi;ygactzistą. Do .1e:- 1bląd, 1/w · ·i,lc, 1ż skiero'wano gó
do 1ias z Pwszczyc, tllcialem go
go obowiązków należało organ:zowanie pracy innym i czuwa- · '-od mz1i zwolnić. Ale przyrżekl,
że się poprawi, że teraz będzie
nie, by prawidłowo byla wyku;u ż dobtze i uczciwie pracował.
nywana. Ciężka sprawa, kiedy
Dałem mu więc szansę. Do Ratego, czego wymaga się od puddomska zaglądate1n w miarę
wladnych, samemu się nie przemożliwości.
Xie
zau vazylem
strzega. No i robotnicy zaczę
żadnych poważniejszych ttcllyli się buntować, skarżyć Dv

imię n<>woczesności.

EliJbiety Mielczarek:

'najwyżej, możemy slu~ć

chał

upodobał

w

w

I dodaje:
Teraz spóldzielnie są w
pelni samorządne. Nie mamy
na nie żadnego wplywu. Co

dosyć często,

Skiernfewioe to 1tac~, której :zabrano tyl. To perła polskieJ
uchitektury kolejowej, której skradzi<>no duszę. A przecież wy. starczy odrobina dobrej woli i konsekwencji,
aby przywrócić _
S~erniewicom blask, jaki posiada Gdynil'I, Wrocław czy choć
by tak ipałe stacje jak Ustka, Mrągowo czy Szczytno. Każdy
budynek ma swój niepowtarzalny styl. Jednak przyzwyczailiś
my się już do układanki z jednakowych klocków, do kontenerów, drzew stojących w równym
szeregu, do identyC21ności i
monotonii. To zabija indyw1dualn<>§ć, piękno, zamkniętą w otaczających nas rzeczach mY.ś1 ich twórców.
·
Może pla'l':owany remont dworca
Skiernlewlc&l!h nie będzie
tylko deklaracją przed wyborami do rad narodowych. Miej.my
nadzieję, że ten kolejowy &rystokrata nie zostanie spisany na
atraty jak sUa'y, poczciwy Kaliśki bezmyślnie zrównany z
Odwiedźcie kiedyś dworzec
za p6iino. A kiedy usiądziecie

C%f1 ehłfttlmł. Obawfam słę
jednak, te w tym fWZ11Padku
nte bez znacHni.4 td b11lo to, '
i:l: hodowla jest pQ pMstu bardzie;J pracoc'hlonna.

sztą ją

S'Wliadek p.rizes.złoścł dostojny, piękny gmach •kiem.1ewickiego dworca nie cieszy jednak podróżnych. Jest ponury i bez
wyraw ..- zwykły, nikomu niepotrizebny bu<lyinek na szlaku z
Warszawy do Koluszek.

ziemią

b~

-

Z samego rolnictwa trudno

liczeniu z dotychczasowej dzw-

lahwści", jak również „rozim wyżyćJ tłumaczy prezes
liczyć i zlikwidować magazyn
WZ RSP w Piótrkowie, Zdzipomocniczy w Radomsku". „zasław Inglot.
anga.żować kierownika 7.RB z
Ale pr~ecież w Gertruclowie
odpowiednimi
uprawnieniami
brygady takiej nigdy nie było,
/'budowlanym.i".
zaś wcześniejsze
pomysły zaTadeusz Klekoli_n1ski pozostarządu, jak by tu dorobić, nie
wał jednak głuchy na te i in- ,
przynosiły większych efektów.
ne głosy rozsądku. ~ie chciał
Trzeba więc przy:imać, że Lech
ich słyszeć. Twierdził, że wie,
Grabiński trafił idealnie' w Odco robi i wszystko bierze na
powiednie miejsce, odpowiedni
swoją odpowiedzialność.
czas oraz zapotrzebowanie.
Zupełnie 'nie licżul sie z
I mógł być z tego naprawdę
ludźmi n'\ÓWi Ireneusz I op-1
zadowolony. Członkowie spół
cik.
J
dzielni - również.
Sarn. decydotcal o ws Y·
- Pięknie mówil na począt
dodaje Barbara Kut.
ku - wspominają,..- tośmy mu· stkim -

zaufa U.

Mówił

o wszystkim, t:vlko
nie --. o własnej
• ·

przeszłości.

Tej

tinikał jak ognia, kiedy

1.aś już się nie dało fantazjował, upiększał ją i zmienia!.
licząc zapewne, iż prawda nieprędko dotrze do zagubicnego

1

"·śród lasów Gertrudowa. Złu,dne rachuby. Przeszłość cią
gnęła się za nim jak cień. Deptała mu po. piętach.

Kiedy dowiedziałem się,
że Grabiński jest w Gertrudowie mówi Tadeusz Kroko~

wicz. prezes RSP Piaszcqce bylem zaskoczony i powiedzial\lekocniskiemu, żeby lepiej n.ie zadawal się z tym
czlowiek~em, bo rny mamy o
nim, delikatnie mówiąc,
nie
najlepsze zdanie.
•
łem

Inni

też

- Rozmawialiśmy z nim nie
raz na temat zwolnienia .Grabi1lskiego
i Btaszczykfr•Pi.c~a,
tłumaczyliśmy rozkl'łci<1 bez-

radnie

ręce·

Zdzi law Inglo t -

ale slmtek
był
zawsze taki
.~am: najpierw przyznawał nam
rację. obiecywał, że zrob; icreszcie porządek, a kiedy Wlacal ·
dó Gertrudowa.· uctawnl,. ;:e nie
pamięta, co mótnł. Ostr (laliś
my go. ±e to się może ż1e ~kon
c:fć- I tak .~u:. niestety, stalo.

1

PAWEL
TOMASZE\VSKI
Dokonczenie w następnym
·numerze

ostrzegali. Na pró-

żno. Tadeusz

Klekociński słu-

I
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dziennie od ltod:ziny li.OO odbY·
wa.la sle nabożeństwa.

- Pełna nazwa brzml: Polak!
Auto~efallcmy Kokl61 Prawo•
11.awny. Co to dokładni• ma-

I ,

„

-

czy?
Jak to

-

/

calne.

- Pr,.awoslawle wszakże dość
jcUJe trzyma się ·fGrmuly: Boru. co boskie, cesarzowi. co ce„
sarskie. Nie sprzeciwia sie \\vladzy świeckie,f. Można nawet zaryzykować powiedzenie, że Jest
wobec tej władzy ulede, choć
może jest w takim określeniu
niejaka przesada.
/

Zasada: Bogu, co boskie.
poe~arzoWI. co cesarskie winna obowiazYWać wszystkich
chrześcijan. Je..t to ewangeliczna zasada.
-

- Ale można p0wledzleć, !e
historia spowodowała rótną Je.i
Interpretację.

Autokefaliczny oznacza sacd
niezależn~ć
zMraniczhierarchii innych.
nych kościołów. Prawosławny to prawowierny. ©beonie mamy
na świecie 15 kościo!ów prawo-.
stawnych.
-

- Piotr Wielki gdy w XVI!
wieku reformował Rosie - z.a
co można go oodziwiać - Mzesadzlł sooro w swoim zapałe.
· To pięknie, że stworzył przemysl. zbudował stocznie. zało
dla
żył . Petersburg otworzył
Rosii okno na świat. Ale on - w tym
jak wspomniałem
zapale zreformował też Kościół
nrawosławnv .w Rosji. Malo tego, ogłosił sie zwierzchnik.iem
„ tego kościoła. co ;est S'Przeczne
z jego istotą. Zreformo-wal go na
zachodnia modłę. I lud orzvial
to, iak coś obcego. Jasno wyrazili to pisarze rosyjscy. Mam
tu na myśli przede wszystkim
Lwa Tołstoja i Fiodora Dootojewskiego, Lew Tołstoj szukał
1wego miejsca w tym obcym
mu świecie. szukał drogi dla
aiebie. Fiodor Dostojewski wieklasztorach,
lekroć bYWał w
11dzie szukał spokoju i ~toty dawnego prawosławia.
Myślę, że po rewolucii 1917
roku. kiedy ludzie burz\rli ,to. co
WYdawało sie im obce a wiec
1 kościół, to były też skutki
reform Piotra Wielkiego. Rewolucje na o~ół byWaia bezlitosne ,
- i krwawe. niszczą wszvstko. co
Wiąże sie ze starym porządkiem.
orzeciw któremu powstały'. Po
latach przychodzi oPatniętanie.
ale .traty w kulturze materialnej •• hd niekiedy nieodwra-

- To zależy od reionu. U nas
taka
liczba młodych ie.st n_ie
w'ielka. Na wschodnich ziemiach
Polski - 21Właszcza Białostoc
czy,źn ie ies( dużomłodzieży.

modzielność,

rozbioru
trzeciego
- Do
Pol.ski byliśmy cześcia Kościoła
ale 1 z
kónstantynopolskiego,
na czele
własnym zarządem.
1-Lórego ·stal Grek ..'.... metropolita.
Tu warto chyba wyjaśnić. ·że
w 451 roku ukształtowała się
biskupgtw;
hierarchia
taka
AlekR:i.ym, Konstantynopol,
san<lria, Antiochia, Jerozolima.
01erwPatriarcha Rzymu byl
szvm wśród równych, ale zdóbyl prymat nad i1IJ.J1ymi. Pa:ti'iarcha Konstantynopola pozostał
pierwszym wśród rówinych; primum mter pares. Nie nan1sza
to jednak samodzielności innych
koi,c1ołów.

że
na przykład,
jaka w lLDCU lU:>-! rOJ;>.U
rzucili na siebie karaynal humbert •w imieniu papieża i patmi.rcha Mi~hirl I Cerulariusz
dotyczyła ty1k.o biskupów Rzymu j Konstantynopola. Pewna~.
że w jakimś stopniu oadło to
- na cały Kościół rzymskokatolicki i Kościół prawosławny, ale
tylko w jakimś stopniu. Ktt...Jv
patriaircha AtenagO!I'ez i
więc
Jan XAill wymienili pooałunek
pokoju, to uoieszyiiśmy się z tego wszyscy, bo zawarty zostal
pokój między bis_kupem Rzymu
i i\.onstanlynopola. Chociaż zJl.
że stało sie to o 9 wieków za
.
pożno.
Polski Kościół otrzymał swo1a
samodzielność w 1923 roku. nasz
status prawny ustalono w latach 1936-1939. a sprawa statusu kośelelinego została ustało-.
na w 1970 roku.
Uważamy

klątwa.

hie- Jak zatem wygląda
rarchia Kościoła pi;awosławnego
w Polsce? .Co stanowi wasza
najwyższą władze?

istnieją duże różnice
między 'ijturgią Koś
cioła prawosławnego a llturgi1'
rzymskokatolicką?

-

Czy

jest taki
- Trzon lit14rgii
sam To chyba naturalne. Róż
nice powstały stad. że Kościót
zunifikował
rzymskokatolicki
swa · liturgię, a Kościół prawosławnv podchodzi do tego zllpelnie inac21ej. Mv uważamy. że
donależy siebie reformować skonalić .. Człowiek powinien .„ie
stale zmieniać na leos.ze. Być
bratem dla innych ludzi, wybaczać im krzywdy. pomagać !m.
i nia
powinien być pokorny
wvznaczać granic ani dla oddziatywania Boga. 'ani dla siebie czy innych ludzi. My mówisie od
my ludziom: odei·wij
Od lewej: ksiądz biskup Józef Rozwadowski i ksiądz biskup Szymon.
swoich ScPraw. rozejrzyj sie wok6l siebie, podnieśmy w g1rę
serca! Doskonalmy się! Proste
ma
pamietać. że prawosławie
rodowód ro-ecki. a to zakłada
inny stosunek do otaczaiacego
Grecil 1
świata. W starożytnej
świat nie byt' skonsolidowany\
Jeśli coś działo sie w Spaxoie.
to Ateny tym .sie nie za;mowały-. Filozofowie spacerowali w
gajach, zwanych akademiami i
rozmyślali. a obok nich toczyto
Ieią do Swiatowe.i Rady Koś
znawców. d7Jiś ie~t około mibdług starego kalendarz.a. I od
sie życie. Czy ich to życie nie
nie·
ciołów, do której zresztą.
na.
tego nie ma odstępstwa.
Tego powiedzieć
obchodziło?
rzymskokatonlłileży Kościół
Inny przykład. U nas - oo
nie można. ale przede wszyst- Dokładnego
re.iestrll nie
liĆki. Autokefaliczny · Kościół\
pierwsze - nie ma obowiązku
kim zajmowali sie swoimi rozma?
Prawosławny w Polsce bierze
obecności na m• v świetai i nie
ważaniami. doskonaleniem sie"t~"m.
ckum·:n·
ruchu
w
udział
trzeba z tego się spowiadać. Po
bie. To oozostawilo ślad w pra- Nie. Nie prowadzimy takokoriyści i
Jakie to przynosi
drugie - my n.ie liczymy , ai>u
wosławiu.
wego. Czasem podczas uroczykomu?
Niektóre
poświęconego Bogu.
stości cerkiewnvch w świątyni
mogą
cerkiewne aroczystości
- Różnice przecież nie sprozjawiają się ludzie. o których
- Kościół rzymskokatolicki
trwać i 4 godziny. Ale tak nie
wadza.ią sie tylko do sposobu
mogę myśleć. że sa cudzoziemnie należy do Swiatowei Rady
jest. we wszystkich kościołach.
pode.jścia do źycia.
cami. Wtedy witam ich w języ
Kościołów. ale posiada ko111isie.
Grecy na przyklad iako polud ·
- Oczywiście. że nie. My na
;ęzykiem.
ich
być
może
jaki
ku.
wsoótpracuje.
Rad<ł
tą
z
która
niowcy są bardziej niecierpliwi
przykład uważamy, żę '.sakrapolski,
iezyków.
kilka
znam
a
kościeln e
Co daie udział w ruchu ekumei tam uroczystości
ment święty ma oomagać czło\
ukraiński. rosv'ski. białoruski.
trwaja zmacznie klrócei.
ni~nym? Wiele. Przede ws.zvc;tw dookonaleniu sie. w
wiekowi
mi to
angielski, nie sprawia
kim oozwala sie wzaiernnie pouświęceniu sie. Zaraz po chrzcie
natomiast o znać, a to już usuwa wszelka
trudności. Chodzi
-:- Czy chrzest nadal odbywa
dokonuiemy bieNmowania a w
człowieka.
to. aby dotrzeć do
·
się przez zanurzenie?
wrogość i niecheć we wzaiemkrótki czas później pierwszei
bo to 1es.t~ nai.ważnieisze.
nych stosunkach. Ruch ekumekomunii. Do pierwszej spowiedzi
Kazania wygłaszam również
- W kościele greckim tak.
niczny nie ma. na celu unifidziecko idzie wtedv. gdy idzie
podczas
po . eolsku. Modlitwy
W rosyjskim w zasadzie obokacji kościołów . zaprowadzenia
do szkoły.
chyteż,
najc~ęściej
pogrzebu
wiazuie ale ze względu na w·l jednolitei. powszechnej kościel
ba że rodzina źyc.zy sobie inarunki stosuje 5.ie też oolewanej administracii. Prawosław i e
- Ale też i spowiedź odbywa
cze1. Ale często iest tak. że ienie woda. W Autokefalicznym
ze swojej istoty do ltego sie nie
sie inaczej.
;zyk na ot·zy ład ukraiński znal
Kościele Prawo.sławnym w Polnadaje, Ale możemv sie wza;e- Przv stole. na którym iest
ylko nieboszczvk. obecni na oo- · mnie podpatrywać. uczyć
sie kreyż i Pismo Swiete. Również
sce obie metody sa iednakowo
oolslrn.
PO
iuż
mówią
grzebie
rza<lziei
ważne . .ale praktycznie
od siebie. przvstosowvwać do
ostatnie namaszczenie nie iest
Jak wiec inaczei aie do nich
stosuje s1e chrzest orzez zanuwzorv
swoich potrzeb dobre
ostatnim sakramentem - nie
1f:?
~"
zwr
rzenie.
stosowane w inn~ch kościołach
mus· być.
W Poznaniu. Krakowie. C.zei tak robimy. Sooro .sle wzaiemp&-afi,ach
Lnnych
i
stochowie
- A Jak wygląda sprawa lenie uczvmy.
- Prawosławie odrzuca czyuiodlimy się po części po polsku.
zyka?
ściec, stąd też nie ma pokuty.
Ale w Krakowie mieszka troche
Kościołem
- A stosunki z
Jak się to tłumaczy?
Serbów, Bułgarów, Rosjan - Jut w X wieku, i;cdy Cyrzymskokatolickim w Polsce?
sie
niektóre modły odprawia
ryl i Metody szli chrystianizow ogóle nie
- Czyśćcem
wiec i po słowiańsku. Zasada
z soba
wać dany kra; nieśli
- Tu też wvstePu.ia różno
zajmujemy sie A opiera sie to
iest taka. że iezvkiem liturgii
Biblie napisana w języku damogę porodności. Najlepiej
na przeświadczeniu. że nie wotiest iezYk wiernych.
nego kraiu. Dostosowvwali alwiedzieć o stosunkach w moiei
nu nam wyzg.aczać Panu Bogu
mówionego.
fabet 1 do iezyka
diecezji. Sa dobre . I to zarówwarunków. Bóg sam
żadnych
- A jak to Jest w środowi
Tak postęoowali ich uczniowie.
no z hierarchia kościelna. iak
i:nusi zdecydować. czy kogoś uskach emigranckich, 1tdzle wyJak stad widać od początku w
i z k.sieżmi w probostwach. Są
k:ane i jak to uczyni. Dlatego
stępuje wielojęzyczność?
oboKościele prawoslawrtym
to stosunki oficjalne - na nlaczłowiek nie może wymaozać
wiązywał\ język danego kraiu.
SliCZY:iinie kościeLnei - i towapokuty. Dlatego też odrzucamy
w
przykład
Na
Podobnie.
dzisieiszym
w
Jezyik poiski
rzyskie. ByWamy wzaieąmie u
wszelka mvśl o od•oustach. To
podobny USA, gdzie są środowiska ukrakształcie najbardziej
siebie. również w domach. Tak
Bóg zdecy<luie. co i iak ucz:vni
ińskie. rosyjskie czy biatoruskie,
jest do dawnego języka slowjańjeet -na przykład w Lodzi, tak
z duszą zmarłego. My sie tylko
albo środowiska serbskie. 117.y'
. skiego.
Włocław
we
Jest w Krakowie.
możemy za niego modlić. I czywa sie tak w zależności od oa 1ak to
To było da1wnieJ.
kiu.
nimy to.
~liczn'ości I potrzeby, albo ję
dziś wygląda? Przecież do T„ "rozyka danego środowiska:
ściola prawos!awnego w Polsc1
1tosunek - A jaki Jest
- w Kościele prawoslar·uk•·<>iń
sviskiego. serbskle<:!o.
a może i· dziś nalenależeli choo może to pytanie jest trocM nym nie ma celibatu.
aklego, albo anq'elskiei:w. Tak
ludzie inriych narodowoża do
władz Lodzi
niezręczne też 1est w innych kraiach. w
Rosjanie. Ukraińr„ Biaści władz diecezji Kościoła prawo·takie
- To może nie jest
Kanadzie. we Francji.
rłorusini. Przed 1939 rokiem w
1lawneroT
ścisłe. Celibat . jem. Ale kapłan_
I
Kościele prawosławnym w PolI
może sie ożenić. ieśli uczyni to
K,ościoly urawoslawne nasce było około 5 milionów WYmi
- 8ad7JI oani. te bedzie
przed świeceniami. Gdy umrze
niezrecmie na to oYtanie odoomu żona, 1uż sie po raz drugi
wiedzieć? Nte Przeciwnie. Moożenić nie może. Bu.s°kuDi muszą
gę z całym spokojem odpowiebyć zakonnikami.
dzieć, te stosunek ten jest barserdeczny.
nawet
dzo życzliwy,
Kości61
Autokefalicmy
Przy każdej okaz1l. ieAli tylko
Pra islawny w Polsce ma 5
?>rezydentowi · diece'l.ii.
moge. dziekuie
miaista Lodzi, władzom polity- Tak: warszaw.o;ko-bieLska.
zaimują
cznym. urzędnikom
bialo::.tocko-gdańska, łódzko-po
wvznaniocym sie sprawami
znańska. • które1 iestem blskuwymi za ich życzliwość i cieoem. wrocławsko-szczecitl.sk'a i
nado
stosunek
pły, serdeczny
przemysko-n,owósadecka. Są 242
szych spraw i potrzeb.
parafie. 313 kościołów i !}aplic.
dwa klasztory: meski w Jabł~
U .zbiegu ulicy Kilińskiego 1 ·cznei i żeński w Garbarce. W
Supraślu poWstaie trzeci klaNarutowicza iest cerkiew oocl
SE''Tlinarium
New- " sztor. Ma.my ~
wezwaniem Aleksandra
duchowne. niższe w Warszawie,
skiego: Zoota!a ona odrestaurowyższe w klasztorze w Jabłewana. Pielma świątynia Vf miecznei oraz w Warszawie Se!cście _upiek.sza miasto. Otóż nie
cie Prawosławną Chrześc' •an. bylibyśmv w stanie dolmnać reskiei Akademii Teologicznej.
stauracii tei cerkwi. gdvby n ie
poll).oc i życzliwość władz Lo - / - Jak wielka Jest parafia \V
- Lodzi?
dlii.
- Szacujemy naszych. wier- Jest Jeszcze druita cerkiew
nych na tysiąc osób. Naibli~s11e
pn:y ulicy Piramowicz&.
parafie są też w Piobrkoiwie Trybunalskim I Tomaszowie Ma- Jest to cerkiew ood wezzowieckim. Ale jak iuż wscom""
waniem świete1 Olgi.
nlałem, nie prowadzimy ścisłych
ks.iąi;t I reiestru wiernych. Ula- Babki Włodzimierza Wieikiego, który ochrzcił Ruś tnlą.c ·tego możemy sie •OPierać tylko
na szacunkach. Ale czy licz.by
lat temu.
sa ta.kie istotne?
przyjeła
również
- Ona
. - DrJękuJę za rozmowe.
ie&t świętą: ale z
chrzest tego !aktu nic dla Rusi nie wvniklo. Dzieła tego dokonał doRozmawiała:
piero jei wnuk - Włodzimien
BOGDA MADEJ
Wielki. Nasza cerikiew Jest 1eI
I
dyn• w Polsce ood wezw~-' ~m
świet;ej Olgi, W ee~ tei eo-Foto: Grzeoorz Gala.siibki

Historia pols iego prawosławia
to również historia Polski
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w liturgii

Czy zawsze Kościół prawosławny w Polsce był samod:Uelny?
-

- Może najpierw wyjaśnijmy.'•
jak to iest z tą .. uległością"
- Centralnym organem naszej
Bóg wszystko, co tworzył, robił
biskupów.
władzy iest synod
z m.Yślą. aby było ono dobre.
Na jego czele stoi ksiądz meCzłowiek też miał b.vć dobrY.
tropolita Bazyli. Synod podeimu1e naiważnieisze oostanowie- Ale nie .fest.
nia. ale musi się liczyć ze statusem prawnym w kraju oraz
- Tylko, że to nie ie.st wina
z wYmogami naszei wiary. Poza
Boga Człowiek ma wolną wole
tym panuie u nas spora demoI może dokonvwać wvboru. Jekracja. W ooszczególnych biśli człowiek chce. abv Bóg mu
skupstwach i oarafiacn wiele
-pomógł, to musi sain pomóc w
soraw może być rozwiązywa
tym Bogu. Musi istnieć współ
nych zgodnie z panującymi tam
sy:neri!izm. U n 'łS
działanie potrzebami. pod witrunkiem. ie
iest taka modlitwa. którei sło
nie naruszy to zasad wiary.
wa brzmią: .. Włóż Panie Boże
lub ie
N a przykład. Bardzo
w ich serca dobre mYśli o Koto n~e
muzykę ·or~anowa. ale
ściele Twoim". My sie modlimy
znaczy, że m.ógłbym wprow:iza władze i dziekuiemy Bogu,
dzić w cerkwiach Lodzi orgaI modlimy ny. W Kościele prawostawnym
gdy dobrze czyni.
sie również, gdy czyni źle. abv
zakaz używania ini · obowiazuie
swoje
błędy
zrozumiała
strumentów muzyc2mych. Tylko
naprawiała ie. aby czyniła dog!os człowieka może pe1niei i
brze. Ale to wvnika również z
głębiej wYrażać chwale Boga.
tego, że Kościół prawosławny
Gdy w cerkwi chór śoiewa zawsze bvł I ie.st mocno osadZ':ljest to modlitwa.
kraiu.
nv w realiach swego
Tak wiec wiele spraw. które
Ziemia ojczysta iest dla Koś
obowiązują ·w danym kościele
cioła prawosławnego sprawa olokalnym, nie musi obowiązy
gromnie ważną.
wać w innym. A tak byWa tei
niekiedy również w dieceziach
podział
Jak przębiegał
i parafiach danego kościoła.
między kościołem wscho.dnim a
zachodnim?
- Czy m<nna proslcS • Jakiś
przykład?
- W dużym skrócie uJrnuiac
1prawe m~a powiedzieć. ie
- W Kościele l'zymskokatoposzło o uznanie pierwszeństwa.
liickim wszystko jest doskonale"
Gdv cesarz przeniósł stolice do
przyz.nam
uporządkowane i rzeczv
Konstimtynopola siła
szczerze - że cza.sem zazdrosztamtejszy biskup stał sie oienvczę tak doskonałei admilnis.traszy Rzym , sie z tym nie mógł
cji, Sprawy ustalone w Rzym.ie .
oogodzić.
obowiązują wszystkich w iednakowy sposób. Dlatego może
- Ale powstały tez spory n;\
ludziom wychowanym w duchu
tle teologicznym Na przykla1l
katolicyzmu trudno pojąć różni
był spór o ikony. •
ce. iaka występuje w Kościele
_
prawosławnym.
---- Jak my dziś. rozurniemv
Na początku wszystkich oboikonv? Ikona - iest to teolowiazvwal ieden kalendarz zwagia malowana farbami •iest Lo
K?lenda.rz ten
ny juliańskim.
Pismo Swięte dla. nieuiśmien·
i zaczai
został zreformowany
nvch. Dziś oczywiście iest inn a
kalendarz
obowiaźvwać iako
svtuacia - niepiśmiennvch rn
gregoriański. Kościół prawoslai ikona
czei nie ma. Ale' też
wnv pozostał przv kalendarzu
Jest tt
spetni::i · wiekc;za role.
i ullańskim. Uzo.ano iednalt. że
tamten świat.
jakbv okno na
trzeba
świat
dla niektórych
~·e
·Dla c1łowiPka modlacee:o
orzyjąr kalendarz zreformowaprze<l ikona nie iest ważny au·
tor. szkoła malarska ani two-.,_ m· Próbowano wiec orzviuć l'lo\~Y kalen<larz dla świat nierurzywo - o'rzeważnie deska
ch.omych. Próbowano przed woiważny iest moment. którY nozna obchodzić w cerkwi. Boże
wala mu być bliżei Boga Czt0gf\.1dtlia.
Narodzenie 25 i 26
wiek też iest ikona Boga. Bo
Ludzie nie
Nie przyieło sie.
co z.naczv słowo: ikona? Zn nczv
przychodzili do cerkwi. Przyono obraz i oodobieństwo . Bó:!
szli według starego kalendarza
stworzvł człowieka na ohraz i
w styczniu, bo to dla nkh bypodobieństwo swo je - iest wi ~r
Bożego
świeto
ło prawdziwe
on iego ikona.
Naro<l1enia. Dano wiec swobo<le
obchodzić
oarafiom - mogą
- Na ikonach nie prz.cdstaświeta według takiego kalenwia się w zasadzie Boga OJca.
darza. iaki iest wvgodnv I uznawanv orzez irh barafian.
n iewyo- Bóg Ojciec iest
JedY1I1ie w 15 kośclo!ach
brażalny . Doph~ro pod wnłYwem
Renesansu noiawił sie na ma-· prawosławnych święta Wielkiejlowidłach Bóg Ojciec. Na iko~ ~ nocy. Wniebowstapienia i Zesłll
nia Ducha św. obchodzi sie wenach również. ale sporady~nie.

6 ODGLOSY

Czy duto młodzieży Jest
wiernych?

wśród

rozumiećT

-\

azywaJą pana „nie·
1trudzonym m, ,rz:v·
cielem" urzechodze do
r'zeczY.
gdy dvrektor Muzeum Sztuki si 011ezył wzesluchiwać
mnie .na
okoliczność" oobvtu w 7<>1 onanem. na 001trzebie St. ,I. Witkiewicza.

-

Nie iestem marzycielem-.
ałę Ryszard,._ Stanisław
skL - Ja "'nie marze. a WV'n°lniain swole obowiazki. Wobec
sztuki i wobec lei odbiorców
Staram 11ię, · w miare
czesto
skromnych l'n':lżliwośei by nie
tylk<> utrzvmać należna s:z;tuce
pozye1e. ale zwiekszvć obszarv
1el oddzialvwania w imołec.zeń
stwie. w iego świad,omoścl. I tu
nie zgadzam się z mv'leniem
• władz I tzw. szarego obV'Watela, że w hierarchii potrzeb .soolecznych kultura i sztuka pl. suia się l?dzieś blisko końca . Że
najpierw trzeba zan°wn'c <>OOleozeństwu dobra
mµterialne,
a douiero ocrtem duchowe. :)czywlśoie. te pierwsze sa ~waż
ne. uważam iednak. że kultura
fmłeJe

oaczuszJrl. wszystko wv·
tnac:ze1. z oewnośd!\
dtfao gorzej. Ale, tak w ogóle,
nie iest łatwo
zainteresować
świat nasza sztuka plastyczna.
Dużo trudnię1 niż w orzV'Oadku muzyki. Robie iednak. co
moge. nie ia ieden. rzecz iasna, i mam uewne możliwości.
gdyż ial'o iedV'nY , przedstawiciel środowisk kulturv i sztuki
uczestnicze w' komi.sii doradcze; przv mi'nistrze spraw za.itranicznvoht Mamv również w
świecie
swoich
entuzjastów.
którzy przYieżdżaja do nas. Na
przvkład
Richard Demarco.
Anglik z Edynburga, znany teoretyk sztuki. corocznie orzvieżdża do Polski z miedzV'naT9dowa gruoa studentów i za·w.~ze
za~yna ~ói pobyt od Lodzi.
Tu iest według niego centrum
ztuki współczesnei. Nasze Muzeum Sztuki iest dlań mieiscem
magnetvcznvm iak mówi.;maiduie tu element duchowv•w
z::ikresie sztuki
nowoczesnei.j
Takich orzviaciół
mamy w
świecie wiecej.
~otowe

gla:dałoby

-. No

właśnie.

ranga

łódzkie-

nie tylko. Planujemy tam superlłe te i~ 1'6W'!lłet na 1h!edzińeu. a nie tylko w murzeal~
elei:lanck' kawi.amię, biblioten.vch wnętrzach. Odbywały sie
ke. gdzie każdy bedzie
mógł
one zreszta raz w roku. Zaczelv
wziąć ksiażke z n6tki. bez oonam jednak umierać
oolinv
ś~eclnictwa bibliotekarza. Tych.
rosnące na uodw6rzacih, mieiktórzy tuż dziś obawiaia sie. że
scach akcii Niedziel. Powodem
książki beda ginąć. zapewni~
są różne chemiczne zanieczvszmv. że nowoczesne rozwią;i:an;a
czen ia powietrza i gleby. Teraz,
techniczne zaoobie11:na
temu
niech oan sooirzy - podchoskutec;;mie. ' Chcemy
połączyć
dzimy do okna - trzeba wvdachem wcipomnianv
dom z
wieżć starą. iałowa. zatrutą zie- .
gmachem kina .. Gd~•nia". Kino
mie i nawieźć nowa.
żyzna.
wvremo~tuiemy, bedzie to noTrwa. poza tvm. remont dziewoczesnv orzybVtek sztuki. nie
dzińców. Gdv roślinność odżyprzeimiemv go iednak na wła
sność.
oozos.tanie
w l!;estii ' ie. to i Niedziele „odżyją". muOPRF-u. · Sala tark bedzie zaszą. odżvć. bą byly to działania
znakomicie. popularvzujące sztuproiektowana. że odbvwać sie
kę. A na tym nam bardzo zabeda tam nie tvlko Proiekcie
leży.
filmów / (na. repertuar ch~my
mieć wotyw decvduiac:V). ale i
Dyrektor Ryszard Stanisław
rozmaite działania olast~zne.
ski rzadko używa zaimka „.ia".
happeningi, i1JP.
mówi na,iczęściej „ipy".
Aby
Mówię o tvm
wszvs$im:
w
chcemy, chcemy. ale jestem p.ew- sprowokować wypowiedź
Pierwsze.i osobie liczby pojedynn:v'. ba wiem. że proiektv zootacze.i, zadaję takie oto pytania:
ną zrealizowane.· Władze miasta początkowo nieufne. prze- Jest pan dyrektorem
konalv sie do naszvch nlanów i
ponad 20 lat.
sprzviaia nam bez· zastrzeżeń.
- Od 1966 roku, a wiec od
Chce. abv do tei galerii weiść
22 lat.
mógł każdy, nawet łobuz. Lo-

I

I

;,Nie działam sam. Mam znakomitych pracowników. I powiedziałbym, że nie
oni pr~cują na mój sukces, ale ja staram się pracować na ich osiągnięcia".

e jestem marZye1ele •••

„

istotną częścią

10 Mu~eum Jest n'lekwfl!ltlono-

istotna że nie
iei l'Sobno. a
tym bardzie.i odkładać na bok
na n'.lźniej.

wana. Jakie ·miejsce za.imu.ie w
sieci tego typu
placówek w
Europie?·

ł

atuka 1est tak

życia. tak bar<izo
można traktować

/

\

Galasiński

buz w miejscu elell:anckim ~u
'6ie onieśmielony, A iak coś

je

znis:tczy - naprawimy. Nikogo
iednatk nii' chcemy odrzucać i
j
nie będziemy
przeprowadzać
- Oczywiście. nie możemy
żadnej selekc1 i or:zy
wejściu.
- Badania WYkazu,ią.. :ie svo-· sie równać z wielkfmi świato
Wstęp b~ie płatny, ieśli wiec
wymi muzeami. Jednak, ieśli
leczeństwo niezbyt che 1 nfe, co·
kt.oś za.płaci za wejście do kachodzi o kolekcje dzieł sztuki
raz mnie.i chętnie pojawia sie
wiarni, to z pewnoścla. skot'<l
międzynarodowej XX wieku. w
w rewirach kullury,
40 vroc
iuż kupił bilet.
wejdzie i do
czym sie specjalizujemy, 1est
nie czyta w ogóle. maleje wi
i.talerii.
ona na1bogatsza wśród państw
downia kin i tea rów, a do mu
Drugim nowym miejscem Jest
Europy Srodkowej i Wsch~dpQ?abrykandki pałac
aeów to ,fuż nikt nie chodzi
Herbsta,
niej,
gdzie organizuie sie
muzeum
wnętrz fabr.vk<mckich. Obrazy.
I
Czy oan wie. że '"'. 1981
- Możliwości wystawiennicze . iakie tam zawiesimy, to niekoroku odwiedziło polskie muzę
są nie1>roporc.ionalnle
ubogie. niecznie te same. które rzeczy22 miliopy ludzi? I to taki '
wobec bogactwa zasobów złożo
. .z ulicy", niez.org<io·
' ?
wiście wisiały kieclyś u właśd
nych w magazynach.
cieli pałaców.
Beda iednak
W teatrze publicZil'lość zbi~ra
rzecz iasna, z epoki. starannie
sie o określone; godzinie. i dl3- O, tak. I to je,st nasz naidobrane.
tego tam ia wi<lać. Muzea ·o
większy problem. Kiedyś, w Jep
twarte są orzez całv· dzień. lu
szych czasach. rozoisal:śmy kon·
- Zmieniła siQ nhvnlet stadzie Przvchod7a w rózn eh oo
kurs na proiękt nowego gma·
ła ekspozyc,1a w gmachu Idów·
rach„ poiedvnczo.
ale ~ws:i~
chu sztuki nowoczesnej.
Plon
nym Muzeµm, ;1>rzy ulicy Więc
ktoś iest. Mimo pozorn · nust
ył obfity - 48 .Prac. Wybralikowskiego.
I-·
ki w galeriaG'.h w1ecei
ie t w
my najlepszą i wszystko było
ciągu dnia odwiert 1a i
tb mu
- Tak. Powiediialbyun krótzeum niż widzó'\v na• s.oekta· 'na dobre; drodze. Wyslalem
nawet czterech
specjalistów
klu w teatrze. ·
ko: zaprezentowaliśmy
ozesc
by, korzygtaiac z moich prytego, co było schowane w mawatnych
kontaktów,
mogli
- Dob1-ze.
Poni dzmy: żr
gazynach. a schowaliśmy to, co
przyjrzeć sie konstrukcjom naipolska publil-zn 0 ść zna woki•
bylo me:zentowaine dotychczas.
nowocześnieis,zvch obiektów !'la
Eksponu.le się sztukę XX wieartystów A co sie robi. ł ab
ler'.vinvch na świecie. Wpusz- • ku. w obsadzie międzynarodo
tych samych artysl6w zaprezen
czano ich nawet tam. 2dzie nikt
tować publiczności zal{ranicznei?
wej. Pabla Picassa. choć mamy,
obcv nie ma wstępu. w mieijeclnak oan nie zobaczv. .Wyż
.sca zastrzeżone tajemnicą, by
- Ażebv „WYJŚĆ" w ŚW
dzieto należy :\ eksponować w
rno:zli podoatrzeć niektóre notrzeba zdobvć oopularnosc
odoowiednim lł-Ontekście Mty'woczesne rozwiązania techniczodpowiednia cene w kraiu. A:
stycznvm. a nie wcisnąć byle
jak I byle gdzie. A co ookazutysta milsi naio;et:W 1:aistn1 '(' ne. Dostaliśmy 1uż nawet tereny na Zdrowiu i mamy ie do ~ ;emy? - trzeba przyjść i obej„tu" by m6~1
zaintPre~()ll•.nl.t
dziś. wvkorzystać ich. niestetY.
„tam". Przvkladem. cho<.'bv 1-b
rzeć. Zapraszam wszystkich. non~e możemy, Po latach.
gdy
siar. Z drue:iei iednak stroTlV
wa eksoozycja cz:vnna Jest od
wszystko zdrożało. a pieDiiedzv
23 kwietnia. Udostępniliśmy zagdzie dziś w ~ar~zawie zoba
coraz mniei. nie ma szans na
czvć mo7na d:i:iela Has'nra? ~;
ledwie kil}ta procent
naszvćh
budowe nowego· gmachu. Czy
1?dzie. A U- nas iest s,-ilka 7. ie
zbiorów sztuki współczesnei pan wfe. że iedyna dziś 'wielka
go prac;imi niP lic•'lc ff'E.'O ~"'
w:vni~a to z trudności. o k,t6inwestvc1a kulturalna w Polw mae:azvnach Trzeba również
rych mówiłem nrzed chrwllą.
sce. to budowa gmachu Biblio"
to Już nasza rola. soPri!,'llistów
teki Narodowej, w ślimaczym.
- Organizowano• niegdyś akmenażerów.
zadzialać
niek'ecje: Niedziela' w Muzeum: cai.reszta. tempie?
dv taktvcznie. Gdy robil; rtw
Ale żeb:v nie tylko narzekać.
łodzienne Imprezy, cieszące sle
na orzvkład wielka nolskn wvod
dużym powodzeniem. Do dziś
stawe w Cen'trum Pomóidqu w · P.OWiem że otrzymaliśmy
władz, miasta remontowany obesię o nich pamięta.
P'lrvżu tci wcia!?neli~mv w to
mO<'no Francuzów. 1 byli ·oni
cnie 1bl!.:J rnek. na ro~u Pi~U:ko
wsklei i Tuw1ma. niegdys1e1szv
- Wrócimy do nich. me J>O
nlezwvltle zaane:nżowani i nrze„dom buta". W tvm ruchliwvm
uoorzadkowaniu terenu. bo iak
ięci tym, co robia. T bvl sukpan i>ewnie pamieta. odbYWaly
ces. Gdybyśmy przvvJieźU im
miejscu urzadzimy galerie. ale
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dzieć.

