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- Ten drugi warunek nle jest niezbędny,
narzekaniem. JeieU ie- - - Oleszt sit a na.ueso ponownego spotkania,
wierząc, że rezultat dzisiejszej rozmowy będzie
za mali. aby zmienić od
natomiast Inwencji trzeba faktycznie sporo. Ale
równie trapufący dla Czytelników.
komu z rodaków jej brakuje? Obecnie zamiast
razu
sYStem. stwórzmy aobie
- Ależ ja po tym ostatn .m pana materiale
na razie własny
bank! Sala
uprawnień,
uciążliwych
kursów, egzaminów,
nie tebra!em najmniejszych .. wyr~ów" krytyki!
mistrzowskich papierów . wystarczy chęć · i
orzyiela te słowa z zainteresoNawet od mych zwierzchników...
waniem. Tak mu się przvnaJwspólnik. Spółka jest doskonałą furtką: biblio7
mnlei wydawało. Dopiero póź
- Ja tei nie! Wręcz przeciwnie, wielu Czytekarz z fryzjerem spokojnie zakładają spółkę
telników eh waliło nas za podjęcie tak zwanych
niej zrozumiał w pełni, te jest
świadczącą usługi... hydrauliczne.
Obaj mogą
trndnych tematów, a pana - za szczerość i
to nowe w:vzwanie.
być zupełnie „zieloni'', fachowców
do pracy
- Nie miałem olśnienia bezkompromisowość ·w uchylanin rąbka zawosobie wynajmą.„
tłumaczy
dziennikarzowi. dowych tajemnic. Zwłaszcza tych dotyczących,
- KJanla się „duch" reformy: je§lł mają
ANDRZEJ GĘBAROWSKI
Nie był to znowu taki nadzwywykorzystywania anonimów, donosów, działania
chęci do pracy, talent organizacyjny, a mlugł
czajny pomysł. Takle I inne t><>specjalnych „brygad podatkowych„.
hycraullczne akurat 1lę przydadzą, to nlechte
my.sły atają sie teraz do DOmY- Rozumiein, że na dziś też pan przygotopracują w spokoju.
łlenla ..
wał jakieś efektowne, bulwersujące opinię pu- Ocz.vw:śt'le, ocrzyiwiśołe, j~lJi jeszcze pła
bliczną pytanka?
cą podatki...
Bankowe trio w natarciu
- Dlaczego zarn bułwersująceT Ot, z tycia
- Czyżby powstałe w l..odzi spółki 11le WJ•
W końcu września 1988 roku
wzięte. Takle spółki choćby, równiei te s ona dobre w 1987 roku. gdy w
wlązywaly !I~ z łych powlnno§cl?
Januss Łucki,
nies'J)OkoinY
pomysł iest w ogólnyeh zaryrranlczoniii odpowłedzialno§clą.
trójke (wraz z żona P. Zieliń
- Umiemy się · przypomni~ to nie w tym
duch z Lodzi. wystawił na DI"Ósach przy.1totowany. Pora woroskiego. ekonomistką)
usiedli
be kierownictwo Narodowego
wadzić go w ezyn, Podefanu1e
nad własnvmi tezami do II,etaBanku Polskiego. Jest to oróba
tego .. bankowe trio": na czeJ:>U
reformy
gospodarezel. sie
s:r.czerości. która WYkate.
czy
le Jantis1 Lucki - dyretktor.
Narodził się projekt jednolitego podatku od dochodów zarówno dla
Stworzyło to wSJ:>aniałą okazie
bankowey s11 nat>rawde za rektóry dobrał sobie do 1>0mooy
do
WY!l)racowanla
wSPólnych
ministra, jak i rzemieślnika - tyle. że podstawa byłaby inna.
forma I konkurencia. Jak n~
dwóch kompanów: zna.nego iui
?>OJ?ladów. dotvezącyeh zwłasz
razie. t>róba ta wY'l)adla nel(aazytelniJrom Pawia Zlelińskłe
cza SDOS<>bów osl11gnlecia rówtywnie: konlrurencja, o\1V'S'UlI11
ro -· instruktora
Komitetu
- zda111 sie mril~
szefowie nowa~ rynkowej oraz 1>0lltriti
Dzielnicowego PZPR na Poledochodów I cen.
NBP - ale tylko na n&SZYt:h
siu. oraz MacłeJ&
Lapet12 .... „.........
• ___ ·
Ot>racowan.le
łm
warunkach.. - Jakie to wakierownika w Za1ldaidz:le Energ..,
W'SJ)Om.ina
J.
l.uckl
DOS:zło
run~I? ai>rtacie naństwo. · tyeznym Lódi-Miasto. Ten oszY'bcle1 I, łatwiej. nit nraea stami. kole~a ..szefa" jeszcze
Ależ to prOl!te I Takle. którYeh
.
;
„
. ' '.
~ -, '
t „ '_,,.
.
'
„~
nad programem PZPR. bo mimo
nie można spełnić!
ze studiów. pracował prze.z au
WSZYStko były to tylko teZY.
pewien w NBP. Wyniósł stamWysyłali ie. ®zie popadło. róNie miałem olśnienia
Rozmowa z LECHEM MALĄGFEM ~ wicedyrektorem Izby Skarbowej
tąd ciekawe
srpO<Strzeżenia, a
wnie! do Komisj1 Planowania
Drzecie wiSZYStkim -4l?lajomoścl
w
Lodzi.
pr.zy
Radzie
Ministrów,
~ie
NiespokoinY duch
Janusza
z klientami baniku, którzy motrafiało prawie 300 u~obnyeh
l.uckiego obiawil sie bodai oo
gli sie teraz okazać sojUSZ111i:kaopracowań. w wiekszośel St>Oraz nierwszy przed X Zjazdem
mi. Cała trójka stara sie zrerządzonyeh nrze.z lnsta.ncie parPŻPR co bvło o tyle na miejsztą nawiązać iak
najwiece1
- Och, jui V-le na ten temait powlediziano
problem. Sytuacja jest jednak nieco dziwaczna.
tyjne. Nleliezne tylko oowstały
scu. że iest on (J. Luekd - nie
kontaktów z dyrekt01raml nrzedI napisano.
Proszę spojrzeć: obowiązek podatkowy związa
w
zesoolach
nieformalnych.
tajego duch) ak1ywny.m członkiem
siebiorsbw. dwoi sie i ~rol. aby
- Chyba Jednak nie u dużo, bo wdll\i o
ny z rozpoczęciem działalności zgłosiło do nas
kich właśnie jak Janusz l.ucpartii. a swego cza.su piastował
zarazić „bankowym" oomysłem
wiele szczegółów dotyczących między innymi
w Lodzi i województwie około 40 prywatnych
kl
I
małżeństwo
Zielińskich.
tunkcie sekretarza or~anizaell
ich zawiązania dopytują się Czytelnicy w lisiak najw\ecei W10łvwoWYch ospółek, natomiast w sądzie
zarejestrowanych
Tezy nrzywiodły Janusza I.ac·
zakhdowei. Wtedy. w pierwszej
s&. Stopniowo. ale udaje siei
tach I telefonach. Poza tyJD mnie
ln*eresuje
jest blisko.„ 200111 Sąd interesuje w zasadzie
kiego na pomvsł z
bankdern.
połowie lat 80-tyoh. właCZYł &le
Dołącza wkrótce Paweł Wyrspojrzenie na problem spółek od waszej strony,
wyłącznie
zgodnqść
11tatutu organizacyjnego
Prz:vwiodły w !losłownym senw działalnoś~ samorzutnie uwas, radoa prawny
z LZPB
przedstawicieli fiskusa. Jakle Il\ na przykład,
spółki z przepisami kodeksu handlowego i już
sie. bo obai panowie przy:n~e
„Uniontes.", zaprawiony w nletworzone.1to zespołu. pracuiaeezdaniem pana dyrektora przyczyny gwałtowne
nowa firma jest zarejestrowana. Powinna zaśli projekt tez na ubie1doroczne ,
go nad własna wersia progradawnY'Ch bojach
z Bankiem
co wzrostu liczby zakładanych spółek?
cząć działać.„
&Potkanie akt:vwu w Komitecie
Handlowym SA (sprawa była
mu ziazdowego PZPR. Biedziło
- Ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na
- Czyli zglosi6 1lę do urzędu skarbowego.
Lódzkim PZPR, pragnąc je zasie nad tym prawie 10 osób. oszeroko opisyiwana w prasie wiele rodzajów prywatnej działalno~ci, róż
Rozumiem: Ale mogą mie6 przecieź
Jeszcze
„Uniontex" wygrał ją z banJ:>reżentować szerszemu ogółowi.
żywionvch oersoektyWa radYnego typu obostrzenia, jak choćby obowiązek
masę problemów związanych z taktycznym ros•
Obeoni na tym gpotkaniu dn'ekiem). Dołącza również
katnvch przemian w itosoodarJan
posiadania specjalnych kwalifikacji. Jest
to
poczęciem pracy: mogą szuka6 lokalu, kupowa6
ktorzy (dodajmy od razu. ie
Bedna-rek, dyirektor tomaszowce I J:>aństwie. Był z nimi !"atakż~. na;prościej mówiąc, możH,wość zarobienia
meble, przeprowadza6 remonty, poszuklwa4
Janasż l.uckl był Jut w
wel Zieliński. którY
bm .sikich zakładów „OhemiteK-Wl- w łatwy stosunkowo sposób }akichś tam piewówczB.1
pracowników I tak dalej.
stom". znany ze śmiałych '))Oczade dyrektorem ekonomiczszvkował sie do.plero na stUdia
niędzy, obchodząc czasem niewygodne
prze- Tak, tak. Ale musimy Śprawdilć, czy przy·
nym l.ódzkich Fabryk Mebll)
glądów I proref-0rmatorskicll i·
ekonomiczne. Obaj l)llnowie zapisy.•.
padkiem niektórzy ze „spółkowiczów" nie trak·
nlcjatyw. W jego osobie orZYwarli bliższa znaiomość . Na lanarzekali ~lośno na nieWY.llod- To ciekawa koncepcja, spróbujmy jJl nieco
tują tej formy działalności jako swoiste1 przy•
sztv Łódzki
Bank Rozwoju
ta. iak sle późniei okazało.
nY I niekorzvstnY dla nrZed1preoyzowa6.
krywk!...
Spółka
AkcyJn&
(taka
nazwe
I
Wspólnde dyskutowali. nisaslebiorstw system
Unansowo- Duże jeanosł!kt przemysłow~. dyikitująee na
- M•a faktycznie są clnkclarzamL
forme organizacyjną przyjęto)
_,kredytowy, obowiązujący
11 rozdziały I punkty rozdziam.
zaeaC:ach monO{l'C>llstycznych waTIUl!lkl C?.Y to w
- Powiedzmy łagodniej : chcll mieć spok6J w
~uje prawdziwego mecenas!\.
łów. a następnie.. rozsvłall ~o
i.n. w bankowości. R11>06tował
dz'edłinie des.ta.iw surowców czy sprzedaży WYT<>1wel za-sadnlcrej profesji.
Dyrektor Jan Bednarek
Jest
tawy oroiekt programu nie tvltowarzysz z KC: nic dziwnego.
bóy.r omijają zręcznie ustawę antymonopolową
- Przeczuwam jakieś wezwaniu""
bowiem Jednocz~nle wiceprzelto pod adresy ważnych instanctl, "te jest tak źle, skoro brakuje
- zawiązując właśnie spółki. Nikt pozornie te- Przeczucie pana nie
myliło.
Chcemy
wodniczącym
Towarzystwa
ale i bezpośrednio - odpowieinicjatyw oddolnych. Słysz11c to.
go nie zauwata, łe w miejsce przedsiębiorstwa'
sprawdzić fak też niektóre 1 tych spółek dzia·
Wspietanla Inicjatyw
dzialnym działaezom. Podsunęli
niespokojny duch Janus.za l.ucX - monopolisty rozkwitła - monopolistyczna
łają. jakież to madą kłopoty uniem<>tgo również ·Mieczysławowi F.
klero poczuł sł4' sprowokowa.ny Gospodarczych, które
spółka X i Y. Osoby fizyczne td 1resztą ma1ia
llwla1ące
Im rozpoczęcie statutowej
Rakowskiemu, co było może
an.garuje się odtąd w ·
po raz trzecL Dyrektor Lucki
tu pole do popisu.
dz!al!i'lnoścl A moim
trzeba Im po.
nie bez znaczenia na przyszłość.
proj. Jimusza Luozabrał wówezas głos 1 'DOwie- Wystarcą nleoo Inwencji I drobn1cb pamóc?
Znajomość ueruntowała
kiego. Do tego . . .
1ie
dzlał, te oora talttJICZllie akoń·
... mllloncSw.
- Jakfeso rodzata u ta m&lkn

Czy w Lodzi powstanie bank konkurencyjny
dla NBP?

1teśmv

Monopolista.w okopach
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Warunki prenumeraty: 1. Dla
Instytucji i zakładów •pracy zlokalizowane \V miastach wo1ewód1klch I pozostałych miastach
w których znaiduia §ie sled7ibv
Oddziałów
RSW
„Prasa
Książka
Ruch·: ;.b·nawaiia
prenumeratę w tych odd,jałach
lnstvtucie I zakłady pracv
zlokalizowane w mie1~cnwn~C'1arh
gdzie nie ma Oddzfalów RSW
„Pt·asa - Książka - Ruch" 8płacaią prenumeratę w urzędar:h
pocztot\rych i Il doręczycieli. 2.
Dla indywidualn.vch prenumeratorów - osoby fizyczne nmieszkale na wsi i m!ejsC"owośclach
gdzie nie ma odzialów
RSW
„Prasa
Książka
Ruch"
opła<'aia
prenumeratę w urzę"
clach pocztowych i u doręczv
cieli o~obv Cizvczne zamie~?kale
w mia~t:ich - siedzibach
Orld:w:ilów RSW .Prasa - Książ
ka - Ruch" opłacaia nre>n11me·
ratę wvłącznie w u:-zędach ooct·
towvch
nadaw<:zo-oddaw,..7vch
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora ,Wpłaty dokonuje się używaiac blan kl etu
„wplat.v" na rachunek bankowv
miei~c·owe>!o
Oddziału
RSW
„Prasa -' K~iążka - Ruch" 3.
Prenumeratę le r.leceniem
wvsylk1 ni gr:micę orlvimu~e RSW
„Pr"lsa
Ksiażka
Ruch"
Cenrr·ala
Kolprirtażu
Prasy
i
Wvdawnictw ul Towarowa 23.
OO-A'1R Warszawa konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139·11
Prenumerata 7.e
zleceniem WYSYłkl za granicę
poc1tą
zwykła jest droższa
ed
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla tlecenlodawców lndvwldualnvch i o 100 oroc. dla zlecaią·
cyrh imtvtuciJ 1 zakładów oracy Term.ny orzvimowania oren ..ime>r<>tv n:!I krai i 7.ll e:rani~e
- od rinia IO li~tooada na T
kw'lrtal 1 oółrOC'Ze roku nasteoneeo ora7 ·::itv rok na~teonv ·dn dni11 1 ka7deeo mie~iąca popr>erl 'aiar·eeo okres o.renu meraty roku bieżącego
Zam. 1655. S·5.
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przegląd
w

instytucjach

aospodarpolitycz-

czych, społecznych,
nych i kulturalnych bezpośred
nio decydują kierownicy. W aektorze uspolec2inionym na 11
mln stanowisk pracy mamy aż 1
mln 200 tys. kierowników. Z
tego 900 tys. osób (75 proc.) należy do PZPR. Prawie co drugi · członek partii kieruje innymi ludźmi.
W nomenklaturze partyjnej
znajduje się około 250 tys. &tanowisk kierowniczych. • Zajmują je również członkowie ZSL
4
i SD oraz bezpartyjni, ale musi być akceptacja
polityczna
PZPR. W dyspozycji Komitetu
Centralnego, Biura Politycznego i Sekrertariatu KC jest 4,5
tys. stanowisk,
w dyspozycji
komHE.'tów wojewódzki.eh - 40
tysięcy, a reszta (około 200 tys.)
pozostaje w gestii kadrowej
komitetów miejskich, gminnych
i zakładowych.
Powyższe dane podał w artykule na łamach
poprzedniej

„POLITYKI''.
(nr 20) Marek
Henzler. Pisze on dalej nastę
pująco:

„W zreformowanym
rządzie
na 19 ministrów 15 to członko
wie PZPR (79,0 proc.), a tylko dwaj bezpartyjni.
Wśród
korpusu wiceministrów
widać
to jes~cze. ostrzej. Mamy ich
dziś 77, z czego
w PZPR 65
(84,4 proc.) w ZSL - 6, SD - 3
i bezpartyjnych
jest 3.
Taki
sklad tej grupy
kierowników
jest ewidentnym
przyk1adem
zawężenia bazy kadrowej, kurczowego trzymania się poglqdu,
że tylko
«swój»
gwarantuje
nam
prowadzenie
właściwej
polityki w resorcie. Mamy nawet taką sytuację, że w poło
wie re$ortów cale .Scisłe kierownictwo (mini.~ter i pod sekretarze stanu) należą do PZPR.
(„.)
Spośród

wojewodów do PZPR
.należy 40, do ZSL ośmiu, bezpartyjny jest jede{;· („.) Przyglądając się
jeszcze niższym
szczeblom
administracyjnej
drabiny
dostrzec
możtta, że
wśród 161 wicewojewodów mamy dziś 110 z PZPR, 38 z ZS~,
9 z SD i czterech
be:zparty111ych. Natomiast wśród prezydentów,
naczelników miast i
„miny, gmin. i ich zastępców
82 proc. naleiy
do PZPR, 13
proc. do ZSL, 2 proc. do SD,
3 proc. to bezpartyjni. Za to
zdecydowanie najwięcej bezpartyjnych jest wśród soUysów.
Rok temu bylo ich 46.5 proc.
Do PZPR. należal.o 29,Z proc„
do· ZSL 23,4 p1·oc„ do SD 0,9
proc. („.)
Na 90 rektorów w uczelniach
cywilnych jesienią ub. roku 59
byl.o z PZPR, 2 z SD. 1 z ZSL
i 28 b ~ io
bei;partyjnych (tv
1981 r. tych ostatnich bylo 62).
Członkiem partii nie jest tylko
cą piąty dyrektor szkoły· i co
czwarty dyrektor czy ardynatar
w slużbie zdrowia. Od 70 do 100
proc. ce11tralnej kadry kierow:..
niczej w sporej części stowarzyszeń czy organizacji ( s~cze~
aólnie tych o statusie wyzsze3
użyteczncści
publicznej) stanowią czlonkowie PZPR. W11soce
upartyjnieni są liderzy
ruchu związkowego. Do PZPR
należą przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący OPZZ.

z kolei w gospodarce, wśród
dyrektorów nieco
pcmad 80
proc„ wśród mistrzów prawie
30 proc. i wśród brygadzi8tów
ole. 18 proc. - to czlonkowie
PZPR".
Marek Henzler podkreśla, te
monokultura kadrowa nie daje
dobrych rezultatów.
Prl!.y obsadzaniu stanowisk kierowniczych bardziej powinno się liczyć kryterium fachowości niż
postawy ·ideowo-polityczne. Polityka kadrowa musi ulec zdecentralizowaniu. Musi być ja-.
wna.
Partyjni kierownicy coraz
bardziej starzeją slę. A zdecydowana większość młodzieży
jest poza partią. Ludzie młodzi
rzadko zresztą
ehcą awansować w górę; wol~ stać na uboczu i nie angażować się w
sprawowanie władzy.
Jest to
zjawisko niebezpiecz.ne dla kraju.
W

1tf ~„ ~ ~ kwal!f!.; k~ eipubttkOW'ftł „~
kM!je ł tkltychczuow41 CllliUNIK POWSZECHNY'' (nr 20).
nfęci&.
Oto mamlenny fragment:

REGRES OSW'IATOWY
O kiwali!ikacjach ludzi decyduje przede wszystkim system
kiształcenia. Kiedyś mówi.ono, że
jesteśmy krajem ludzi kształcą
cych się. Ll!ez obecnie jest to
hu.to bez pokrycia. Wykazuje
to doc. dr hab. Jan J~schina;
1ocjolog z Uniwersyte-tu Jagieł
lońSkiego, z którym przeprowadziła
wywiad
dla „ŻYCIA
WARSZAWY" (nr 11:5) Janina
Paradowska.
„W roku 1970 w 1zko&ich
a więc w tvch in1tytucjach,
które twOTzą war1twę inteligencji
ksztalciliśmv
101 studentów na 10 tvs. mi€1zkańców i wtedy mogtiśmv się
porównywać z innymi krajami.
Austria ksztalcila 80 osób na
10 tys. mieszkańców, Hiszpaniq
66, Włochy 128, RFN - 83. Nill
byliśmy w groni~ f}otentatów,
ale na dość solidn'Jlli średnim
poziomie. I cóż 1ię stalo dalej?
Inne kraje, w tym także kraje
Trzecie.go Swiata bardzo zwię
.kszyly liczbę
kształconych my stanęliśmy.
W rolm 1985
mieliśmy tylko 94 studentów na
10 tvs. mieszkańców, a Hiszpanits już 207, Austria 221, Wlochv 226, RFN 246, nie mówiąc
już o takich potentatach
jak
Kanada 420, Stany Zjednoczone 388 (nie „uwzględniam tu
ksztalconych
w
col!ege'ach).
Wszystkie /{raje wysoko, śred
nio i wiele slabo rozwiniętych
zainwestowaly
więc
przede
wszystkim
w kształcenie, by
przygotować się do modl!rnizacji, zdynamizowania
ro.zwoju
gospodarczego, kulturalnego
cywilizacyjnego".
wyższych,

poc-bątku lat
siątych specjaliści

Na

siedemdziez Polskiej
Akademii Nauk szacowali, że
pod koniec lat
osiemdziesią
tych Polska powinna mieć około 3 mln osób
z wyższym
wykształceniem, żeby sprawnie
funkcjonował system społeczno
-gospodarczy.
A
tymczasem
mamy okolo trzy razy mniej
absolwentów uczelni wyż.szych
na właściwych
stanowis~ach.
Nieprawdziwa jest więc teza
o nadmiarze inteligeńcji.
Za dużo kształciliśmy dotąd
111zynie1·ów,
a zbyt mało na
kierunkach śoisłych, przyrodmczych oraz spole<;311ych i huma.nisty=ych.
b}~ postępu
są dziś naukl podsta\~~w~. eksperymentalne
a taltże spo-leczne i humanistyczne. Podobny bląd
technokratyzmu popełniły rÓ\\ nie-i inne kt'aJe socj a listycz,n e.
„Na kierunkach technicznych
ksztalcimy
21,3 proc. studentów, Związek Radziecki to odchylenie technokratyczne
ma
jeszcze większe, bo ksztalci w
tan sposób 41,7 proc. studentów,
Rumunia aż 44,4 proc.
Tymczasem w krajach,
które
wcześnie zaczęly mod•rnizować
się i modernizują nadal, liczba

studentów na kierunkach technicznych jest o wiele niższa.
Francji wystarcza 12 proc„ Holandii 11,6 proc„ Japonii 16,6
(„.) Rzecz bowiem, by wykształcić kadrę naukowców, badaczy oraz kadrę nauczycieli do
ukól niższych szczebli. Francja
w roku 1984 w naukach ścii
lych i przyrodniczych ksztalciła 14,7 proc. studentów, Holandia. 10 proc., a. Polika tylko J
proc. Na kierunkach humani8t11czn:11th
Francja 22,4 proc„
Roland~ 15,3, Polika 4,2 (w~z111tko lącznłe z nauczycielami).
Tu już na.wet
niektóre kraje
socjalistvcznc
zostawily
na1
daleko w tyle.
Związek Radziecki na kierunkach humanistycznych ksztalci 31,9 proc . .
studentów, Rumunia 10,4, nawet Bulgtsria ksztalci dwa razy
więcej humanut6w niż m.11. („.)
Mamv v

Poirec "' ukolaoh

og6lnok.1Ztalcąct1ch 10
tysiąc mierzkańcóto.
11L4 fch 71, RFN 88,

o&ób na
Francja

Szwecja

- 48, Wielka flrytania. - 88,
Wlochy - 59, Finlandia - 83.
Nie ;zapominajmy, ż• są to w
ogóle kraje, gdzie ludzie ży;q
dlużej i
w których mlodzież
stanowi mniejszy odsetek spe>leczeństwa m:i u 1141.
Są t>o
więc wrkaźniki,
które muizq
przerażać. Uwa;iam, ie powinno aię co rok :rwiękaza.ll liczb•
uc:rniów w iiceach o pr;ivna.;mnie'; 8 proc. W ówcza1 sa 5 la.•
mielibyimv polowe
mlodzidt1
w licaach, oo b1/lob11 tvlko odro bi.,.i.,,. ucśei rtraf'.

„Ostatnio mamv do CZ'll'tf1ttti11
s pólan,a,lfabetyzmem wielu uczniów
1zk6l podstawowych.
Naaze badania z osiemdziesią
tego ~zóstego r~ku ujawnily, te
d 1iedemna&cie procent dziewcząt i chlopców, którzy ukoń
czyli wlaśni.1 klasę ósmą,
nie
rozumi1 tensu
prostych tek$t6to w języku ojczvstym. Czytają ł nie wiedzą, co czytają:
skladają litery. Jeszcze więcej,
bo blisko czterdzte§ci proceint,
rozumie czytany tekst ledwie,
ledwie, •labo. Czyli 1zkolę opuszcza
mnóstwo
mlodzieży
ikazanej na biernoU intelektualną.
Tysiąc!!
nie znających
11we110 miejsca w świecie, nie
pptrafiących
ttcztstniczyć
w
k1llturze. 'I nie stawiających IJObie pytań: kim jestsm? Skąd
się wzią1em? Dokąd idę'!
Do
kogo chcę się przylączyć? Kazimierz Obiichowski nazywa tę
mlodzież «marQinesem histor11cznym». Spotyka się t('(i drugą
jej nazwę: «strefa ciszy». Brak
identyfikacji z macierzystą kulturą i klasą spoleczną.
Wbrew
punktom

sloganowi,
wbrew
prefer!'ncyjnym dla

mlodziPży

chlop.ękiej

ł

%e

śro

dotciska ro botn;rzego u b;Ppają
cej się o przyjęcie na wyższe
uczelnie, pdlska szkola przede
wszystkim odtwarza istniejącą
strukturę spoleczną. Kanalizuje drogi
życiowe
mlo~ziety.
Dzieli uczniów i pcha na odrębne t wzajemnie
nfodrożne
tory ksztalcenia. Niemal od początku.
orl
piertcszej
klasu
szkoly podstawowej wiadomo.
że prawie ·wszystkie dzieci ze
środowiska chłopskiego

i więk

szość

ze srodowiska robotniczego pójdzie
do
zasadniczych
szkól zawodowych,
te najpilniejsze do techników lub Liceów zawodowych. A dzieci ze
środowiska inteligenckiego bę
dą· się uczyły w liceach ogólncksztalcących. Taka selekcja występuje teraz nawet z Wilfkszą
&ilą niż przed piętnastomn la- ·
ly".

WSPOMNIENIE
OLI WAT

ttórczości

M!lotnikom
JarJroslawa Iwaszkiewicza polecam
najnowszy numer miesięcznika
„TWóRC7'JSĆ" (nr 2). Wydrukowano 'Ił' rtim nie•m?nY rozdział „Sławy i chwały". Bardzo
interesująca jest też relacja Oli
Watowej,' która w lutym 1930
roku otrzymała wiadomość od
Daniela Olbrychskiego i odwiedziła
chorego pisarza
(miał
wtedy 86 lat) w hotelu paryskun.
„Ll!żal w l6żku. Zobaczylam
po latach, długich latach, Iwaszkiewicza
starego,
chorego,
bezsilnego. Ale od razu zmobilizował się i przyjął mnie jak
gdyby
w
normalnych
W>arunkach. Zachwycił się różami,
~uważyl, że noszę perly. «A
ty p0Tly nosisz!»,
powiedział
jakoś figlarnie. Ale zaraz oka~
zalo się, że nic jeszcze nie jadl,
mial jakli
kawałek bagietki.
«Olu», powiedzial ze lzami w
ocZJach «Wsz111tkie nie&żczęścia
chodzą w parze„. I pokazał na
, uszkodzonq utucznq uczękc.

A wted11 sakr11ątnęl.a"' lic
kolo ntego, platkiem gaz11 na.svconej ·wodą kolońiłkq obmyłam mu twarz i torr wyla. iający się :z rozchylonej pidźamy.
Obojll wiedzieliśmy, że pewnie
nigdy sic nie zobaczymy. Był
ciężko chory i :zrozpaczony po
śmierci swojej żony. Zatroszczt1l aię jednak,
dlaczego nie
mam J')1'awa J')1'zt1;echad efo kraju. („.)
Patrzal.am M niego,
tn4jqe
w pamtcci mlodego ptcknego, wspanialego Jaroslawa.
A tu, w Par'l/Żu, na lóżku hotelowym,
leżal stary,
chory
czlowiek i widzę na jefJO twarzv potwornq pracę czasu ku 'mierci''.
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naszego ptSma,
towarzyszy
sztuki drukarskiej
z okazji ich święta
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NA WtASNY RACHUNEK

KtO jest kto
Na dobrą ~rawę nie

mam

ni•kog.o, .kto byłby

zwolennikiem

klam&tw~ i przemocy ·w etosunkaoh międzynarodowych, kito. by
się deklarował przeci•wko zasadom równoprawneio . w&półzyci~

pa1is•tw i nairodow. W naszych cz.asach., w. kraJU ?Jądz co bąda
cywilizowanym, którego 0 bywa lele ma Ją me naJgorsze. mnremame
o $Woim po.z,iomie, przyznawanie się do tale anachrornczmych poglądów po prostu nie uchodzi.
,
Można by więe sądz.ić, że każda jawna proba ze strony k.tóregoś z państw nair·U52enia tych za.sad. ~potyka się. u n~s zawsze z
powszechnym potępieniem, a przec1ez wiemy, . ~ ~ak się nie
dzieje, oo potwierdza istnienie znacznych rozb14:znosm pomiędzy
tym, co niektórzy gloszą, a tym co na.pr~wdę. myslą.
Oto najnowszy przykład. Kongres Stanow ZJednoc.zo.nych Ameryki Pól.nocnej nie tylko pozwolił sobie zająć stanowisko .w :&pn._wie niedawnych strajków, których byliśmy w Polsce. ś:"'iad~i,
w .sprawie naszej w~wnętrz.nej, ale w dodatk~ u~z.ie.llł po~im
wladzom pouc.zeń na temat poHtycwych k.roikow, Ja.k.1: powinny
być poczynione, aby stworzyć opozycji więkue pole dz1a!.a111a.
To bezprzykładne stanowisko amerykańskie~o pairlarnen.t~ &przeCZine z dobrymi obyczajami poli>tyczinymi, kitorych w odrn1memu
do i.nnych państw przestrzegamy. spotkało się wprawdzie z wyjątikowo dowcipną, bły..,kotliwie sformułowaną repliką rze~znilka
rządu PRL i mógłbym powiedzieć: „Niech &Obie polemiZUJą
na
wysokim międzynaTodowym szczeblu, nie moja to sprawa". gdyby

nie to, że przesadnie elegancka forma tej wypowiedzi bynajmniej
mnie n:e u.satys.fakcjonowała.
.
No bo z jednej strony oburzające inwektywy, świadczące o
tym,' jak traktują normy międzynarodowego ~.spółżycia niektóre
czynniki amerykańskie (i nieraz innych
panstw), a z drugieJ
cienkie riposty, które najpewniej nie przebijają grubej
skóry
pewn:rch zachodnich dziermikarzy, którzy już nieraz dowiedli, że
;P.U·pelnie obce jest im uczucie w11tydu i zażenowania, gdy przyłożą rękę <lo sprawek niezupełnie czystych. Niejeden raz. przecież, na udokumen,t owany zarzut, iż cynic2JI1ie, z całą świadomo§
cią wysyl.ają z Polski klamlhve informacje lub nierzetetne
~o
menta•rz.e reagują airoganckim uśmieszkiem, dającym do zro7.um1enia, iż ani myŚlą zniżyć się do naszych naiwnych wyobrażeń ,o
regułach gry.
Przyznam się, iż trudno jest mi powslrz~'mać się od naprowadzania rozmów z niektórymi osobami znajomymi na temat podobnie oburzających postępków niektórych rządów wobec Polski.
Spodziewam się zawsze, że spe.tkam ~ię przynajmniej z objawami
zakłopotania lub nawet ze zd~cydowanym potępieniem, choćby z
zastrzeżeniem: „No tak, muszę przyznać, że w tej
sprawie.„".
Przecież my tu coraz dobHmiej. na łamach naszych pism przy$t!!,piliśmy do wywabia.nia tzw. białych plam, wytykając zaprzyjaź
nionym państwom błędne posunięcia. popełniane przez ich rządy
wo~ nas, a tymczasem nasi niezrównani opozycjoniści 21wijaJl\
się w mękach i kirztuszą jak diabeł pokropiony święconą wodą„.
Ni1!>pra.wne posunięcia wobec Polski ze strony państw czy sił
polityc:i;nych mi·eniących się szermierwmi pr.awa i wolności mają
więc tę nieoc~ioną 1.aletę. że ułatwiają nam roz.eznawa.nie się
w tym, kto je11t szczerym orędownikiem normalizacji stosunków
międ7.ynarodO'Wy<:h. w myśl uc:r.C''W''ch r!!'gul W.'1Jó!żvcia. a kto śle
dzi je 1 ocenia stronniczo. nie mówiąc o tym, że czę.sto ~prze<:z
nie i; initere•em wła<;,nego kraju.
Możfl' wiec nir '\Yitrto tilewal! sobifl' ±ólci z powodu każdego naruM.eni.a 'norm d1""1bre1?0 obyczaju„ mo-!e rat'lje ma jedna:k rzeezruk
r~du, l?c!Y .. bierze na <'le11'1i~~" i umla"t ze ~ietvm o~lem
<'bu~nla traktuje swoicll adrwwsany :11 ~Y!ll rodzajem 1'0bl.aili wośd.

JERZY KWTEcrnsKI

W najbliższych
numerach ·„OdglosóW"

•

Nieodparcie rodzi się pytanie, na co iiczył Józef Piłsudski
tyc:>h nielicznych na pola bitew wielkiej wojny. Ro1lit ona przecież w układzie dla sprawy polskiej zdeeydowa.nie niekorir.y1tnym. Państwa zaborcze m&Jazl:r się po obu
1tronach ba.r7kad7 I wy1tęlenie pl"lffiw jednemu a nleh automaty9nłe powodowae mu1łalo opowiedzenie ałę sa racjami dru,rłeio, eimumlo te, chciane esy nie eheiane, braterstw• broni
• . HborC' - ut1k11ł ZENONA J. MICHALSKIEGO Dl. ,.Sem
le1tonow•J •popet".
- Ctllewłek Jeti bem'a6n1 wobN itlcltld, kt6:ra
mote re
ctoefęs.n~. Jedyn1m ratunkiem Jut oierpliw6'ć I ezu eeeJ
-

wy1ylają.c
poezynała

„,,...

L

DZIĘCIELSKIEJ-MACHNIKOWSKIEJ.
Znalazł 1ię ezłowiek, Ictór7 na własny lro!IZt n
lłotyeh zaez-.i restaurować„. zamek. I co s tego

KRYTYKA SZKOL~

STEF ANJI

Na t~mat nauego nkolmet·
wa warto równiet przeczytad
rozmow11 Ingi Kaltenberlh •
prot. Zbigniewem Kwiecit\1kim,
soejolotiem • PAN w 'l'«uai.u,

odpowiedt w felietonie MARIANA ZDROJEWSKIEGO.
- Polika jest pięknym kra.jem, Interesującym dla pili.Styka.,
ebo~bJ M W!J(lędu na bor~·iwo form architektury, tej choćby
11&,fwwykJejHej, eedsiennej, a ezero bard:llO wiele, niera11 pocboit·
nie 11tl9aje llt aa lfl'atr - 1116wł JERZY WIEOZOKEK.

-

zakończeniu

swego artykułu Marek Henzler postuluje
ścisłe określenie obszarów politycznej reglamentacji kadrowej, Na niektórych stanowiskach wyłącznym kryterium ....
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TeksI: ANDRZ!EJ GĘBAROWSKI

Zdjęcia: GRZEGORZ GALASTNSKJ
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piątek,

zamiast na k<>legium, spotkaliśmy aię wszyMuzeum Historii Miasta Lodzi. Panie w kreCl(;jach, pan<'W:t. ~ krawatami, nastroje uroczyste slowem: jubileusz! Nasi czytelnicy zapewne już wiedzą, pr.zyp~mnijmy więc tylko dla porządku: trzydzieści lat upłynęło f>d
chwili, gdy ukazal się w Lodzi pierwszy numer „Odgłosów". W
trzydzieści lat później jest to okazja do obejrzenia się wstecz,
do podsumowań i refleksji, do snucia nowy'ch planów na przy„
szlość w gronie najwiemiejszych czytelników, współpracowni
ków i .przyjaciól naszego tygodnika.
Był jeszcze jeden uroczysty powód, dla którego apotkali.łmy
w Pałacu PoZl!lańskiego: wręczenie dorocznej nagrody „Odgłosów",
przyznawanej za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.
Jak już podawalismy, nagrodę za rok 1987 otrzymał dyrektor
Muzeum Sztuki w Lodzi - RYSZARD STANISLAWSKI. W imieniu jury, przekazał ją laureatowi dyrektor Lódzkiego Wydawnictwa Prasowego - Andrzej Mikołajczyk. Oprócz gratulacji, Ryszard 5tanisławski odebrał teczkę z upominkiem plastycznym od
naszego redakcyjnego grafika, . Janusza Szymańskiego-Glanca, oru
.,kryształowy puchar, własncręcmie wysU!ifowany
prrez rzemieślnika spod Piotrkowa Jana ReisingL
Dosrojny laureait, śpieszący się na odczyt w Kraikowi•, podrdoW mm101ny

scy w pi:zepięknych salach

si•

Jmował

za

wrróżnienie,

a Jl.&

zakońcy.enie pow~edział:

-

l6%ef Niew!tzdomskł odznacza Zlotym Krz~em Zaslugł Janusu
Kozlowskiego i R11s~rd.a Binkowskiego

Wśród gości:

Jaros?aw Pietrzyk, Józef Niewiadomski, Grzegorz

Misiewicz

Marek Rosieeki dekoruje
BSW

Zapowidala Biruta

Żylis

Zofię

Jaros

Odznaką

Przybyli tet
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Zaslufonego dla

prz11jaciełe

Korzystam z okazji, aby zdementowa6 lnformacJ.-, samleuozoną na lamach „Odglos6w" w wywiadzie se mną ja.kobr pnoa
pochla.niala mnie do tego stopnia, :te nie lnAlll; już czasu na *rei•
osobiste. Stanowczo zaprzeczam: mam bardzo borałe :tycie Pl'J'watne!
Wróćmy teraz do jubileuszu. Redaktor naczelny „Odgłosów" Lucjusz Włodkowski, powitał na wstępie przedstawicieli włll<h
polityczno-administracyjnych Lodzi, w osobach I sekretarza KL
PZPR - Józefa Niewiadomskiego, sekretarza KL PZPR - Grzegorz... Misiewicza, prez. jenta Lodzi - Jarosława Pietl'Zł'ka, · a
tak.ż3 wiele innych, przybyłych na uroczystość osób, wśród nieb
przedstawicieli stronnictw politycznych i organizacji społecz;nych,
luninaxzy lódzkiej kultury, kolegów z iriych redakcji, pracowników · wyeawniotwa i drukaxzy. Nie ząibrakło także na sali byłych
redaktorów naczelnych „Odgłosów" - Jana Ko'prowskiero i Jenego Wawrzaka.
Następnie - jaik na tak uroczyste spotkanie pl'zystało - odCQ"tana została Uchwała Rady Państwa. z mocy której' trzech pracowników nasrej redakeji otrzymało wysokie odznaczenia pań
stwowe.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany
został Lucjusz Włodkowski. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono
Ryszarda Binkowskiego i Janusza Kozłowskiego. Aktu dekoracji
dokonał Józef Niewiadomski.
Wręczono również odznaki „Za zaslugi d.a RSW". Zofia Jaros,
Andrzej Makowiecki i Jei:zy Kwieciński otrzymali je z rąk dyrektora Oziału Wydawn'czego ZG RSW - Marka .Rosieckier•.
W imieniu odznaczonych .podziękowat Janusz Kozłowski, zaś
przedstawiciel Wydziału Propagandy KC PZPR - Jłubert Korzeniowski, pogratulował wyróżnionym i całemu :respolowi redakcyjnemu, dziękując za - jak powiedział - dobrą dziennikarską ro-

.-...
Nagroda dla Ryszarda

Stan.i.!?aiosfcłege

botę.

Z okazji jubilewrau naplynęly do redakcji listy gratulaeyjne,
m.in od I sekretarza KL PZPR - Józefa Niewiadomskiego. I sekretarza KW PZPR w Sieradzu - Janusza Urbaniaka, I sekretarza KW PZPR w Piotrkowie - Słani.sława Kolasy, prezydenta
Lodti - Jaro.~ław-. Pietrzyka. dY't'ektora Lódzk:lego Wydawnictwa
Prasowego - Andrzeja Mikołajczyka i dyrektora PP „Dom
Książki'' w Lodzi Stefana Czarneckiego. Listy te opublikujemy
w następnym numerze „Odgłosów".
O jubileuszu prżypomr.łala nam również pani Biruta ZyU., prowadząca część artystyazną spotkania:
- 30 lat to bez mała 1600 numerów Waszego pisma, to wiele
pa&jl intelektu!łlnej kilkudziesięciu redaktor6w, to Dowód do dumy aiezale-.inie od tego, ile oczekiwań czytelniczych nie zostało
spełnionych (.„) .;Odgłosy" są fenomenem na czytP.lniczym rynku
Lodzi. Tygodnik r6sł i dojrzewał wraz ze swoim czytelnikiem,
przechodził wzloty i UP&4ki, ale zawsze w porę potrafił się podnieść (... ) żaden tygodnik w 106-letnicb dziejach 16dzkiej prasy
nie mógł się dotąd pochwalić podobnie długim wiekiem.„
Tak ookrzepieni, wysłuchaliśmy w skupieniu k<>ncertu. Muzykowali dla nas kameraliści z Orkiestry Polskiego Radia I Telewizji
w Lodzi pod dyrekcją Henryka Debicha. Sam mistrz dyrygował
osobiście, przekazuj ,c kilkakrotnie pateczkę
swojemu synowi,
Mar~uszowi Debicbow'. Wystąpil'> również solistka Teatru Wielkiego w Lodzi - Roma Owsińsk'a oraz skrzypaczka - Magdalena Wierzba.
I tak, ~ak'Jńczył sh• nasz ~kromny jublleus-z. Trzydzieści lat minęło akurat tyle, ile potrzeba, aby z oseska wyrósł w pełni
dojrzały człowiek, mający już za sobą doświadczenia młodości.
I my jako zespół redakcji - poczuliśmy się nagle do.l rzalsi,
żeby nie powiedzieć -· stateczni... Ale nie ma obawy, nie przewróci się nam w glowach - czuwają przecież nad nami wiemi
Czytelnicy„.,

drukarze:

Marła"

Angtarl, Jaa Mr6.I

ł Zddał4to

hndora•

Andrzej Mikolajcz11k ' wręcza
mu

n.agl'bdę

Ryszardowi St'a1tislaw1Tde•

Pierwsze gratulacje

Ztipół ~Oc:łoios6w'~

prawie w komplecie

·-

ODGtOSY 3

Na kolejnym
ezym zehran·iu
dość

głośno,

pn.edwybor-

zdziwiłam się
że ciągle więcej

jest na tych zebraniach kandydatów na kandydatów na rad111ych niż wyborców. Wówczas
jeden z kandydatów na kandydata, człowiek nie pozbawi,ony
poczucia humoru, powiedział:
Przecież wszyjesteśmy
wyborcami,
a
więc są tu obecni sami wyborKażdy z nas będzie glooo-

,..... Przeciwnie.

.scy

cy.

wiil.

I wszyscy poczuli
zadowoleni

się

~ Bogiem a prawdą po'W'Odów do zadowolenia nie
było.

