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MAREK KOPROWSKI

Człowie~~

jest bezradny wobec plotki, która zawsze
Jedynym ratunkiem jest

może go dosięgnąć.
cierpliwość i czas.

Plotka
•
n e ma autora
STEFANIA
DZIĘCIELSKA-MACHNIKOWSKA

1'oto: Konrad Turowski

Plotka zawsze przek.azy\vana jest ustme, rozchod zi si~ tym szybciej im więcej ludzi interesuje zawat·ta w niej mform3cja. Jest
kontynuacją „bębna plemiennego'', jest „cechą gatunku homo sapiens"
·
_ Dowo_dem na organizowanie zbiego\Vi'Sk przeź plotkę i faktu
ze ludz1_e mogą uwierzyć w najbardziej absurdalną historię jest
„~aranzowane_" sp~tJka~ie z przybyszami z kosmosu w jednej ze
wsr przez dwie dziennikarki z Polskiego Radia w Katowicach.
I_nformacja o mającym n~stąp1ć wydarzen iu przekazan a pouln e
JedneJ osobie zgromadzila setki lud .!i
UezesLnicy ~po '.k ania z
„kosmitami" dowiedzieli sję o m.slyfikacji i ta prawda n .e z,ialaz.ła wiary.
Oddziaływanie plotki na życie przebiega w różnym nasileniu
r6Żlna jest jej siła oddziaływania, różny zakres. Plotka może do~
!YCZ;fć rozr;i~itych sfer życia społecznego, obejm~wać różne grupy
~ zb~orowos<ll społeczne, może być „organizatorem" indywiduaJ.nych
i. zbiorowych zachowa.ń społec2lllY'Ch. Może być przyczyną trudnoś
ci gOS:pod~cz.ych~ pohtycznych„ trudności w życiu ogólnospołecz
nym i w zyc1u Jednostek. Moze być „organizatorem" manifestacji, demonstracji, przyczyną powstawania paniki , organizować"
tłu~y nabywające, uciekające, grabiące, walczące', ~ordujące (linczu1ące).

dyby 13 maja 1988
roku ktoś mi oowiedzial. że nazaiutrz. czvLi czternastego, w sobotę.
cały d:meń
spedze

G

śrriiebniku
uWlier.zy~bym w takie

ar.zebiac w

nie

wredne
DOmówienia. Tymczasem. nie
tYlJko ja. ale i ~a znajomych. w tym
killku koletów
dziennikarzy, a taik2:e nt'ZY'Padkowi przechodnie i - OC'lYwiście wszędobylskie dzieciaki przeglądaliśmy kiloiu-amv dokumentów. ksiag i róż
nych
przedmiotów. ·wysroanych wprost na ziemie ood
sc1ana z naoisem: ,,Nie wyrzucać śmieci".

Zanim przyszedłem na miejsce wiatr. PSY i dzieci rozwłóczyły oa.oierz·yska oo całym
prawie oodwórku
kamienicy
przy al. T. Kościuszki. w samym centrum Lodzi.
Do naicennieiszvch znalezisk
należą:
przedwojenna monografia starego cmentarza ży
dowskiego w Lodzi, ze szczegó!owvm ooisem poszczególnych
kwater (znawca tematu stwierdził iż wie o czterech egzemplarzach unikatowei księgi, to
;est więc piątal. banknoty
z
łódzkiego getta zwane rumkam1, mosiężna pieczęć z napisem w
ięzy<ku
hebraislci,m.
zwoje Tory barwnie ilustrowane cenne znaczki pocztowe i
stemole na kopertach w tym
cesarskie z zaboru rosviskie!(o.
Dokumenty, to no.:
listy z
rłówuego rabinatu Wo.iska Polskiego oodoisane
orzez oplk.
dr nawida Kabane, Głównego
Rabina W.P.. korespondencja z
Władysławem Gomułką,
Józe-