Nie bardp> rozumiem
to/lie.

Rozmowa z RYSZARDEM STANISLA WSKIM, dyrektorem Muzeum Sztuki
w Lodzi.

Foto; Grzegorz

Otót to. Proszę ml powiena ile, według pana, dzisiejszy ksztaU Muzeum Sztuki
.fest wynikiem działań dyrekt-0ra
Stanisławskiego, a na ile Ryszarda Stanisławskiego - czło
wieka -0garniętego pasją?
-

PY-

Gdyby

dyrektorowanie
do administrowania w godzinach pracy, 11ewnie kształt placówki i Je.i ranga J>yłyby inne niż tej, stworwne.i rzeż człowieka, dla którego praca .iest jego-. życiem.
sprowadzał9 się

- Coś w tym jest.
co oan
mówi. Ja sie oo prostu utożsa
miam t moją praca. Nie licze
godzin czasu wvsi!ku.
Mo1e
życie prv,vatne. na ile ieszcze
ie mam. oodporzadkowane iest
moiei pracy. Ale Przecież nie
działam sam Mam znakomity·~h
oracownik6w. I uowiedziałbym,
że nie oni pracu1a na mói sukces, ale ia staram sie pracow'lć
na ich osiąFl!niecia. Po orostu
pracujemy razem: Oczywiście,
mam oewna orzewage doświad
czeń. bo studia kończylent w
Paryżu
a zanim obiałem stanowisko dvrektora
w Lodzi
(pochodzę w Warszawy),
iezdziłem oo świecie. siedem razv
bvłem w Śrazvlii. odwiedziłem
Japonie. wielokrotnie Francie i
inne kraie. Mam tam orz:viaciół i znajomych ..z branży" to sie orzydaie - aI'e bez moich Pl'acowników niewiele bym
zdziałał. Jeśli nasze
Muzeum
zdobvlo sobie oozyc:i'e.
iaka
ma. to iest to nasze wspólne
osiaąniec·ie. A że oraca
u na~
iest atrakcyjna (ale nie finans0wo. oj, nie). świadczy fakt.
że zgłaszają sie do nas chętni
z całego kra i u. na przykład z·
Poznania. Warszawv.
Musimy
przeprowadza/I selekcłe kandydatów do pracy. Garną sie do
nas. by iak my mało zarabiać
- śmie.ie f!ię Ry'szard
Stanisławski. To i est krzepiące:
znakomite silv fachowe chca tu
pracować nie baczac na niskie
zarobki. A że place :powinny bfć
wyższe to Już całkiem inna
sprawa.
I 'na nic mój
cały
spryt
(marny widad), dyrektor Stanisławski wraca rychło do stosowania zaimka „my". Nie jest
to .fednak kokieteria, cz:v · nrz:vbrana poza na użytek dziennikarza. Tałti PO prostu jest.
Dosz1iśmy, Jak w wielu polskich rozmowach,
do problemów finansowych. Nie przesła
niają one, bo nie mogą, wybitnych osiągnięć łódzkiego Muzeum Sztuki, kierowanego przet'
niestrudzonego działacza. propagatora.
profesjonalist~.
a
przy tym świetnego gawędzia
rza.
dowcipnego
rozmówcę,
bezpośredni~go, sympatycznego
człowieka.

życząc

Jpmu I prowadzonej

przezeń

płac6wce_ skutecznego
pokonywania trudno~ci. rozwo-

.fu, coraz llcznle.iszego
grona
przyjaeiół i 11ympatyków. a takie utrwalania wysokiei ranlt'i
w kraja I poza krajem, dziękuję
za rozmowę.

Rozmawiał:

MAREK
KOPROWSKI

wycbocbiłem 11 Im.gabinetu dyrektora
w Muzeum Sztuki Ryszard Stanisławski powiedział do mnie
na pożegnanie&
..:... Tylko bardllo 1'romi:: za
mocno nie chwalić!
Przysięgam
te 1tarałem sl4
Jak mo1lem.

P.S. Gdy

ponującego

Mówi: Elżbieta Sommer
Jak to się stało, że zost„ła p ni wróżką pogody fl,' l?
To· dawne dzieje. Dwukrotnie zaczynałam pracę w· TV. A
więc były dwa wcielenia. Moja droga do TV była krótka, ale nie
mogę powiedzieć, żeby była usłana' cierniami. Nawet nie zauwa•
żyłam, kiedy znalazłam się w telewizji.
·
- Widownia telewizyjna zaakceptowała panią od raa:u.
- Tak, tak to odczułam. Wydaje ńli się, że ludzi bardzo interesuje pogoda, ale zdają jednak s9bie sprawę, że jest to tylko przewidywanie„.
- Podpiera się pani nauką.„
- Nauka w dzi€dzinie meteorologii chw1la.mi jest· bezsilna. Pogoda czasem jest silniejsza od człowieka i jego możliwości .
- Kiedy zaczynała pani przekazyyvać prognozę pogody w TV.
nfo korzystała pani ze zdjęć satelitarnych. Teraz ma pani do dyspozycji i tę zdobycz XX wieku.
- Ale jest to tylko ilustracJa, nie jest to gotowa recepta na
-

pogodę.

- .Czy praca w TV jest pani glownym zajęciem?'
- Od trzech lat jestem etatowym pracownikiem TV. Przedtem
pracowalam jako synoptyk w Instytucie lteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale trudno mi było .te dwie race pogodzić. Telewizjjl zbyt mocno angażuje, wciąga, )est :ząc łanna, zabiera bardzo Wiele . czasu. Ponadto przez Jakiś, czat bylam zajęta szkoleniem mojej trójki zastępców.
- Sądzę, że zastępcy pani się udali.
- Chyba tak, choć oni nie czuJą tP1 meteorologii tak jak ja.
To sa dziennikarze z w,vkszt.< lcen1a. \.e jeśli będą jeszcze jakiś
czas zapowiadać pogodę, myślę, że dojdą do perfękc.ii.
- Czy praca w TV nie kompli,kuje pani życia prywatnego, rodzinnego?
,
- Bardzo. Całe popołudnie moja córka, która chodzi do 8
klasy, siedzi sama. A więc musi dbać o to, by odrobić lekcje,
wyprowadzić p:>a, przygotować cos do jedzenia. Obie spotykamy
se na Hi minut ·W południe. kiedy wraca ze ·zkoly. 1 to
wszv~tko.
Ja
tu
jestąm od
drugieJ
po
południu
do
dziennika. I to niezalezni·e. czy ja zapowiadam. czy ktoś z moich
kolegów.
- Ile potrzeba czasu na przygotowanie prognozy t>ogody?
- -Na to potrzeba cal..lgo
la, by nie robi~ niczego w tak szalonxm tempie, jak to my robimY._. Materiały do pogody mltllzą
byc aktualne, z ostatniej chwili, prz,esufiięcie parogodzinne już
zmienia cały obraz. Stąd to tempo .. Materiały z IMiGW otrzymujemy o piętnastej. Potem to trzeba opracować, rozłożyć na
olansze. zanieść do grafików. napisać tekst .
- Czy człowiek przygótowujący pogodę może posiłkować się
cylko i wyłącznie danymi z IMiGW" tzy wymaga słę od ~iego
.ieszc~e dodatkowych lektur?
·
- Dane z Instytutu, to zbyt sucha informacja. Trzeba to przefożyć na język telewizyjny. Dlatego trzeba s!ę uczyć, czytać, szukać dodatkowych źródel
·
„- Proszę powiedzieć, czy meteorologia jest trudną gałęzią
wiedzy?
·
- Jest sli:omplikowana. n.e rozpoznana do końca. Jest to jedna z tych ścisłych gałęzi wiedzy, ktara służy prognozie pogody.
Sa w nie.i el~menty fizyki (atmosfery, matematyki. astronomii,
geografii, klimatologii... Oczywiście tylu fakultetów synoptyk
nie musi kończyć, ale musi posiadać wiedzę z 'tych dziedzin, by
umieć kompleksowo jakoś to wszystko ocenić ...
- Skoro jest pani meteorologiem z wykształcenia, zna pani
zapewne historię tej gałęzi wiedzy. Czy zateµi dzisiejsze !UOgnozowanie nie jest trudnie,isze na. skutek owych róż.,.ycb „dziur
OZOnOWYCh"?
- Cywilizacja nfesie róine perturbacje ujemnie odbijające s1ę
na atmosferze. To jest niewątpllwi utrudnieniem. z drugiej
strony bosiadamy aparaturę, której kie~yś nie bj~lo: mete~aty,
sputniki itp.
' '
- Mimo to prognozy nie zaw.l!ze są trafne.
- Prawda. Polska leży w strefie 'cierania się klimatów kontynentalnego- i morskiego, stąd te c?.ęste ?miany.
- Mówimy cały czas o prognozowaniu pogody. Pomó\Vmy I~
raz o Elżbiecie Sommer jako o gospodyni„.
- Byłabym może dobrą gospodynią. a nawet bardzo dobrą,
gdybym miała więcej czasu 1 lepsze warunki
mieszkaniowe.
Mieszkam w kawalerce z c1emną kuchnią, a więc nie mogę rozw•nać talentów kulinarnych.
,
I
- A ma pani owe ta!-t.oty?
- Chyba tak. bo lubię i:;ama dobrze zjeść. Lubię i uiry.em gotować. Ale mogę to robić jedyme, gdy mam wolną sobotę. lub
niedziele.
- Ulubiona potrawa, którą przyrządza pani tak, że palce li-

„

zać?

Naleśniki z serem, rodzynkami i skórką pomarańczową.
Kto panią qł{iera?
Mam bardzo m.alo pieniędzy na Ubiory. Z zarobionych pieniędzy muszę utrzymać siebie i córkę od pierwszego do pierwszego. Czasem jedziemy na wakacje nad Bałtyk. W TV nie ma
służbowego ~ryzjera, krawcowej, ;, edynie służbowa charakteryzatorka.
1
•
- Czym się pani interesuje oprócz cumulusów. cirrusów Itp.?
- Bardzo prozaic:Mią rzeczą: robieniem na drutach.
Bardzo
lubię kino, do teatru i opery chodzę rzadko.
bo trzeba bilety
zamawiać z góry,· gdyż nigdy nie ma miejsc. I bardro
lubię

-

czytać.

. - Naldy przypuszczać, ie na ścianach pani mieszkania wiszą
obrazy pełne słońca„.
- Ależ ja nie mam gdzie cokolwiek 'powiesić: na jednej ścia
nie jest lustro, na drugiej staroświecki pejzaż mazowiecki. Jest
to obraz po mojej. babci, w 11tarych, złoconych ramach. Lubię
tcl. starocie: samowar, wspaniałe lustro, 'wie<;znik„. Nie znoszę
1owoczesnych mebli na wys9ki połysk.
I
- A przyjaciele? Czy dużo ich .iest?
- Dwie, trzy osoby i to wszystko. Odpoczywam w domu,
bardzo kameralnie: córka, pies, książki, lilm, robótka na drutach, naleśniki.
,
,- Porszę powiedziet, skąd się wziął pseudonim „Chmurka"?
- Wymyślili to telewidzowie, W dawnych czasach pisali listy
,do „Wicherka", więc ja stałam się ,Chmurką". I tak zostało.
- Na zakończenie naszej .rozmowy, proszę powiedzieć jakle
bedzle tegoroczne lato?
- Trudno cokolwiek prognozować Mogę jedynie życzyć, aby
było słoneczne. Życzę tego Czytelnikom, panu i sobie.
- Dziękuję za rozmowę. \

Rozmawiał:
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KRZYSZTOF BUCZYLKO
/

I

Kirkut .
-

Za drutami kamienne tabl!ce
ponacinane w iłowa puste
potbawion• żywych żyw icy .
lwy pejsate 1iedzące w kucki
n~ al.mt t:>aw'l dow• gwiazdy
umarłych złe

1etto 1amotnych

•

Wielowiekowe wspólżyc!e nare>o
d6w polskie10 I nlemieekiego miaawoje wielorakie uwarunkowania, przejawiające się na licznych
płaszczyznach wzajemnego współ
życia. Oo istotnych elementów wymiany kulturalnej, ' niewątpliwie
znaczitcej w całokształcie bilate-'
ralnyeh kontaktów, należała literatura piękna.
Język polski nie jest, jak
wiadomo, mową znaną szerzej w krajach europejskich, toteż sprawa
promocji polskiej książki za granicą była I jest ściśle związana z
zagadnieniem przekładu. I należy
tutaj powiedzieć, że mimo róż n i e
układających się w przeszłości naazyeh kontaktów z niemieckim są
siadem, nad Renem i Szprewą, a
także ł w Innych krajach niemieckojęzycznych, jak z Austrią, literatura Polska ukazywała się w stoło

Ostatnio ukazała ·Ili~ praca, kt6-.
rą można określić
jako pozycję
przełomową w dotychczasowych ba-

opracowani!! bardzo dckładnle I 1
du~ą dbałością o czytelnika. Liczne wskazówki I Indeksy ułatwia
daniach nad dziejami literatury ją poruszanie się I orientację. w
polskiej w N'!emczech I Aulltrll. prawdrlwym gąszczu nazwisk l tyZnany łódzki germanista, Kuysz- tułów.
tof Kuczyński, do11ent UniwersyteBibliografia
zawiera
oprócz
tu Łódzkiego, zajmujący aię od lat wspomnianych partii Indeksowych
polsko-niemieckimi stosunkami li- i części zasa<\niczej - wykazu . tłu
terackimi, opublikował nakładem maczonej literatury I)olskiej na
Deutsches Polen-Institut w RFN niemiecki, także odd zielny ro zdział
imponującą pod każdym względem przynoszący wykaz tomów zbtorob i bliografię
wych i antologii (w każdym przyniemieckojęzycznych
przekładów 'polskiej literatury pię
padku są rejestJowani autor zy uknej. Jej zapis obejmuje dzieje jęci w danej antologii i ich tłu
przekładów od początku wzajem- macze). Bardzo inforesuj ą cą częś
nych kontaktów literackich aż po cią bibliografii jest zestawienie
rok 1985, przy czym bibliografia wybranych pisarzy polskich publirejestruje wszyst}de dzieła polskie kljących swe utwory oryginalne
w hzyku niemieckim niezależnie w języku niemieckim, jak np. Staocj .miejsca ich ukazania, a więc nisław
.Przybnzewski,
Tadeusz
np. także w US,A, Anglii czy Pol- Rittne1·, Wojciech Kętrzyński czy
sce.
_,Aleksander Bronikowski.

MinisteT pTzemyslu J. Biltp odzn4eż doc. lfe•
Tyka Blachę, pTowadzq,cego Dzłecięcv Zespół
Es ~ radowy „Sezamki" na uToczystolcł 100-leci•
ZDK .

· pr.11eChodtzącego straszy wzgardą
hieroglifami złamanych świec

Polska ksiąika w Niemczech

ten obcy relikt pochówkowy
budzi zadumę i zdziwienie
jakoby z Wyspy Wielkanocnej
przywędrowały te kamieni•

.

Na ~tek zgadula. Jaką to Uroczystość u~wlet
nili ostatnio swoją obecnością: wiuminister kultury I sztuki Kazimierz Ciapka, zastępca kierownika
Wydziału Kultury
KC PZPR Zbigniew Domino,
sekretarz ds. propagandy KL PZPR Grzegorz Misiewicz I dyrektor wydziału kultury UML Ryszard
Czubaczyńskł? Chod2li naturalnie o 100-lecie· amatorskiego ruchu kulturalnego w l.ódzkleh Zakładach
Przemysłu Bawełnianego Im. ' Obrońców Pokoju, a
przedwojennych Zjednoczonych
Zaikładach
K.
Schelblera ł L. Grohmana.

poumiaiano w tony Lota
Sodomy l Gomory cienie
kule ołowiu clętsze złota
okręt tonący w zapomnien1•

lunkowo dużych ilościach, I to
Uważna
lektura tej mrówczej .
Bibliografia, choć- nie zastąpi mo. nierzadko w wysokich nakładach, pracy wykonanej przez łódzkiego nograficznego opracowania naukow wyborowych tłumaczeniach, w naukowca pozwala na wysnucie wego, jest pierwszym, ale jakże
. najlepszych oficy)lach wydawnl- wielu Interesujących W·nio1k6w. I waż11ym I potrzebnym kroJi:iem ku
ezych. Takle domy wydawnicze tak ąióźna bez trudu sauważyć, takiej syntezie. Warto dodać, że
Clllewaka 1988-0S-ll
Jak Brockhau.a, Reclam czy Korn jacy polscy pisarze byli najbar- praca dokonana przez Krzysztofa
w przetazłoścl, czy obecnie Suhr- dziej popularni . w Niemczech I Kuczyńskiego Imponuje swoim rozCezurą czasową, od której datuj4! 1ię zainterekamp lub Volk und Welt, zapi1a- Austrii : a ;więc bezapelacyjnie machem. Wykonał on badania i
sowanie robotni:ków kultur!L wy:l:szego rzędu była
ły niejedit..' :z:łet11 kartę w dzie- Henryk Sienklewicli (np.- ponad 70 kwerendy w kilkunastu wielkich
rewolucja 1905 r. połączona :r;e wzrostem świado
jaeh wydlwnlczych I literackich różnych przekładów „Quo vadis"), bibliotekach krajowych i zagraniczmości politycznej I tożsamości narodowej. W tych
kontaktów niemiecko-polskich.
dalej Józef Ignacy Krasiew1ki, Sta- nych, przebadał tysiące źrćdeł.
latach majów'kl i szynki znalazły naturalną konkuDuże zainteresowanie aię niemiec- nisław Lem, Slawomir Mrozek i Wykonał pracę olbrzymią , godną
rencję w postaci teatru amat<>Nklego na K!lę:!:ym
kich wyda.wców książką polską Witold God!browicz.
i'vlłynie
.• stniejącego zresztą ju:!: od 1886 r. Znawcy
Częstokroć wielomiesięcznych
poszukiwań
(a
trwa po dziś dzień. Wśród krajów doczekali się nasi · pisarze dzieł może i kilkuletnich) grup7 badawprzedmiotu wysuwają ciekawe przypuszczenie :!:e
bloku socjalistycznego Niemiecka zebranych w języku niemieckim, czej. Tym bardziej dzieło jego goddosyć duże pieniądze, przeznaczane przez fabrykanRepublika Demokratyczna znajdu- jak Sienkiewicz, Kraszewski eży ne jest podziwu i uznania. Warto
tów na cele zakładowej kultury, przynajmniej w
Je się· na wysokim trzecim miej- obecnie Gombrowicz.
zalo:!:eniu, miały odciągl!Ć uwagę pracowników od
podkreślić, że w
wiei u miejscach .
acu wśród importerów naszej literzeczywistości politycznej.
Zwraca uwagę duża ilość anto- dokonał Krzysztof Kuczyński nieratury (po ZSRR i Czechosłowacji), logii które od dawna były jakby mal pionierskich odkryć , jak miazaś wśród państw zachodnich Re- „niemiecką"
spe..:jalnością.
Prz:r- . ło to miejsce np. w odniesieniu do
W latach międzywojennych Klub Robotniczy depublika Federalna Niemieę zdecy- znać a.ależy, że nierzadko niemiec- tłumaczeń polskiej literatury w
klarował się Jako jednostka apolityczna, krzewiąca
d.owanie Wyprzedza iline kr"aje, cy wydawcy dali się poznać jako latach 1880-1900, kiedy to ukazało
oświatę. kulturę umysłowlt , oraz fizyczną. Tut przed
wydając w ciągu roku więcej nie- dobrzy specjaliści, ich 'decyzje, koII wojn11, światową skupiał oo około tysiąca człon
się wiele tłumaczeń, a o dziwo w
raz polskich książek, ni:l np. An- go zaprezentować niemieckiemu czy- dotychczasowych penetracjach nauków. Przy fabryce dzlalały, obok teatru: orkiestra
slla, Belgia, Holandia ezy Francja telnlkowi także dzisiaj muszą zdu- kowych okres t\n omijano!\
dęta. biblioteka. chór oraz kino (14 ty<S. widzów
UNIA LUBELSKA '
razem wzięte.
.
·
miewać trafnością ?ryboru. Warto
Warto tutaj powied_zieć, że biw ciągu 5 m1~ięcy!!!).
.--Nauka polska od dawna itltere- tutaj w odniesieniu do clziejów bliografia la ma także swoje .,lo1uje się losami literatury polskiej współczesnych raz jeszcze przywo- dziana", jak np. w postaci nazwisk
W cykilu opowieści faktograficznych ukazała
wydawanej w języku niemieckim, lać nazwisko Karla Dedecł111a, au- takich autorów. jak m.in. Jerzy
tym bardziej, Iż nierzsdko książ- tora kilkudziesięciu antologii pol- Wawrzak, Wacław Biliński, Jerzy
lię kolejna publikacja nosząca
tytuł
„Unia;
ka
polska staje się znana w Eu- skil!j prozy i poezji. Jego wybory Waleńczyk, Jan Huszcza czy Jan
Sceny z przeszłości Polski i Litwy", autorropie dzięki niemieckim tłumacze- zarówno w odniesieniu do pozio- Czarny. Warto ' więc bibliografię
1twa Henryka Wisnera. Jest to obszerna, opat·niom, jak to np. miało miejsce z mu
przekładów jak I wyczucia
tę sprowadzić do łódzkich bibliota na . dokumentach relacja o związkach Koroniemieckim tłumaczeniem „Chło- odnośnie selekcji materiału, stano- tek.
ny z LltWą (poczynając od zawarcia przymiepów" Reymonta, które utorowało wić mogą przykład doskonałej roWśród
bibliografii już istnieją
rza przez Lokietka i Giedymina w 1325 r.)
mu drogę do Nagrody Nobla.
boty redaktorskiej.
cych, bibliografia Krzysztofa Kupoprzez b_urzliwe lata następne, aż po czasy
Tak więc sporą ilość wybitnych
Bibliografia Krzysztofa Kuczyń- czyńskiego zajmie z pewnością ponam najnowsze. Oczyw i ście najwięcej miejsca
nazwisk polskiej humanistyki moż- skiego ukazuje więc także trud czesne miejsce, z uwagi na zakres
poświęcił autor najdonioślejszemu aktowi
poria by wymienić w kontekście nau- wielu, często zapomnianych, tłu jej naukowego zapisu._ prezyzję
kowych penetracji nad meandra- maczy. Ze starych mistrzów pn:e- wykonania oraz wagę niemieckolitycznemu, jakim była Un ia Lubelska z 1569
mi losów polskiej książki w tłu- k~adu wymieńmy np. takie na- -polskich stosunków literackich w /
roku.
I
maczenlu na język niemiecki, jak zwlska
jak
Phillpp Ułbensteln, przeszłości I obecnie.
choćby
Stefan Kawyn, Stefania Siegfried Lipiner, Albert Welsa
Skwarczytiska, Bordan Zakrzew- czy Q:einrich Nltschmann, zaś lit
W pół wieku póinlej Zakładowy Dom Kulłur7
ski, Marian Szyrocki. Marta Gra- współczesnych - wspomniany Karl
„Księży !\Dyn" obchodził niemal po cichu, przy oHenryk Wlsner: „Unia. Sceny z przeszło§ci
.bowska czy Tadeusz Mikulski.
Dedecius, Klaus Staemmler, Henkazji Dnia Włókniarza I obchodów pierwszomajoPolski I Litwy''. LSW 1988. Str. • 328. Cena '
Były także pode1M<JWane · t>ł'ł>l:!Y, ryk Bereska, IVurt Kelm, Gerd.a
wych - setn,Y jublleiw:. Ponlewa:!:, fak mawia dy100 Bł.
• • biblio1raflcznego zapisu tłumaczeń Hagenau, Oskar Jan TauaehłłlsJd
. , rektor ZDK Jóuf Gałecki, w 1974 r •. feden z \bu.
uteratury polskiej "11 ~zyku h1'i- czy< Alfte(f Loepłe. Przyznać trze- ·
downiczych „drugiej Polski" ż rozpędu kazał zbumieckim, jak np. L. Kurtzmann, ba, że w krajach niemłeckie10 obrzyć salę widowiskową na llOO miej.c,
zami&9t
TECHNIKA \VOJSKOWA
•
K. Dedecius, K. Staemmler, L. szaru językowego mięliśmy zawsze
kazać ją wyremontować, więc świętowali :r; koRyll I J. Wilgat czy F. Krause i doskonałych tłumaczy, lista ich nanieczności w gościnnych progach Teatru 1m. SteL Kuhnke, ale we wszystkich wy- zwisk jest ba.rdzo długa.
fana Jaracza.
padkach były to opracowania doZresztą zainteresowany czytelnik Krzysztof A. Kuczynskl, Polnische
Pojawiło si ę w
l!lprzedaży
drugie wydanie
tyczące pewnych
okresów czaso- odnajdzie
w bibliografii Krzy1z- Literatur in deutscher Ubersetzun.r
(pierwsze odniosło zasłużony sukces czytelniOrkiestra dęta pod batut._ Grzegorza Sieradzkiewych,
bądź
nie
spełniai!ice
~ymotofa
Kuczyńskiego bez trudu każ von den Anfangen bis 1985. Eine
go l Pawia Miszczaka zagrała m.ln. marsze W.
czy) „Encyklopedii Techniki
Wojskowej", a
gów naukowego zapisu bibhogra- dego pisarza, tłumacza ezy wyda- Bibliographie, DarmstadL 1987, 15,
Langego: „Białe róże" „Morning po.st". „W!ą-t.ankę
więc rzecz gruntowna o sprzęcie bojowym
i
ficznego.
wcę antologii, 1dyż całoś~ IOltała 283.
'
walców" J. Straussa, poloneza I .,PMegnanie ojpomocniczym, będącym na wyposażeniu współ
czyzny" M. K. Ogińskiego. Dziecięcy Zespół Estraczesnej armii. Obszerny wolumen zawiera 8
dowy „Seza!:Dkl", mafący w dorobku kilka teledy11tys. haseł, 1.700 ilustracji
tekstowych, l.200
ków dla telewizyjnego „Teleranka" i 18 piosenek
rysunków, 500 .fotografii, 840 zdjęć rótnych
1199.Pół AaliJJQ.wał wła:ane pomysły,
przekazywał
na kasecie, zaserwował gościom piosenki z przygoDOMY KULTURY PROPONUJĄ
oo4 od 1ieble; bo taki powinien być teatr amatortypów sprzętu wojskowego, ponad 200 ~ablic I
towanego właśnie musicalu dziecięcego „Rewla ns
1ki. Nie nan:ekajll na brak środków - kostium i
chodzie'• do słów Piotra Losowskiego z muzyką
lSO tabel z parametrami taktyczno-technicz•
• '
' ; •
' ~I•'~ •· "_:•
\
rekwizyo/ da J1it: zorganizować. A n ie o to chodzi
Józl'fa Gałeckiego. Wyst"plła równiet gruoa „Amanymi. W sumie znalazłq się tu wszystko: od
- jak twiel'Cl:Zll - by robić teatr zawodow)r czy
bile" ;r, programem poetyokim l r.espół rytmiki
techniki rakietowej po technlcznf. środki pro1maforskl, lecz dobry. Wspólna praca daje im ra„Przedszkol&k".
pagandy. Ca!pść do czytania, studiowania i
dość I ntysfak<1•· .I( najlepsze jest to, że
łączy
wzbogacania wiedzy zarówno dla wojskowych,
ich nie tylko teatr.
jak i dla cywilnych miłośników militariów.
Za.powiadaj' nOWIL premierę, tymczasem zapratrzaJ!L na „EUud• I" w reżyserii Andrzeja Czemero.
l!leenarluts - Andn1eJ Czerny
I Jarosław
Grzelka, łebtJ' - Andrzej Bursa, 1arosław GrzelOd wiosny 1987 roku działa frupa
teatralna
/
ka, muzyka - Piotr Lłbrowski' I Mariusz Wilk.
„Dziewlęcloslł" w - Domu Kultury na „Żubards
Wojskowej, MON
Encyklopedia Techniki
Udział bioni: 1łarbara Drózd, Monika
klef'. Zespół twor~ liceati§cl I studenci.
Kamitiska,
WtODZIMIERZ KUPISZ
198'7,; !tr. 856. Cena 3.011_0 d.
Ilona Przepiórka,
ArkadluH Czuba,
Jarosław
Teatry amatorckle biorll przede wszystkim tei.Grwelka,
lłebaiJft1111
Kotlł~skł
•
.ty 1otowe, częato bardzo ambitn•.
Ozlonlr.owl•
ll"IJPY katralnej „Dzlewl1tCio1!1" Ami pl~ tekiltf
I musyk•. wiap61nle tworq 11>ektalrł. „Cbceinf,
JOLANTA POL .
Opracował: !. IW. '
llby w tym teatru było jak najwl•ceJ n.Ili, a me
Wltrlka &ztukla" - mówi Jarosław G~lka., W'IJl)Ół•
autor t•katów. ftetynr AndrHJ CzerllJ' n'9 naiwea metod, koncepcji, jedynie pom..aa. Obce,
lbf

Pólka
z książkami

•
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n.emiełlnłk lf1konu 1' 12ltuka śc~le wt-.te się z otacz_,- tego. łe kit~ 1i4 o niego troszsa een4 ,..,clolm"otnie ~.
jlłCJ'Dl · Jl!. łwiatern. mbam7my, czy. Ale artyści plastycy zaraltraju ałyO !le w!4c.} ubytków zdoła- te W kraju IOCjalistycmym rea- biaj~ jeszcze w inny 1tpOsób: na

ltdnT

.

S ~łnych stron
IZ)'m7 o nllzcr.ejącyeh obiekktach 1&b)"łbwych l każdy, kto
• - •- t
bi
ł
d
na .-. „ma. u era ł os, J>O. -:
nosi kwestie finansowe. RzeczywiAcie, odnowa zabytkowyoh obiekt6w jest przedsięwzięciem
budzo koaztownym, najczęści~j
przekr~czającym motllwości finansowe
kh
utytkowników.
Przedsiębiorstw~
Konserwacji
Zabyt!k6!'
tądają
olbrzymich
kwot z.a ·~konane prace, tylko
czy ~ żądania bywają uzu.adnione?

J~

lib!.~7

urawwllut...~enująo 1
mohn~,~
na hrr.eez
to.,,..nyc 1
pazernyc wykoMwe.6w ind;r'tvidualn h
·
:re •

lizm mote by( IOCjallatyezny
poniewat n.ur,c
neczywatośĆ
przenik• aocjaliun, urówno w
1wych przeja.wach pcnytywnych,
SZTUK
jak l błędach. Ale realizm ao.
A I ZAROBKI
cjalistycmy nie wyklucza k:rytycznej analizy tego, co .si• woC. to macą ,,.Mlika toeJalis- kół nu dzieje.„" Ile zarabia platrema"?, .ue Z;U'abla plutyk? styk? „_, To zależy, jak i ile
- na te i lnn• pytania w;wo- pracuje. Mamy pewien ,,funwiedt.iał 114, n!ed&-wno ~ano- dusz. plastycmy", z którego wywan7 na .tanowi.Re przewoani- płaca się artystom miesięcznie
oz~ep radzlockłer•
Zwllłzku ·zaliczkę 250-800 rubli. MuAń71t6w
Plut7k6w, Andriej ·szą oni na to zapracować 1wyWaaaocow w wywiatkle opubli- mi dziełami. Pod koniec roku
Jak dowodzi prz~ład a w07 kowan71ft w ,.La Stampa".
, obllcza się, Ile artysta' zar<ł_bił
jewództwa leaz.czyńskiego w wa,.Jeet t. 1.tuka wieloraka. za obrazy, które udało 1ię sprzerunkach reformy motna r&Jtowad Wnyftclcie najl.,_. d'Zieła •two- ...dać, i. dopłaca się mu rói;tiicę.
cenne zabytki znacznie mniej- nmw w
Z.SRR reprezentu•Ją Obrazy nale:!ą do funduszu pla1Zym kooztem. Oto r.a od.n~ uk*4 aocjalifty~, ponieważ stycznego, który zajmuje się uupol!chromli r.esipołu pałacowo.- r.romtły 114 w kraju 1ocjalls- kanłem nabywców. Fundusz· za-parkowego w RokOIOWi• PKZ t~1Jll 1 odbijaj~ jeso rzeczy- trzymuje dla 1iebie c~ wpły
zażądało 20 mln xł,
tymczaem. m.to.ł~. Nalety jednak przy- wów: je.m na przykład sprzeda
oferta a.rtysty-plastyka zamknę- ma~, łe w przeszłości utukę jak~ obraz za dwa ruble, poł9ła się kwobl- 2 mln I s
niej socjaliltyc•
pojmowano
w wę zatrzymuje dla siebie, na uteż skorzystano.
Podobnie rzecz 1pot16b bardr.o aawężony, wręcz trzymanie daC2; lub zakup mate-·
1ię miała z
konserwacją . polf„ dogmatycmy. Ja
oeobiAeie nie riałów_,; Przeciętnemu malarzowi
chromi! w pałacu w Wielkiej mogę lob!• wyobrazić, by n.tu- powodzi się u. nas chyba lepiej
Łęce, na, którą PKZ .wystawiły1 ka nuzeio kraju nie
była 10:-· nit na Z~hodzie. otrzymuje on
k0tztory1 sięgający 12 mln, a 10- . qalłstyozna. IVlł przyznam7,. te du:!ą pomoc i przyzwyczaja do

u~~

.„.....,„...