Etap
zebrań
przedwyborczych, kltóre miały wyraźny
charakter konsultacyjny - w
myśl „Ordynacji wybo['czej do
rad ruil'Odowych" - mamy już

.wywołało

Wojna o Jana S.

ostry !
sprzeciw jego koleg.i.

pub~czny

- Jem już aię zdecydowasatl}orządom
mieszle.f, to trwa; - powiedział ten
prawa do wysuwania
swoich kandydatur ospawodo- · lmlega dyrektor, który nie prze~
.straszył się małej dyskrymi.nawało nieco zamieszania.
Jeśli
cjl dyrdktorów.
dodamy do tego małą, znajoInny nat01ITiia1;. powiedział:
mość „Ordynacji wyborczej do
- Jeśli wam się nie podoba,
rad narodowych" I party'lrnłar
to możecie mnie nie wybrać!
ny sposób widzenia roli przyW cale mi 7'1.l'.t wyborze nie zaszłego radnego,
to trudno się
leży.
dziwić, że może dojść do wojTo szczere wy1manie wiary
111y o człowieka,
którego nie
wywołało szcze['y spr:z.eciw wyma, a miał być. Je-den z koborcy, ·który
demonstracyjnie
mitetów
osiedlowych
zgtosil
opugcił
zebranie wprawi.ając
znanego w tym ·rejonie Górnej
mnie · w wielkie zakłopotanie.
działacza spolec:zlnego,
Jaa1.a .S.
Czy pozostając na sali będę jeCzłowiek już
na emerytur.ze,
dyną wyborczY111dą autentyczni\,
ale działacz urodzony, w wieku
bo do niczego nie kaindy<lującą,
dość zaawansowanym, bo około
czy też nie, b.o siedzę tu nieja80 lat, . ale j eSJZcze z w€'1'Wą i
ko służbowo:
chęcią działania. Zgłoszono go,
W PRON ml powiedzial'l!O, ~
a jak przyszł-0 do prezentowaw Lodzi
panowała moda na
n ia kandydatów na kandydakandydowanie. Ludzie zajmutów na radnych. to Jana S. nie
jący róż .ie stanowiska chęmi e
było pośród nich.
godzili ~ię kandydować, nie liNa dwóch zebraniach,
na
Dahle

kańców

I

Wsiyscy

jesteśmy

-wyborcami

Kto podziela niechęć
do cyklistów?
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1eżą.

Kto podziela
cyklistów?

- .

-

-~

niechęć

do

Ten epizod z jednego z zeb.rań
brzmi może i humorysty cznie,
ale przecież coś w tym Jest. Otóż jednym ' z kandyda tó w na
kandydata na radnego na Gó,- .
nej jest prezes Okrę'g owego
Związku Kolal's.kiago w Lodzi
i wj.ceprezes Polskiego Z w iąz
ku Kolarsldego. Właśnie p r zez
,szosy . CSRS, Polski i NRD
przejechaLi kolarze ścigają,c się
w 41 Wyścigu Pokoju. POil.acy
nadzwyczajnymi sukce6all1i nie
mogą

'

·-

potrafi coś zdziałać, za.ndm się
do tego nie weźmie. Może być
przecie;?; I tak, że owa pracownica „Uniwersalu", kiedy rozej.rzy się w probl~rnacll calej
dzielnicy, nauczy się tego i owego, to i za owe nies:iiczę.sne
schody weźmie się inaczej. Ale,
czy to tylko schody źle funkcj cmują na Górnej?
O sprawach handlu wiele złeg o można bytoby
tu powiedzieć. I
mam taką cichą nad.z.leję, że
może ludzie kiedy już będą
si ę spotykali z kandydatami na
rlłdnych t·o i o tym powie.dzą slów kilka. I to słów bar.dzo gorzkiich, .bo się takie na-

się

pochwal i ć.

Zabrakło

.w naszej drużynie indywiduaJ.noscL.
I z samym wyścigiem
c&s trzeba zrobić. To może i
dobrze, że Ryszard Szurkows ki
jest . posłem na Sejm PRL, ale
pd tego - jak widać - m ocy
n ie przybyło. Mocy trenerskiej,
.oczywiście.
Zresztą n ie tylko
il1a Wyścigu Pokoju kolarz.a jeżdżą, nie najlepiej.
Ten fakt
· pozwolił jednemu z wyborców
zakwestio111owąć przyda.tność w
radzie wiceprezesa PZKol. i
pre2ie&a OZKol.
-

Jakim on

będzie

radnym

Z tej ziemi

„

Kto wątpi, ten sz11ka
nowych o~powiedzi
W zadufaniu swoim wydaje s.:ię nam, te oto jesteśmy pępkiem
oczy wszystkich tylko na nas są skiero-wane, że co my
zrobimy, to jest dobre i innym może służyć. Rozsyłamy więc
po ludach pozdrowiE!nia i różne wskazania, jak ·to inni w podzi·
wie n.as.zych cudowności pow1nni nas naśladować I brać za przy.
kład. Nazywa się to megalomania narodowa oraz polonocentryzm.
A przecież wystarczy uważ.niej rozejrzeć się po świecie, aby szybko wrócić do własnych propozycji. Ale też trzeba coś o tym
świata, że

świecie wiedz i eć.

W tym miejscu będzie mała zagadka. Proszę . powiedzieć, kiedy
napisany poniższy cytat i kto , jest jego autorem? _A oto
cytat :
„Polożenie Europy jest tego 7'odzaju, iż niepodobieństwem jest

zo s tał

na przyszlość, by jakiś naród mógt w odosobnieniu od innych kroczyć po drodze postępu. jeśli nie chce s~m siebie narazić na zgubę i prz~ to zaszkoozić apraw.i.e ogólnef'.
Rozumiem, że nikt nie ma teraz cr..asu na. wertowanie grubych

tomów i szukanie autora powyższego cytatu. A więc odpowiadam:
slo·wa te zostały napisane w 1849 r.Qku, a '.ich autorem był ... Adam
Mickiewicz.
I żeby Czytelnika zupełnie zadzi wić kolejny cytat tegoż samego
autora, napisany w 1833 roku:
„Jakież jest teraz najpierwsze, najgłówniejsze, najżywsze życze
nie ludów? Nie wa.ha.my się powiedzi eć., Z/! jest to życzemie porozumie'nia się, polączenia .się, zmasowania interesów, bez którego
•niepodobna będzie zrozumieć woli powszechnej, jak bez zwołania
członków jakiejkolwiek cząstkowej korporacji niepodobna odgadną.ć j ej wyroków".
·
Przypomnę tylko, gwoli ścisłości, . że było to już po klę'sce po.
wstania listopadowego z 1830 roku. Bo choć AC:l.am Mickiewicz pi·
sal, że „w historii narodów nic się nie powtarza; nfo nowego nA.e
dzieje się po dawnemu, starymi środkami", to przecież są jakieś
zasady ogólne, prawidta uniwersa.lne. Jaik choćby rezygnacja z
partykularnych Interesów, grupowych, środowiskowych na rzecz
interesu ogólnego. Ą. więc podporządkowanie się interesom nadrzędnym, czyli porozumienie się co do działania
wspólnego w
oJ-reślo~m celu, dla uzyskania tego celu.
Muszę przyznać, że zaskoczył mnie fragment z wywiadu Józefa Czyrka opublikowanego w „Trybunie Ludu". Oto ten fragment:

- powiedział ów wybo•rca nawet na to, że będą wyktórych byłam powtarzało się
:r& sobl\. Nie . tu jut się nie da
skoro nie potrafi dobrze k.ieT-Obrani. Ot, taka „zabawa".
niezmiennie pytanie:
zmienić, ani naprawić. Warto
wać kolarzami? W . Lodzi koAle wL·óćmy do postawionego
- Dlaczego na liści.e nie ma
mim.o . to - tak przynajmniej
larstwo leży.
„Są więc szanse i możliwości powstania swego rodzaju koalicji
pytania:
kim
ma
być radny?
Jana
S.?
myślę podzielić się uwagama
A ponieważ na sali byl o- · prareformatonkiej, swoistego paktu antykryzysowego. Nie są zrePrzede
wszyisbkim
ma
nie
być
z tych zebrań, aby na następ
Na pierwszym zebraniu jakoś
becny
krytykowany
prezes,
sztą ważne nazwy, waz.na jest istota sprawy, to znaczy porozu-.
człowiek iem
od
załatwiania
nych nie popelniić już zauważo
nikt nie potrafił tego dokład
więc wstal
i tak zaczął się
mienie narodowe służące przyśpieszeniu rozwoju naszego kraju,
"vylącznie spraw tego czy innie wytłumaczyć. Jan S. oponych błędów.
br()nić.
'
przyspieszeniu demokratyzujących nasze życie polityczne i gonego osiedla, jak to niektórzy
wiedział o swojej dz.ialalności
- Wcale nie jest prawdą, że
· Na początek - przygotowaspodarcze zmian i r~form, przyspieszeniu naszego 1·ozwoju ekochcieli i chcą. Jeden z osiedlodla
dzielnicy
Górna,
opowiez kolarstwem w Lodzi jest t,ak
nie zebrań. Różnie z tym było.
nomicznego, spro.staniu cywilizacyjnym wyzwaniom, tak by kraj
wych działaczy . ostro potraktodział o sobie,
chciał
nawet
źle, bo to przecież z Lodzi wyZdarzyło się
i Ulik,
nasz nie pozostal na marginesie światowych osiągnięć i procesów.
że
w
wał radnych, którzy mieśzkają
przedstawić
listę
postulatów
woazili się tacy znakomi ci kodrzwiach lokalu przezmaczoneNa tej plaszczyźnie dialog i porozumienie są nie · tylko możliwe,
na ,,jego" osiedlu, że nie bywadla przyszłych radnych, ale jelarze, jak l\!Iieczystaw ' Nou.•icki,
go na zebranie stał człowiek,
ale aktualne i potrzebne".
li
na
zebraniach
samorządu.
dna
z
kandydatek
na
kandyJan
Kudra
i
Krzysztof
Sujka.
prząpt'aszał i ki&·OIWal w inne
A zaskoczył mnie dlatego, że jest to oferta wobec części opoWytknął nauczycielom, że n ie
datkę na radną powiedziała:
- Ba! - pomyślałam w tym
miejsce.
W lokalu tym była
.zycji - tej przynajmniej, która nie uważa, że przyszłość Polski
garną się do pracy w miejscu
Nas
to
nie
i
nteresuje.
miejscu
ale
to
było
dawno.
bowiem wystawa fiJatelistycz-.
zależy od legalizacji działania takiej czy innej grupy. Co tu zrezamieszkania. Domagał się poI popelnila
moim zda.n.iem
Akurat Mieczysław Nowicki
na.
Czy teg<>
nie ''V•ieclział
sztą ukrywać. Prasa i, radio różnych państw bębnią o tym głośno,
dania
adresów
kandydatów
na
błąd, gdyż jeśli kandydowanie
zasiada przed kamerami TV i
,,wlaśc'itoy terenowy organ adże chodzi o legalizację nielegalnych struktur ,,Solidarności". Od
kandydatów
na
radnych,
aby
traktuje poważnie, to powinno
komentuje
wyścig
razem z
ministracyji państwowej", któsprawdzić,
zarejestrowania „Solidarności wiejskiej" miał z.uleżeć rozkwit rolco orui robią tam,
ją wszystko iintocesować.
Włodzimi
erzem
Szaranowiczem.
ry odpowiedzialny był z.a. przynictwa. Ale nic z tego nie wyszło. Trudno mi więc uwierzyć, że
gdzie mieszkają. .
- Poza tym - ci ągnął preSprawa z Janem S. wyjaśni
gotowanie warunków do odbyMyślę, że z taldego punktu
od zalegalizowania jakiejkolwiek grupy nastąpi postęp w PRL i
zes
kolarstwo
jest
sportem
ła się na cirugirfi zebraniu, kiecia takiego Żebrainia? Ale były
1vidzenia wzi-ęla się t;o. niechęć
wyjdziemy wreszcie z kryzysu. Potrzebna tu jest rewolucja.
bardzo drogim. Ną zagraniczdy . ktoś wreszcie
sięgną! do
i dobre przykłady, ldedy to sado dyrektorów, prezesów i kiePrzypomnę tylko, że reWoluclę definiuje się następująco:
ny
sprzęt·
trzeba
mi
e
ć
dolary,
„Ordynacji wyborczej do rad
morząd lol<:.a1rty
rozrulósł 350
rowników.
,,Proc0s gwałtownych zmian jakościowych, powodujących zaCzy uzasadniona?
a my ich nie mamy. No i w
namdowych" · i wyjaśni!, ż.e
zaproszeń
na takie konsultasadnicze przeksztalcente (przewrót) i. stniejącego stanu rzeczy iub
Otóż nie!
ogóle sport u nas leży, to czedopuszcza ooa kandydowanie w
cyjne spotkanie. IrJ11a rzecz, że
Zmienia się powoli rola rad
ukladu stosunków i nagle przejście (skok ;akościowy) z jednego
mu kolarstwo mialoby być tn„jednym
okręgu wyborczym,
mało lud · z tego zaproszenia
stadium rozwoju w drugie".
nar-0dowych. Są one ciągle
ne.
A
j
e
śli
chodzi
o
mnie,
to
pod warunkiem stalego zamie- . jeszcze jakby 1·ozdwojone: sci.
skorzystało.
Frekwencja na
Tak pojmowana rewolucja nie 07..nacza zmiany ustr.oju. Zresztą
jestem
nie
tylko
dzialaczem
szkania lub zatrudnienia na otych
przedwyborczych zebraorganami państwa
i radami
powrót do kapitalizmu, co się niektórym maszy, byłby kontrrewoPZKol„
al.e
również
przewodbszarze dzialania tej rady naniach byla niekiedy żenująco
czyli ciałami samorządowymi.
lucją. Rewolucja może się dokonywać w ramach danego ustroju niczącym komitetu osi ediowego.
rodowej". W sprawie Jana S.
Ewolucja rad powinna iść w!.ani.ska, co jednemu z kandydajest nawet dla jego rozwoju niezbędna. Ale to nie jest i nie mo- ·
Na radnego też się zatem moszło o to, że ongiś pracował on
· śnie w kierunku
samorządu.
tów na kandydata na radnego
że być akt zadelkretowainy, nagły, uprzednio nie przygotowany
gę przydać.
na Górnej - nawet już jako
u~tanowienie własności komupozwoliło
wyrazić
obawę
o
przez zmiany ·wewnętrzne, przez narastanie sprzeczności. Jeśli ma
Ciekawam
pomyślałam soemeryt
ale
teraz
zaprzestał
nalnej, danie radom do dyspo:frekwencję
w czasie samych
nas·tąpić „przeksztalcenie (przewrót) istniejącego stanu rzeczy",
bie wtedy - czy ktoś jeszcze
tej pracy, nie mieszka również zycji pieniędzy powinno tę ewyborów.
to chodzi przede wszystkim o zerwanie z marazmem, indolencją,
po'1ziela
niechęć
rlo
cyklistów?
na Górnej, a wysunięto go na
wolucję ułatwiać i poszerzać.
biurokracją, bezmyślnością, asekuranctwem, brakiem odpowied'lial·
Zebrani.a kionsultacyjne jeśli
Ale
nikt
już
nie
chciał
się
kandydata
właśnie
do rady
Ale żeby tak mogło być, trzeba
naści, bezczynno,ścią i tak 'dalej.
.
·
miały · spel.nić należycie swoją
wypowiadać.
dzielnicy Górna. Czyli wbrew
zrezygno·vać z żądań, aby rady
Rewolucji nie robi się nagle. Ludzie, którzy uświadamiają so·
rolę, to powinno się na nich
założeniom
„Ordynacji wyborbyly pomocne tylko samorzą
bie konieczność dokonania zmian jakościowych, muszą dla ich domożliwie
pełnie
przedstawić
Co dalej?
czej do rad narodowych". Ot
dom
lokalnym.
konania znaleźć sojusmików, zmobiHzować siły, określić cele I
kandydatów na kandy_d atów.
i cała sprawa,
ale i s.zumu
- Co pan ;nobil dla kiomitewskazać przeciwnika, czyli siły konserwatywne, które albo nie
:rrzecież kolegia wyborcze
Zgodnie z
„Ordynacją wybylo wokół niej.
tu osiedlowego?
zapytano
r02Jumieją konieczność dokonania · zmian, albo nie są w ich dokozgodnie z „Ordy-Racją wyborczą
borczą
do
rad
narodowych"
Ale przy okazji tego szumu
kandydata, który był już radnaniu zai·nteresowani.
do rad narodowych" - powinkomisje wyborcre podadzą do
wyszła na
jaw inna sprawa,
nym.
„Z reformy, którą chce sie zalatwić w parę tygodni, czy mieny „po rozpatrzeniu opinii, u- · znae:zlnie poważniejsz11, która
pub1icz:nej
wiadomośoi
listy
- Nic. - Powiedział szczesięcy, nic nie będzie" te słowa wyrzekł Karoly Grósz, premier
wag i wniosków wyborców o
k~dydatów,
którzy
przeszli
powi·n.na
zapoczątkować
.
rze. - Za.Łatwilem pewnej staWęgierskiej Republiki Ludowej. Przywołałem ie nie bez powodu.
proponowanych
wstępną, selekcję. Listy te nie
kandydatach"
trwającą prz~z cały czas kamruszce miejsce w Domu OpieTym powodęm jest fakt, że na Węgrzech, gdzie tak Polacy lubią
ustalić listy, na które będziemy
są ostate=e.
Istnieje możlipanii - dyskusję o tym,
ki i uwa:tam to za wielki w11podróżować, reforma ·trwa już 20 lat. Ba. Na Zachodzie ukuto napóźniej
głosować,
konieczniie
'
wość
ich
zmian.
Stanowi
o
czyn.
wet pogląd, że te 20 lat refocmowania socjalizmu na Węgrzech
skreślając tych,
tym
których nie
Artykuł 57
„Ordynacji",
Zrobił<> się jakoB glupio. No
potwierdzają tezę o „niereformowalności socjalizmu".
kim ma być radny?
chcemy ~brać: A jak można
jak i Artykuł 58. Niie bez pobo w ko1icu czy radny jest od
„Naszym . zdaniem - odpowiedział na to Karoly Grósz - ao~
takie opinie · sformutować, kiewodu
o
tym
wspóminam.
tego, aby za.stępować urzędnicjalizm daje się reformować, unowocześniać. Sam wystrzegam się
Zauważyłam,
że na zebrady charaktęrystyka kandydata
Byłam na kilku zebraniach .
. ków? .Pomagać ludziom powi- 1
tego, by µsprawiedliwiać· naszą osobistą nieudolność, naszą opieograni.cza się do stwierdzenia, niach przeważata zaawansowaGdybym teraz miała dokoQ;n,ać
niien, ale to powinien być oszalość czy lenistwo rzekomą ?iiereformouialnością socjalizmu".
na
dojrzałość
wyrażając
że jest on „lekarzem medycywyboru,
to
przy2lnaję zupetnie
bowiązek każdego z nas. Czy
Ba I Karoly Grós-z idzie dalej. Powiada:
się elegancko czyli byli tam
ny",
olbo
„odpowit:dzialnym
szczerze.
że nie wiem,
kogg
do tego trzeba aż być ·radnym?
„ ... istnieją źle kierowane państwa socjalistyczne. ich obecna
gŁównie emeryci. Po drugie .:_
bym wybrała. Tak mało wiem
pracownikiem", wspomina,
że
byli to w większości działacze
o kandydatach. . Inni wyborcy, · sytuacja świadcz11 o ja.kości kierowni ctwa, a nie o jakości catego
„pelni funkcje sekretarza
w
systemu".
Radnym będzie coraz
samorządów 1okalnych, co nafabryce" i zawiera temu poktórzy
nie zainteresowali się
I powiem, te trudno ~ię z nim nie zgodzić. da wało charakter
problemom,
trudniej
tą fazą kampanii wyborcz.ej, są ·
dobne ogólniki.
Gdy czytam te!ksty z dawnych lat, to uderza tpnie fakt, że mijeś li się taltie zdarzyły, po.stuchyba w jeszcze - gorszej sytumo stalinowskich zbrodni komunizm był dla środowisk intelektu„Ordynacja wyborcza do rad
latom
i punktom
widzenia
bo zwiększy się
zakres kh
acji. A S7Jkoda, ·bo - jak znam
alnych niebywale atrakcyjny poprzez swą inność, nowość, odwa·
narodowych" wyraźnie określa,
funkcji rady. Są to punkty widziatania. Otóż radny będzie
życie- będzie się pó:fui.iej psiogę w oceni·a niu zj~wisk. Myślę oczywiście o latach przed II woj.
że na zebraniu
dzenia rady jako instytucji ukonsultacyjmusiał podejmować decyzje _.:
czyto n'a tego i owego. Była
ną światową: Iluż to wspaniałych twórców garnęło się wównym powil1111i być „przedstawisługowej do załatwiania spraw
również gospodarcze w skali
moż1iwość
wyrażenia swojego
czas do komunizmu. Narastały bowiem wtedy warunki dla dociele uprawnionych organizacji
lokalnych. Można więc zarzucałej dzielnicy, nieraz również
zdania. Jest jeszcze.
Trzeba
konania rewolucyjnych zmian. „Kto wątpi - powiada cytowany
w·ysuwających
kandydatów" ,
c i ć „ że na tych zebraniach, f!A
o dużym znaczeniu dla miasta
tylko wziąć udział w drugiej
które w razie potrzeby udzielą
którycl1 byłam dominowa! parczy nawet województwa . . MUl&i
fazie kampanii przedwyborczej . już Karoly Grós:i: - :rzuka nowych odpowiedzi". Wt-edy ludzie
ich szukali.
„dodatlwwych informacji uzatykularny sposób pojmowa:niia.
więc ' radny mieć sporą, wiedzę
Czekają
n.as spotkania
z
A co d-mś?
.
·
sadni.ujących
kiandydaturę " .
rady.
o }Vi.elu sprawach, nie tylko okainć!ydatami.
To ważny moNad ina.azym światem zawisło widmo rewizjonizmu. Kto wątpi,
Kandydaci w większośc i .z na·Tu i ów dzie pojawiły s i ę zasiedla, nie tylko dzielnicy, ale
ment.
Trz®a przede w;szystkto szuka nowych odpowioozi, ten może rychło doczekać się mianych mi przypadkó\v
zostali
tzuly,
że wśród kandydatów
miasta, województwa, kraju.
kim, aby trafili oni do tych,
na rewizjonisty. Groźne to. miano! A przecież wątpienie, jako śro
pozoAawieni sami sobie. J edy- J1a kandydatów
na
radnych
Musi orientować się w spraktórzy ich wysuwali, żeby ci,
dek do szu1kam. 1 a nowych odpowiedzi jest nam niezbędne jak tlen.
nie dyrekt()lr Szpitala w Lapr zew a żają ludzie pełniący wywach, jakimi będzie się ·zaj- · którzy zgtosili kandydatów na
Czyli potrzebny jest nam nieskrępowany rnzwój myśli. Kiedyś
giewnika.ch - J. Warda chosokie funkcje zawodowe: dymował.a jego komisja, a także
radnych przyszli na to zeb.r amówiło się, że myślenie '1lA kolosalną przyszłość, ale to nie je'st
dził z kandydatką wysuniętą
rektorzy, prezesi,
kierownicy.
rada. Będzie mu.sial 1ię sporo
nie, aby ich popierać. Trzeba,
prawdą. Myślenie .ma tylko. teraźniejszość. Po co jest nam po- ·
spoś. · d załogi szpitala
T.
U przyszłych
wyborców zronauczyć.
żeby kandydaci
mie1i coś do
trze>bne to myślenie? Zacytuję jeszcze raz Adama 1iickiewicza:
Szymai'iską
i przedstawiał ją ·
dziła się wątpliwość, czy znajLudzie zresztą jakby pojęli
powiedzenia i mieli do kogo
„Przed wybuchem wulkanu dosyć jest uważać (kolor) wody w
przyszłym wyborcom. Inni odą oni czas na pracę społecz
już, w jakim to idzie kierunku,
mówić. Na oo dzień bowiem tystudniach, dym w szpara.eh góry, aby przewidzieć ni1bezpieczeń
graniczyli się
do wypisania
ną? A jeśli staną wobec dylegdyż ka.ndydatce na kandyidatle krzyczymy o demokracji, dostwo; bi.a.da tym, którzy wtenczas zasiądą czyta.ć te01'ię wulkanów".
nieprecyzyjnych, ogóln.i kowych
matu, na co poświęcić czas, na· kę na radną, która pracuje w
pominamy się jej, wa.J.czyć o
Po to właśnie jest nam potrzebne krytyczne myślenie.
charakterystyk. To stanowczo
pracę zawodową czy na sp.o„Uniwersalu" jeden z przysz- nią jesteśmy gotowi.
A gdy
za mało, aby poizna~ człow ieka ,
leczną, to wybiorą tę pierwszą.
łych wyborców zarzucił:
przyjd21ie do dz.latania, to na
wyrobić sobie o nim jaki taki
~ I co pani zrobi w ra.dz·ie,
No, bo ona w ko11cu daj'e im
sali stoją ruste krzesła.
.
pogląd . A p rzecież wyborca poóleb. Próbowano nawet forjeśli nie potraficie tak robić u
Wybieram się na da.lsze spotwin ien wiedzieć , kogo wybiera.
muł ować wnioski,
siebie,
aby schod11
żeby część
ruchome
kania. Mam nadzieję, -wynios,
Zdarzało się niekiedy, że podyrektorów skre ś lić już przy
dzialaly bez awarii.
ż nich lepsze „wrażenia. Mam
LUCJUSZ WŁODKOWSKI
przekręc a no
nazwiska przyszw s t ępnej selekcji, chociaż nikt
Jakaś racja w tym jest. JeśM
nadzieję, że nie będę jedY!l4
łych kandydatów, że nie zanic p rzeciwko nim
n ie miał.
chcesz naprawiać dzietnlcę, to
autentycziną wyborozynl."'
wia ~ .Jmiono ich na czas o zeOt, taka sob ie mała dyskrymizacznij od 1iebie. Jak u siebie
•
bfaniu, albo zawi adomio.no
nacja dyrek torów.
o
nic nie potrafi!Z naprawić, . to
zupełni e innym n i ż t-0, · na któJeden nawet się jakby przenie próbuj , gdzie indziej. Ale
rym powinien być obecny.
s tr aszył i sam zrezygnował, co
czasem człowiek: nie wie,
łe
cząe
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•two wnuwa ~· iłtwo

rzenta nowe«o banku. Pod ll-

~em Widnieje podp1- przewodniczącego TWIG Mleeąsla

wa P. RakoW11kleso.
Prezee Rady Mlnlatr6w odpl.tuje nieZWJ«de u:rbko.
w
kilka din.! nótnlej, 1 lutego:
„W odoowledzl na wnlNek w
IJ)rawte atwonenla I.Bk SA lnformaJe. te aznaJl\C łnlcJat:rwe
u. ciekaw• I sodn• 1M>Plll"Cla
zobowl3'Z&łem
prnaa
NBP
Władysława Bake do
płlnero
rozpatnenla formabl1cb I mer:vtor:vcznycb uoekt6w samlene-

nta..."

W Łodzi tymczuem nie eze..
kaja z
załotonJmi
rękami.
Działa przeciet bankowe trio.
Do DlerwszeM. rekonmainsowoao tm0tkania a urzedistawleielamt ł J)I'Zedslebioratw dochodzi
11a 1e10 namowa tui w
DUdziemlku 1987 roku. Potem wotltanla mnota 1le. Ol'ZYbY'Wa teł
ehetnyeh do WJ'kuplertl.& ud%1ałów. W marcu 1988 r. 1ett 1uł
kilkU1r1astu kandydatów na udziałowców banku. deklarują
cych wcale niebagatelne o!ilmy
- co oowoduje, te niektóre
bogat8Ze firm.V trzeba nawet
1>0V1Strzvmywać w
111Petytacll.
teby nie WYkuPi1Y Zbyt wielu

DO.Y o.1t61nłe „łatwl"m" D1en1adau. A DOWimlo byd odwr<>tn.let

moony, a w.ifl!CI trudny plenia.dz.
a kredyt - łatwo d<»teDnY. W
• bm właśnie chcemy .ie apecjallaowad: w k!r6tlkotel'lmlnowYdl.
nteWdelkich kredytach, talk bairdzo uotrzebnyeh naszym ol'!l'Jedalebiorstwom dla zacllowania

cl&Rłoki rozliczeń.
Obecnie ta
„clUłoU rozl.1oeń" rwie .ie. niczym 7.et!lała
mateńL Przedslebiorstwu
X
z&brakło materiałów.
11t>61lnia

alt z WY'konaniem wnOWY. nie
otrzymuje DT~ to od Y W te.rmłillie zai>łatY. nie ~ wiec s
kolei zaołaelć dostawey Z. który 1taje w dbl.IC%U
'l)tV;ejkiowych trudnośol
flnaNOWY'Ch.
zwleka a należnościami w .stoaunku do swoich kOQPerantów
J1Jp. ltd. - t>OWStale l&tny łań
cuszek długów. Przerwać
~o
nme bank, oferujl\CY niewielki. do aybkle1 solaty kiredyt. ·
Wysokość kredytu mOt!e byd
włęiksza lub mniejsza, w zaJ.efinoki od .tanu rachunku bankowego tn"Zedsiebiontwa. które ubiega .sio o oob'czke. Im
wdęklsze sumy „przepływają" co
miesiąc wzez
ten rachunek:.
tym większa będ?J(e WYSOkość

udzielone.go kredytu. Dodajmy,
i:! mot.e być ona Jeszcze wiek•• - oowiekszona o 1umo
wYkuoionych akcji.
Z mómlego bowiem nikt nie
naleje. Bankowi. aby m6'l w
og61e rm;t>ocząć
dzialalno§ć.

NBP. Zdaniem J. Luc.kiego, to
wla§nie łód.7Jki bank b~e od
tego, aby określać kryteria wyDlacalnokl własnydh klientów.
nlkt Inny. · W sumie.
oornimo
tych ,.potlmli:ć''. roomowy rorzebiegaly za.checaj!l(:o.
Ozeika1110
wlec SP01koj1111e na ootnlo
s
NBP, aby Rada Ministrów mogła lJodjąć ostateczna decYZ.ie co
do dzialalno§ci łódzkiego banku. Czekano tym sookolniet że
J>Olecenle WYdanla ooinid 1)1'Zeal8ino - 'Dl'zY'POl'ninam list oremtera - „do pilnegq rozpatrze- Najróżniejbe1 I doradztwo, 1 klasyczna
nia",
produkcja, i usługowo-handlowe, I budowlanoMijały tygodnie, ze stolicy
-instalacyjne. Większość oczywiście z „o.o.",
nie nadchodziły żadne wieści.
czyli ograniczoną odpowiedzialnością.
M nagle. 12 kwietnia 1988 r.
w dzień po uroczystości 1>0dpi- Oo w największym akrócle o~acza, li
11anla aktu notarła.lnego, 1>rezes
wysokości
spółka odpowiada
wyłącznie
do
NBP wystąpił z protestem do
1wego
kapitału?
ministra sprawiedliwości. Domagał sio WY1aśnienia. ca.y zat- Tak by to można określić. I biada tym.
wierdzajac
łód:zJkLm notariaktórzy o tym „drobnym" fakcie zapominają."
cie statut LBR it>OStąpiono zgodNie chcę tu nikogo denerwować, ani zniechę
nie z prawem.
Nie wiadomo.
cać do zawierania ze spółkami różnych
koJaką otrzymał od mlin~tra odrzystnych interesów„.
oowiedt, ale zaipewne była ona
usookajająca, skoro
zairzut o
- Niechże pan nie przedłuża łeJ niepew•
dzlalainiach Wbrew wawu nie
noścll
oojawil .się więcej. Na ?>OrZadku d7liennwn sta.nela za to in- Wcale tak nie musi się zdarzyć, ale
na kwestia: lm'yiteriów.
falkie
choć u nas jeszcze się też zwyczaj
nie wynowY bank powin.len soelinlć.
kształcił lepiej przed zaiwarclem
urn.owy
aby zadowolić dotychczasowei;ro · sprawdzić w sądzie z kim też ma się do czymonopolistę. Gdy na kolejnym
nienia, z potentatem czy nie, sprawdzić, czy
spotkaniu wiceprezes Zdzisław
dana spółka jest wypłacalna. Ewentualnie ... A
Pa.kula na.pomknął o tych krytak na marginesie: powstały już spółki, które
teriach - łodzianie PoProoil1 o
szk~lą chętnych jak zakładać„. spółki. Wiemy
ich przedstawienie. Usłyszeli. że
o mch i mogę tylko dodać, że czynią to bardzo
nieudolnie.

Nikt nie lubi·plaeiC podatków

ze str. i

w

- Odnieść można by
bowa „nie lubi„ spółek.

Monopolista w

wrażenie. że

- Nic bardziej blędnegol Jest to przecież
dodatkowy „grosz" dla Skarbu Państwa, gdy
płacą podatki. Więc je wręcz popieramy, w duchu reformy! Niechże tyJ!ko zgłaszaiją obowią
zek podatkowy, a my będziemy dla nich sympatyczni f łagodni I
-

Zupełnie

jakbym

słyszał

już „zielonym świetle„
watnego sektora.

udziałów. a'by starezylo ich takie d1a uboźszYch.
W kwietniu 1988 r. n.le mając
jeocze zabw1erd%on~o
wnio1ku, ani tym bardziiel oolrili z
. NBP, ale w całkowitej zgodzie
z obowiazującvm orawem. dochodzi do uroczystego oodoisania aktu notarialnego (a wiec
zatwierdzenia statutu) Lódzk:.iego
Banku Rozwoju SA.
Uroczystość odbyła aie 11
kwietnia
1988 r. w „Uniontexie", który
znalazł ale w eronie · 22 DTZedaiebiorstw i Jnstytucil. 'POdoiaujących akt. W gronie tym znalazł sie równieł U~ Miasta
Lodzi, a ta1de m.in. „Ariadna",
„Famed",
„Fa.pit„,
••Lodes-•,
,,Polmo", „Wifama" - słowem:
znane 16dzkiie firmy.
PrzYbvł
też przedstawiciel katowickiego
„Hu tremu". ·jednego z na}wiekszych udziałowców przyszłego
banku. W sumie zebrano kapitał o WYSOkości 367 mln zL. a
&koro w koleice stoi• iuż naateimi akcionarlusze. zatem uz;yskanie miLlarda złotych nie
1>0wLnno ~treczać trudn~d I
Tak -przym.ajmn.ieJ m:vśll sle
w kwietniowej euforii; WYWoła
nei pomyślnym zakończeniem
oierwszego etapu sta<Ntń . sZYbko
- 1ak dotąd zmierzala.CYeh
do utworaenia czegoś.
czego
orzez lat kilkadziesiąt w Polsce
nie było:
na:torawdziwsze~o
banku. powołanego z !nlciatvWY „oddolnej" z najprawdziwszej, niezależnei od instY'tucj.i. „wotnej'" lniejatywy.
Nastrói chw'lll udziela aie no.wet sekretarzowi 11:enera1nemu
TWIG, Aleksandrowi M. Boro·
wiczowi, który zauważa. Iż mamy oto do CZYnienla z na1ciekawszym t>Omysłem sooza afery legislacyjnej, 1akiemu TWIG
udziela oooa·r cia:
- W kraju nikt sle nie zdecydował na coś równie odwa!nego. Uważam. że oowolanie
Lódzkiego Banku Rozwoju uwiarygodni zapowiedź refomlY
w oolski.m systemie ban'kO'WYD1.

Łatwy kredyt
złotówki

na trudne

W dzlisiejszvch
zmeczon:vch
czasach tylko naiprawde dobr:v
oo.mysi może !iezyć na szczere
noparcie. Dlaczego tak sie soodobał prolekt Janusza Luckie11;0? Poniewa7. stanowi alternatyWe w stosunku do NBP. Ponieważ wPadł nań
dyrektor
zwykłego przedsiebiorstwa. ;eden z setki łódzkich dyrektorów. którv wie. co bot! linnvch
dyrektorów. co boli rady oracownie7.e I co orzeszkadza w
. rozwoiu przedsiębiorstw. Ponieważ - to iuż oow6d trzeci B ank Rozwoju opierać sie ber.łzie na prostvch . czvtelnvch dla
każde~o zasadach . Bedzie to krótko mówiąc - bank komerCY.iny, kierujący się prawami
rynku.
- NBP realizuje
oolltY'ke.
wYnikaiaca ze stanu budżetu
11>aństwa - m6wl J. l.uckł. S~uje wlec „trudny" kired:vt.

nobr7iebne aa na 1>0CZ1ltek „e'.katra" t>ieniądze. Otrzymał ie od
swoich udziałowców. wYlruou1ąeych akcje założyeielskie DO
500 tys . .zł każda. Do}dą do tego
w nrzyszlości złotówki i>rzedsiebiorstw - alreionariuszy. bedaeych iednocześnie
klientami
banku. Skąd ie wezmą?
Z
wł.asnych funduszów
rozwoju,
.idzie gromadzone sa z reguły
nie oprocentowane złotówki. tracace z każdym rokiem na warto.ki. Te same złotówikl. ulokowane w akcjach. staną aie bardzie:! odoorne n.a Inflacje. · bo
zaczną 'Pl'!Zrnoslć dYWidendy Cz
ZYSku LBR).
W ten oto soos6b doszliśmy
do znane; zasadv. iż t:vlko pieniądz w ruchu „rodzi"
Inny
pieniądz. Ma to być naczelna
zasada l.ódzkiego Banku Rozwoju. Dobitnie ujęto ia w statucie. w iednym z nierws.zych
paragrafów:
„Do
podstawowych zada6
Banku należy
finansowanie.
kredytowanie I orranlzacja rosUO'&el\ dzlalalnołcł tinansoweJ
kllent6w, ftna.n.sowe wspieranie
tworzenia i rozwoju przed.lltblorstw. osh\ganle ZY11k6w.· projektowanie I wdrażanie włu
nych system6w kredytowania,
w celu przyśpieszenia obiegu
pieniądza",
Złotów'kol Bądź

w ruchu, wę
drui z rachunku na rachunek.
nie stroń od rY'ZY:kownych, ale
mkownych t>Nedslewzleć. nie
dai aie tJlko zamknąć na dluiej w .sejfie, bo nie będziesz
Dl'ZYUOS!Ć ZYSku dla banku takie iest zaklecie ł6d.7Jkdcb akcionarl uszY.
Niestety, zaklecle iest bemllne. Pieniadze, uzyskane ze SDTZedaty akc.li założYcielsklch. le.ta
do tei oorY bezczYnn.te. Dlatego
nie motna Wyt-aźnie zaprzeczyć
wersji. która itłosl. że mawie
2 mtn zł opłaty notarialnej, laka wspólnie zebrały i zapła
oiły 22 Instytucje I przedsię
biorstwa. z~tały DO orostu wyrzucone w błoto.
mędne koło
Zaczęło sifł

w

„białych r~a

wiczkach". Januu l.uckł, obecnie Jut prezes L6dzkłego Banku Rozwoju SA, wraca rnYślą
do pierwszego sootkania z wiceprezesem NBP Zdzisławem Pakulą, które odbyło sie 16 lutego 1988 r. w atmosfer7.e pełnej
kurtuazH orawienia sobie ittzecznoścJ I zaoewnień - ze abrony NBP - o oełnym DODarelu
dla clekaweł inicjatywy
lodzlain.
Owuem. były drobne swrest1e.
Pooroszono na ol'2Y'kład o Dlsernn:v wv:kaz
orzedsiebiorstw
(wraz z deklarowanymi mv.ez
nie sumami)
zamierzaiacyeh
przvstą.pić do bankowei spółki.
Szybko sie iednak z tego wYCOfano. Mówiono też roś na temat
warunku, iż korzvstalace z u.tug
banku firmy oowinnY
mleć trw'łą zd~ność klredyto..
w„ oczywi.ścl• w rozumieniu
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Izba Skar-

knrterła

nie zosta1Y Jeszcze do

końca sprecyzowane.„
Przesłano je do

Lodzi . w
maju 1988 r . Większość - zapewnia J. Lucki - Jest do speł
nienia. Trudno nl\tomiast pogodzić &ie z faktem, że kluczowy
- zdaniem NBP - wymóg, dotyczy przedłożenia planów siedziby banku, skarbca, zabezpieczenia elektronicznego
przed
włamaniem, i tym
podobnych
azczegółów o charakterze czyato
technicznym. W te.Il oto s.oooób
tworzy się od razu biedne koło: skoro nie ma opinii NBP t
- w ślad za nią - dećYZH Rady Ministrów, trudno uzy~
lokalizacje i poonyśleć o za.bezoieczeniu Przed
włamaniem.
Skoro nie ma konkretnych planów siedziby banku. tl"udno uzyskać
pozytYWna
oolinie z
NBP„.
A tYIDCZasem:
- Sa iuż następne zl!łosze
nia od przedsiębiorstw - zwierza s.ie nerwowo prezes LBR.
- U(!zlałowey dopytuj•
ale
kiedy wreszcie
r<>ZPOC2Jtllem;
dZ!ałalno§ć. A Ja? Ja muJe sle
bezradny. Jestem no prostu w
krQPCe„. Trudno przecież
na
bieżą.<;o w.szysbklm
tłumaczyć.
w iak dziW111ej znaleźliśmy sie
sytuacji.
Sytuacja istotnie !est dziwna. Stary, szacowny
Kodeks
Handlowy z 1934 roku WYmaga,
aby w ciągu trzech miJ!Siecy
od zatwierdzenia statutu zgloaić sit w Sądzie Rejonowym, w
celu reJestracJI apółkL Je§li ate
tego nie UCZJ!DI (bo na DJ:'IZYlkład
nie bedzie .zezwolenia na działalność) trzeba będzie apróbować od nowa, DOCZYnaja.c od
ponownef wizyty w notariacie.
wraz ze wszYStkiml WSPólnikami. Może o to właśnie chodzi
szefom NBP?
Szefowie NBP przeprowadzaj' teraz własną, „odgórną" reformę systemu bankowęgo. Powstanie 9 natistwowych banków
kredytowych, utworzonych na
bazie terenowych
oddziałów
NBP. W l..odzi od 1989
roku ·
roZ1Pocmie dzlałamooć
oi>eracyjna Powszechny Bank Gospodarczy. Może wiec NBP zwleka
s opinia., ora~a.c
zaoewin.!ć
pierwszeństwo „własnemu" bankowi. by umożliwić mu łatwiej
szy start? Może '?lawet nie zadowoli sie nierwszetistwem.
może w ogóle nie zamierza sie
dopuścić do prawdziwej.
bo
zupełn ie nie zaiplanowanej konkurencji?
Wykałe to próba szczerości,
uplanowana przez
Janusza
l.ucklego I towal'ZJ'IZ7.

ANDRZEJ
GĘBAROWSKI

-

Ależ

ono

świeci

o przysłowiowym
dla tak zwanego pry-

nadali

- Każdy z pracujących w tym „sektorze" na
poczekaniu znajdzie panu
tyle
bzdurnych
przepisów I nieżyciowych za.rządzeń, że nie Jest
to nawet „żółte pulsujące".

- Oni zawsze narzekają! OdruchQWOI A ja
nadal twierdzę, że dla uczciwych I pracowitych
wciąż jest otwarta droga A świadczy o
tym
najlepiej chyba stały rozwój tegoż prywatnego
sektora. Niech pan zgodnie, ile już mamy w
Lodzi i województwie prywatnych firm. w
handlu. rzemiośle i usługach?
-

Będę strzelał.

Okoto

dzie!tlęciu tysięcy?

- Niestety, przegY:ał pan. Działa już 27.600
firm, a 1600 przybyło w 1987 roku. Rozwijają
się już istniejące, otwierają nowe, nie ma więc
mowy o żadnym regresie
czy
„czerwonym
świetle". Zawsze podkreślam, że jest to ogromny pe>t~ncjał Niech pan weźmie poci 1.l'WagE;". że
według skromnych tylko szacunków, przy założeniu ze kama z tych osób utrzymuje śred
nio dwie z · najbliższej rodziny, urasta nam to
w Loclzi do armii prawie stutysięcznej.
- I pewnie pan uwata. te polityka podatkowa wobee tej grupy, wobec tego sektora nalety do larodnych?