„

fem CyrankJewłczem. Mieczysławem

Moozarem, ż.Y'dowskie
ksiegi urodzeń. wizytówki znan:v<ch osób, listy dyplomatyczne, korespondeneja Prvwatna.
zdjęcia,
legiitymao:le. odezwv.
apele. obwi~einia.
olakatv
rec1J!lie wyikonane po hebrajslku. wiersme o zagładzie Ży
dów, a nawet ioełen l!woistej
poezji i dramatym)u list miłoany, oraz mnóstwo
cennych
przedmiotów. s;iodnyoh muzeów.
bibliot.ek i archiwów. Znaleziono chałaty ży<lowslcie. talesy
mycki w sporei Ilości. nie noszone skaroetiki. buty.
duża

amerykańską

torbę brezentową

różności. Przyfotoreporter
„Kuriera
Polskiego" Konrad Turowski,
&obił mase zdieć.
które póź
niei wraz z odpowiednim tekstem publilkawal w odoiinkach
na tamach swoje; ga7..ety. L'..1dzie odpowiedzialni (a właści
wie nłeod'l>Qwied:malni) za ter
stan rzeczy poczuli. że zrob'
l'(tuostwo.

i nairozmaitsze

iechał

Poja,w ili się również
milicjanci, chcąc wlepić
gospodarzowi posesji
manda·t za bałagan we
włościach, wybronili go
jednak lokatorzy mający
źródło owego niieporządiku.
Skad i dlaczego skarby takie
podwórku.
z
do calkowitei
likwidacii orzY oomocv dzielnych
służb
komunalnych?
Szczęśliwy orz.Y1oadek
•chronił
cenne archiwum przed zniszczeniem. Zo.s>tało
Jednak poznalazły się na
orz~naczeniem

dzielone. kilkanaśc ie or.vwatnvch mieszkań
ie.st nowvm
miejscem oobytu dokumentów.
Oczywiście. leo.sze to. niż o~ień
lub s;inicie na WVSY'Oisku.
ale
czy musiało się tak stać?
Otót. w Jcamienicy. o które.i
mowa. 01PrMlni0ino mles~anie.
Ekamitowaino dOlbvtek bowiem
właściciel od wtielu lat ŻY1• i
mies'IJka vr USA, w
Nowym
Joirtku.
Zabezpieczono bo.itllltv
ksleg07Jbiór.
meble. a nawet.
iaik wYUilka z protokołu. w 9
worików zapakowano makulature. a i:łokumentv w worek ;eden. N a r~te zabrakło widać. wO!r'ków. Wszystko wvwieziono _,gdzieś". To.
co z~ta
ło
beztrosko
wywalono na
podwórize. Zabrakło wyobraźni
i rozum.ru. I nie można przerzucać winy na soboite. W sobote
też trzeba mrileć.
Właścicielem owych dóbr Jest
Wawa M. Gdy mioozkal w ł'...o
dzi tvtu1ował c;ie tak: Naczelny
Rabin Miasta Lodzi. Rabin
Kra.iowY Gmin W:vznaniowvch
Żydow kich w Polsce.
Prez:vd'mt
Kongregac,ii
Wyznania
Mo.iżeszowego w PRL. b. Rektor Wyższej Szkoły Rabinicze.i
„NETZACH ISRAEL" - i· nie
sa
to ieszcze
wsZV1S>tJkie
tytuły. Stairs! łoctmanie pa.mię~
taia cza!!'no ubrana oostać w
kapeluszu. ze ?JWisają.cvmi oeisami. soeceruiaca aleiami Koś
ciuszki. Dziś tvlko w k1nie lub
na zdjęciach można obeirzeć
oodobn:v obrazek.
Nie był. co prawda. zareiestrowany w odpowiednim urzedzde państwO'WYlffi ia.ko rabin.
karano 11:0 nawet za beZ1Prawne
użyWanie
wvmienion:v<łl hitu-

lów. niemme1 s-połeczność ży
dowska. a orzvna1mniei soora
cześć. uzmawała e:.,o. W obszernych pismach do władz Wawa
M. udowadniał swoja legalność.
ostro protestował przeciwko oI1ZeCZenllom iuosd:v'kdi
a
dokumenty o. t:ym traktujace
równiet podmieaiono ze śmiet
nika. 'l'rzeba przyznać. że .ie.st
to 'PM·jonująca le'lrtura. W o.1(6l•. znalezione dokumenty d1>magają 8ie osobnego
opracowania, i - je§li nic i nikt nie
przeszkodzi - niebawem do nich
wrócimy. Są tego warte. W
gtOIWie sie nie mieś-ci. że os ta tnie ślady egzotyczne-i dlJiś dla
nas
kultury i obyczaj0iwości
Żydów ortodoksyjnych. zostały
pot!railctowaine w tak skand'ł
li·C!mlY Sl)().'!Ób.