8 ODGLOSY
\

przykład pracując na umówienie państwowe. Sam %wiązek teł

podpiauje x nimi umowy
na
konkretne dzlełL Za obru du:!ye\ rozmiarów na u.dany temat pańetwo płaci od pięciu do
SZl!kiu ty1ięc7 rubli. Cena może
być nawet wyższa, ale namalowanie takiego obrazu kointuje
oczywiście ll'pOro wysiMcl!I„."

O HITCHCOCKU
oto dwie ane~doty o Alkedzi•
HifJchcocku zaczerpnięte 'z gło
foej jut dz'!~ książki pt. „Hollywood?;'lde aneedoty".

Mistrz 1uspensu many był

błyskotliwej

li

intell~encH i ciete-

go dowcipu,
„Panie Hitchcock
- zapytała kiedyi
aktorka na
planie -isk pan ~izl:
jaka
jest moja
najlepsza strona?"
„Włamie paini na niej 1iedzl" odparł rezy!er nawet nie podnoszac głowy,
Po premierze glo~nego ftlmn
„Psycho'" rezyser otrzymał Ust
od pewnego metczymy,
kt6ry
S'kairtyt Irlę, h ~
o'bejrzenha
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Nie w szyscy pewnie wied~. h pod powy!a~
kryje s.ię organizowany od 1982 r. przez
łódzką Akademię Muzyczn!l, Odd~al ł.ódzkl Zw~
zku Kompozytorów Polskich oraz Łódzkie T,owarzystwo Muzyezne cykl prezer.tacjl muzyki 11!\vanrównie!
gardowej , obejmujący obok koncertów
wyklady seminaria itp. Cech11 tej ciek.awet, odbyAkademii
•ającej się 2 razv w roku w gmachu
Muzycznej, i adresowłi;ej do wszystkich zainteresowanych , imprezy jest to, i ż każda sesja ma inny
temat wiod,cy. Zasada ta st anowi najlepszą gwaOstatnia ,
rancję wi elkokierunkowości penetrac]i.
dwunasta z kolei „Musica Moderna" (~ maja)
pośw i ęcona została grafice muzycznej oraz współ
czesnej kameralistyce.
Przez grafikę muzyczną (lub zamienni• - mu- ·
aleatory:r.ykę ~raficznąl rozumie się taki rodzaj
przypadku,
ingerencję
cznej, -czyli zakładającej
techniki kompozyfurskiej, w której element przypadkowości w kształtowaniu utworu przez wy'kon1nvcę wvnlka ze swobodnego potraktowania notacji - upodobnienia j9j wręcz do dzieła -plasty-cznego.
warna.wski
Zagadnieniu temu -p()jwięclJ wykład
kompozytor I kontrabasista, Tadeusz Wielecki, _by
później w trakcie jednego z koncertów, wykona~
e:vkl graficznych kompozycji na kontrabas. Ponie"·aż 1~ kształt ztieterminowany był pomyslmvoś
cią tego samego im1trumentalisty, w efekci@t niesię określenie różnic pomiędzy pomożliwe stało
WY1'3;dku
szeze~ólnymi autorami. W tym więc
nazwą

/

Musica Moderna
aleatoryzm
iorskiej.

pozbawił

,?

muzyk• eech w:niowiedzi a.u-

•i•

w IUmi. ł końoerty, w i7Dl jeden
Odbyły
aocny. Wtedy właśnie wyatwU. dopiero po raz
drułi na lokalnym 1runci.e, „itutie lexteun, ezyli
łódzki 1ekmt 11Dyczkowy, notabene jedyny te10 typu zeSg>ół w kraju. Powsta.ł 6w anHmbl - co ciekawe - pned ł laty w Bayreuth. podczu międ?.y
narodowych warsztatów muzycznych, i ma jui na
1wym koncie .az.ereł a1ranicznycb występów. Krajowej publlczn*1 dal ai• m. i.n. poznać na ubi•
Tyaodniu Talentów.
Tamowekim
1łorocanym,
Wspomniany koncert rozpoczęło łódzkie prawykonanie Selutetu 11.api1ane10 na zamówienie zespołu
przez Boruaława Schaełłera. W tym (co zaskakuj11ce) 1rawituj-cym troek• w atron• tradycji ubo niemal
tworze na:tbard~~ odpowled:zialn-,
1olistYC'IJll• rol4= miał do 1Pelnlenta I ńrz.ypek
~oman Barioaiak. Typowa dla ltameralneao muzykowania równowa1• partii apanowala w klarownie odtwor.r.onym, polifonLzuj~ym Selr.stede 'k.azimlcrza Sikorskie1e oraz proaramowej. in.gpirowanej poezj11 R. DehmeJa, ekspr.esjooistycznej „Rozświetlonej nocy" Arnolda &chlnber...
Wspomn4= jeszcz.e o równie intflC'eeuJ~ wt.Herze tinalowym obeJmuj11cym prezentacje przez
studentów i pracowników AM kameralnych dzieł
łódzkich twórców.
Trzyczęściowe Trio llronllława J[ulmleru Przybylskie•o na 11uzypce (To111aaa Guz), wiolol'le!Zel•
(Piotr Sobczak) I akordeon (Bosdan Dowla1z) jest
udan11 prób'I poszuklwati formalnych I kolorystycznych Kat.demu z instrumentów powierzona 2!0etaje w 1ednet z części rola wiodtl!!a. Podkreślić
trzeba. :l:e zaskakuj-cy nieco w tym zestawieniu a:
kordoon podle1a prawdziwej nobihtacji. w pełni
11rzekonu•11c rłuchaczy fakturalnym I barwow~m
wsp6łdiiałaniem z po:zo1talymi inatrwnentami. Pochodzące z zeszłego roku Trio wylronywane było
już w RFN.
1we
Powstała takt• w ubiegłym roku, mająca
prawvkonanle na IZCZ90!68kim te~iwalu „~Jłoda
Sławomira KaezoMuzyka Polska" kompozveja
zwraca
rowskiero - „Directlon'' na 2 fortepiany
śr-Odków.
użytych
uwagę prostot11 t ekon<>mill
Powtórzenia współbrzmień permanentne, ~zybkie
repetycje dźwięków i, w kulminacji, klasterY, są
apo~obem o!lągania napięcia I wyładowania energii. Z precyzją interpretowali .,Directlon" grający
od niedawna w stałym duecie planiści - Robert
G'lwroMkl I C:ezarJ 8aneeki.
Rozbrzmiewający po raz pierwsu 1ekl't.et perkusyjny .,Ab ovo" Piotra GraJtera stworzony zottal
ludów piermuzy~
pod wpływem Inspiracji
wotnvch Konstrukcyjnie opiera slę na obleayjnyeh ltworz11cycb właśnie odpowiedni klimat) motywach melody.cznych I rytmicznych Forma prowadzi do •topniowe_go „rozrzedzenia" d~ięków i
ogólnego uspokojenia.
Jako ostatni punkt programu XII ,Music.a Moderna" -przewidziano wczeme nawi11ruj„ce do sty, lu Rartokowskieogo, znane Jut nie tylko w Pols-::e,
„Divertimento" Jeriegct Bauera na 2 fortepiany i
zespół perkueyjny Zarówno i>tanlśel (Beata Cyin.
wińska I Piotr .Saeluk), 1ak I i>erkusiśel (m.
gra'f11cy na wibrafonie I marimbafonie . Ja~oslaw
Janik) spisali się w tej witalnej kompozycji makomicie
W ogóle l)OZiom wykonawczy 1eajl byl wysoki.
A. iak b~dzie w grudniu. w ezuiit planowanej XIII
,Musica Moderna"? Zobaczymy.•,
/

JANUSZ JANYST
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ta.tetedt

~
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Me tlwonsjm„ IOb!• Jednali 1
ówczesnych ludzi, któl1ZY ubietli
nu w pofytec:lnej umiejętności
oddz.ielania spraw seltml od uczuzarazem doW'!OOg.aoają_c
cia,
podziwiajświadczenia lit!M'aokie,
my raczej Valtrll()lllta, lllt6ry 1WO<je
mił~ cierpienia z J)Owodu nie(na pocz~tku) cnotlłwo
złomnej
ści pani de Tourvel . uprzyjemnia
90bie dwiema na:raz miłostkami,
'"

~to.wości

sko.n-sumowania je:o-z-

co
cme „n.a:grody" od Markizy.
czyni z nawyku. żeby nie wyjść
z wprawy • głównie dla pód'trzy-

m.ainia reputacji
go uwod'Zicie:la.

ciągle

clrute-czne-

IM~ ,.,..... e&ti • "''ł
z b~ędn" pn.Wd11 azo21eg6lu

przekazala BAKBARA MARSZAUM. Jej córitę Cee,-11• 'l'ITY!)OSażyl.a w 91)(>.rll d-ozę humoru JOANNA JANKOWSKA. Doświadaz<>n•
de
p.anią
l>l'UZ życie matron11,.
K.0MARIA
była
ltosemonde
ZIERSKA. Rozterki tłumione} namiętoości pallli d·e Tourvet gr.a.n:el
BARELKOWSK.\
przez MARIĘ
troche jakby paraliżowała blisk„ ' c
wido'l'mi. !."()]a •to bowiem niezbyt
kamera1J.n.a. l!lmilia uś we wcie1eniu BOGUSŁAWY PAWELEC prowokowała do "ytania, !!(dziel! d'-~Ś
kuMy zanę.
ponetna
znaleźć taił
...__

Moralista Przewrotnr?
forma i blyslroiliwa
al:owna nairzuoaj<\ mun
mimo woli podziw dla przytomsrowem
noś ci umy;;Iu i dowcipu,
rafinow.an.a.
~erka

d1a f.ra.ncuskiego -.prit, kitór• nieocipar.owuj•
.tpodziewany a21ty<ch
•
celn11. ri~t11.
A może i Nm aut«' Wj"Żej bie cenił cliobry mnlk od ponurel!IO ka.znod:zie,lstw., i je§li jut ,,Ytuacj.a nie pozwala unikn~ć tonacji eerio, jak w k.10ńoowych ty!"auill.'óohaneio wicl!Mabiege>
dach
V aslmonta, dochodiziła do głosu
ff<!ltymectaJJ.na afektacja •J>Oki.
nieod<rodJest bowiem Laci°"
nym aynem Jibert;Jń4llkie!llO asiemnastego wieku. latóry jedinak, jeśli wiem;yć świ.adectwu Soy.a-Zeleńskiego (w przedmowie do jednej z Jmis,żek Crebillona).. był niem.ad pruderyjttly w porównaniu z
cynicznym I rozwiązłym wiekiem
sieqemnastym. Ale i Illlll!l'l auror,
choć żył w nieco morailin~jszym
stuleciu, l(iy snuje :mistern11 i!lltrygę bezwzględnej, ~ądnej panowania nad ludtml I zapamiętałej
'" zem ści• Markizy de l\lerteuił,
jej
zd.al• /6i4= upajać mHiftrinnie?Z31ją
działali, nil!UJU!UlY» te
one do łudz'trlej ~. nad
któr• 'J)Alll:ie I ~ie. J>~bra11i
w J)uteraki• •troi•, wy!lew'łll po-

toki

uazuć.

prze&staW ud.anym ks:z.talcie
wie ola c:oruje .się r~kę Bogdana
llussakowskicgo, który zadhal o
było mi~jsc
t o, by w akcji nie
prztik,azy,,pustych", by akltorrz.y
w.ali awoje kwestie z intonacyj.
nym cieniowaniem podtekstów, by
ruch sceniemy miał swój ryłQl i
11tył,' i wWl:idL No. ni• mogro to
wyjść całkif.01 bms Zllrzutu. WŚ!l'ód
bowiem dzi&iejszyich e.&t.orów. ni•
tylk.o lÓ<!'llkich. a zwl.urzcza mlo-dych, niewielu potrafi ~oostać
wyrna.g .aniom.
tak „~ym"
Bo I gdzie t• 1alony, w który-:h
dobre ' maniery,
kultywuj• 1ię
gdzie m<Y.ana by podel&towac! się
dowci.pem.
R.ozlr:ywuii• wie'l!kieg.o ~n
ku l\larkizy i Wicehrabiego prreyMILLER"MABOŻENIE
padło
1.ECKIEJ i MARIUSZOWI WOJWyniosły
CIECHOWSKIEMU.
chłód kobiety wliadC"LeJ, u której
nieustallłne

wyrachow.a·nie

AzolfJl,

zautan~.c>

11l:u.aę

Val.mot1-,

ADAl\I
ta grał\ z powodzeniem
1\IARJAliiSKI, bardziej · fortunnym
pojedynkowiczem niż za-lotnikiem
ZBIGolr.a:zał 11i4= ja.ko D~neeny
.
NIEW SUSZYlś'SKL
o w iec:z.lrom
Dz\ęki 1ie1amilrowym
eoeonogr.af dowcipnie osadził utwór
w azuie, a nastroj<1m boba.terów
towa"ey9zylia świetnie atyliww.ana
mt.11ZYka w wylr.onainiu damskieltwamtu itn!'łirtlmMJtail.ne&10 w
kOiBtiumi• m epoki.
przmtrzeLa.ciń!lkie porielwHo
~a, by nie wienz;y~ e.uilDt'un jednej k1l•tkf. Po co wierzyć, 1k o·11
przec'!Mwie-nie o.kamlo się m ile
i dow;ei.JJ.ne...

JERZY
KWIECIN'SKI

•

pray-

tłumilo ~ont1m!cz.ność p.r7Je~Yć

uwiarvaktorce zagrać
god!nie. Jej pairtner miał 1kreślić
bardziej 211-ożony portret
boda1
czlowiekia będącego pain.em siebie
ty<l'ko w wa:runk.ach mtwego podbojlU, tr&c11eeto pewin()tllć i skł.zt
neg.o na lrlę.'Jk•. g~ da: • llO-bie
2lfNIĆ uczucie.
Naiwność pat'li de "ł'•l•nse. 'PC>się

dało

Cbrf11toph.er Hampton: „Niebezp iaic:zrte zwiąrz:ki'' Wł P. Ch. de
La,ol-o., w -przekl.adzi• Piotra SzyB1>1m&nowskieco. ~eria daa RusHkowskl, scenografia Kitarz:rni. Przyjem1ka, muzyka Premiera
8zwajsiff,
KrzyHłef
18 kwietnia 1111.

...,,

~
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PO BAZ IZOSTY preymane zostaly doroczne
Nagrody Im. Ludwika lVaryńsldego. J11ry
członek Biura Politycznego, aell:retars
:io.c PZPR - Jan Główczyk.
Otrzymali le w tym roku m.in.: l'IIleczyslaw r.
Rakowski za wspomnienia „czasy nadziei t
rozczarowań" („Książka i Wiedza" 1987) oraz A11drz1J
Werblan za monografii: „\'Vładysław Gomułka,
Sekretarz ceneralny PPR" (KIW .1988) - fragmen~
tej publlli:aejl drukowamm„ niedawno w naszym
*Ycodnlku.
przewodniczył

•

ZO!ITALY rówll.leł NAGB'łOY
ROZDZIELON•
„TRYBUNY LUDU". Za OSllllDitcla w kaztałtowanlu
i upowszeclmianiu . IOcjallatyeznych warto«icl kultury
i sztuki nagrody I •topnia otrzymali m.łn. BohdllJI
Csuzko, Jllaciej Encteri._ .Jullu111 Alachulski. Urszula
Trawińska-Moroz.

zorcantzow.uiero w tym roku po raz pierwszy przes
Zarzt,d l..ódzki Towarzy1twa Krzewienia Kultury,
Swiecldej - zostali: Monika Kasprzak • XXJ LicellJll
01ólnoksztalłll\Cego, Marzena Kaczmarek a xxv LO
l Sebastian Białek s IU LO.
TKKS ;leń również - od dziesiędu lat •r•anizatorem Młodzle:!:owego Turnieju Wiedzy
W'Uozoficznej. Miło nam donie.łć, że awyclezca
eliminacji łódzkich teao turnieju - Grzeaorz
Królikowski • XXX LO (uczeń klaay Ill) uzyskał ~
oeólnopotaklm finale drun loll:at11. Zapewnił aoISi.e
*Ylll aamym - jut rok przed maturll - przyj11ete
•czamlnu aa •tudła bumanist:yozne.

W „Relaxie"

lowoCzesne mrślenie
-

przekroceylem 1olldnn• progi Dom11 Kul·
tury „lle1-" Sp61cb:łeJlli ..._•kant9weJ „THftłóW"
pay uJ. B7dzoweJ I 1 znalazłem alę u ldero·11mtezld
- mirr .Dlalsoruty U&ll:ówkJ-Domań.lłdeJ ~ uwaa•
moJ11 przydą&nęły, Dietuztnkow11 malarsk4 wyohn.ź
nill i boea~ ca~ kolorów, wiszące na ścianie olil•
razy. Ponieważ bardzo przypadły m1 do 11ustu mateapytałem o ieb autor.tnvo. Jak 111t okualo wała Je aama pant kierowJllczka. Później atę dciwtedztałem, że llkońt.~ła łódzkt, PWSSP, zaś w ar• .
luna malarskie wprowadzał :Ili m.tn. nie byle kto wielka indywidualność. Dieodżałowany prof, Zdzl.llław
·
Głowacki.
Mimo Ucznyell obowt11zków awi.zanycn a kierewaalem od kilku lat ,.Belaa:em" oraz •PołecznJkow•kll
pant l!lal1orzata z malantwem postanowiła
paSJlł •ię nie rozstawać.
.Jej osobl.il~ zamiłowania wyuq l aa •obr• llp6ł·
tlzielczemu Domowi &Ułtsry, sdzl• załetyła I prowadzi .Eapel711lentalq Praeewalt PIUłJ'ftll"- Tro•kliw11 optek11 oto~ła :t4-0110bowt, arupę uzdolD1onoJ plaatycznie młodzieży (w wieku od 11(1) O.o 11 lat).
a m,yślt, o przy1otowantu jeJ do pótnłejszeJ naukJ
w liceach płaatyemych.
&wraca •it do mnie Pomyśli pan, być mote te Jako humanistka pre1erujt zajęcia ZWillzane z ~
dziedzln11. Nic z tyeh rzeczy... Zarói\'no ja, jak i
n10j młody, pelen zaparu personel, zdajemy sobie
w pełni aprawę z tego, ż• Jansowany w ubteclYcb
latach „l!iwłetllcoWJ'" model demu kulm~ llezpowrotnie •iii już pr:zeeył.
staramy &lę więc usilnie, aby w nuze proct wkroeeył jak najazybdej, ueroktm frontem, XXI wiek.
A to przecid teehnika, która ale pewłnna lłył wyebcowua a human11łyeznycll wartoHI.
Dlateao d11eymy w naszej działalno•al d.• U.IPOltojenia rótnorodnyeh zeinterecowaii zar61t'llo mJodycb, jak I ńarayeh mlHzkaiiców O.tedla la. llarll
podobnie jak •
Jtoaopnlckl•j, D11łala wito u DH w lllnym te10 typu »}u6wkaell - lrólłEe tellUllhte,
lt». Al• ad~o
epl•ko maą-e, Hlleja
nam 111-. telt, od niedawna, •raell-1• ~__.. 1r-młodtdeł lllt 1and• łlo •r••
»•łlNW"- Cleeą n111,
wadlllOJlej w niej aaald proll'amowama (W JtąJN
Basic), te liomli• uczeatn1C117 w sraeh ł saltawech
komputerowyeh. Kamy rdwntet włdee - wy•1vtetla- ·
Kiedy

„

„PIOTR I" NIE

BYŁ

rr••-•

NOTOWANIA
NA GIEŁDACH

jego żon.a boi •ię wch<1- ZADOWOLONY
dzić do wan.ny. Co robi~? - p.y1 . tat HLtchc<JCk ocl;ppwiedmiał: „o·dW najblit.Q nieci.zł.i. tprawd.a.ć jll do prmi".
dooodobnle. 1dy! „wsze zasłlrn
ła aobl• „prawe mntn w Jll'ONAJSTARSZE
•ram!e") telewizja l'OZJ)()CZYfta eZna.lez~ko do'k.onme

Kronika

TUBNIEJU
Z1JYCIĘZCAMI Ml.ODZlllŻOWEOO
llt~IGIOZNAWCZEGO dla uczniów szkół lirednicb

112l!1iicem

SLADY

roto: .ftomualcl lca1cowi•

'°

-H

m„ 1ateret1uj•• •ImY ea ~eewnłk6w ę6łdzłel•
ni, mteollatlców eetedle oru powol.,Ułftly klult bajJ•t, cleaz1&ki filmowej. Cltlu.._ I 'lńl!yM'lll'--..
ca .i, dużym zatntare•oWant&J:n, aedelamta letni·

„._

Bezpośredni• o'bnrwowałem
wytrwałołcl• młodzi Chłopcy

.a Jakil1l przeJ11mem 1

kenltrUowali - pod
okiem tachoweco ln1truktora ~ szybowe. eterowa_.
ne zdalnie radiem.
Duq waet Pl'ZYWillZU3• 11, tutaj de nauki języ
podobków obcycb. w SDK „ReltX" przyjęła
ni• Jak 1 w lnnyeh bałuckteh .domach kultury oryclnalna forma nauki J'1!J'k6w elteyelt dla uczllłów 111k6I ped1tawewyell, Istotnym el-entem teJ
-qJtmlltaleenleweJ m.eted„ - »fOW&dzoneJ w .._.
mach Jl:lu1J11 J~k61' Oltey'* „l'Nmld„ - jest atale wąóblawednlełwe (oparte na l?lternle punktowym). AktUatne je&o ~ki oltrażowue ~ pl1n112:amt I wykNaamf. Warto nadmieni~ te aauka jest
ltezpłatna., nie prowadllJ al• Ust cbeenołel, za8 ka:!:dy a korzy1taj11cyeh 11 teJ formy nankowej zabawy,
podlega indyw1dualnym sprawdzianom. wYrótnlaJlleY
uczestnicy Klultu .Językchr Obcych moc" atę abiecat! ó »l'ZYkcle de r.DR .~remleA".
Kierownictwu „ftelaxu'.' udało Ilię, w ostatnich latach, nawt11zać ectsłt, wąółprae'ł a „morqdem mieazkallieów. Wspólnie z dzlałaj11c11 przy Komitecie o•iedlowym , KomlsJt, 41. Dzlect I Mtodzież,y, or1rallizowane •t, atrakpyjne . 1m,rezy 1UJ a~l6w pązost-i
J11eyeh w eza•I• terłł llllktt111„elt w miejcie, z ekazjł
Młędzynarll4ttwece Dnia Dlfeclta, Swt,ta Matkł, Boźell'o Narołlzenla lt».
Nie za-pomlna sit r6wnleł o Hnloracb. Dle podopiecznych Domu Dslnm•c• Po1'J'ta »l'IY ar. Rojnej
n !IDK „Belas" •r...lmJ• wy1t,p:; artyst:vcme, projekcje tłlmowe, -otkante • JtłHrumł i podr6:!:nlkaml., prelegentami TWP oN• akademie z okazjl
wa:!:nlejszych roemle 1 łwl•t partstwowych. Patren•J• ł!'Ja •aayam - -~ wał!le! !Ila doltrego samo»oeaullla Jadał a111etn-,.a - ~- llnlltunJaaf.

•I• -

•I•
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JANUtlZ

KOZŁOWSKI

zkraju ize świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • fraszki
alyl?llrlej sceny za1bój.stwa pod p.ry-:1
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m'9r4w

Pierre
jednejlo dzieła należy te!
ChoderlOI de Laelos. Uszlach<»ny pr:'Zedstawici~ stanu neciego,
alaiomny oficer extyJeril n.a.pin.I
na siedem 14lt J)l."Zed Wielikt, ReW10lue!j11, „Nfebezpieense zwilt>Zki",
w lnteneti podobnó mor~tor
powieść
skifl'I, J)rr;yjeW jednak
.
.
Jako lf(>rmącą.
adapt&cjl sceMoże to skutek
nicznej, :!:e wnikliwy tekst prozy
P!YCh<lil.ogiczneJ . będ11cy OO!Jko~
tvm narzędziem introspekcji nafliera jakby f.rywolnie.~egó wydialogu podawanym
dźwii:ku w
przez żywy{!h aiktciró\v. Jeg.o - wy -

. KSIĄżKOWYCR
Aleu-....

........._..X•-

11.ada. Kanada" -

Hł 1ł;

.„

.lalldJ' »0JekJe.J lHł--1111" 500 zł; &71mrł Zlemłak „Im-

w•

wincji Herait w oentra1nych Chin.acli eksperci e1k!reśLiili jalko aens.aicyjne. Podczas prarc wykqpaliskowych natraficmo ina pochodzący ~rred 8 tya. Lait... paincerz n• zdanie. W •.Silddeullsche Zel-

p~je

tatrz.atiekle" (album) -

5200 zł ; JuliWPll I Franebzek
Bernasiowi• „Za.mach na Hitlera" - 250 zł; Lonrla Puta3000
1łak „Prezydenci" (3 t.) zł (cena nominalna !200 zł);
„Hl1ton..
Tadeuas Brzezlń1kl

ż6twi.a pokcyty wy.cy.tymi ręką tung" i>0wiedział: „Serial odniósł
lud2Jką 21naikami. Jest to nadsw- 1 ukces, ale ten sukces był wła!
Film ni• 1tał 1ie
szy tego ty\pu zabytek, odlkryte clwie obelg11.
doty.chczM są o (lik:. 2 tys. lat ty m czvm mógł si~ stać ze wzgl::du na materiał hl.atoryczny. Bymlod&z.ie.
łem bardzo ltieszcze§liwy, oonle:!:adna ze ~ nie od.oowia.Ja!k utrzymuj~ e'k.sperol, da:i ę waż
ani
dała moim wvobrażenlom
ki temu od!ku:yciu uda 1>i ę być temu . co wcześniej ust alono z reetymolog i ę ŻY!erem. M6i nastrój
może lepiej porzJ)aĆ
oseylował
liczmy ch znaków chińs.kiego p~ oomiecJzy, wś~ekłości1t. nadziei•.
l'!nlewem, rozczarowan iem i ża
p isama. Początkowo zna:kami
lem" .
nymi posłu~iiwa1i s! ę wyłączn i e
Zobaczymy .
Jzamaini przy wróżeniu.

MACIEJ JOZEI'
KONONOWICZ

medycyny" 1500 d (cena nominalna 420 d); lł&ałalaw Felemu „Ni• złotono broni" -

, 800 zł- (eena nominalna 380 li);
Perdrnand Boe1lck ,,Le·g~ndo
we póstacle zakopiabkie"
31500 zł; Gne1or.1 Cydzik „ulw, ulani" - 300 zł; Wlłolł
Ble1a6skl „Szczurami 'Tobruku
ich nwaU" - 800 zł (cena nominalna (tJf) zł); WDUam kek·
•Pir „Dramaiy" (WL, 10 t.) -

•

ALllKSANDD P&OSZllUN - twórca lloAnqo,
rozraChunkoweao „Chłodnego lata U" wy6w1etJanere
niedawno w naazyeh kinach - rozpoCllllll reallzacjt
aoweco tumn. 11o•wtteone10 wteJkiemu radzieckiemu
ucn:euemu - wof. Wawiłow 1 ~wi.
W filmie ł)'m - jak oświadczył re~yHr 1amlerza pokaza4! równie! Stalllla, Berię. Jeżowa 1
1
wiei• Innych bistoeycznyeh postaci.
. „PIKNIK NA WULKANU:" Jtyszarda
Hpl1
Swterkowsklego (publicysty „Perspektyw")
kroniki wydarzeii z 1981 r. w Polsce, wzbo•aeony
został .uznany ksillżkt,
e retteaJe odaułorskie ·
mie11l11ea prze>J „Kulturę".
Publikację- tę wydała JtraJowa A•eneja Wydawnicza
w Warszawie.
OD I HA.JA B&., w lódzltim Klubie
Międzynarodowej Prasy I KaiĄtkl, czynne jest
1
wystawa fotogramów Tandorl Salto - jedne&o
najbardziej znanyCll waqólczł1nyeh fotocrafików
Japo6aklch. Jqe r:djęeł& publikowało wiele
renomowanycb macazynów, takieb jalt „Stel'll",
.,Fl•aro", „The London Sun4aJ'"·
:Z tll orystnalna ekspoącJt, p. „S:rndrom
awanlem Towarzy1twa
tokiJ•kl" - zorcantzowant,
mo:!:na •I• zapozneć do 20
Pol1ke-Japolliskłe•• ltm.
Zaahtcam;, I
zainteresuje
• pewno•cta WlllLU r..ODZIA!lf
r6wntet ekspozycja pn. „.Janusz Wymłkiewlcz
architektura dzl• I Jutro", prezentowana prze~
,,Miastoprojelu - l.ódż" w salach wystawowych
t
Muzeum JDstorll Miasta Lodzi. .

"' la~··u U)DZKIEGO TllAT&U STUDYJNEGO
I bm. wyatawa rysunków '1ana
Wl•lli:kleco pt. „PrzeJ•cle".

•n ehrarta została

Wl.Ol~W

w IALACB MUZEml MIAST.A ZGIERZA, I bm„
otwarcie interesującej wy1taw7
arcbeoloelczneJ - „Ziemia mówi".

Nie •leklł włMchr, Ble 1łukal !eh ezule
W!~ liłt •rz111leely na init' p6łkult.

NA l'llAIDANltU
· W PAltSTWOWYM l\WZEUl'll
1i
t J>m.. eiwarta została przejmująca ekspozycja
1'll11dzynarodoweco Triennale Sztuki Przeciw WoJnie
- Majdanek 'lt.

WDOWDfJ
Lyey t• taki edewtell

LODZI
. P.P. "!IZTUKA POLSJtAN ODDZIAL W
•rH -powołany przy niej Klub Seniora Artysty
Plutyka orcan!lruJe l i czerwca br. (w Klubie
„Piwnica") Aukcję Dzieł Sztuk1.
Calkowltv dochód z dziel ofiarowanych na aukcj•
- »neznaczony b'dzle na wspomożenie działalności
Klubu l!lenlora oraz na ercanlzacJ11 1mprę11 dla dll:iecl

Ce ewdowlał •• 11&wl•.

l'ILOZO•

Seho\utyezny ftleeef ałtłl inl• klina:
Od !srak• łlu włe16w lłeJ' tit łJlałlt• T

»lalłJ'k6w.

«tlWJA.DOZYlft' L1'111C18
,,
Chcltl! pret1lł j ' • ~· ~ltł ~
rezmow• :
.
i,-q łł&w„
Obftałyl prr.et!

.1, ...,,., -

I
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w Mll>IOLA.Ssidiw TEATRZE „STUDIO" odbyła
•wlatowa premiera sztuki Tadeuna Kantora
.,Nie ł.IOwróq ta więeej••.

11ę

nastąpiło

Wlłbw1ka
12000 zł; Sabina
„Na1tolaf.ld ·1otuj•" ,.... 1800 lll.

I

..ZA NAJWIĘKSZY 1ukcea reeysera od ezasów
„Tess" - uznał ,,New York Times" ostatni film
Bomana Polallisldeco „Frantlc".

w
IELO'I' RODZINY KOGOWSKICll edb,dllll.• •I•
•ntaelt 11-M maja br. w Otwocku. w bo,catvm 1
Imprezy
nJecodzlen.neJ
tej
atrakcyjnym •ro~amle
ltat rodzlnn„ eraa wybór
przewidziany jest m.ln.
/
uUIH Kestona".

~ ....J......... - ·~ ptl!Wi•,
.te ~· lłrl•b •• lłowłe.
PllZBPaOWADZIU.

I TYSIĘCY KIERMASZ'!' ES~EK, I .... epotkd
autonkJcb,, 11 ty1. 1ł'Y•taw ..... so1łanl•
zorpnlzowanyeh w ramacb tel'orocmyell o.
1najowyell Dni ltaltury, Ołwiaty, Kslatld i Praa;,.

JACEK BUNSCH - W• wrocław11klm Teatrze
Polaklm - przy1owwuje lnacentzacJ11 ,,Dzieci
A.rbatu" AnatołlJa Kybakowa.
Trafił róWDleż na 1cen11 „Doktor ~ywaco" Borysa
Paaternali:a. Wystawi• 10 warszawski Teatr Ochota
'
w adaptacJł Jana Macbulald•co.

'l'a-

„Bftw.
4eUH X:ałne11a
Pielenld
1500 al;
BWrll" -

misji: 1ł~neło ml~zyna.rodowego
serialu o PiotrH I. ltGl• tytułoalrltor
zagrał w nim znany
zachodnioniemiecki. MaklSymllian
Schell. Jakkolwiek film · podobał
s ie bardzo zachodnie1 oubliczne. ścl. lecz Schell WYrazlł n.lee(! ln-

•

.n:azy ltAKllYMIUK - twórea 1 Q'eycent
OrldeaU,. Kameralnej PB, cadeblutuje jako akłor w
epizodycznej , roll lpaceco Paderewskie•o w filmie
_ .Jima 1Ud•W7-Bło4skleco pt. „Więcej nil mUo•4!".