- Oczywidcie, nadal tak uważam.
A kto
jetdzi na najdroższe wycieczki zagraniczne, kupuje samochody za dewizy (czytaj - bony)?
- Och, nie wszyscy jetdżą pewnie tymi wozami i na dolarowe \U-Cieczki, SI\ i tacy co
klepią biedę. A przez pana Jakby przemawiała
zawiść, to niskie uczucie, a coraz większe rzesze rodak6w ogarniające.
- Ależ skąd Ili A niech mają 1 po trzy samochody, jeśli tylko z~obione
uczciwie. co
również oznacza płacenie stosownych podatków.
A co do „oklepania bieclt'': prywatna działalnodd
to zawsze ryzyko, ale przecież nikt nikogo nie
zmusza do prący w rzemiośle. Lódzki przemysł
także potrzebuje rąk do pracy .I jeśli ktoś ma '
biedować. t.o niech może przejdzie do państwo
wej firmy? Zawsze współczułem tym rzemieślnikom, którzy deklarowali mizerne dochody,
rzędu 10-15 tysięcy
złotych na rodzinę.
W
przemyśle, bez ryzyka zarobią minimum dwa
razy tyle„.
-

Ale mote

wolą

pract ,,na swolm"T

· - To niech nie narzekają bez przerWyl I powtarzam raz jeszcze: jeśli ajent z małżonką
twierdzą, że pracuj11c po 18 godzin na dobę zarabiają 26 tysięcy złotych, to mnie
żal serce
klska, całej Izbie zresztą też. Niech jak najszybciej przejdą do sektora państwowego.„
-

W Jednym I drugim sektorze natomiast
się ostatnio
złośliwa hydra
zwana wsadem dewizoWYm. Ale tu żarly się
skończyły. we wzajemnych transa.kcjaoh nikogo
nie interesują bony towarowe banku PKO S.A.
Tu liczy się tylko twarda waluta. SI\ naweł Z&•
kłady, kt6re ponoć za sprzedaż swoich towardw
czy 1urowc6w t:vczą tobie 6w wsad w konkre&neJ walucie.
rozpowszechniła

....: Być mote, ał tak głęboko nie wnikam)' w
te tematy, choć zdaję sobie sprawę. że mimo
drug 1ego etapu reformy są to często problemy
z cyklu „nie z tej ziemi". Druga strona może
odmówić płacenia częściowo,
powiedzmy w
markach czy dolarach, ale życie niestety, zmusi
go do uwzględnienia tych życzeń.

banvnikl w zakładzie pa6stwowym, kt6ry
da oweco wsadu?
-

Musi mt~ konto „A" w banku I
dewizy na kQnto zakładu.

.przelać

I

łll

niege

- A jeśli takowego nie posiada? Pozostaje
„Pewex" I kupno dewiz od cinkciarza.

- I popełnia przestępstwo dewizowe, za któ•
re może być pociągnięty do odpowiedzialności.
- Niezależnie od taktu. że rozliczony zostanie w ramach transakcji po kursie państwo•
wym dolara, niższym niemal czterokrotnie od
czarnorynkowego?
- Dla nas Istnieje tylko jeden kurs, pań
stwowy, ten z „Trybuny Ludu". lnne - również te. z „Veto" traktujemy jak wyssane
z
palca. One nas nie interesują, we wszystkich ,
rozliczeniach ze Skarbem Państwa tylko of!•
c)alny kurs brany jest pod uwagę.
To i ja mam niespodziankę: dowiedziałem
rozmowie telefonicznej od rzemieślnika,
pewnego czasu w transakcjach z państwq
wymi zakładami nikogo nie interesuje skąd posiada on walutę, nawet
jeśli
w ramach
wspomnianego wyżej wsadu musi wpłacić na
surowiec kilkaset dolarów. Cóż to za odstęp•
stwo od opisanych przez pana r.eguł?
-

s~ę w
iż od

- Niewielkie I krótkotrwałe,
przynajmniej
takie mamy na razie wiadomości.
Rozliczenia
prowadzone są, jak wspomniałem, wyłącznie po
oficjalnym kursie, ale wyjątkowo minister H•
nansów zezwolił właścicielom prywatnych za•
kładów na odsprzeda!!
wailuit wyml·enlailnych,
jednostkom gospodarki uspołecznionej na po„
krycie środków ni~będnych do produkcji. Ale
zezwolenie obowią~ało wyłącznie do końca
kwietnia 1988 roku.
-

Niesamowite! To dopiero „pierłestr0Jka"1
sprzedaje dolary państwowej tir•
mie, której nie stać· - bo tak trzeba to odczy•
tać na kupno surowców czy maszyn bez o•
wej pomocy. Do końca kwietnia? A teraz mo•
żemy już wzywać klientów w porządku alłabe
tycznym i rozliczać skąd wziął owe
dolary.
.lt'larkł l'zy funty. Zza szafy, z pończochy czy
grzecznie, z konta.„
rzemieślnik

- Nie, nie, to jest wyjątkowa sytuacja i tak
'a.1' w kasie „Pewexu" nikt się ni 1kogo nie pyta,
skąd wziął te sto dolarów, tak i my tym razem nie będziemy się opisanymi transakcjami
interes0wali Ale zamaczam
dotyczy to
wpłat dokonanych do końca kwietnia.
-

Teraz pytanie z innej beczki: 1988 rok
pod zttakiem Istotnych zmian· w sy•
stemie podatkoWYm. Tymczasem minęły cztery
miesiące"' ·
•
·
miał stać

~ie

jest pan na bieżąco. A dla wielu rzezmniejszenie progresji w podatku
dochodowym, aktualne od początku 1988 roku.
oznaczało nawet zyski wysokości kilkudzi esię
ciu tysięcy złotych. Te pieniądze zostały w kieszeni, to były jakby „działania osłQ11owe" dla
rzemiosła. Z ciekawszych zmian warto wspomnieć jeszcze o jednej:· wydłużono w niektórych
grupach okres działalności bezpodatkowej, nawet r.lo olęciu lait. Na taki okres zwolrtjony jest dla przykładu nowo otwarty zakład
prQdukujący materiały budowlane.
-

mieślników

Zdaniem wielu reformatorów ideałem bysytuacja. gdyby podatków w ogóle nie
bylo„ ••
-

łaby

- To faktycznie zdanie niektórych „prywatnych reformatorów". Ale to nierealne, nie ma
takiego kraju na świecie. Wszędzie istnieje natomiast budżet centralny, który choć jest wielkością zmienną, to jeśli z jednej strony coś się
poluzuje, z drugiej trzeba „docisnąć".
- NłemnłeJ, w ramach reformy systemu podatkowego m6wl się coraz głośniej o propozycji wprowadzenia jednolitych płatności dla
wszystkich.
- Wprowadzenie jednolitego podatku od dochodów osobistych wyeliminowałoby kilka dziś
istniejących wyrównawczy, dochodowy, od '
wynagrodzeń. Podatek byłby jeden w.spólny dla
ws7.y stkich, w oczywiście nie maczy, że tej samej wysokości. Ten sam płaciłby z nazwy i ml·
nister I rzemieślnik ale od Innej postllJWY wynagrodzenia. Za wcześnie jeszcze
mówić
o
!Zt"zegółach, projekt będzie dopiero poddawany
licznym konsultacjom i przedstawiony Sejmo·
wf.
- Słyszałem łeł o propozycjach zmian w
przepfsac!h dotyczących ulg Inwestycyjnych, a
nawet ulg zwłl\Zanyoh z Jakością produkowanych wyrob6w.
- Są I takle opracowania w przygotowaniu.
ale na precyzyjne objaśnienia zapraszam
za
dwa-trzy miesiące.
-

Chętnie

skorzystam.

Rozmawiał:

DARIUSZ DOROŻYNSKI

- Zgoda, ale natychmiast rodzi się cala ma•• problemów praktycznych. Eksporterzy mają
twe konta dewizowe I odpisy, ale sk!ld ma
wzl-6 dewią, powledzm)t
plastyk kupuJw
/
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łirreł!' lmomA nrl~~m.i brytyjsb oplnt8. J>U·

łiliczń8. poruszona została wiadomo~cią o pró-

bie- wprowadzenia oplat za

wstęp

do Muzeum

ponieważ
F.i·yiyi~kiegc i Galerii Narodowej,
Tak jak
rząd zmniejszy! dotację na kulturę.
inną, równie bulwersującą, gdy japoński bank
Nomura przekazał londyńskiej Tate Gallery 1,5
mln funtów z przeznaczeniem na budowę nowego obiektu, który otrzyma nazwę Nomura
Gallery. Nowa placówka ma otworzyć podwoje
będzie
już w roku 1990, a \"-O""Stawiane w niej

w pierwszym rzędzie m;:ilarstwo XX wieku. Na
wie~i' c tvm premier Mar.c aret Thatcher wy.
raziła nadzieję, że inne firmy mię<:lzynarodowe
pójdą w ślady japońskiE>go banku i wspomogą
brytyjskie muzea.
Już te bod<1j przykłady dowodzą, że w borykaniu się z kłopotami finansowymi muz~a i
galerie w Polsce nie sa, odosnbnione. Różni na!!
co Innego - rozumienie, widr.enie I podejście
do spraw m"zealnictwa.

Czy wiemy, co posiadamy?
o
gdy mowa
Słyszy się często opime że skoro
kłopotach ze zb1uram1 narodowyrm s.ą trudności z gromadzeniem i przechowywaniem lb1orów, po cóż dokonywać nowyci1 zakupów? Ni<: bardzie.i bałamutnego. Zaniecha.me
zakupu bodaj jednego cennego eksponatu może
być dla skarbnicy narodowej niepowetowaną
6lratą. Zbyt wiele ponieśliśmy strat w przeazłości, aby pozwolić sobie na nowe.
~"s
Polska od wieków nawiedzana była
rozliczne zawieruchy wojenne, którym zawsze
skalę. A
towarzyszyły grabieże i to na dużą
w pierwszym l'Zędzie dziel sztuki. Lupem naszwedzkich w czasie „potopu"', zajeźdźców borców i kolejnych najeźdźców w czasie I i II
koiekcje
wojny światowej - zawsze padały
królewskie, magnackie, ko-ścielne, na•leżące niegdyt do ierlnych z najbogatszych w świecie.
Rczm,ary ~rabieży dotknęły nasz kraj w stopw
niu, jakiego nie doświadczył żaden inny
/ Europie.
kolejny od
Po wojnie zaczynaliśmy po raz
odbudowy, wygrzebywania z gruzów, z ukryĆia
tego, czegpśmy się przez wieki dorobili, od relatach
windykacji dziel zagrabionych, aby po
dojść do obecnego stanu posiadania: 530 muzeów '" Polsce, w których znajduje się 9.340
łys. zabytków ruchomych i innych dóbr kultury. Dużo to czy mało? Faktem jest, że nasze
zasoby muzealne są o połowę mniejsze o<l tego,
eo posiada j~cen tylko „Eirmitaż".„
powiększane
Każdego roku zbiory narodowe
aą o nowe zakupy bądź darowizny. Tylko w
pozycji,
1986 roku powiększyly się o 300 tys.
przy czym 65 tys. (ok. 20 proc.) stanowiły nowe zakupy. Jakiego rodzaju lfą to zbiory? Otóż
az1&la sztuki stanowiĄ w nich :r.aledwie Hl
proc„ 25 proc. to zbiory archeologiczne, zaś 43
proc. - z dziedziny etnografii, historii, przyrody i techniki.
I jeszcze kilka istotnych szczegółów do tego
obrazu: ok. 200 tys. zbiorów stanowią depozyty.
Zaledwie 30 proc. muztaliów z ostatnich lat
pochodzi z zakupów, większość z depozytów i
darowizn.
Taki jest stan posiadania naAAego muzealnictwa. Czy jednak wiemy, co posiadamy?
odzyskania
Słyszałem o głośnym skarbie, o
a gdy wreszcf11
którego zabiegaliśmy Jatami,
powrócił" do kraju i z hukiem ufetowaliśmy ten
do
zwycięski fakt, cenny skarb zawędrował
przepastnych zakamarków jednego z muzeów,
gdzie
by po jakimś czasie trafić do drugiego,
spoczywa do tej pary nie .&pisany...

Nawet za sto lat?
KoNa grudniowym posiedzeniu Sejmowej
posła
przewodnictwem
misji Kultury, pod
Piotra Stefańskiego, debatowano nad stanem
naszego muzealnictwa i gospodarki muzęaliami.
Z zaprezentowanej na posiedzeniu sytuacji wynika, iż 90 proc. zbiorów muzealnych zgromadzonych jest w muzeach państwowych. głównie
w dużych ośrodkach w kraju. Z tego 7,5 mln
jest... zinwentaryzowfmych, A co z blisko 2 mln
ubytk6w zalegających przepełnione matazyny?
Jak stwierdziła Krystyna Marszałek-Młyń
e1zyk, wiceminister kultury i sztuki, przy obecnych 7asadach dolmmentacja wszystkich eksponatów „nie zostanie zakończona nawet za 100
lat''. Stąd starania ministerstwa, aby wprowasydzić elektroniczny system dokumentacji,
w wielu krastem stosoll'any i sprawdzony
jach ...
Najważniejsze izadanie, jakie stoi przed mu1ealnikami to gromadzenie, ewidencjonowanie i
opracowywanie zbiorów oraz ich udostępnianie.
I to nie tylko we wlasnych pomieszczeniach.
Na udostępnianiu zbiorów, także innym krajom,
robi się dziś w świecie wcale dobre interesy.
Lecz czynią to ci, którzy wiedzą, co posiadają,
posługujący się nowoczesną techniką dokumendoskonałymi wytacyjną. a w ślatl za tym składnik
dawnictwami stano\vlącymi istotny
promocyjny.
lata
Pod t,.Ym względem uczyniliśmy przez
ledwie jeden krok od ... zarękawka i jak dawniej, tak i dziś przytłaczają nas inne kłopoty.
Z powodu niedostatku powderzchni w magazysię
nach, np. warunki w jakich przechowuje
dz 1ela ~ztuk; w niektórych. nawet pi~szych
to
w kraju, muzeach, przypominają - jak
„bardziej punkty skuktoś już powiedział pu surowców wtórnych niż miejsce, gdzie spoczywaJ,1 •bieta sztuki". Czyż w tych wa.r unkach
rnożna rn:'1w ;t- o konserwacji? Jeden z posłów
potwierdzil to, zwracając uwagę, że makomita
w magazynach
większość zbiorów „leżakuje"
bardzo często w. warunkach zagrażających ich
trwałości.

Przeciętny zjadacz ·chleba żywotność placówki
rnuze.i.1nei cH:enia na podstawie udostępnianych
zbiorów W trasie wyznaczonej dla zwiedzają
cych ekspozycję widzi. główny nurt życia muzeum, a z panującej wokół ciszy wnosi, że pozostałe pomieszczenia są martwe. Tymczasem w
tych niedostępnych pomieszczeniach wre najv:ai.niejszc:„ prawdziwie mrówcza praca - tam,
gdzie prowadzi się prace dokumentacyjne, badawcze konserwatorskie. W wielu czołowych
że ws.pompl::irf•wl;;ach muzealnvch świata '
w
właśnie
nę muzea Londynu czy Paryża pnmie~zczen1ach magazynowych udostępnia s ; ę
zbiory pracownikom nauki, studentom, by mogli ie pozm;ć. prowadzić badania. W nasz:vc.-h
warunkach jest to niemożliwe. ·
Brak powierzchni magazynowych, wystawienniczych to jeden z największych kłopotów, z
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Toto: Grzegorz

Czy dojdzie do tego, że będziemy mogli nie ruszając
kolekcje najwspanialszych muzeów świata?

się

Galasiński

z do:r;nu oglądać

Skarby zamknięte
w muzealnych piwnicach
MARIAN ZDROJEWSKI
jakim borykaj11i 1it nasi muzealnicy. Tak jak i
„brak odpowiednich 1pecJallstów era. materiałów "bon11etwator1klch", choć skądm-.d wiadomo, ilu to naszych cenionych w świecie apecjalistów i gdzie ratuje zbiory jw!atowego dziedzictwa przed znis:i:czeniem.
(zwane1
Rzecz charakterystyczna: w innej
przy
sporcie, np.
także kulturą) dziedzinie słychać,
transferach zawodników, kluby, jak
pozyskują sprzęt i urządzenia. W muzealnictwie
nie możemy zdobyć się na pozyskanie bodaj takiego de[ensc-ra do nawilżania powietrza, który
zastąpiłby wilgotne szmaty rozkładane na kaloryferach. A może i muzea są w stanie prowadzić normalną, gospo<larkę zbiorami, gdyby nie
były krępowane nieżyciowymi, biurokratycznym! przepisami 1
Takim przykładem poałużył si4 1wego czHu
dyrektor · łócfakieg{l Muzeum Sztuki, Ry1sard
Stani11law11kl, który stwierd'lił, że jego placówka ~dolna Jt'St zanbiać dewizy, leez nie ~
(mimo że to jest dozwolone I), bo nie może
otworzyć konta dewizowego!

„Deglomeracja" zbiorów
Brak powierzchni ekspozycyjuych, magazynowych, konserwatorów I środków konserwacyjnych - potrzeby, potrzeby, potrzeby. A ee 1
systemami zabez'.t)ieczania zbiorów przed wła
maniem, kradzieżll? W dzisiejszych czlltlach
czasach dobrze zorganizowanych, międzynarodo·
wych gangów specjalizujących się w kradz!ety
i przemycie dziel sztuki - dobry aystem zabeznajistotniejszy.
pieczający zbiory to problem
I
kradzieże
Dowiodły tego ostatnie, liczne
zbrodnicze zachowa.ni a wanda.I!, w wyniku których utraciliśmy bezpowrotnie bezcenne skarby. Tymczasem dobre urządzenia zabezpieczają- dla przeciętnych
ce są drogie i niedostępne
placówek. Zakupione za granicą instalacje ochronne znalazły już co prawda zastosowanie
na Wnwelu i na Zamku Królewskim, lem inne
placówki na to nie stać.
Udostępnianie zbiorów to kwestia waż.na na
równi z ich pozyskiwaniem• I przechowyw8.niem. Co roku nasze muzea zwiedza ponad 20
mln osób. Jednakże udostępnia się zaledwie 8
proc. zbiorów! Reszta eksponatów spoczywa w
magazynach i nie ogląda światła dziennego. Za
sięga
granicą wskaźnik udostępnienia zbiorów
10-12 proc. I znów: warunkiem zwiększenia
podostępności są możliwości ekspozycyjne wierzchnia wystawiennicza, jaką posiada muzeum, stan dokumentacji I opracowania zbiorów,
wreszcie obsługa i system zabezpieczenia eksponatów. Zwiększenie dostępności wiąże się także
jak stwierdz.ila Krystyna Marszałek-Młyl\
·czyk - „z koniecznością poprawy ich technicznego wyposażenia. Chodzi m. in. o zastąpienie
na
przewodników.„ magnetofonami". Czyżby
wszelkie niedostatki naszego muzealnictwa, na
zwiększenie liczby zwiedzających, jedynym panaceum miał być magnetofon?
Badania przeprowadzone wśród młodzieży
szkolnej zwiedzającej jedno z nowo otwartych
:nuzeów w Polsce wskazUiią, że młodzież - a
winwięc ta część społeczeństwa, do którE'go
niśmy w pierwszym rzędzie adresować niektóre
ekspoz;rcje! - tnktuje wizytę w mlM'.etlm j8.ko
zło konieczne.

„Wizy a w mu'.!leum - atwierdziła Ul-letnia
je1t najnudniejszym punktem
uczennica łblennego program.u. Wszystko tu eztywne, su·
che - 1ablota, eksponat, karteczka s pedphem.
Najgorsze Il\ fotokopie dokumentów i reprodukcje. Gdyby choć ktoś nam to t:rwo pnJ·
bliżył, omówił, zaciekawił.„".

Tak więc magnetofon jest w stanie uczynić
ekspozycję jeszcze bardziej martwą. Zwiedzają
cy nie będzie w stanie zadać pytania?;.! taśmie.
Na wspomnianym posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury jeden z posłów - w ślad za
wskazaniami NIK - zwrócił uwagę na żywio
łowy charakter pow~kszania zbiorów. Tymczasem Zarząd Muzeów i Ochrony Zabyłków utrzymuje, że nie posiada środków na pozyskiwanie zabytków i wartogciowych dziel .współ
stałych
czesnych twórców. Istnieje potrzeba
I
przeobrażeń muzeów wedle wymagań czasu
rozwoju świadomości społecznej, by muzea nie
mumiami
stały się „zamkniętymi kryptami s
narodow~j przeszłości". Istnieje też pilna potrzeba szerokiego spojrzenia na problemy muzealnictwa, odrzucenia urzędniczego f sformalinp.
zowanego podejścia. W ostatnich latach
główny nacisk kładziono na upowszechnienie,
zaniedbując materia1ną stronę funkcjonowania
muzeów, w tym zwłaszcza na magazynow8.nle i
konserwację ...
A przecież nie tak dawne to c:aa1y, kiedy to
11 włelu tzw. prowincjonalnych. muzeów „przechwytywano" co cenniejsze i ciekawsze eksponaty i przewożono d(\ centrali, by tam zalegały
zaniedbane magazyny. Lecz oto pojawiły 1i11
ostatnio pierwsze zwiutuny optymistycznych
zmian. Niektóre zbiory w centralnych muzeach poddano swoistej „deglomeracji" I 1>ostanowlono blisko 60 tys. dziel przekazać właści
wym placówkom muzealnym vr terenie, zgodnie
7.e specyfiką obdarowanych muzeów. I tak Muzeum Warmii I Mazur w Lidzbarku otrzymaOkręgowe
ło 128 Ikon, sandomierskie Muzeum
- "kolekcję_ ·srebrnych wyrobów sz-tuki zdobniczej z XVI-XIX wieku. Niektóre z przekazan7ch dziel miały ch8.rakter rewindykacji, 3ak
np. „Portret kobiety" Wojciecha Weissa I „Kozacy" Wojciecha Kossak8. ralerłl rorallń1kleJ,
czy portret gen. J8.na Henryka Dąbrowskiego
oraz szkic Jana Matejki do portretu Jana Tę
110powrócił na Wawel,
czyńskiego, .który
dobnie jak liczne obrazy, meble, wyroby czy
kostiumy, które powróciły do Muzeum Narode·
wego we Wrocławiu.

Nie czekano na .decyzje
Jak na łym tle pnedstawlaj~ 1ł11 łódzkie
muzea? Zacznijmy od tego, te mamy w L<ldz!
kilka placówek znakomitych I znaczących, t&kże w skali międzynarodowej, te wspomn11 Ma·
zeum ~dukt jedno z pierwszy-eh, jakle 1'0W~tało
na świecie muzeów sztuki nowoczesnej. Mamy
Centrałnt
Centralne Muzeum Włókiennictwa,
Muzeum Kinematografii - placówkę w Btadium organizacji, lecz już o wielkim znaczeniu l jeszcze większych perspektywach. Mamy
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego 1 ho·
ii;~tymi zbiorami (nawet rysunku i karyk&tur z
wreszcie
wczesnych lat XX w!Pku !) : mamy
Muzeum Arrheologlczne I Etnttrr ftrmf'. Mazeum Histerii Miasta Lodzi, R.uch11 Mtodzldo„

wero, CMwłaty, w l)ef'Sl'ektywfe - Pfasy I Lł·
teratul'y. Są to placówki, które w ostatnich
latach zapisały s<ę wieloma ambitnymi i· zna·
komitymi ekspozycjami, że przypomnę nagro1·ysunków
dzoną wystawę obrazów, grafik i
Jankiela Adlera' z 1986 roku zorganizowaną
przez Muzeum Sztuki; ekspozycję, również nagrodzoną, w Muzeum lli.otol'ii Ruchu Rewolu·
cyjnego pt. „Warunki bytowe lódzkiej klasy robotniczej", względnie doskonale Żaaranżowaną
wystawę pt. „Kodeks orderowy na co dzie1'J",
Miasta
jaką zorganizowało Muzeum Historii
Lodzi itd„ itp.
Niestety, warunki w jakich egzystują łódz
kie placówki muzealne nie odbiegają od krajowego obrazu. Trudności lokalowe, brak poekspozycyjnych,
wierzchni magazynowych i
które ledwo wystarczają na niewielkie czasowe
wystawy uniemożliwiając organizację aużych,
międzynaro<lowych imprez (z wyjątkiem Muz(:um Włókiennictwa). Nawet urządzenie wystawy
atałej, z wlasnyc'h. zbiorów, napotyka na olbrzymie t;:udności. Z ty<:h m.in. powodów: na 315
tys. eksponatów znajdujących s1ę w magazynach łódzkich muzeów zdołano udostępnić w
stanowi...
poprzednim ·roku tylko 11 tys„ co
3,3 proc. zbiorów! Z tego na Muzeum Arche•
olo1iczne i Etnograficzne· przypada ok. 4 proc.,
podobnie
Muzeum Sztuki - ok. 4,5 proc.,
jak i na Muzeum Włókiennictwa, natomiast
na Muzeum Historii ~Ilasta Lodzi tylko 1,5
proc.!
W tej sytuacji jedynie słusznym rozwiąza
niem, j~kie podjęto w Lodzi (dodajmy, że takie
właśnie, dopiero teraz, zasugerowała innym województwom Sejmowa Komisja Kultury), jest
udostępnienie w mieście zabytkowych budowli
w ośm·u
na potrzeby muzeów. Dzięki temu
()biektach prowadzi się obecnie prace remontowe. W dawnym pałacu Grohmana n• potrzeby
Muze<!."1 Arr• eologicznego i Etnograficznego, w
dawnym zespole pał::icowo-ogrodowym Herbsta
- na potrzeby "Muzeum Sztuki, podobnie jak
remontowany budynek przy ul. Piotrkowskiej
98. W dawnym pałacu Karola Scheiblera urzą
dza się Centralne Muzeum Kinematografii, w
Muzeum Ruchu
pałacu przy ul. Gdańskiej ul.
l'lllodzieżowego, zaś w Pabianicach, przy
Piotra Skargi, zespól budynków remontuje się
dla potrzeb tamtejszego Muzeum łm. B. I J.
Nawrockich.
Wiadomo jednak, że wszystko to, co się robi
w ogóle, nie rozw Lodzi„ czy też w kraju
wia_że na"Orzmiałych problemów mµzealnictwa.,
po
(przecież
które narastały całymi latami
wojnie nie wybudowaliśmy w kraju ani jedneg-o nowego obiektu muzealnego, z wyjątkiem
odtworzonych ze zniszczeń!). A co dalej?
Owszem, powstał resortowy program rozwoju
muzealnictwa w Polsce. Zawiera on kilka interesujących pomysłów, m. in. wypracowanie
w
pewnej specjaliżacji muzeów, stworzenie
po..
bez
kraju 12 regionów kulturowych,
rozwój np.
działu na województwa i dalszy
a
skansenów oparty o regiony kulturowe,
nie administracyjne.
Argumentując potrzebę specjalizacji muzeów
poseł Witold Hensel powiedział:
l\luzeum
- Przed kilku laty odwiedziłem
Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi I byłem
uskoczony tym, że moglem obejrzeć wiele eks·
penatów z regionu tatrzańskiego, ale nie wi·
działem anl Jednego eksponatu z rerionu łódz..
kieco.
Skrócić

dystans

/

•

Czy zaprezentowany program, bądź doratne
środki, jakie są p'odejm.owane załatwią sprawę?
Wydaje się, że nie. $wiat poszedł daleko do
Rzecz więc
przodu i ciągle dystansuje nas.
tprowadza ~1Ę do skrócenia dystansu. Czy ied. nak iei.t&śmy- w stanie go skrócić?
Gdy rozmawia się z muzealnikami o wielkim
doświadczeniu, każdy z nich ma własną receptę na uzdrowienie sytuacji. Każda z tych recept zasadza się najczęściej na dużych piewalucie,
niądzach i to nierzadko w twardej
której - jak łatwo przewidzieć - nie będzie
w nadmiarze. Dlatego też racjonalne i rozumne
cospooarowanie posiadanymi środkami - to
propierwszy z najważniejszych warunków
wadzących do uzdrowienia sytuacji.
W 1988 r., podobnie jak w 1984, :z Krajowero Funduszu Rozwoju Kultury na ochronę
dóbr kultury i muzealnictwo przypadnie 14,6
nimi
więc
proc. pieniędzy. Gdy przyjdzie
gospodarować, wybierać między tym, co najpilniejsze, a tym, co konieczne, nie wolno gubić z
np.
pola widzenia pewnych tendencji, jakie
pojawiły się w muzealnictwie światowym, które
zdaj~ się mieć wielką przyszłość.

A pojawiły

rewelacyjne, mogące zrewolucjonitylko sposoby gromadzenia, lecz 1
upowazechniania zbiorów w społecznym obleau, na które, kto wie, czy nie byłoby nas sta~.
prasa
O jednym :i: nich doniosła niedawno
wloskL Może on niezadługo umożliwić zwiedzanie najsłynniejszych galerii i muzeów świata
Włoscy
bez potrzeby wychodzenia z.„ domu.
specjalny
mzynierowie opracowali bowiem
zapis całej
model wideokasety zawierającej
ekspozycji muzealnej. W odróżnieniu od tradycyjnego systemu wideo, nowy typ kasety umożliwia wybranie dowolnej trasy zwiedzania,
zaproponowanej za pomocą komputera. Można
„zatrzymać ~ię" przy wybranym obrazie, a nawet oglądać jego powiększone fragmenty. Równolegle z zapisem wideo poszczególnych dziel
1ztuki,. przekazywana jest szczegółowa informacja o obrazach i artystach. Nowy systegJ. wideo
danych,
dodatkowych
umożliwia uzyskanie
stwarzając pełne złudzenia chodzenia po salach
muzealnych. Za każdym razem można zmieniać
program: opuszczać pewne eksponaty, a inne
nieograniczone
oglądać kilkakrotnie. Daje on
możliwości popularyzacji dziel sztuki. Na po"czątek opracowano w ten sposób. jedną z mniejazych galerii sztuki w Rzymie, zawierającą
dzieła artystów z XIV-XVII wieku.
Zamiast więc skupiać uwagę na zai:ękaw
kach, miast zadawać pytania, na które o<lpowledzieć może nawet laik, baczmy pilnie n8. to.,
eo nowego przynosi światu każdy dzień. Mote
tam znajdziemy sposób na kłopoty polskiej
skarbnicy narodowej?
pomysły
ZIOWać nie

•i•
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Tekst: DARIUSZ DOROŻYŃ"SKI, zdjęcia: GRZEGORZ GALASIŃ"SKI
Mówią o nim krótko: pomnik.„ Bo też będzie to pomnik
- oby nie pierwszy i ostatni
- naszych
pragnień, ambicji
i realnych możliwości. Pomnik.- Szpital. Szpital, jakiego i w
wielu krajach Europy nie uświadczysz:
nowoczesny kompleks
polożniczo-ginekologiczno-pediatryczny. Specjalistyczne medyczne .,miasteczko", polożone na 30 prawie hektarach,
z poborem prądu. wody, ciepła
większym od niejedtlego gigantycznego osiedla mieszkaniowego. gdzie przychodzić będzie codziennie na świat tyle maluchów, co w 250-tysięcznym

raz osobno usytuowana pediatria, kilkanaście speejalistycznych oddziałów, ponad 1000 16żek (w tym aż 700 dla noworodków !) dla pacjentów i 3200
„opiekunów" ze służby zdrowia.
Ten szpital dysponował będzie
unikalną do tej POO'Y w kraju
aparaturą
ultrasonograficmą,
rentgenowską, bardzo nowocześnie zapowiada się · wyposaże
nie sal operacyjnych. działu dia-

liz, dz.ialu centralnej sterylizacji. stacji dezynfekcji sprzętu.
Komputeryzacja, jasne. przestronne r>okoje. a także własna .
telewizja z „kreskówkami" dla
dzieci.
mieście.
Gigantyczna, heroiczn.a, wręcz
To także wysiłek kilkudziesię- praca wszystkich bez wyjątJku,
ciu przedsiębiorstw, to między którzy stworzyli Pomnjk-SŹ'pi
innymi 110 tysięcy metrów kwa-" ,tal Centrttm ,Zdrowia Matki
dratowych powierzchni użytlto- Polki zbliża się ku końcowi. Tewej, 3 kilometry obwodnicy '\VO- raz czekamy już na pierwszy
kół,
10 orygi•nalnych domów poród.„
dla personelu, to ponad 600'
metrów specjalnych, dwukierunkowych
kanatów transportowych i drugie tyle instalacyjnych. A patrząc okiem medyka: dwa pawilony szpitalne czyli ginekologia i położnictwo, o-

Mówi: Elżbieta Poniatowska
- Zmieniła się pani bardzo na małym ekranie: nowa fryzura,
odmienny sposób ubierania.
W pracy spikerki telewizyjnej to
ważne atrybhty.
Naitrudniej je!'t samemu zauważyć zmianę w soble. Ale
w miarę możliwości staram się iść z prądem mody obowiązują
cym w danym czasie. Nie· jest to jednak najważniejs~ sprawa
w moim życiu.
- Zauważyłem, że jest- pani niespokojna. Czego pani się boi?
- Będąc własnością publiczną trzeba o tym p a miętać. Jestem
troszeczkę spaszona. Estetyka jest bardw ważna We wszystkim.
- Kto pomaga spikerkom telewiiyjuym?
- Wszystko jest bez zmian, czyli nikt się tym nie zajmuje.
Usamodzielnił nas wieloletni staż pracy.
Kto was ubiera, kto to finansuje?
- Ubieramy się same i za własne pieniądre.
- Ile szaf stoi w \la.Di domu?
- To tylko pozornie tak wygląda, że na każdym dyżurze je1tem inacze· ubrana. Bardzo często używam tych samych stl'Ojów, uzupelniaJąc je różnymi dodatkami i dlatego wydaje się, że
wciąż mam coś nowego, Jeżeli chodzi o mnie to bardzo często
korzystam z ubiorów Łódzkiej „Wólczanki", szczecii'1.skiej .,Da.ny" i
warszawsl<iej „Mody Polskiej". Przeważnie są to bluzeczki, rzadziej kostiumy czy s1.1knie. Skromne, niędrogie, ale ładne, spokojne. odpowiednie na daną okazję.
- Czy zdarzyło się pani, że była źle oświetlona?
Bardzo częsLo i boleję "nad . tym.
..
.
~Y "'zdarzały się pomyłki w i;a,powiedziach?
- Parokrotnie.
- Wqli pani czytać czy m6wić z panuęci?
- Staram się tego nie dzielić. Dłuższe i szczególne informacje
o d3.11ym pl'Ogramie czytam, krótkie - zapowiadam.
- Co od początku zmieniło się w sposobie spike"rSkiego podawania tekstu?
- Mogę powiedzieć o pierwszym programie TV. Otóż tu nic się
nie zmieniło.
- I dlatego wciąż pozostajecie zatwardziałymi tradycjonalistkami?
,
- W światowych telewizjach przebiega to podobnie. Kolejne
programy maJą wprowadzić nową formę zapowiedzi dla p~ezen
terów. Póki co, wiem jedno, że konkurencję trzeba bardzo szanować i czuwac nad sobą.
Czy ogląda pan: starsze i młodsze koleżanki podczas ich
dyżurów na. małym "!ltranie?
- Nie ma starszych, nie ma też młodszych. Wszystkie jcstesmy
w tym samym wieku. ')bs„rwujemy siebie wza,iemni-e, uczymy
się na swoich błęda<:h . kon:1·stamy z doświadczeń.
- Czy znacie się prywatnie, przyjaźnicie?
- Nie znam:i- się, bo wciąż się rozmijamy i.e sobą. Nasze "spotkania są kilkuminutowe, Na dluże.i spotykamy się sporact:,.·cmie.
- Podczas gdy dla większości sl,)ikerek ich zawód jest jedyną profes .ją, dla pani jest drugą?
- Tak. Z ~'J kształceni. jestem śpiewacLką. Ukończyłam studia na w dziale operowym Akademii Muzycznej w Warszawle w
klasie słynriego profesora Wiktora Bregy. Obie profesje kocham
jednakowo, one uzupęlniają się nawzajem i inspirują.
- Ale o śpiewaczej karierze Elżbiety Poniatowskiej jest coraz

~~?

.

.

.

- Zycie śpiewaczki jest krótkie. Czego nie zrobiłam 10 lat. temu, już dzisiaj nie zrobię. Ale sądzę, że jakiś marny ślad zostawię po sobie. Żałuję , że tak mało. ale jednoczesnie cies1.ę się. że
chociaż tyle. Uważam, że i tak otrzymałam od życia ba.rdzo wie:
le.
- Jak zaceynała pani śpiewal?
- Miałam 15 lat, pobierałam nauki w podstawowej · średniej
szkole muzycznej w Olsztynie. Pierwsze kroki na scenie stawiałam WI Zespole Pieśni i Tańca „Olsztyn". Byłam solistką, w repertuarze miałam piosenkę „Gdybym to ja miała skrzydełka jak

gąska".
- Była pani jedną z czołowych gwiazd Operetki Warszawskiej,
czy nie chciałaby pani wrócić na scenę teatralną?
- Już nie, chociaż kilka lat temu myślałam o tym.
- Gdzie teraz pani - śpiewa?
- Bardzo dużo kon<:ertuję na terenie kraju, zarówno na najmniejszych jak i na najw'ększych scenach.

- Twierdzę, że stać ranią jak nta.ło którą z na.szych _śpiewa
czek na wykonYWanie prawie kaźtlego typu repertuuu. Tylko że
pani tych możliwości wcale nie wykorzrstu,je?
- To prawda. Prz.yczyna tkw i w ogromnej ilośc; obowiązków,
któte nie pozwalają mi na zajęcie się tylko i wyłącznie sprawami
wcl.ralnymi.
- Kto pomaga pani w domu?
- Kuzynka.
- Jest również dorastający syn .
- Moim mar~iem jest, teby wres~!e zec~e!al po5luchać mo-kh rad ł skorzystać z nich.
- Na pewno odczuwa pani brak męta?
- Bardzo mi go brakuje i boję s~ę, że już nikt go nle zastąpi.
Hobby?
- Szybka jazda samochodem.

Rozmawiał:
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Miniatury
JACEK MACIASZEK

Krawcy
Król wcale nie jest nagi. Jeśli paraduje nago,
pokazując swoje króle\\Sk1e genitalia, sieje żgor
~ie, prędzej czy późniefwpadnie w ręce włas

końoeyły

drutk w odpo „Inkarnacji" i „U&tawala sii: najbarmajowyicll kiermasey.
tys. egzemplam.y znikmęla z księgarń w ciąg.u ki.lJlru · dni. Mimo iż .
autor ud•zielił kiJl!m wYWiadów - także w telewizji - wciąż ota= go aura t.ajemnicy (Leoo.af'd
to pisarski pseudonim) i romiaitych, mniej lub
bard'.!:iej sensacyjnych dornyeiów. Ale przecież nie
to decyduje o popularności jeiz;o książek, a rzadka umiejętność opowiadania fascynujących fabuł.
w których ąua9'i-dokumenlarne historie p!"7,ybrały
charakter wiarygodnych i wielce prawd(l<J)ndobnych zdarznń. To polą~·nie .fikcji i literackiego

W czasie gdy „Odgfosy"
cinkach „Matni", ta trzecia
piorze" powieść Leona.rda
dziej poszukiwani\ kisiąilk<ł
Wydana w nakładl:ic 100

w

Wietnamie dezerteruteście pn.ec!wko wojnie
ja, z armii i wiklaja, się w be"lllitosne działania

slużb s.pecjalnych. Nie będ1: stre„Mami", bo i lli• ma takiej potrzeby w
tej recen'.!:jl. Ale i takte dlatego, iż byłbym w
powamym ld<>p<>cie (do tej sprawy jes'WZ.e wrócę) . .
Pomyśle znaleKsla,żlta oparta jes1 jakby M
zionego maszynopis11. Opowiada ją - to znaczy:
Pi.s'Ze - glów1ny bohater, ml'<idy Amerykanin, pTacownik CIA. który oto postanawia zerv;.ać ' ze
swoją przeszłością i zdcmasko\rnć metodv d1.'ał<m i a swoich bylych pracodawców. Stąd pien\-s7,oosobow.a narracja le.i powieści ; j('{\noper.<p~k
ty\\·icinr· "ć -:;p r: wiaclanych wydarzc1i. z, mysi tn niPameryj{.ańskich

f!2'.CZal

nej policji, domowych psychiatrów, 11 na koręce kraw'Ców.
Kra.wcy .są 61korumpowani. Na usługach św.ię
taj~mnicą.
tego prz.yinierr..a, .z.wiązaini świętą
Dowożeni w małych bryczkach do pałacu, z.awu.e Po pó!.nocy, mają za zada.nie :zB!k.ryć, z.a1łonić„„ I mil-cz.eć.
Ale są tak gorliwi, ż,e sami pozbawiają się
swoich jęz}"ków cięi:kimi krawieckimi nożycami.
W goopodz.le, wśród wesołej kompan ii , przy
kielichu kh języki odrastają j ak kwiaty, a jak-

niec w obrotne

że„.

Już władają języłkiem , już mówią

co ich ocz.y

widziały, łamiąc przysięi;ę„.
Ale na szczęście, co druga osoba to szpicel,
maż zaufania, lub w naji;orsevrn wypadku po.
r.r.ądny obywatel.
Zabieraj11 krawca. Trafia na ~alery. Wraca,
jest glo<iny. Kra.d.nie bochenek chleba. Kończy

n.a .szubienky.
I dlatego ciągle

brakuj~

nam ikrawców.

Pólka
z książkami ·
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SZCZURY TOBRUKU
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Czas ostatniej wojny nie opusZJCZa lud!zkiej pa-

~
mięci. Pojawi.aiią SJie ks.iążki beletrystyczne,
ze
miętni;ki. opracowania naukowe. Sądzę więc,
ksiąilka Witolda Biegańsldego „Szczurami Tobru-

ku Ich zwano" oparta na dokumentach. znajdzie

czytelników, bowiem autor z dxoblazgową dokła
dnością przedstawił w niei clJzieje Brygady Strzelców Karąackich. Jest to lektura tyleż hnteresuja,ca. oo zmuszająca do glębs.zych t'eflcksii nad d.zi.eiami oolskiego oreża. Całość z.o.stała bogato zilustrowana fotogirafiami oraz wykresami obrazują

cymi przebieg obrony Tobruku.
Witold Biegański: Szczurami Tobruku ich zwano. LSW 1988. Stron 252. Cena 450 zł.

.JESZCZE RAZ
O SZTAUDYNGERZE
Córka Ja.na Izydora Sztaudyngera po „Chwallwydala kolejna, książkę ws:pomnieniow.ą o
swoim ojcu. Tym razem jest to ooowieść o tym,
jak pows:awa!y, jak rodziły się tzw. fraszki sycala książka jest tymi
~uacyjne. I orzywiście
fraszkami naszpikowana. Są tu znane dwuraz
po
które
takie,
są
I
ale
wiersle,
parę:
Przytoczę
druku.
dosla,pily
µterwszy
najwy7ej
Naraz
diety:
mojej
<a~ady
„Oto
dwie kobtety ... ", „Kiedy kob: etę w wlasine łożę
złożę. Spokojny jestem. że nie cudzołożę", „Jedni
starzy, To
są wiecz.nie młodzi. drudzy wiecznie
kwestia charaikteru a nie kalendarzy I".
Anna Sztaudynger-Kaliszewicz: Fraszki z ręka- ·
wa. KAW w Lodzi. 1987. Str. 100. Cena 120 zł.

plęcie"

„PISMA"

PIĘTAKA

konsekwenLude>wa Spótdzielni.a Wyda1WU1icza
tnie kontynuuje wydawanie dore>bkv. 1iiterackiego
8tanislawa Piętaka. Ostatnio ukaz.a~ sie w te.i ed.vcii tom piąty zawierającv utwory IJ!l'OZatorskie:
„Burzliwą porę", „Bliski kraj" I „Plamę". Sa, to
- i"11k napisano w -posłowiu - teksty o zakroju
oowieściowvm i 0-0wstawałv w różnych lata·ch. a
pisarskie
więc d2lieli ie nie tylko doświadczenie
W
Piętaka. ale i iego doświadczenie społecme.
'a.
sumie. zebrane w omaiwianvm tomie utwory,
od
polskiej
dość roz.legla, oamrrama losów wsi
PolRki
lat
piel"\vszych
czasów przedwolennych do
Ludo\,·ei,.
Stanisław Piętak: Pisma., LSW 1988. Str. 478.
Cen a 800 zł.