Każdy organizator żyoia społecznego z łatwością dostrz2te. że
grupy terytorialne, ludzie skupieni w miastach osiedlach \Yciach
}:lard~o żywo ;eagułą na infovmacje, zarówno 'uzyskiwan~ za pos~edmctwem_ si;-odko:V masowego przekazu - jak i rozchodzące
się poza ob1e~em zmstytucjona1raowanym. Ludzie niezależnie od
płci, wieku, poziomu wyksztaleenia są twó1·cami i przekaźnikami
plotek, a absurdaliność treści pr~kazu w żaden sposób nie koreluje z poziomem wyik:ształcenia, zawodem czy statusem społe~nym.
Infoomacja zarwiairta · w plotce może być absolutnie bez sensu
a mimo to ma dh~ycl!. słuchaczy, podobnie jailc przeciek" infor~
macj>i uk.rywanej i ,,zdobytej" przez kog-Oś przed przdkazaniem do
publicznej wiadomości.

Twórcą plotki może być każdy człowiek
świadomie przekazujący jakieś informacje lub nieświadom ~ ....
.
lący się swoimi przypuszczeniami, które w opinii słuchacza i p:>średnik~ stają się „faktem": Treść plotki może ulegać deformacj i

w czas•1e przekazu, ale moze w sposób niezmieniony obiec znaczny obszar społeczmego . bytowania objać znacmie liczebnie zbiorowości i rozprzestrzenić się na og;omnY-m terytorium. Przekaźn i 
kiem plotki mo~e by~ ~dy człowiek, niezależnie od płci, wie ku, , W)'lksztakema, m1e3sca zajmowanego w strukturze klasowo-zawodowej.
Pastan-0owiliśmy wraz z Konradem Turowskim, maiac iden- •
Odbiorcą plotki, podol:mii.ę jak twórcą i przekaźnikiem może być
tyomv oo~lad na sprawe i iedtakże każdy człowiek. Niejednokrotnie udowodniono, że plotka
naka opinie o s.orawcach. wvma znacmie łatwiejszy „byt" społecmy, jest „łatwiej" przyjmotropić i dotrzeć
do
autorów
wana, „chętniej" udziela się jej wiary niż ;niejednej naukowo udobarbarz.vńskiei
decyzji. Tvm
wodnionej teorii. Przykładem mogą być zachowania, ·które zaobbardziei że we wtorek. 17 maserwowano po ogłoszeniu wiadomości o sk ażeniu promieniowaniem
ia 1988 roku
z
rzeczonego
atmosfery
w
Polsce
po
awarii
elektrowni
atomowej
mieszkan ia na 2 oietrze wvrzuw. Czernobylu.
Ktoś
powiedział,
że dobrze
prz~ci wcano całk>iem
dobre re~aly dz1ał.~
~bsorbowaniu
przez
organizm
jodu-132,
podanie
ksia7Jkowe. rozwalaiace sie o
porcJ1
Jodu
dostępnego
w
jodynie
lub
innych
preoodwórllrowv beton na drzazce;i.
paratach, szczególnie chroniąc przed nieprzewidzianymi skutCzy niikt nie oomy~lał. że moż
kami dzieci. Rodzice niekiedy bez zastanowienia podawali dzi€na ie bvło
ofiarować
iakieś
ciom jodynę oraz iOO€ preparaty, szturmowali apteki i poradnie
piszczacei z biedy bibliotece?
o. podanie płynu „Lugola". Kobiety ciężarne domagały się zapoA w naigorszvm razie harcebiegania napromieniowaniu. Wiadomość o l~ku na promieniowarzom którzv wszvstko orzyinie" obiegła całą P0lS'kę lotem btySka\•.:i cy, za~im ogłoszono zama? Czy można