I

•

Opracował:

;JAK

I

•
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pomog11, - zwróen 11~ m To'\V'lłtuchy - niech
Do
do domu.
czekają w Moskwie, zawiOZI\
widz en! a;" doktorze ! Bądźcie zdrowi !
Ale Towstuch a się pomym. · Stalin znowu
:Pożegnaww dentystę, s ,talin kazał poprosić
zmierzył go groźnym spojrzeniem.
'
do stebi~ K(rowa i Zda.nowa.
; - Za .najrb.niejsze klam,stwo będ~ .surowo
karać . Szczególnie surowo . tych, którzy zmn~danow {'l'Zedst8:wił uwiwl, ppracowane p~zez
do kolejnego r_9Zdzia!u
refęrent6w odnośnie
11zają do kla.mstwa personel obsługujący, Zrozuprt<:!potlręcznika historii. Stalin słuchał go,
mieliście, mam nadzieję?
chadzając się po pokoju, Kirow siedział priy
- T,ak, towarzyszu Stalin, to sllf nigdy n ie
stoliku, rysował coś na kartce. To denerwo.
p owtórzy.
wało Stalina, · chociaż sam mial taki zwyczaj,
Następ nego dn ia po obi~dzi e Towstucha zasłuchajac kreślił coś albo rysował. Ale ·w je!!o ,
. m eldował, że lekerz j u ż w szystko zrobił.
przypadku Q'ył to spos6b na . skoncentrowanie
- Niech p rzy-i dzie.
s i ę, a w przypadku Kh·owa przeciwnie, był to
Przyszedł Lipman, uś m i ech ając s i ę przepr:i• spgsób na oderwanie się od tematu, pokazanie.
1
szaiiico, otwo rzył walizkę.
jest
że to wszystko niewiele ~ obchodzi, że
P rze chadzaj ą c s ię po gabinecie I obserwując
mu obce.
czy nn ości le ka rza., Stalin powiedział:
S'wojego rozdrażnie;nia Stalin niczym nie oka•
- Przemyśleliście n aszą 1 wczorajszą rozmo.
I
I
wę ?
zal, przeciwnie, gdy Zdanow skończył refero\
~
wać, rzekl:
• - T ak, oczywiście, Jos i~ie ~issarionowiczu.
- Uwagi Wydają mi się rzeczowe, myślę, ie
·- Rozmawi ałem na ten temat z towarzymożna je przyjąć. A twoja opinia, Siergieju
Z}llU'>ił
lł':!e m Towstuchą, to on, okazuje si ę,
Mironowiczu? ·
~
w as do mówienia n i ep r aw<iły .
nie odrywając
-'-Nie wno szę sprzeciwów
,Lipma ll poło żył ręk ę na s erću.
oczu od r~•sunku 9drzekł Ki r ow.
- Towarzvsz Stalin, nie ch ci eli ś my mó wi ć
Stalin wziął ze s.tołu meldunek o dosta'\\'ach '
wam n i e prawdy! Towarzysz Towstucha
zbola. · poda! Kirowowi.
pros i ł mnie, zebym was n ie U ie p Ok Oil, 'llC
- Popatrz!
ch ciał kłopotać was tak:ą drobną komplikacją.
W- raporcie czerwonym ołówk i em był podB roń Boże, żebyśmy chcieli mówić nieprawdę.
siedemdzie!iąt pr oc•=nt
kreślony Kazachstan cóż t o .za dzie:::;Niepokoić, kłopotać ,
1
wynik przewykonania 'Planu, generalnie ',
nada, jesteśmy przeci eż dorosły mi ludźmi.
,
ciętny.
&talin usi adł w fotelu, położył głowę na
powiedział Stalin :r>odgł6wku, Lj.pm an opłukał , now:v mostek pC>d
1 ....., Mirzojan odstaj~ • nasze obawy okazały się slU;szine. ·
szklanką, strzepnął z niego krople, ostrożnie ,
- Nie jest wcale najgorszy - odpowiedział
miękkim ruchem ręki wlożył na miejsce. Mos~
Kirow _ - siedemdziesiąt procent„. Ale, ocii:yt ek trzymał się na złotym łuku.
wiścte, musi się. podciągnąć.
Po.te;n zaczęła ' się zwykła procedura dopllaowywąn! a protezy: ołówek, granatowy papierek~„ Zamknijcie usta. Otwórzcie usta.„ ZreszANATOLIJ -RYBAKOW
tą, trwało to niedługo, {!\Ostek był dobry.
f
- .Zdaje się, że wszystko w perządku
powiedzial Stal\n.
Wychodząc, Lipman prosił o nlezdejmowan:e
p r otezy do , następnego rana, a jeśliby coś uwierało, wezwanie go .
N ie trzeba go było wzywa~. ,mostek dorn;ze
aię trzymał, St alin był zadowolony· i gdy po
d wóch dniach · zjawił rs i ę Lipman, powiedział
,
do n iego :
- Mostek jest dobrze dopasowęny, nigd.de
nie uwiera, nie drażni, Mam takli! wrażenie,
• /
jak bym nosił ~go od dawna.
J edłl ak Lipman popros ił go, · żeby.,, usia:it,
wyj ął protezę,. obejrzał d~i ąslo, znowu założył
-

Przepraszam,

postąpiłem

w

iwooob . nie·

p rzemyślany.

.

.f

I

\

./

•

pro tezę.

- "'Tak - pot wi erd z ił - zdaje s ię, że wys zło
i
.
dobrze.
odradz~- No widzicie . - rzekł S talin liscie złoto . ·
Lipman m il czał, potem po\Viedz i ał pą krvtikim wahan iu:
- Towarzyszu Stalin, j eślt jes teście zadowo7
len i z mojej pr at:yt to pozwólcie, że przedsta,
w ię wam moj ą prosbę .
- Proszę - zmarszczył _ się Stalin, nie lubi!
gdy zwracano , się· .d o niego z . pr·oś bami bezpoPo to istnie je o k reślony try-O postę
ś redni o.
ludzie; oni badaią
powa.ma, są odpowiedni
p roblem, wiedzą, ·j9kie prośby należy' rnu
p rz edkłaqać, a jakich nte należy Zwracać się
z prośbami osoq iście do niego jest meslu-omne.
/
Prośb a o kazała się nieoczekiwana.
L ipman wyią ł z walizk i paczuszkf:, była w
'
n iej plast}:kowa proteza.
- Proszę Wl!S; -towarzyszu I Stalin, zeby! cie
ponosili tę P.ro te zę tyl ko p.!.'zez jeden dzien,
i sami za- .
' Zo baczycie, jak.a j est wygodna,
d ecydu1ecie.
· SJ;alin a~ uniósł brwi ze zdumienia. Przeciez po;viedZ'i al mu wyr aźnie, ż e woli złotą,
nawet w al nął pięścią w fotel i w dentyście
serce aż zamarło ze strachu. A jednak up!:łrcie
~bs taje . przy swoim. · Diabli go .wiedzą, może i
m a r:;icJę.
- Dcibrze - niechętn i e zgodził się Stalin.
L ipman zami enił protezy. Procedura do pa. 11owywama, ją.k i . ubiegłylll razem, trwała
krótko. Wszystko było chyba dobtze.
- Bą dźcie uprzejmi wezwać mnie jutro -:
i powie cie wtedJ. w którel
rze kł Lipman czu;ikcie.I si( lepiej. Która będzie Wygodniejsza,
-,tę zostawi my.
Następnego dnia przed obiadem Stalin wezI
wał Li{Xliana,
przyznać
saqiokrytykę i
· - M us zę złożyć
wam rację Ta proteza 1est lżejsza i wygod-,l
n iejsza. Ale przecież rpoże pęknąć. Zróbcie m i
.
z apas ow:ą.
Lipman uśm i echnął się radośnie.
- Proszę bardzo, choćby dziesięć.
'
- Jedliście śniadanie?
- Tak , oc.zywiście.
- No, to nic, przekąście jeszde coś ze .mhą .
Nar
Zaprowadził go do sąsiedniego pokoju.
stole sta ły. wina 4 z akąs ki.
-- Wódlcf i kon iaku ni marl\r nie piję i innym ni e poleeam Ale vAno - to zupełnie inn a s p raw a . Jakie woli cie? . .
- Nie zna m się na winach - liJ;>enyl ~ i ę .
1
' '
e L ipman.
.;... Niedobrze L powiedział Stalin - na winach n al eży stę ·znać. Kawy nie pij'ę zupelnl<i
het1batę piję, ale rzadko. Wolę wino. Dwie-tr,zy
lampki wina orzeźw ią, a nie zamroczą. _
prawie likierowych
Nalał win a do dwóch
·
kielisier:-zll:ów
1
- .Za dlugje życi e zrobionej przez was prot ezy Częstu jci e s ię.
Lipman . wziął ka n apk ę z p asztetem.
. ..... Chce.cie jęszcze tr och ę wypocząć w Soczi? -.~pytał St alin.
- Piękn ie.tu t aj, al e - m11sz ę wracać do Moskwy, do pt'acy,• jeśl-i, oczy w iśc j e, nie jestem
już wam :pott-lebny.
. , - Powiem waszy m p rzełoż on ym, tę zatrzy. malem was. Posiedźci e tu, ką pci e się, piszcie
.
s woją k iążkę.
- W Moskwie czeka ją na ~ie moi pacjend. Nie których j u ż za czął em leczyć, pozcjejmoz
wa'łem wyciski, powyry wa łem zęby , siedzą
Jakże
otw0irtyml u&tami I czekają na [\llili e.
·
·
tak?
- To 1słusznv ar~ ument - zgodził się Sta·
. lin - ki edy chce.cif~ lecieć? '
- Jak n ąj~zVQC' iej Dobrze . py toby już jip.tro.
Stalin bt:Wo rzył drzw i do gabinetu, I wezwał

'

Towstu<>h ę.

./

do
- Wyślijcie jutro doktora samolo tem
M'1skwy, zaopatrzcie we wszystko, co trzeba
to wino, na przy~ pokaza ł n'a butelki '
k lad
Wvs1ed! dokadś i wrócił z w ielk im rzeszot em, naoe!nionym winogronami, podał Lip'
manowi'
- Donies\ecie? A jak n ie donies iecie, lud2:ie

nych łnytnych

- Anflso Sttepanowna, narządtcle nam sn·,.....
I
ino warek.
"Wrócił do stołu, żyqliwie pepatrzył na Sa·
· ·
szę.
- No jak, Pankratow, separator działa 1
- Nie wiem, nie interesuję się tym.
- Niesłusznie. No więc działa. I powiedz·
/ cie · mi ' dziękuję„. Prosiłerr;. w ośrodku remo.
to:wym, żeby 1 k.oniecznle go napra•Vilii Napra. *
wili go tego ·s amego dnia.
To znaczy, że Zida mówHal prawdę.
Ałfierq'W z ukosa spojrzał na Saszę.
_:.:: Zapewne roz1,1miecie, że nie zrobiłem tego
przez altn1 izm. Alę dlatego, że jeśli n a" z
podopieczny uszkodził U1.';l;ądzenie, to .n as z y m
obowiązkiem jest zreperowanie go.
- Wasz „podopieczny" nie uszkodził ur2:ą
dzen ia.
-'-- We wsi myślą na' ten temat inaczej. W
' , każdym razie, separator zoaj;ał naprawiony, in-7
cy dent wyczerpany. Zresztą, możemy wyrazi'5
się jaśniej: wyciszony. Meldunek .na JNas leży
n ie
wskazał na szufladę ytołu ·~ u mnie mam zamia r u was nlm szantażować, ale może
przypqmnieć o nim przewodniczący kokhozu.
Ztresztą, jeszcze do tego ·wtócimy. 1 A oto ·i l:).er1
\
·
bata !
Kobieta ·w średnim wieku, tęga, postawna,
w .długiej spódnicy i b!uzc:e, wniosła sam<'war, postawiła na stole talerz .z borówkami, z
rybami, io;apiekanynii w jajkach, z plerożkam!,
nadzie:wanymi także rybami, borówkami, jabyłych rozkułaczonych się tam os i edliło. Wśród
nich spotyka się _ też wielu dobrych, przy.
godami.
zwrócił się do Zda- Herbatę sam zaparnam - mówił ·· Atfiekładnycfi pracowników nowa - jeśli nie spr,awi to wam kłopotu,
row, wsypując herbatę - to - Wiecie, wielka sztuka, nauczyłem _się jej w Chinach. '
Andrieju Aleksandrtn;yiczu, przejrzyj.cię, fl.łż
na samowarze, przykrył
prosiłem o przygotowanie U:Stawy o pl'ZywroPostawił czajnik
,
zlożon~ ręcznil~iem.
.,... Zanim herbata się zaparzy, częstujcie si• _,
(47)
- Alfierow gestem ręki pokazał stół.
. - Dzięku~ę, napiję się herbaty, ale jeść •lllJ
,
będę, jestem po śniadaniu.
_ - No, jak uważacie, ale jeśli zechcecie jedzcie, apetyt przychodzi w . miarę jedzenia.
Jak się · wam _żyje '11 Mozgo.W-ej, nie. nudno?
·
_,Wesela tnało.
- Pewnie 1 że to nie miód - zgodztł się At.fierow ..::.. nawiasem IPl>wiąc, , macie tam dosyd
Wsiewo·tod Siergi~
ciekawy0h 'ludź.1. Żylinsiki
jewicz, filozof, uczt.n Bierdiajewa. Mógł \V
swoim czasie wyjechać za granicę·- odmówił,
I
jak twl.erdzi, z m!lości ~do Rosji. Teraz to bv
ale już ~a późno . Jeś!i
byly;fo kułakom,
oczywiście wvjechał,
!=~1'.iu praw / Obywatelskich
a nia
młodziezy, którzy ·w ciągu tr:i;ech
zwmszcza
już· koch.asz Rosję; to pracuj dla niej,
lub pięciu lat dobrz!i się, sprawowali w nowym
przeciw· nie{ Dobrze mówię'?
nich też pracowici,
f miejscu... Tak, są wśród
s.asi a w.zruszył rar:p.ionami.
1 ·ci
ale wielu Jest przepein.onych gniewem
- W. zasadzie ta~, a1e 'nie - wiem, CO taklt!f;O
robił przPciw Rosji.
nam szkodzą. Z drugiej strony, jeszcze n ie
p rawpoiliśmy naszym ludziom, szeregowym
~ I Zylinskt i 'ń"Szyscy pozostali l.)ędą w!J.s
?'.apewniać, że znaleźli .się tu niestusznie. A'e,·
cownikom, szereg.o.wym ludziom pracy, eledążenia do tego,
wierzcie ml, nikt bez przyczyny tu nie trafia.
1 ./ mentarnej moralnoścl pracy,
o.ie
żeby swoją pracę -wylwnać jak najlepiej,
Spsza się uśmiechnął.
Jego uśmiea11 nie umkTJąl , Ałfierowowi.
rozwinęliśmy w nich poczucnr dumy z jakosci .
- Macie na myśli slebie, ale z wami to zu&Wej pracy, ze swej Profesji, ze swej 1,vłasne.i '
to . ~ą
pełnie inna sprawa. Wąsze zestanie ro~otniczej. sławi. Na -przykład: pr:;iyjeehal do
zę!Jy,
mi
sprawy wewną~rzpai:tyjne. jak mówił Pu<izmrli'e z Moskwy dentysta, leczył
odmówiłem .
p(·opozycję ' kin: -„Prastary bratni s-pór ..". Znaleźliście 3ię
przedstawił swoją
podsytuacji. zaj:'ho\VYWaliście s i ę
· w~ okreś jonej
Zaczął nalegać, musialem nawet trochę
co
niezbyt o~trnżn ·e. Myślicie. ie znalazłem się w
nieść gtos, nie panowałem naci sobą. .. Ale
Widzieliś(•ie
tej dziurze na własne życzenie?
. innego jest ciekawe: wykonąl dwie wersie:
Tutaj nawet
pełnomocnika?
bog uczańskiego
według mojej 1 swojej koncepcji i obie pn:t!dnajpierw jedną, potem
tak i wystarczy. Ja co, mam nadzieję, zauwastawił mi na próbę jegfi węrsją · okazała • żyli/i,~~-" ·ę~ ~em . \łięs;Q.~łn~y. .A.Je ja także '!ie
drugą. Wypróbowałem sil( lepsza; co też przyznałem w rain!lch sa-, '. , .spr''M~"t\'l11'.1 "$J.'i!.tl:!~j~ .'Y, jltk'!ęi się znalazłern, no
udowodnił, żę ma
i . ti:af11eim tuflh No t co? ' Jestem kom•mistą,
mokrytykj. W ten sposób
r sp_ełniam ~ wó :i o.bow1ą?.ek . Tak. o Żylinskim.
rację, obroni! swoją wersję . Po co? Mógł spoCzłowiek m1dry, erudyta, ale bądźcie z nim
l spokojn it
Ć-<:l jnie zrobić' ta.k, jak chciałem ,
·
osh:oż ni'.
'\'Vyjechać. Nie, bronił swoich racji, nie bał si ę
· - Prawie nie otrzymuję z nim kontaktów,
nalegać, nie bał się złamać rppjego kategoeytak: dzień dobry - cło widzenia .
cznego zakazu. Dlaczego się rrie bał? Zwycię
- Kontakty z nim przyjdzie '"Ylm utrzymyżyła w pim · jego ambicja zawo~owa. Żnacl.y~
.!awać. c,,.y tego chcecie czy nie chcecie że jest t~ · prawdziwy człowiek pracy, tkwi w
protestowar Ałfierow I - nie możecie się .bawtć
nim rozwinięte poczucie dumy za'wodow-tj_, taw niemowy przez trzy lata. kontakty sa niekie właśnie poczucie powinniśmy kształtować
uniknione. Jest ieszcze u was- Maslow Micha.il
poczucie to uw naszych ludziach. I kiedy
Michajlowicz, były pułkownik Sztabu Genet.:ilstosowania
kształtujemy, 'Zlniknie · konieczność
nego.
narzędzi przymusu. Ale na razie nie istnieje,
- No \kio jak kto, ale ten to już mnie zuna razie wiele gadamy o oddaniu sprawie,
Za tymi przeciętnym i procentami
odpowiedział Sasza,
pełnie nie interesuje przysięgamy, podejmujemy zobowiązania, a .:oposzczeg~l 
domyślać
kryją się poważne e>późnienia _w
z aczynając, jak nru się W}•gawalo,
wobec
bowiązanie powinniśmy . mjeć jedno ny·ch okręgach - zaopo nował Stalin, biorąc , swojego robotniczego sumienia, wobec swoj':lj
s i ę, do czego zmierza Ałfierow. ,
z biurka jeszcze jedną kartkę i przyglądając
- .Be;;>: wątpienia - pódchwycił Alfierow· robotniczej, dumy,\ jak: na przy~lad u gruziń' się jej - na przykład wschodni Kazac_)lstari
to inne pokolenie, inna formacja. ti, z k~óry
· skich winiarzy, albo, powiedzmy, u tego leplan dostaw zaledwie w trzydziestu
wykonał
mi, szliści e et<Jpem„ są wam bliisi chociafby z
kar~a , dentysty.
wspapowodu . wieku. Taki KwaE%adze... Korespon„
llŚ -'
ośmiu procentach. I to w warunkach
- Ten dentysta -ro mil:!' człowiek
"
niałyc)l urodzajów. Ale te wspaniałe urodzaje
du jecie z nim?
-miechnął się Kirow.
- Nie, naw~t nie wiem, gdzie przebywa.
za~koczyły przywódców; w"f>rawiając ich, tak
Stapn zatrzymał się. ,
.jak' przypuszczaliśmy, w nastrój niefrasobli- Co to żeście tak zerwali ze swoimi ~v- Czy ciebie też leczył?
warzyszarń.i podróży? - . zainteresował się Ał
wości I beztroski.· W meldunku z Kazachstanu
- Nie, \Spotkaliśmy się na plaży. Swietnie
fierow .. 1 Zr eszta. rozumiem was: Kwaczadze
'
pływa!
wyltoriystaniu
.
\dqniesiono o · n1edostate.eznym
to trockista, i to zajadły. No . ale Solowiejczik ...
m~szyn, złym nastawi~niu ~wobec mechanizaStalin w milczeniu przeszedł się po gabin::!korespondujemy od
- ·z Sołowiejczikiem
cji, marnotrawieniu l kradzieżach własności
'
cie, potem powiedział:
1
czasu do czasu.
przenikaniu do instancji piopaństwowej,
- Okazuje się, wcale się tu nie nudziłeś, a
Oczywiśc ie, mógł mu tego nie mówić. Mógł, nu rolnego obcyćh i przestępczych elementów
ja juź myślałem: zanudził się nasz Siergiej
i chuliganów z legitymacjami partyjnymi (w
/'\ by s-pytać: po co mnie tu. wezwa'liście? Na ''
Mironowicz nad ty}lli konspektami.
pr:?Jesluchanie? Jęśl-i tak, róbcie to formalniu-,
kieszeniach. Sytuację należy pilnie zmienić, bo
W glosie Stalina Kirów uchwycił· dobrze ma
bo ' tego rodzaju dyskusje mnle nie interesują, -'
potem będzie za późno. Kazachstan nie wyko-_
znane nuty. zazdrości~ i podejrzliwości.
Ale· Sasza tego nie powjedzial. Nic złego mu
na dostaw, a to może mieĆ: przykre następstwa
- Plaża pusta, nikt, prócz mnie I dokto:-a
Ałfierow nie zrobił, chce rozmawiać Ji>O ludzw równowl\dze żywnościowej kraju, zwła!lzcza
się nie kąpał. Zresztą, widziałem gc/ dwa razy,
ku, proszę bardzo, r:no~ rozplawiać.
teraz, kiedy znosimy reglamentację ' chleba.
wywarł na mnie pobre wrażenie. V
- Dawno do~taliście- ostajini list ,od nieg·J ?
t~
p~obojętnie
Myślę, że ~ trz_eba, pasł~ kogoś na pomoc
- , Tak, jest rozmowny
- Przecież wiecie - odpowiedział Sasza .. warzyszowi Mirzojanowl.
tw!erdził Stalin.
J.
Wydawało mi się, że jesteście pa bieżąc;,
Ta obojętność także była dobrze znana Kiro- A nle obr.a'zi się! ...- wyraził wątpliwość
całą moją kore~pondencją.
Kirow. .- Wych-odzi na to, :!:e nie wierzymy
wowi.
- Tak; nieraz muszę przeglądać korespon w jego siły. Może nąpisać do niego, żeby podStalin znów w milczeniu pr.zeszedł się no
ludencję zesłanych w trybie.. ą.dIPinistracyjnyrn,
ciągnął kadty, ' zapr.oponować poi;noc w
gabinecie, potem zatrzymal się przed Kirowem,
to należy do naszych obowiązków - potwierdziach, w transporcie?
spytał:
ale robię to nieregularnie,
dził Ałfierow \-- Dlaczego rrlialby się obrazić? - u~m!e- '
- Czy jutro możesz odlecie~ do Af~a Aty,T
wybiórczo.
\
chnął się Stalin. - Na partię nie wolno '!1ę
. _.,,.
.~ OczywiŚ~ie.
1
- Mo) e kbperty są zawsze otwarte. ·
się
obr$ć. Jeśli wszyscr b~dziemy 'obrażać
~ No to świetni•.
- A jaki .jest sens, żeby je z powrotem zana partię, to co z partii zostanie? Oczywiści'e,
Wieczorem, podpisując papiery, Stalin po~:l~jać - zaśmiał się Ałf\erow __:- l tak zobatr:i;eba zachowywać się taktown'ie, toteż nie
' ,czycie, że · były otwierane. Ale, powtarzam, ro„
1wiedzial do Towstuchy:
wyślemy do niego instruktora, wyślemy sekre- .
ostatni
bię to wybiórczo, moglem przeoczyć
- Dentystę Lipmana zastąpić innym.
tarza KC.„ Słuchaj,\ Siergieju Mironowkzu, a
1ist Solowiejczika.
_ moze ty sam powinieneś pojechać do nieg0;--..
I, pomyślawszy chwilę, dodaf:
- Czy coś się z nim stp.lo? - spytał Sasza.
Utrzymu~cie przyjacielskie stosunki, priy tym,
\ - Zwolnić z lecznicy kremlowskiej, ale nie
- Nic setzególnego. Prosi! o przeniesienie
było nie • było, pr:zyjeżdża . członek Blura Pe liruszać.
do GoltiaWi!).a, twierdz!, ~e m.a tam nąrzeczotycznego~ to· zaszczyt!
.
ną. Czy ·to prawda?
Takiego iwrotµ, Kirow wcale 1ię nie B'PO18.
. - Tak - potwierdził Sas'Za .:_ ma tam naoderw!łć
dziewał. Wyjechać do Kazachstan\!,
przecho-1 I
·rz~czoną. Sam ją widziale~, kiedy
slę od Leningradu, co najmniej 9a miesiąc ...
, Tak jak I poprzedntm razem Alfierow był
dziliśmy przez Golttawino.
Zresztą, Stalin także tu, w Soczi, może przepo 9ywilnemu, jaH: . I poprzednim razem, przy, trzymać go przez cały wrzesień. Ale Stalin nie
jął i go w świętli.$Y, przysuną~ krzesło do stołu
chce go tu , trzymać, stosunki między nimi są
jadalnego, Stół był erosty, zbity z desek, a
_napięte, i najlepiej, · oczywiście, bytoby .Fię
krzesl11 miejskie, z miękkimi siedzeniami.
chce się posłużyć
rozst~ć. Ale czy Stalin nie
'G~D.N .
.L. Siadajcie, Pan,kratow, chcecie herbaty?
Kazachstanem, żeby go stąd · wyprawić? Zwyzw!asnie
tiościnno~ć
taka
Niczego dobrego
czajne odesłanie go do Leningradu oznaezalotowala.
by1 :!:e ich •wspólna praca hie vq:szła, J1ie uła
• - Tłumaczyła:
- Dziękuję, już jadłem śniadanie. .
dobrze wyglądający
żyra się. A tak to jest
1
/
- Szklanka herbaty nie · zaszkodzi, jesteś' 'pretekst - trzeba pilnie wyciągać Mirzojana
EWA-~i.ATARZYNA NOWAK
cie p~ecież z drogi..,.Czym przyjechaliście?
l z szeregu powodów r.ajlepiej posłać Ki-rowa,
- Przyszedłem pieszo.
· w tej liczbie także z powodu ich osobistej
\
--:- Tym bardziej„.
,.., takim wypa<fku
przyja~ni z Mirzojanem.
./
Alfierow · otworzył drzwi do kuchni. '
jego nagły .wyjazd 1 Soczi nie wywoła tad- ·
ezujno"M
o
Kazachstariie od razu pierwszego dnia jego
pobytu. w Soczi. Dlaczego? Zawczasu przew1dzia11 że wspólna praca się nie ułoży? Zawcza. su szykował ten wyjazd? To tnbżliwe, Stalin
· jest przewidujący. W każdym ra~ie ta ,propo·zycja daje mu moZliwość jak najszybszego wybyło znaleźć łnny
jazdu. Oczywiście, można
pretekst - jeszcze prościej byłoby puścić go
11ia· kurację do Mineralnych Wód - tu nawet i
pretekst nie był potrzebny - to zalecenie lekarzy. "Ale już odmówt't napisania o Enukidle,
odmówił przemesienia sfę do Moskwy, tr:lle~ia
odmowa ostatecmie ' z!iostrzy ich wżajemne
stosunki.
- No cóż - rzekł Kirow - jeśli zachodzi
· taka konieczność, pojadę.
- Konieczność taka zachodzi, sam to doskona\e rozumiesz, a poza tym - Stalin wskazał ng
kartki konspektu - ta praca, jak widzę, nii!:r~
. _,.
byt cię po~iąga, nieprawdaż?
co ze
- Owszem ...L potwierdził Kirow
mnie za historyk„ .
- N"o widzisz! A tam czeka cię cl ziałalno~ć
praktyczna. Więcej niż m i esiąc ci - nie .zają-iie,
za to poprawimy 1>ytuację w Kazachstanie, b ę 
dziemy mieli chleb. Na czym poleg~ją truddaleko
ności w Kazachstanie? Po p ierwsze ludno[; ć
od centrum, peryferie. Po drugie
rolnic7a, mieszana i--' praktycznie nowa. Dużo
komentarzy.

Jego

„

wZ'bud;~ tylko jedn0: / Stalin- ~acząl mqwić

„.
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aąwarut IO Simon Ter.:htraetjattc.
Ale .znano 10 pod innym przydomkiem - Kamo. „JeżeH bi,rm napi14Z o •fm wszystko, eo •l'llszalem
to
m6wlł Maksym Gorki
nłkt nfe uwfl!f'zylbt/, że takł czloCcytelnik
btniec.
n:eCZVtDUcle

przv;mte tołzeruneJc Kamo za wymysl · pisa-

rza''.

'

„

Kronika towarzyska w wielu gazetach
Petersburga informowała:

•

•

Dadiani zaszczycił awoją · osohotelu „Europejakiego". Mlody
~dt1nt1
potomek starego gruzińskiego rodu spadkobierc<i calej fortunv wl<iścicielł Mingr11lii. Ze strony matki .książę jest blisko spokrewz francuskim księciem z czasów Naniony
poleona, Muratem".
„Ksłążę Koki
bą apartamenty

. Zanim ukazała 1ię ta notatka, wydarzył się
nieznany redaKtorom stołecznych gazet epizod.
Pewnego wiosennego dnia 1S08 roitu jaśnie
oświeconego księcia Kokiego Dadiani odwierodowym
dził w jego podupadłym majątku
młody człowiek I w 1posób wielce oryginalny
przedstawił mu swoją prośbę. Położywszy na
1tole górę złotych dziesięciorublówek, zapropoi
nował je księciu w zamian za dokumenty
rodzinne Insygnia. Tak bardzo by chciał bogaty rówieśnik księcia choć na chwilę wejść w
wyższy świat Petersburga, Niestety, z jego pota
chodzeniem, mając nawet pieniądze, jest
niemożliwe, ale pod nazwiskiem jaśnie oświe
conego Dadiani, gdyby ten się zgodził .•.
W pociągu Tyflis - Petersburg młody książę
w białej czerkiesce z pagonami ·fligeladiutanta,
akselbantami, pobrzękując sygnetami z „brylantami" podbija swym pełnym wdzięku humorem współpasażerów z przedziału pierwszej
klasy. Czuje sł• wrndzony arystekratyzm, no

Przez około dwa lata wodzi on za no$
wybitnych luminarzy psychiatrii, nie
przerywając ani na chwHę swojej cię2lkiej
gry.

ku w Todzlnle kupca, w niedużym w owym
Cłiłopiec
czasie miasteczku Gori 'W Gruzji.
miał .1s lat, kiecJrpo raz. pierwszy został oficjabue u.znany za „niebezpieczną osobę" i I)eleg~wany ze szkoły miejskiej. Całe niebezpie- ·
czenstwo jego osoby, jak ustalili -później jego
liczni biografowie, sprowadzało się do tego, że
podrostek nie wybaczał hipokryzji nauczycielom i w żaden sposób nie chciał się pogodzić
z niesprawiedliwością.
Dziewiętnastoletni Simon zbliżył się do de•
mokratycznie nastawionej mlodziezy i w tym
Pars~mym roku został członki~m SDPRR.
tyjny pseudonim - „Kamó". Co on oznaczał
nie wiedzi~ł nikt. ~ż. do' momentu, kiedy ~a~
„Jeszcze
mo sam me wyJasmł tej zagadki.
wtedy - pisał - kiedy uczylem się w szkote

N:awet wtajemniczonemu w sprawę adwokatowi Kamo, Oskarowi Konowi, kiedy ten spot~kal się ze swoim podopiecznym ·w obecności
!oerownictwa w~ęz~ennego, wydaje się czasem,
zi: „ten r!'eczyu:iście dostal pomieszania zmys-

low. Dopiero kiedy zostajemłJ we dwójke.„ jego twarz sta;e się calkiem inna nawet - odrobyto
binę niepodobna do tej, jaką z~baczyć
m~żm;i pr~y ś~iadkach. Posiada wolę i talent,
z 3akimi' się nigdy nie spotkalem".
Osobliwość

mnie
miejskiej · w Gori, koledzy przezywali
„Ka.mu", ponieważ niefortunnie odpowiadając
na, Pt1tanie nauczyciela, zamiast „czemtt'' po. wiedziflem „kamu".
szkoła
ją
S~oły nie ukończył. Zastąp.la
walki rewolucyjnej, w której Kamo realizował najtrudniejsze zadania i najbardziej śmia
•
łe plany partii.
Do momentu wizyty „księcia Dadiani" w Pezorganizowanie
t~rsbu~gu miał już za sobą
Kutaisi
Tyflisie
nielegalnych drukarni w
drukarnią' komitetJ
Cziaturach, włącznie z
SDPRR. Aresztowanie i więzienie \\' Batumi
za rozpowszechnianie nielegalnej literatury
uliczn~
pierwsza ucieczka z więzienia. Walki
na ·czele robotników z rejonu zrewoltowanego
Tyflisu, pięć i·an i zamknięcie w Metechowskiej Cytadeli. Ucieczka z Metechi i w ślad
za tym zuchwała ekspropriacja szkatuly pat'lna
stwowej. Było to w marcu 1906 roku
miesiąc przed pojawieniem się w Pet~rsburgu
do
„ksi_ęcia Dadiani". Wtedy Kamo przybył
stollcy tą samą drogą, przewożąc pieniądze w
bukłaku z winem. Ale pobyt był krót~i: cze-

-

„Zasmucającv 1Dt1Ja.%d księcta Dadiani zwią

~ny

jest wedlug

krążących

gólnymł planami odnośnie
adminł.stracjt Kaukazu". .

poglosek ze 1Zczejego oaobtl wyższe;

Dadiani opuszcza Petersbur1. PozOlltaje od-

dać na bagaż o~romn14 okutll skrzynię, którll
otrzymał na pamiątkę po Muracie. Ale nie bę

na dworzec.
dzie jej przecież sam dźwigał
wychodzi z hotelu i niedbałym gestem
1ię
przyzywa do siebie żandarma: zaopiekuj
nią, gołąbku, a kwity oddasz na dwo1·cu, A
ksi!\żę wręcza żandarmowi kwotę,
re~zt~ o Jakiej mu su~ nawet nie śniło - możesz zo„
1tawlć dla siebie.
Koki Dadianl szczęśliwie dociera do Tyfii1u
a wraz z nim takźe stara skrzynia z ltlelodyj~
nym pobrzękiwaniem, napełniona at po sam,
górę rewolwerami najnowszej marki ładunka
mi do bomb, łódkami nabojowymi ~ ładunka
na
mi. A dla znajomych księcia ze ·1toiicy
zawsze pozostanie tajemnicą, że mieSillC który
'prawie
spędził 'w Petersburgu, a ściślej wszystkie. noce tego miesiąca, Koki Dadlani'
przebywał w laboratorium Instytutu Technolowygicznego, gdzie studiował nowy sposób
członka
twarzania bomb, wynaleziony przez
Itobotniczej
KC Socjal-Demokratycznej Partii
Rosji (SDPRR), inżyniera Leonida Krasina i
profesora Tichwinskiego; odwiedzał peryferie
punkt
niejeden
stolicy, gdzie organizował
miała
przerzutowy i magazyny broni, która
nadeiść z Finlandii, omijajatc stratnlce łr&nłcz
ne, trasą przez niego 1amego opracowan,;
przeprowadził operację 1 1rupy bojowtj
zaną ze zlikwidowaniem agenta ochronr któ'
ry przeniknął do jej szeregów.
Ale oczywiście najważniejsze, to nowa bomba. Musiał w krótkim czasie szczegółowo zaprodukcji,
poznać się z całą technolo~lą jej
aby móc otworzyć swoje filie w Baku I TyfliKutaisl i Erewaniu.
sie, Groźnym, Batumi,
Teraz nie będzie to stanowić trudności - nie
dla księcia Dadiani, nie, dla profesjonalnego
'
rewolucjonisty Kamo.
tylko
Ta jego wizyta w Petersburgu była
pewnym epizode~ w życiu, które on sam dla
siebie określił tak:
- Smaruję kolo rewolucji. Pnyspieszam oKsiążę

rw1,-

brotv kola rewolucji, ponagla.m ;je:J nadejście.
\

Przeżył sześć aresztowań
i siedem za granicą.

w .Raeji

Zakuwano go w łańcuchy, zamykano w wię
zieniach, czterokrotnie skazywano na śmierć, f
strzelano do niego, próQ,ując po prostu zabić,
bez sądu i śledztwa; kiedyś zmuszono go nawet Cło kopania grobu dla siebie. Ale on ci'gle żył. dokonując zuchwały,ch ucieczek, uwal- niając się spod najlepiej strzeżonych zamkni~ć
oi czujnego oka zawodowych szpicli •oraz
chrany. I wtedy rząd carski postanowił nieskąpić. Każdemu, kto dostarczy Kamo żywe
go lub martwego Oepiej martwego) obiecano
10 tysięcy rubli złotem. Widocznie
nagrodę strach nie na żarty ogarniał samego monarchę
Rosji, zawsze, kiedy donoszono mu o nowym
·
„przestępstwie" Kamo.
w 1182 roSimon Ter-Petrosjamt urodził

•i•
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kalo 1e plerw1ze 1potkanie 1 ' Włodzimierzem
Leninem w Kuokkala w Finlandii.
wspomiOd _czasu owych dni marcowych,
Nadieżda Krupska
nała zona Lenina Kamo j.ak dziecko przywiązał się do Iljicza i
Kuokkala:
w
zaczął często odwiedzać go
sile
„.„o zuchwalej śmialości, niezachwianej
woli, nieustraszony bojownik, pozostawal w ouwvm czasie jakimś nadzwyczaj w pelni
ksztaltowanym czlowiekiem, nieco naiwnvm i-

I

Kamo, liczne
Wspomnienia współczesnych
awiadectwa naoc1J11ych świadków .Ich wzajemnych kontaktów, dokumenty mówil\ również o
jakimi
łł~okiej sympatii oraz zaufaniu, z
1am Lenin odnosił się do Kamo, w jak wzruw
1zający I troskli\vy sposób pomagał mu
„Znam jednego
trudnych momentach życia.
bardzo
towar:zt1sza - pl!!ał o nim Lenin dobrze ja.ko czlowieka o zupelnie
oddaniu, odwadze i energii...".

wyjątkowvm

Ale same tylko wspomniane cechy ani Kamo
ani tym bardziej powstałemu n'arodowi wolno~
ści przynieść nie mogły.· Agenci rządu i armia
carska siłą oręża tłumili wszelki opór. Konieczność przeciwstawienia się regularnym oddziarołom wojskowym wymagała przeszkolenia
botniczych bojówek samoobrony: Ale na każ-

;:r~!0~c:0!~!~;ci~f!11~1:1 n!iai~. A~~emz~:~~~

bione ludowi leżały w bankach samowładnej
Roajl. I Kamo znowu zlecono przeprowadzenie
ryzykownej operacji.
13 czerwca 1907 roku, pomimo potrójnej o·
chrony - kozakiSw, :tandarmeril I policji
transport z 250 tysilłcami rubli znika bez •ladu
po drodze przejazdu, na Placu Erewańskim
'.t'Yfii1u. O zuchwałym rabunku mówi cała Rosja. Car wpada we wjciekłość a 1łówny winowajca" te10, co zaszło, wt~zle tymcz~~em
nie niepakojony pieni,dze w pocllllu pospleunym Tyflls-Petersbul'I w pudle na kapelusze.
W nienaruszonym stanie przekazuje je centrum
przeprowabol1zewicklemu. Konspiracyjnogć
dzonej akcji był.a bez zarzutu, a władzom nie
udało si_, ujawnić ani jedne10 spośród uczestna
ników, choć 1zplcle szukali ich niemalże
wszy1tklch rubletach imperium rosyjskieco.
I wówez&1, który to jut raz, znowu ogłoszo
tysięcy
no nagrodę, Z'Włększonlł teraz do 2~
przestęp
kto wśkaże
rubli, dla każdego,
ców". I znalazł 1tę taki. Niejaki A." Zytomlragent
s~i, ~ ji;dnej strony wysoko .opłacany
niemieckiej policji, a z drugiej - prowokator,
który wkradł się w zaufanie centrum bolszezjazdu
londyńsk'ego
Uczestnik
wickiego.
SDPRR, uczestnik, posiedzeń plenarnych Komitetu Centralnego w Paryżu. Nie bez powodu
polegające
Włodzimierz Lenin mówił: „Blędy,
na nłer'!:zpoznawaniu prowokator.ów, ~opelntal11
wszystkie •ez tD11jqtku partii". Nie unikn_,11

ich także bolszewicy.
W tym czasie !tamo, jadĄc s Rosji do Paryża, a 1tamt1ld do Brukseli, dociera do Berlina.
Policji berlińskiej, przy- udziale Zytomirskle10, udaje się aresztować go. Szykuje się &łośny
proces, który rządy Rosji I Niemiec chcll wykorzystać do zdyskredytowania partii bolszewickiej. W tym celu próbujlł przedstawić Kam•
jako zwykłego· kryminalistę, licząc na odstraszenie cd partii drobnomieszczaństwa I niezdecydowanej inteligencji.
Ale w trakcie śledztwa Kamo . obrał eałklem
nieoczekiwaną taktykę obrony. Zaczlłł symulować obłąkanie. Była to jedyna możliwość uniklub
nięcia wieloletniej katorgi· w ' Niemczech
ekstradycji do Rosji jako przestępcy, gdzie czekałaby go na mocy wyroku. llądu wojskowe&•
1zublenlca. Siły woli I m'8twa Kamo nie bra.
ko wał;.