Opracował: E. IW.
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Kolejny bestseller Leonarda
zmyślenia 1 !aktami znanym! z dziejów najnowszvch wydaje się pomysłem banalnie prostym.
Jednak o ostateczinym sukce3ie zadecydował &p<>sob wykonania tego pomysłu.
Czy „:Vfatnia" powieli tamte suk.cesy? Run na
księgarn:e zdaje się to potwieordzać. Tak~ lic?Jne
listy do redakcji „Odglruów" z zapytaniami, kiedy ukaże się wydanie k.siążkowe. Jakie są rzeC7,yw;s.te opinie czytelników trudno w tej chwili
dociekać. Pop!1Zednie fabuły Leonarda r<YZ.grywaly się na panoramicznym tle wydarze11 II wojny światowej, o c.-zym czytelni-cy 'l\"Ciąż jesu:ze
chętnie czytaj1,. Ostatnia :powieść przenosi swoją tematY'kę w =.sy n.am bliższe, mo2:ina nawet
rzec - w~pć!cze~ne, bo wciąż jeszcze żywotne
w literaturne i
- na naJr<mnait.sze sposoby kinie, zwłaszcza amerykańskim. Opowiada mia·
nowicie • losach żołnie~ USA, którzy w pro-

W dniach od 18 do 23 maja br.
w warszawskim Pałacu Kultury i
Nauki odbyły się kolejne, XXXIII
już :\1iedzynarodowe TarJ?i Książki. Na czterech kondyJ?nacjach Pałacu rozlo!oowało swoje sto<iS1ka ponad dwustu ~dytorów ze wszystreprezentujakich stron świata,
orl(.anizacje
cych 20 państw i 3
ONZ. UNESCO
międzynarodowe 1 OWP. Wielu wystawców uczestniczy w warszawskie.i imprezie od
po
początku, niektórzy POWrócilli
latach przPrwv, inni - znaleźli sie
na Targach PO raz pierwszy.
Najliczniel reprezentowani byli
wydawcy z Czechosłowacji. Republiki Federalnej Niemiec. NiemiecDemokratycznej,
k ieJ Republiki

Międzynarodowe
... '„ ':

~

Targi

nowy, iS'P'I'awdwny i, wydawałoby się, nietrudny
w realiruicji. Jednak musi być konsekwentny.
W momencie, gdy po J)'rzeczyj;an iu pierwszych
akceptujemy t ę konwencję, okazuje
rozdziałów
się, iż Leohard wprowadza w świat .swojej k$ iaik i narratora wsz~chw:edzącego z całym dobrociz1Pj$t-,;cm p-cwieściowego inwentarza. I teraz fabula rozwija się w dwórh równole,gtych nurtach:
raz czytelnik prowadzony· jest prz.ez Andrew C.
Skalę, glównegq bohatera i autora autobio1trafic:iinego ma;nuskrypbu, a raz >przez wsz.echwiedzące
go nan-aiora z zewnątrz.
I tę konwencję jesteśmy gol.owi zaakcep.lować,
'tym bardziej iż wzmaga dramatyczne n8pięcie
o wiele peł
między wied!zą bohatera i wiedza, c7.ytelnika. Ale i w tym rygorze Le·
niejszą - za.nierzadko
miardowi jest przyciasno i czy.na go ponosić temperament. V.'1ącza więc w

mię
straszliwym natłoku stoisk,
udawało
dzy którymi z trudem
się zwiedzającemu przecisnąć, tym
jaskra wiej uwid-0czniały się - niwszys~kie
czym w goczewce nasze nieudolności l mankamentv
z or,l?anizacyjnym~ na czele. Tru<iCHZ „Ars
nd 1uieć ·µretensje do
Towarzystwa
Polona", Polskiego
Wydawców Książ.ekr i Stowarzyszenia Księgarz.V PolSl'kich, jako orcanizatorów, o ciasnotę skoro taki• a nie inne pomieszczenia mado
ją do dy&PQzycji. Jednakże to
:>:agwarantowani"
należy
nich
pob1€ra
zwiedzającym (jeżeli już
sie 100 z,ł ·za wejście!) obejrzenia
eksponowanych oozycJi wydawniczych, zaś dla bardzo licznych wy-

opakowane były przec1ez llliezwykle interesujące ksiąi;)d.
Godne POdkreślenia jest. :te na
tle tej szarzyzny wcale interesują-•
co prc.M!nt-0walo się Lódzkie Vty.:.
daw!lictwo, na którego stoi ku wyróżniało się szereg pozycji dobrze
wyglądających graficznie, z niebapomysłem, liternictwem
nalnym
i starannym edytorstwem.
I wreszcie ostatnia refleksja ~Pi
sana na gorąco. bowiem n.a Ocene
rezultatów przyjdzie Jeszcze p<>ra.
Otóż wszystko na to wskazuje, że
dalszym cial!u
n~si wydawev w
zdają się ni"' \\-ie<lzi.-ć, iż to, co
rtla nich wydaje siP, być interesudla
jące wcale takim nie jest
zagranicznego v.•ydawcy. Oto pier-

Książki
.. .

- .

' '
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'. ·. - ~
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,,.

My 1•••• świat (książki)
USA. Wielkiiej Brytan.i.i, Holandii,
radziecObok
Jugosławii.
kich (:Vlieżdunarodnaja Kniga czv
V.A.A.P.) spotkać m.qż)la było wyBerlina Zachodniei;:o
dawców z
(Wilhelm Ern,;t und Sohn, Walter
Verlag
de Gru~ter, und Co, czy
obok Austriackie.i
Paul Parey);
(Bnndeskammer der Gewerblichen
Wirtschafi) znane an,l?ielskie oflcyny wydawnicze (że wymienie: The
Publishers
British Council. C.JV
Hold im(s
Collet's
Services Ltd,
Ltd. E11is Horwood Lid), czy wrestoiskia
zespołowego
szcie obok
wydawców Ir.raela, wydaw1n\ctwa
Organizacji Wyzwolenia Pales\yny,
i\Iongolii. W sąsiedztwie przedstawydawniwicieli małych oticyn
cz.ych spotkać można było wielkich
ootentatów edytorskich - Spri.rtJ?er. Pergamon Press itd.
Każdy z wydawców prezentował
w awoich stoiskach naJnowSooZe e>siągnięcia !wi·atowej myśli nauko•
bowiem
we.l i technicznej, taki
charakter mają warszawskri.e taTtarsektorach
i!i. Stąd w trzech
J?Owych dominowab• wydawnictwl
medycznf',
naukowe, techniczne,
muzyczne,
popularnonaukowe,
młodzieżowe, słowniki i encyklopedie. dopiero w czwart:vm sektorze
(D) można było obejrzeć Jiterature pil:'lmą. wydawnictwa artygtyc'!!ne. albumowe i irune.
Cóż można powiedzie~ o tel ~aimprezie? OtM: w t:rm
komitel

cieczek zmęczonej dzieciarni buszujacei po stoi~kach za folderami,
wyznaczenia innej pory zwiedzania. Z zak1łopotaniem można było
wiec patrzeć na ludzi rzeczywiśz
cie zaintereoowa.p.ych ksia:iJką,
.wlacznie,
zagranicznymi gośćmi
sie
przedzieraJa
jak z trudem
przez ciasna ciżb!!, by dotrzeć do
1>0szukiwanego
bądź
własnego
s\oiska.
Drui::a, równie smutna refleksję
rodzila tak zmasowana ilość pieknych, rewelacyjnych wrccz wvdawnictw - nauko0wych, encyklopedycznych, albumowych, a i literackich także - ulkazujacvch nie
w
tyt.ko bogactwo treści, lecz
pierwszym rzedzie świetne edytorstwo i naJwyższ:v poziom poliJ?rRticzny. Na tym tle nM;ze ksiai,id.
warstwie
swojej
iakkolwie!Q w
treściow&j nie odatal11 od za11:ranicznych, jedna'ku poziiomem '!><>liz papierem.
ira!icz.nym, łac2lnie
zawartościa ilust.n.cyj.na w:vra:f.nie
zal!ranicl:nym
miejsca
ustępu.ia
edytorom. Je.Jt i., & tyle :z:dtńni~
waj,ce, że mamy '!)rzeciei bHd'ZO
zdolnych i cenionych na AwlE>cie
l!ra!i'kbw i przynajmniej nod tym
innymi
w:>:gledem - ~koro nod
nie jesteśmy w st11.I1ie - mnJ?li~mY
· moiliwośd.
z~1>re7.entow11ć swoje
Ni<"Stf'ty, na.wet najwię;k.sze <iom:v
wyrlav.•nici:e (11. nil tar11:aeh wystawydawwiało 1wój doro'befk $2
ców!) "DOkuałY lllZUZY2Q.4. .,, j.aJall

wszy charakterystyczny przykład.
Z okazji ::\1TK ukiazała sie „Gazeta Targowa"· z tekstami tłumaczo
Wydawać
nymi na języki obce.
by się więc mo,l?ło. ie to w niel
znajdzie zagraniczny wydawca wsza'k: chyba do nkh była adres-0·wana w pierwszym rzedzle!
konkretne propozycje, którymi taka rzy inrta o!icyna moi.e i;ię poszczycić, Móre praJ?nie promować.
Nic z tych rzeczy. Wszyscy nieomal w. -dawcy na łamach „Gazeprezentowali (raty Targowej"
czej ... ogłasiali!?) swoje wzniosłe
zadania, cele, osiagnięcia. ba! nalecz ani jednej
grody i zasługi.
propozycJ.i. kt&ra zakonlkretnei
mierzali zainteresować zagranicznych k<i>ntrahentów. Dowodzi to. że
autorom tych publikacji bardziej
zalei:ało na tym, kto w kraju o
zaJ?raniczny
ntch przecz:vta, niźli
obserwator tarJ?ów.
To także o czyru mówił.

MAREK BRUK

•

perory eipoza n<>rm powieści
która musJ
tu o ~
gazetowo..,openswazyjinych - fragmentach, Jak choćby ten
na •. 14 o „nowych .wzorach taktyki, propagandy
i pieniędzy", Myślę tu o dość pośpies7J!lej i powierzchownej moralistyce antywojennej et.c.
Obco też i;>rzmią w te.1 powieści różne wstawki zakłócające tok fabularny, a orzymosza,ce a;będ
ne fo1fonnacje, a to o kamieniach szlach<>tnych. a
to o tym, czego geniuszem by! Kop<>rnik albo
·
Szekspir i~p.
miPć klarowTen gatunek powieści pow :n:en
ny, przezroczysty język. A w „Matni'' czesto, gę
sto cz.ytelnik natyka s'. e na zdania iako t,o \\-yłowione na chyb i l-~rafił; „Trzeba było palca
W
prt.eznaczenia, aby na prze<l'J)olu do raju„.".
znowu zbyt wiele zdań-licz
l11r;ycłl niuijsciich
manów i rz,\wotów i;tariych do szczętJu, „gustownie
uginających siQ
urz(\dzon:vth ~aloników", stołów
por! c::ęt.arcm trunków", „rosłych blondyn" l „dys-z.eń oburzeniem"
Nadmiar zadań, Jakie nałożył na ·„Matnię" Leonard (patrz s1<liWO „Od autora" t'07/l)'OczynaJąos
tekst ksia,2Jki) zagmatwa1 jej idee I wątJki tabularne. Broniłem się wyżej przed stres71czen;em, bo
w której 7.nalazl się bohater
przecież matnia,
staje s:ę matnią dla czytelnika, który dobrnąwszy
<Io końra książki przestaje wierzyć w jej !inal111a

opov."ieść

Skali

całe

przec:ież sensacyJinej, powieści akcji.
si«: rządzić żelaznymi regułami. Myślę
la publ!c,·~tyc:znych. żeby nie rzec -

rozwiązanie.

:vr1mo tvc h ocPn będę czekał, podobnie .lak ~"t
ki ty;;;ęcy innych czytelników, na n<0Stę'J)'!le powie5ci Lrnnarda, które zdają się kreować polską
wersję gatunku .nazywanego political fiction. Ga·
hinku. któr:v pod i:.prawnym piórem tego autora
ptizybiera wtatciwo.ś<:i literatury z prawdz!W'ego
!Zdarzenia.

•

WIT ZAKROTA

Pestki dyni
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Niemal wszy&tkie, mnl.aj lub baaidzie<j cywlil!bzowane pa11stw111J, nałogami 11>toją. Jeśli nie jett tail:
do końoa, to w każdy11Il razie m(l>!e być n& UJŻY'telc
tego felietonJU. pra'Wld& bowiem n1e leż;r mbyit i>a.leko.
Już n.a trybunacli rizym5kicll cyirJców. n& ue-nach,
na których odbywały 1ię wallk! IJ,a.d!a.toa:ów i wysoigi rydwanów, funkcjonowali stairożyt.nli . bukma•
ch erzy zmusza.n! odip.aJ.ać niemałą dol41 cesairzo'M
na rói:ne cele ja>k utrzymywanie am!ite.a.trów,
llllkół gladiatorów czy budowę kanali:r:a>eji, term.,
akweduktów„. PaJI"U jeno ces.;mzy chowało pienią
dz;e do własnej kieszeni, ale ci nie utirzymail! ~141
budowę
rozpocząt
długo. W l'i67 Ludwik XVI
Szko:ly Wojskowej m pteniądze z loterH, której
Pomysł podrunął mu ponoć sam Cais.anova.„ Wiele
'PÓŻniej, :i; ty>ch samych źródeł czet"paJ.i pieniądze
Amerykanie na bud<J1Wę <hóg i U!lliwersyteiów ..•
Dzisiaj władze Nowego Jocku biorą środki na kul·
Loteria, totaliza<tor,
turę i oświatę też stamtąd.
to nic innego iak JJ.a.=d.
wyiścig11 konne .i\:apiileon oospolu z Talleyrandem, czerpali ogromne zyski nakładając wYSOkie oodatki na plantatorów. handl.arzy ! palaczy tyt-ooiu. zezw.alająo
jednocześnie Up.awiać, spirzedawać i palić tenże„ •
A j.uż wtedy zdawano sobie sPl!'awę, że oaskudn11
bO zielsko, ale ze świetną „przyszlością"„.
niemal
opodatkowany,
Alkohol jest \vyooko
wszędzie n.a świecie. Produkuje go się i eprzedaje
za przyzwolen·i·em państwa, które zarabia II'Ub~
by •ię
forsę i bez tej grubej forsy nie bardzo
to
mogło obyć. Ale wiadomo, że pide aJ'koholu umiarem
zgubny nałóg_. Ale i!'dyby l{o oito z
to zarobek byłby milzerny„.
Prostytucja istnieje wszędzie i mia się dobrze
nawet, je§J.i przejściowo ma się trochę gorze]. NaP<:ldza ona państwu, jeśli nie bei;p.ośredni.o to pośrednio niezły ~rosz, zachęcając obvwateli do wydawania oieniędzy na intensywniejsze korzysta.nie
z inny.eh nalo>?ÓW.
Obok pro<>tytucji fu11kcjonuie świetnie ogromny
pól!poo:nograf!czny,
pornografiozny,
1:!1'Zemysl
który
niepornograficzny,
cw1erćp-0rno~raticmy i
iednak się „tymi" spr;;i,wami zajmuje. Opodatkowany i est przez. p.aństw-0 bardzo wYSOko. ale klientów. nałogowców seksu ma krocie„. Pieniądze
orzezn.acu.
zarobione na tym rnteresie państwo
naturalnie nie na żaidne tam annaty. a na oświa
tę, P't'Zed:s21kola i tcl.
Tak wiec nałogami obywateli sto.ia państwa. Poda·tkii z hazardu, pałenilia tytoniu, 1>iicia wódki. utywa nia różnyich odmian płatnego seklsu wzboganie można
cają jego kies~ w stopniu, którego
lekceważyć.
Ponieważ

ostatn~o sruk.amy pieniędzy gd!zie !lę
tylko da, mam oropozY'C.ię. Skoro u nas U.Pl!'awianie sztuki i S'Zerzenie kultury iest n.a!ogiem
bowiem z wielu pcrwodów n·le może być trakto'~ane ia'ko zawód (brak farb. oaoieru. Lnstrumentow ltd.) - proponuie tych w~z.ystkich milogowoow o~loż::ć wysokim. b"rdzo wnokich podatkiem,
podwy2is.zaiąc tm jeszcze na dobitkę podatek doehodol\-y„.
Za. każdy nałóg trzeba placlć, zwłaszcza. w kry!Y'~ie !

•

ANDRZ'EJ GRUN

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze mata
NASI
KONSERWATORZY
W ZSRR
Największym

l'tys. SlawO?Mf' lALezt1ftsk1

8

ODGŁOSY

pal'bnerem Pracowni Konserwacji Zabytków, już
od wielu l&t jest Związek Rad:uiecki. W ub. r. pracowalo tam
1050 naszych 1pecjali1tów, którzy wykonali prace wartości 18
mln rubli. Tegoroczne kontrakty
opiewają na 21 mln rubli, a negocjowane 1ą nMt~pne porozumienia.
Najwięcej polskich fachowców
pracuje w Rydze i Tallinie, gdzie
od kilku lat przywracają da'.VTll\
świetność licznym obiektom m.in. staromiejskim kamieniczkom ada.ptowanym na muzeum
farmacji i dawnym kościołom św. Jerzego I reformacki, które
po zakończeniu prac stan!\ się
siedzibami galerii n.tuki i studia
„Melodii". Na siedzibę
nagrań
muzeum estońskiego ruchu rewolucyjnego sposobią nasi konserwatorzy tałliński pałac Orłowa 1
przylegające doń budynki stajni, wozowni itp., zaś w nieodległym Tartu ubezpieczaj, !'Ufny
katedry.
W 19Bil r. r~ w Wimie

renowację

zespołu

pobazyliań

tkiego, znanego także jako wię
zienie, w którym przebywali aresz.towan.i filomaci i które uAdam
wi~il w „Dz.iadach"
Miekiewicz. Od dwóch la.t nasi
stolicy
pracują w
specjaliści
ZSRR. W pałacowo-parkowym
zespo1e Carycy.no przywracają
dawny kształt dwu mostom i r~
zydencji, :t-aś w samym cęnh'um,
w pobliżu Arbatu, odnawiają dwa
XIX-w. pałacylcl, które w przyszłości znajdą• się w rękach wydawców. Odnowa wiszących ogrodów i mostu krzyżowego to
pierwsz.e zlecenie zarządu innej
dawnej letniej rezydencji carów
- w Pus7.kino (d. Carskim Siole).
Ten najnowszy kontrakt 'vydaje
aię

prac

CO

być

w

z8JJ)owiedzlą poważnych
łllmym I..enlngiradzi1.

SIĘ

ZMIENILO?

„W ub. r. nie zakazano wystawienia an1 jednej sztuikl. Twórcy teatralni bez przeszkód realiwwali pra~·o swobodnej wypoo~cnej
wiedzi (.„). l>odstawą
przebudowy życia teatralnego jest
przede wszystkim zasada róZl'lorodn0\4c.i form organizacyjnych.
Istn.iej~y obecnie jeden typ te-

atrów pow1rnen być zastąpiony
systemem umożliwiającym egzystowanie najróżniejszych organizmów t,eatralnych, powstających
od dołu, z woli grupy twórców.
Mogą to byó ·tradycyjne, stale ze_.
sPolY i studia teatralne, teatry
spółdzielcze i takie, które obliczone są na wystawienie tylko jednego spektaklu. Poi.vinny istnieć
amatorskie, · stupółzawodowe,
denckie i ludowe zespoły sceniczne. Najważniejsze jest, by nie
tłumić i nie ograniczać źródła
stwiert'IA·6t·czej Inicjatywy dzit Michaił Ulianow, znany akZwiązku
tor I przewodniczący
Twórców Teatralnych Federacji
Rosyjskiej w rozmowie nt. sytuacji w teatrze radzieckim.

.'

rów", która następnie zostanie
µrzeniesiona do Nowego Jorku,
Lcmdynu i Rzyma.

POPULARNOSC
NIE CHRONI
Powiadają, że popularność,

po-

dobnie jak tzw. pańska laska, na
pstrym koniu jeździ. Mógł się o
tym przekonać Paul Hogan „Krokodyla Dundee",
bohater
który w czasie australijskich obchodów 200-lecia odkrycia tego
kontynentu, znalazł się w ogniu
ostrej krytyki. Otóż Paul Hogan
w jednej z wypowiedzi użył sło
wa ,,abos" na okreslenie rdze11nych mieszkańców kraju. Cala ,
wypowiedź miała co prawda wedle intencji gwiazdora - ża.r
WLASNOSC
tobliwy charakter, kiedy stwierRZYMSKICH CESARZY dził, że obchody będą przyczyną
tylu kłopotów, że m00!1a by odz powrotem „abosom",
1!50 dziel artystycznego rzemio· dać kraj aborygeni
poczuli się ujednakże
sła , należących do rzymskich cerażeni.
sarzy, już w najbliższych tygodniach z.obaczą mieszkańcy -Kolonii. Tamtejs7.e Muzeum Rzymsko- UPADLOSC SPADEM
-Germańskie, wespół z Comlng
Jedno z dwóch francuskich toMu11eum, BrltisJt Museum f Societa Olivetti, Pl:zygotowuje na warzyt1tw chroniących prawa aulat,o w:rstawfł pt. „Szkło Cem- torski• (liczące 1800 członków)
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- W 1975 r. utworzona ze>stała w Lodzi - jako Diąt.a w klraju - Państwowa Szkoła Baletowa.,
od kHku miesięcy .nosząca. notabene Imię FeHksa
Pune!J.a. Pierwsi absolwenci opuściH jej mrury
przed 4 laty. Ponieważ była wtedy wśTód nich I

pan1l, :tacl'lllijmy n.a.sza. :rozmowę od refleksji !Zwie.zanej ze srkolą.
- Wspominam 1i..ko1ę z sentymentem •l wl!'acam
myśla 'Przede wszystk;m do tych pedagogów. którizy da:Joi nam na.iwii;-cei serca. Wymienię np. Leandrę Jasińską. dyrektora Barańskif'go. Wa1runki nauki icdna1!< n:e były lalwe. Szkoła n:e miała odpowiednie.i siedziby. na oos1.czrgólne 1.aji:cia przechodzilismy z budynku do budynku. Stanowiło to
dodatkowe obciążer\je i odbij.ało óię trochę na efekta.c-h kształcenia. Jako uczennica zdoby!am, oczywiście. niezbędne podstawy w dziedz.!nie
techniki tańca, ale w. grunciP rZE'CZY tego. co obeonie p.ot.rafię, nauczyłam sie dop.lero w ciągu miniony.eh 4 1aJt ipr.acy w teatrze.

Do kariery, w obleiowym l1"0'ZJW'ni«i.Lu tego !?owa,
n.a.wet wcale nie dążę. Wybratam swój zawód z
umiłowania tańca i chcę Jaat najlepiej robić to,
co tera.z robię.
- A 1~estia uznania?
'
- Na tym z.a•leży każdemu .a.a.-tyście, I doJ•ruJemu. i 'POCZ!\ńkującemu.
- Jak Wyfi{ląda pani dl'Jień pracy?
- Od ra111a wypełniony iest za.jęciami. Zaezyn.am v.-0 o godz. 10 godzinna lekeją - pierwszym,
niezibędnym doskon.aleniem techni•ki
a
zaT.azem
zmaga.niem się z własnym calem. z i ego niedomaganiami. niera;>; ból.ami. Między godz. 10 a 14
nrziowidz;ia.ne ~!\ p.róby. Ich przebie>? je~t zróżn:co
wanY w za'lE!iności od !)1'7.edslawien1H. Je<ili danE'go dnia nie ma spektaklu. próby ko:itynuow;me
są wiecwrem (od Hl do 22). Gdy i est
spektakl,
pop-n.edu fil<> lekcja. Naitural•ni!' także w n:ledz:·
lę. Sobota .je&t normalnym diniem
pracy, wolny
mam ty.llro pon.iedzialek.

„_

„W tym zawodzie naub
• Ie•••''
t rwa c1_ąg
-

rozmowa z

MALWINĄ

POLESZAK,

- Co m!alo d-ecydu13JC• ~aezenle da vty&tyczne10 rozwoju?
- Przede wszystkim kontakt z publicznością.
Tancerz dojr:r;ewa mając aty.czność :r;e sceną. choć
by tylko jako członek CO!"PS de ballet. Same lekcje,
tzn. suche ówiczen:a przy drą:illn1. nie \\'ystatrczą.
W teatrze wiele korzysta się od peda•g.ogów baletu. od ól:ll'szych. doświadcr.onych kolegów. ?Hl i.
ria.turalnie, od oJ)l'acowujący('.h dan.v spekt.akl] choreol!lr.a.tów. Z;resi..tą w tym rz.a.iwodz1e nauka trwa
cJq.gle, właściwie do emerytury.
.
- Jest paini n.a•Jmlodisz!\, lecz Jui wszechstronni<! eklspomowa.nll, roHsUką, Tea.tru W•ielkiego. Jaka
byla Qierw!IU i.otistyczna rol.a., czy silnie li\ pani
prz:eŻywala?

-

Mimo. i.e 10Hsuk11, jestem fannalnie od roklll.

to pierwsl'Ą soListycz;ną rolę tańczylam 2 lata temu. Je~7JCze iako koryfejce 'POWierz.ono ml miano-

partię Dulcynei w „Don Kichocie". Szansę
zawdzięczam kierownici..ce baJetu, p.
Lilia.nie
Kowalskiej, ktÓ'!"a coś tam we mnie, jako t.ancerce, dostrz:egŁa. Mus:r;ę przyznać, że byłam wówcLa•s
niemal -przerażona. Obawiia·lam 11ię nawet nie tyle

wicie
tę

tremy, ile tev.o. ie nie pc;dolam zadaniu w sensie
w.arsvtatowym i interpretacyjnym. Ale jakoś ~ię
oh:vba udało, gdyż wkrótce otrzwnalam następne
role.
- O~iąirnę?a p.;i,ni nadzwyczaj •7.ybh"'O st.a·tu~ wym<1>rzony prri..ez Jicxl1e. również o wiele st11rsze. k<>leżanki. Oi>.y m.a pa1ni poczrucie '!"Oblania w swoitt\
r.awodzie kariery?
- To wielkie ~lowo i nie oa~u!ace do mnie. Mimo statu u •ol!•it°k'i uwal.am. że na trazie nie potr.a!lę jeszcze zbyt wiele, 'l)'Tacu.i11 tt>i r.a
krótko:

Na-sze w~·cwcie okazało się bez~ędne, stdJ w
n-rze 19 „Odgłosów" staraliśmy slę
prze\\'idzieć
werdykt jury jednego ~ najstarsrzvch festiwali w
Polsce: Kaliskich Spotka.ń Teatralnych,
których
28 edycja zaikończyła gię 11 maja br. Jury ocenialo dz;iewięć spektaikl! lrnnkul'sowych tf'..a.!rów
z
Warsz.a.wy, Krakowa, I,odzii, Opola, Poz.nania. KatoW1ic i Torunia, oraz; teatr gospodarzy, który notabene i;pra,wił mil!\ niespodzlankę in plus. Grand
Prix nie przyznano. Natomiast inna konkurencja:

LAURY KST -

DLA KRAKOWA

solistką

izwycl~~ teanlM „tuzy", cq;y tet teatry • RTUPY „B", za.kończyt2 Bię remis-=-m, co świadczy o
tym, iż nawet w mniej ?lllanych ośrodkach mniej

f!ZY

znani artyści mogą pCl'kusić się o Interesujące dokonania.
Jury 28 KST w skladzie: Anna Borkowska, Zbigniew Kościelak, Andrzej Lłs, Anni\ Lutoslawsk„,
· Jerzy Sokołowski (przewodniczący) i Andrzej Wa.Dat, po obejrzeniu 9 konkursowych pf!Udstaw!eń
posta.nowilo przy·znać następujące nagrCl'dY i wyró2mienia:
Nagrody główne - JANOWI PESZKOWI, MIK01..AJOWI GRABOWSKIEMU
I
ANDRZEJOWI

W teatrze

spędzam przecież
zawsze mam spos-0bność

nieNie
po·
.i~chać do domu. na Retkii.riię. Próby byw<'·.ia również w terminach dodatkowych. między 14 a 18.
M:uszq rezygnować więc
czę~to
z prywa.tnyr.h
sp1·aw i żyć wyłącznie pra·cą za,wodową. Nic wspominam ju7. o koniecznych... ograniczeniach kulina.mych. co dla mnie je;:t n.a ibairdtiei dotkliwe w
odn ie~ieniu do słodyczy.
- A życie pryl'Vabne. jeśli wolno 1'pyt.ać~
.
- Sam pa.n widzi, jak niewicie mam na
nie
cz.uu. Do własnej dyspo:r;ycji powi;.t;i.je
Pooied?iialek i ba-rdzo późne godzkny wieczorne w tra1kcie pozostałych dni. Lecz w-tedy ;e~t ~ię ol{rom.nie
zmcczon;ym Pl'óby i występy eksploalu.ią nie !Ylko fizy=ie, aQe i psychicznie; nawet małym rolom towa-rzyszy napięcie. Gdyby . ktoś kiedyś powledzial mi, że cyję jak niewolmica te.<itru czy też
sztuki. nła \\"Jem, czy mogla.bym zaprzeczyć. NieJT.niej i<'dr.alc niczego nie żalu.le. Innego :i:awodu
nie pn!r;ifilalwm wykonywać.
- Moina by rz.ec. że wolność odnajduje p.:ini w
uz;n!l!liu konieczności i. zapewne. w a'!"()"~fyczn)·m
powołaniu. Lódzcy baletoma1ni :r:naią
p;;1nia
•1ie
tylko jako Dulcyneę w „Don Kichocie", Jrcz taki.e jako Helenę w „Snie not'y letnil'.f'.
He!l"llę
w „Faust roe~ rock'', Któr' z tych partii lubi
o~ni naiba1rd1z!el?
- Największe. ~Aty~fakr.ję prawia mi op11rt'I n~
technicfl kla~y.rznPl !'Ola Dulcv Pl. Jl"~t on<> naitrud.ni&j.~u i ehyba TIAiw!eceJ ile wcid dzlęki nil!j

GRABOWSIUEMU n stworzl'nle
p1•zrdstawlenl&
„Sctnarius:r. dla trzech aktorów" B. Scbał'fr<'ra w
GALERJI TEATRU STU w Krakowie; CZESl,AWOWI STOPCE za rolę Hamma w „Końcówt'I'" S.
Becketta w rtż. J. Zeg11.l•kiego z Teatru Slą~klero
w Katowicach.
Narrody - ZESPOLOWI l\.KTORSKlEMU TEATRU Im. W. BOGUSt.AWSKIEGO w
KAii 7.U :ra
„Pne1htawlenle 11oterna.lne" P. l\lullera w
ret.
Ja.oka Pazdro;

I KATOWIC

\

KRYSTYNIE FELDMAN aa rollł La.Ił w „Na.rncll011ym Beaty" A. Rudnickiego w rd. I. CywlJ\tkiej w Teatrze Nowym w Poznaniu;
KRZYSZTOFOWI GLOBISZOWI za rolę tytuło
wii, w przt>dsta.wlenlu ,.Ka.~para" P. Handke w rd.
Andrn.sa Wlrtha w Starym Teatrze w Krakowie;
WIESLA WOWI KANTOCHOWI za rolę Clove'a
w „Kot\cówoe" I JERZEMU MOSKALOWI za ln1plruJf,Cll a.ktorów aeenorr&flę terot pr:r:edsta.wle-

- Pani plany arty..styczne ...
- Uzależniam ie od repertuaru. od
te!(o,
oo
przyniosa na<•\ępne se:w:ny. W każdym razie chrę
też n'eusta.nnie doskonalić
dotychczasowe
role.
Zawsze przecież m-0żna t.ańczyć to samo le;iiej,
niż dotacl.
-·Jakie wrażenia wynosi pani z kont8któw z
łódzka publ1 kllno~cia?
- Ba·rdz-0 ~obie te

k-0nt.akly cenię. pragnęl.a.bym
tylko .. aby zainteresowanie baletami k:lasyczinymi 1.

\\'Yn1<11?ającymi od tancerzy najwięcej W)'IS!lku
1
umieję\.ności, clorównywało !';3.\ntere~owaniu gpekta1klami z muzyką rockow~.

-

„SKARB"
Jectny.m z cudów tarożytnego
świata była olbrzymia biblioteka
zbudowana przez.· faraona Ptolomeusza w Aleksandrii .zawierająca zbiory ksiąg i dzieł aztuki,
będące świadectwem kultur obszarn Morza Sród.ziemne&<>. Biblioteka uiegla Miszczeniu w czasie licznych wojen i oblężeń miasta, część zbiorów jednak zdolano uratować i zabezpieczyć
w
miejs<:u nikomu nie znanym. Odkrycia skarbu podejmuje się bohater książki Dirk Pitt, ameryka1'lski James Bond, z zawodu
badacz morski. pojawiający się
zawsze tam, gdzie dzieje aię coś

lezli w Gwatemali monumenl.a.·l·
ny grobowiec z wczesnego ok.resu rol'JWoju kultu1·y Majów
ok. 450-500 r. n.e. We WIIlę!Ji'zu
uialeziono szikiielet mtodego mężczyz.ny - prawdopodobnie w!a.dcy lub kogoś z króll:!wskiego rodu a obok liczne przedmioty
wsbi~jące na przynaleimość do
dyna ti' panującej.
Grobowiec
byt częścią wielkiej nekropolii,
która została odkryta wczefoiej
Jednak większość grobów została
spladrowana przez handlarzy sta- niezwykłego.
rożytności. zanim pojawili
się
Powieść Clh•e Cusslera „Treatam uczeni. Tylko ten
jeden s':'re", w której rozlicz.ne intl1'.'pr:z:et.rwal n•ien.a.rusz.ony pod zrwa- g1, zamachy rządowe, pucze woJ-

akowe i akty międzynarodowego
terroryzmu przeplatadĄ 1ię z romantyc:znym wą~kiem uprowadzenia pięknej funkcjonarius:iki
ONZ, uważana jest u najlep.uy
z dotychczasowych „thirillerów" z
serii Pitta.

lut,1:. t<.k' jak wszelkie w ogóle rodzałe tańca.

zdjęciu:

Malwina Poleszak
Foto: Romuald SakowiC9

Kronika
LAUREATEi\1 NAGRODY LlT!o.RACKIEJ
S.1.<.l\\A.t<.<.Y:>LJ::l'<IA. .-:oa„GAil:GY 1'0LtU.\.IC..H za rok
UOJ~g.,· ZObtal ... 01gmew ' 1e11aCKi. Utreymat J4 Z•
ks.ą~lię „ \\ 1elKi la~ , którą. llrukowalismy w C.llosci
· na 1amacn naJ~ego ty1odn1ka.
:t tej okazji przekaZUJe~ najserdeczniejsz•
„od11_osowe" 1ratula.cje 1

• • •
W RAMACH OBCHODOW JUBILEUSZU XV,-LECIA
DZlALALl\O:>Cl Osrodka Doskonalenia Kadr
•
l\tmistecstwa i'rzemystu „DOSKO", w dmach
30 -ol. v. br. w gmachu Os rod ka w Lodzi
(al. •.i1ck1ewicza ZU) odbęazle "'~ - zorfanizowa.ne
wspuln1e z Wydziałem Propagandy KL ....Zl'R se1uwarium nt. „AktywiZUJl\CO metoay
w

ao~Kona.1en1u

Kao.ru„

SLYNNE ABAKA:\"Y -

prace lllagdaleny Abaka.no•
11.1.w. na W.)'St.a"\VJ~ po1~
Sk!CJ t.b.amny art.iS\l'tZileJ, pl'ezeutowaneJ W
1..enira..uym 1\łuzo:.um \\!oa1e11111ctwa w Lodzi,
l,1eba\rnm, 30 bm., otwarte w mm zostan1e
Vl Międzynarodowe '.lrienna.le '.lli.aniny. 'lowarzyszyd
mu bętlzle ll Oiolnopolska w~·stawa !'<liniatury
Tkackiej.
"tCZ -

podL1w„ac 1uozna

•

•

WYBll'NEMU PUBLICYSCIE, Edmundowi
Osmanczykow1, Uniwersytet Wrocławski nadal
godność doktora honoris causa.

• Rozmawiał:
JANUSZ JANYST

ł'O••ko-żydowsklego.

•

slHd: SLAWJE KWASSIEWSKIEJ za rolę Toli w
„sar7.l'CZOnym Beaty" I DANUCIE WODY~SKIEJ
za rolę pani Higgins w „Pi;m1allonlP" G. B. Shawa.
w Teatrze Narodowym w \V:i.rszawie.
Wyróżnipnla: EWIE ALEKSIJCZUK za role Na~tli W sztuce N. Erdmana „Mandat"
re7. E. Korlna ·w Teatrze Im. W. Horzycy w Toruniu, MALGORZACJE SKOCZYLAS za rol' Krz~ntilH• w
„Zdzlczpniu obyczajów pośmiertnych'' B. LP!lmlana
w rf'ż. M. Korwina w Teatrze Im. J. Kochanowskiego w Opolu.
Nllirroda dla mtod~go aktnra: KRYSTYNIE J\fAJ<SY'llOWICZ l':a rolę ~lar<"Janny w „Zdzit'uniu„.".
Jednoczc»nie iury 28 KST wyraża ~r.cze>re uzn~
nie ~01nitetowi Or)?aniz11cyjnr.mu Ft>~tiwalu i dyrf'kc11 Teatru im. W. Boi:u~ławskieJ?o w Kall~zu
Z<! wzowwa, or.itanizację imnrezy.
Tyle oficjalny protokół. Poza· nim przvzna.no 1Pirzcu iec'ln,. ~ympatyczn11 ~cz trl'ldyc)•jn, narrod~
- ze11oołu teatru go~podarzy. Ołrz-..mał .fll
JAJ\'
PESZ_EK ..za to .,co zrobił I zrobi dla aktorstwa
polskiego . A samą nagrodą jest...
wędrownicza
tl!a·kwa teatralna.
.,
SzeM:E>j o 28 KST. teiroroc:znych oerełk'ach artv-.
.tycznych I nie0<>rcn;umien!aeh. do kt6rvch zaliezvć <z„ ż;il!'m trz&~ tald:P i:ir„unhrlr. lorlzian
•. Próbą T. Sie.lak.a - w najbli*szym czasie.

„

„FlLl\1 POLSKI" oLworr.yl w Warszawie pierwszy w kraiach socjail~tyc;wych - sklep
z zagranicznymi filmami 11a&rllllYm1 na kafiety
wideo. cena kasety, z polskim przekładem,
wynosi od 25 do 39 dolarów,
Podobne sklepy pow'atanl\ w Lodzi, Katowicach
1

w

Gdańsku.

INSTYTUT WYDAWNICZY „PAX" ZAPOWIADA.
- ws1·od mających s1e ukazać w tym roku
bestsellerow - dr:lelo .Mircea Eliade „Historia
idei 1 wier.i:e1\ religijnych" (t. l) ora1 publi,kacj•
-„Stefan RO\\Hkl w relacjach":

•
IX PR:ZEGLĄD DZIECIĘCYCH TEATROV.

AJ\l~lACJI „Dt.lATWA '88" - odbędzie s1~
w dniach 26-2~. v. br. w Domu Kultury

przy ul. ZubardzkieJ 3.

•
D\\'JE; lfl;l'ER.l!:SUJĄCE PUBLIKACJE PB.Z:tGU1<HVUJt.: Wl'llA\h'l!IC.l\VU „U..1EltPRt.S1>·'
1 okaz:,11 ~.;;;.1ec1a odzyskania u1e»odległośc1 pracę zb10rową „llok 1920 w pog~d.acu L ucllaczew1k1ego, Pllsud.sk1e10 Lam~1uego, S1erg1ejewa."
oraz ksiązke Wlodz1m1erza Kowalskiego
„Rozmowy z &eneralowl\ Sosnkowską".

•
JUBILEUSZOWY, tegorocwy 25, Festiwal
l'olskieJ 'l>iosenki w upolu oUbęnzie su; w
dmach iJ-Zij czerwca. zarnauguruJe go widowisko
„Jeszcze Polska nie z1Ulęla" oraz dwuc<ęsc1owy
1rnncen „Przet>o)e awiazd . Po polnucy .-uz.poczme
a.ię

„1'oc z

ł:'1eLrza1uem 0 •

LaureMów poznamy w niedzie1ę, podczas
koncertu finaiowego - „,\likroton i ekran-".

•
1'". TRUSZKOWSKl

•

Fraszki

POLSKA PRAPREMIERA „DRZEWA", najnowszeJ
sztuki '' iesława l\.lysliwskiego 1auto1a glośnych
powieści o tematyce w1ejsk.lej) odDyla 1,.;
14 maja bi·, w Teatrze Polskun w \•a.rs.o.<n1e.
Reżyserował Kaz1ruien; DeJDl•k, ~ceuo„ 4 „„ę
przygotował Ja11 Polak, muzykę skomp1,..uwa!
:Gbigniew Kornacki. WysLępuią m.m.: lguacy
Machowski, Mac4eJ Maciejewski, 1\lleczyslaw Voil
J. Lech Ordon.

JAN SZTAUDYNGER
tYWOT OJCA
„DziękJ" sł'ym przyikŁaidom i 'Wznri.O&łym cy·ta:tom.

KSIĄŻKOWYCH

NA LATWOWIERNOSO

W niejed.nyim 1ynu żn•

A.Uby

3•

tato

wierzyć d.z,i•wczęciu

Trzeba ni~ ml~ klepek {'Pięciu).

ONA DO NIEGO -

WARSZ.A\HE, Z UDZ.J.AU>ll W~S1AWC0W
;g io KRAJOW,
odbyły Slll AXXIU Mlęuz.ynarodowe
iargl t>.s1ązkl, Są. one zalicz;ane do Jedn,l<ch
& ll&Jwaz111eJ&ZYCll tego typu 1wpre2 ua &wiecie.
Wsrod wystawcow z kraiuw za~hodnich
mąidowaly się tak renomowa.ne oficyny,
ja.lś „Larousse", „Pe1·gamon .Press'', „AKademic
Press", Suhrkamp Verlag, „:o_pringer 'cr•ait"•
Po kilkllletnleJ przerwie swoje ks1Ążkl
zaprezentowali również na taraach wyatawcy
i lzraela.
W

PORZUCONEGO

•
MIĘDZYNARODOWA FEDER.ACJA NA'l'URYSTOW
01łosila 29 maja. br. Swiatowym Dniem Nagości.

Z tej okazji lodzcy naturyjcJ orga01:r.uj11 liczne
lmp1·ez,y. 29 bm. w klubie „Fa.lik" 'Andrzeja
Struga 19) odbędzie się pokaz przezroczy i plaż
naturystycznych oraz wyświetlane będą filmy
wideo z cieka wszy eh imprez k~ajowych. ·
W tym samym dniu, w solarium kl\Pieliska
„Fala", wybra.111 l'.OstanĄ l\llH i Mister
Ma.Ja •u.

P.i«.r,cha.m

pi•rs aam!'
PIWNOOKIEJ
Upaja.j, min~• twoje fłtt:1• Oozy piwne,
Pliwo - alkohol. Wi1te C7.7 to d.z1wne?
OALĄ PAKĄ

Wszystko robiłem cAilll p~

I

zaW"SZ~

z mlod-, nifdy

~ &ł&Tlł !! !

AWANS
Po jednej, dTUgiej, łll'Zeciej w&lee,
Ka.żd.7 ma
za pnyiw6de._

•i•

OD ROKU WĘDRUJE PO POLSCE eiesz"ca sii: dużym tainteresowanil'm - wystawa.
fotorraficzna ,,Architektura starego Lwowa".
została ona zorg1mizow1ma z inicjatywy SARPU.
PrZ'lllild 112 fotogramów uzupełniony jest na
wernisażu projekcją kolorowych prze:i:roezy.

•

•

•

CZWNKOWIE UNIWERSYTECKIEGO &LUBU
.JE2:DZIECK1EGO w POZNANIU, noszacaco imię
15. Pułku Ulanów Poznatl1klch, kultywuJI\
ułańskie tradycje. Podjęli się oni zrekonstruowa.e
buńczuk. l<tóry był w posiadaniu tego pułku
w latach 1936-1938.
Dodajmy, iż co roku w Poznaniu, 23 kwietnia,
uroczyście obchodzone ~I\ Dni Ulana. Ulicami
miasta przecill}l'a wtedy oddział kawalerzyatów,
prowadzony przez konny poczet sztandarowy.

Opracował:

JAK

•

•
NR 22 (1574), 28 MAJA 1988 R. •

~.