tolerować
sadę postępow3111ia.
wandalizm? Bezmyślność?
I
n iech mi nikt nie \\'maw;a, że
Nie mają prawie żadnego wpływu na,voływania
regały byty zniszczone
lekarzy w Polsce, aby kobiety ciężarne, matlki karmią
przed zrzuceniem z oce i w ogóle roc:Wice małyich dzieci nie palili papierokna. Widziałem je z
sów, bo jest to IZkodliwe dla przyiszłego i już narodzobliska i dotykalem.
Nie t:v1:1m ja.
nego potomstwa. Można 90bie wyobrazić matki podające
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DRVK: Prasowe Zak.lądy Graficzne RSW .,Prasa - Książka
- Ruch" Lód ź. ul. Armii Czerwnnei '28
Redakcjs n ie zwraca n ie zamówionych rękopisów I z as trz~
ga sobie prawo do skrótów Za
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Warunki pt'enumeraty: 1. Dla
Instytucji i zakładów pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich I pozostałych miastach
w których znajduią sie siedziby
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zamawaiją
Książka
prenumeratę w tych oddziałach
Instytucje I zakłady pracy
zlokalizowane w mieiscowo~C'1ach
gdzie nie ma Oddziałów RSW
„Prasa - Książka - Ruch" opłacają prenumeratę w urzędach
pocztowych I u doręczycieli. 2.
Dla Indywidualnych prenumeratorów - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi I . miejscowościach
RSW
gdzie nie ma odziałów
Ruch"
Książka
„Prasa
prenumeratę w urzę
opłacają
dach pocztowych I u doręczy
cieli osoby fizvczne zamieszkałe
bdw miastach · - sied7ibach
Książ
dzi'lłów RSW .. Prasa ka - Ruch" opłaca;ą prenumeratę wvła<'znie w urzedach oocznadaw"7.n-nrf r1 ""'"-,vch
towvch
właściwych dla mieisca zamieszkania prenumeratora Wpłatv dokonuie się używając blankietu
,.wpłaty" na rachunek bankowv
RSW
Oddziału
mief~C'oweeo
„Prasa - Książka - Ruch" 3
wyPrenumeratę ze zleceniem
svtkl za eranicę prz.vimu~e RSW
Ruch '.
Książka
„Prasa
i
Prasy
Kolportażu
eentrala
Wvdawnlctw ul Towarowa 23.
00 - 9!'iR War~zawa konto NBP XV
Oddział w Warszawie nr 1153Prenumerata ze
-201045-139-11
za ~ranlcę
zleceniem wysyłki
od
zwykła jest droższa
poc1tą
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla zlef.'eniodawców indvwidualnvch t o !OO oroc dla zlecaią
cych tnstytucił I zakładów oracy T'erm.nv orzvimowania oren.imeratv na krai I za e:rani~ę
od dnia IO listopada na T
kwartał t półrocze roku nasteonee:o oraz c ały rok na.stępnv do dnia 1 każdego miesiąca poprled1aiącego okres prenumeraty roku bieżącego
Zam. 1768 S-5.
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Bardzo i.ateresujące wspomn ienia Izaaka BaszewJ.sa Singera publikuje w odcilil'kach mie„ODRA" (nr 5). W
s i ęcemik
dziewiątym już fragmencie pisarz relacjonuje ostre spory
toczone w przedwojennej Warszawie wśród i·ntelektualistów
żydo.wsklich.