/.

Kamo

kryminalna przeciw Ter-Petrosjancowi nie mo-

WILIAM AGABEKOW

troskliwvm towarzvszem".

symuloWa.ł

że zostać zakończona„. uważam za niepotrzebne sp1·zeciwianie się ekstradycji...". Kamo, za"
kut.ego w k~j~any na rękach i nogach, prze·
wozą w. asysc1e „specjalnego· oddziału ochrany
.do TyIJ1su, do znanego mu już zamku Metechowsluego. Stamtąd, po roku - do izolatki

Nazywali gO.Kamo
Inaczej - blęk)tna
bo I jak mogłoQy byl
krew I Swoimi manierami t obejśclen, kai1tżę
oc1,arówuje ważneJO genel'al&, a takźe świato
~ą damę - małżonkę znanego stołecznego inzyntera; wracającą w-tym samym wagonię z
kurortu, otrzymując od niej zaproszenie do
odwiedzenia ich domu w stolicy.
Na wizytach towarzyskicb, odwiedzaniu teatrów i r~stauracji . 11chodzl cały miesiąc. Ksiązę
obraca się w wyzszych sferach stolicy a jego
nazwisko pojawia się w kronikach g~zet. Po
•
upływie miesiąca informują one:

którą

lu. Tak oto,, pod pretekstem badań, zaczynają
g? podda\vac formalnym próbom: przypalają
paciało _rozpa!oi:ymi prętami, wbijlfją pod
znokcie szp1lln, a w plecy i_gly. On milczy. Nie
przesadza - to jest również niebezpieczne nie
zachowuje się tak, jakby na jego miejsc~ po~
czlostępował rzeczywiście chory umysłowo
··
wielc
W końcu z „diagnozą" głównego prokuratora
1ądu. królewskiego, Herry Scheniana: „.„sprawa

' 1ego eycle - to gotowy materiał na sensacyiny, przygodowy film, albo
nawet cały 1erial telewizyjny.

- I

choroby,

polegała ·na tym, że pacjent nie odczuwał bó~

/

List z Londynu

„Wczesne ptaki"
·przed .sklepami
Przed największym sklepem sportowym na
Wyspach Brytyjskich - i Jak głosi reklama i
na swiecie - przed „I:.illywhites"· w i;amym
centruJlll Londynu, na Picoadilly Circus rozlótrzy
żo~o. staran_pie łóżka turystyczne. Przez
dm i trzy noce spali na nich, pod gołym I kaprysnym ~rytyjskim niebem, ludzie, dla których.
naJwa~meJszyrń celem było być pierwszym w
koiejc._e do wyprzedaży,
Kobieta okolo 40 lat składała łóżeczko i starannie zwijała śpiwór, gdy około 8 rano sze•
kilKuna.Stoletdłem Lower Regent Street. Jej
nia córka karmiła dużego, kucllatego psa. W
południe siedziały pod sklepem trzymając nad
glow_ą rozpostarty parasol i rozmawiały z mło
dz1encem od parunastu minut okupującym
drugą pozycję. Tak formowała się kolejka do
wyprzedaży.

. Nazywają ich „early birds" - wczesne .-itaPrzygotowują dla nich specjalne oferty po
zawrotnie niskich cenach. .,Ptaki" WY.grywają
wyścig po tanie przedmioty, managerowie są
wdzięczni ,.ptakom·· za reklamowanie s~lepu.

ki.

dla . furiatów przy szpitalu michajlowskim. Mi- Ja. czekam na te narty, o tam - chłopak
J~ Jeszcze pól roku i Kamo ucieka. Było - to
wskazuJe ręką na stojące na wystawie Dynamepra:vdopodobne, niemalże fantastyczne wy"
stary~',
darzeme. Jak również to, •że postawiona na
- Jeździsz na nartach?
0Petersburga,
Moskwy,
Tyflisu,
nogi policja
25
- Nie. Ale 10 wszystko jest 1ylko za
d~ssy, Pa_ry~a . i Wiednia szuka go po całym
. funtów. Jest okazja, żeby· się nauczyć.
meomal sw1ecie, podczas gdy on przeczekuje
- Ale jesteś drugi \V lwlejce?
w samym centrum miasta, w piwnicy · urzędu .- • - Tak to prawda. Jednak ona - kiwnięcie
policmajstra. Poszukiwania przerwano dopier·o
głową w stronę „rannego ptaka" numer jeden
po trzech miesiącach, kiedy ochrana otrzymała'
- czeka na sprzęt do golfa.
wiadomość, że Kamo jest już w Paryżu.
- Gra pani w golf.p. '?
·Spotyk~ _si~ z Włodzimierzem Leninem, po
-:- Ni.e, ale co z t.ego ..spr;ęt ko~ztuje bardzo
czym ':".YJezdz~ do Danii, Szwajcarii, Turcji i
duze pieniądze. Moi sąsiedzi grają, to irn odjuż
~ułgam. ?-"utaJ go znowu aresztują, teraz
sprzedam trochę taniej.
Jako „szpiega tureckiego''., ale bardzo szybko
Skoro chcesz ~tać w kolejce od rana do wiete
Wszystkie
zwalniają. Kamo jedzie do Aten.
przez trzy dni, a zajmowanie kolejki me
czora
śla
podróże mają na celu nie tyle zatarcie
Twoją
Jest pra~tykow,ane, to twoja sprawa,
dów, ile zorganizowanie wysyłki do Rosji niesprawą Jest tez to, co zrobisz z zakupem.
legalnych wydawnictw, co· też czyni. Jedno- Wyprzedaż demokratyzuje kupujących. Siodlo
cz~śnie tworzy sieć pewnych lokali konspirakosztujące, normalnie 750 funtów można kupić
cy3nych, nabywa broń dla podziemia rewoluza 250, stol do bilardu zamiast 800 funtów
cyjnego i wraca do Rosji. Znowu aresztowa11~0żna nabyć za 600 A poza tym rakiety do tenie. ! tak, zdaje się, w nieskończoność... Całe
n.sa. ,~r;,:ęt do windsurfingu, narty w<Jdne,
jego życie aż do ostatnił!go dnia oddane jest
~prz.ęt ao nurkowania.
sprawie rewolucji i wyzwolenia narodu spQd
Szaleństwo „sale'u" ogarn~lo West End· księ
.
jarzma carskiego absolutyzmu.
,garnie, sklepy odzieżowe, oquwie, i naj~iększy
„Czlowtek ten ~ pisał wybitny działacz parsklep na świecie z zabawkami „Hamley··,- małe
tii Sergo Ordżoniki(ize - ni.e mial nic dla siei wielkie sklepy przy Oxtord Strel;)t, Kmg.Rtsbie samego. Nie postadal ani rodziny, ani dobridge, Regent Street przekreśliły swoje wimu. W niektórych minutach swojego życia zatryny czerwonymi płachtami, z napisem „Sale"
ledwie orientował się, gdzie są jego krewni t
·
- wszystko na sprzedaż.
co się z nimi dzieje. Ale zawsze wiedziai o
handlowy
Na.iwiększy i najsłynniejszy sklep
wszystkim, co dotyczylo partii i jej spraw".
Londynu „Harro<ls' udckorow«no. jak zwykle
Po dwóch miesiącach od zwycięstwa rewolujak
tysiącami male11kich żarówek. Wygląda
cji w Rosji, 16 grudnia 1917' roku na posiechom ka. Zakupy u „Harrodsa" , są w 11ajl<!p?zeniu Ra~y Komisarz?' Ludowy<\h zostaje podszym stylu wśrod angielskich, ' bogatych snobów
,1ęta decyz3a o wysłaniu bolszewikom Tvflisu i
i a'.·abskich milionerów. Nigdzie indziej 11ie ma
Baku 500 tysięcy rubli i oficjalnych dolmmenta~•_iego. zgrupowania b~zszefestnych rolls-roytów. Ale jak to wszystko przewieźć przez tece ow Jak .w wąskich ułtczkacll, po obydwu
reny zajęte przez białych i niemieckie dywizje.
str~nach domu h?ndlowego. lch kierowcy, biali,
Lenin uśmiecha 'się. Wypowiada tylko jedno
w
rodziny,
słowo, ale sądząc po twarzach ebecnych mawozący hm.duskie lub arabskie
'
przypo1:mnaJących karawany, ogromnych, czargiczne: „Kamo".
nych l:muzynach. efysztywnien.i bogato obszy/ wanyini złotą lamperią uniformami, czarni w
Pół miliona i dokumenty zostają
zgrabn:l'.ch, małych rollsach popielatego kolowręczone adTesatom dokładnie w
ru, :wozący białych lordów, zatrzymują się na
ustalonym terminie.
chwilę przed wejściem, i w oczekiwaniu na
c.hlebo~awców wdają się w pogawędki z porPo powrocie Kamo pr:iedstawia Leninowi
lteram1. gnącymi się w ukłonach przed co znaplan utworzenia oddziału I na tyłach białych.
czniejszymi klientami. Przyjemnie jest kupić u
Doskonale wie, o czym mówi, przecież prze„Herrodsa" drobnostkę, jeżeli nawet nie wranieuniknioną
przez
tyłach
szedł na tych
ca się do domu rollsem czy masseratti, tylko
lipca
połowie
śmierć. Lenin zgadza się. W
metrem.
1919 roku rozpoczyna swoją działalność pierPrawdziwe szaleństwo ogarnia „staczy", gdy
znowu
wszy radziecki oddział partyzancki. I
naqchodzi czas wyprzedaży u „Harrodsa". W
Kamo jest w jak najlepszej komitywie z cartym roku otwarc-ra wyprzedaży dok-Onał aktor
skimi generałami. Jaśnie wielmożny książę na
Charlton Heston, który przybył na Knightsbridkolejnej przyjacielskiej „popijawie" pierwszy
ge wraz z żoną dorożką zaprzężoną w czwórwyraża szczere zdziwienie: skąd czerwoni tak
kę czarnych koni.
dobrze wiedzą o tym, co oni wspólp.ie wymyś
W ciągu dwóch pierwszych godzin sprzedano
lili lub zamierzali przeprowadzić.„
2000 swetrów, 100.0 par $Podni, 1000 kurtek i
Przez'cale swoje dalsze życie człowiek ten
2500 . koszul. Właściciel królewskiego sklepu,
przebywa tam I wtedy, gdzie I kiedy partia
arabski multimilioner i arystokrata Mohamed
uważa jego obecność za potrzebną. Niezależnie
al Fay~ stwierdził, że pód koniec dnia warod tego, co konkretnie zostaje mu zlecone. Nie
tość wyrobów wyniosła 8 mln funtów i że orwie się do wyższych warstw zwycięskiej re- ,
czekuje, że przekroczy rekordowy wynik z 1987
wolucjl. Jak :tołnierz walczy za nil\ w Gruzji
roku wynoszący 38 milionów funtów. Liczbę
I Azerbejdżanie, pracuje jako rewident radziezatrudnionych pracowników zwiększono z 2 do
c:dch organizacji handlu zagranicznego w Per4 tysięcy i podobno musiało to wystarczyć. do
1ji, a w końcu przeprowadza się z Mo11kwy do
którzy
kup_ujących,
obsłużenia 300. tysięcy
Tyflisu, otrzymujlłC nominację na stanowisko
pierwszego dnia wyprzedaży odwiedzili „Harnaczelnika Zakauka1kle10 Okręgu Celnego._
rodsa".
Ogrom.nil popularności!\ cieszyły się min'iatu- '
/
Żg1n~ł w WY'Padku. - katutrofie
rowe 1·01sy na pedały, których cenę obnliono
drogowej. Zdarzyło nę to 15 lłpca 1922 r„
z 245 do 60 funtów.
Ktoś zadzwonił z Genewy prosząc o :r.arezer- ·
sze~ćdzł~ilłfŁ plę~ lat temu. Pamięć o nim
wowanie złotego, damskiego zegarka vzysadzażyje do dzł-. Najpewniej dlatego, te
nego diamentami. Jego cenę z 95 tysięcy fitnwszystko, eo najlep1z. IW tym człt>wieku,
tów obniżono o połowę.
prawdziwym internacjonaliście, oddane
Pewna dama była na tyle szybka, że w ciągu /
pierwszych dwóch minut .udało j4j się ubiec
bJfło ąraWle Rewolucji.
w
wa,,nnę
konkurentów i kupić luksusową
kształcie półksiężyca, której cenę zamiast 1789
".„Drodz11 towarzvszc! C6t mnie, nie.uczę.s
funtów ustalono na 178 funtów.
stanie
nemu, poczqć, przecież nte jestem w
pewi~n
ustanowił
Ale prawdziwy rekord
zwrócić
odkupić awo;e; mimowolne:} winy i
księgo\VY. który dystans od drzwi głównych
życia, czlowłekowi, kt61"!1 jest tak drogi ł podo mie~zczącego się na drugim piętrze działu
1
tr.zebny ojczystemu krajowi.
porcelany pokonał w ciągu 13 sekund. Dział
Wybacz mi, alawny rewolucjonisto, .ta m,.oją
ten zresztą przeżywał istny stan oblężenia. Nie
ivtelką ł ni! do naprawienia winę, :Jakiej .tę
sobie
może
ma co się dziwić. Nie każdy
względem Ciebie dopuścilem!
wprawdzie pozwolić na kupno serwisµ na 24
Kierowca Kolia, Dwali"
kryształowymi
osoby, łącznie z kieliszkami
gruz1ńskiej gazety
To z .listu do .redakcji
produkcji węgierskiej, za 145 tysięcy funtów'
na
„Komumstl" kierowcy ciężarówki, która
ale zestaw znanej firmy „Harlow", który moż:
stromym zboczu zderzyła si• z rowerem Kamo.
na było kupić już za 875 funtów zniknął w
okamgnieniu.
W przypadku klientów Harrodsa hle ma mowy o odsprzedawllJlliu nabytych na „sale'u"
produktów. O ile nie każdy jeździ na nartach,
o tyle każdy chciałby kupić żonie futro z norek płacąc za nie nie 6 a 3 tysiące funtów. Albo i>rawle każqy.
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„Odgłosy" zacząłem czytać w latach 1979-1981 I po raz drugi
od roku 1987. Jest · to tygodnik niby ogólnopolski, lecz nie
wszedzie można go dostać. Nie to jednak było powodem tak
długiej przerwy w moim czytaniu. Prawda była bardziej prozaic:ima - D<> prostu zrobił się zbyt mało ciekawy (jak większość
w owym czasie pism) i dlatego prze.stałem go kupować. Teraz
jest Inaczej, chociaż - według mnie - jeszcze nie za dobrze.
Szata graficzna jest ciekawa, może tylko zbyt mało przycią
gająca oko klienta. Artykuły, powieści i reportaże ciekawe, niektóre bardzo dobre. Mnie szczególnie przypadają do gustu d\va
nazwiska: Rybakow i Leonard oraz troc.hę mniej, chociaż te ż lub ie: Włodkowski i Koprowski. Osobny rozdział to pr:redruki z
prasy radzieckiej o Stalinie, Chruszczowie, Berii itp. - to jest
dobra robota. Szczególnie to, co odbywa się dzi§ w / ZSRR jest
arc;vciekawe. l\limo ty lu poęhwał wrzuaę kamyczek... brak mi
jest tu waszeg~ zdania na te tematy. Ograniczacie się w zasadzie do przedruków._ i oficjalnych wersji PAP. Dlatego też to
l 1amo czytałe171 u. was i w „życiu Warszawy", „Forum" {to rozumiem. bo tam są same przedruki) . A przecież różhe zagadnienia,
z różnych stron oglądan e , można różnie widzieć.
I druga sprawa, kto wie czy nie wa:&hiejsza. W ZSRR odbywa się „pranie brudów" (może nie jest to właściwe ókreMenie),
wyjaśnia się wiele spraw, które otoczone były mglą tajemnicy.
Porusza s i ę sprawy na pewno nieprzyjemne i nie przynoszące
chluby minionej epoce, a jednak nikt n ie boi s ! ę spojrzeć prawdzie w oczy, gdyż mądre przywódzłwo wie, że n ic tak nie umac' · ni.a wiarygodności władzy jak powiedzenie pełnej prawdy o przeszłości. Tak dzieje się dziś w ZSRR. A '1,1 nas? Czy wy mi moglibyście próbować naświetlić niektóre nasze polskie sprawy z minionej epoki? I tak jak oni to robią - z imienia, nie patrząc
jaką funkcję w danym okresie ta osoba zajmowała. Jest tych
spraw bez liku. Co wstrzymuje was od tego rodzaju publikacji?
Autqcenzur'a? Przecież n~e można czekać aż wymrą wszyscy
świadkowie tamtych czasów, bo byłaby to niepowetowana strata,
strata nie do odrobienia.
Na koniec się przedstawię: pracuję w budownictwie w wykonawst.wie, w województwie ciechanowskim,: mam 51 lat. Mimc
tych uw~g lubię wasz tygodnik.
SLAWOMIR ŻERAJQSKI

OD ' REDAKCJI. Za krytyczne uwagi dziękujemy. Ukazywanie
tych samych tekstów w „Odgłosabh", czy innych tygodnikach
że
oraz dziennikach spowodowane jest między innymi tym,
w11zyscy korzystają z tych samych źródeł. Prasa codzienna ma tę
przewagę nad periodykami, że może te te~ty publikować nie·
mal z dnia na dzień.
Ostatnio unikamy takich sytuacji. Staramy się drukować takie teksty, . które nie ukazują się w innych . pismach oraz coraz ezęścJe.i prezentujemy własne opracowania. Będzie tego wię·
ce.f -- obiecujemy.
Jeśli chodzi o sprawę tekstów 1>oświęconych naszej najnowszej
• historii, to nie przeszkadza nam żadna „autocenzura". Rzecz jest
znacznie prostsza. Nie ma łakich tekstów. Nie ma autor6w chęt
nych do ich pisania. Złożone to zjawisko i skomplikowane. Udało się nsm zdobyć bardzo oryginalny teksł o wydarzeniach
marca 1968 roku w l..odzL Autor wycofał ten te;st w ostatniej
'
chwili. Jego 11rawo.
Ale jesteśmy dobrej myślL Już mamy przygotowane teksty
Zenona J. Michalskiego o początkach niepodleglo ·eł Polski w
lł18 roku. Pozamawialiśmy i inne. blłższe naszym czasom. Pro1łmy o clerpliwo§~.
Dziękujemy l pozdrawiaJfty !

· nas. Chcemy, aby każdy list był odnotowany. Nie za wseystklm
zgadzamy się z naszymi CzytelnlkamL Stąd nasze polemiczne
uwagi, które .być może kt-0ś może potrakto'fać jako mentorskie.
Czytelnicy cz~to wytyka,fą nam ró:inc błędy. Na ogól listy
takie publikujemy, chyba że dotyczą drobiazgów. Ale i za takie
uwagi dziękujemy.
„Redaktor Dyżurny" nie jest anonime1J1. Jest to lnstyłucja,
gdyż wielu d:r.iennikarzy „Odgłos6w" pisuje pod tym pseudonł-,
mem. Skład i·edakcji podajemy na stronie drugiej. Tam też znajdu,je się nazwisko redaktora naczelnego pisma, który odpowiada
za. całość ,, Odgłosów". Każdy Czytelnik ma prawo upominać się
o swoje racje o s obiście, telefonicznie lub pisemnie. Jeśli autor
ukr~wający się pod pseudonimem „RO" nie chce się ujawnić,
to odpowiedzialność za niego ponosi redaktor naczelny. 1 Gclziaż tu
anonim? I czy to jest ton mentorski?
MARIUSZ PORĘBA z Uoqzi pochwalił n as - owszem, - ale
zatroskał się o nasze zwroty. Możemy uspokoić naszego Czytelnika, że są one poniżej limitu. Też pilnie śledzi my, jak się
kształtują zwroty. Aby były mnieJsze, Mariusz Poręba proponuje nam, a.byśmy publikowali krzyżó)"'ki, szarady i konkursy.
Wcześniej wspominaliśmy, że kazde pismo ma swój profil,
swój charakter i nie wszystko do niego pasuje. Tak jest z
krzyżówkami, szaradami. O konkursach może warto pomyśleć.
To trochę inna spraw.a.
Nal) uatrakcyjnieniem pisma myślimy intensywnie. Najważ
niejsze, abyśmy byli blisko życia, abyśmy pisali o tym. co ludzi interesuje. O 'to się staramy i będziemy się starali.
Za list. propozycje i słowa uznania dziękujemy i pozdrawiamy.
REDAKTOR DYŻURNY
,
/

MARIA STENCEL I PEDAGOG

PIELĘGNIARKA
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WITOLD AFELT nadesłał list, w którym wyra2.ił swoją opinie o kolumnie „Opinie - listy - polemiki". Oto fragment tego
'
lli~
(jak
„Powiedzmy sobie szczerze: każdy przeciętny człowiek
wypowiedź,
jakąś
na
ochotę
czasu
do
mniemam) ma od czasu
skomentowanie· czegoś. I to na pewno nie po to. aby móc mówić „drukowali mnie", albo skasować późnjej groszowe honoraria.
Przy obecnych układach , gdy we wszystkich czasopismach
klan członków redakcji i współwacowników jest dość hermetycznie zamknięty', a w niektórych tytułach wręc~ nieprawdopodobieństwem jest oczekiwać druku własnych wjpowiedzi (i ~o
. nie tylko dlatego, że mogą być kiepskie - „Odgłosy" stanowią
(n.ie
obszerna
polemiki" jest
wyjątek. Kolumna „Opinie wątpię, że nier.az sprawia to Redakcji kłopoty) i można na niej
spotkać i:iekawe i niebanalne wypowiedzi, które „w normalnym
tr.Ybie" nigdzie by się nie ukazały.
I to chyba stanowi o „inności" Odgłosów w porównaniu z Innymi cza..~opismami. Inności na plus.
Bardzo proszę nie kojarzyć tej wypowiedzi z faktem, że i mnie
zdarza się od czasu do czasu coś tam w „Odgłosach" opubliko/
wać ... "
OD REDAKCJI. Chyba to nie jest tak, że „we wszystkich cza-.
sooismach klan członków redakcji i współpracowników jest dość
hermetycznie zamknięty", choć Witold Afelt „Odgłosy" akurat
zalicza do wyjątków. Naszym zdaniem rzeC,al polega na~czymś
Innym. Pokonuje się zróżnicowanie charakteru poszczególnych
pism i nie wszystkie tekso/ akurat pasuj!\ do profilu i założeń
pisma. Stąd redakcje nie chcą korzystać z wszystkiego, co im
\się proponu,ie. U":'.ażamy, że jest to zjawisko pozytywne i
byłoby dobrze, gdyby wjclu autorów tak to rozumiało. Niegdyś
tak przecież bywało, że redakcje na ogól dn'lkowaly wszystko,
co im przysyłano. Dziś, gdy pisma walczą - a walka będzie się
o mieJsce na rynku czytelniczym, redakcje muszą
zaostrzała icb
szukać takich tekstów, które odpowiadają oczekiwaniom
cZYtelników. I to jest - a przynajmniej powinno byó - zupełnie naturalnyJII zjawiskiem.
<:
WLłDYSLA W BOGDANSKI z Lodzi domaga .się tekstu
„sprawie leningradzkiej" i zabójstwie Siergieja Ki·rowa. O .teJ
pierwszej sporo pisano - nie choemy się powtarzać. Na -temat
tei drugiej - mało wiadomo. Jak uda się nam zdobyć dobry
tekst•- postaramy się · wydrukować . .
W najbliższym czasie będziemy więcej miejsca poświęcali sprawom gospodarczym - jak sobie tego życzy Władysław Bogdańs~.

.

BARBARA CZARNECKA aż z Gdyni przysłała nam słowa uznania. Dziękujemy. „Ale dlaczego - pyta Barbara Czarnecka
- tak trudno o wasze pismo? Już teraz zdobywa się je w kiosl)u tylko prze? podstępne zabiegi, a I to nie zawsze". Uwagę tę
dedyku.femy Przedsiębiorstwu ItUCH w Gdańsku. Z t~go Przedsiębiotstwa powinna nadejść właściwa odpo\ ·iedi na powyższe
Pvtanie.
to zakończyli
JeśJi natomiast chodzi o „Matnię" Leonarda druku
śmy iuż ,iej druk. Były to obszerne fragmenty. Koniec
powieści Leonarda na naszych łamach zbiegi się akurat z jej
ukazaniem się w sprzcd'aży. Najpierw ,,Matnia" ukazała się w
Bydgoszi·zy, gdzie w pierwszym dniu sP'rzedazy rozeszło się 1000
-CRZem„larzy. „Matnię" bardza starannie wydrukowa,ły Wojskowe
Zakłady GrafiCzne w Lodzi, za co należą się im słowa uznania.
DYZURNY CZYTELNIK (imię, nazwisko i ą.dres znane redakcji) zarzuca nam. że rubryka .,Redakcja - Czytelnicy" jest pro. wadzona: .,1. W belfersko-mentorskim tonie, 2. w nieuprzejmej
i niewybrednej form ie, 3, nierzadko czytelnika - operując. jego
nazwiskiem - publicznie się ośmiesza i wyszydza". Ponadto
Dyżurny Czytelnik zat'7uca nam „nieraz kardynalne, merytorycżne błeiy z różnych dziedzin". Utrzymuje też, że zwalcz_ając
jest
anonimy sami tolerujemy „Redaktora Dyżurnego", który
anonimem.
OD REDAKCJI. Postaramy się, aby w rubryce „Redakcja- Czytelnicy" nie było belferskiego i mentorskiego '1>nu. '.l'i'aktujemy naszych Czytelników uoważnie I cłeszyDIJ' sio. łe plsq do
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nych wybiegów: Dziewczęta chodziły celowo niestarannie ubrahe,
brudziły twarz i włosy. Noce pędzały zabarykadowane w piw•
I
nicy. •
27 sierpnia 1944 roku ewakuowano DQm Sierot do Milanówka.
Personel i dzieci umieszczono ...,, słynnej . fabryce jedwabiu. 'l'u
było bezpieczniej. Po trzech miesiącach następ n a prrepr<>wadzka ,
'
.
do Kowańca pod _Nowym Targiem.
Po wyzwoleni.u Poznania wróciła do m i a~ta. zgłosiła si ę do
Wielkopolskiego Okręgu PCK, w którym od 1 maja 1945 roku
podjęła 'pracę jąko referentka sanitarna, j e dnocześ nie 1'07.poczęła
szkole.nie sióstr PCK. Pełniła też pn.ez krótki czas obowiązki. dy„
rektorki reorganizującej się Szkoły P ie1ęgniarstwa PCK.
1 Września 1946 roku Zarząd Główny PCK w Warsrnw ie po·
wierzył jej zorganizowanie Sz;Ji:oly Pi elęgniarstwa PCK w Lodzi.
Była to pierwsza szkoła pielęgniarstwa w historii min$ta. Zosta·
ła otwarta 15 marca 1947. roku przy ul. Sterlinga 11:-1. Po dwóch
latach szkoła przeszła pod za.rząd władz mie jskich i otrzymała
nazwę Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2~ Ma1·i a Stencel
pełniła funkcję dyrektorki tej szkoły nieprzerw an ie do 31 sierpnia 1965 r., kiedy to szkoła ulegla likwidacji. Szkólę. ukończyły
1033 absolwentki. W chwili jej zamknięcia cz~ć p rsonelu i dwie
klasy .zostały przeniesione do Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa •
'"
Nr 1.
Od 1 września 1965 roku do 31 sierpnia 1966 roku Marla Sten·
cel prowadziła szkołę dla asystentek pielęgniarąkich, które' uzu„
pełniały swoją wiedzę zdobywając pełne kwalifikacje zawodowe.
Na emeryturę przeszła 1 września 1967 ·roku.
Maria Stencel cieszyła się ogromnym autorytetem w ' ród U·
czennic, pracowników i władz miasta. Swoją postawą, poziomem
zawodowym, ogromnym taktem przy niebywałej skromno~ci &tanovy-iła wzór godny naśladowania. Wychowała wiele pokol-eil mlo·
dych adept.ek zawodu. Przekazywała im swój zapał do rr" <'Y, uw .wykr wan iu
miłowanie pi.elęgniarstWja. Uczyła rzetelności
codziennych obowiązków, dobro człowieka stawiając za "s7.e na
pierwszym miejscu.
Równoległe z pracą zawodową · aktywnie uczestniczyła w róż„
nych dziedzi.J!lach życia S1)ołecznego.
Zmarła, w wieku 85 lat, 6 kwietnia 1985 roku w szpltalu przy
y-1. Sterlinga 1/3. Pochowańo ją w grobie wdzjnnym na Powąz· ,
·
kaah.
12 maja 1988 roku Medyczne Studium Zawodowe nr 3 !J Lodzi
otrzyma jej i.mię.
. . ELŻB?ETA KWASIBORSKA

MOŻNA ŻYC

BEZ

USŁUG?"
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W nawiąfuniu do artykułu zamieszczonego w tygodniku nr 12
z dnia 1988.03.19. „Czy można, żyć bez usług?'' na temat „Jak
i czym przewieźć meble z magazynu do domu" str. 4, Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Lodzi, uprzejmie informuje co
następuje:

Opisany w pdwy.iszym artykule problem ,dotyczący świadcze
n.ia usług przewozowych przez prywatnych przewoźników jest
nam znany dd dłuższego czasu. W zakresie tym prowadzone były
rozmowy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Lodzi oraz
przedstawiano je na szczeblu centralnym resortu komunikacji,
jednak dotychczas nie osiągnięto pożądanych rezultatów.
jednostki
W związku z tym Zrzeszenie przesłało do swojej
nadrzędnej tj. Naćzelnej Rady Zrzeszeń Transportu Prywatnego
w Warszawie stosowne wystąpienia, ażeby na sz~eblu centraln.vm poprzez Ministerstwo T·ransportu żeglugi i Lączn ści, problem nlnieJszy uregulować.
Dotychczas brak jest odpowiedLI.