W DZlELNICY KAZIMIERZ W KRAKOWIE
- z micJatwy Jer;r.ego Kos1nsklego - utworzone
ioStanle Centrum Kultury Polako-.t:ydowskieJ
Ozuualność centrum będzie t1nansowala ustanowlona pr:r.e~ pisarza .;.. Fundacja Dz1edi!:i••~·

NOTOWANIA
NA GIELDACH
Charles Dlcken1 „~ub Pickwicka" (2t.) - 1800 zł; Alek1ander Boeheńl!lkf
„Przemysł
Polski w dawnych wie.kach"
(8eria ceramowska) 1500 zl;
Piotr Łos,1ow11ki „Zerwane pię
ta" 600 zl; Henryk Wereszyokl „Nlewyiasła przeszłość"
1000 zł; Michalina Wisłocka
„Sztuka kochania w dwad:z:ieś
eia lat później" - 1000 zł (cena nominalna 850 7Jł); Ferd7nand Foohe „Pamiętniki"
7000 zl; Waldemar Łysia.k „Ły
siak na łamach" 1500 z!.
(cena nominalna 600 zł): Vladimir Nabokov - „Opowiadania'" 700 zł (cena nominalna
3.'iO zł); EureniuH Kwiatkowski „Rzecz najważniejsza Polska" - 700 zł (cena nominalna
280 zł).

Na

Czy chodzi oani na danci11ti i dy;;koteki?

N" e mam na lo cz.a~u. Ale tani ee towarzyski

Narroda za rolę lłrugopla.nolłĄ:
MICHA.LOWI
ROSIRSKIEMU za rolę Na.na w ,.Końcówce".
N&(Hda 1& lćultywowanle łradycll 1ztukl &kio'r-

SPADEM ogłosiło upadłość. Po- liskiem truzu porośniętym bujwstalo 34 lata temu z połączenia ną, tropikaiLnll rośliinn00.Cilło
kilku tego rodz.aj u towarzystw i
Odkrycie ma duże znaczenie dla
chroniło interesy 11 tys. zagra- badań nad kulturll Matjów. We
nicznych twórców na francuskim wnętrzu ~obowca
ma.leziono
rynku. Niestety, ostatnio zarząd wie-le okazów ceramiilti orM ozpozwolił sobie, jak to określił doby, a. ścia1ny pdkryte •Il mawnuk Henri Matise'a Cla.ud low1idtlaimi. Wszystko to może oDuthuit, na .,zbyt wiele <irlysty- kaz.ać się bogatym źródłem incznej swobocl:v", co spowodowało o·rmacji o pań~wie Majów 1iprz..ed
deficyt, a w konsekwencji - u- 1300 lat.
·
pa dek.

Amery-kańscy archeolodLy •na-·

sohrujące.

nła.

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •

GROBOlVIEC MAJOW

Czy aby sytuacja tak.a nie kolid'llie trochę z
pojęciem solisty ·1
~ t:w~i:am że nic. W spektaklu balrtowvm rPaUzowa.nie z.amyslu choreogroa..Ca jest nah1ralną powilnnością tancerzy, także sohstów.
- Z którymi choreogratam1 ll'!'acowalo sic najlepiej?
- Mtalam S2lCZęście wyłącznie do znakomity~h ·
artystów, takich jak
Wyciehowska,
Borkowski,
Veredon. Na.tuxa1nie każdy choreo~raf jest inny,
tnne ma podej 'ole do tancerza. odmie,nnie oddziału.ie na psychi,kę. Ale to właśnie jest dobre i in-

- !tetim jest, ja.k w!nać, dość ostry. Niewą.t
oHw'e zawód tancerki wymaga w z.wiązku z tym

Bez Grand Prix„.

1

alności.

baletu Teatru Wielkiego,

W)"t'Zeczeń.
~ I to wielu.
kiedy cały dzie1'1.

A poza tym właśnie . w tej roli debiutowaz innych partii wyróżnllabym Helene w
„$nie nocy letniej".
- Tańczeni-e w „Don Kichocie" a ootem w „Srtie
no-cy letniej" lub „Fauście" -wym.ag.a przestawie•
ni.a sl~ na zu-pelnie inn1' technikę. J~e l)ll'oblemy się z. tym wiąią?
·
- Trzeba wyizwolić wiele nowYch umiejętności
I środków wyraz.owych, nie wy.niesionych z.reszt11,
z= szk dy ''""je szkolne wyk szt 3lcenic sprow~dz~
lo s:ę oo ta11ca kl.a sycznego, tylko orzez rok odbywały s.ę wówczas zajęcia z t.a11c.a modern
z
p.
Ewą W~ cichowską . Podstawą nowoczesnego ta11ca'
jest odmienn:'I ruch ciała. inaczej wygląda na.wet
metoda uaktyv,;10iania mięśni. W tańcu klasycznym
prz.cważaja, pozycje „otwarte''. w l<ańcu modern „z.amkmięie". Problem polega 'A-ięc na tym. by umieć w nie.zależny, nowy sposób „myśleć !ańce>m"
i jednocześnie b.awwać n.a odirębnych t>l-ernentach
w a!l.'SLtatowy eh.
- Ile przecię1'nie czaeiu zajmuj.e pani pri:ygotoWal!1ie nowej roli?
·
- Okolo 2-3 miesięcy.
Czy kreuj"c swa partie
rolbsta
odtwan.a
wier:nie .zamysł choreogirafa, czy te:!; koreysta
l
jakiegoś mat!'iti·ni!lsu swobody?
- Zazwyczaj choreogra1owi należy podporząd
kować się calkowkie, jeśli chodi..i o rodzai i następsbwo p.a •. Natomiast pewne dowolności isn·eją w dziedzinie interpreliacji, mimitki, wyrazu a:<torskiego, a więc w tym,· co decyduje o indywiduu~.
łam.

ODGŁOSY

•

9

;

'
WsZTStko 1111.41 r.darzyło wcześniej - aresztowanie, więzienie, zesłanie - było nieporównywalne a tYm, co się działo teraz. Wtedy był
zupełnie niewinny, ·teraz po raz pierwszy przek.racza · prawo. Pomaga, mimo te został ulprzed;tony. Pewno, te Boris go nie wyda, ale jed- ·
nak „udzielenie pomocy w ucieczce" będzie
nad nim ciążyło. I zdawanie z tego rachunku
byłoby podwójnie przykre: ucieczka, Borisa to
glupota, zginie po drodze albo go złapią.
Ale mimo wszystko ma obowiązek pomóc
Borisowi. Ważne jest tylko, żeby nikt we wsi
niczego nie zaczął godejrzewać. Prosfć o sło
ninę I chleb gospodarzy? To wyraźna poszhka. Jedyna osobii, która może mu pomóc, to
Zlda. Jeśli sama nie ma, pójdzie do sąsiadów.
Zawsze kupuje żywność, nie wywoła podejrzeń. Połeć słoniny, chleba albo placków, dwa
mendle jaj na twardo, cukier ma, ma też cukierki, i;)rzysłane z Moskwy przez mamę, sól...
Zldzie powie: zdobądź! Mnie to jest niepotrze">ne, na co, nie pytaj, i zapomnij o tym.
Zida o nic nie zapytała. Poszła do sąsia
dów, przyniosła słoninę, suszone mięso, placki, ugoto:wała jajka, postarała się o cu~ier,
cukierki, wszystko dobrze zawinęła, włożyła do
płóciennej torby, z jakimi tutejsi myśliwi wy- •
do lasu.
ruszają
I ·z teg9, że wszystko włożyła do takiej torby, było widać, :i:e się domyśla.
W drzwiach Sasza się odwrócił.
- Nic od ciebie nie brałem.
Cokolwiek by się stało, jakl~olwiek . obrót
wztęłoby, Zida nie ma z tym nic wspólnego.
Zida skinęła głową.
- pqbrze.
Usłyszawszy,

że

Sasza idzie Boris

.otworzył

głową, jakby
uniósł się, potrząsnął
trząsając się ze snu, przełożył żywność qo
caka, tylko soli nie wziął.

oczy,

ofłcjalnłe usankcjonował swoje nie usll?)„
,
kcjonowane wyda1iki.
- Co te:t wy, Grigoriju . Konstantynowiczu -Po prozaprotestował Mark Ąleksandrowicz stu odnotowałem to, co zostało zrabione I zaak:ceptowan•···
Ordżonikidze nie zdąfyl odpowiedzieć. Koło
nlch 1-tał Stalin. Nawet nie zauważyli, z której strony podszedł.
- O czym dyskusja?
- Mówiliśmy o artyku1.e towarzysza Riiazanowa - odpowiedział Ordżonikidze.
- Co to za artykuł? - spytał Stalin, chłod
no popatrzywszy na Ordżonikldze, na Mark"a
Aleksandrowicza, ałe omijając wzrokiem Ki'
rowa.
- W ostatnim numerze „Bol'Szewlka" - od...
paw.iedział Kkow.
- Nie czytałem - nadal nie patrząc ns
KirQWa, <tdpowledzliał StaiMn.
I .poszedł dalej.
Mark Aleksandrowicz patrzył za nim, wi, dział je~o wąskie, nieco przygarbione plecy w
wojskowej kurtce w kolorze ochronnym, prawie brązowym i serce Marka Aleksandrowicza
chwi•lą,
prz~pet.'1isła dwma. Dopiero co, przed
stał obok NIEGO, obok Kirowa i Ordżoniki
dze, rozmawiali na oczach całego plenum. -Sta- ·
lin nie czytał jego artY'kułu w „Bolszewl!ku''.
to natural!D.e, przygotowując plenum, przygokartk:owego, nie
towując zniesienie systemu
czasopisma.
miał czasu nawet przekartkować
, Wystarczy, że go przeczytął i pochwalił Kirow. I przyjacielskie podejście Ordżonikidze
świadczy o tym, że już się nie gniewa, poczynania Marka Aleksandrowicza w komQił)aclę

kule

że te nominacje kto~ usankcjonował. Prawdopodobnie przeprowadzono je na bezpośrednie
polecenie Stalina ·w celu „wyikarczowa.nia resztek oipozycji", na przekór jemu, Kłrowowi nie chce!lz robi6 tego sam, Zil'Obimy bez ciebie,
dlatego właśnie Zaporożec wszelkimi sposobi;imi demonstruje swoją samodzlel!D.ość. Zażądać
to znaczy zetrzeć się
odwołania Zaporożca beZ1pośrednio ze Staloinem, przy tym w delikat- '
nej kwestii kadr owe j„ gdzie Stalin nie znosi niczyjej ingerencji.
I jedna~ pozwolić na istnienie w Leningradzie takiego autonomicznego, n ie podporządko
wanego obkomowi orga.nu - to znaczy utracić z czasem jakąkolwiek władzę . .
Kirow zebrał u siebie w gabinecie członków
egzekutywy obkomu, tylko członków egzekutywy, bez sekretarzy, bez pracoWlllików technicznych, bez protokołu i polecił Miedwiediowi
powtórzyć ~ Informację, a członkom egzekutywy - wyrazić swoją opinię. Opinia była jednoznaczna: zażądać niezwłocznego odwołania
Zaporożca i jego ludzi.
Kirow podniósł słuchawkę i połączy! się 1
MoSkwą.

- Zaraz zamelduję - odpowiedział Poskriebyszew.
Musieli długo czekać. W gabinecie Kirowa
było cicho, wszyscy milczeli, pojmując, że Stalin nieprzypadkowo nie podnosi słuchawl<
Wreszcie ją podniósł.
- Slucham.
powiedział Kirow
- Towarzystu Stalin
- Zaporożec dopus2lcza się samowoli, nie podporządkowuje się komendantowi NKWD Mied-

(49)

ANATOLIJ RYBAKOW

ople-

-Mam.
Potem wstał. Sasza pomógł mu przełożyć
ręce przez pasy plecaka.
- No to żegn_aj, przyjacielu!
Briria niezgrabnie - przeszkadzał mu plecak
- objął Saszę. UcałowaM iię.
- Jutro od rana będę w tym miejscu
jeśU się ro-Lmyśllsz i wrópowiedział Sasza .
cisz, spotkamy się.
- Nie rozmyśilę się - odpowiedział Boris •
wszystko dobrze cl poszło?
- O to bądż spokojny.

Dzieci. rbat

19.
Ordżonikidze był niezadowolony z Incydentu z komisją Piatakowa, niezado:valony z tego,
przegonił
że Mark Aleksandrowicz faktycznie
komisję z. zakładu, niezadowolony z bury, otrzymanej od śtał·ina z winy Marka Aleksandrowicza. Stalin poparł wtedy Marka Aleksandrowicza, jednak żadnego dokumentu, który
by uprawomocnił rozpoczęte przez Marka . Abudownictwo mieszkaniowe,
leksandrowicza
komunalne i usługowe nie ma~ Są słowa, a
11łowa łatwo zaoomnieć Póki nie ma oficjalnej , akceptacji, Rię.zanow może się stale spodziewać uderzenia. •
I dlatego Mark Aleksandrowicz chętnie się
zgodził na propozycję redakcji pisma „Bolszewik" •...żeby napisał artykuł o sytuacji w kombinacie i problemach, stojących przed rodzimą
to
metalurgią żelaza i stali „Bolszewik"

głc,vine 'etasopiśmo

partyjńe.

artykuł

przez niego budownictwo.
Artykuł Mark Aleksandrowicz napisał w ciąJego zasadnicze tezy
gu dwóch ' wieczorów.
sprowadzały się do tego, że:
Amerykanie opracowywali· projekt kombinatu w wielkim pośpiechu. i wymaga on popraWt?k. Mark Alek!1androwicz wymle-n il podstnwowe. Ale iednócześnie zachęcał do powszechhutników 'Z najn~._o zapoznawania naszych
i
lepszymi przykładami pracv Amerykanów
St"zegó1 wo w~kazal. w czym konkretnie jes_' .
t~~my wobec nich opóźnieni.
"'l"ajważniejszym zaś zadaniem metalurgii :Zelaza i stali na Wschodzie iest zapewnienie wys ~ ' wyk.wallfikowanych, stał:v;ch robotników i
kadry ·inżynieryjno-technicznej. Stąd konieczność prowadzenia na ~zeroką skalę budownictwa mieszkaniowego. komunalnego, kulturalnego 1· usługowego Mark Aleksandrowicz wymii>'lił Już wykonane prace (z powodu których
przyjeżdżała komisja). ocenił, je jako osiągnię:..
cla, pozytywnie zaopiniowane przez Komitet
Centralny partii (miał na myśli słowa Stalina)
i oświadczył, że kombinat będzie prace te kon-

są usankcjonowan~ artykuł odegrał ' swoją .ro-

ws:1;ystkie jego obawy
lę. Wszystko dobrze,
były niepotrzebne. W epoce wielkich dokonan
wszystko, co jest rzeczywiście pożyteczne, nieuchronnie zwycięży, bo jest sterowane JEGO·
mądrą myślą, JEGO sil!D.ą ręką. Oto idzie przez
zatłoczone ludźmi foyer, i jak gdyby nikt nie
schodzi mu z drogi, nie postępuje nawet kroku na bok, a jednak drogę ma wolną, ON ma
wolną drogę, ON idzie spokojnie, nieśpiesznie,

Kirowowi,
t~warzyszowi
- Proponowałem
jako sekretarzowi KC, żeby przeniósł się dJ
Moskwy - odmówi!. Ile można siedzieć w
jednym mieście? Osiem· lat! Wystarczy! Trzyna taki zbytek
mać Kirowa w Leningradzie nie możemy sobie pozwolić. Kirow - to działacz na skalę związkową, jest potrzebny całej
partri.
I nie powiedział nic · więcej, przeszedł do
następnej sprawy.
A po po·s ieqzeniu, kiedy już wszyscy się rozeszli i w gabinecie zostal tylko Stalin, KagaKujbyszew t~ż
nowicz, Mołotow, zdaje się,
został, Stalin powiedział do Ordżonikidze.
- Porozmawiaj z Kirowem, przecież jesteś
cie przyjaciółmi, niech się przeniesie ·do Moskwy. Potrzebny jest Rosjanin we władzacil
centralnych. Ja i ty jesteśmy Gruzinami, Kaganowicz to Żyd, Rudzutak - LotyŚz, Mikojan
Ormianin. Kogo mamy spośród Rosja.'l?
Mołotowa, Kujbyszewa, Woroszyłowa, Kalinina
- za mało.
Po powrocie Kirowa z Kazachstanu Ordżo• .
nikidze pojechał do Leningradu i przekazał
Kirowowi propozycję Stalina. Kirow ponownie odmówił. Opowiadqjąc o swoich scysja·: h
ze Stalinem w Soczi I o następnym konflikcie z powodu Zaporożca, powiedział spokojnie .
1 z przekonaniem.
- Nie pozwol!my Zaporożcowi rozrabiać ·N
Leningradzie.
Jacy naiwni byli oni wszyscy - i on, i Budiagin, i Kirow. Czyżby Stalin nie wiedział,
że Kirow nie spasuje przed Zaporożcem? „Karczowanie korzonków" - to tylko przykrywka,
kamuflaż, nic tam Zaporożec nie wykarczuje,
nie pozwolą mu.
Co przedsięwziąć?... Pozostaje tylko jedno.
Ki·
zyskać na · czasie. Trzeba by \>rzetrzymać
rowa w Moskwie , chociażby przez kilka dni,
przez tydzieu. Wszystko przemyśleć, naradzić
się z towarzyszami, może uda się namówić Kirowa, żeby przeniósł się do Moskwy. l najwaimiejsze: niespodziewany pobyt Kirowa \>I
Moskwie wzbudzi czujność Stalina. może '>ię
wycofa, może odwoła Zaporożca.
Kirow wrócił z plenum prawie o jedenasti~j.
Ordżonikidze. sam otworzył mu drzwi.
wesolo spytał Ki- Doszedłeś do siebie
row wchodząc do mieszkania. - Jak się czuOrdżonlkiclze usiadł w fotelu, złapał oddech;
- Zie, Sierioża, źle, pobądź ze mną parę dni,
Kirow, pakujący tec:zKę, obejrzał się.
- O czym· ty mówisz? Pierwszego grudnia.
pojutrze, mam referat na aktywie partyjnym..•
O plenum.„
- Co .za sprawa - referat. .. - z trudnością.
łapiąc powietrze, powiedział Ordżonikidze. Czudow, Kodacki nie mogą przygotować referatu? Posiedź u mnie, Sierioża, może nie są
dzone nam zobaczyć. się więcej ...
Kirow podszedł do nieg-0, wziął za rękę,
poparzył w oczy. ·
- Odpędź takie myśli .. I połóż się do łóżka,
dusznicy zawsze jest
wezwij lekarza. Atak
połączony z takim strachem. Weź się w garść.
Gdzie mam zadzwonić po samochód?
- Ja sam zadzwonię.
się z fotela, poszedł
Ordżonikidze podniósł
do sąsiedniego pokoju, wykręcił na wewnętrz
nej llnli numer garażu, wezwał do telefonu
swojego kierowcę ąarabaszkina.
- Wasiliju Dmitrijewiczu, podstaw samochód, odwieziesz Kirowa na dworzec - i zu.:.
dłonią,
słuchawkę
pełnie cicho, zasłoniwszy
- Ale zrób tak, żeby nie zdążył na · pociąg.
Zrozumiałeś?
Ordżonikidze wrócił do jadalni, - Kirow już
rozmaspakował teczkę, włozył -pa[ to, stojąc,
wiał z Zinaidą Gaw-rłłowną.

- Pobądź lepiej ze mną ze trzy dni · smutno powiedział Otdżonik.idze - co, Sierio„
ża, pobądź!
- Nie mogę,

przecież już cl mówiłem, pierwszego grudnia mam aktyw.
. Na dole przy wejściu rozległ się krótki
klakson samochodu.
Kirow objął i ucałował Ordżonikidze, obj ą ł ·
i ucałował Zinaidę Gawriłownę, po iPrzyjacielsku zapowiedział jej surowo:
- Nie Pozwól mu się prowadzić na pasku,
każ mu się leczyć.
Wziął tec11kę I po§piesznie wyszedł. Zeg:ir
. pokazywał wpół do dw1{nastej.

-'Jeszcze przed pocztą Barabasźkln zatrzymał
samochód, wyskoczył, podniósł maskę.
- Co się stało?
- Zasila.nie nawala, Siergjeju Mironowiczu,
z.a raz naprawię.
- Nie, nie będę cze'kać.
Błąd Baraba8zkina polegał na ,tym, że · zatramwajotrzymał się -w pobliru przystanku
wego. Akurat podjechała l!zwórka, jeżdżą{~t\
na
trasą do dworca. Kirow zdążył wskoczyć
konduktor
„Starzały"
platformę. Do wagonu
wpu§elł go na minutę przed odjazdem pocią
gu.

C.D.N.
Tłumaczyła:
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dział:

jesz·!

·,

wiedlowi. Egzekutywa obkomu prosi o odwołanie Zaporożca z Leningradu,
Stalin milczał, potem spytał:
- W czym konkretnie przejawia się ta. samowola?
- Oto ostatnie zdarzenie - rzekł Kirow ' przywiózł z Moskwy od Jagody pięciu ludzi,
bez wiedzy Miedwiedia poumieszczał ich na
odpowiedzialnych stanowiskach w wydziale
tajno-politycznym...
- Widzisz - odpowiedzial Staliin - to są
i
le~o stąpając w swoich mfękkich butach,
organów
wewnątrz
wewnętrzne przesunięcia
wydaje się, że niJkt nawet nie patrzy na NIENKWD.
GO, nie ogląda się, ale wszyscy wi"edzą, że
- Ale , czy ja jestem sekretarzem obkomu
idzie Stalin. stalin zniknął za drzwiami, protynuował.
czy nie jestem? - powiedzial z gniewem Kiprezydium, i , do.piero
wadzącymi do pokoju
W pod~ umuwaniu Mark Aleksandrowicz po.drow I uderzył w stół kantem dłoni.
wtedy Mark Aleksandrowicz zobaczył, :Ze Ordał krytyce niesumiennych dostawrów. W po- Po co te dziecinne .pytania\> - zaprotesdżonikidze stoi, oparlszy się o ścianę, drżącymi
ukazał się na łamach
łowie1 listopada artykuł
nowy komisariat
tował Stalin. ~ NKWD to
rękami wyjmuje z fiolki tabletkę nitrogliceryczasopisma, a w końcu listopada Mark Alekludowy, I jak w każdym nowym ludowym lro·ny, kładzie ją pod język.
sandrowicz przyjechał do Moskwy na plen1.1m
misariacie, niezbędne są w nim przesunięcia
- Co Cl jest? - spytał przestraszony KiKC partii.
kadrowe. Uzgadnianie każdej kandydatury ze
row.
Plenum dyskutowało tylko jedną kwestię wszystkimi lokalnymi organizacjami jest prakOrdżonkidtt.e złapał oddech.
• likwidacji od pierwszego stycznia 1935. roku
tycznie niemo~ljwe.
- Nic.
systemu kartek na chleb i inne towary.
- Egzekutywa obkomu l ja osobiście staMark Aleksandrowicz wziął go ipod rękę.
We wszystkirh gł0sach brzmiała troska: kart. nowczo nalegamy na odwąłanie Zaporożca · Ordżonikldze łagodnie odsunął jego rękę.
ki istniały od 1928 roku, zapewniały chociaż
oświadczył Kirow.
- Grigoriju Konstantynowiczu, chodźmy na
niewystarczajqcy, ale jednak pewny poziom
- Wytłiumaczyłem wszystko, jak tylko mopunkt medyczny, to obok.„
zaopatrzenia. Teraz będzie wprowadzona wolglem, Inaczej nie mogę - chłodno wyrzekł
- Nie trzeba, t.o minęło.
na ~przedaż, powstanie rynek, kierowania któjed.!
StalLn.
- Nie - rzekł Kirow stanowczo
·
rym 'się oduczono.
I odłożył •łuchawkę.
do domu. Chodźmy, odprowadzę oię.
.Stalin .nie występował, nic nie mówiąc sieJakiś czas nikt nic nie mówił. Potem Kirow
· Dla Kirowa nieprzyjazne zachowanie Stali·
dział w prezydium.
zwrócił się do Miedwiedia.
na nie było niespodzianką. Stosunki między
Ostatniego dnia plenum podczas ·p rzerwy w
- No cóz, FiliJpp, w urzędzie ty jesteś panimi popsuły się już w Soczi, stamtąd Stalin,
korytarzu - do Marka Aleksandrowicza podeszli
nem, egzekutywa obkomu uznaje tylko ciebie.
prawdę mówiąc, odprawił go do Kazachstanu.
Ordżonikidze i Kirow.
Jakiekolwiek odrębne dzfałania Zapm-ożca uKirow · był w Kazachstan'ie od szóstego do
- Słuchaj - powiedział z uśmiechem Ordnaj przy kc·rzeniu. my cię poprzemy.
dwudziestego dziewiątego września, a kiedy
chce się z tobą zapoznać Sierdżonikldze v:rócit do Leningradu, fMiedwied'. szef unędu
giej Mironowicz; spodobał mu się twój artyOdprowadziwszy ·Sergo do domu, Klrow wrójego zastępca,
zameldował mu, że
NKWD,
kuł.
dzwonek, przerwa
cił na plenum. Zabrzmiał
Iwan Za,poro:Zec, nawet nie uzgodniwszy ·tego
Kirow uścisnął rękę Markowi Aleksandrowisię skończyła, uczestnicy plenum wchodzili ns
z nim, Miedwiedie'm, przywiózł z Moskwy, z
czowi.
salę. Ale Mar'k Aleksandrowicz czekał na Kiorganów centralnych, swoich ludzi, których
- Tak, to rzeczowy i mądry artykuł. To, o
rowa. '
czym piszecie, 'dotyczy . nie tylko nowych• rejo- · , samowolnie poumieszczał na kluczowych sta· - Przepraszam, Siergieju Mironowiczu, jak
nowiskach w wydziale tajno-palitycznym i . w
nów, ale I starych. Problem stałej kadry staje
Grigorij Konstantinowicz?
ogóle demonstruje, że jest samodziel.ny I pod 7
się obecnie wsŻędzie pierwszoplanow)r;n. Podo- Zdaje się, że jak na razie wrszystko w poTaka sytuacja nie
porządko.wany Moskwie.
ba- mi sie także wasze wezwanie, żeby tego, co
Gawrirządku, położył się do łóżka, Zinaida
może być tolerowana, w NKWD nie może być
dobre. uczy~ się u Amerykanów, uczy~ się nie
'
łowna wezwie lekarza.
dwu szefów, z któcych jeden jest pódporząd
wstyd nawet u kapitalistów. Jeśli chodzi o
kowany miejscowemu obkomowl,. a drugi
kilku przedsiębiorstw leninwaszą krytykę
Ale Ordżonikldze •zabronił wzywa6 lekana.
prosi o nieMoskwie I dlatego Miedwied'
gradzkich, to obiecuję poprawić sytuację.
Czuł się lepiej, wstał z: łó:ż.k:a, jednak na pleZaporo:tca, a także jego
zwłoczne odwołanie
- Dziękuję. to będzie dla nas · najwyższą
num zdecydował się nie wracać, projekt uchludzi, mianowanych bez uzgodnienia z miejodrzekł · Mar:r Aleksandrowi!=Z.
nagrodą wały jest mu znany, mogą glosować I bez nie'
scowymi organami.
Ordżonikidze powiedział dobrodusznie:
go.
Problem był drażliwy. Nie ma wątpllwoścl,
- To jest nasz wielki dyplomata. W arty-
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Przesiadł się
Dziś podczas

z-

pomoże

·poprzedsfębfors'twu: dostawcy i· kooperanci
traktują go jak dyrektywę. T najważniejsze:
artykuł da mu możliwość publicznie zafiksować i co za ty·m idzie, uprawomocnłć wszczęte

na fotel, zamyślił się.•:
ich dwuminu1lowej rozmowy ze
Stalinem w foyer zrozumiał absGlutnle jasno
rzeezywisty stosunek Stalina do Kirowa. Ordżoni'kidze dobrze znał Stali-n a, wiedział, co
to znaczy, kiedy Stalin, ,rozmawiając 1 ~imf..
nie· patrzy na niego„.
Zmierzchruo, w mieszkaniu zaipalono światło,
zajr:1;ała doń Zinaida Gawriłowna.
- Jak się czujesz?
- Wszystko w porządku, ale nie zapalaj u
mnie lampy - poprosił Ordżonikidze - chcę
posiedzieć sam.
Siedział i rozmyślał. Po informacji Budiagina o dziwnych przesunięciach w leningradzkim
NKWD, kilka razy próbował porozmawiać za
Stalinem o Kirowie, chciał wybadać sytuack,
ale Stalin uchylał się od rozmowy, a potem
nieoczekiwanie zaczął sam
Na Biurze Polftycznym dyskutowano inf.,rmację Kirowa z Kazachstanu o przebiegu uostaw i Stalin jakby mimochodem, bez żadnego
zwiszku z dyskutowanymi kwestiami, ,pow:e-

,-

~zyteJnicy

OD REDAKCJI.
w listach do
redakcji zarzucają nam, że więce.f uwagi
poświęcamy ,,białym plai;nom" w historii ZSRR
niź w historii Polski. Zarzut to niewątpliwie
słuszny. Dzieje się jednak tak ·dlatego, że w
ZSRR toczy się żywa dyskus,ia o na,inowszej
historii, u nas takie.i dyskus~i w zasadzie
nie ma, choć mamy rok jubileuszowyt
70 rocznica odzyskania niepodległości w 1918
roku, 40 rocznica zjednoczenia ruchu
robotniczego, 50 rocznica zawarcia „paktu
monachijskiego" oraz wiele innych. Wydarzenia

te były I są w różny sposób oceniane · t
interpretowane. Byłoby więc. o czym
podyskutować I może nadejdzie czas I na takie
dys 1tusje.
Jan Bąbiński podjął się trudnej sprMvy
s1Jrezentowania podłoża zawarcia w sier11nJu
1939 roku „paktu Ribbentrop-Mołotow" w ·
świPtle dokumentów publikowany(lh w różnych
kra.Ja"h. Sposób przedstawienia tych wydarzeń
jC11t niewątpliwie dyskusyjny, jako że nie
wszystkie dokumenty zostały do tej pory
ujawn1one, a także wnioski, jakie wyciąga

W ostatecznym rachunku prawdziwym
Józef Stalin.

zwycięzcą

autor nie

jednoznaczne. Z.daniem .Jana
pakt o nieagresji zawarty
w sierpniu 1939 rol!;.u między Trzecią Rzes:o;I\
a ZSRR jest wynikiem głębokiego zamysłu
Józe[Ą Stalina I jest to jego niewątpliwy
sukces, który w końcu przyniqsł zwycięstwo
narodowi radzieckiemu. Wielu radzieckich
historyków podważa taki pogląd. Ich zdaniem
Józrf Stalin nie wierzył w ogóle w at.ak
hitlerowskich Niemiec na ZSRR, zlekceważył
ostrzeżenia wywiadu radzie<ikiego i za<?hodnicb
polityków, nie przygotował na1e·i ycie Związku

ostatniej i najstraszniejszej z wojen

„Pakt ·Ribbe trop

są

Bąbiń~kiego

okazał się

Molot Ow"

.

JAN BĄBI~SKI
I punik t dn).gi.
„W razie zmian terytorial7tych M o·bszaraeh M1t1żqcyeh do pa1ł.
stwa polskie-go, strefy wplywów Niemiec i Związku Radzieckiego
przebiegalyby w przybliżeniu wzdluz Narwi, Wisły i Sanu''.

Wielu po dziś dzień zadaje sobie pytanie, jakim cudem doszło
do zawarcia tego paktu. Zdumiał cysiące, zatrwożył millony. Stal
za tym zimny rachunek, podparty sprytnym i chłodnym realizmem. „Austriacki kapral" lękał się wojny na dwa fronty jak
ognia. W dyskusji ze swymi generałami uporczywie do tego na\viązywał zarzucając Wilhelmowi II, że 'jak mysz dał się zwabić
w taką dwutrontową pułapkę. Dążył przeto do zabezpieczenia sobie tyłów. Pakt o nieagresji w pelni mu to zapewniał. Wpierw
rozprawi się z Polską. Potem rozłoży na łopatki demokracje Zachodu. Wreszcie zw.a·l i się :na czele sta)owych kohort na „zażydzo
ną i zazjatyzowaną" Rosję. Tym sposob.em zawsze będ"Zlie walczyi
na jednym tylko froncie.
.
W „Hist-0ire de la diplomatie secrete de 1914-1945", wydanej ·
w 1966 r. w Brukseli, Jaques de Launay pomieścił niezliczone
dokumenty. Wśród nich dokładne zapiski z rozmowy, jaką Carl
Jacob Burskhardt, Szwajcar zresztą i Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 1937-39, przeprowadził z Fuehreirem 11 sierpnia 1939 r.
„Hitler: - Jeśli dojdzie w Gdańsku do jakichkolwiek dalszych
zadrażnień, spadnę na Polaków jak grom z jasnego nieba z
całą potęgą mej zmechanizowane; armii, o jakiej Polacy nie mają zielonego pojęcia. W ciągu niewielu dni zetrę Polskę z powie-

Joacliim von Ribbentrop

'„

1 ~..;. :..
~ł ł - -~- ~d:

rzchni ziemi. Czy pan mnie rozumie?
Burckhard t: - Oczywiście, pan.ie kanclerzu, ale to oznaczafo by
powszechną wojnę w Europie.
•
Hitler: - Wiem o tym, ale 1koro ma być woj1t11, niech wybuchnie, kiedy mam pięćdziesiąt lat, a nie sześćdziesiąt. Nie poprowadzę wojny wzorem Wilhelma II, kt6ry uiwsze mial te swoje różne skrupuly. Będę walczyl, nie Ucząc się z nikim i z niczym. Ta wojna w niczym nie przypomni tej z 1914 r."

„,,

Wiaczeslaw Molotow

W sierpniu 1939 _r. Benito Mussolini zdiradzal rosnące zaniepokojenie rozwojem sytuacji międzynarodowej. Groziła ona Wf1bUchem wojny, tymczasem Włochy nie były do niej przygotowarne.
Pchnął zatem ministra Galeazza Ciano do Berlina, żeby nieco uśmierzyć wojenne zapały .Niemców. BerUn gotów prred cża'Sem
nawarzyć piwa, które i Rzymowi przyszłoby wypić, choćby Wło
chy starały się trzymać w tych rozgrywkach na uboczu.
W swych pam_iętnikach Galeazzo Ciano zauważył:
„Ribbentrop chciał iść ze mną o ·zaklad. Gdyby Anglia i Francja zachowaly w konflikcie z Polską neutralność,
musialbym
przekazać mu cenny obraz wŁoskiego malarstwa. Gdyby stalo się·
inaczej. ofiarowałby
kolekcję starej broni".

mi

liczył zatem po cichu, że
Polskę do wiatru", jak to
chosłowacją.
•

Berlin
• „wystawi

Zachód w ostatniej chwili
przedtem uczyniO!Ilo z Cze-

12 sierpnia 1939 r. podczas spaceru po ogrodzie willi Joachima
von Ri·bbentropa w Fueschl, opodal Salzb'U!I'ga; Ci ano zarpyial:

- Czego na dobrą sprawę żądacie, Gdańska, czy może całego
„Korytarza?".

Ribpe·nfrop wejrzał ironiczm,ie.

-

Pan.. powiem, idzie o coś bez porównania poważnieiszego,
to wojny.

jeśli czegoś · chcemy,

Przeleciały dwa dni na gorączkowych zabiegach dyp1Qil'l1atycznych. Sytuacja stale zaostrzała się. Wtedy to Joachim von Ribbentrop zaczął coraz na1arczywiej domagać się spotkania z Wiaczesławem MoJotowern. Są ważne kwestie do uzgodnienia, a czas
nagli. Wiaczesła·w Molotow nie pali} się jednak do rozmów. Po
cóż &ię spieszyć, czas pokaże. Dalsze zabiegi Joachima von Rib·
bentropa też nie odniosły skutku. Wobec tego sam Fuehrer ZWTÓ·
ca się bezpośrednio do Józefa Stahna:
,..„napięcie rośnie, każdej chwili może nastąpić nieodwracalny
kryzys, dlatego uważam, że powinniśmy nawiązać loo.itakt, nie
tracąc szybko uciekającego czasu. Zaznaczam, że wobec powagi
polożenia, Ribbentrop móglby przebywać w Moskwie jaden dzień,
najwyżej dwa".

Józef Stalin z pewnym ociąganiem wyraził zgodę na
przybycie Joachima von Ribbentropa do Moskwy.
General Hans Baur w pamiętnikach opublikowanych w 1956 r.
„Ich flog mit den Maechtigen der Erde", ws'pomina:

„„.wyl.ąclowalem na lotnisku Reichenhall-Ainring. Natychmiast
nadjechał Ribbentrop, e< za nim dwie ciężarówki wypchane bagr.ż Pm, co sprawito, że z największym trudem oderwałem się od
ziemi n.a krótkim tam przecież pasie startowym. Noc spędziliśmy

w Królewcu. Odlecietiśmy ranldem, Ku naszemu zaskoczeniu Ros.1anie wykreślili nam trasę przelotu, kt.óra wcale nie prowadziJa najkrótszą drogą do · Moskwy".
·

Już ten drobny z pozoru incydent wSkazuje, że Józef Stalin
od początku nie dałby za hitlerowców złamanego grosza. Nie ufał
im i nie dowierzał. Żadnych obserwacji z samolotu nie porobią.
A bardzo by chcieli sprawdzić zapewne, jaki jest stari militarnych
przygotowań na granicy radziecko-po1
l skiej. Owszem, samolot doleci do Moskwy, lecz po wielkim łuku.
Jak wiadomo rozmowy slwńczyly się zawarciem 24 sierpnia
1939 r. w Moskwie pa.ktu o nieagresji między Związkiem Rad,;ieckim i Trzecią Rzeszą. Układ wszedł do historii jako pakt
Ribbentrop-Mołotow.

Wziął

oddech i

dorzucił

z naciskiem.

Niczego nie szukam dziś na Zachodzie t niczego nie będę
tam szukal w przyszłości. W tej czę.fot Europy nie mam żadnych
terytf.!rialnych ambicji. Ale muszę mieć wal'ltq Tękę mi Wschodzie.
-

Oznaczliło to swobodę w chwyceniu za gardło przede
V\1szystkim Polski.
Europa była porażo1i.a szybkością, z jaki\ niemiecki Wehrma.<:ht

zmiażdźyl przedwojenną Polskę. Ą zmiażdżył, przestańmy bawić

się w eu:t'emizmy i grać rolę nie wiadomo jakich gierojów. We- ·
sterplatte to jeszcze nie Tertnopile, a walki nad Bzurą w niczym
nie przypominały w::ilk nad Marną. Sądzono, że to potrwa du'żo,
dużo dłużej , że Niemcy się wykrwawią, a ich siła bojowa ulegnie
nadszarpnięciu. Tymczasem stracili 11 tysięcy zabitych, zadziwiająco

mało.

Moskwa też nie kryla za.skoc.z enia. Rósł jej niepokój. Hitlerowska armada 'parła wsir.ak wciąż dalej i dalej: „Nach Osten". Czym
się to, u licha, sko1'l.czy? Zeby złagodzić te obawy już 5 września
1939 r. Be'rli1n zaproponował, by oddzia1y radzieckie niezwtoeznie
przystąpiły do boju i przekroczyły granicę. z Polską. Wiaczesław
Mołotow zdecydowanie odrzucił tę sugestię. Wyczul, że był to
przebiegle nastawiony potrzask. Gdyby Ro1jainie wpadli w tę puła.pkę, przylgnęłoby do nich oskarżenie o współudział w rozćwiar
towaniu Polski. Nie. Trzeba odczekać śledząc ba.<iznie rozw&j wypadków. Więc w odpowiedz! Wiaczesław Mołotow wyraził jedyni•
nać.zieję, że Niemcy będą przestrzegać ustalonej w pakcie · o nieagresji linii demarkacyjnej.

7 września 1939 r: niemiecki{', czołgi zbliżyły się do
przedniieść \Varsza'W'y.
14 września Wiaczesław Molotow przyjął na Kremlu Fmedrlcha
von Schulenburga, niemieckiego ambasadoca w Moskwie. Podkreślll z całą mocą, że obowiąztkiem Związku Radz!edkiego jest rM•
toczenie opiEki nad Ukraińcami i Białorusi~!. zamieszkujj\cym!.
wschodnie rubieże P<Xlski. Dlatego oddziały radzieckie przy'l!'t!\Pil\
do akcji wcześniej niż przewidywain.o. Polska 1ię ro:zpada, to
przecież widać. Jed.naik arm,ia radziec.k.a prz~roczy ~rank• dopiero po kapitulacji Warszawy. w. żadnym ·razie wcześniej.
Warto jeszcze zajrzeć do obszernych „Documents 0'1l German
Foreig~ Polky'', przechowywanych w Londynie. W .tym zbio~
znalazły się też depesze słane z Moskwy do Berlina prze.z Friedricha von Schulenburga wła§ni.e, Skoro chcemy pójść tropem białych plam, trzeba niektóre z tych depesz przypomnieć. 16 wrześ
nia 1939 r. Schulen~urg przesłał Ribbentr.opowi taką o<to notkę:
„„.spotkalem się dziś :z: Molotoivem. O~wiadczyl, że ;;:apadla już
decyzja co do wojskowe}. inte'fwericjf. Związku Radzieckiego w
Polsce. Jest to kwestia dnia, naJwl/tej dwóch. Stalin wla§nie konferuje o tym % szefami swej armii".
.

Podczas tego spotkania Wiac.z eslaw Mołotow przy sposobn~d
radziecki umierza usprawiedliwić swą a.kc~ę
następująco: Państwo po:lskie ro.7.ipadło się i jut nie egzystuje.
Siłą zatem faktu wszystkie dotychczac 150Z.awierane porozumienia
z Polską i układy straciły swą ważność ! przestały być dla Zwią
zku Radzieckiego wiążące. Sytuację, jailta się teraz wytworzyła
mogłoby wykorzystać trzecie mocarstwo. Aby uchronić przed tym
ukraińskich i bialoruskiC'h braci, Zw.iązek Radziecki weźmie ich
pod swą opiekę i zapewni tycie w llP<>k<>ju.
wyjaśnił, że rząd

OczYWiście, jak ka7.d'e porozumienJe tej wagi i do.ntloslości
że układ moskiewski zawierał klauzule ta>j:ne .• Ich istnienie
twierdził Proces Norymberski. Ujawnił· to dr Seid~', obJ:ońca
dolfa .Hęssa. Poza tym w 1949 r. ul{Azala się. w Tuebingen

tak17 września 1939 r. Friedrich von Schulenlmr; przesłał
podepeszę, na któr1t Joachim von Rihbent:rop czekał •
Runajwięks·zym
zniecierpliwieniem.
obszerna dokumentacja „Die Beziehungen zwischen Deutschland und
'„Przyjąl mnie .Stalłft„. 0'1.oładc11/ł uroołtlleł•, t. st'mła Nd.słee
Sowjetunion 1939-45". Zawarto w niej między innymi pełny tekst
tajnego protokółu , dołączonego do paktu· o nieagresji z 24 sierp- . ka przekroczy granicę 1 Pollkq Mel TIUtcm. Jęo Mm.olot11 7'0%poczną jutTo bombardowanie ter«'11.6W 11.11 wschód łld LwOWtJ".
1rli:·1 1939 r. Klauzula ta figuruje tylko w zachodnich dokumentach,
w trakcie tej rozmowy J6zeł. Stalin zadał nl~kiiema ambanatomiast nie . znajduje jak dotąd odpowiednika w dokumentacji
sadprowi kilka ~ytań.
radzieckiej.
Czy armia niemiecka dotrzyma zobaw.il\Zld, ustalonych w ~
Przytoczę z niego dwa jedynie punkty:
tacie o nieagre-sji? Czy wyoofa •I• do gra.n.ie w tym dokumencie
„W wypadku ewentualnych zmian, jakie by zaszly na obszazatwierdzonych? Czy Berłln zamierza dotmymM poMStałych tlE!'ż
rach, należących do krajów nadbaltyckich, granica z Litwą oznaustaleń?
cza.laby granicę wplywów Niemiec. i Związku Radzieckiego. W
- Alei tak - lllWOłal l'rledrl.elł YOn llehulenburg takim wypadku obie strony poiwierdzajq interesy Litw11 w rejomoże
nie Wilna''.
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R.~dzłeeklego do &dpatcła hłtlero'lfskłege
najazdu. Gdyby bowiem było inaczej Niemcy
ni.e mogliby dojść pod . Moskwę, Leningrad
czy nad , Wołgę 11.tb na Krym. Niektórzy
histo1·ycy uważa.ją. że naród. radzie~kJ - chod
""sługując sir lmienfom Józefa Stalina _;_
zwyciężył dzięki wł~nej wewnętrznej

1·

sile

i wbrew niemu. Dys.kus,fa trwa.
Niezależnie

od te.f dyskus.ji wa.rto

zapoznać

sitt

.:11 faktami i ncenami prezentowanymi przez

Jana

Bą.bińskiego.