„Izaak Deutscher, który stal
trockistą, ujawnił w swym
pisemku wiele potworności stalinowskich - obozy pracy przymusowej, likwidację starych bolszewików, sfalszowane procesy
oraz czystki, które pochlonęly
już życie milionów niewinnych
ludzi. Czy to byl socjalizm? Czy
t.1 ki byl idea.l postulowany przez
Marksa, Engelsa, Lenina? Deutscher dysponowal przytłacza
jącym dowodem, że Lew Trocki
inaczej by wszystkim pokierowal. Byl obecny na spotkaniu
w Klubie Literatów, na którym
prelegentem b~ ów Izaak Deutscher. Staliniści usilowali go
przekrzyczeć. Nazywali go renegatem, faszystą, zdrajcą, kapitalistycznym lizusem, imperialistycznym mordercą, prowokatorem. Lew Deutsche-J· miał
potężny glos. wam pięścią w
trockistowscy
podium, a jego
sl•ichacze zachęcali go burzliwym aplauzem. Ciskal gromy
na stalinistów i prawicowych
socjalistów, na faszystów oraz
demdkracje,
rzekome
takie
jak Ame•ryka, Anglia i Francja. ( .. .)
W śród tych, którzy przyszli
na odczyt, znajdowal.a się Sabina i jej młodszy brat Mottel.
Chociaż •sabina byla nastawiona lewicowo, nie zdecydowata
się jeszcze, czy jest stalinistką,
u ckistką, czy też anarchistką.
Mattel byl żarliwym stalinistą
i przyszedł, by zagłuszać prelegenta i może nawet rzucić weń
zgniłym ziemniakiem lub jajkiem. Mattel był niski i barczysty i mial grube usta, szeiroki nos, przypominający dziób
kaczki (przezywano go nawet
Mattel Kaczor) i male, przenikliwe oczy pod krzaczastymi
brwiami. Był trochę komediantem. Sypal dowcipami i niedosię

wywołującymi
r.:ecznościami
niskie czoło i
śmiech. Mial
strzechę czarnych ;ak smola, ·kę

wlosów. Motte!
dzierzawych
Kaczor odsiedział już wyrok w
więzieniu na Pawiaku za działalność komunistyczną. Jego siostra powiedziała mi, że nosi
przy sobie pistolet. Pozwalal, by
utrzymywały go siostra i matZadawał się z bogatymi
ka.
pociągat
które
dziewczętami,
komunizm, i bral od niah pieniądze, rzekomo na cele partyjne. Byl żarłokiem i potrafił wyż lopać jeden za drugim wiele
kufli piwa oraz spać bez przerwy czternaście godzin".
Niezwy;k:le ciekawe dla biografów i czytelników mogą być
nger
wątki osobiste. Izaalk B. Si1
tak m.in. pisze o sobie.
„Nie by'l.em wysoki ani przystojny i kiepsko mówiłem po
polsku. Za każdym razem, gdy
spojrzałem w lustro, na widok
własnej twarzy ogarntalo „ .nie
Resztka
przerażenie.
niemal
wlosów, jaka mi została na gloruda jak ogień.
była
wie,
Twarz byl.a blada, a często tak
biala jak twarz k.Ogoś, kto wstal
po ch-Orobie.
właśnie z lóżka
Miałem zapadnięte policzki, rozpalone uszy, przygarbione plecy. Kobiety nieąstannte poprawialy moją polszczyznę, zwraaały mi uwagę, że mam przekrzywiony krawat, że moje spodnie wyglądają, jakby mialy
za chwilę opaść, i że mam rozwiązane sznurowadła. Dokuczały mi przeziębienia i choćbym
nie wiem, ile mial chusteczek,
zawsze byly zabrudzone".

hed11.lo ~ fłfmJotff chffP:iełjaTt
skiej. To, co Chrystus mówił o
milości bliźniego, jest jedynym
skutecznym sposobem regulopomiędzy
stosunków
wania
ludźmi ( ... ).
Ludzkość naturaln11m swoim
biegiem zdąża do wspólnoty i
altruizmu. I chrześcijaństwo, i
Ale
komunizm do niej dążą.
poziom moralny
nasz średni
jest jeszcze może za niski na
takie dekretowanie. ( ...)