Urodzi.la się 11 stycznLa 1900 roku w Nlżniednieprowsku na
Ukrainie. Dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym w• towarzyKAROL KWIATKOWSKI
\ :;twi.e siostry i brata. W 1917 roku uzyskała świad~ctwo dojrza(Prezes)
łości gimnazjum w JekaterynosłaWiu i wstała słuchaczką WyBOGDAN l\fARl\.SIAK
działu Medycznego Uniwersytetu w "fym mieście. Po trzech la.:
(Dyrektor)
·
tach nauki, niespodziewana śjllierć ojca u.niemożliwi.a dalsze studia. Wraz z matką i rodzeństwem powróciła do kraju, "mieszkala
w Warszawie. Ciężkie warunki materialne nie pozwoliły na konW ZŁOCZEWIE ciEKAJĄ NA ODPOW EDŻ
tynupwanie studiów w Polsce, tym bardziej, że trzeba by je rozpocząć od pierwszego roku.
W roku 1923 ukończyła półroczny kurs prowadzony przez PolKomenda Hufca im. 10 Dywizji Plechoty Armii „L6dź'' w
siw-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom w Warszawie i podZłoczewie zwraca się do Szanownej Redakcji o zamieszczenie w
jęła pracę w Uniwersyteckiej Klinice Dziecięcej' pod kierowrłi
waszym tygodniku apelu do żolnierzy, którzy walczyli w szerectwem prof. M. Micha1owi.cza. Tutaj po raz pierwszy zetknęła się
gach 10 Dywizji Piechoty Armi·i „Lódź"' ...,.. ,,Bohatera" naszego
z pracą pielęgniarek i tej pracy postanowiła poświęcić swoje
Hufca ZHP. Apel nasz kierufemy do żołnierzy i ich rodzin o
życie. W 1925 roku wyjechała do Poznania i zapisała s ię do
kontakt z nami, listowny bądź osobisty. Szczególnie dotyczy
mieszczącej się w
Wyższęj Szkoły Pielęgniarek i Higienistek
lo żołnierzy z pododdziałów:
skromnym budY'nkU przy ul. Grot~era 3.
1
23 pułku Strzelców )_(aniowsk1ch d-ca 1ppłk. Kurek Wincenty
W 1927 roku uzyskała dyplom pi.el~gniarki i rozpoczęła pierw30 pułku Strzelców Kaniowskich d-ca ' ppłk. Szmyd Włodzi·
szą samodz.ielną pracę jako instruktorka Szkoły Pielęgniarstwa
mierz
PCK. Oprócz zajęć lekcyjnych w klasie, prowadziła szkolenie u31 pułku Strzelców Ę:aniow.skich d-ca ppłk. Wnuk Wincenty
czennic w oddziale wewnętrznym w Sz.pitalu Prnemienieni.a Pań
4 baon strzelców (31 p, S. K.) d-ca mjr Miszke Wincenty
skiego.
10 pułk artylerii lekkiej d-ca pptk. Kossarek Józef
W H>?9 roku otrzymała gtypendium Ligi· Czerwonych Krzyży i
10 dyon artylerii ciężkiej d-ca mjr Kozłowski Tadeusz
wyjechala na roczny Wyższy Kurs Administracji Szkól i Szpitali
10 bateria artylerii plot. d-ca por. Ungeheier Stanisław
organizowany przez Bedford College w Londynie. Stypendiuf,1 to
10 baon saperów d-ca mjr Siemiński Ludwik
byJ:o ogromnym wyróżnieniem i w 1929 roku otrzymała je jako
1 pułk kawalerji KOP d-ca ppłk. Kopeć Feliks .
.
jedyna Polka.
42 dywirzyj·n'a kompani.a ckm d-ca kpt. Bamber Franciszek
W drodZe powrotnej z Londynu Maria Stencel zatrzymala się
42 kompania czołgów rozpozn. TK d-ca kpt. Grabowski Maciej
we Francji. i w Belgii, gdzie zapoznała się z metodami leczenia,
!ll kompania czołgów rozpozn. TK d-ca. kpt. Kraińslti Stanł•
zarządzania i ltierowania placówkami służby zdrowia. Po powrosław
cie została. skierowana do VII Okręgowego Szpitala Wojskowego
92 kompania czołgów •rozpom. TK d-ca· kpt. Iwanowski Wła·
w Poznaniu, gdzie objęła obowiązki przełożonej pielęgniarek.
1ysław
Przez cały czas pracy w szpitalu, a więc od 1930 do 1939 roku
1
10 dywizyjna kOJlll'l. sanitarna d-ca mjr Molka Adam
Kursy Pogotowia Sanitamego Sióstr
prowadziła jednocześnie
401 szpital polowy NN
PCK oraz nadrorowała szkolenie uczennic Szkoły Pielęgniarstwa
\
Kawaleria Dywizyj)1a d-ca mjr Sawicki Bogdan
PCK, które odbywały zajęcia praktyczne w szpitalu okręgowym.
Baon Obrony Narodowej „Wieluń I" d-ca kpt ... Faczyński Ste•
Poza pracą zawodową pełniła w tatach 1935-1939 funkcję prze/
~n
wodniczącej Kola Absolwentek Szkoły Pielęgniarstwa PCK w PoBaon ON „Wieluń Il" d-ca kpt. Rajpold Edward
znani.u. Była również działaczką Polskiego Stowarzyszenia Pielę
Baon ON „Kępno" d-ca kpt. Juengst-Koralewski Roman
gniarek Zawodowych. W latach 1935-1937 wchodziła w skład
Baon ON „Ostrzeszów" d-ca kpt. Wajdowicz Józef
Zarządu, a · na XI Walnym ?jeździe PSPZ weszła w skład Ko42 dywizyjna komp. kolarzy NN
misji Statutowo-Regulaminowej Zarządu. Okresowo pelniła rów- .•
10 kompania telefoniczna NN
niel: obowiązki dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu.
Pluton źandarmerii, tabory, służby .
.z chwilą wybuchu., wojny w 1939 roku otrzymała kartę mobili~acyjną z przydziałem do pociągu ' sanitarnego Armii „Poznań"
ANDRZEJ JAN C;J...IJQ'SKI
na stanowisko przełooonej pielęgniarek, Prze7 trzy tygodnie wraz
i zespołem pielęgniarek opatrywała i pielęgnowała rannych żoł\ nierzy. Pociąg drżał od detonacji ciężkich dział ~toczącej się pod \
Kutnem bitwy. W Żychlinie przyszedł rozkaz opusz~zenia pocią
REDAKCJA - CZYTELNICY
,1u, ponieważ został zlokalizowany przez Niemców i spodzi.ęwan o
się, że będzie zbombardowany.
1
Rannych wieziono konnym ,taborem wojskowym, kryjąc się uP. STARO~. Lódź. Cie.szy nas. że pana zain teresowała książka
stawicznie przed bombardowaniem i ostrzałem. W czasie tej dra- • Tadeusza Błażejewskiego „Liter.i.tura, jak literatura", ie przematycznej ewakuacji zginęło kilka osób. Po kilku dniach w Przejczytał pan ją z uznaniem.. Trudno naJ:ll , si ę wszakże zgodzić z
mie wszyscy zostali okrążeni przez Niemców. Mężczyzn zabrano
zarzutem. że autor nie napisał o wszystkich ulubionych przez
do ni.ew<>li, kobiety spędzono do jednej z zagród wiejskich, po
pana · pisarzach. Każdy autor ma pr awo do wyboru takich czy
trzech dniach zostalYi zwolnione.
innych tematów. Być może powstaną też książki krytyczne na .
Maria Stencel wróciła do Poznania, skąd wkrótce została ·wytemat poezji I dramatu, jak pan sobie wymarzył. Czy napis?Je
stanowissiedlona do Warszawy. Tu w grudniu 1939 roku objęla
to Tadeusz Bł~żejewsmi, czy inni autorzy, trudno pow iedzieć.
ko Kierowniczki ' Kurs_y. Piastunek przy Domu Sierot 'im. Księdza
)
Gabriela Boduena.
J. Oz. Lodzia.nka w trzecim pokoleniu. (Imię, nazwiskó i adres
ProWadzenie zakładu jest coraz trudniejsze, brakuje żywnoś"ci.
w posiadaniu redakcji). Wyrazy szacunku dla J eq;ego -Wilmań
leków. Dzieci umierają na skutek biegunek, infekcji. W tej syskiego. przekażemy. Roman Gorzelski nie urodził si ę w Lodzi.
tua<;ji Maria Stencel wielokrotnie ze starszą siostrą zakonną JanPochodzi z Wołynia. Ale to nie ma znaczeni.a dla tego, co sądzi
kowicz, z narażeniem życia, nie zważaj-ąc na snajperów · ulokoo przeszłości Lodzi. To prawda, że domki tkaczy n ie należały
wanych na \V"'ieży filtrów, robi wypady na Plac Staryn}dewicza
akurat do nich, ale w Lodzi nie 'tylko takie domki stawiano.
przyraosząc potrzebne produk~.
Prawdy o przeszłości miasta n ie· można ogran i czać jedyni d.o
W czasie powstania warszawski.ego w domu rozfokowali. si ę
własnych do"świadczeń, g<lyż była ona znacznie bardziej złożo
.,własowcy". Grasowali w calej okolicy rabując, gwałcąc i morduna I skomplikowana, Pozdrawiamy I dziękujemy za list!
\
jltc. Pani Maria dniem i nocą c2luwała nad bezpieczeństwem dzie/
do rótci i swoich uczennic. Mu.siała niejednokrotnie uciekac!
REDAKTOR DYŻURNY
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ZAPOMN~NE

PRZEDSTAWIENIA

Od kilku lat organiwwany jest w Lodzi Ogólnopolski Prncląd
SpektalLill Dyplomowych Szkół Teatr.alnych, który aiwaru okuj•
do konfrontacji osiluenlęć I umiejętności .tudentów a.Jttorskleh uczelni li Wairszawy, Lodzi, Krakowa ł wrocław!'klej flm nikoły
krakowskiej.
Prugllłd jest pewnego rodzaju 1lełdl\, okazją do 'W'Y\UiWklwan!a
talentów I interesujących młodych osobowości Kenlcznych.· Coraz cz~ciej przedstawienia dyplomowe 1tają się profesjonalnymi
występami, w ktdre młodzi aktorzy· angażuj2l w1zystkle swoje
aiły fizyczne I Intelektualne, niejednokrotnie wiążą ·1 tymi wy,
ste:oami wielkie nadzieje.
łódzka
Oceny jurorów bywały k-ontrow~rsyjne I nie za~ze
widownia była tego aamego zdania co szacowne g~mium. Często
j«inak zdarza 1ię, że nagroda otrzymana w Lod~ nie procentu-'- w dalsze! pracy zawodowej. Można domniemywać, że wyróżnienia te nie odgrywaj" większej ~I. jeśli nie liczyć elementu 090bls-tej satysfakcji a:ktora, opiekuna, reżYRr• I publieznoś
cl, tudzlet pewnego ekwiwa.lentu materialnego. O niewielu 1pok6d na«rodzonych mamy okazję później wtywzec!. Dali o 1oble
snać Jan Jankowski, Janusz Józefowicz, .Zblglnl.w Zamachowski
(miany jut wcześniej s "Wielkiej majówki") I Katarzyna Iwona
Pawlak. Oazalamiającą, -tak na nasze warunki, karierę rob) zupełnie pominięta na przeglądzie Kat.arzyna Figura, wybili 1ię taikte Marta Klubowicz i Wojciech Malajkat. Oto nazwi9ka mło
d~h a:ktiorów wielokrotnie pojawiające 1lę w prasie, telewizji
eru klnie, nazwiska osób, których wyst-:py nie staly a:lę jednoPUowyml „wypadkami przy pracy".
Jut wielokrotni• mieli~my '-Okuj• otl!łdac! w nule łódJlkle.!
tftll>resy !ntere1ujące I nl&WYkle udane p~awienla. które
n!es.tety kończyły 1w'ój fywot 1cenlczny na pITieglądslt. Dzieje
ale taik, ponlewał azefowie teatrów n!e •Ił. 1 r6'żnych przyczyn,
salnteresowanl angażowaniem caleg<1 · sespołu z 1otowym przedoeh,rnlęolJ,,
•tawłenle·m. W ten sposób marnowane 111 ciekawe
l'OZDad&ją •I• grupy 'lt.tm:I łwletnie ~ozumlejących •I• I zgranych
w
• sob._ Zapał, energia, pasja l całkowite zaangatowanle
Drae• ZOlltaj!l l'071mienlone na drobne, akton\J rc>zj.eżdt•jlł li• po
eałe.! Polsce, -a Interesujące przedstawienia odchodził w ,przesz.
~c!.
Wyj,tklem od reguły było włdchyie tylko „Złe zaohowele"
- dn>lom warsza~klch lftudentów li 1981' rł>ku, które z:nala'&lo
•i• w repertuarze teatru „Ateneum", a nawet objechało kawa-

I

Przykład
ł@ łwlata wszędzie W71budzając zasłut.ony ~lw.
Andrzeja
Cl'UPY mlodych ludzi pracujących pod kierunkiem
wysiłku.
Strzeleckiego T>Otwierdza tezę o wartości gru,poweg<1
Zeszłorocznym absolwentom łód:l'Jkiej PWSFTviT udało się jed-

nofazowo pokazać na żywo w Teatrze Telewizji awoje I Adaima
Hanuszkiewicza „Wesele", ale na tym niestety zakończyła 1lę
ich WS'Pólna praca. Wyróżnione za gra:niclł przedstawienie ło
dzian (1985) pt. ,,Maria i Woyzeck" również w refyserll Adama
Hanuszkiewicza, przepadło zarówno na przeglądzie · jak I po
nim.
Nie kw~tionliJę słuszności łódzkich spotkań młodych a~torów.
jak to uczyniono w telewizvinym magazynie „102". Jest to Impreza ze wszech miar pożyteczna zarówno dla oglądających jak
I oglądanych. Myślę. że należv tylko rozwatyć kwestię pokazywania naiciekawszych spektakli także po zakoóczenlu przegllł
du. Na przykład przez rok umożliwić całym zespołom wspólną
prace, jeśli nie w teatrze to może na którejś ze scen 11!eprofel!ljonalnych, gdzie będą moi;ly prez.entowa~ swój debiutancki doTObek. Na oi;ół przedstawienia te n!e wymagają wielkich l!lcen
i W!'l)aniałvch dekoracji, z powodzeniem wystarczyłyby skromne
warunki. A l'!dvby zorganizować na przykład pod patronatem
Teatru Rzero·zvposoolitei propaJ<ującego ciekawe doltonanla teatirów z całe.i Poiski, scenę. na której najlepsze prz-eds.tawienla dyolornowe wiodłyby dalszy żywot?
MONIKA MATUSZAK

W OKOLICY CENTRUM
PRASOWO-TELEWIZYJNEG:O
Roz:oa:cz I zgroza ogarnia, kiedy •i• oglrlda n•jbliżne o~nie
przy ul. Henryka Sienkiewicza 3/5 - 1ied11lby telewizji i łódzkiej prasy. Nawierzchnia chodnika okalającego wspomniany budynek, jezdni o~az placyku została ułożona niechlujn·i•,
z rozmaitych płyt („ni przypiął ni przyłatał"). Szczególnie odrażająco prezentuje się wąska jezdnia otaz wyszczerbione kra.
:weżnikl <>4 strony północnej gmachu.
Okolica ta jest bądź co bądź „pępkiem" Lod~ odwiedzanym
r>rzez przybyszów z Innych miast (telewizja, prasa) - I chyba
zasługuje na jaką.ś ujednoliconą, solidną J estetycznll nawierzchnie - a nie taką ohydn, misżczonll prowlzork, jak u ja'
kiejś budowie?
llDOSLAW J. PONIECIU
wieżowca

ROŻNE WIDZENIA PRZESZLOSCI

lłla Zaehodu.
tak dłuto Niemc7 byli P'otni pra:~• wuywtkim.
Sojusz Polski % ZSRR sag<>łenie to pr1ano1lł niejako automa-

/ tycmie na WtchM. Leci co l«IUe mócłb7 fll.'iZyc1yni6 li• do ulokowania Zachodu pratciw:ko Waehod!1Wi, a temu r.J:4d pollkt
mu ~. w
pmeclW.tawiał li• wue'lldmi ctostlP'lymi
tym rówruei o.dmOWll ucs.tlłic!ll'llł.a W jalcimko1w!ek miazku
all'lltykomin·t•nowałcimlll

•i• •,

w1Jf\'61 · rflłdU Je.. !C.tóZ dwóch r:rwal! atarająeych
leWskleJ Maki, przyneczetiie. wierJN>łcl zdobył ubożsą, i t.
u.bo1Jszy o całą górę .złota. T11 batdię A.dolf Hitl« piriecrał i
to przegrał roZipo.nlldza~c nieskońaenłe w!ęik9zym1 mo.Z!iwoA(programowy antykomuciami maiterlalnymi i !d~ołf.cmymi
nizm). N-ie po.mocł<> nawet to, te pot~e 1tropn!ctwo proniemieclde miał-O swoich amaczących przedstawicie-li w rtądzie -JKM,
któ.r.zy, pooobnie jak Niemcy, uiważali P0olskę :r:a pań.sitwo 1'8zo.nowe, 'k:itóreg,o czat właśnie 1dę ik!Ończy.
Ludzie ośmie8z.ający nas.z 1ojun 1 Anglią 1 Ftrancją 1 nie„
botycznym megalomańltwem dowodzą, że ~ytbyamy d:o:pi-acowaU aię innych aojuczów ,t o do w-ojny by ttie douł!o. Udaj-.
albo )ulZ zapomnieli, 11• do wojny parła druca potua ekonomiczna świaita, pie1"WSU 1iła m!iliitarna Europy, i !e o t~m c.zy bttciiZie wojna, czy nie, nie my'°1y dffydowali. Od na1 lale.żało ,__
Niemcom raz~ 1 A'11.fl1' i Frand~nie, e2y pr!:ef.!iwetlllWimy
"
cją, czy w &O'ju~:ru 1 Ro1ją.
tra!no46
Wydarzenia diruciej .wojny łwl!ato:wej p0itiwi«dził1
p~lskiego wyboru. G<>lo Ma<llll w „Historii NltmlH od 1781 r.•
ei• otwar:teco
pl!.że, że o ile renerallej.a niemiedka oba'Wiała
konfliktu li Zachodem, • tyle • nieukrywan' ochołlł wybierała
się na w:0,inę .z Polslk:.\. I łli• poimyldll. 1111, WYll'•li a nami na
polu bitwy, ale równocześnie przegrali 11 nami na uenie po<l.itycznej i ta przesrana, powtan!lam. i ta pr·~.ana była pocf.lłit/
kiem ich końc..
Rozikładanie kampanii 1931 r. aa czynn!W pierw.ze, llłt„
pod Kockiem b!J!Amy •ilł dobru. a 1d1ie ind:zi•J ~.. j•t r6rwnież barozo, alt to baro~o myl!łc•, dopune.za b<>'W!em myj}, łe
geyby5my w111ędzl1 bili -11ł tak dobrH, ja&t tam, to h• holll A
wr:i:Ńniu 11311 r. ~i•li•
tymczaaem prawda jest taka, if
my prHfnć. Zadneco b~.iem/ uołłu, eay 1tr1ł<:oneco Nm-olotu
nie byiliśm1 w litanie sutą.pie- 1lowym; •orzeJ. b• n.a tuy wy1trzelon1 na !roncie pociRi i naboje przemyd,. nlez7m m.. ziWrztedeń 1131
kłócony, mógł wyprodrukować ul1dwi1 jeden.
ro'ku urn w 1obi1 nie j•Jł i by4 ni• moie u.mir.nitttym rozdziaucz~o, nie uałułył r6wmeł
łem, bo od niegio wwzyatko
rozlicżyć
miano kl~ki, bo prze1I"anlł we W!l'zełn!u poiwinno
dopiero po Bell'linie.
'te
Można oczywiście oeka:rży4 mą.dy II Riz~ypoapo.Utej •
w dwadzieścia lat nie i.budowano w Poltce przemysłu zdo-me'o przeciwatawić aię nawałnicy memiecldej, al• ce WH•t• •Il
takie i tym podobne oe.k:airżen1a, wolę przemilczeć. ·
Ale najboleśniej, OIObiście, przeżywałem otl_cad.nia w~wa
ne pod ad!reaem polskiej polityki u1ranicmej. Qjn\les.zanie jej
jakoby proniemieckich tendenc}i, tymczasem z pilm, wywJadów~akie nam pozostały po J6z«fie Pdłisudakłm wyatlka jamo, iż
•ilł
Jedynie polski inteit'et dyktował mu poetwowanie 1 nim
wył'lczv.i• kierował. I tak 1t<>1uneik Jóufa Becka d• Niemców
zwykŁo łię określać jednym słowem: 1ermanofil. Po doiwiadczeni.ach ~tatni1j wojny było to po1ądzenie 1ze%egómte odraża
jące. Nawet Olgierd T-erlecki w książce „pułkownik Beck" pisząc o spotkaniu Józefa Becka .z Wycokirn Komisarzem Lili Nar?dów w Gdańsku C. Bur~all'dtem Z3 Upca 1931 r. w Juncie, op~zcza t• CZlłŚĆ raportu C. B~ckhardt., kM>ra o Jbzefie
dyplomata I
inne,o, W której pOlsk:l
Becku mówi C<Jj
nieepotykal!lll u niego oitwarl<Jścill wymał co naatę,puje:
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t• wie z „zaufanego" źródła, że Beck zamierza s ię zwróc i ć
ił.o Lond11nu z wnioskiem o sojusz brytyjsko-polski , wiedzqc, ·że
jest ta niemożliwe. Miałby on wtedy wykorzystać odmowę W i el kie; Bruta1Vi.i do usprawiedliwienia zbliżenia z Niemcam i, nawet za ce114 aosta?tia ich wasalem".

ŻU)

Technika po-stę.~owania jest, jak widzimy, iden tyczna,
przr.llt~ieniem do rozmów odpowiednio pr zygo,towywał

pr zed
teren ,
im dt>

cze10 pairtneny obawiajll się najbardziej, dawał
się
pot·oc.z.ą
zrozumienia, że od niich tyLko zależy jak dalej
1pr.awy. Be!: paktu o nieagresji i: Niemcami nigdy, przepraszam
r.a to imiałt etwierdzeme, nie doszloby do wojskowego sojuszu
Pal.ski s Antlill, po , prostu ni• byłoby czym wyst-rasz;yć An glików.
Nagabywany w Bukare!zcie przez attache poi;elst wa chi1'fskie.
10 Yu, co sądzi o negocjowanym w Londynie układ zi e ~ Sowietami, ,..„Nieapodziti'llkq dla Chińczylia bylo, iż .....Beck z w i el·
kim ·opt11mizmtm mówił o potrzebie i ewentv.al!tych rezv.lta tacfl
MeOZlłC

taktego układu, w11111.wajqc tezę. iż zalatwienie spra:w spornych
błciti1 mo:im.a łatwiej Rosji nan'ILCić, gdy walką z N i mncami bę
dzie .o.mbioM, • Ntemc11 jUł w trakcie załamywani a (taka właś•

n!• 1ytuaeja w 1po1ób przykładowy zestala przez gen. Władys
zmarnowana podczas rozmów z Jó zefem Stalinem na Kremlu w 194:1 r. - przyp. K.O.). Oczywiśc i e pr:ewi d11tDal. i• NiHnCfl -będq od'll-O•ili ieereg iwycięstw w Rosji, ale
ni• będq mtal11 t<im onatecrnego sukcesu". Niniejs.zy cytat poahodzi 1 archiwum Inetyitutu 1e:n. Władysława Sikorskiego w Londynie. Nie ma w nim cienia antyradzieckości, jest natomiast
eeena nowej sytuacji politycznej i śmiałe, chłodne spojrz'llll• w przyszłość.
· Pironę m~wybaezyć, ail• tak długo nie uwierzt: w po jednanie narodowe:, jak długo do dystku!ji o ~aszej przeszł o ści nie
dopuści lię 1los<>w sp.rzecznych z oficjalnie głos z onymi te zami.
Dla mn!t do hiMorll Polski Ludiowej należą bowiem nie tY'lko
te t&zy, których rozwijaniem i dowodzeniem za jęła się nauka
z urzędu, ale i te, które 1ię z tymi tezami kłócą, które zrod zi1 nuzych doświadczeń, które nosimy w sobie, k tó.re oły
dz.iledziczyliśmy w spadku po odchodzących w przeszłość poko- leniach. T<> dopieiro stanowi dla mrnil! całośór z której być mo·
ż• w przyszłości wyłoni 1ię prawda, czym był 1939 rok i jaka
Jak wielki wywarła ona
była ta na.sza krótka nie,pod>ległość.
wpływ n.a losy Eull'o.py l twiata.
To da:iękd nam i wymuszol!lemu na Anglikach so jus zowi wo jskowemu, Wielka Brytania przystąpiła do wojny z Niemcami.
To my naszą przegraną .we „Wrześniu" zaczęliśmy tę wojnę o
wszyetko ·i jeśli jego żołnierze odczuli go jak o klęskę, to w ocenie histoil".ii i społeczeństwa inna p.rfyatoi mu miara i o tę
t
inną d'1ań ąJiarę daremnie od lat z.aibiegam.
ława Słko.ralltiego

tnie*"•
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pra•·

„Beck wtajemmcz11ł mme troch( w cza•i• na11n; nocne;
w •woje plan11. W clatu11m eiqgu prowadzi ..wq. podtD6j·
nq gt'f. To 'llł• jett 1ra niemteck4, jak 1qd.z11 niekt6rzt1 Fra'IWlU•
si i polska OIPOZl/Cja, to OTa. to któr•ł 1ie111 1łf M Wt110kci t0t1ora11q Polski, w11oraną, która ma &11ć .,.•zuttatem końcowe; n~
uchronne; lcattutrof11 Ni~iee. W tvm celu pop11cha rif Ntcme6w do pode~wania falłZt/Wl/Ch kroków, 11 t0 Gd4ńaku chftnie po.wala •ił łrt1Umfować ek1tremiltom, podkreślając j1dno-

jażdżki

ae

łif dotr.zvmu;. farmaln•ł •trony oboezdnt. bu przenvv,
uńqaująC11ch 11-mów. P1wn1110 dni« 1011atawi łif rachu.nC'k i eaJ1d dziłiaj dzitklł
żąda raplat11 wru 1 odłetkami od odsetek.
tej kolaboT"ac,łi 1 "4rodowvmi •ocjaii1tami u.daro rię Pola.kom
tioprowadać do tego, ż• eal11 Zachód (Francja, Analica Amer11-

ka) jak ';ede" mq2 jut przeciwn11 :la1d1jkolwi•k rewill~ traik~
tów.

. W 1131 r.

buło rupełnie ~~e11;.

Wówc.za1

wtęluzość

opinii .u

wi1tlkich demokrac;och zachod1tich b~la po atrmii• niemi•ckieh
mnfe;uold. Powtzechn1 w.zburzenie w11wał11Wal11 ni.wldciwie
W?ltl/CZ01'te granice, izolowane prou1'im.cje.
w1z11•t1co to tt.al•~ ju;ł do
hitlnowców
Dziękł w11br11kom
przsszlolci i teraz licz11 rif w Wanzawie JJO eichu nic tulko ina
oba.zaru pańb1zwaruttkowe włqc11nie Gd11ńlk11 do pol1kie110
1twoweoo, ale M i.macanie więce;, "" cali P1'1u11 W•chadme,
na Slą•k, 11 'ftał.v•t na Pomot'M ll!CHciń•kic. JHICH w 193! r.

mówioM 10 W 4'1'Ua.'l»ie • Pomorw fdat\lkim, .Ze tera• mówi
łif · po pro1tu „Miii Pomor11".
Bedc PTOW«d.ti HllłtG poł•k4 p0Ut111c,. • ••teeZftl/'flł w~iJcu
JMNOM•fo t11lko od11 • ł • "'ł • e !c '- .,0Ui11kt
poltit11kf
prfżnta polłko-nłfłTnieckieo_o od aa.u, flt/.11 HttlSt' ob1Clddł Nadr1nif, a FrtJ1rtcJ11 zachowała ł>i•TftOlć w oblicn ••110 iw11daranła,
' I •ta'l'a lit !conH'kw1fttnłe u.~i•rdzacf Nlismeów w 1JQpiłfłisn11c:h

•"a

blędach".
Skoro w 1918 roku Pol~ka mogla „wybić •i~ nie ttlepodllegJak 1 kto wyma·nla wt.dał, byt M nie'Zwyldr 1erma11dt, lllitótylko jako państwo burżuazyjne, zał tęsknota do atanory był pt"zekona•y • nieuchronnej klę!ce Niemiec, który jui w
w1enia o sobie była silniejsUl od pytania, ja~ie to państwo ma
1938 roku, lic:.z7ł na po\\l!rÓt do Poilski Szczecina, Prue W11chodbyć, to trzeba przyznać, iź bezbłędnie ocenił te nastro.je Jó%ef
·
nich, Nadod!l'!Za i Slą!ka.
taka albo tadna"
Piłsudski i kiedy stanął wobec kondecz.noki
Równdet .ruchając rundamenltal!nych twi«dzeń kirytyk6w Jówysiadł na przystanku „Niepodileglo~ć". Polsk; była cLlań warzefa Pdłaud!kie10 i Józef.a Bldk:a • ich biolo1icznej wro10łici do
tością absolutnie nadrzędną. Myślę ~e JMt to postawa 1o&ia
Zwillzku Rad.ziecdtiego, nalełafoby 1woli prawdzie a:ayb'ko d'Oszacunku, nawet dziś a może, zwłaszcza dziś.
dać, ił bel wahania puS<ZCzali w niepamięć awoje o~biste uprzePo objęciu przez Józ~fa Becka Ministerstwa Spraw Zacranfozdzenia i na ball'dzo lruazące propozycje, ewentualnych korzy·i ci
nych obarczył go Józef Piłsudski zadaniem, zdawać 114= moeło
ponad siły, zapisanym lapidarnie: musisz doprowadzić do zbli- ' płyiillłCych a pr.zyatll!Piend.a d'O bloku antykoml.ntemO'Wlkiqo, otl01obi!Jte odczucia
powiadali natychmtaat i kategOd'yC2lllie, ndel
żenia z Anglią. Ba, ale podobny cel, doprowacłtenia do zbliiźe
nie mi1ały Więc wpływu na i-eh politylkę, i!lte.na pań4twa 1tawiania z Anglią, związania angielskiej racji atanu z nlemieoką
li ponad oeobisite Uł'a~y i wairto • tym pamiętać, włuzcza dzidał w~az nd• ·tylko ha '
wyznaczył sobie Adolf Hitler, czemu
.
siaj.
kartach „Meil!l Kampf'': Tak więc we wczesnych latach t!rlzya tym. eo w ,,Kulturo" aa.p iNie mGłlł eaKtowicit r.&odr.J.ć
dziestych do zbliżenfa z Anglią wystartowało dwóch rywali.
«todać
sał Stanisław Siu·powaki i dlatego cheiałbym do teeo
Chętnych, ale mniej liCzących się było oczywiście więcej.
kilka uwa1. Tirudno wsz.akit nie zgodzić •i'l ze · Stanisławem
Adolfowi Hitlerowi szło o pozyskanie sojusznika w niemie.cSier.powsikim, kiedy pisze, te „Mniema.nit (o wojnie prewenkiej ekspansji na Wschód i 0 nowy podział świata na 1tirefy
cyjnej - przyp. K.O.) Hczeo6lni• ochoczo rozpowszechnłalo
wpływów Józefowi Piłsudskiemu o zachowanie bytu odrodzoneśrodowisko Reichswehr11. Ono to wlaśnilł powinno &t1ć uznane
go państwa. Starania obu rywali o doprowadzenie do tego
ta twórcę l1g1tnd11 o prewenc11jn11ch pla'tiaeh Piłsudskiego. Sztab
związku obfitują w posunięcia z pozoru tylko niewytłumaczal
niemiecki karmił rit oczekiwaniami kroków woje1mt1ch ze .trone, Adolf Hi<tler np. jak utrzymuje Rudolf Hess, pozwolił Anny Polaki co najmniej od 1937 r.". Ale z dll'ucfej at.reny należa
glikom ewakuować się z Dunkierki tylko dlatego, by nie upoloby pmypomnieć, że paikt o nie11giresji s Niemcami · był zatkakorzyć ich zbytnio odniesionym zwycięstwem, wc:iąt bowiem likującym Zachód auikce!e'lll po~kiej polityki zagranicz.nej. Dzięki
czył na porozumienie.
któremu cena Polski jako pall'tnera 1 dnia na dzień ogromnie
Józef . Beck odmawiał rozmów na temat ws1półpracy wojs-kowej
wzrośła, nawet, a może 1zczególnie w Oj.lzach Firaneuzów.
ze Związkiem Radzieckim i pra'N.le wszyscy maj!\ mu to za
Pakt wywołał w salonach dyplomaitycznych Europy spon &azłe, a przecież, Jakikolwiek sojusz ze Związkiem Rad?Jiecklm był
mi·e&zainie, a naj.więlk!ze w Pradize. Nie je!lt bowiem dla nikogo
by odczytany w Berlinie, jako akt zagrażający bezpieczeństwu
ron.c zeaia niemiectajemnicą, iż il'Zlłd CzechO!l<>wacji popierał
Niemiec. Sprzyjałby skupieniu ich uwagi I zbrojeniowego wys ił
kie do rewizji nHzych granie zachodnich. Niechęć J6zefa Plł
ku n,a wschodniej granicy, jednoczyłby różne siły w antykomusuclskiego do Edwall'da Benuza była ze w!zech miar uzatadnioprzypomnieć, że chętnych do
nistycznej histea-ii. Tu wypada
na. Pakt 11powodował, :te Niemcy mruenili kierun~ natarcia, ze
skierowania niemieckiej agresji na Wschód nigdy na Zachodzie
wsehodniego, na po:Ndniowy. Pot.rzebne im było kifl'WO propanie brakowało, a I d1ziś nie brakuje.
1andow1 i łaitwe 1Ulkce1y, a 1VłZY1tko te byłe i.ras łatwiejue
Tak więc Polska przez odmowę Józefa Becka stworzyła 1
do oaląptięci•, włdnl• aa południu. Co więcej, tMaz Niemcy
pozoru tylko sytuację pairadoksalną. Jak długo bowiem byliitmy
.stawali •l• sroźni cMa Zachodu, • ulwiadomienł• tej P'Q2b7
zapor;i utrudniając" Niemcom ek&paneje na Wsch6d i jak dłuni~ańni• atanła Ił• po.l!b •JPlomaej&.
1<> pozostawali§my w przymderZl\1 1 nchodlnimt cliemokxacjamł,

ło~ć"

•i•

\

u

Ba, a~• łeby doprowadzić do tego przewrotu w niemieckiej
pofityce %3CI'a111lcznej należało wpierw dobrze nastraszyć Niemców, i w tym celu posl~'O się wynalezionym przez nich straP.ragE: dano .rut.
1ulldem,' . Kanałami dyplomatycznymi przez
bom czechosłowackim do zr~umienia, że Polska przygotowuje
al• do zbrojnej interwencji w Niemczech w tajemn'icy pned
Fraru:jlł 1 AngLią. Wiadomość tę lłurii'by czeskie pr,zelkazały natychmiał!t do Berlina, a c-o stało się dalej, to już wiemy.
W pod-ołmy \a.p osób wymusił Józef Bec:k •ojus z wojskowy p3'l •
lko...aqielł'ki. Tym razem manymi sobie kanałami dał Fran~u
a:om do z.ro:r.umieni.a, że (Phipps do Hali!axa, 18 III. 193§ r.) „Tego
tamego dnia Leger, (Alexi1 U.ger, 1ekr. generalny firanc. MSZ)
oświadcz11i Phippsowi (am.ba~adorow1 Wieikiej Br ytanii 'w P ary-

Jtarol Oblłnl&k od dłuł.ssero ez„u 1ta.i:a 11ię o opublikowa.nie
1woleh Porl~6w na naJbliŻlf.i\ nam przeszłość. Myślę, że ma
de tego pełne prawo, choó nie do końca zgadzam się z tym,
eo pisze. Różne przecież mon być punkty widzeni9' na przeszłość, bJle b7ły scodne • faktami i • tych faktów wynikały.
Stanisława
Dla llullłracjf tero chciałbym przY'łoczy6 opinię
Cała Mackiewicza z Jero · niezwykle Jnteresującej książki „Zielone oczy„. Ponownie zreet„ niedawno wydanej. Otóż Stanisła.w
Cał MackiewłC\I uparcie powtarll•. źe „Anglia nie prowadzi woj~
ny !inaczej jaik w koalicj<i". W 1938 roku nie bardzo było z kim
sawi;pa6 tę koalicję, na czele której mogłaby stanąć Anglia.
Trzeba więci byto· znaleźć takie wyjście, aby odwrócić uwagę
Niemców od Anglii. Ta.kim pocilllgnięciem politycznym - twierdsl Stan.Jslan• Ca& Mackiewicz - były gwarancje udzielone Pol·
1ce w marcu 1939 roku. Na dowód tego Stanisław Cat Mackiewicz prQł&ala dwa fakty.
PlerwHJ - rozkas 1en. Kazimierza. Sosnkowskiego z 1 wrześ·
,
•la 19H roku. Jest w nim taki paftiis:
· zachęty
.,P.ięć lat milnę.ło od dinia, gdy Polska, wys!uchawszy
stanęła do
rz;idiu birytyj3kiego i otrzymaiwiszy jego fwaran·cję,
la,nlOtnej Waliki Z potęgą niemieoką".
lkutek Powiedzenia prawdy był taki, że 30 września 1944 rok• 1•n. Kallłmlers Sosnkowski przestał być Wodzem Naczelnym.
Drugi - Wlnsłon Churchill - a więc osoba jak najbardziej
kempetentna - w rozdziale 1Woich pamiętników zatytułowa
nych ,.Wlana , Mołotowa", a odnosz11Cych 11ę do ma.fa 19U roku
dekonaJe nutłpająeego · zestawienia. Przeciw Anglii Niemcy w
tJm cu1le wy11tawiły H dywizje: 25 we Francji, 8 w Norwegii, I 11 w Libii, ale • t~o tylko 3 niemieckie. Natomiast przeciw
R•JI w łJm czasie wystawiono 266 dywizji, w tym 193 niewseystkich sil zbrojnych
mleekie, kt6re 1tanowiły IO procent
Niemi ee.
.„,iprze'Ciet to z.estarwienie - pisze Stanisław Cat Mackiewicz
ciemnoścłl
- ' powinno być alla nas blyskaw1iicą rozświęt:Jającą
Więc wiaśctrw.ie, s kim woj.u .je Anglia w czasie, k ·ed y 266 dyw·l~jl Mll'a Alę za gal"Cifo chwycić Rosję?"
Ze Stanisławem Catem Mackiewiczem można się zgadzać,
moina alę nie zgadzat. Ale trudno odmówić mu znajomości
faktów. Wiadomo, ie komunistów Gn nie kochał, ale i Anglik6w r6wnlet, Trzeźwo widział ich machinacje, czego my do dzH
nie Potrafimy właściwie ocenić. Otóż parafrazując Karola Obidn.iaka ią61łbym n&pil!lać, te „tak d~ugo ni~ uwierzę ''! poje<l:name nairodoiwe", jak długo nie dopuści się do dyskusji rea.lnych
ocen przenlołel. To znaozy takich, które nie w obcych wpły
wacli będ1t doeznklwa6 1ię przyczyn naszych klęsk, ale w nas
samych potrafili! je dostrzec. W 1939 roku liczyliśmy na pomoc
Francji i Anrlii - bezskutecznie, dając tym dowód naszej ponaiwno§cl Dziś znów zamiast rozejrzeć się uważnie
litycznej
winnych
klęsk ,
wokół siebie l tu znaleźć przyczyny naszych
1zukamy gdzie indziej i w naszej politycznej naiwności wierzyEuropy albo i zza
my, ie „dobrlly wujkowie" z Zachodniej
Oceanu przyjdą nam z pomocą i zrobili! u nas porządek. Dlatero warto publikować i takie poglądy jakie prezentuje ' Karol
Ohidnlak, aby nie powtarzać starych błędów. Mote wreszcie spier•Jlllc się ostre • racje - nauczymy 1ię realizmu w polityce.
LUCJUSZ WLODKOWSKI
I

•

•

ODGLOSY 13

NR 20 (1572), 14 MAJA 1988 R.
/

I
Ze smupklem wysłuchałam opowieści pana Jana Agacfaka,
chorego starszego człowieka, który wraz; z żoną również
chorą musi znosić uciążliwe ~siedztwo, delikatnie mówiąc, niefrasobliwego lokatora zajmującego lokal nad mieszka- •
niem państwa Agaciaków przy µI. Traugutta 10. J«tnym z tistatnich wyczynów owego lokator.a było zalanie mieszkania pań
stwa Agaciaków, zdesperowanych do tego stopnia, że mimo wie-·
ku i ciężkich chorób gotowi byliby się dla własnego .spokoju
wyprowadzić. bo tej pory nie poskromił uciążliwego sąsjada ani
samorząd µiieszkańców, ani - najbardziej chyba ku temu powołany ROM nr 4 przy ul. Piotrkowskiej 47.
Czy rzeczywiscie
nikt nie umie, a może nie chce pomóc uczciwym, nieszez śliwvm
ludziom, którzy na .starość - przynajmniej teoretyczaje - mają
prawo do spokojnego życia?