·

Józef Stad·in, jak zwykle zim.ny i podejrzliwy, nie ustępowa!.
To zdawkowe zapewnienie wcale go nie zadowala.
- Żądam gwarancji - wyrzekł z lodowatym chłodem.
Friedrich von Schulenburg, zachowując zimną krev.r, nawiązał
kontakt z Berlinem. Wrócił z ambasady rozpromieniony. Otrzymał solenne zapewnienie, że akt o nieagresji będzie dotrzymany
we wszystkich punktact. i najdrobniejszych s.zczególach, zgodnie z
duchem porozumienia. StanCJ1Wi pr'zecied: nowy i trwały fundament dobrych stosunków między Ni·e mcami i Związk iem Radzieckim. O szczątkowym choćby państwie polskim w rodzaju Ks.i ę
stwa Warszawskiego nie było mo,yy.
23 września 1939 r. Joachim von Ribbentr.op wystosował do
Wiaczeslawa Mołotowa pi.lną nader depeszę. Czas najwyższy zde-'
finiować ostateczną gra.nicę między Niemcami ·i Związkiem Rae
dzieckim. Dłużej tej kwestii nie można odwlekać. Wyraził gotowość natychmiastowego przylotu do Mos·kwy. Józef Stailin na
tę propozycję przystal bez wahania. Wezwał też na Kreml Friedricha von Schulenburga i wyłożył mu swój punkt widzenia na
wszystkie sporne jeszcze zagadnienia.
Po tej rozmowie Friedrich von Schulenburg połączył się z Berlinem.

„ ... Stalin proponuje, by granice niemieckie przesup.ąć dalej 1'U1
Wschód, to jest do samego Bugu. W zami.an musielibyśmy zrezygnować z naszych roszczeń do Litwy".

Niemcom miała zatem przypaść dodatkowo cal.a Lubelszczyzna,
rozlegle tereny na wschód od Warszawy. Były to ziiemie od
wieków etnicznie polskie. Otóż po długich eo.zważaniach w bi~
bliotece swej podmoskiewskiej ·daczy Józef Stalin koni~ końców
doszedł do przeświadczenia, że P"Dlacy nigdy nie pogodzą się z
utratą niepodległości. Dowodzą te.go ich dzieje. Dojdzie z ich
strony do sabotaży, wyłoni się partyzantka. A w organizowaniu
tajnych sprzysiężeń Polacy są wszak mist-rzami. Znał ich dość
dobrze z pobytu na syberyjsk;im .zesłaniu. Nic ich nie zmoż€ i tak
łatwo broni nie złożą. Zatem ridech ten kłopot spadnie .n a , Niemców.
także

Gdy 28 wrzesn1a 1939 r. Joachim von Ribbentrop
w M<>skwie, czekała g-o przy kra

wylądował

niespod·z ianka
Od )'lierwszej chwili Józef Stalin okazał się twa.rdy
nieustęp
liwy. Podwyższył poprzeczkę. Zażądał dostępu do Estonii.
Zaskoczony Ribbentrop poprosił o przerwę w rozmowach i połą
czył się z Fuehrerem Józ'ef Stalin domaga się prawa, informował,
do zainstalowania
Estonii dwóch dywizji
i .ie<lnej brygady
przeciwlotniczej. Nie wydaje się, by można go było nakłonić do
ustępstw. Co robić?
'
Fuehrer, nie nowicjusz przecież w takich posunięciach, od razu
zwietrzył skąd \Viatry ·wieją. Już nazajutrz zarządził ewakuację
86 tysięcy volksde.utschów z ,L otwy i Estonii. Malo tego, sk01i.czylo się tym, że Berlin zmuszony też był spisać- na straty całą
-Litwę. Trafiła kosa na- j{amie11. Fuehrer uświadom.il sobie, że
na Wschodzie tak gładko m.u nie ·pójdzie. Dmmał upokorzenia, to
jasne. Oddal, co sam zamierzał połknąć i przetrawić. A śnił mu
się rejon Borysławia i DrohobyC7..a z bogatymi zlożami ropy naftowej. Figa, musiał się e>bejść smakiem.
Obie strony podpisały końcowy protokół 28 września 1939 r. w
Mos~vie. Defini·o wal za:s.ięg niemieckich wpływów na Wschodzie.
Sięgały Bugu. Kr; 'e nadbałtyckie przeszły pod wpływy radzieckie.
.
Wielu posądzało Józefa Stalina o naiwność. śmieszne, kto jak
kto, ale on właśnie nie żywił najmniejszych zludzel'l, co do istotnych zamiarów brunatnych władców Berlina. Przecież w „Mein
Kampf" hitlerowskiej Biblii, wyda.wanej jak „Stary Tesłament"
-zawsze w czarnych okładkach, przyszły dyktator pisał I rozbrajającą szczerością: ·

w

„Zaczniemy w miejscu, gdzie ~OO lat temu przerwali na.si przodkowie. Powstrzymu;e-m11 'odwieczne pa.r cie Germanów na Zachód
i Poludnie, kierujemy nasz wzrok ponow1tie na. Ws.ęh.ód. Kiedy
mówi aię o n,owych ziemiach dl11 Niemiec, możM mieć M myśli
wyłącznie Rosję i państwa do n.te; prz11legajqce".
I dalej:
„Kilł?'own.icze warstwy Rosji zostaly doszczętnie. wytępione. Ich
miejsce zajql żyd. Rosjanie n.ie 1q zdolni z Żydów się otrząsnąć,
Żydzi zaś nie &q w stanie pokierować •tak ogromnym kraj.em i
utrz11mać na dalszą metę jego byt. Byli zawsze fermentem, czymś
co n·i c nie organizuje, tylko niszcz11 i rozkłada. To element destrukcyjny. Das Riesenreich im Oste-n fat reif zum Zusammenbruch, gi.gantyczny kraj 'M Wschtłdzie dojrzał już do upadku ł
załamania".

Fuehrer nigdy awych poglądów nie zmienił. Nawoływał nleuatan'll!ie do „D„ang nach Osten", 1zukal „Lebensraumu", fyciowej
więc pr.zest:rzeni na Wschodzie.
Józef Stailin uśwJa'Clamiał sobie od pierwszego dnia n.vs$aljącą
#t1oź·bę nagle1go ataku z.e &trony hitlerowskich Niemiec. Dlatego
takich dokładał starań, by granicę przesunąć na Zachód I zyskać
poza tym n.a ·czasie, aby si1t dozbroić. Ni• ufal Niemcom. Nie dow.J erzal też Anglikom.
Zamknięty w l!IWej bibliot~ studiował
późnym wieczorem dzieje niejednego narodu. Znal . hiSitorię Anglii.
Nie mógł nie wiedzieć, że ten mały· w gruncie rzeczy i kupiecki
lud wyspiarski podbił pól niemal świata nie tyle orężem, e<> · oszustwem, matactwem, zdradą i ową znaną od wieków perf.idią.
Cóż takiego miała Anglia do zaoferowania Związk01wi Radzi~
kiemu prpcz gładkich słów i zapewnień o przychylności? Józef
Stalin ostatnim zaś byl czlowiekieII), którego można by nabrać
na pięklne słówka. Winstonowi Churchillowi nie ufał do końca.
Już latwiej 'f:llajdowal wspólny język z Fra1
nklinem Delano Rooseveltem. Kiedy w Grbraltarze zginął generał Wladyslaw Sik~kl,
zażartował z ironią w głosie:
- Nie ralf.zę nikomu wsiadać do angielskich samolotów.
Wszędzie doipatrywał si'11 zakulisowych machinacji angiel.skiej
„Intellligence Servive".
'
Nam, Polakom „pakt Ribbentrop-Mołotow" zaszedł za sk6~ I
.tkwi jak zadra. Ileż pociągnął za sobą najbole-śniejszych doświad
czeń tysięcy i tysięcy palskich rodzin. Pamięci -0 tym cza~ nie
·zata.rl. Przykro o tym mówić, lecz historia uczy, że kiedy ważą
się losy państw, dekalog wędruje zwykle na śmietnik. Górę bie.rt.e wtenc'Llls dobro I bezpieczeństwo wielkich narodów. Ju~ L!Vl u• wołał: Vae victis - biada zwyciężonym.
RO!JPadło 111ię imperium brytyjskie, w pyl obróciło fta~skie.
Przegrała cala Europa. Punkt clęż;kości przeni661 &ifl w inru! rejony &wiat.a. W tym ogta~ym rachunku. prawdzivrym zwycię
zcą ostatni~j i najstrasz,niejszej z wojen okazał lifl Józeł Stalin.
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Ila kolumnie „Polemiki, llrty, opinl'.!" publikujemy &7lko list)' pollplsane Imieniem I nazwiskiem, s
c1akcJt. Zastrzegamy sobie możliwość skrótów.

SPOR O BIESZCZADY ZAKOŃCZONY
stiiuowlsko Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa I Gospodarki
w oświadczeniu rzecznika prasowego
tego ministerstwa zakończyło spór o stację klimatyczną mającą
powstać w Bieszczadach. Stanowisko to wprawdzie samej idei
·
nie jest przeciwne, ale...
stwierdza Eugeniusz Gajewski, rzecz..
„UNażamy , natomiast nik prasowy MRLiGŻ - że istnieją inne, licme możliwości rozi
wijan!a różnego rodzaju działalności, tak produkcyjnej, jak
turystycznej w tym rejonie, ·pozwalające na pełne zachowanie
jego walorów".
I dalej:
„Ministerstwo deklaruje także, ze swej strony, gotoWQŚĆ współ
np. w
działania z inicjatorami tworzenia stacji klimatycznych
Sudetach. I chodzi tu nie o jeden wielki ośrodek, a małe, których budowa nie naruszyłaby walorów przyrodniczych danego
regionu".
Ze stanowiskiem tym koresponduje niejako artykuł MACIEJA
PETRUCZENKO opublikowany w „Przeglądzie Sportowym" pt.
„Bieszczady protestują, a Karpacz czeka.„". W artykule tym
·
autor pisze między innymi:
„Pomimo tego niewypału uważam, iż owa akcja była w su·
mie pożyteczna, wywołała bowiem tak bardzo potrzebny fer·
ment, sprowokowała głębokie .dyskusje ! - być może - w konsekwencji zaowocuje zgodnie z oczekiwaniami, jak!kolwlelk: zainteresowanie skupi się na innym terenie.
Nie bez słuszności mówi się o potrzebie większego uaktywnia·
nia rejonu Sudetów. W Tatrach trwa święta wojna z zarządem
Parku Narodowego, w Beskidach górnicy zrobili dla narciarstwa co mogli (a może nawet jeszcze więcej), tymczasem Bierutowice Kar,)a(.z, ~zk!a\·ska P\.·ręba, Duszniki czują się wprost
obrażone pomijaniem w ogólnonarodowych kalku'1acjach.
Usłyszałem od miejscowych dz,iałaczy, że same tylko Karkonosze mogą być wystarczającą bazą narciarską dla niemal ca,
łej Polski".
W tej sytuacji nie ma już potrzeby polemizować z autorami
listów, jakie nadeszły po moim artykule o sporze o Bieszczady.
Dziękuję zatem ZYGMUNTOWI SWIĄTKOWSKIEMU, BEACIE
KOWALSKIEJ, ROllfANOWI OGINSKIEMU I CEZAREMU KABALE. Kwituję również kopię protestu Studenckiego Klubu Turystycznego „w Siną. Dal".
Na zakończenie mogę tylko dodać, że referując, w miarę obiektywnie, istotę sporu o Bieszczady wyraziłam równocześnie
idei,
t1·oskę, aby ta idea nie spoczęła w spichrzu narodowych
jak miało to miejsce z wieloma innymi pomysłami. Niestety,
wszystko wskazuje na to, że tym razem stanie się zgodnie z
dotychczasową praktyltą. Mamy świetne pomysły i znakomicie
potrafimy je tak grzebać, aby .nigdy nie zostały zrealizowane
choć w części, w zmienionych warunkach, \V innym miejscu.
JADWIGA M. NIEDŻWIECKA

CZY l{OMBATANT MOŻE MIE'C 1,5 ROKU?
Coraz częściej od~ywają się . glosy na temat przedziwnego ·
i tajemniczego zjawiska: im więcej lat upływa od końca II Wojny światowej - tym więcej u na.s bojowników· i kombatantów.
Zresztą czy tylko u nas?
Oddając w pełni hold tym najbardziej zasłużonym, nie sposób
nie zauważyć pędu do „zahaczenia się" tych, którzy o martyro·
logię choćby się tylko otarli. W publikowanym przez Wydawnictwo Prawnicze zbiorze orzeczeń „Naczelnego Sądu Administracyjnego (Nr 1/85, poz, 5) znajduję następujące stwierdzenie:
„„.o tym, czy obóz hitlerowski byl obózem koncentracyjnym
decyduje n;c jego nazwa, ale jego funkcja w realizacji eksterminacyjnej polityki okupanta wobec Polaków".
można postawić

znak

równości między

okre·

śleniami

a „koncentracyjny", „przesiedlef1.„obóz hitlerowski"
czy" lub „ka'lny". Jest to stwierdzenie niewątpliwie słuszne i nie
zamierzam z nim polemizować ze względów zasadniczych.
Dziwnie jednak zaczynam się czuć, gdy dalej czytam, że to
ustalenie NSA dotyczy stanu faktycznego, kiedy to Jerzy K. zaskarżył decyzję Zarządu Głównegó ZBoWiD, odmawiającą mu
uprawnień kombatanta z tych tylko, wyżej wskazanych przyczyn.
Rzecz bowiem w tym, że Jerzy K. dostał się wraz z rodzicami
do obozu hitlerowskiego w roku 1942, gdy miał 1,5 roku!
Pt'oszę mnie źle nie zrozumieć: Jerz~mu K. na pewno zazdrościć nie należy! Co najwyżej można podziwiać jego rodziców,
którzy zdołali go utrzymać przy życiu i wszyscy doczekali wyzwolenia w 1945 roku.
Ale nasuwa się pytanie. Czy problem polega' na zadośćuczynie
niu za krzywdy moralne i fizyczne oraz na wynagrodzeniu
szkód? Jeśli tak - to tych, którzy głodowali, byli poniewierani, bici i traktowani jak zwierzęta - znalazłoby się jeszcze teraz
w Polsce na pewno parę milionów. Nie licząc tych, którzy nie
zdążyli upomnieć się o to, bo już dawno zgnili, albo po prostu o
tym nie myśleli, ciesząc się po 1945 roku wolnością.
Jeśli zaś chodzi o problem „bojownika" lub „kombatanta" to mierzi mnie myśl, że w jednej kolejce z rzeczywiście uprawnionym ustawia się Jerzy' K„ który w czasie faktów, na które
się ·powołuje - miał półtora roku! Na tym chyba, oprócz kategorii moralnych, polega nadużycie prawa?
W. A.

W
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nauczycieli. Władze
całym kraju w Lodzi brak jest
oświatowe stosują tu dziwną praktykę, np. w Wydziale Oświaty
i Wychowania Lódź-Baluty. Nauczyciel emeryt składa w maju
lub czerwcu podanie o zaangażowanie, czeka do września i dow
wiaduje się. że nie będzk u.angażowany, mimo tego, że
Jak w

wielu szkołach brakuje 3-4 I więcej nauczycieli Wydział Oś·
wiaty wyjaśnia, że musi najpierw zatrudnić młodych nauczy.
cieli, to dobrze. ale czy WOWiK nie ori'entuje się ilu tych mło·
dych będzie bez żadnych praktyk nauczycielskich? Emerytowany nauczyciel czeka na możliwość zatrudnienia i nie docze·
a to przec1ez wielka
angażuje się do innej pracy,
kawszy
strata zrezygnować z tych tak doświadczonych, a i często za·
słu+onych nauczycieli.
Na prz. kładzie jednej ze szkół w dzielnicy Lódź-Bałuty pragnę przedstawić ·pracę dyrekcji liceum i WOWiK w .tym trudn}·m dla nas i naszej oświaty okresie, gdy oczekuje się pomocy
Narodowee;o Funduszu ·Pomocy S2lkole i innych instytucji, aby
poprawić kondycję oświaty. XXX Liceum Ogólnokształcące posiada 20 izb lekcyjnych, 19 klas oraz 7 grup · sportowych. W
SZ'kol<' wiele przeclm1otów dzieli się na giI"l.lipy, aile przy tej liczbie
izb i klas podział na grupy P,Oszczególnych przedmiotów jest
tylko fikcją. Mimo to przedmioty dzieli się, a z powodu braku
pomieszczeń często. uczy .się na korytarz;;ich lub wędruje ' się z
W szkole tej
klasą po całej szkole. Klasy są bardz,o llczne.
istnieją pracownie przedmiotowe. przeważnie bardzo dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny r inne pomoce naukowe, ale
ich wykorzystanie w dużej mierze jest n i emożliwe. Wędrujące
klasy muszą dostosować się do wielkości pracowni (ilu może
Odpowiedzialni
pomieścić uczniów). niż do jej przeznaczenia.
nauczyciele za poszczególne pracownie w ogóle nie wykorzystują
awojego sprzętu, }ak to ma miejsce w pracowni języ<ka rosyjskiego. Nie założono tam słuchawek od jej założeni.a, bo na-

12 ODGtOSY

adresu. Adres t nazwisko na tyczenie zainteresowanego zatrzymujemy do wladomo§cl re-

uczyclel odpowiedzialny za spr.zęt bardzo mało w niej uczy, a
w
sprzęty materialnie odpowiada. Wszystkie pomieszczenia
SZkole przeznaczono na klai.y-pracown1e zabierając na ten cel
jak ZSMP e-oy
rownież pomieszczenia organizacji szkolnych,
ZHP. Pozbawione własnego kąta organizacje albo w ogóle nie
istnieją, albo liczą po kilku członków. Np. ZHP w szkole n!a
istnieje, a w sZkole jest wielu harcerzy, ale należą do org!llllizacji w innych S2lkołach.
Tak zorganizowana szkoła osiąga mierne wynllkl. W roku
1986 s:zJkoła była na jednym z ostatnich miejsc w województwie
pod ~ędem promocji t liczby absolwentów. W roku 1987 zmieniono system. Promocję otrzymali praw.ie wszyscy, ale na wyż
sze uczelnie dostało się tylko killrunastu uczniów na przeszło
90 absolwentów.
Dyrekcja i władze o§wiat.owe traktują szkolę jak własny !ol·
wark, czego dowodem może być następujący przykład._
W ramach wymiany młodzieży, udała się w końcu lutego
1988 r. grupa 17 uczniów do Francji. W skład ~ towarzyszą
cych pojechały dwie opiekunki (nauczycielki jęz. francuskiego)
oraz dyrektor i zastępca ilnspektora nie ~ający ani słowa w
jętjtku francuSk.i.m. Żadne przepisy nie przewidują aż czterech
osób towarzyszącyc)l jako opieka. Co najważniejsze objęto rówinspektora.
nież rekompensatą finansową dyrektora I zastępcę
Pytam się, c11:y w obecnej sytuacji stać na.s na to, aby kosztem
s"°tecznych pieniędzy robić !komuś prawie bezpłatną wycieczkę do Francji?
Ut.
(Nazwisko il. adres do wiadomości reda.kej!)
ta

żywnościowej wyrażone

Chodzilo o to, czy

11odanłem

Zdębiałem. Czy moglem przewidzieć ból zęba, myślę sobie. Nie
odpowiadam.
- Wie pan, musimy 1i4 bronid przed pacjentami, praC11 moc,

czasu malo ł zdrowie' już nie takie, itd.

Wyznanie szczere.
Nie wiem, czy nie za dużo mamy wszelkiego rodzaju przepl·
sów, rejonizacji, etatyzacji I biurokratyzacji, przez którą trudno
czas, by uzdrowić naszą
się przebić człowiekowi. Najwyższy
uspołecznioną służbę zdrowia w sposób realny i życiowy, nie
kosztem pacjenta, lecz właściwym stosunkiem do każdego schorowanego człowieka. Chociażby odrobinę wyrozumiałości i życz
liwości, która nic nie kosztuje.
(Nazwisko i adres znane redakcji).
W. B.

MY JESTEś'MY WBUZYl
Zmrolk. już iZ3iPadl, ~dy maszerowala:m t"aź.no, w stron~ domu.
Tuż przede mną wyłoniły się z ciemności trz~ .naJW:VZeJ cz~er

nastoletnie postacie. Dwóch chłopców i stąpaJąca między. mml
dziewczyna. Chłopak„ który szedł po jej lewej stronie gorował
nad dwójką nie tylko wzrostem, ale I tuszą. Patrzył z uwagą
na mówiącą dziewczynę. Ona rozświergotana, z mnóstwem l_oczków na głowie wypowJedz.iała killk.a słów, .ktćxre ~wr001~y
moją uwagę. Wskazując na chlopc:a idącego po jej prawe] strome
powiedziala do grubaska:
- Ty wiesz, jaki on przyszedl do mnie wczoraj nachla.ny. Na
czterech

CO DZIEJE

SIĘ

W

~ARKU

STAROMIEJSKIM?

W latach pięćdziesiątych przystąpiono w Lodzi do budowy nowego parku, który nazwano Staromiejskim. Usytuowano go pomiędzy ulicami Zachodnią, Starym Rynkiem, Podrzeczną, Wolborską, Franciszkańską, Północną i Ogrodową. Były to miejsca
wyburzonych domów na terenie byłego getta. Od ul. Ogrodowej
pozostawiono sporych wymiarów wzgórek osłaniający dawne
schrony przeciwlotnicze.
Pracujący przy plantowaniu terenu oraz obsiewaniu go trawą
kiedyś,
łuid.z11i. ~ię, że ir.obią to dla &woicll dzieci. i wnuków, u
gdy będą już na emeryturze, przyjdą tu wiosną i zażyją promieni ciepłego słońca: Ale nadzieja ta nie spełniła się.
Kiedy przekazano park do użytku publiczności usytuowano na
nim kamienne stoliki z szachownicami do gry w warcaby: lub
szachy. Był to naprawdę dobry pomysł. Ale radość nie trwała
długo. Nadeszły bowiem lata, w których do głosu dosz}.I „urodzeni w niedzielę" coraz częściej okupujący wspomniane stoliki.
Byty lata, ;e na stoliki te wędrowały butelczyny z mocniejszym
płynem, ale kiedy nastąpiły czasy wzmożonej walki z alkoholizmem miejsca te zmieniły swoje przeznaczenie na tlardziej „kulturalne".
Już od wczesnych godzin rannych obsiadają je codziennie ludzie o tych samych twarzach, z zapałem oddając się grze w w~r
caby. Pozornie wydaje się to zwykłą sprawą. Ale tylko drogi
przechodniu spróbuj usiąść na jednej z tych ławek stojących
wokół stolików. Od razu dowiesz się, że miejsce to jest przez
kogoś zajęte, kogoś kitóry tyllko na chwilę gdzieś wyszedł. Zostaniesz wyproszony za pomocą wiązanki „łacińskich słów".
Chyba że zdecydujesz się na zagranie partyjki. Nie za darmo.
Za niezbyt wygórowaną cenę od 1000 zł wzwyt. Wśród emerytów chętnych nie ma, al<! od czego są „frajerzy" '\Vel"bowani
wśród ludzi przyjeżdżających do Lodzi po zakupy?
Namówiony do gry „jeleń" zasiada· na miejscu skwapliwie
ustąpionym mu przez „przypadkowego" kibica. Inni obstępują
grających nie dopuszczając jego towarzysza do ławki. Jeszcze
inni za pomocą ostrych narzędzi dobierają się do portfela grającego wybierając z niego pieniądze. Kiedy jest już po wszystkim grający z ofiarą „łaskawie" daje mu wygrać, przeklinając
orientuje
i pla!:ą" .. prze-grana" sumę. Wtedy dopiero grający
się, że zostal okradziony, ale już w tym momencie nie ma poło
wy kibiców. Pozostali z zafrasowanymi minami informujll:
- Byl tu ;aki jeden w kraciastym ubranłu, ale wskoczt1l do
rnszające; w kierunku pl. Wolno.fcł „szesnastki".
Wzdłuż ul. Nowomiejskiej, przecinającej parK Staromiejski na
d>Wle części, 111owa atra!koja. G;rupa kobiet ubranych w kraciMte
cygańskie spódnice, z narzuconymi na głowy kwiec1styml chustami głośno wykrzykuje nie zwracając uwagi na otoczenie:
-

Karta prawdę eł powie!

·

·

Starszy emeryt, który chciałby w spokoju przejść się po par·
ku i zaczerpnąć względnego (lak na 'łódzkie warunki) powietrza
Kiedy wreszcie pobyt w parku stanie
ciężko wzdycha i myśli: się naprawdę spokojny?
Pytanie to dedykuję służbom porządkowym, władzom dzielnicowym I miejskim.
Mmczyst.Aw KOZAK

TRZEBA MIEC ZDROWIE, ABY SIĘ LECZYC

wchodził

.

do mieszkania.

Bohater owego zdania miał drobne, pochyle>ne plecy w obcisłej, czarnej kurtce i modnie ostrzyżoną, zaczesaną do tylu blond
.
fryzurę.
zrobila na _mme
Muszę przyznać, że zasłyszana wypowiedź
wrażenie. Mi_nąwszy ich rozmyślałam cały czas o tym. Zadziałało
z ipewno6.cią pra:wo ko111tr.astu: niewinna buźka grubaska, przyje·
mne brz.anienie gl06u dziewczyny oraz i1nformacja zaiwarta w ki.llku.
słowach rzuconych jakby od niechcenia. Zdarzenie to ~ywolało
z mej pamięci jeszcze kilka innych żałosnych wydarzeń, których
byłam świadkiem lub niekiedy, niestety, także ucz:stnikiem.
St:rnę!a ml przed oczyma wyciągnięta w moJą stronę dłoń
mo7° dziesięcioletniego smarka w lichym ubranku, prosząca,
przed punktem z automatami do gry, o mające dlań czarno·
k.sięs;ką mee dwadzieścia ztotych. Jego rówieśnik z „Autosiluxem"
i dwoma szmatkami do czyszczenia szyb samochodowych za pa•
sem, uwijający się między parkującymi przed „Unlversale~" samochodami z buzią równie gorąco proszącą o zezwolenie na
przetarcie ~akurzonej szklanej płaszczyzny. Jego podziwu godna
energia I zapal_ w czasie świadczenia usługi oraz triumfalne zaciśnięcie dłoni na otrzymanym datku.
Dwóch młodych chłopców obsypujących gradem twardych kul
śniegowych trzeciego najmniejszego i chyba najmłodszego, ję
czącego i zwijającego się pod bolesnymi ciosami, jednakże po·
dążającego za nimi krok w krok z nieukrywanym zachwytem zu•
pełnego oddania w oczach. Ich dumny i zadziorny okrzyk skierowany w moją stronę:
My jesteśmy lobuzy!
także kilkunastoletnie panienki z wydętymi wargami, strzelające na boki spojrzeniami niedwuznacznie kierowanymi w stro·
się głęboko
zaciągające
nę przyduszonych wiekiem mężczyzn,
-

A

papierosowym dymem.
Wszystkie te młode, nieugięte buzie zlały mi się w mym wra·
tentu w jedną pomarszczoną, trzęsącą aię twarz. Twarz i wyciągniętą w stronę nie dojedzonego pt'ZeZ kogoś posilku 1równ'•
trzęsącą się ręką. Ręka ta sprawnie zawtadnęła umazanymi po·
trawą sztućcami i w pośpiechu przetransportowała pożywienie do
bezzębnej paszczy.· Trwało to zaledwie kilka chwil. Po czym
mif;dzy
przelawirowała
złachmaniona postać z wielką intuicją
wysokimi stolami „Balatonu'', by dopaść następnego dopiero co
opuszczonego talerza. Lapczywość z jaką to wszystko zostało pochłonięte wywołana była, jak myślę, nie tyle uczuciem głodu, ile
obawą przed .bezlitosnością pracownicy baru zbierającej brudne
naczynia. I znów triumf tym razem nasyconego darmo brzucha
.
wychodzącej na szare chodniki ulicy postaci.
Włóczący się po dworcu kolejowym starzec z opuszczonym po-niżej suchych po§ladków spodniami podtrzymywanymi jedynie
zaczepionym z przodu o dziurkę rozporka patykiem. Suchy I
wynędzniały snujący się bez sensu w poszukiwaniu zagubionej
tożsamości.

I znów wyciągnięta w
mrozie kobleciina I jej

proszącym geście ręka.· Trzęsąca się

głos:

na

'

- Na bulkę pan!ustu, na suchą bulkę.
A potem jeszcze przelotne spojrzenie w

jedną z bram ulicy
Piotrkowskiej i obraz spragnionego babczyska przechylającego
buteleczkę ,,Wody brzozowej" tuż przy wejściu do drogerii.
Wszystkie te żałosności uprzytamniają mi, że przed owymi
dziećmi jest jeszcze cala droga przez .brud I śmierdzące kamienice miasta. Zastanawiam się tylko, czy one maj_ą choć odrobin·
świadomości, :be mogą w tym :tyciu coś stracić.
ANNA POLAKOW-NEJMAN
.

k'

NIE ~CIC ZA ZŁĄ PRACĘ!

W rejestracji do lekarzy specjalistów, dość spora kolejka. Przy
okienku widnieje napia: „zgloa.zenia telefoniczne prz11jmowa.ne
są od godz. 7.30 Dzwonię. Telefon bez przerwy zajęty. W na·
stępnym dniu tak samo. Na trzeci dzleń udaje ml się uzyskać

W nwner:z.e li a 27.02.1988 r. pri.ecz.ytalem sprawo.zdanie s dy,,..
kusji redakcyjnej pt. „Pr.zet.rwać zły cz.as". GdY'bY nie choroba już wcześniej napisalbym do redalkcji, ponieważ tupet (a wł.aści·
wie należałoby użyć dobrego, s.taropolskle~ słowa bezczel!Ilość),
połączenie.
niektórych ucz.e5tników przeszła możU.we granice. I talk p. dyirekAby móc otrzymać właściwą diagnozę, należy wykonać badator Lódz.k.iej Drukarni Dziełowej skalrży się ·na podatki, na ceny,
nia d odatkowe: badanie krwi i moczu w dniu następnym, na
na W5zystko. Pisze, że z LDD wyszło wiele wspani.a:le wydanych
rtg. muszę czekać dwa tygodnie. Panienka z przychodni rejodziel,a dziś mł:od.z.l pytają, oo to jest obwoluta I Ale może w tych cza..
nowej nie orientuje się, od której godziny czynne jest laboratorium analityczne. Tak bywa. Wstaję o 6.00 godz. Przed drzwia- . sach był inny ciyl'elktor, który umiał nie tyllko walczyć o podwyż·
od
~ plac dla pracowników, ale i egzemwować uczciwą pracę
mi laboratorium zastaję sporą grupkę ludei. Wreszcie o godz.
nic'h.
7.00 otwierają się drzwi i wchodzimy do środka. Poczekalnia
Jak można Skariyć się na 'WSZYl'tko po kolei, a doipuśoi.ć, by
obszerna, w której QCzekujemy dalsze 45 minut. Trwają przygotowania. Punktualnie za kwadrans 8.00 rozsuwają się zasłonki IPO\V&tawalir' rJt.raity pm.ez brakOl'óbstwo, tysięczne zw.ro•ty ksiąe.ek,
w rejestracji i dwie urocze rejestratorki rozpoczynają pracę. Po !które rozsyipaly się po, a nawet jeszcze pr.zed przeczytaniem! P<>sylam Jabłońskiego „Tr:zy dni tygrysa". Nie prz,eczytałem jej, bo
godz. 10.00 w poczekalni nie ma nikogo. Wyniki badań będą goa-o.mypala się po 01bWarci\L Za,pł.acUem za nią 200 zł, z kltórych
towe za kilka dni.
na
jakaś cząstka llkwd w zarobkach dyrektora. Niech. mu idzie
Przychodnia rejonowa przed modernizacją zatrudniała stomazdrowie. Nie podno-siłbym larum, gdyby nie to, że taka sama hi·
tologów na dwie zmiany. Dziś jeden gabinet stoi pusty, a w
drugim pracują dwie lekarki na zmianę, trzecia na urlopie wy- -storia była z Grundkowskiego „Labirynitem wyobrażni" (LnD Zakł. nr 3), Strugackich „Żukiem w mrowiS1ku" (LDD), Po.pik
poczynkowym. Nawet z bólem zęba trzeba „trafić" na właściwą
„Tylko Ziemia" (l..DD Zakł. nr 3), Gunn - „Słuchacze" (LDD)
zmianę, przypisaną do danego rejonu. Na zmianie rannej nie zoi szeregiem i·nnycll. Wymieniałem je cierpliiwie,•ale ileż'moima!
.
stałem załatwiony.
rozWiem, że usły.szę tłumaczenie o braku klej-u za dewizy, o ~ią•
- Nie mogę pana przyjąć, mcim 1complet p&cjent6to prosz9 przyi§d o god:i. 14.00 na cu innych obiektywnych przyczynacll. A ja każdemu mogę polka•
kłada ręce pani stomatolog zać książki! wydane w Wat"szaiwie w 1890 r., w 1888, 1892, 1894,
drugą zmianę.
1929 iltid. I to nie d-OS<toijne księgi, irJtóre bieme się w rękę r.u na
Przychodzę o godzin• wcześniej. Pani stomatolog jut zakoń
llmłka lat, l('JCZ POIW'ieśoi Alllen.a, Conrwaya, Buchanana, Dal.lll'l1a, a
czyła pracę.
w
Dwie zmiany, ranna I popołudniowa spotykaj!\ się w drugim więc swego cza.su bestsellery. Dl"llłiowa.n.o je i oprarwL111no
gabinecie, by uczcić odejście swojej kole:tankl. Są kwiaty, pre· Warszawie, Lwowie, t.O<Wi, Czerniowcach, Gródku, w mal~IC'h
zenty, a jakże inaczej. Małe przyjęcie odby;va się w pustym druk.amiach i introligatorniach, w których pracował właśeiclel,
gabinecie stomatologicznym, na oczach oczekujących pacjentów.
mistrz, czeladinik i ki1ku bi-ednych, najczęściej chorowitych Żyd·
Gabinet przydał się na coś..
ków - terminatoll'ÓW. A jednaik każdy z nich splunąłby pod noO godz. 14.30 zostaję poproszony na fotel, jako pierwszy w
gi robotnilkowi, który wypuszcza ze śwoieh rąk braki takie, jakolejce.
kie p~ytoczyt~ powyżej. Nikt z tych drukarzy i introligatorów
- Z czym pan przychodzi1
inie żądał ,;wkl.adu dewizowego". „Rój" potrafił w ciągu trzech
- Z bólem zęba, czekam od rana.
tygodni wyd~ i oiprawić tytuł, a ksią7Jka się 111ie iroz.latywała,'
- A byl pan tD1fZ114@C)11.1f na cbU1
ant n1e bY'IO- rw niej brallr. jednej •ldia&d. a dlnnej ip00iwój111ed
0
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· polemiki ·listy · opinie · polemiki ·listy · opinie ·
(Christi• „12 prac Herlkulesa") Prasowe Za1k1. Gra!. K.osza1in).
Dyrek.tor LódIJkich Z&kładów GraificZlllych pis.ze, ż.i 1tara się
dobrzeć do kalŻidego ~tainowhsika pracy; przekonać drukarza, ab y
n ie byl automatem, by dobrze wy;konał praeę. A może zamiast
iprrekonywania - po prostu nie płacić z.a źle wyk0111aną pracę?
I nie tłumaczyć luż brakoróbstwa brakiem takich c:z.y innych klejów, a poipyitać 6•tarych introligaitoirów, czym kile!l! k.!iążiki 50 lat
item u.
Po Pol«ce kirążą luiąż,ki wydawane przez iróżne kluby. Proszę
9P0j~. jak gą O..PTawlone ni• rozlecą się I ~ wiele lat. A
więc motna, tylko br7Jeba mieć trochę poczucia godności za.wodo'Wej i 17JWyklej uczciwości, by n·ie brać ~ieniędzy u tle wyik.O!!'l.an"

. pracę.

ALEKSANDER OK:ItuCJIQ'SKI
·
(Wl'OCław)
OD REDAKC.JI: P~zeslany nam egzemplan k!l11:źkl wraz z li1tem przekażemy dyrelu~ji f,ódtkfej Drukarni Dziełowej.

~,ROżNE

WIDZENIA PRZF.SZWSCI"

Gdybyśmy żyli
w.iedzieć, że co

w calko~tym odosobnieniu, moglibyśmy porqamy, kim jesteśmy, zawdzięczamy wylącznie
aobiel Niestety, a może i na nczęście nie da si• człowieka tak
wyizolować 'I. otoczenia, by można powiedzieć, iż nie wywarło
pno żadnego.wplywu na jeg-0 osobowość i życie.
W komentarzu do mojego listu „Różne widzenia przeszłości"
Lucjusz Włodkowski powołując s.ię na Stanisława Cata Maokiewkza dowodzi, iż Anglia chcąc odwrócić od &iebie uderzenie
Niemiec, uciekła się do podst®u i zawierając sojusz wojskowy
z Polską, uratowała się tym sposobem przed klęską.
Od biedy można by się zgod2'lić z tą. w istocie naiwną, interpretacją,. gdyby nie fakty, jakie na s~utek sojuszu zaistniały,
a
były to zdarzenia o ogromnym znaczeniu. Anglia, a za nią jak
za panią matką Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, co
więcej Wielka Brytania nie dała się z niej .wytrącić ani po klę
sce Francji w 1940 r„ ani po wizycie Rudol!a Hessa w 1941 r.
W 1939 roku mogła przyjść nam i: ipomocłl Francja, ale skłó
cona wewnętrznie nie była zdolna do skutecznej obrony nawet
swoich granic. Niemali\ rolę w tym paraliżu woli i instynktu
samo1tbrony odegrała Francuska Partia Komunistyczna. Rozpę
tana przez nią kampania, nawołująca do wycofania się z wojny,
a po wrześniu 1939 r. do uznania niemieckich zdobyczy w Polsce
i radzieckich poprawek granicznych, :z.a sprawiedliwe i ostateczne, była wyrazem politycznej ślepoty Józefa Stalina.
Nawet teraz, tyle lat po wojnie, przerażenie ogarnil mnie na
myśl, co by się stalo, gdyby na
apele i wezwania do pokoju,
genialnego, wielkiego i nieomylnego, generalissimusa i ,,Słonecz
ka ludzkości'', Anglia i Francja wycofały się :z. wojny po wrześ
mu 1939 r. Zylibyśmy już zapewne w nowej epoce niewolnictwa i przemysłowego ludobójstwa.
Nie pomogli nam Anglicy w 1939, to
prawda, ale prawdą
jest również, iż pomóc nam nie moglL, bo byli do wojny absolutnie nie przygotowani i co waż.n.e, Adolf Hitler doskonale o
tym wiedział. Dlatego tak su~ mu do wojny z Polską spieszylo,
at. w tym pośpiechu popelnit ów kardynalny, brzemienny w
skutkach błąd.
Rozumował logicznie, itkoro Anglia jest do wojny nie przygotowana, to raczej zobowiązaii. wobec Polski nie dotrzyma, n iż
w nilł wdepnie. A tymczasem wbrew logice, zdrowemu rozsąd
kowi, sojusz polsko-angielski zadziałał. Anglia wypowiedziała
Niemcom wojnę, zrobiła wszystko, c-0 mogla w owej chwili zrobić.
Dzięki

temu, jak się popularnie mówi, papierowemu sojusznikowi, kiedy Niemcy uderzyli na Związek Radziecki, Anglia byla
już w wojnie z Niemcami i dlatego, że już była, stała się sojusznikiem Rosji. W rozgrywce sam na sam Niemiec z Rosją
nigdy nie stanęłaby po stronie Związku Radzieckiego, choćby
ze względu na powszechny na Zachodzie strach przed komunizmem. Tak więc wciągnięcie Anglii do wojny z Niemcami uważam za wielki sukces polskiej polityki zagranicznej, która o
paradoksie - w jakimś stopniu · skorygowała błędy popełnione
przez Józefa Stalina.
Stalinowska teza, że do wybuchu Il wojny światowej doszło
ponieważ Polacy nie wyrazili :z.gody ną przemarsz Armii Czerwonej przez Polskę, jak widać choćby z najnowszych publikacji,
wciąż znajduje gorliwych propagatorów. Rozumiem, że StaLin
wygłaszał te bzdury, ukrywał w ten sposób własną głupotę, ale
dlaczego my nie rewidujemy tych sądów teraz, kiedy to wreszcie stató się dzięki „pieriestrojce" możliwe.
To prawda, że Zachód nigdy nam w niczym nie pomógł, z
tym więluzym szacunkiem powinn iśmy t!ię odnieść do tych, którzy go do tego przymusili.
A wracając do początku mego listu, pczwolę sobie powtórzyć,
te to, co mamy, kim jesteśmy zawdzięczamy nie tylko awoim,
ale i cudzym błędom!
KAROL OBIDNIAK
Powołując się na pogląd Stanisława Cata Mackiewicza chcialem jedynie pokazat, że bez wnikliwej znajomości wszystkich
źródeł dopuszczalne i możliwe są
różne widzenia
przeszłości.
Karol Obidniak uważa, że interpretacja Stanisława Cata Mackiewicza jest „w istocie naiwna". Przykro ml, ale cały dalszy
wywód Karola Obidniaka, mający bronić jego poprzedniej tezy,
ie to polityka Józefa Becka popchnęła Anglię do wojny w obronie Polski, dokłaclnic temu przeczy, Zapomina Karol Obidniak,
że rok wcześniej było Monachium, że również w Anglii zdano
sobie sp1·awę z tego, że musi dojść do wojny. Lepiej, aby doszło z dala od Anglii. I właśnie nawinęła 1lę P('lska.
Oczywiście upraszczam, ale trudno w króciutkiej notce · kusić się o
cały, złożony wywód historyczny.
Natomiast Karol Obiclniak jakby nie dostrzegał faktu, te o czym sam pisze - Francja była nie zainteresowana wojną..
Anglia do niej nie przygotowana. Cóż to był zatem za sukces
w pozyskaniu takich sojuszników. I rzeczywiście nic dla Polski
nie zrobili. .Francja nawet sama nie potrafiła się obronić. Anglia bronić się musiała.
Inną zupełnie sprawą jest możliwość lub niemożliwość so.Juszu Polski z ZSitR. Te7. mam poważne wątpliwości, czy ZSRR
- któn' później tak szyl.lko ulegał nawale hitlerowskiej i który
był uwiklany w walki z Japończykami w Mongolii mógł i!>tfttnie 111·zyjść z pomocą napadniętym krajom Europy Wschodniej. I czy ta pomoc skutecznie
powstrzymałaby
hitlerowską
agresję. Ale powtarzam to juf. zupełnie Inny temat. Zbyt
mało jeszcze o tym wiemy. Ale podyskutowali
uw1ze warto,
tylko może już przy innej okazji.