Z konstrukcji wewnętrznej pozostaję urodzonym wspól1wtowcem. Dlatego jestem chrześcija
nie wroninem. Przy tym giem komunizmu jako 'idei spolecznej. Przez czterdzieści lat
ludzie tutaj przekonali się jednak, że poza u:szystkim i blę
dami i nieporozumieniami są w
tej idei również i dobre strony.
Często nie zdajemy sobie z tego sprawy wprost. Moż e jednak
z tego przedwczesnego zadekretowania, poza wszystkimi oczywistymi szkodami, pozostaną jakieś korzyści? Bałbym się preq;zować to, co można naz wać
jedynie odczuciem, impresją , ale pewnie żadne nasze doświad
czenie n i e przechodzi bez, również, vozytywnych śladów . W
tym moja nadzieja, ż e ostatnie
czterdziestolecie na naszej ziemi nie zostalo zmarnowane do
końca, bez tej nadziei zostaje
tylko de=ercja. ( .. .)
Na Zachodzi e bogactwo jest
bardzo
wynikiem pracy pod
ścisłymi rygorami ekonomicznymi, pod kątem rywalizujących
interesów. Praca i wolność we
wspólnocie powinny mieć choć
by inny charakter. Komunizm
zaproponował coś szlachetniejszego, ale ponieważ w praktyce tak to nie wychodzi, boję
się, że zrażeni, wylejemy dziecko z kąpielą. Chodziłoby zaś o
to, żeby nie wracać do starego
~wiata i wycofać się tylko o
tyle, o ile jest to konieczne, nie
wytracając te.go. co z owej nowej świadomości wspóliwtowej
tu pou;stalo. (.„)
Wielu zachwyca tam jedno:
mieć i jeszcze raz mieć.
Tylko to, samochody, magnetofony, kasety, wideo, uczciwszu
pani uszy: pierdoły. Uprzyjemniają one życie, ale przecież
nie są celem i sensem".
mieć,

Na temat wspólczesnej cywilizacji mieszczańskiej i stanu literatury krytycznie pisze w najnowszej „TWÓRCZOŚCI" (nr 3)
Ernesto Sabato. Jego zdaniem,
ten sam duch technokratyczny, u'uóstwienie maszyny i nauki
"l.Vystępuje na Wschodzie i na
Zachodzie. Demon mechanizacji i tayloryzacji manipuluje
świadomością ludzi. Stajemy się
niewolnikami bezlitosnej maszyny. Niewiele brakuje, by świat,
który chcieliśmy podbić, zgniótł
nas do reszty.
Rewolucjonistom autor przypomina jednak, że twórcy marksizmu cenili wielką literaturę
i sztukę, rozumieli konieczność
spuścizny duahpwej
przejęcia
odchodzących społeczeństw.

„Pewien głośny, dziewiętna
stowieczny ,-ewolucjonista zwany Karolem Marksem, którego
nikt nie nwże oskarżyć o drobnomieszczańskie skłonności, recytowal z pamięci Szekspira,
zachwycał się Byronem i Shelleyem, wychwalal Heinago i
Balzaca za
mial reakcjonistę
godnego podziwu geniusza. On
i Fryderyk Engels ubolewnli, :że
taki geniusz jak Gol'the poniżyl się filisterska i polasii na
ministra.
książęcego
godność
Nie byly im obce jego ludzkie
i filozoficzne sprzeczności, dowiedzieli do jakiego
skonale
stopnia Goethe byl artystą klas
wstecznych, a. j~dnak kochali
go i podziwiali, ·1ważali, że
przyczynił się do wzbogacenia
światowej kultury. Piękna lekcja dla niektórych naszych, domorosłych rewolucjonistów".

Wielokrotnie w tym miejscu
różne dane statystyczne i opinie na temat kryzysu gospodarczego, spolecvnego, kulturalnego, moralnego. Okazuje się, że mamy również
kryzys religijny. Alarmujący artykuł Zofii Modzelewskiej ukazał się w miesięcznd.ku katolickim „WIĘŻ"( nr 4). Autorka
uczy trzeci rok katechizacji w
parafii na peryferiach dużego
miasta, w kilkunaSrtotysięcznym
osiedlu. Mies.2lkańców charakteryzuje następująco:
przytaczałem

W najnowszym numerze miesięczni:ka , wroclawskiego polecam ównież rozmowę Heleny

Zaworskiej z Tadeuszem Siejakie;n. Miesz.ka on w Chodzieży. Jest inżynierem, ma troje
dzieci i liczne obowiązki domowe, pracuje na budowie (od
siódmej do piętnastej), prowadzi czterd7liestoosobowy klub
kulturystyczny (trenuje trzy razy w tygodniu). W cza ie wolnym, po kolacji (od dwudziestej do dwudziestej trzeciej) systematycznie pisze znakomite
powieści.