I

Ma Tację Czytelnik, który mów!, te ,;m~enl ludzie, nnec6
nie starsi, szczególnie obładbwane torbami kobiety, pl'ZY9!adaj'
.Etdzle się da. Na murkach, ogrodzeniach i nawet na koszach do
śmieci. Pewnie, że w mieście są do załatwienia sprawy wielkl•j
wag!. Ale warto też czosem pomyślef i o takich dro1mych l.'Dlra·
wach. takich -' bliżei człowieka.
.

cieżko
c1eż,ko

a t\vó! telefon czekają redaktorz
12· maja
godz. 10-16.

EUGENIUSZ

IWANICKI

Nie lu·b1 :ny anoni mów i tych pisanych, 1 tych telefonicznych,
a iu ż do 'ilew'skiej pa~J i doprowadzają one kolegę Andrzeja Makow eck'ego, To t eż m iło rhi donie.~ć. że wszyscy Czytelnicy. którzy dzwoniJi podczas mo.ie~o dyżuru przedstawiali się z imienia
i n<>zwi ska, n ektórzy tylko prosili o zachowanie pęrsonaliów do
wi d omośc-1 dyżurujące(((>. 'I'ak jest milej i sympat3;czniej. Czyt eln icv w za k: wiedzą, kto z red <i kcii z Nimi rozmawia.

~

<;:zy w c1ężl{1m kryzj s'e stać nas j est na• la kie horrenda! - ·
ne marnotrawstwo?
2) Czy producent O\rej drob iowej kiełb sy, która długo przenie poleży i ró\vnież z tego powodu n ic cieszy 1>1 ę wzi ęciem
u klientów oszalał ustalając tak wysoką cęnę?
cież

3) Dlaczego handlowcy . z wymien ione o S,1mu

Może
trzymać

1 opo-

L6dzkie władze poszły jednak da,Jej i zarówno dzieciom, jak
; ich opiekunom, zagwarantowały bezpłatny przejazd środkami
komunikacji... miejskiej.
·

Dobre? Takie sobie. Pan Juszczak powiada. ż taka lawina
kursów. jaka się toczy obecnie -- za pieniądze kt rs:lntów' o iuż nawet nie przesada, to po prostu zdzierstwo! I rżuca m ·śl
- zrobić kurs dla pieszFh. Płatny z góry!

Tyle wyjaśnienia, natomiast zgaązam się z Czytelnikiem z Pabianic. który uważa, że należałoby wreszcie uporządkować przep,sv tyczące mlodz1~z);, która z powodu 6pośledz€-nia złnuszona
iest uczyć się w' ·zkolach ·dla pracujĄcych i z t-:go powodu nie
ma nrnwa do blleiów ulgowych.

I

I

i to dużo. ale chc1ałb~ też podc:Zas tego spaceru na chwilę priysiąść - powiada pan Jóź~iak. - Ale na
czym? Czy w Lodzi nie mofoa1 ust~wić (awek na -skwe>*ach i
placykach, na przystankach tramwajowych, a n;;iwet na mn iej
zatłoczpnych ulicach?".

cukrzycę, który po
przyjeździe do Polski miał m i eć
ustaloną nową
dawkę insuli~
ny argumentując, że Pt'4ecież

choremu na

I

nie od dzisiaj jest chory i wie,
ile ma· brać. W tym samym tygodniu zgłosiła się na badania
cię~o chora na serce Nikaraguanka. Ją także. odesłano do
domu, a wiadomość o tym, że
dziewczyna po sześciu dniach
/Zlllarta skomentowano - Przeciet i tak by alugo nie

Na

p ocZ'~tku był v

plotki

W Szpitalu im . Nor b~d a
. Barh"k ego M1..rzyn uma
na
.AIDS, a le spraw ę szybko zatuszowano, zeby się nikt me
d owiedział Z tą sensa cyjną wiaoomo ścią p rzy b i egła do pra cy
jedna z labora nt ek, za trudnion ych w /Zespole OfJ1eki Zdro wotn ej ,$zkót Wyższ;ych w Lodzi A'e ri·e by ła to jedyna le·
genda,
aka krążył a jes· emą
1987 rokll wsród studentów i
praco,x_mkó v Studium ,J ęzylrn
Polskie~°I pła obcokraj ov; cóv.
Pewien \ rze 'n iowy po anek
miuł. si. ··ozpoc zą ć \\ yJątkOW{J
radośnie dla naczelne j
pielę
g·1l: rkl łódzkięJ ,Pal1 ny". p nie·
waz z.;dn
il'>ł clo n 'l j sek"•
~rKa '7, Wie' info Prc\\.I UL
11i' , "Iluj ·\c. l.e \ l<isnie od na
lei' '1'1 z11 c. c'
< d 1.
wal
ud» 1ln - -oc:

\ c "ho r
ri
A IDS
gn i1 -a i c1 11 u· lz1
n'l niz pre.<>razorn
I

'

Run

lab rnptck

Ok:oh zno c
z kończ neg
\ . l n e p, rwsz~g;,i proce u 51
u 1\'.(E..00, up dloia l\tÓreizo kg!a
cfl:l Wt m~7ed z ka7.e'niem nieulec , In· iak d.1tycht:zas cqorobq Ą 'D<:; sl•";a ą W L'le'ini~ 'l 987
ro u Wt ;ci} to Zespól Opiek,
'Zdt'oli itnej dla Sz ltół Wyższyc!J
w Lodz m'~ł, jak co roku uczMt'1 <" • w rutsrnowvch bad "1 n
~· 1 J(>;i !'.Jw
()b<>o1' jowców ~ tor1
1.p rzynal1 naukę
L
B d'łn a te m a
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T Jeszcze "vyjaśn1enie . które iestem winna rodzicom dzieci
ug,ośledzon~ eh. R;i:ecz tyczy ulg
podczas
przeiazdów środkami komunikacji ma,;owej. Otóz zgodnie
z
„Uclnvałą nr 42 Rady Miinstrów w sprawie ulg za prze3azay
dfa dzieci i młodzieży nie objętej obowiązkiem, szkolnym, wskutek choroby lub niepełnosprawności" dla dzieci' w wieku 6-18
lat. przysługu)e 50 proc. zniżka na PKP i - PKS - nie dotyczy
to jednak opiekunów - oraz 50 proc. ulga w środkach komuni•
kacii mieiskiej.

n1ep .lnosprawnych i

_ .„Jeśli nie chcecje, możecie sobie z kursu wyjsć, drz,~i 0 _
twarte. Ale uprnedzam, jeśl' przyjdę na ~ontrolę i okaże się. że
kursu ktoś nie skończył i nie ma zaświadczenia, to zapłaci mułv-mum 50.000 'zl".

pomocy'?

ty być odm~Il!Ile od poprzednich j,dynie · poprzez obecność
trzeciej probówki, która była
przeznaczona do przeprowadzen ia testu na AIDS. Okazało się,
.ze studenci nie mogą być przebadani, ponieważ większość zatrudnionych w przychodn,i laborantek óclmówiła
pobierania
krwi
motywując
to obawą
przed zakażeniem Odmowa ta
dotyczyła także udzielenia jakiejkolwiek pomocy medyc411ej
obcokrajowcom, którzy nie posiadają zaświadczeń o prz.ejściu
testu na ~IDS. Nie . pomogły
prośby .dyrekcji, wydanie pisemnego polecenia, ani, co najdziwniejsze, wizyta specjalisty
z Instytutu Wenerologii, który
przekonywał laborantki o bezzasadności ich obaw. Widocznie
chodziło. tu o coś zupełnie innego n i7 logiczna i fachowa ar~J -ien fac ja. bo nikogo nie przekonała. Odmowa wykonania badań nastąpiła zanim laborantki
pra\vdzily, czy znajdujące się
cło ich dyspozycji zabezpieczeni e .iest wystart:zające. W przychodni atmosfera stawała się
n e cio zniesienia. Wygląi:ialo tn
1· n 'l jaw ny bunt.

•

Na koniec chciałabym podziękować pani Bożenie Dopierale~
kierowniczce działu reklamacji i dochodzeń z poczty przy ul.
J . Tuwima, która w sposób wyjątkowo szybki, życzliwy i rze~
rzowy zajęła się sprawą państwa Nowaków. Tu sobie westchnę
pobożpie: nie mogliby tak na co dzień i wszyscy no, prawie
ws~yscy?
/

1

„Spaceruję

(

może odmówić

zgadnie p an· - p o w.ad~ Wi rny Czytelmk
kto czyOtó:i. czvtala J<l pani Ewa B., S'kądirtąd urocz a .prezP nteri·;a lódz.ldc'j telewizji. I to z ust sub ' elne.i pani Ewy
h:c i ał:r soc1sste prze!deńs tw a. Nie mu~zę dodav.;ać bez \\łaści
\\ egf) akcen~.u. By lv k o mc nt~rze _na wi.d~wni . i ' m !~c~y chichy.
Cz}' n •e mo..ma oyło tego u111knąc„ Takie teksty powinien czytać
iednak mężczyzna ".' Zgadzam si ę z Wiernym Czytelnikiem.
dialogową.

.'

1\1

0

zdro via

na nie odpowiedzi.

Władzom komunalmrm Lodzi pnekazuję py tan iP 'f'e9fila ,Jóźiaka, artysty plastyka, któremu ze względu n a stan zdrbw a
7alecono spacery.

mionG>, Ż' w dniach 2 i 3 maja prowadzone będą roboty ziemn i gazi zostan e wyłączony. Jest już 5 maja i wygląda że roootv ukończono, al~ gazu vl dalszym ciągu nie ma. i nikt - lącz
t1 ie. z administracją przy ul. Lubelskiej - nie umie ppwiedzieć,
k 1edv b dzie. $prawa dotyczy już nie tylko lokatorów 2 'klatek
bloku przy Łęczyckiej, ale szerszego zjawiska. Lekceważenia
ludzi .Pt:zez ró~ne fnstyt•1cje powalane po to, aby im służyć i u-

służby

~ „ Tj e

i"! jisle

i te pytania brzmią :naiwn ie, ale jednak rada bym o-

sie

w diia1 z kolei o gangstei:skich obyczajach pr..cowników Mazow eckicł Za łt"d ów Gazownictv;a. Mieszkańcó,v bloku~ powiado-

Czy pracownik

lru G kl en-

Red. Ryszarll Binkowsl-i p:sal ju.ivw ubiegł)m tygodniu o
szkoleniu bhp, jakie: za cenę 6 tysięcy z! zafundowała rzem i eśl
nikom cechu odzieżowego Izba Rzemie.ślnicza. Ponieważ B nkowski zastanawiał
już, jakie to surowe przepisy muszą o- ·
1
bowiązywać kobitkę, która szyje w domu bluzki, albo sorry
- majtki, ja się nad tym zastanawiać nie będę. Natomiast przekazuje dalszy ciąg historii OW€gO szkolenia, O którym opOW ledziat mi p. Roman Juszczyk. Na pierwszym
kursie 2 maja,
głos zabrał inspektor pracy i poyviedział mnie.i... więcej tale

Taki Eam · brak logik i w,d<:i mieszkanka domu przy ul. Hibnera
w P<l6tępowan i u praco ników Zakładu Energetycznego Lódź
·Mia. to. Wiadomo, że jeśli odbiorca prądu. z jakichś tam powodów nie opłaci w terminie rachunku, szybciutko odetną- mu prąd.
Tymcza.."t!m mie· z kańcy domu nięjednokrotnie meldowali
zarówno w ROM przy ul. Długosza 22, jak I w Zakładzie Ener1'etJ'Cznym., i.ef użytkO'wnlk \,ędnego z mieszkań nie ma licznika i
ZwYcza1nle podkrada prąd m1odą „na drut". Inni lokatorzy
pła(!4 słone rachUJnki l podejrzewają, ~że płacą również za tego,
któr:v nie płael w ogóle. Mam nad?jeję, ż,e „filantropi" z a,dministracil.._· a szczególn'e z Zakładu Energetyczn~go Lódź-Mlast0
wręszcle si ę ockną.
·

ł a twiać !życ i e.

chcą

Wierny Czytelmk zadzwonił t u'i po wyjściu z kina .,Bałtyk",
g:dzie na .,Konfrontacjach'' obejrzał film pt. „Patrol". Film ty•
powo męski, z równ ie męsk'm. mpcnym dialogiem.

tów?

e

Lęczyckiej

Nie tyle smut.na, co zrezygnowana była pań! Halina Oominiak,
która tuż przed telefonem do redakcji robiła zakupy w Samie
przy ul. Broniewskiego (opodal ul. Kilińskiego). Przyjrzała s·ę
bowie'm dokładnie kiełba;ie z drobiu, którą z ceny 28!>0 zł za
kg przeceniono na zł 1000. Przeceniono. bo kielbas ~ zzieldrnal a.
Razem z panią Dominiak pytamy:
1)

) · Klllial)rotnie telefonował już do mnie pan Hetman z Pabian)c,
donos ząc io róż nych nonsensach. Tym razem rzecz dotyczy cła
na oaczkj wysylane za gnrnicę. Międzynarodowy ruch turntvczn y zwiększa $ię i dobrze, że zezwolono zarówno na większy
wywóz;, Jak .j przywóz różnych towar6w. Ale cło na pa~ki się
tgą at do 300 proc. wartości. Córka pana
Hetmana otrzymuje
drobne prezenty od koleżanki z NRD, którą poznała na koloniach.
Za rewanż córki, a są to przecież drobiazgi: słodycze, maskot·
k Itp., tata musi płacić d uże sumy. Pa'n Hetman widzi tu brak
lotl kl. J a te ż.

Zdener o a.PY mlesLkan iec dt'mll przy ul.

Je~h młodziez lubi t.ak.e piosenki, to niech sobie śpiew:,. \*e
v. lasnym grome. a n.e na · f t.vnie ~dzie 'sa i dzieci. i 3tan;i. W
ka.łdvm razi-e p. Sk ~arn:chemu wstyd było przed własną nie- ·
letnia wnuczką
'
'
0

/
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Mieczysława Skwarnickiego zdenerwował niepomiernie
piosenkarz z gitarą. który na festynie 1-Majowym w parku
na
Zdrowiu bawił publlcznosć piosenką o bµrżujach. W tekście plo<(•nki występowały: gole p0~Tadk1, skrócona nę.zwa domu publicznego, złamany .... - tu J:?auza dla domyśln'ych słuchaczy.

zwracamy się z prośbą o interwen9je. ( ... ) Odml'.JWa podyktowana jest tym, że nasza poradnia nie jest placówką specjalisytczną. Naszym zamiarem
nie jest odmo~ pracy ze studentami obcokrajowcami,
ale
ograniczooie do niezbędnego minimum ryzyka kontaktu z tą
nieopanowaną' medycznie chorobą ... "

List podpisało 38 pracownic
ZOZ dla SZkól Wyższych w Lodzi. Najdziwniejsze jest to, że
pod tą argumentacją podpisały
się także rejestratorki i pomywac~i, czyli panie, które poza wizualnym, naprawdę nie
miałyby żadnego
innego kontaktu ze spornymi 'prbbówkam.i
z krwią. Pozostałe argumenty
zamieszczone w liście były jednocześnie warunkami wykotlywania badań u cudzoziemców "
1

przyszłości.

Laborantki uzinały -Za konieczne pobieranie krwi w wysokozakaźnych boksach Meltzera,
podczas gdy one byłyby zaopatrzone w kal:0sze, czepki, ręka
wice, maseczki, bieliznę ochronną, fartuchy gumowe. Aby jednak nie musiały przystępować
Ba da nia przen ies iono do s tudo pacjenta w stroju looS!llity
di um j ęzykowego dla obcojtranależałoby, żeby
wszyscy obowt:ów . a w pobieranm krwi
cokrajowcy przyjeżdżali do Poluczest n i czyły pielęgniarki i techski z wynikami testu na AIDS.
nicy ana litycy spoza opanowa'lego paniką la boratorium. W . A' najlepiej to, żeby w ogóle
nie priyjeżdżali.
tvm c:ws1 e. zespól zbuntowanych
labo1·antek wy,stąpił z pismem
11drernwanym dn Głównego InI wybuchł skandal
spekto ra Sanitarnego - Jerzego
W czasie gdy panie w biaBończaka:
łych .fartuchach zajmowały się .
„W z wiązku z narzucenie-m. kore~pondencją
z
władzą
na m orzez dyrekcję Zespolu O2lwierzchnią w Zespole Qpieki
' pzek i Zdrowotnej dla Szkól
Zdrowotnej doszło 'do wypad' Wy ższych w Łodzi obowiązku
ku, który rzucił cień n.a wszypobien. . ia knv i i Awykonywania
stkich pracowników przychodni.
1
hadaft u studentów obcokrajowW laboratorium' odmówiono po~
ców, k t?r z11 n i e zostali przeba- _ mocy dwóm ciężarn,rm ciemnoda ni w kierunku wirusa, AIDS
skórym dziewczynom i chłopcu

pożyla ...

Badania zostały przeprowadzone mimo towarzyszącej temu atmosfery sensacji. Co pra'\Vda dyrekcja ZOZ zmuszona
była przeprowadzić je poza terenem 1 przychodni i nie przy
pomocy opanowanych
paniką
laborantek. Krew pobrano i wyslaso do odwirowania na Zakątną, a surowica została wy„
słana do Warszawy, gdzie przeprowadzono jej właściwy test.
Po trzech pełnych wątpliwości
tygodniach okazało się, że _ża
den z łódzkich studentów obcej narodow-0ści nie jest chory
ani nie jest nosicielem wirusa
AIDS.

'

BOGDA MADEJ

•
udowodniły, że trudno
dziwić się wątpliwościom labo-

sprawy

rantek w sytuacji, gdy nawet
iekarze nie są dokładpie zorientowani co do sposobów zabez.•
pieczenia się w ·czasie wykonywania · badań u osób podejrzanych o chorobę AIDS.
ł

tu kolejna wątpliwość: czy
ó każdYJn, kto !\ie po-

można

sfaplńskiego nie ogranrczyło się
jedynie do ęirzekazanla medycznych informac,ii. Podzielił się
także z uczestniczącymi ,w procesie, niejako komentując cał&
zdarzenie w łódzkim ZOZ, swoimi wrażeni,ami z wizyt w nowojorskich rszpitalach, w których powoli gasI_Ją ofiary AIDS.
- Tam mimo wielu ludzkich
tragedii - pawiedział - wszyscy lekarze na powitanie podają
dlonie chorym.

siada WY'niku testu, mówić jako
o chorym i unikać z n}.m kon·
taktu? Jest to przecież tak samo pozbawione logiki, jak traktowanie każdego zgłaszającego
się ·na przE!Swietlenie RTG jako

Sprawa nie jest jeszcze

gruźlika.

zakońezo.na

Opinia profesora
Andrzeja Stapińskiego
pytań 1 wątpliwos
odpowiedział powołany na

Na wiele
ci

świadka
pujący w

Sąd Prnc.y
wyrokiem z 25
kwietnia 1988 roku oddalił powództwo jednej z ukaranych
pracownic ZOZ. Wyrok jest nieprnwomocny i - 'pomimo, iż
zamyka przewód sądowy - nie
rozstrzy~ wielu
zasadniczych
problemów,
które w czasie
trwania sprawy zóstały pon1~zone.
Oddalenie powództwłł
jednoznacznie jednak rozstrzy~ '
ga kwestię, która, co jest najbardziej niepokojące, mogła budzić ...wątpliwości czy obawa przed jakąkolwiek chorobą
. licuje z etyką medyczną.

- a właściwie wystę
roli biegłego - prof.
Andrzej Stapil1ski - dyrektor
Inst:Ytutu Wenerologii w Warszawie, członek Swiatowej Ra~
dy do spraw AIDS. Opracowu ~
je on reg\Ołlalny program :zapobiegania AIDS dla WHO. Je'Wszyscy pqetchnęli,' ale lu - . go wystąpienie rozwiało mity
borantki, l?tóre odmówiły wyo ńiezbędnym wysokozakaźnym
konywania· zawodowych czyn- zabezpieczeniu. Boksy Meltzera,
ności zostały
ukarane naganą gumową odzież, buty, ·ma~eeżki
I pozbawione premii motywa- stosuje się jedynie w eksperycyjnej: Sprawa ta oprócz asmentalnych laroratoriach, gdzie
pektu ~oralnego zyskała taki?:e hoduje się kolonie wirusów.
BEATA SZUSZWEDYK
aspekt prawny, ponieważ jeMaseczki i okulary używane są
dna z ukairanych pracownic lapodczas odbierania
porpdu,
boratorium wniosła powództwo przy wkłuwanil.\ się ,J żyłę oprzeciw Zespołowi Opieki Zdro- Taz jeżeli u. ćhorych na AIDS
wotnej do Sądu Prący. Powódzwystępuje bronchoskop).a. Wy- two
wprawdzie dqtyczyło pe- stąpienie profesor.a Andrzeja
wnej sumy pleniędzy, którą ukarana straciła decyzją dyre. ktora ZOZ, ale tak napra\vdę
to sprawa przed Sądem Pracy
t oczyła
się
o co innego.
SPOLE'.l\1 PSS O/GASTRONOMII

•

Wyrok, 'który
zapadł miał
nie tylko - jakle
warunki bezpieczeństwa powin ny zapewnić placówki zdrowia osobom, które ze wzglę
dów zawodowych narażone są
na kontakt z -wirusem AIDS, ale także r::z,y , osoba, która wykonuje ten• wyjątkowy pod
względem odpowiedzialności zawód ma prawo odmówić pomocy medycznej. Przebieg procesu pobudził do dyskusji. Towarzyszyły mu publikacje pra\
sowe, które nazbyt często rez.y-1
gnowały z rzetęłności informac.li na rzPcz . niewątpli,\'ej atrakcyjności tytułów. Trzy koleTne
rozstrzygnąć.

w

ŁODZI

P O S Z U K U J E
,i\GENTóW
~o proivadzepia p~acówek gastronomicznych
(wskaz ,placówek do wglądu w dyrekcji).

\"'

Wymagane kwalifikacje: wyksztalcenie średnie
4-letni
staż pracy w gastronomii i ~iążecl!ka kwalifikacyjna kier.
zakł. gastronomicznego.
Szczegółowyc;h informacji udziela sekcja kadr Łód:!, ul.
Narutowicza 7/9, p. 316, te!. 33-55-31, w. 64.
3128 I<
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Przez dlugł ezas przy5łuchiwałam •ie tej r®mowie. Była ~
m>owie6ć • ich trenm?.e, któreio llie lubili. ni• am<>w'ali i od
którego nte spodziewali ale niczego luż więcej nauczyć. Mniejsza
o tó. kto ;ieat tym trenerem P „ w jakdm to klupię rzecz. cala ma
m!ejttee i jaklł dyscyplinę uprawiaj, cl Dlłodzi ludzie. Znam ocuwlście i nazwę klubu,; mam inne dane, aie ich nie ujawnię.
Nie o „rozróbę" w klubie bowiem chodzi. a · o problem - o
wza1enmy •tosunek między trenerem i zawodnikami.
Rozmawiałam z wieloma trenerami różnych dyscyplin i :& wieloma zawodnikami. z trenerami rozmawiał.am o zawodnikach, z
zawodnikami o trenerach. Wiem - i Więk&zość ludzi interesujących •i• sportem to wie - że między zawodnikami a trener~m~ musi byc wzajemne zrozumień!e, zaufanie, współpra~a. Jeśli tego nie ma - to jest źle, nie ma wyn1.k ów, są podejrzenia,
nieufność, kłamstw& i różne wzajemnie świadczone ~obi• dośli
wo.ści. Na przykład udawane kontuz3e.
- My gramy dla 1iebi• i mamy dobr• wynik!. Na ogół meda•
_
lowe - powiedział Jeden.
- A udawanie konwzji jest bardzo niebezpieczne, bo rcz się
Lida, a innym ra2.em naprawdę przychocfa! irać ,z kontuzją i to
moa kosztować zdrowie - dodał Drugi. .
Sa młodzi. Chodzą do 1zkoly. Nie wszyscy. Niektórzy już &lioń
uyli szkolę. Są, jUniorami. Trener P. jest nauczycielem wychowania !izYcznego w pobliskiej irakole. Tl'en~ w klubie łączy
1it 1 nauką w ,;;zko!e.
- Pojechaliśmy na mecz .,_ opowiada Trzeci - za eran icę.
l«?ha.liśmy długo, wyspaliśmy aię za wszys!Jkie czasy. Toteż .pierwszej nocy na miejscu nie ~paliśmy. Gadałem z' kolegą. :t,osta!em
J'lll to Ulkat"8111Y. Jak W["ÓCiliśmy, to wielu nauczycieli .pytało mnie.
co ~a tam narozrabiałem. Mieli do mnie pretensje. Mnie lłie
chcieli wierzyć. A PTZeCież naprawdę nic 1ię nie atalo.
Co mają, do zarzuceni.a trenerowi P.? A w-ięc, że jest apodyktyczny, że się nie liczy z iĆh zdaniem, że już ni·e może ich niczego nauczyć, że jest teoretykiem, a w praktyce nieroyt i;praw.
dzają 1i1t jego ~orie, :re jego treaiingi si\ nudne. .
- Każe nam trenować .ze starszym.i - powiedział Drugi. J•dnl się przykładają, inni obijają. Nic z tego nie wychodzi. Nie
roz.wilamy aie przez takie niby-treningi.
Trenują ł razy w tygodniu. Ale często trener 1<późnia się na
t1"ellln&. K!edyl to aię nawet spóźnił na ważny mecz... Było głu
pio. Czasem na kartce napisze, co mają robić i \vychodzi ~ sali.
- Tak te-i bywa na ,obozach - powiedział' Czwarty. - Nie
dnteresujlł 10 treningi, ma co innego na &łowie. My też nie
chcieliśmy takich treningów i t;hodzillśmy na plażę. Potem by_ły
kłopoty z !o11mą. Temer G., który o tyJD wiedział, sądził, ze
ior.sze miejsce l\aszej drużyny właśnie z tego &ię wzięło.
Chc11,, aby trener umiał dużo i umiał im to przekazać. chca. ab.v
był dla nich przykładem. Ale nie ,est. 1 to Ich boli.

Podobizna· trenera
grubą krechą rysowana

'

Co
. zrobić
ze starą

..

termin dost.awv
Zbliżał się
nowej kanapy i dwóch foteli. ·
- To dobne, że nie wpadLsc·ie na pomysł kupienia nowej szafy - śmiali się znajomi, l<itórzy wspaniale się bawili
naszym kłopotem ze starą krnaipą. ·

kanapą?
,.,
P-<!psula się nam kanapa.
czy
Zreszią diabli w1ed.Zą,
jes.t kanap.a, uy wersai.-11.a i
czym się jednio od d1„ug.1ego
różni? W każidym razie „byd1e"
to nie chciało się zamykać. Te1·esa wśdekała się przy każ
dym ścieleniu i domagala się
nowego sprzętu do spama. Postanowiliśmy włęc kanapę zreperować. Latwo powiedzieć, gorzej z realizacją. Specj.alliści od
reperacji kanapy domagali się
przywiezienia jej do warszt<łtu.
będziemy
czym
- A na

'°•

spać"?

nie nasz.a sprawa.
Odbyliśmy więc k.olejną nai po długiej,
radę rodizilnną
szczerej i pry;ncyipialnej dyskusji doszliśmy do wspólnego
wniooku. że prościej będzie ..•
kll{Pić nowy mebel.
. - Tak po prawdzie - przyto stara kanaznała Teresa pa .mi s.ię znudziła.
mebloPoszll.iśmy do Sklepu
wego, ale kan.ap akurait nie było. Trzeba byiło czekać. Czekachodziliśmy. Myliśmy. Znów
zirezygnuje,
że Teresa
ślałem,
ale ona upada się i dzJięki temu mieHśmy nową kanapę. I
na dodatek dwa no-we fotele.
pytała
- Cieszysz się?
Teresa i sama &ię cieszyła.
Na szczęście termin odebrani.a. nowej kanapy oraz dwóch
-

To

już

I tu pada poważne oskarżenie. Ponieważ 01e ujawniam ani
nazwy klubu, 81lli dyscypliny, ani tego•.. kim jest ,rysowany lak
1ubiektywnie portret trenera, muszę dlą petni tego obrazu i o
•Ym wspomnieć.
- On przez cały obóz był „nabąblowany" - powiedział Je• den.
- Kiedyś po meczu, to trzeba było i-O wnosić do samocpofoteli był odległy. Mogliśmy
odbyć kolejną na.radę rodzinną
du - powiedział Pilłty.
- Jak robie z wieczora popije, to rano, zamiast z nami trei przed:fslrutować wcale niebanować na obOzie, musi leczyć kaca - dodał Trzeci.
gatelny problem stru:ej kanapy.
- Tak.i trener musi mieć Pupila - powiedział nieoczekiwa- Co z nią zrobić? - pytaliśmy niemal zgodnym. chórem.
nie Drugi.
- Kto to jest Pupil? - zapytałam.
- Podarujmy ją lromuś !
- To jest kapuś - wyjaśnił Drugi. - Kiedy.ś sprawdziliśmy.
- Inter~ujący plan. Ale kowódpić
będziemy
kolacji
Opowiedzieliśmy przy Pupilu, że po
mu?ke i ookazaliśmy mu butelki po v.iódce pełne wody. W goqzinę
- MOlż.e weźmie Zdiicho?
po kolacji wpadł trener P. i zaczął szukiać wódki. Smialiśmy się
Zadzwoniłem do Zćkicha.
po cichu. bo wiedzieliśmy, czego szuka, ale butelek już nie
ci kanapa
- Ni·epotrzebna
.
było.
jeszc.z.e w dobrym stanie?
- A Klub? - zapytałam. - Co Klub na to? W Klubie n ie
- Dlaczego w .dobrym st.a•
wiedzą?
nie? - zainteresował się.
pojest
Klub
ni-c.
I
Pią.ty.
mi
~powiedział
Wiedzą
- Zepsuł się mechanizm do
dobno biedny, nie ma pieniędzy. Tak sję przynajmniej mówi.
zamykania i trzeba ją pokryć
Począ~kowo nie rozumialam. Co ma jedno do drugiego? Ale
czymś no'W)"m. Poza tym wszyoowoli okazało się, że po prostu Klub nie troszczy się o mło
'
dobre.
dych zawodników. Zajmuje • się tylko tymi, którzy ~raj4 w dru- • stik-0
powiedrz.iął
- Dztękuję
gj_eJ lidze i niczym więcej się nie przejmuje. Na przykład buty
jaik-0.ś kwaśno.
muszą &Obie kupować sami, Klub im tylko zwraca pieniądze. A
Inni też nie ehcieliL Zy'.z!o to
'
.z dresami to · już był prawdziwy skandal.
nawe·t doszedł ~i<> c·iek.lwwego
Mają własne dresy, ale są już stare, różne - każdy ma inny
wnio:Slm.
- - niektórym porobiły 1ię dzi\U'Y na kolanach, wite poucinali
- Jeśli taka ddbra., to po eo
nogawki. I wyglądają jak prze!S'ierańcy.
1ię jej pozbY'w.acie?
- A inni? - pytam. - Inne kluby też maj Il taki• trudnoeci
tA
tłumaczyć,
Próbowałem
ze sprzętem, z ubraniami dla zawodników?
T-eresie 1ię znudziła. Nie uwie- Nie. Inni mają piękn~ ubrania, ładne dresy, wygodne buty.
rzył.
Wszystko zagraniczne - objaśniał mnie Jeden.
/
• - Wyrzucimy Jl\ na śmiet
Ktoś załatwił dla nich dresy. Miały być nagrodl\ za dobre wynilkl - .zdecydowała Teren.
niki. Dla całej drużyny. Nie dostali. Ktoś ponoć widzia.l, jak te
Tego obawiałem eię najibM'dresy wynosili działacze. Pewnie paraaują w nich na działkach.
d2Jiej. Z~łerń -o radę J.uia.
Im natom.ias·t powiedziano, że dresy poszły do nadruku. Poszły
Oni teł mieli klo.po.t &e .tar•
i jakoś nie wróciły.
km11Pą.
- Na obozy - uśmiechnął •i• Trzeci - to j~imy najczęś
- Muaicie to f4'0lblć w nocy,
ciej w góry.
teby nikt ni• ~~lr.l. Noirmal.
- To macie dobrze - nie zrozumiałam.
ni• to u.'birooion•.
- Nawet bardzo - ucieszył •ie z mojej nai.w.n<i5cl Czwarty X.tomie. Wszel!lole 6mi•t.nlki
bo jeździmy do Wiśniowej Góry. Do Lodzi ' bliako. W k&Zd•j
prsezn.aczoo• ., na dtrobn• odchwili można -wpaść do domu.
Albe nad moru
- Raz był wybór ._ powiedział Pil\ty.
zlew t11k popad·lal. Jalk: el
pauje, te trzeba ~ić ·i riado Darłówka, -albo w góry. I oczywilci• p1>jechalljmy w tóry.
inStallować no'{Y, to nie wi·adoDo Wiśniowej Góry.
etacym. Na
mo, co robić H
- Czym to umotywowano?
- Bo \ już . tam byliśmy i wszystko znamy - wyjaśnił mi. I>J:uśm!e1tniik też nie wOOnO wyTZ.Ugi. - A na turnieje nie jeździmy1 bo nie warto i nie ma p1en1ę
Admin•i5traC'ja podipisu.je
cać.
umowy i: MPO dotyczące wydzy - dodl!ł.
- Kiedyś to chcieiiśmy sami zapłacić, bo chcieliśmy Pog·rać z
śmieci.
drobnych
WlO'ben.ia
innymi drużynami niż te z naszej ljgi - powiedział Trz~i Wprawdzie MPO nie wywil\ZUale nic z tego nie wyszło. Zresztą mlodsi_zawodnicy wyjechali,
.}e 11-ę należyeie z tydh umów,
choć nie było pieniędzy, Na nasze pytanie, dlaczeco tak •i• stalllle to jut Inna 91>rawa. MPO
' lo, dowiedzieliśmy się, że nam to by nic nie dało.
po prostu - · ni• ma czym
- Pieniądze, nagrody dostajecie'/'
wywoizić, nie ma pojemników,
- Dostaliśmy w nagrodę - powiedział Czwarty - ~eprki po
ludzi, ..a.mochodów l paJ.~iwa .
2.5110 złotych sztuka, które się na drugi dzień popsuły. Dresy
MPO w ogóle m„ kłopoty :r.e
grupie
też miały być dla nas w nagrodę. Jesteśmy w naszej
ma też
śmi~ciami, gd~ nie
na medalowych miejscach, ale nie moremy awansować z g·rupy,
gdzie tych śmieci wywoiić.
bo Klub nie jest tym~ -zainteresowany. Już ma wną drużynę w
.Najlepiej byłoby, gdyiby ludzie
2rupie „A" i musi to wszystkim wystarczyć.
nie śmieci1i. MPO miałoby jed- Ale możecie przejść do innych klubów?
waibne życie,
- Jeśli pójdziemy się uczyć do Innego mipsta, to tak
do
,.,..rócić
. Można zreu.tl\
wyjaśnił J«len. - Tu się to nie uda, bo Klub nie zgodzi &ię
na
przeszłości. Ptrz.ed -wojnĄ na trall$fer.
atan meble paJl!ło
przykład ;
- Co tr~ba zr&bić?
~i• w piecu i pożytek ri teg-0
- Komecznie zmienić trenera. My odejdziemy i n1e bę~eby'l, bo w domu bylo dzięki
my mieli z nim już nic wspólnego. Ale szkoda młodych chłopa
węgiel e!ę
temu c~ a
faaa:mo
tak
ich
będtle
P.
Trener
nas.
ków, którzy przyjdą po
oe:oczędzafo. Ludziom zachei.alo
talnie WYChowywał, nicze20 łlie nauezy, za tG akutecznle obrzy1lę jednalk postępu 1 mamy
.
dzi sport - powiedział Piąty.
dz.i§ cen.tratne ogrzewanie, ale
I tym stwierdzeniem chciałabym za.kończyć mojll relacjt. Mynie mamy gdzie apaJ.iić etacych
ślę, że działacze sportowi powinni zastanowić się nad smutnymi
mebli. Mo~e by ta'k wywozić je
uwagami młodych sportowców •. którym jeszcze o coś chodzi. Bi;>
do EC. I ta,m by aię paliło je
może akurat zdarzyło się to w ich klubie?
centrMr1•ie. On! majĄ tatkie ,dulatórych wez~tko
że piece, w
BOGDA MADEJ
1ię ~· Nle wiem, dlaczego
ni'kt de tel 'P01'Y nie wpadł 111a
·'
taki Wl!pmiały po.my~U

•i•

I

Mn!ejna ~-o pomy.sły.
M.ialem ttar• kl.nalJ;>I: I nie
co .z ll'lil\ :irobić.
wieó2'liałem,
Ktoś proponował nawet, 111by ją
ogło.szenie:
Daj
1pr2'Jeda~.
„Mam starą kanapę i oczekuję
pr01pozycji". Dałem. ZadlJwonila
i zwymyślHła
jakaś panienka
mnie, że jestem świntuch i czy
nie mógłbym zaproponować- jej
nowej kana„figli~migli" na
pie. Chyba mnie stać Ra nową?
Nie próbowałem jej tł.umae.zyć,
że chodzi zupełnie o coś innego. Inny·ch te1efonów nie było
Nikogo- nie interesował.a stara·
kan.a.pa.