LUCJUSZ

WŁODKOWSKI

JEST \V LODZI TAKA SZKOLA

•

W ukazani u spoleczel'Lstwu losów szkól

łódzkich napoty kamy
w odszukaniu zapisanych sladów ich przeszłości.
to zaburzenia dziejowe i w dużym stopniu pierwsza. a szczególnie druga wojna światowa. Należy jednak dodać ,
że i w okresie .Polski Ludowej powstało wiele luk, wiele braków w dokumentacji, co nie pozwala dziś w pełni przedstawi<:
rozwoju łódzkiej oświaty, zwłaszcza w pierwszych powojennych
miesiącach , a nawet latach.
duż r> braki
Wpł y nęły na
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W styczniu 1945 r. pe łniący obowiązki kuratora Okręgu Szkolneg-0
Lódzkiego, Józef Steliga, wydał odezwę do rad narodowych
i
społeczeństwa. Wzywa! w niej do jak najskuteczniejszego zabezpieczenia lokali ·szkolnych i sprzętu, a nauczycielom zgłaszają
cym si ę do pracy zalecał dostarczyć mieszkań i zabezpieczyć
byt.
4 marca 1!145 r. odbyła się uroczystość - Dzień Swięta Odrodzenia Szkoły Polskiej. Młodzież zebrała się na nabożeństwo.
w katedrze, następnie złożyła wieńce na Grobie Nieznanego
Zolnierza. A po defiladzie ulicą Piotrkowską do placu Wolności
wysłuchano przemówień przedstaw!cielii. wladz, nauczycieli,
odziców.
·
W czerwcu 1945 wku dokonało się w Lodzi ważne wydarzenie
dla polskiego szkolnictwa _. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy.·
Podjęto na nim wiele uchwal, jakie stały się podstawą dalszych
przedsięwzięć władz i nauczycielstwa zorganizowanego w Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego.
W tych powojennych warunkach rozpoczęło życie Gimnazjum
i Liceum im . . M. Kopernika w Lodzi. Nowy okres ' prac nad
h istorią szkoły rozpoczął się po wojnie wraz
z przygotowywaniem obchodów jej 50-lecia. Trud gromadzenia przekazów źró
dłowych podjęli nauczyciele historii: Becnard Pietrowic:& I Aleksandra Saehadyniuk, która opraco'?-'ala zebrany materiał i pod
tytułem „Historia szkoły" został zamieszczony w wydawnictwie
pod nazwą „Kronika I Liceum im. M. Kopernika (b. Gimnazjum
Towarzystwa Uczelnia) w Lodzi 17.X.1906-1'7.X.1956", Najprawc!opodobntej poci wpiywem A. Sachadyniuk, zaczęto systematyczmie -prowadzić począwszy od roku szkolnego 1954/ 55 Kroni'k •
Liceum.
Przygotowując III zjazd wychowanków Liceum Ogólnoks:z.talcącego im. Mikołaja
Koperni•ka w Lodzi, jaki odbył się w
czenvcu 1972 roku, przygotowano opracowanie pt. „Z dziejów
Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Lodzi 1906-1973 (Materiały)", Lódź 19'73 (pod redakcją Eugenii Poilgórskiej. Jak wskazuje tytuł nie była to jednak pełna monografia.
<;:zwarty zjazd wychowanków „Koperntka" odbywający się w
dmach 17-18 października 1987 roku z okazji 80-lecia mó.i(ł się
poszczycić nowym o,siągnięc!em wydawniczym. Dzieła tego dokonał ~enryk Władysław Skorek 01>racowując wybór źródeł pt,
„Gimnaz.fum I Liceum im; M. Kopernika w Lodzi 1906-1916",
Lódź 1987. Autor w sposób lkom:petentny
przedstawił zebrane
materiały.

Opracowanie zawiera 85 jednostek - źródłowych ułożonych w
sposób historyczny i problemowy. Każdy wybrany dokument
posiada nadany tytuł wskazujący na jego rzeczową tre~ć. a
także opis bibliograficzny. Historyczną wartość tekstu wzb-Ogacaj ą liczne wyjaśnienia zawarte w dolączonych przypisach.
W zalączonym programie Gimnazjum z 1908 roku widać wyraźnie nowatorskie naówczas
ujęcie:
„wykształcenie gimnazjalne powinno dążyć do tego, żeby możliwie wszechstronnie rozwinąć umysł ucznia i przygotować go przez · to do studiów specjalnych". Można te metodyczne uwagi odnieść do post.ępowych
osiągnięć polskiej myśli pedagogicznej przełomu
XIX i XX
. wieku, jaką prezentowali wówczas Jan Władysław Dawid, Anie·
la Szycówna, Iza. Moszczeńska i inni.
_o wysokim poziomie nauczania w tym pierwszym polskim
Gimnazjum . w Lodzi świadczą równ ież uzyskane w 1913 r. decyzje o dopuszczeniu ab~olwentów s:z.koiy na studia w l.lniwersytetach szwajcarskich, w Uniwersytecie i Politechnice Lwowskiej
i w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiele zapisów źródłowych ukazuje, jak szkoła przetrwała w trudnych latach I wojny świa
towej dzięki poświęceniu i ofiarności nauczycieli, uczniów
i
miejscowego społeczeństwa.
Po przejęciu Gimnazjum przez odrodzone Pai1stwo Polskie
a~~em organizacyjnym 9 września 1919 roku, w bardziej u.,tab11Lz~wan)'.ch ~arunkach ekonomicznych
rozwinęło się życie
ucz~1owsk1e widoczne w osiągnięciach· dydaktycznych, w organlzacii samorządu szkolnego, w przynależności młodzieży do III
:t..ód;r,kiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta.
Około 40 ~rocent zawartych w - wydawnictwie źródeł dótyczy
okresu Polsk~ Ludowej. Najwi_ęcej tu dokumentów wydanych
przez dyrekcJę szkoły, samorząd młodzieżowy, K-0mitet Rodzicielski, a także Stowarzyszenie Wychowanków. W źródłach z
ostatnich lat wyraźnie zaznaczyły się postawy nauczycieli
ich
osiągnięcia w. pracy z młodzieżą, szczególnie z uczniami· ~zdol
nionymi, o czym świadczy ich udział w -0limpiadach o zasiegu
krajowym, a nawet międzynarodowym. Niewątpliwym dowodem
o w~soki.m poziomie wiedzy uczniów Liceum im. Mikołaja Kopen_i1ka Jest pismo Rektora Politechniki Lódzkiej z 1976 roku
stwierdzające dobre przygotowanie
absolwentów do studiów
wyższych w sposób wyróżniający wśród szkół średnich
Województwa Miejskiego Lódzkiego.
Na zako1'Lczenie nalezy życzyć pedag-0gom
wychowankom
I Liceum im. M. Kopernika w Lodzi, aby następny jej jubileusz przyniósł nową pozycję o charakterze pełnego monograficznego opracowania dziejów szkoły.
EUGENIA PODGÓRSKA

PISTOLET, Z KTOREGO ZASTRZELONO
BOLESLAWA SCIBIORKA
W nocy r. 8 na li 1ierpnia 1946 r. (z czwartku na piątek) zo-

stałem

zbudzony przez dyżuirnego m-0jego wydziału UB z polecenjem naitychmiast01Wego meldowania się u naczelnika. Z.rozumiałem, że szykuje się jakaś ważna akcja, szczególnie, iż roz~
kaz stawienia się dotyczył wszystkich
osiągalnych
tej nocy
funkcjonairiuszy, W Urzędz.ie Bezpieczeństwa mimo godziny nocnej ruch i sfan podniecenia, jak 7lWykle przed akcją. Podniecenie to wz.rastało, gdy zorientowaliśmy się, że ak·cja będzie dowodzona pirzez oficerów MBP z Wau:z.awy, a cel akcji nie został
podany nam do wiadomości. Wszystko było „ściśle tajne", okryte
tajemnicą naiwet dla :funkcjonariuszy UB.
Na akcję pojechaliśmy sam-0chodami ciężarowymi. Po godmnnej chyba
jeźd:zlie, zatrzymaliśmy się w odległości o·koło pół
kilometra pr.z ed widoc.zną z br.zasku budzącego się dnia miejscowością. W pierwszej chwili wydawał-0 się, że jest to Rawa
Mazowiecka, ale po dojściu do pierwszych domostw s.twierdziłem, iż jestem w Jeżowie. Już w cz.asie dochod:z.e.nia do miastec11ka zostaliśmy podzieleni na grupy 4-5 osobowe, którymi
dowodzili oficerowie MBP i WUBP. Znalazłem się w gruvie
dowodzonej przez mojego naczelnika.
Stojący na uboczu d-0m
był celem naszego działania. W domu tym zamieszkiwało starsze małżeńsbwo.
W pewnej chwili rozległo się kilka oddainych nie opodal strzałów. Naoze1n1k p-0lecił abym zobaczył, co się dzieje. W głównej
ulicy Jeżorwa, mniej więcej tam, gdzie teraz majduje się gospcda spotkałem kolegów żywo rozprawiających o strzelaninie.
Jeden z nich wszedł przez kirytą bramę na podwórze, gdzie w.tai przywitany strzałami z pistoletu. Strzelał rozebrany d-0 poł<JIWY mężczyzna, który akuirat golił się.
Widząc wchodzącego
nteznajo•r nego z ł>Tonlą w ręku, domyś<lił się, że t-0 -0 niego idzie
sprawa.
Mężczyzną t!tr:z.elającym
był
Wacław
Kucikiewicz
pseud.
„Orsza" k·t óremu wtedy udał-0 się z.biec. Później dowiedziałem
się, że akcja w Jeżowie miała na celu przede wszystkim ujęcie
Kucikiewicza .
Akcja w Jeżowie dobiegał.a k-0nca. ale dla mnie był to dzień
dalszej pracy. Zostałem wyznaczony <lo dalszej podróży, tym razem do Skierniewic. Przed PUBP w Skierniewicach okazało się,
że nie jechał z nami nasz naczelnik. Ot.rzymałem jego p-0lecenie na piśmie mniej więcej nastęipującej treści:
.
„W Skierniewicach ulica S. l'lr 26, Henryk S. aresztować. Gdyby był tam mężczyzna lat około 20, w !'oiskowych spodniach

i zielonej marynarce, n os z lekka za<lar~y
areszt-0wać".
Ulica S. 2majdowała się na pery!eria.ch miasta. Małe jedn-0rodzinne domki, w po<lwó:rzach budynki g-0spodarcze. Henryk :!;,
był w domu w:raz z
matką, s iostrą i znajomą. Bylem za,skoczony tym, że Henryk S. okazał się
bardio młodym, wtedy
chyba niespehna siedemnastoletnim chłopcem. Zachowywał się
arogancko ośw'iadc:z.ają.c, że działamy be:zip.rawnie, p-0nieważ nie
posiadamy nakazu rewizji i aresztowania.
Uspokoiłem go, że
żadnego be2lprawia nie OZY'nimy, że jeżeli jest niew1Illny, nic mu
się nie atanie, i ws~ystko się pomyślnie dla niego skończy. Mło
dy chłopak jaikby się uspokoił, ale w pewnej chwili oświadczył,
że musi wyjść „za własną po.tirzebą". Wyz.naczyłem jedlnego z
miejscowych funkcjonairiuszy, aby mu towarzyszył, gdyż wiadomy przybytek znajdował się w obejściu, za stod-0łą.
Rewizja była prowadzona w pokoju od ulicy, więc p-0sz.edłem
zobaczyć, co się za st-0dołą dzieje. Na mój widok rozmowa zost<łla prz~wana. Okazało s·ię, że Henryk S. ma coś wa ż,ne~-0 do
ujawn"ien ia. Młody człowiek oświadczył wtedy mniej więcej tak:
„Byłem akowcem i po zakończeniu wojny pozostała m i broń,
którą mam dobrze ukrytą, tak, że nikt jej nigdy
n ie 2lt1ajdz.1e.
Wiem, że posiadanie broni jest ~przecz.ne z prawem, ale ja chcę
teraz ~am tę br.oń oddać i proszę, aby :faikt •ten był za~nacz.ony
w protokole".
'
Zgodziłem iię na t-0. Wróciliśmy do mieszkalllia i rwtedy zapytałem, gdzie owa broń jest ukryita. Henrylk S. d-0szedł -do szafy, ·
otworzył Ją. W połowie 1za:fy były 1wilady, wycią~ął rękę w
stronę 12luflady, w Jednej iręce trzymałem broń., dirugą o<INnąłem
Henryka S. od &zafy, otworzyłem uufladę sam: Na wierzchu
na bieli:bnie leżały dwa pistolety: siódemka FN l VIS. Sprawdziłem broń. W obu lufach :wprowa:d:z.one nabo}e, magazynki pełne.
Henryk S. był z.denerwowany, trząsł się, zdał sobie sprawę, że
~re~L

.

Ze znale:zii-0nego pist.-Oletu VIS zositał zastrzelony poseł Boleslaw Sciborek, ale o tym dowiedziałem się ?lnatznie później.
P.roces morderców posła Bolesława Sci;b-Oirka odbył się jes ienią
1946 r. Pirzebieg p.ro-cesu zina.ro jedyillie z relacji prasowych. Gru!.
!Pa „Orszy-K·ucBdewicza" miała na 1umieniu wiele inll'lych napadów i morden.tw.
z r.lacjil pruow.j d-0w!~ialem 1ię :t.. łYw poS1lukiwany mło
cb.ieniec • u.dartym noaie nazyiwal
Płoński, brał udział w
morderllbM• Bole1łaiwa Sellborka. Z<istał 1kaizany na kar" śm!er·
tł. Jaki "K)TOlc r.apaidt
w at-Ownku do Himry1ca S. nie wiem.
Bnpokedinim rnorde~ posła Boluława Scibocla był Włady
tlaw Baran. WszJ9tko jedrno kogo rep!'e.zent()Wał, na czyj rozkaz
d·:r.dalał, ~rid po~i• u.wsze akJtem bez;pn.rwia.
Sz.czeg6lny
t.ragizm tego czynu, to :fakt, te ddkonali go bardzo mlod:z.i Judzie, uczm.lowie ofiary. Za czyn tetn ponieśli najwyższą karę.
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BYLAM NA AKROPOLU •••
Cz~d urlopu zimoweao postanowiłam 1pęd2ić w Cz.echoslowacji lub w NRD. Okazało a;ię, że biura pociL'óży nie mon mi
me zaoferować. Bielsko-bialski „ Turysta" sKusil mnie następUJił
cą oiertą: 6 dni w Atenach za 5ti dolarów i 86.000
złotycn,
pvdroż samolotem. I tak miałam wielkie szczęście. :.::ałatwuam
10rmalnosci w listopadzie 111117 r. i dlatego nie dotknęla mma
podwyżka cen biletow lotniczych. W sumie w zlotówkach zapła
ciłam 102.000 złotych {cena wycieczki wi:rosła: o 11.500 zl plus
oplata z.a wizę, plus znaczek -0płaty paszportowej).
:::iamolot czarterowy wiózł 3 grupy turystów. Jeden z turystów
zapłacił cło od wywożonego towaru w kwocie 24.000 zł. Takiej
Hości bagaży nie ma chyba Liz Taylor.
Ateny przywitały nas ulewą i grzmotam1„ Na lotnisku ciepl-0
było :z.niewalające. Czas przesunięty o godzinę. Z Warszawy odlecieliśmy o 23.40, ale dopiero o 5.30 wylądowal.am w dwuoso-·
bowym pokoju z łazienką. Naszą pilotką w Grecji była Marma, Serbka, która dość dobrze mówiło po polsku.
Cały czu
dziwiła się, że w ogóle o coś nam chodzi.
W ciągu 4 dni pobytu w Atenach „Turysta" oferuje 3-godzinne zwie.dz.anie miasta z przewodnikiem, Akropolu i Muzeum na Akropolu. Pozostały czas jest oczywiście wolny, Piloci
ustalili, że zwiedzanie miast odbędzie się kilka godzin po przylocie, od godziny 11. Przyznaję, że ze zmęczenia nie słuchałam
uważnie i przegapiłam godzinę zbiórki. Po przylocie do Aten
marzyłam o spaniu, nawet Akropol nie mieścił się w
tych
snach.
Wstęp na Akropol kosztuje 500 drachm (około 4 'dolai·y).
Tę
kwotę uregulowałam w kraju. Marina nie potrama mi wytłu
1
maczyć, co się stało z ty111i drachmami? Poradziła ( !) mi, żebym
na Ak1;opol udała się piechotą. Ta rada była znakomita!
Sniadania byty jednakowe: pieczywko, masło, dżem, ser, kawa
lub herbata, sok. Obiadów niestety nie było. 2 razy kupiłam
wspaniale suflaki (mięso i pomidory zapiekane w cieście)
za
85 drachm sztuka. Ciężko było wytrzymać od 8 do 20. Krajowe
sucharki zajadałam z miindarynkami (kilogram od ~O drachm
w górę, a w -0góle dolar to 130 drachm po kursie bankowym).
Przewodnik „Ateńy i okolice', który sprezentował mi „Turysta"
podaje: „Akropol - najwspanialszy zespół budowli starożytnero
hviaja greckiego, usytuowany na skalistym wzrórzu.
Zabudo·
wana powierzchnia ok. 3 ha". I ja tam byłam. Była to wspaniała lekcja historii dla wycieczek uczniów szkól średnich
z
RFN i Anglii, które to wycieczki spotkałam kilka razy. Niektórzy mówią, że to tylko kupa kamieni, albo kupa gruzu.
Pojechałam
do Pireusu metrem za jedne 30 drachm. Malownicze miasteczko i port. W każdą nredzielę w Pireusie odbywa 1ię wspaniały targ. Nie gorzej niż na bazarze w Istambule
Grecja kojarzy mi się z zorbą. Nabrałam się na sklep firmowy i przeplacilam kasetę z zorbami · o 100 dramch. h.aseta
kosztowała 500 drachm. W ogóle zakupy w uroczych kranukach
rnbi się w rytmie zorby. Kilka razy byłam w
staromiejskiej
dzielnicy· Plaka. Czasami trudno było wyplątać się z labiryntu
uliczek.
·Sklepów futrzarskich multum. Nie można się opędzić od naganiaczy. 'Są nimi także nasi rodacy-uciekinierzy. Jest ich w Atenach 10.000. Chcą wyjechać do USA, Kanady lub Australii i
czekają. Pracują w hotelach w charakterze sprzątaczek, konserwatorów, kelnerek. Mieszkają po 3 lub 4 osoby w pokoju.
Jakaś para koczuje pod namiotem. Jeż.eli turysta spóźni się
na
kolację, to na jego miejsce czatują emigranci i zjadają kolację.
Były właściciel sklepu z Wrocławia
prosił mnie o pożyczenie
polskich gazet. Sprezentowałam mu 5 dzienników. Nie przyznał
mi racji, że zamienił przysłowiową siekierkę na kijek.
Inny
emigrant marzył o polskich konserwach i papierosach, marzenia nie spełniłarr
Z naszych 3 grup zostało co najmniej 7 osób. Byłam świad
kiem takiej rozmowy. Dziewczyna mówiła do chłopaka, który

został:

Nie żal ci znajomych, przyjaciół, Polski?
cóż mi ta Polska zapewni?
·
Moja współmieszkanka ciągle ubolewała, że straciła na wycieczce, ale futro przywiozła do kraju. Na moje pytanie o Akropol odpowiedziała, że ma Akropol w pewnej części ciała i
żebym jej powiedzi ała, co to jest ten Akropol.
Greckie Biuro Podróży nie dbało o to, żeby nam dokładnie
pokazać Ateny, ale oferowało wycieczki dolarowe (od 20 do 25)
op. do Eginy, Poros I Hydry lub na Peloponez:. Nie pojechał
nikt.
ANNA llOBOSZ
(Ustroń k. Cleazyna)
-
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"młemv.

du. l
Kiedy§ w sklepie
110 „Klient -

wisiało

ha·

nasz Pa.n!". Co

prawda w historii Polski Lu·
dowej ekspedient nigdy nie
otwierał przed klientem d17JWi 1
nie kłaniał się do ziemi, ale
przynajmniej był uprzejmy, pozakumagał w dokonywaniu
pów, a od czasu do czasu zdobył się na uśmiech. Kupujący
był do tego przyzwyczajony i
jeśli sprzecł.awca zapomniał
warnkąr na klienta albo

i

miast szynki chudej
szynkę

z

ruch szla

się

za-

sprzedał

tłuszczem, od
książka tyci.eń

razu w
i zaża

to

najlepłej,

ja7'
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handlowe są ocey.
Władze
wiście zainteresowane podniesieniem kultury obsługi klie'!ltów. Ale reali.a są realiami.
Przede wszystkim kultura obsługi wiąże się ściśle z równowagą rynku. Jeśli nie ma dostatecznej ilości towaró .v i ich
jakość jest taka, jak obecnie,
latwo o spięcia po obu stro-

nach lady. Sprzedawca niejednokrotnie musi cierpliwie wyklienta
krzyk.ów
słuchiwać
na zepsuty
wściekając~ się
serek albo rozklejające się buty, choć adresatem pretensji
powinien być producent. Warto
wiedzieć, że spośród wszystkich
skarg na funkcjonowanie handlu w minionym roku, aż 19
procent dotyczyło braku towarów i jakości artyl(ulów spoże
żywczych. To zrozumiale,
sprzedawca jest w oczach kupującego odpowiedzla.lny za i- ·

dobrych sprzedawc6w 11 dufyml pensjami i niespożytymi si- ·
łam! jest kilkuset. To jut nie
12' mlUony.
1ą złotów~. To
Miesięcznie I A gdzie pieniądze
na Inwestycje, remonty, modernizację? Przeciet ,,Społem" nie
"jest krezusem!
- Jeślt mam w swotch skle„pracowników-dno", to
pach
dla mnie są oni doskonalymi
pracown_ikami, bo nie placę za
uśmiecha się
nich podatku -

Nalej, prezes PSS „Społem" w Lodżi. ~ tego prosty wniosek, że pokwaśno Włodzimierz

winienem by~ zainteresowany
pracozwolnieniem dobrych
wnłków, a za.trudnieniem zlych,
bo za tych ostatnich nie muszę
plac!~ „karnega" podatku.I Prawda, że to absurd? l jak tu
jakości
o poprau:te
mówić

Na twój telefon
26
godz.
9
godz.

maja
10-16.
czerwca 10-16.

czekają

redaktorzy:
PAWEL TOMASZEWSKI

TERESA JERZYI\:O\VSRA

sugerować, no, powiedzmy lenistwo_.
A teraz: uwaga! Zatelefonował Andrzej Kinlewlc:a z War~
szawy, jak sam twierdzi, nasa
wytrwały adorator i „spr.zedal"
dwie ciekawostki. Otóż w sklepie „Pewexu" w stolicy, konkretnie w „Intraco'' kupil byl
on pomarańcze. Pakowane w
kilogramov.ycn
w
sJateczki,
h 1szp_ui.s"Jc.
porcjacn bodajże
'"'ażda pvczuszk.i nH k1logr..:m
m.mmum, powtarzam - minimum, co w praktyce oznacza,
iż wszystkie mają nieco więcej,
po kilka dekagramów. Ot, porządny dostawca liczy si~ choć
by, że mogą nieco sp.1ŚĆ na
wadze w transporc:e. Ale co
panienki w „Perobią nasze
wexie" "? Otóż ważą pracowicie
siatecz1{ę i precyzyjnie
k ~ż d4
wylicz.ają kwotę do zapłacenia.
' asz C..;ytem .•, za <.lwie k1, gram w0 paczusz"1 z pl .c. 11.c
dw.i dolary Cltcrdz.eśc1 cen~ ... v
\kllogr~m kosLtuje doL.1r dwadz:eśc:a) ale dw.l dolary p ęć
dziesiąt osiem.
Pan Andrzej byl też ostatnio
kilkakrotnie w Lodzi i pyta się
mnie po cóż drogowcy kładą
świeży asfalt na ulicy Rzgowskiej, wprowadzając prawdziwy
arterii,
bałagan na ruchliwej
skorv stara nawierzchnia bynajmniej nie wymagała remqnlu a sam zna w Lodzi wie'le
ulic, gdzie na dziurach można
zniszczyć samochód. Nieco ironicznie dopytuje się też k'~dy
malowali na
będziemy trawę
otwarcia
zielono, bo termin
Szpitala tuż, tuż. Drogi panie
Andrzeju! Z tą jezdnią to byl
rzeczywiście pomysł nieco dzi·
wny, jestem zdania, że stara
nawierzchnia była nawet lepsza. Kiedy będziemy malowali 1
Nie wiem, ale farbę na pewno
przywiozą w beczkach to spostrzegawczy Czytelnicy szybko
dadzą n~.m znać ..•

Wojciech O. przekazał ml sy- rym zamieszkuje Czytelniczka
jak sam stwierdził (osiedle Chelmy), woda z miejPotem szczytne hasło straciło
do naszej klasyki skiego wodociągu nie dociera w
swą mag!cznll moc i stało się
sloganem, by od początku lat
gtupoty I niechęci do perspe- dni... upalne. Gdy jest chłodniej
norcały system funl,cjonuje
ze
zniknąć
osiemdziesiątych
ktywicznego myślenia. Oto w
sprzedaży.„?
sklepowych ścian. Kryzys. ·
WPHP m:1lnie.
usługowym
punkcie
Iwo•!a Cll. słusznie chyba suW kolejkach wrzało, ludzie
przy ulicy Narutowicza za Kopgeruje, .ż p•·zys10w .owa lcr na
klęli na sprzedawczynie, a i ocińskie;p (napraw.t m.in. tele5.
ne nie były dluillle. I tak powowizorów) kilka miesięcy trwał specjal;s~om z Z .adu Encrg2kryzys w stosunkach
Czy
tycznego by nie spadła, gdyby
li przyzwyczailiśmy się do tegeneralny remont. Ledw:e o„sprzedawca - klient" jest pogo, że w sklepie nie jesteśmy
tworzyli podwoje - znów kurz, wyłuszczyli choć raz publicznie,
wodowan.y tylko brakiem rópąnaml, lecz intruzami. W wyobrud, hałas. Tym razem spe- na przykład w formie ogłosze
nia, zasady wyliczania coraz
cjaliści zakładają jakiś skomplikowany system antywłama większych, niestety, kwot jakie
niowy. Czy nie można było obu płacimy na energię elektryczną.
~rogancld. klient naprzeciw aroganckie go sprzedawcy
robotek wykonać w tym samym Nasza Czytelniczka sugeruje
też by panowie z „drogówki"
·
czasie?
przyjrzeli się częściej niż doZe Zdzisławą N., mieszkanką
osiedla Wid:t.ew-Wschód ucię tychczas kierowcom skręcają
cym z ulicy Karolewskiej w
liśmy dłuższą pogawędkę i niestety, zgadzaliśmy się co do jo- al. Włókniarzy i zaraz p.:item
ty. Niestety, bowiem i ja uwa- w lewJ, w al. A. Mickiewicza.
t3.m kilk:iF~kt, s.:im bylem
żam, że przeżywamy prawdzigroźnego
świadkiem
wy upadek fiobrosiąsiedzkich sto- krotnie
pierwszeństwa
wymuszenia
ryczące w mieRadio
sunków.
JACEK G~ĘBSKI
szkaniu obok na pełen reguła· przejazdu.
Aleksander Kabarowski prosi,
tor, bieżące remonty silnika ubyśmy jeszcze raz wspomµieli
przepro„malucha"
kochanego
się
tego
(od
rynkowej
wnowagl
pół
lośi! i Jako~ towaru na
Polaka
brał.Int atatj'stycznego
saimoobsługowym
sklepie
chyba zaczęło), brakiem rąk do wadzane na trawniku, · mania o
kach. Ale czy jest winowajcą
powstał stereotyp opryskliweZarzewskiej 51
ulicy
posiadania w bloku psa (naj- przy
uciążliwej pracy ! złym stanem
całej sytuacji rynkowej?
10 sprzedawcy.
motywacji materialnej? Nie, nie lepiej dużego, wyprowadzanego (sklep nr 924). Czytelnik twierRównie ważnym problemem
Gdzie leża\ przyczyny tak
na spacer raz dziennie ...), cały dzi, iż mimo wyjaśnień ze stro~
tylko.
jest brak urządzeń i sprzętu
niskiej kultury obsługi w hanhatakie
dodal
tu
bym
J4
wachlarz przejawów zwykłego ny wiceprezesa zarządu oddzlao
chodzi
jeśli
A
poqiocniczego.
dlu?
łu „Społem", j::ikie ukazały się
slo: „forma wlasuości" - znów . wandalizmu - to sprawy, któprzenoszenie towarów, to najprezesa re wszyscy znamy doskonale, a n'l naszych lamach - podstauśmiech
wymuszony
częściej odbywa się to na ple2.
Pyta pan, dlacze„Społem" cach sprzedawczyń. Nierzadk9
których przyczyn najtęższe so- wowy problem nie został rozwiązany. Nadal masło sprzedago na Zachodzie sprzed-a wca · cjologiczne autorytety n·e pomuszą dzwigać po kilka ton
Na samym początku kariery
wane jest przy kasie. nadal paskacze wolcól klienta, a u nas
przy-·
na
A
dziennie.
towaru
wytłumaczyć.
końca
do
trafią
przyszły sprzedawca trafia do
nie tymi s:ł'1lymi rękom~. któnie? Bo u nas pokutuje zasacuz
worków
przenoszenie
kład
zamieszk:.ła
.k.
l~'.łS!>rZ
Maria
DARIUSZ
jecmej ze szkół handlowych.
rym. liczą brudne często bJnda „co nasze - to nie moje".
wstęp, bo potem trzeto
krem
Klonowej
ulicy
przy
Zgierzu
w
Tam powinni nauczyć go wszyDOROŻYŃSKI
knoty. dzielą i podają ciepłe,
Może pan o tym pisać, jeśli paba rozważyć cukier do kilogra28. wierzy - jak zaznaczyła stkiego, co potrzeba do wykotłu
kawałki'
się
rozpływ:ijące
nu wydrukują„.
to
jest
Nie
torebek.
mowych
że tylk l red:ikcja pomoże jej
nywania zawodu, w tym i kulDyrektor Wydziału Handlu
praca lekka, latwa i przyjemokresowcg 1 szczu. A pozJ tym - nigdy nie
rozwikłać zagadkę
tury obsługi klima. Czy tak
dodaje:
Myśliwy,
Jerzy
UlVlL,
co może
dołączają paragonu,
na.
w któdomku,
W
wody.
braku
jest naprawdę?
- Jest jeszcze jeden powód
,,Społem" w LoPSS
Prezes
Zastępca dyrektora do spraw
tego, że kultura obsługi jest nidzi, Włodzimierz Nalej opowiadydaktycznych Zespołu Szkół
ska. Bardzo .prosty. Z tego sazawitał do
niedawnoi
jak
da,
Handlowych nr 1, Elżbieta Lamego powodu kraj zalewa fala
sklepu spożywczego przy ul.
socka, przyznaje, że kształce
brudu i za ladą panoszy się aRydzowej i ujrzał na zapleczu
SP0tDZIEI.NIA PRACY
nie cech zawodowych sprzedarogancja. Zresztq po obu jej
dziewczyny.
zapłakane
dwie
wców w dużej 'mierze zależy
,,S I G l\I A"
stronach.
tak zmordowane dźwiganiem, że
od szkoły. Młodzież przychodzi
Władze handlowe wojewódzusiadły, żeby sobie popłakać ...
ul. MICKIE' !JCZA 7
SIERADZU,
w
bowiem „surowa", nie zdając
twa robią, co mogą. Oczywiście
sobie sprawy z roli, jaką bę
koncentrują się głównie na liI
N
D
U
R
· T
A
4.
dzie pełnić w społeczeństwie.
kwidowaniu przyczyn zjawiska.
W clcigu trzyletniej nauki przyw
a więc w miarę sil i środków
Nie tylko ciężka praca, ale i
szli· handlowcy uczą się podstaw
ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTW A
dbają o zaopatrzenie i wzglę
inne czynniki zniechęcają poteotetycirtfch, a zdobytą wiedną równowagę niezrównowaOWOCOWO-WARZYWNEGO
tencjalnych kandydatów. Jeże
dzę wykorzystują w czaiue prażonego rynku, koordynują dziali jednak każdego dnia brakuje
w DOBRONIU
ktycznej nauki zawodu. Ucznioprzedsię
podległych
łalność
około 700 sprzedawców w Lowie dowiaduje się, jaki powiże
biorstw. Ale to nie znaczy,
dzi, a w ciągu roku liczba pranien być idealny sprzedawca.
pracownika
cowników handlu zmniejsza się problem kultury obsługi klienPowinien być uprzejmy, uczciW
uboczu.
na
zupełnie
leży
ta
systematycznie o 25{µ:.300 osób,
wy, kulturalny, taktowny, schluramach podwyższania jej pozioto jak mo:ilna mówić o selekcji
NASTA 1 0IDSKO Z-CYK „ 0"7NIKA ZAKJ„AHQ
dny, cierpliwy, obowiązkowy,
mu przeprowadza się liczne
kadr (nie każdy wszak umie
·
musi znać się na towarze, któWymagane kwalifikacje:
konkursy I sprzedawcy uzys·
być sprzedawcą) I o konkurenry sprzedaje, umieć prowadzić
przetwórstwa
kierunku
o
średnie
lub
wyższe
wykształcenie
kują w nich całkiem niezłe locji zawodowej? Przecież wianacisk
Duży
dokumentację.
katy. Ekspedienci biorą udzial
domo, że każdy sprzedawca bęprzemysłu spożywczego,
kładzie się na poprawne wywe współzawodnictwie zespoło·
zgło
jutra
od
choćby
mógł
dzie
.
na sprawną i
sławianie się,
społemowski znak
o
tj.
wym,
minimum 3 lata praktyki na stanowisku samodzielnym w
sić się do pracy i to z przyszybką obsługę, uczy się przytytuł „Wzorowego
o
i
jakości
słowiowym pocałowaniem ·ręki!
przetwórstwie owocowo-warzywnym.
szłych ekspedientów, jak sprzesprzedawcy".
W krajach, gdzie panuje bezdawać towar dziecku, a jak„.
zapew~ia korzystne war~n)d p~~cow_e. /
Spółdziei~ia
władze handlojeszcze
ile
O
robocie, .klient rzeczywiście jest
obcokrajowcowi.
we starają się w pewnym sto-16 lub
n RiP.r r:l
ktmiórk.a kAd ' tel
udziela
InformacJ1
odrobimiejsce
na
bo
panem,
Więc dlaczego pó ukończeniu
,
pniu zmienić tę sytuację, to sa3276/K
nę mniej uprzejmego sprzedawszkoły wzorowa dziatwa szybko
mi sprzedawcy niewiele czynią
cy czeka już dziesięciu innych.
zapomina o tym, c~na temat
w tym kierunku, a przecież ·
Wielkim błędem jest stosowiano ·w
kultury za ladą
wszystko zależy wyłącznie od ~!3::ill!C:~::s:l:E?;:~::::;;:zra1a=1Ellll!:mlilBmm:ZI:C11!!:m~rn:=:m::n!~!!'!~:".3:::::::::=::r::::::::i'.'.::TI:Z::::::::J
wanie tych samych zasad wyszkole? Oddajmy glo młod:ile·
. nich. Interes opiera się bowiem ...,
przemyśle I w
w
nagradzania
ży.
na obsługiwaniu również żywe
handlu. Powoduje to ciągły
W szkole uczą na!, jak
go człowieka, którego należa
płacy
średniej
różnicy
wzrost
być dobrym sprzedawcą. A poWOJEWODZKA KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO
w handlu w stosunku do śred -loby przekonać, pozyskać, zadotem idziemy do prawdziwego
wollć. Rola ta przypada właśniej płacy w przemyśle. W stysklepu na. praktykę ł widzimy
w Lodzi
nie sprzedawcom. Ich praca poczniu 1987 r. różnica ta wynojak to jest naprawdę. Starsze
aktywszczególnie
być.
winna
siła 2.700 zł, a w grudniu 1987
sprzedawczynie patrzą na nas
01ła1:r.&
na. Sprzedawca nie może ograr., już 3100 zł, na niekorzyść
i śmieją się po cichu. Mówią,
niczać się do wYkonywania prodziwięc
się
Trudno
handlu.
że kiedyś też byly ideaListkastych czynności podawania toPRZETARG NIEOGRANICZONY.
·mi. ale im przeszlo. Nam też . wić, że pracownicy handlu w
waru I Inkasowania zapłaty, auciekają
pieniądzem
za
pogoni
szybko przejdzie.
do przemysłu. Trzeba w zwląz le musi wychodzić poza te •
na. sprz.eda:t n. wymienionych pojazdów:
- Jak w szkole inscenizujemy
ramy. Jego praca nie może być
tu z tym szerzej niż dotychuprzejmy
zakupy, to i klient
ma
klient
każdy
szablonowa,
czas wprowadzać motywacyjne
Cena
Proc.
Nr
Nr
jest. i sprzedawca A gdy staRok
Nr rej.
Marka
Lp.
odmienną indywidualność, którą
systemy plac oparte na prowiwywal.
zużycia
pod w.
siln:jemy przed prawdziwym klienprod.
obprzy
rachubę
w
brać
trzeba
628.000,zji I rozrachunku gospodar65
1017468
798715
tem, to jest zupelnie inaczej.
1984
1. P. Fiat 125p LDB 619E
staje się
słudte. Sprzedawca
448.000,czym or..az rozwoju ajencji.
75
1021373
bez siln.
1984
sklepie
Starsze koleżanki w
P. Fiat 125p LDB 300P
2.
przedsiębiorstwa
duszą
więc
628.000,W 1987 roku na szcżeblu cen65
1018235
712770
mówią, żeby się nie przejmo1984
125p LZA 622D
Fiat
P.
3.
reprezentuje,
które
handtowego,
ł48.000,tralnym dopuszczono zaledwie
75
UZ3100
953951
wać. Do chama po chamsku
1984
309P
LDB
125p
ł. P. Fiat
a zarazem jego zwierciadłem
przekroczmie
12-procentowe
628.000,65
1022140
891894
. 1985
mówią, nfe
Za taką pensję,
5. P. Fiat 125p LDB 322Y
(dziś krzywym). Najlepsza wyśredniego wynagrodzenia, a za
505.000,70
299167
389893
warto szarpać sobie nerwów.
1984
LDB 5300
5228
Nysa
6.
najnawet
a
reklama,
i
stawa
każde przekroczenie magicznej
505.000,70
291657
Z99939
Dyrektorka. Elżbieta Lasocka,
1984
LDB 506E
7. Nna 5228
lepszy towar sprzedawany po
dwunastki przedsiębiorstwo pła
505.000,10
293721
790Z95
potwierdza spostrzeżenia ucz1984
LDB 486E
5228
Nysa
ponie
cenach
8.
umiarkowanych
ciło 500 procent kary od nad505.000,10
293001
548977
1984
niów:
LDB 487E
5228
Nysa
9.
jeśli sprzedawca za ladą
mogą,
pracownika.
zarobku
wyżki
589.000,65
28657ł
571340
- Nr.sza mlodzież w zderze1983
LDA 287V
S
52%
Nysa
10.
się sympatią kliencieszy
nie
Wszelką nadzieję rozwiało je421.000,75
330683
slln.
bez
niu z życiem nabiera nowych
1986
0540
LZA
11. Nysa 52ZS
tów. To bardzo ważne. Bo jednak Rozporządzenie Rady Midoświadczffl . My na lekcjach
nistrów z 18 stycznia 1988 r. Co śli sprzedawcy nie zmienią
pokazujemy, jak być poWinno,
Wymienione pojazdy można oglądać w dniu 8 czerw<:a 1988 r. na terenie WKTS
swej mentalności teraz, nie
a oni w'racają z praktyk i mó- prawda podwyższono dopuszczalt.odz.i, ul. Warecka 2 w g<>dz. 8--10.
w
zmienią jej nawet wtedy, gdy
ne prz~kroczenle średnich zawią, że jest ina.czej, opowiada· półki uginać się będą od tołago
ale
procent,
36
do
robków
ją o ciemnych machinacjach. w
Przetarg odbędzie 1!ę w dniu 8 czerwca 1988 r. na terenie WKTS w Łodz.!, ul.
waru, place sprzedawców bę
dzi to tylko... skutki inflacji!
sklepach, o stosunku do kliendą porównywalne do plac w ..
Warecka 2, o god:r.. 11.
„Spow
pemjl
średniej
tys.
25
ta Niektóre dziewczyny nawet
górnictwie l sprzedawczynie bę·
od podatku.
łem" jest wolne
placzą. Dlatego po jakimś czaZainteresowani winni wpłacić wadium w dniu oględ:z.in do kasy pnedsięblordą wyręczane w d:twlganlu wor·
Jeśli sprzedawca zarobi o trzy
sie wielu marzy. by zmienić
W wYSOkości f0 proc. ceny wywoławczej,
1twa
roboty
przez
cukrem
z
ków
tysiące zł więcej, „Społem" zaze.wód. W szkole wszystko jest
Wszystko zależy więc od sprzepodatku.
zł
240
państwu
płaci
zdaniem
Motm
wyidealizowane.
W przypadku niedojścia do skutku przetargu pierwszego drug! przetarg odbę
dawców.
Będzie to zapłacone z czystego
:kadra w sklepie niekiedy de, dz.ie się w dniu 22 czerwca 1.988, o godz. 11, na terenie WKTS w Łodzi.
pt""ledsiębiorstwa.
zysku
moralizująco wplywa na mloJeśli jednak sprzedawca stadzież. Najpierw trzeba by wyZastrzega się· prawo odwołania przetargu lub wycofania niektórych samochodów
ra się o duży obrót w sklepie,
chować starą kadrę, ale na to
podania przyczyny oraz zmianę cen ~oławczych.
bez
dba o jakość towaru I o klienPyta
szkola nie ma wplywu.
„wychodził z
telę, słowem pan, co zrobić, żeby 'nauka nie
· Za występujące wady ukryte w pojazdach zakład nie ponosi odpowledzialno.4ci
siebie" I w efekcie zarabia 70 ·
szla w las. żeby sklepy roily
nie uzupełnia braków.
oraz
to
pensje).
takie
(są
zł
tys.
.wrzedawsię od wzorowych
1444/K
„Społem" zgodnie z tabelą pła
ców? My nfe mamy wplywu na
20
około
mie!illłC
co
to
za
ci
sytuację w ha.ndlu. Przygototys. . zł podatku. Powieduny, że
wujemy nowe kadry do zawo-

leń.

Żeby lada nie by

gnał, który
należy już

ą

z
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Calikiem nie tak dawno, bo w kwietni.u 19~ roku ~tala
Łodz.i Młodz.ieżowa Spółdzielnia Piracy. Proponując ró1m• rodzaje prac, począwszy od czy&tościowo-porządkowych, a koń
cząc na malarskich, murarskich czy nklall'skich, była nie:z:wykl•
a.trakcyjną o:fertą dla studentów i młodzieży, Wielu młodych ludzi , zwłasz<:za s-tudentów, posiadających zazwyczaj spore braki ti;nansowe, chętnie koil'zystało z propozycji spółdzielni. Podstawą zatrudnienia było zawarcie umowy na wykonanie okreś
lonej pracy, Wydawałoby się, że podjęcie piracy jest prostym
zabiegiem - wystarczy tylko podpisać umoWEj.

Im DO'Darcie I tt-klame w me-

w

Niestety, nagle pojawia !ię zarządzenie,
maturalne i wypełnić ankietę.

że

należy

lVagle

dositarczyć

łwiaide-otwo

Ni1 wiem po oo świadectwo maturalne · - .dziwi s1ę jederi
- Przecież o,no jest w dziekanacie. Nic tof Wydobylem ł p-rzyniosłem, wypelnitem ankietę.
-

ze

~tudentów.

-

Al• to

11ie ko'71.ie c -

•

dodaje SJtudentka. -

Co tydziei\
mtL.~ielt§my osobiście przynosić wykaz godzin, które przepracowaliśmy. Za każdym razem, gdy przychodzi/am mówiono, że moje
oświadczenie podatkowe gdzieś zginęlo. Kiedy po raz szóstu wypi3alam żądane informacje, uslyszalam, że
wlaśnte znalazlo się
jPdno :i zaginionych. Mialam wątpliwości, ezy moż!iw41 ;Jest, by
a:nów za chwilę nie zginęzo.

dla.tego każde pisemko, bez względu na rodzaj sprawy,
]aką
kieruje pracownik do magazynu, do kadr, do transportu
ttp. posiada trzv !ropie. Jedynie zarządzenia, uchwaly obowią
zujące w spółdzieLni są w jednym egzemplarzu albowiem, jak
twieir<bli prezes, jest to met~a jedyna i słuszna, dziennik! ustaw
TJ ie przychodzą ranną pocztą, by obywatel mógł przejrzeć je przy
Może

,

śnladainlu.

Pomysłowy prezes spółdzielni -

to nieoceniony

skarb

Doskonały

sposób na
naiwnych studentów
I tak w spółdzielni panuje wzorowy porządek.
Czasem zdarzają się jednak drobne incydenty. Petent z rupeł
n;e niewytłumaczalnych i niez.rozumiałych powodów źle się zac:hov;uje.

- To jest karygodne/ - ałychać w holu podniesiony głos. przedwczoraj otrzymałem propozvcię pracy. Proszę: zaświadcze
nie lekarskie, świadectwo BHP, książeczka wojskowa, świa
dectwo dojrzalości, zd3ęcia. Dwa dni - chyba szybko to zalatwilem? ! Dziś prezes mówi, że praca jest już nieaktua1na. Jak
tak można postępować!
Również nieodpowiednio zachował się student, który zamiast
1pokojnie czekać cztery miesiące na wypłatę, po dwóch mies.ią
cach oczekiwania wystooówał oismo do prezesa z prośbą o wyja~nienie. Ponieważ nie uzyskał odpowiedzi postanowił po:roz.mawiać: z prezesem. Prezes nie zamierzał jednak rozmawiać z nim.
Zadzwonił po milicję. Ale niestety nie było pretekstu, by przyjechali. Dla studenta sprawa była co naJmniej dziwna. Postar:owił złożyć ska.rgę w Łódzkim Związku Spółdzielcz<?ści. Catkow1~ą
rację miał więc prezes, gdy skreślił studenta z listy pra-cowmków zleceniowych twierdząo, że takich zdrajców spóldzielnia z;a'trudniać nie powinni\.
.
. .
Ale sytuacja się powtórzyła. Tym razem ~yro. to k1lk!1dzies1ąt
osób. 30 października 1987 ro.ku wzyszli po p1eruądze, ktore mieli otrzymać za !~piec, sierpiei1, wrzesień. Prezes zamknął się w
Sfd bin ecie oburzony, jak oni mogą d<Jmagać s1ię w_ypł~ty. Postanowił wezwać milicję twierdząc, że
wszyscy boJą się studentuw, którzy tu przyszli i .„ nie chcą wyjść. Milicja przyjechała~
ale wez,wanie okat.ało się bet.podstawne.
Tymczasem studenci
c_ekają, prezes zniknął Nikt nic nie wie.
.
.
Dalei regularnie powtarzają się problemy z otrzym~mem .p1eni~dzy za wykonaną pracę. W lipcu wyplata za ma~.. w llstopadzie nie ma szans, by otrzymać pieniądze za wrzes1en. Preze~
nie odpowiada na prośby o wyjaśnienie, które piszą studenci.
Cza.>em tylko w przypływie dobrego humoru zagadnie do zdesperowainej s-tuden~i.

-

Ach te kobiety myślą tylko o pieniądzach.

Zgodnie z regulaminem spółdzielni z.leceniodawcy otr:zymują
wynagrodzenie za wykonywaną pracę po wpływie. należności za
daną pracę na konto spółdzielni i po przedstaw1emu -kom~letnei
dokumentacji umożliwiającej rozlkzenie pracy Jeden z kierowników oonagla, by wypłacono studentom, gdyż zakłady pracy
zapłaciły spółdz.ielni terminowo, bez potrące(1.
-

Skq,d obywatel ma tę informację? -

dziwi

się

prezes.

Moze brakuje kompletnej dokumentacji?
Być może,
skoro
nowe przepisy, w myśl których trzeba dostarczyć nowe zaświadczenia. Poz.a tym pojawiają s!i~ wątpliwoś
ci, czy podpis na umowie jest autentycznym podpisem stu~en
ta Gdy wreszcie uda się po kilkunastu czasem dimach potw1erd::ić podpis prezes może zapytać.
wciąż pojawiają się

-

A skąd ja mogę wiedzieć, że pan. to pan?

Niestety takiego zaświadczenia przedstawić się nie da. Prezes
okazuje się więc tolerancyjny. Przymyka oko i „. 10 grudni.a
lllB'T r. studenci mają otrzymać zaległe wypłaty.
Znalazła
się
ustawa, na mocy której mogą być dokonane 50-procentowe I
7 5-procen toy.re potrącenia
Studenci znów są oburze.ni.
_

To kpiny! -

Poit..inniśmy

grzmi ich wzburwny

dostać odsetki za zwlokę

głos.

_ Nie masz racji kolego - pada rerolutna. odpowiiedt. - Ztimiast śledzić radosnq twórczość legislacyjną spóldzie!ni, tl! uczciwie pracowaleś i myślaleś, że ci uczciwi,e zaplacą zgodnie z zawartą umową.

Ha/

Od maja 1987 roku pracownicy, studenci składają. skarg\ do:
Inspekcji Pracy, Łódzkiego Związku Społdz1elczośc1
Pracy, Centralnego Związku Społctzielczości Pracy .- Dział Lustracji w Warszawie, NIK, Izby Skarbowej, Rzecznika przy Prezydencie Miasta,
Państwo\\ ej

Komisja bada. Studenci piszą nowe -z.a.żalenia na „bezipodstawne potracenia" Prezes komentuje:
- Proszę się nie denerwowa. ć ł nte . &t'l'aszcte T7111tie, 14 Mm
wszędzie

mam

już

abonamen.t.

Czy ktoś odetnie kupony od
abonamem1'u Prett!P& 81
Jeś<li
znaidziie .się chętny, proszę poczekać. Chyba już w maju będzie
wYpłata z.a listopad. Z~mia~t od~etek za zwłokę będą zapeW!ne
l)ntrącenia. Spóldziielni trzeba pogratulować, to świetna metoda!

JOLANTA POL
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Klub
'gentlema-

ich felieton aoh. Sam si e te:!: zat'lisze. jeśli eł\uda kieszeń oozwoli.
I ies::i;ci..e 1~ne. CZYtelnlk u- '
uważył
za.pewne
że
nie
wspomniałem ani słowa o klubmvych dansingach C7.Y dys-kotekach. Otóż ia marze o ~Ju
ble gentlemanów ...,, stylu aniiiebkim: for m11.n onl:v. Kobietom ~teP lW'llbroniony! Tylko
tak wyr>brazam Mbie te sookoine klubowe ttDObkanla.

ANDRZEJ
KAROL

#

.now

•

Wbrew oozorom nie becizie
to felieton o klubie działaja
cym w Wielkiei Brytanii
wprost przeciwnie, iest to propozycja powołania takiego klu,bu w„. Lodzi. Każdy, kto zmuszony iest przez okolkzności
życiowe do korzystania z usług
,!(astronomii nasz.ei kochane!. a
nie dysponuje fortuna Rockefellera. a także każdy, który
korzysta z niei
sporadycznie.
wie doskonale. że po prostu w
lokalach poniżei pierwszei kategorii troche trudno WYtrzymać: towail'zystw-0
jakby, naidelikatnieJ
mówiąc.
niezbyt
svmpatycz:ne. obs!ul'(a opryskliwa.
czystość ilod. zmiłuj
sie.
Sanepidzie!
'l'oteż człowiek zestrachany,
p:dzieś w kąciku szybko ziada
i ucieka. Gdzie? Do kawiarni
choćby, na herbatkę z ciasteczkiem. na gazetkę.„ A Ji(<V:ie
tam! Towarzystwo to samo, obsługa ta sama.
Pozostają tzw. kluby środo
wiskowe. A tu znowu aetto
zawodowe. zieść nic nie moż
na. Coś sie ch:vba zmieniło od
„złotych czasów" klubu Spatifu,
klubu dziennikarza. No. może
Podobno
jeździ po Poilsce
ieszcze klub NOT i klub ekowroc!awski kabaret „Kalamnomisty wytrzymuia. Bo m'lią
bur" z programem wypełnio
restauracje.„ Ale czy ma ia bynym piosenkami lwowskimi.
walców? Stałych. codziennv:h Podobno ma ogromne powodzP.niemal gości? Troche mai a. ale nie. We Wrocławiu czynna jest
wiekszość klienteli
iest przyjuż od dłuższego czasu wysta,padkowa.
wa fotograficzna dotycząca staGastronomia iakby zd;:iczala.
rego Lwowa. Jak słychać, odkluby podupadły, Toteż orowiedzają ją tłumnie nie tylko
oonuie utworzenie klubu w
wrocławianie, ale przybysze z
stylu ani;;_:!lskim. Oczvwiście z
całego kraju, a także z dalekiej
ipoprawka na polskie standardy
zagranicy. Słyszałem w radiu
kryzysowe i kulturowe. Jak to
rozmowę z leciwym Kalifornijsobie wyobrażam? Prosto naczykiem i jego żoną,
którzy
der.
Oto rzutki gastronomik
szczerze wzruszeni gorąco nazakład;' restauracyike z bilarmawiali, aby tę wystawę podem i szachami oraz czasopiskazywać wszędzie, gdzie tylko
mami. Jeszcze przed otwarciem
można, że świadczy ona dobrze
lokalu zdobywa ze stu orzyo nas, jako niegdysiejszych goszłych członków.
którzy moe:a
spodarzach Lwowa.
nawet w.stepnie uiścić składki
Ludzie mojego pokolenia paza rok czy .dwa z góry, żeby
miętają
jeszcze
znakomitą,
wesprzeć iniciatvwe. Na.ileoiei
byloby, gdyby to byli lu-Ozie
cję, nadawaną Ył Lwowa,audypod
którzy sie znaia. Nie wszyscy.
-t ulem „Wesoła Lwowska FawYstarczy, t.e X zna Ygreka,
la". Niedawno odbyło 1ię w
tamten miowu Zeta. „WprowaLondynie spotkanie, żyjących na
dzają" się wzajemnie,
ręcząc
emigracji uci.estników tej audyza siebie. no. tak właśnie iak
cji, niegdyś popularnych tal{,
w angielskim klubie. Coś tam
jak dzisiaj &ą popularni Matywołaca. iako sie rzekło.
Wiec
sia ';:owie. Lwowska fala, może
powstaje 'DYtanie. co z tego benie wesoła, ale przecież pełna •
da mieli?
rzetelnego .i po.zytywnego sentyWyobrażam
to sobie tale
mentu, daJe a1ę odczuć w namożna do klubu
woaść
na
5zym kulturaLnym krajobrazie.
obiad (możliwie tani. nie u-oieSwiadczy to, ie jeszcze jede~
ram sie za WY'kwintną kuchodcinek naszej neczywistośc1
nia. wYstarcz:r tzw. do.mowa).
wra<:a ~ normy I zdrowego
no obiedzie l)artvika szachów
rozsądku.
cz:r brioża. kawika. kieliszek
Tak zwUM kre91 w.chodni•
wina. Pogawedki a.lbet lektura.
bylY w nanej Jdt.ratu.rs.e i Wszystko w Jtroni• zna1omvch.
ogólnie biorąc kultll'l'.zt, o
kulturalnie i niezbvt drogo.
wiele bardziej obecrw niż na
Można w talk!im klubie ;r;robić
przykład Sl8i!lk i Wi..ikopol1>ka.
odczyt,
choć
niek()l!1iecroie.
Były tak głęboklo
wkorzeni<>można zrobić
Pokaz filmowy. n•, zwłuzcza w piśmiennictwo
byle nie za cze.sto. Na o!!6ł ma
polskie, w tradycję życia cobyć zacisznie,
spokoinie. bez
dziennego, w historię obyczaju,
ekscesów. Moź.na nawet wproże ilekroć wkraczano w te ~rę
wadzić reglamentacie trunków
gi tematyczne, w cza&ie powo- na ochlaj ehodzi 1ie irozie
jennym, omijając
starannym
milczeniem nie tylko
nazwę
indziej!
Nie· mam 'POlecia 1aik wy1daLwów, ale jakiekolwiek nar.wy
geograficżne czy
inne pojęcia
da!aby kalkulacja - iakie cezwiązane :z tamtym regionem,
n:v. iakiie1 -wysokości stałe o,pła
tylekroć odczuwał.o aię niemal
ty. Wierze Jednak. t.e właściciel lokalu
czy a lent moh' fals-z:, jakąś lukę, jakieś niedopowiedzenie, nasuwające wąt
wviść na swoje. Oczvwiście upliwości oo
do wiarygodności
mówić sie 1rzeba. że dla bieprzedstawianych opisów I wspodaków w klubie mieisca nie
mnień,
ma - taki ie.st ten świat.. Ale
Tylko w filmach, związanych
z drugie; strony wyobrażam
tematycznie :z ostatnią wojną
,sobie także taką sytuacie. :!:e
i czasem bezpośrednio powojenkomu~ tam pro'longuie sie ternym, spotykaliśmy postaci żoł
min wolaty składki (np. za 'DOnierzy mówiących śmies'Zllym,
reczeniem innego członka klujuż dziś dla na&, lwowakim akbu) a kto Inny dostaje kawe
centem. Takim prawdziwie lw<>na kredyt. bet akurat s~
wskim dialektem nikt jut na
niał drobawch.
GO dzień nie mówi. Pamiętaj!\
Nie bvłby to klub łrcod~w!.9go jeszcze tylilco 1tany ludzie,
koiwv. Ani nawet „klub !ntelimoże naj~j w
ich mowie
lrN!Cjl".
Bylbv b<> klub
dla
przebija czasem śpiewny wechoWl!z:v;11Jkich. którz:r taka !det
dni akcent. Postać, która pojaakceptuia. którzy nie lubia I
wiła się niedawno w domu Manie chca chodzić do kma1?> i
tysiaków i mówi na przykład
nie maja zaufania do nlac6wek
,;pokatulam si" - jest już potypu dom kultury cz:v •wlet1taCil\ sztucznie galwanizowaną.
llea.
Ma bo być mieszkaniec WarsuJeś14 :maletliby sit
chemi.
v.7 dzi8'iej1tzej, tsm chyba l'.i•
1aka~ l!'U!Dll zało:!:vclelska. 11ki~ Cutl'Momi1t,
to obiecuie ma takich mies.zkańeów, którzy

Odkrycie
Lwowa

przedwojenną. cykliczną

by jeszcze zamiast „poszerllem"
powiedzieli „pokatulalem si".
Podobno przygotowuje
się
mm dotyc7,ący routrzelania kilkudzi~lęciu polskich intelektualistów we Lwowi'e :r.ajętym
przez Niemców w 1941 roku.
Będzie to więc film o realiach
lwowskich, jeszcze znajdzie •ię
na widowni sporo osób, które
rozpoznają
ź.najome sobie z
dziedństwa dorriy i ulice; obawiam się jednak, że olbrzymia
większość ~i widowni będzie
oczekiwać na komentarz skąd
wzięli się polscy profesorowie
i pisarze w mie:;cie leżącym tak
d'lleko poza granicami kraju .
W mieście, którego nazwę wykreślono starannie' ze wszystkich
podręczników najnowszej historii Poliki.
Od wielu lat obywatele Repubi'iki
Federalnej
Niemiec,
członkowie narodu, który uczynił nam tak
wiele krzywdy,
przyjeżdżają na nasze ziemie za.chodnie, odwiedzają m1eJsca
swego dzieciństwa, czy choćby
.znane tylko z opowieści rodziców, poszukują grobów swoich krewnych. To bardzo dobrze. Żyjący w naszym k.raju
obywatele, którym wypadło spę
dzić dzieciństwo i młodość we
Lwowie i jego okolicach, którzy
tam właśnie pozostawili groby
swych najbliższych, tylko wyjątkowo mogli tam pojechać. To
bardzo dziwne. Wreszcie jednak
cala sprawa zaczyna nabierać
kolorów normalnej,
ludzkiej
zwyczajności.

Może
wyścig

doczekam czasu. kiedy
pokoju będzie przebiega! nie Warszawa, Berlin, Pra~
ga, ale na przykład z Warszawy pr7.ez Lwów do Bukaresztu.
Czemu nie? To pr1iecież ta sama część świata, to właśnie kraje najbardziej zbliżone wzajemnie ideą światowego pokoju.
Może przeczytam jeszc7.e reportaże nie t}·lko z Pernambuco
i Honolulu , ale także z Nov.·ogródka, gdzie nam, warszawg,kim
dzieciom, pokazywano z nabożeństwem dom państwa Mickiewiczów - i ze Slonima, gdzie
odbyłem swoją służbę wojskową i gdzie nauczono mnie wojennego rzemiosła.

WLOnZTMIERZ
KRZEMIŃSKI
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Straszni'e

DUdDJ
.

.

wys·c1g
;

ł

Teru bedzte

chwila M.ele-

rości. Robiłam wsz:ntko.

alby

nie ipiuć o 41 Wyścigu Pokoju. Przecie wny1tikim
dla~110.
te dawno Dt".Z&tal bvć to WY~
ci-1( P()koJu. a. ~tal Bie zwYklym
\VYŚCiJ;?iem kolarskim. nie nailepszei zre.szt• Jakości. Jest to
bowiem bM"dzo nudnv wvściir.
Strasznie. ale to bardzo stra12lnie wsoółc2uie telewizyjnym
mrawozdawcom. Na et&l)ie i
Kaimienne1
Góry do Le.irnicv
kolarze zrdbHi •erbie oi'knik.
iechali wo1nlu1Jke. nigdzie 11ie
nie śoieszYli. a biedni s.prawozdawcy, tak telewi.:zii. illlk I
radia. mieli czas orzewidziany
do mówienia na antenie i musieli mówić. Sprawozdawca radiowv ooowiadał wiec. jak to
sie dziele, te llłos z samochodu. którym on jedzie, do.oitaie
1ie do słuchac.zy
siedzacy~h
przy
radioodbioirni'ka.eh. On
mówi, s sam~h<>du. anaratura
nrzeikazuie do 1am0<l<>tu. 1 1amolotu do !D'r'Lekdn1k&w, a te
det rozllło~ni. .it:ad„.
Sllrawozdaw-ca
ielewlsy1flY
był w «orsze1 n1u.ac.1!. Jakichł
trzech nieod•oowiedzia:lnych kolarzv wyskoczyło do nrzodu I
zdobvlo nrzew~e 8 minut nad
peletonem
Sl,candal!
Jedzie
wiec tvch trz4!Ch kolarzy
zaimuja oni Ca.lekie mieisea I
nie :zanataja
„wielkim tei;?o
w:vśei.stu" 1edz:I• Mble rfrwno. G czvra tu O!DOWiada~ tele-

widzom. kt6n>.. Mzeeiet wid.za
dokładnie to samo. co
widzi
sorawozdawca 15iedzacv w Le.' (nicy, Ooowiada wiec nam
o
tym, jak sie żvwi k9larzv w
trakcie Jazdy. Ze dostaia torbv.
bidonv I inne „łakocie" to
iest cytat - oni to iedza. bo
taka iazda na rowerze w wYŚ
. ci~u. to 2orzei ni.ż l>raca w ko·
-oalni. Tacv to straszni straceń·
cy!
Jedz.ie wiec sobie tych trzech
kolarzy 8 minut i:>rzed -oeletonem. jedzie '.sobie ·Pelet01n. -'liedzą w studiu w Warszawie ko.mentatorzv
z
nieocenionym
Włodzimierzem Szaranowiczem
oraz kolarze. którzy kiedvś n!l
trasie Wyścigu Pokoju od.itrvwali wielkie role. a teraz konientu.Ja to. co sie dzieiE' l'!a
trasie. Zal człowieka ścis-k& u
2ardlo.
Tu bedzie dygr~ia. Je.chał
.sobie ten nudny wyściJt wzez
Słowacje. Kral to za Karpatami położony.
Góry wysokie.
mogłoby sie wydawać. ŻE fale
radiowe zza tych gór do Polski nie trafia. albo trafia
z
trudnością. Ale nie. Trafiały bez
trud•ności. I oto 41 Wyścig Pokoiu wiechał na ziemie pol·
sikie. Z Katowie - wydawało
by sie - $!los do Warszaw'Y i
calei Polski orn do CSRS I
NRD dotrze bez ktonot.ów. bo
to weiilowa stolica Polski. technika tam powinna być dobra.
A wlaśnie. że nie. Takiei kakofonii. iaka na'dawano nam !
Katowic dawno nie słyszałam.
Włodzimierz Szaranowicz
kilkakrotnie nrzepraszał telewidzów, ale cóż z tego. kiedv nie
mógł .~ie nolaozvć z Katowicami. skąd zn,akomicie bvlo slvchać. eo mówi s.niker wyścii;iu,
a nie bv.lo słychać. co mówili
telewizyini sprawozdawcy. Bvla to - i wreszcie - niez~
mierzona atrakcia te.:o nudneii:o wyścigu.
Ryszard Szurkowski wszystkim kibicom kolarstwa koiarzv
sie z sukces-em. Jeździł znakomicie i - wydawałoby sie powinien znakomicie przygotować ~woich mlodszych kole~ów
i nodopiecznych. Ale nic z tel!;o. Chlopcv sa wprawdzie ci,mbltni. bra'kuie im iednak no
nro.s1 u umieietności i do:hvi8.rlc7.enia. co na jedno • wvchodzi.
Konkurencie maia straszna I
na wi<."lki sukces nie ma co liczyć. N a malv też. Ludzie obeznani w przedmiode beda
usiłowali niewaboliwie
dowodzić. że ca!v soort leżv. to
i
kola:rstwo musi. a ooza wszvstkim 1est to .„oort ckot(i. Takt
rowM" na• 1'rzvkład. ile kosztuje? Dużo. I c<> z tei;?o wvnika ~
Przvi:i:otow.anie
kolarzy do
wvścit(u to iedna iSPrawa a charakter wyścigu - to drut!a.
Obie sa ze soba ściśle
JXYWiazan~ i iedna v,rynika
z
druti::e;. ,Niezależnie od wvniku
41 Wyścigu Pokoju trzeba sobie głeboko sooirzeć w oczy I
oowiedzieć prawde.
Jest
to
nudnv.
mało
widowiskow:v
wvści~ i nie ba.rdzo wiadomo.
komu na tvm wszystkim zależy. 'I1rzeba też 'Dowiedzieć wleeej: j e 1 t to ·wy ś ci g p row i n e j o n a 1 n y, to znaczy
1' ery fe ryj ny. Jest to
wyścig, który przestał się liczyć
w
kolarskim sporcie.
Przestał być atrakcyjny.
Co zatem zrobić?
Zmodernizować!
To Jut nie
może być WYŚcit( drużY'!l.
to
m~i stać sie '\vYŚcig
indyWi- ·
dua.Iności kolarskich.
Kun kt a to r s two - tłumaczy sli: jako rozmy~lne zwlekanie, odklAda.nie. ~Ml.ie na li'Włoke. DOwolność w działaniu. ocia.i;anle
l!ie. Wyśei.st Poko.iu stał
&ie
k u n k t a t o rs k L SPO'l't - to
w.alka.
Wyścii Pokoju
Jest
lłfzeciwieństwem
autentvcznei
walki. a wiec - ie~t urzeciwieństwem sPortu. Formula tego wyścitu musi ulec zmianie.
Trudno. ale trzeba dokonać rewizii zaloreń. choćby w myśl
oierwotnei idei.
Ponieważ relacje z 41 Wyś
cil(u Pokoju n śmiertelnie nudne. realizatorzv mol?II'amu telewizyj.nego ratuja sie. siegaJac
d-0 'PCC'Zeszłości. Kiedvś to był
autentvcznv wyści~. Ale to było kiedri.
Swiat sie !Dfnlenil.
Zmienić musi 11ie I ta kolarska
eks·kursia. Telewizyjni komentatorzy sa również te~o zdania. I wca.le sie im nie dziwie.
Mówić ludziom o czymś. czeito
nie ma. ie.st bardzo trmino. Udawać. że rela<:.ionuie .sie wal·
ke. którei
nie ma. to rzecz
'Dr.a.wie niemotliwa. A o.ni to
rdbia 1ui od ~ilku rini. W.sp6!ezuje.
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Kątyna stała na środku małego placu, czerwono pomalona
wany dach wspierał się
czterech ogromnych słupach,

ŚCtllillY

trzech
tynję.
siała

Z

grubych

belek

Z

stron zaimY'kały śwlą
Z czwartej strony wi-

tJ•lko pu1-purowa draptl['j,aik:
podobnie
peria,
purowymi draiperiami wyło
żone były drewniane sclany jej
otawnętrza. Miejsce święte
czał plot pleciony z wikliny i
nikt bez zgody wróżów i żer
ców nie miał prawa wstępu do
kątyny. Dla wróżów i żerców
postawiono osobny dom j'uż
za płotem, tam żyli . dostatnio,
chciało
· pon:eważ wielu ludzi
zna</ swój los i przynosiło bogate dary, aby otrzymać wróż
bę.
Przybrała

się ·

w
Helgunda
opończę z kaipuem,
ciemną
podobną poleciła nałożyć Mike
i wraz z dzbanem pełnym miodu, nie zauważone przez nikogo zeszły na dół, na podgro. dzie. W pobliżu kątyny ogarkrok
ną{ je nastrój lęku; co
spotykały wbity w ziemię gruby pal z wyrzeźbioną głową i
twarzą ludzką, niektóre pomalowane jaskrawo. z twarzami
inne
śmiech,
wyrażającymi
jeszcze inne
smutek, a
szczerzące zęby tak wyraziście
jak gdyby za chwilę miały pożreć żywą ludzką istotę. Owe
słupy drewniane nazywano sochami albo bałwanami. Dr.aga
życie
między nimi oznaczała
człowieka, ukazywała
przerażenie,

smutek,

.swoją opiekę, dali jadło l szaty.
- Powinien wrócić na tron.
...:.... Oddał Pfastunowi $wlętą
Andalę..•
- Teraz nie nosi się Andali,
a koronę. Czy nie słyszałeś .o
tym? Kto nosi koronę, ten ma
władzę.
przestała
Milczał. Helgunda
już odczuwać odurzenie zapacliem palących się ziół i wzbierał w niej gniew. Jeszcze dziś
każe Hodonowi albo Jaszczołto
wl, żeby wybili wróżów l spalili kątynę. Trygław jest najTrygła
potężniejszym bogiem.
wybuduje tu święty
wowi

chram. Trzy twarze i trzy pary
OC7.U widzą dalej i głębiej niż
ten śleiJy bóg w Gni,eździe.
- Po co tu przyszlaś - zapytał wróż.

- Po prawdę
hardo.
Usłyszałaś
-

odparła
prawdę,

więc

odejdź.

- Nie. Bo to nie 3est cała
Piastun I
prawda. Kim jest
czego żąda. '
- Patrz w ogień - poprosił.

ona wyjdzie mu naprzeciw, on
zaś skłoni głowę przed jej urodą.

mogła
naprawdę
Leez czy
llwego
być pewna · powabów
ciała, zapachu swej skory, sztuki miłości, \tórą uwiodła tak
wielu mężczyzn? Czy ten przedziwny czlowiek nie jest jednak inny niż wszyscy? Może
naprawdę pochodzi z rodu. olbrzymów, a wówczas nadzieje
na
ją na swojego członka jak
jej
zaostrzony pal i rozerwie
łono. Poprzysiągł też, jak wszyscy Lestkowie, śmierć władcom
I książętom. Czy nie ją pierwpoćwiarto
szą każe zabtć i
wać, aby spełniło się marzenie
,
ludu?
Nie, nie otworzy mu · wrót
nie otworzy
swego Gniazda,
mu swojej komnaty, nie otworzy mu siebie. Będzie się dłu
go bronić, gdyż Gnlalzldo jem
przyjeniedostępne, a potem
dzie piękny i młody Karak i
owego
pomoże jej pokonać
dziwnego człowieka
Przea wieczorem strojnie ubrany wojawnik z tarczą po-

po rę!tę Helgundy.
Hodon zabił posłańca, a:by nigdy nie dotairł do Helgundy.
Ale on l Jaszczolt pojęli, że ża
den z nkh nie stanie się painem
Gniazda, bowiem Helgunda już
dawno zamyśliła połączyć swój
los z mł-Odym księciem Visulain. Dlatego Po.stanowili niczego nie oszczędzić Helgundzie.
posłańca i jego koSprawę
szyka nakazali trzymać w ·tajemnicy, wyjęli uciętą głowę
Gizura i zanieśli Helgundzie do
jej SY'Plalnej k01tnnaty. kładąc ia
na jej poduszcze.
Tego wieczoru Helgunda dtu- ,1
w
siedziała
żej niż zwykle
komnacie dokąd Hodon i Jaszcenniejsze
co
czołt składali
przedmioty jakie wra?= z resztkami zboża, zabierali okolicznym kmieciom. Miała bowiem
Helgunda nadzieję, że za tę
odrobinę bogactwa, jaka jej jeszcze została i którą oni pomnażali, zdoła otrzymać z Jumna jeszcze stu najemnych wojowników dla obrony .przed
Piastunem.
. Późno już było gdy w towa-.

posłów

,przerażeniem
Normanowie z
patrzyli jak Hodon I Jaszczolt
konają, wypluwając krew 1 ży'
gowiny.
- Czy zrzuciliście m walów
głowę Gizura do jeziora? - zapytała księżna Normana im.iepiem Nor.
' - Tak, pani. Przed chwilą.
. - Teraz weźcie tych dwóch
I zrzućcie kh clata w to samo miejsce, ·a.by Gizurowi nie
/
było smutno.
nią
Nor i inni popatrzyli
z podziwem. Ich zatwardziałe
serca najmitów, których miecze
skrwawione były dziesiątkami
;i:abitych, kochały siłę i "o]~ru
cieństwo. Być może w tej '1laśnie chwili po raz pierwszy ujrzeli w niej praw.dziwą wład

na

czynię.

Za'llim położyła się w na nołożu. długo
wo ,pościelonym
czesała grzebieniem swoje gę
ste kasztanowe włosy, przeglą
dając się w srebrnym wypolerowanym lustrze. Potem już ubrana w białą kosżulę, na chwilę podniosła wieko skrzyni, która atała pod oknem l wyjęła
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radość,
także

a

śmierć.

u
... Na wielkim kamieniu
wrót świątyni siedział wrót w
białej · chlamidz.ie, z slrwą brodą
i długimi siwymi włosami, na
których miał skórzaną przepaskę z kawałkiem bursztynu, darem od Goluba. Było to ~
w rodmju świętej Aindałl, jaiką
oznakę
on sam nosił jako
władzy.

- Czego chcecie? - zapytał
je cicho wróż u wrót kątyny.
- Prawdy - odpowiedziała
kazała
Helgunda, bo tak jej
nigdy
rzec Milka. Helgunda
kątynle,
była w
· jeszcze nie

I

Miłka chodziła tam w.lielle raey.
wróżowi
podała
Helgunda

dzban z miodem l on podniósł
sie z kąmienia i poprowadził
do wnętrza świątyni. gdzie
na środku żarzyło się obłożone
.kamieniami ognisko. Nie dokła-·
dano do niego berwlona, a tylnie
ko wegiel drzewny, aby
było dymu. Natomiast na tar
1ypano suszone zioła, przez co

'e ·

znów zawrót głowy.
twarz
- Padnijcie

na

A kiedy to uczyniły, odsunął
czerwoną c:lraperię i pokazał im
drewstojący w kącie, tzarny
niany posąg o ślepych oczach i
głębokich oczodołach. Rysy całej twarzy były ledwo dostrze-

wie. o takich sprawach i chroni
Milkę . przed karą. Jutro każe
wyrzucić kozła ze stajni i niech
Miłka nauczy się znosić pożą
Rzucił garść ziół

na

160DGWSY

danie tak samo cierpliwie jak
jej pani.
- Czy nie boisz się, Milka,
się ·swojemu
że nadstawiając
kozłowi, urodzisz coś· z rogami
albo kopytami? - zapytała w

gorące

duszność. Wytężyła wuok aż zaoczach
częło jej się mienić w
dym.
wyciskał
od łez, które
węgle

· i znowu

poczuła

galne, ponieważ bóg był barstary, zniszczony przez . Miała wrażenie, że chwyciła ją
dzo
deszcze i śniegi. Ale przecież czydaś Potężna. dłoń, łagodnie uzączęla
niosła w powietrze i
tej
poczuła Helgunda, że od
czarnej postaci' bije jakaś'· o- wolno kołysać. Wydaw;:iło jej
ciepły
ją
się, że obejmuje
gromna siła.
obłok, jak przez mgłę widziała
wróż
- Patrz! - szepnął
piękną,
czyjąś głowę, młodą i
Helgundzie.
Do ogromnego srebrnego ro- o białych włosach.• A potem
w czarną
gu zawieszonego na karku po- raptownie spadła
·
przy- przepaść.
sągu wlał J z dzbana
białym
- ... Przyjechał na
niesiony przez nią miód syco- ·
koniu, w złotym pancerzu · i
za wartość dzbana
ny. Cała
mruczał
białym płaszczu ... zni1kinęla w tyim rogu i nie uJego ko.ń ma cztery
wróż. lała się na ziemię ani kropla.
srebrne podkowy, a gdzie stąp
Kłaniając się nieustannie borogu, nie, tam powstaje kaiwlllłek zło
gowi wróż zajrzał do
białego
wyobrażeniem
krytą
Hel- ta i srebra...
.rzygtwie Milik!, trzymającej. w
później odwrócił się do
- Co to za imię: Piastun? ptaka,
przez ręce łuczywo,
przegalopował
ruszyła praez
gundy i rzekł:
- Jest gorzej niż myślałaś, - wydusiła z siebie odzysku- podgrodzie Gniązda, budząc o- ciemną sień w kierunlcu swojąc świadomość i klr'ztusząc się
gólne zdumienie i strach. Za:- jej syp1aln!. Zastąpił jej droksiężno ...
od zapachu ziół.
trzymal się przed otwartymi gę Hodon i J aszczoit. ·
PoZit1,l:~ ją, choć ni,gd:ir tu nie
- Nazwano g·o Piastuneni, Wl'otami w wieży obwałowań
w
przyszła
była, mimo że
- Którego z na.11, księtno, zagdyż bierze ludzi w swoje piagrodu i trzem pieszym strażni pl'ostsz dziś do swojej sypialinl?
przebraniu.
jak matka ·swoje kom z oszczepami, którzy za- - zapytał J~zczołt.
Pospiesznie wręczyła wróżo stowanie
.
pod grodzili mu dal-szą jazdę, rzuwi złoty pierścień, a ten kiw- dziecko. Kto się ukryje
- żadnego - odpowiedziała
płaszcza,
białego
jego
połą
cił pod riogi wiklinowy koszyk.
na
nął głową, że zgadza się
dumnie.
choćby go cysiące złych mocy
wróżbę, a potem w stronę Mił
- Słusznie - przytaknął Ho- Oddajcie to księżnej Helki uczynił gest dłonią, poleca- goniło. pod jego płaszczem jest gundzie, mówiąc, że to podaru- don. - Masz już bowiem w
bezpieczmy.
jąc jej opuścić świątyn,ię.
sypialrui swego kochanka.
nek od ludu.
Krztmzac się f płamąc od
- Usiądź - uslyszala szept
Weszła do komnaty sypialnej,
koniem
zawrócił
Raptownie
dymu wybiegła z kątyny i by- i znowu
Usiądź przy ogniu i
wróża. ;przez a kiedy Miłka poświęcita łuczy
pogalopował
ślepa,
jak
czas
krótki
przez
ła
patrz w niego.
podgrodzie, kierując się ku po- wem, zobaczyła uciętą i rozdopóki ją Miłka nie chwyciła lom. Jakiś łucznik na wtleży ldadającą się głowę na poduPrzykucnęła po drugiej ~tro
nie ogniska, a on rzucił na żar za rękę i pa.prowadziła w striopCĄ!!lał z·a nim strzałę, ale ona
szce na .fWIOim łożu.
nę grodu ha górze
Helgarść suszonych ziół aż
Nie krzyknęła z przerażenła
Przed wieczorem wezwała do go nie dosięgnęła.
gundę ogarnęła duszność i om-.
jak się tego można było spoStrażnicy wezwali Hodona i
siebie Jaszczołta i Hodoi;ia. DadJałość.
d.ziewać. Wyszła do sieni i zaJas.zczołta, a ci zobaczywszy co
ła im rookaz:
- ·. Pytaj - usłyszała szept.
pytała Jaszczołta i Hodo·n a:
się w koszyku pomiędzy szmazabiei
kraj
w
Ruszajcie
stały
które
·
wal.'g"J.,
Oblizała
- Czy to od was jest ten
tami znajduje, tylko przez krótgarść
każdą
ludziom
rajcie
.
się suche:
podarunek?
ką chwilę zastanawiali się czy
zboża, każdą krowę, owcę czy
- Co się stało z Popiołowło
- Głowę Glzura · przysłał ci
owego podarunku nie zachować
kozę. Opornych wieszajcie na
sym?
Piastun.
księżną. Tak
przed
tajemnicy
w
drzewach, wioski palcie. Mużar między kamieniami jak
- Każcie strażnikom, aby tę
Się jednak stało. że wla.5nie
żywności w·
szę mieć zapasy
Wróż
gdyby nagle przygasł.
. wczoraj chwycili przed Oni.u- głowę rzucili do jeziora. Niech
znowu rzucił coś na tlące się Gnieździe.
dem posłańca od młodego księ służba zmieni pościel w moim
Zamknęła się w swojej komodzyskał
ogień
i
węgielkl
·
cia Karaka. Przepytali go osliro, łożu.
lenaga
do
·rozebrana
i
nacie
swój blask.
wróciła z Miłką do komnaI
im
przekazał
i
śmiercią
grożąc
gła ha swoim łożu pod wielką
- Piastun dał mu tycie
· kołdrą uszytą Że skór · jagniąt, to, co miał powiedzieć Helgun- ty skarbów. A tam wydała jej
wolność...
rozkaz tajemny i obdarowała
- Gdzie on jest? - zapyta- które jeszcze się nie urodziły, dzie. Młody książę Karak po- złotą broszą. W jakiś czas póź
Powinien ale zostały wyjęte z łona ma- wiadamiał Helgundę, że ojciec
ła . gwałtownie. niej powiadomiono ją, że" Howysłał go przeciw luźnym grugłaskała
tek. Małymi dłońmi
wrócić i zasiąść na tronie.
po zjedzeniu
czyniących 1 don i Jas.zczołt
wojowników,
pom
;
cieuda,
brzuch,
piersi,
swoje
pło
;ęzykami
Żair · rozbłysnął
konają w
konopi,
z
polewki
MorawBramie
w
spustoszenie
gładkie.
takie
są
że
się,
sząc
myków, ale po chwili znowu
Nie bała się Piastuna. Gdzieś sk!iej i nękających nadgraniczne straszliwych mękach. Obydwaj
przygasł.
w głębi duszy nawet pragnęła, grody Visulan. Gdy tylko upo- wojownicy wili się z bólu na
- Golub Popiolowłosy, ostataby pojawił się jak najszybciej ra się z tą sprawA, przejmie polepie wielkiej izby, gdzie jani z rodu, uczynił . wiele dobrepod wałami grodu, a wówczas władz11 w Karradonon t w~le dia kolację :normańska strat.
go dla wróżów. Wzięli go pod

f

ny i silny wojownik mógl zaspokoić jej żądzę. Lecz czy potem nie zechce odd<łlić księżnej
uniemożliwić ich
od Karaka,
połączenie, .bo kto posiada czyjeś ciało ten zaraz pragmie czyjejś duszy, a przede wszystkim
władzy w Gnieżdzie jak to było
z Gizurem, a późn : ej Jaszczo ł
tem i Hodonem. Księżna n;e
koch anka. W
powinna mieć
teraz, gdy
każdym razie nie
czekała na Karaka. Nie może
sobie pozwolić, aby Nor wszedł
do jej sypialni i loża.
Zeskoczyła z łóżka i otworzyła drzwi. Tal{, to tylko. karp o słanie.
lica Miłka mośĆila
Lecz to nie zdoła obronić księż
ną przed Normanem.
- Zwołaj wszystkich woj ;nv- .
ników do sali tronowej - rnkazała karlicy.
Narzuciła na nocną koszulę
futro z · bobrowych
ogromne
skórek, zapięła je szczelnie pod
szyją i tak ubrana zeszła na
tron Popi.olodół, s_dzie , stal
włos~h. Normanów zjawiło się
ponad trzydziestu, reszty Milka
albo nie zdołała pow1adomić
albo też pijani spali w swoi.eh
ohwałciwaniami
domach pod
grodu. Był wśród nich i Nor,
ale Helgunda udawała, że go
nie dostrzega.
- żądam, aby odtąd trzech
z was zawsze pilnowało nocą
drzwi mojej sypialni - oświad
czyla ostro, rozkazująco. - Tak
.się bowiem w przeszłości zda:rzyło, że kto wdarł się do mojej sy.pi·alni, ten potem chciał
wywyższać i
się nad innych
Jaszczołt i
n;ądzić jak Gizur,
Hodon. Nora uczy1;!.ilam waszym
przywódcą, ale on nie wejdzie
do mojej łożnicy i wy tego dopilnujecie dla własnego dobra.
mtui
Wiedziała, że to się
wojownikom, choć
spodobać
Nor gryzł sobie palce z wście
kłości. Wróciła wi~c do siebie
i przywołała Miłkę. Gdyby Milka pozostała na posłaniu pod
drzwiami, zaraz by ją zaczęli
gwałcić Normanowie pilnujący
sypialni. Miłka nigdy się nie
powodu, ale
skarżyła · z tego
słyszeć
Helgunda nie chciała
spoza drzwi iak on.a wydaje
okrzyki rozk;05zy. Czy nie dość
była podniecona myślą o Karaku, aby się jeszcze dręczyć
słuchaniem j&k inni zaspokajają pożądanie karlicy?
Zdmuchnęła kaganek, ale nie
Pomyślała z
zasnąć.
mogła
przykrością,. że będzie musiała
nauczyć się żyć bez. mężczyzny
l ~ _kto ~•.,, jak dlugo. Milce
miala
było łatwiet; ponieważ
swąje,go lrozła.. Ale to co z nim
robiła' bylo obrzydliwe. ~arak
nie może dowiedzieć się, że ona

wypełniał
świątyni
wnętrze
oszałamiający zapach, powodu
jący chwilami zamroczenie, to

rozkazał wróż

chciał za to w nagrodę
ciała księżnej? Ten młody, lad-

kazy,

Rvs. Janusz Sz11mański-Glanc

ciemnościach karlicę.
- Wróoowie powiadają, że
'kogut nie może zapłodnić kaczki, byk klaczy, <Jgier j.ałów'ki.
· Kobietę potrafi zapłodnić tylko
mężczyzna.

- A wilki i niedźwledzl,e na
Wroniej Górze?
W bla- To nie są prawdziwe wilsku dwóch świec opaska koroki i prawdziwe niedźwiedzie ny połyakiwala krwawym bla.:.
odpowiedziała.
skiem, ale Helgunda nie mogła
- Po co t.O robisz? To o.aiQ powstrzymać, aby nie nało
brzydliwe, _
żyć jej na włosy i znowu za- Wiem, pani. Ale on sięga
siąść .p rzed lustrem. Podziwliakobietę głębiej :!).iż mężczyzna.
la swoją piękność i uśmiechała
Po co to właśnie teraz powiesię do odbicia w lustr.ze. N·i e
działa? Żeby WZ'bud.zić w Helwiedział bowiem mi HOdoo a111i
gunt;lzie jakiś dziwny niepokój
wieczora
tego
Jaazczołt, że
podobny do zazdrości?
przybył do grodu nie tyl'ko porozu- Zakazuję cl tego,
ałaniee z 1podarunkiem" od Piastuna, ale także i nowy posła miesz - krzyknęła Helgunda.
niec z Karradonon. Powiado- Pozbędziesz się go. Nie ś.cierpię
czegos takiego na swoim dwoże młody
mił on Helgundę,
rze.
książę Karak zabił swego ojca
Wykrzyczała złość na Milce
i stal się samodzielnym ·władcą
i zaraz zasnęła. Jylocno zasnęła,
państwa Vlsulan.
gdyż nie usłyszała jak MUka
Położyła się na swym łożu
wymyka się z sypiailni, bezszeleksiężna Helgunda ogarnięta rastnie omija śpiących Normadością, że. być może już wkrótce, raczej prędzej niż później, nów, pilnująeych drzwi do komnaty Helgundy ,i spieszy na
pięknego
o·bejmą ją ramiona
Karaka, a wówczas zniknie z dwór, do stajni. „Ukryję go„
jej myśli troska o owego dziw- - myślała Miłka. - „Schowa.ro
nego Piastuna, szybko zapom.n.i na podgrodziu, w kurnikach".
kosmatego kozła
Czarnego
o g·nijącej w jeziorze głowie
stajni
trzymała w tej części
Gizura I ciałach Jaszczołta i
Hodona. Czuł.a podniecenie wy- gdzie stały konie księż,ne.i i tylkoniuch miał tam
ko jeden
obrażając sobie Karaka, pożą
prawo wstępu. Gdy chciała się
dającego jej ciała. Podniecen!e
sparzyć z. kozłem owego . kobyło silne I boleśnie. pulsowało
w podbrzuszu. To rozchylała, niucha upijała miodem albo do
to znów mocno ściskała uda, piwa dosypywała mu makowin,
gdyż .to w takich chwila<'li przy- . żeby w ńocy spał twardo na
posłaniu przy moniach księżnej.
nosiło jej ulgę, a cza.st .Ili, gdy
zdołaŁa poruszać w sobie mieś
niaml l ugnieść dłonią łono,
w końcu doznawała nawet zupełnego zaspokojenia.. Raptem
szmer pod
jednak usłyszała
drzwi.ami sypialni i ogarnął ją
strach. Może to karlica Milka,
zgodnie z jej ~leceniem wymościła sobie u drzwi posłanie
ze słomy i siana? A może to
był Nor, który tak jak wielu
innych, spełni'łjąc dla niej rorz-

z niej

książęcą koronę.
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