NR 20 (1572), 14 MAJA 1918 R.

•

są

A mQże puścić plotkę, że
w niej ukryte jaki'eś skarby

-

wpadł

-

pom.rsł

na

Puść się

łem

sam! mu i G ien i·o się

Gienio.
poradziobi:aził.

Ogarniała mn;e czarna roz- 1
pscz. I wtedy Teresa wpadła
na genialny pomysł. Mamy takiego znajomego artystę Jakuba K. On ma malutki domek
na działce niedaleko Lodzi. Jakub K. akurat wyjechał :z. Lodzi.

-

c!a. tylko nieuleczalny ma1kontent może rozdzierać szaty nacoraz mme1sze
że
rzekając.
przyczyny pociągają za soba coraz groźniejsze nasteostwa. że
wystarczy czyiś niewielki bład.
abv zniweczyć_
czyjaś omvlka
wysiłek setek tysięcy innych osób. Ze to wszystko wynika z
snentralizowanei
nadmiernie
gospadarki. tdzie naciśniec;e
byle guzie2ka .w którymś z resortów powoduie lawine wydarzeń.
Pozostańmv iednak optymL,;tami. Niechaj błogim zadowonas świado
leniem napawa
mość. że wvstarczy iakaś tam
gumowvch
ilość naiprostszvch.
uszczelek. abv miliony metrów
sześciennych wcxly nie uciek:ily z kranów prosto do/kanałów: że wystal'SZY dot<;recić iep!ei dwie czy trzy śrubki. abv
60 Pl'OC. telewizorów nie wracało do fabryk w trybie rekl.:lmacii. nie antażawalo środ.ków
powierzchni
orzewozowvch.
·magazynowv-ch. nie oowodowr.utraoiei1 i
lo dodatkowych
kosztów. 'fen rcxlza i o.ptvmi7.mu iest przecież każd?mu dostepnv i na odwrót: i est to
"n iestety iedynv r;;>clz::i i op! vmiz.mu. na jaki nas ieszcze

stać.

WŁODZIMIERZ

KRZEMIŃSKI

'

na
{ kanapę
do Jalmoa K. Sieaz·mv teraz na no\vej kanapie.
pijemy p;wo i martwimy się.
co będzie .. Jutro wraca Jakub
K.
Wywieźliśmy

dzi.afkę

~

„

_. •. - . ''

?

• Zloty

•
interes

Lewym

- No i co? .Nie dostaliście
zezwolenia"! Tego się spodziewałem ...
- Mv też się spodziewaliśmy,
Ale licL.yliśmy na to, że odnoś
ny urząd, w myśl L.nanego przyslp\\ ia „co nie· jest zll.kazane,
jęs.L dozwolone" wy~.śni nam
że_ wprawdzie „\vszys'l:kieg9" ro~
okreśii
b1c n:e mozemy, ale
precyzyjnie r,;o my, mianowicie. możemy \ robic"? Chodziło
nam o urzędowe stwierdzel'l:e,
co może robić w Polsce pryczy
pp,edsiębior~wo
\1 a lne
Um1~1

z ciekawosci!

- M.v te) UL"ząd do dziś nie
umie nain ·odp:lw.edzieć. Urz;.id
us:ę. p::igubil w przepisach.
Pl'zeprasz.am za wyra
rząd żerne, niestosowne zapewne _:\
urząd z.głupia! i .,z.ąei'.tka ł " s'.t:,
rak mawiajri w Matopolsce.

zastępstwo

'· „„ . '

i- udzielać korepetycji?
zatem na kwe\vypelniastionariuszu, który
1iśmy wpisać: rodzaj dzialalzasięg
noki - , WSZYSTKO,
CALY KRAJ A
dzlała111a W PRZYSZLOSCI-TAKZE ZAGRANICA!
dacz

Postanow,iliśmy

-

Nagle
ZENON POROWATY

opiekować się dziećmi, budować

spółka.

•

Kanapa mu slę przrda Teresa.

powiedziała

tingiem. 1e§li wiesz, co ~ ma•
czy. Odszukałem paru przyja•
ciól. zsumowaliśmy nasz.e możliwości finansowe. i intelektuzabraliśmY
alne i z zanałem
jię•do roboty. Kiedy pracowaliśmy nad statutem naszej spół
ki z o.o. doszliśmy do \Vlliosku.
. źe nie możemy się ograniczać
do doradztwa, nawet szer-0ko
rnzun\ianego. Dlaczego właści
wie nie możemy się zająć pomasośrednictwem, handlem
'" ym i detal.icznym, lisługam.i
materialnymi i czym tam jeszcze? Dlaczego nie mielibyśmy
prowadzić jednocześnie kiosków
z hot-dogami. myć samochodów,

-

No

w.ęc,

Mego 'przyjaciela, Jacka A,

\1.

wielokrotnie po plecach. wy(ze wzgtęuu na
11·ykrztusiliśmy,
wzruszenie ISo nas ''-' gardłach ściskało),
zatem pytame
wykrztusiliśmy
- a co u ciebie, mój stary?

robicie?

Dokonaliśmy takiej ugody: zacz.111emy od czegok-ol wiek,
a \\" miarę rozszerzania dt.ia-'
uzyskiwali
-łalności będz~emy
kolejne znwolenia. Na razie
mam~· zezwolenie na doradz1\1·0 handlo1Yo-menedżerskLe 1
na impresariat art ·styczny.

idz.:e

- · Jak

ekonomiStę i cybernetyka spotkałem po długim, długim nieKiedy już zrobiliśiny
widzeni
s:ę
„niedźwiadka" i pokl€'pal~

co

int ·es?

- Wcale nie idzie. Na n.isze ogłoszenie w sprawie do:-adztwa nikt nie odpowiedział.
~1e marn,,y także żadnych artystów, którzy chcą powierzy~
nam organizację imprez. Chy•
ba weźmiemy w ajencję szalet
publiczny. Podpbno zloty interes.

krztusiliśmy

Czyto aby
optymizm?

jednocześnie

wytak jewestwydaliśmy
dnocześnie
chnienie i powiedzieliśmy jak
, jeden mąż - kiepsko, aj kiepsko...
I tak, jak

krztusiliśmy

ANDRZEJ KAROL

pytanie,

Coś

•

z iyeia ;

uprzedził
- A dlaczego? llJ.Oje pytanie Jacek A.

Usłyszałem niedawno 'Pl'ZCZ
radio z us-t wysokie.go dyimitarza resortu komunikacji, że okolo pieeiuset wagonów oasana
atol bezcZWl!llie
ż~ich
bo zabrakło do
bocznicach,
nich... misek klozeto-wych. Wiadomość ta nS!Peln.ila mnie rado.mym e-ptymi2!nem. Oto mamy
gotowych Diećc!zles1at tkładów
ouażenk!ch,

oiećdziesiat

ta-

--ltloh r>OCiltJCów rw.zy natychmiut na truy, Ul9Pl'awni orz.ewoz:r wakacyjne, rozladu1e
wszelkie nieznośne 1zczyt:r. a
do tego wszv.stkiego braik tak
maleńkiego glUPstwa -l- pię
klozefowych.
misek
c1Uset
z dni:.i
Przedeż to sie zatatwi
na dzień i tuż bedziemy mieli
w&paniały transport t>Mażer.s!ki I
To pmecież rado-sna wia'Ciomo~~. te tak balldzo mało dzieli nu od tak !ortunnel 1ytuacji I
Takich nader ipode.szają.cych
mamy co dzień nieczyta:m. te lekarze
bo
w azpitalach nie ooeruia.
nie mają rękawiczek i:(UinOwych. prosze bardzo: rekawiczka. iakże to niewiele. lak niewiele dzieli nM od dnia, kiedy Już weale nie beclzie trzeba czekać na ooważne zabieli
ch!:rurglcm.e, te no, może i!!!zcze umrze kilkanaście osób, ale
Już lada dzień nczni• 1ie zupełna Ka.nada.
wiadomości
Oto
mało.

„

blisk.1 jest dizlleń.
Myśle.
kiedy dowiemy 1i•. że IPOC!U i
nie ruszyły na truy. bo kolaJaTZom s.patłlY moodnle z braku
guzików. Będziemy wtedy 'l)e!nl azcze§liwego ;przekonania. że
oto Jm tJ'lko ~lka brak. a
WllZYi!ltkG bedzi• jek trzebL
l..tełnlF

eoru .blltel

.!ZCZeś-

- Sam rozumiesz, ceny, reforma, niech ją drzwi ścisną,
bida idzie. Oto „dlaczego"... j
- Jak zwykle niewiele rozum.ies:r. :r. dziedziny gospodarki,
pod oaobiste kłopoty podkładasz
„rzeezywiatość społeczno-gospo
darczą" i 1tać cię tylko na bezproduktywne, jałowe narzekanie
i wybl"z.ydz.anie. Wstyd:! 1ię! Japióra po!IliekĄd
ko człowiek
opinię pu)>licmą
kształtujący

powinieneś mieć pole ( widzenia •zorsze, większą orientację
i w ogóle nadążać za przemianami ...

- T-0 mi już: mówiłeś nieraz/
Powiedz mi zatem drogi przyjacielu, 'dlaczego także wykrzy~
knąłe:ł „kiepsko, oj kiepsko"?
- Z -zupełnie, innych powodów niż ty. Ja otóż narzekam
na mal.! postępy reformy, na
ooeratywność
niedo.stateczin•
naszych, pożal się Boże, menedżerów, na ospałość administracji.

To rozumiem, ale
pytanie dotyczyło raczej
prywatnych - zdrowia,
PQ<iZUCia, pO\~<>d~ia w

moje
spraw
samożyciu.

Właanie. Moje powosamopoczucie a także
z.drowie, zwłasZA:Za psychi=e,
Je.t u:zależ.nione od wahmków

-

No

~enie,

~polecmo-poUtycznych.

Zwłasz

cza ostatnio... Widzisz, postanowiłem zrotiić użytek praktyczny z moich teoretycznych wiadomości. Nie widŻiałeś mnie tak
długo, ponieważ wyjechałem do
Wr-0dawia i na terenie Dolnego
Sląska ~tant>wiłem uruchomić
pr.zedsiębioratwo,
saJmujĄc. Irlę

ro,

a raczej biutzw. eonsul-

R111.

Sławomir Łuczvńsld
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. Helgunda, cól'lka Hoka, z lu- • roZJbudzlł jej potądan1e ł dał wym bnegu ne&I Budk - beł
trodtl poła!~ na ~
bośĆ!ą
cl!ot}"kala
korony
niez.\vyklą ro1Jkosz. Owo więc
kotał przerażony. Korzy&ta- górze, atoezo.nej tr1Jem.a jezioraksiąż~j,
którą
u
osiem- przeżycie zaspokojenia n.auozyła jąc z mrozów zamierzają przemi tak, te tylko od &brony
dr&!esięciu
nLewoln4ików przy- · się okazywać na naj<rMlnlejsze być bagna I rzeki, a potem za- wschodniej w~I t>M lądu t>Oał.ał
jej ojciec .z Jumna. sposoby, to kirzycząc głośno, to ata'k.-ować nasz kraj. Helgundo, zwalał dostać się do głóW111ej
Do korony dodał
na
poruszaj!!tc mięśniami pochwy,. pa~uj do skrzyń swoje rzeczy. -hramy, wieści o panice, jaika
jej prośbę pięćtlzi·e&ięcl\!
obficie / wydzielając
miłosny
T<> jedno nam pozostaje. Ucie- zapa;nowata na dworze Helg,unzbrojnych najrpjtów, wiele hafśluz, wywracając gałk.aiml oczu,
kać do Jumna.
dy jak krople \'(r<)dy z dziwratowanych czepców, kaftany z
spazmując lub
wyginając mu
- Dlaczego? Czy Mardowi~ wej beczki powo11 przenikały
jedwabi•u, slllk:nie w rozmaitych
ciało w luk. J J·eśli nawet na
pobra!lą zdobyć .Gniazdo?
na dwa pod.grodzia, potęgując
kolorach, barwne w<Stęgi I pa- początku udawała, z czasem w
- Są I.eh tysiące. To dzicy strach przed Maroami. Kupcy,
sy nabijSllle guzami :re złota,
rzeczyw!.stości
mocno za<izęla. ludzie. Kobietom obcinają pier- handlujący woskiem 1 skórami,
zlot.e szpilki, naszyjniki z gindoznawać rozkoszy 1 t.ak 911nie
si. Ptoczą Gniazdo i weZlffil\ gorącxkowo bud01Wali
sanie,
taruu i •rebra, 1tiLka pair zl-0ją ok.azy-wać.
P-0jęla równie!,
naJf głodem. Nie mamy soli, Zlo;tnicy swoje skarby zakopytyeh kolczyików, .wielkie I małe
brosze z drogimi • kamieniami, ZBIGNn-;"\WĄ NIENACKI
, cztery złote pierścienie oraz
.1.1:1
kilkanaście pooderek z pachni-

•

„.

,..

~ k.omniaoł„ Mt.a.la na wiloeach lpliążęc11 · korooł.
11& 110bi• pluzcz książęcy, purcały·mi iodzlnamł ~ pp
haftoiwainy
złotymi
komnaitscb ogolocaByob • ko- purowy,
bierców, & futer I oo Mmliej· n!órni. ;~d lclt przybyciem
szych ~rzętów. Miała ni.ado- wyjęła z puzderllta dwa złote
p{erścleni• i
tnymala je na-maść, że w Jumn!• n,~ czeka
Jl\ nie dobrego. Nw ueierzy •W<lijej malej dlonl.
Obydwaj byli rośli, j-asnowło
Hoka jej powrót,~ ba.r•1. ubrani w kolczugi i żelazne
dzo azybko wyda 11\ za mąt za
nagol.enniki. Na z.naik szacunku
jakiegoś prootaclciego jarla alibo
~jęli hełmy z kr-owlmi
a:ogaktóregcllł s bogatych kr.w:niaków. Glzurowi zM po proim& mi. Po Gi2uirze za.jmowaM na.Jutni• glowfł N ło, M nie po- wyrl;saie miejsce wśród woj-ow·
nl<ków Gnl.azdia.
- Glzur okazał 814 tahórzem
(1) . - obwleśo!Ła. - PoetanowJlam,
f» nigdy jlUŻ nie 'Wlpu.sz.czę go
do awojego l<>M. Wy dwaj bę
dziecie odtąd. czuw.ać pr:TJed
dr7JWl..aiml mojej komn.aity. A
jalko mak., te daJ11 w.am "takli
wladzł, pr.zńmlijei• od• mnie
te dwa pienłclenie.
- Co . mamy oozy1144 ld7
O!!llUI' wr6c! 1' - zapyta] JBMiezolt o twairzy t.ak młodej ł
plęknerJ• .tie He1CU111da j·ud: wle4&1-ałia, M
jego
pi~
wlaróboe d.opuści do .-wego łoi&.
- Wprowad.z.ieie
go przed •
Poznania, Gniema i K~zwicy, ale bunt możnych
moje oblicze, ale nie odstępuj
spowodował jego rozbicie, ostatni zaś z Popiołowłosye'h
cie ani na mrok. Był odważny,
- Golub, został zamknięty'w wieży na Ostrowiu
.
gdy trzeb.a się było rozprawić
· z PoipiołowlOS)'lm, bem-adnym
~dnickim. Po kraju błądzą bandy Lestków, to jest ludzi
s~oem. Zmusił mnie d<> tego,
nienawidzących władzy·'książęcej i miłttjących
abym ewego męża u,mknęła w
anarchiczn,ie pojmowaną wolność. Dago staje na ich
więży.
Byl też odważny, gdy
czele, nie przyjmó.je znienawidzonego tytułu księcia,
chwytano niewolnilków z moje-.
ogłasza się Piastunem, to jest opiekune.m i wybaw:cą
go ludu' I sprzedawano ich d,o
Jumna albo do G«ian.a. Zląkł
ludzi uciemiężonych i ·biednych. Jest to tylko swoisty
1ię jednak
Mairdów, których
katnufl~ż, gdyż w gruntie rzeczy dąży on do władzy
jakiś' Piastun
~ok.1>n.ał, mając
absolutnej, pragnie pokonać zbuntowanych możnych ł
tyllko stu ludzi.
scalić rozbite pąństwo, a także poszerzyć jego granice.
Za.nim poW1róclł Gizur prowadząc :ziraboiwane
po wiosW jego plany wtajemniczony jest tylko uratowany przez
kaoh ~ziesięć •k-0nl, komnaty
niego z niewoli ·były mnich, Herlni. On wie, że Dago
dworu wyglądały jak d.?-wniej,
Piastun pod hasłami wolności dla ludu zamierza pokonać
Hęlgund.a przyjęła go w wiel1
przeciwników i stać się absolutnym władcą. Są to '
kiej sali o ścLanach obwieszonych skórami dzików. Siedziapoczątki tworzenia s,i.ę władzy _feudalnej; zamiast seniora
ła na tronie w swojej książęcej
rodzi się na naszycQ. ziemiach tytuł Piastuna, ,biorącego
koronie I w najpiękniejsz.ych
w opiekę każdego, kto tej opieki potrzebuje, ,żądając
szatach. Po raz pierwszy w ży
w zamian służby i posłuszeństwa. Powieść opowiada o
ciu poczuła się
prawdziwą
mechanizmach władzy, która na początku działa pod
władczynią I na myśl o Gizurze, jej male usta bladły ze
hasłami woln;°ści, aby potem przerodzić się w tyranię.
zlooci.
~
Gizura przyprowadzili Jaszczołt I Hodon. Kazali mu uklę
knąć na jedno kolano. Jednocześnie pozwolili, .aby świadka
mi jego i.i.pokorzenia było po' nad
trzydziestu
Normanów,
którzy wypelnHi niemal całą,

dłami.
Koronę
stanowiła
szeroka
złota obręcz z obsadZJonymi W

/

~-'-·....-..=„„
cl~h
•tajłn,!Mb.
•Jcuft&a

niej nmaragdami. Pięknie wy&lądała na bujnych
kasztariowyeh wlo.sa.ch Helg~dy, a gdy
włożyła jeszcze 'katt.an i purpurową
suknię,
purpurowy
płaszcz przetykany ~łotyml nić
mł1 tym bardziej uwydatqiała
~ię niezwy-kile ja.sna karnacja
jej twa..rzy I azyi. MLała Helgunda Wi&~k.ie niebieskie oczy Rozpoczynamy druk n tomu powieści Zbigniewa
i ciemne brwi, usta małe, peł- N. ienackiego p\. „Dagome iudex", prezentuJ'ącego jego
ne, drobne dłonie i chyba·
nie było, Jak t.o sobie często 1iteracką hipotezę o powstaniu Państwa Polskiego w
wyobrażała,
piękniejszej
od drugiej połowie IX wieku, a więc prawie na sto lat
niej ·kobiety na całym świe~ie. przed przyjęciem chrześcijaństwa. Fragmenty I tomu
Urodziła '4zieck.o, ale zaraz ' ie drukowaliśmy w ubiegłym roku; warto jednak
oddala mamce przez. oo piersi
•
jej stały się jeszcze większe, przypomnieć jego treść, przedstawiają<:ą dzieciństwo
jędrne i krągłe. t'laga wydawa- i młodość głównego bohatera, Dagona. Urodzony w
.
la ~ię sobie piękniejszą niż bagnach Noteci z matki karlicy i ojca olbrzyma Bozy, ma
ubrana w najwykwintniejsze on rzekomo pochodzić ze starożytnego rodu Spalów,
1tr-0je i żałowała, że tY'lko Gi- którz~ zapadali na chorobę 2!Wan'ą ,,żądzą czynów".
aur, dowódca jej najmitów.
„
•~i wzro1k tą nago5cią. Jaikże Wychowany w świecie magii i czarów młody Dago,
~często nienawi<lrz.ila go za to; ogarnięty ową dziwną chorobą wyrusza w świat, aby
że był o nią ~ihd·rosny, rzad1ko zostać władcą. Po wielu przygodach dociera do Bizancjum,
s·ę zdarzało, aby wydawała ucz- gdzi_'e interesuje się nim cesarz Michał i uczy sztuki
ty w paradnel sali książęcego
dworu. gdzie siedząc obo<k Gi- rządzenia ludźmi, aby mógł w przyszłości na Wschodzie
zura chwytała pełne pożądania wśr8d północnych Słowian stworzyć pańs 1two zdolne
/1pojrzenfa rńotnych I wojowni- przeciwstawić się nieusfannej inwazji Franków,
ków, nic bowiem nie sR,rawia- zagrażających interesom Bizancjum. Wysłany z taJ'ną
lo jej większej rozkoszy jak
.
podn,iecanie mężczyzn. Gdyby misją do króla Ludwika Niemieckiego, zostaje Dago
nie Giizur, oo noc przyjimowa- . zdemaskowany i musi uciekać w swoje rodzinne strony
·laby ;w sw,oim ł-0żu innego nad Noteć. Tu dowiaduje się, te książętom
mężćzymę, nie oddając mu się Popiołowłosym udało się już stworzyć państwo w obrębie
od ra;u, lecz swoją nagością
· ,
budząc najpierw aza,leńcze pożądanie I coraz. większą zuchwałość at do UJtraty
rozumu,
do momentu, gdy rozwścieczo
·. I
ny żądzą brał ją gwałtem.
Miał ją jednak tylko Gizur i
niekiedy myślała jak go Uo!Wląć
ze sweg9 życia; przebić sztyle~m lub otruć. Tylko kto wów-,
czas okazałby dość męstwa,
aby chronić Gnia.Zdo, trzymać
w
wieży
1 Pop!ołowłosego
i
wspólnemu ~iecku, jej I GJzura, dać w przyszłości kor-0nę
książęł:ą. -Kto pokonałby zbuntowanych możnych, Powałów
z Kn.!!ZWic' I Duninów z Poznani. którzy - jak to słyszała
- także za~wHi dla siebie
kslążęee korony.
Gdy Gizur
ukorzy Powalmv i Duninów.
wtedy - uprzednio kazawszy
mu zabić Popiolowtosego
ona poda kochankowi trujący
napar re sromotnika. Wówczas
o jej rękę zabiegać będą potęż·
ni książęta, słać. jej dary, zdobywać no\ve kr!łje, a ana każ
demu porostawi nadzieję i da
jedną n-oc. po której zacmle za
nią tęSki!lić i wałczyć d1a niej.
Tak czyniąc powstan-ie\ wolną,
co noc mają<' iinnego kochanka.
a jej Jmięstwo stanie się królestw~m.
,
że mężczyzna dochodzi do roz·
. Mając ·trzynaście
lat już
koszy prędzej niż kobieta, dila1
·
zwracaŁa uwagę swoją U·rodą w 1 tego zaczęla b~e obrerwocałym Jumnie.
Na biesiadach, wać twarze poruszających się
które urządzał jej ojciec, niby
na me.1 mężez.yzn. Sciskając
to dla dziecięcej zabawy, lubimięśniami swego
wnętrza ich
ła siadać nA· t<:olanach gości jej
członka czuła, gdy zbliżają się
oj<:a, prreważnie bogatych 1 kup-_ do spełnienia I powolii posi.a.dla
ców i wielkich piratów, I sprasztukę doprowadzania siebie do
, wiało jej pdyjemność, gdy porównoczesnego
osiągania
z
przez ·ci-en.ką sukienkę, ·pod
mężczymą roZkoezy
alboiwlem
swymi dziewczęcymi poś1adlk:a
podnlecalo jll podniecenie m~
ml czuł.a jak pręży się męski
czymy. Odtąd poeiadla w.7.e~q
członek.
A gdy we?Jbrał jak' wla.th' nad mężczymami, któ)tołek chichocząc zeakakiwała z
rzy przy niej C21Ul1 •I• praw·
kolan I siadała na kolanach !indziwyml I wspaniałymi konego mężczyzny. Podobnie czy- chankami. I będąc nawet z lnnił.a także z własnymi starszy.nyml kobietami zaws7At za nill
mi braćmi aż jeden z nich,
tęsknili.
gdy ojca nie było w domu, zaZima była nie..pakOljina. Glwl,ókł ją efo .siebie I nieprz.yzur gotowa! wojsko do ostato.fnny z pożądania. zgwałcił.
tecznej roz.prawy z Powałami. nie mamy za.pa&6w zboża, nie wali w ziem!. Cena sań I konia
Wt.edy to doznała rozkqszy I W Gnieździe zaczyn.alo brako- mamy wędzionego ml~. Nikt w.z.rosła czterokrotnie. Kto ponie sp~ewal •i• oblęMnl.a.
odtąd ty~o
gwałt
dawał jej
tiadał jakiś
majątek
i cenił
wać soli. dlatego sprawa poko- DJ:lmy Im okup.
prawdziwą przyjemność. Pojęła
swoje życie, prag,nął dol,ączyć
nania Powałów wydawała 1ię
- To go we:mnę, lee.z nie dotakże jeszcze jedno. Gwałt .da,·
naj.pilniejszą. 1 Ale
do orszak~ Helgundy, który
Krus11Wic,
wał przyjemność nie tyłko .jeJ,
podobn,ie 1ja'k Gniazdo byilo Po- trzymają ełowa. To kocwwni- mi.al być po drodze broniony
ale· opór kobiety powiększał ·tężnie obwałowane przez Nie- cy, HeLgundo. Na .airkanie poprzez dwu.s,tu zbrojnych. Gizur
podniecenie mębczyzny. Ludzie,
lubów Popiołowłosych. Oblega- prowadzą cię za swoimi koń zdecydował, że w Gnieździe
mi.
Zginiemy
tu
wszyscy.
Co
którzy ją otaczali zazwyczaj
nie grodu Kruszwic nie miał-0
pozostanie tylko niew1e~ka• zacię obchod,zi Gniazdo? Jesteś z
rzadko pytali kobietę o to, czy sensu i tylko wal:ka w polu
łoga złożona z samych LendiJumna, a ja z Foni. Uciekając.
kh pożąda; brali je nie intemogła dać zwycięstwo. Co noc
có.w; ich to przeznaczył na
resując się przeżydem kobiety,
w swoim łożu Helgunda i Gl- oc.ąHmy życie.
strawnie. Biedniejsi, pozbawieHelgunda zaczęta pakowa't ni sań i koni, zamyślali uciedlateg-0 przeważnie mieli je :our zastanawiali &ię w jaikl
twoje
~y
do skirz;yń podnieruchome i bezwładne ja.k sposób wojska Powałów w,wakać w lasy
i zamie52Jkać w
zimne kłody lub· trupy. Ona bić :;; grodu · w pole, aile nie różnych, kowalom kartano podziemiankach, ale sut"owa zima
kuć konie i wyszyiJt-0wać dziebroniła się dopóty nie Poczuła
przychodził im dó gło-wy: taden
i d1uże śniegi odwlekil.ły te zasiątiki
eań.
Na wyobrażenie
w sobie męskiego członka. Wte- rozsądny pomysł.
miary.
dy nagle zaskakiwała mężczyz
Mardów, nleu.stra.szooy Glzur,
Aż ~ewnego dnia nagle do
Osiemnaście sk!r,zyń z dobranę swoją prremianą. Zaczynała
lmmna.ty, gd2lie Helgunda bia- _ mężczyz,na ogromnego wzrostu
mi Helgundy/ze.niesiono d-o s.ań
okazywać
gwaltownie swoje łymi palcami pieściła sWC>ją I wielkiej sUy, aż trząsł się z
przed dworem książęcym. Rża
Poźąd.amie I swoją ro2lkosz, calęku I jego strach udzieLal się
koronę, gwałtownie wbie.gł Giły i tupały konie dwustu Norłym ciałem towarzyszyła męż
He1gundzie.
:ziur i padł przed nią na kola' manów. Lecz w nocy spadł
czyźtiie w drodze do miłosnego
na. Nie jak kochanek, nie jak
- A Powałowie? - spy·tala śnieg, padał przez cały dzień
szczęścia. Mężczyźni mieli wraGi..zura.
wódz, ale jak przerażony woI znowu całą noc, na d·rogach
żenie. że są jakimiś cudowny-,
jownik przed swoją władczy
' - Też SZY'lrul11 się do ucle-cż
potworzyły alę tak ogromne zami dawcami rozkoszy, a nic
nią.
ki.. 'Tylko Duninowie myślą, że spy, że o wyruszeniu do Jumna
tak nie pr.zywiązu1e mężczyzny
- Otrzymałem wiadom~ć. że do nich Mardowie ni·e oojdą.
nie mogło być mowy. Skirzynle
do kobiety jak świadomość, że ty5iąee Maroów obozud• na le~za ogromnych obwałowań
pozoetały w .an~ach,
odipr.zęg-

-

Co wiesz. o Marda.ch '! -

go Helgunda.
Zos'taJ.i pokonani - odpowiedział, czując, 2e grozi mu

zapytała

-

/

śm.erć.

- Czy to ty tego do~onałeś1
- Jakiś Piastun.
- Mówłono ml, że miał tylko l!tu wojowniików, gdy ty posiadałeś aż dwU&1nl
dzielnych
rycerzy. Jesteś tchórzem i nie
moż~ dłużej

Rlf$. Ja.nmz

Szymański-Glanc

.

obroftt4 bi.-twa H~dy.
/
r
Ylk uwla po komnatach, ldsie rozlega! się pl.a.ez
jej chorowdtego Aalaka, którym
opieikowała się Miłka z karło
watego rodu Zemliin.ów, usły
&za.la na. podwórcu
głośne
o·krzyk:i. Wybiega na śnieg i
mró.z. z gołą gJową, w prostej
sukni, nawet bez futrzanego

tram

*

płaszcza.

Zobaczyła ·parującego

od jazdy konia i · Jaszczołta.
jedńego z tych, co pochodzi1i z
LEJ12diców I sł~yili jej wie~nie.
- Księżno skłonił
s"ię
Jaszczołt.
- Niejaki Piastun
na czele stu Lestków pokonał
Mardów i zmusił kh do odwr<>tu do Panonii. To pewna
wiadomość. Tak samo
pewna
jest wieść, że D~i1cie Kobiety z
Kraju Kwen, zniszczyły Pl~k
na' VLsuli I spaliły port, którym•
dotąd
spławialiśmy
zboże do
Gedana.
Zaci15nęła
usta i z.apyta!a q
Gizu.ra. Powiedziano ·jej, że
wczesnym rankiem wy.ruszył d-0
wiosek, \aby zabierać konie.
Rozkazała
więc służbie i wo,
jowntkom,
aby na powrót
wnieśli jej skrzynie do dworu
l wezwała przed swoje oblicze
J au.czołta l Normana !mieniem
Hodon.
I
Zastał! ją w obdartej • dra-

\

t

crzewodzić- męż

czyznom. · Zasiądziesz w sali
kobiet I będziesz prządł ką
dziel.
Z ponad trzydziestu. męskich
gardzieli wydobył się śmiech
tak głośny, że a.ż ogłu-sźający.
Ale Helgunda da~ znak ręką,
aby się uci&zyli.
- Gdzie jest mój mąż, Golub Poplołowlosy, prawdziwy
władca tego k.raju? zapytał&
G!zura.
- Nie -w:iem. Był w w:eży
na jeziorze Lendiców. Znil.mął ...
-::: Zjadły 'go myszy?
Z znowu śmiech aż ogł.us.zył
wszystkich.
Helgund.a
pokazała
puste
miejsce obok swoj~go tronu.
ram kiedyś stał zloty tron Popiołowłosego. To bowiem pojęła
tej nocy swoim kobiecym rozumem, że. źle uczynna za.myka·
jąc męża w wieży. Sam.obna I
piękna
władczyni zawsze bę
dz;e zd~na na ł!l$kę kochanka
takiego a.ak Glzllll.', czy innego
w rodzaju Ja.sz.czott.a lub Hodona. Inaczej- om. być. gdy
na tronie Ullłiada mąż, tym lepiej jeśli jest stary I niezdolny
do miłości. To n.a nie'go można
zwalać
każdy błąd,
a sobTe
przypisywać każdą zashrgę, kazać usunąć
niewygodnego kochanka. a i.nnego obsypać łas
kami. Dobrze też jest, kiedy
na tronie zasiada władea z
krwi prastarej i tutejszego ludu, a nie obcy, jakiś Norman,
gdyż obcego łatwiej <Się nienawidzi.
•
- , Jeszcze dziś mm;i s'ę tu ·
znaleźć drugi tron dla władcy
tego kraju - o.świadczyła po"·or i i uroczvściC? . ~ Mi:ił ś
Gizurze tajne 'zamysły, aby · samemu
zostać
bu . księciem.
Uwięziłeś
ks!ęcia
Goluha w
wieży, a mnie
uczyniłeś bezwolną. Znatą.zlam jednak obronę w
wojownikach wiernych
mojemu ojcu. księciu Hokowi.
Za to, ż-e stanęliście po mojej
stronie - twr6cił1l się do NQlfmamów .:. . .:. podwajam waim
żołd.
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