Tadeusz Siejak stopniowo wypracował własną

filo~ofię

ży

cia. Pomysły jego, o czym sil ę
niedawno przekonał, są zbież
ne z poglądami Teilharda de
Chardin. Oto fragmenty wypo.
wiedzi:
„Moje pozytywne wnioski monaiwne, ale one wywodzq się przecież bezpo-

gą wydawać się

to idealna
„Ta pardfia
11iieszani11.a społeczna: dość do·
statnio ży;ący robotnicy z pobliskiago, priorytetowego zakladu, którzy stroją swe córki w
pierwszokomunijne kreacje z
komisów, podczas gdy pfalę
gniarki, nauczyciele i urzędnicy
pod koniec kwietnia miotajq s i ę
po wypożyczalni.ach białych su·
kienek i garniturków lub dzwonią aorączkiowo po znafomych.

(„.) Nii!si rangq wo1~ onn
milicjanci mieszkają na moim
osiedlu drzwi w drzwi z ludź
mi zy,ącymi nie wiadomo z
czego: czasem z wyjazdów do
Turcji, czesem z wytrwalego
obstawiania sklepów przemysło
wych, czasem z wynajmu pokoju Arabom i różnym wesołym
panienkom. Jest w naszej parafii trochę rolników z podmiejskich osad i sporo dzisiejszej
arystokracji finansowej; wlaści
cieli owych peryferyjnych warsztatów i drobnych wytwórni,
wokól których wyrastają jak
grzyby po deszczu strojne wille".

Zo.fi a Modzele•w&k.a dostrzega
między uogromną przepaść
działem w iern}'ch w życiu Kośc i oła a religijnością w życ i u
codziennym. Rozbieżno ść mię
dzy deklaracjami a czynami kojarzy jej się ze schizofrenią .
Podziela pogląd dziennikarzy
zachodnich, że je t to naród ludzi praktykujących, ale n ie
Bycie katolikiem
wi erzących.
illic dziś >V Polsce nie znaczy.
Rodzice narzekają na mnoformy obowiązku religijnego. Ktoś ironizował, że nieemeryci będą musieli
długo
chodzić na nauki przedpogrzebowe. Na lekcjach religii panuje atmosfera n~e lepsza n i ż
w szkole. A efektywność nauczania jest znikoma.
żące się

sali katechetycznej tlok
ntz w klasie szkolnej.
Czierd-iesiu, pięcdz,esięciu rówieśników . Zachrypnięty katecheta musi krzyczeć, gdyż inai
czej zaczyna się harmider
przepychanka. Lekcja religii to często tylko modlitwa, sprawdzenie listy, odpytanie z poprzedniej lekcji, nowy temat i
- znów .trzeba siedzieć w duchocie, w bezruchu i tylko słu
chać. Więc szturcha się w koń
cu tego, co siedzi obok, gra w
«okręty » , odrabia matmę albo
pisze list do Kaśki z ąiódmej
ce. Jak zacznie człowieka zupełnie roznosić, puszcza s i ę dowcip, który wzbudzi uznanie
tylnych ławek i zezłości katechetę. No i fajnie, wreszcie coś
się dzieje. ( ...)
„W

większy

A co zostaje w glowach i sercach? Po ośmiu i dziewięciu
latach nauki mlodziez ma truprodności z odpowiedzią na
ste pytania. Jeśli nie zaskoczy
jakaś klepka i nie pojawi się
się
stosowna formula., gubią
całkowicie. {.„)
Przeciętna. znajomość Ewangetii, nie mówiq,c już o Starym
Testamencie, jest bliska zeru.
Przykro to przyznać, ale jedynymi kompetentnymi w tych
sprawach nastolatkami, jakie
zdarzylo mi się spotkać, byty
dzieci pewnej rodziny protestanckiej oraz dziewczyna, któsama
ateistka
matka rą
wprowadziła w « kulturę tradycyjną » ,

Katechetka z dużego miasta
krytykuje mateDi.ały dla katechetów za werbalizm i czystą
retory/kę. Młodzież śmieje s1ę po
kątach z naiwnych, umol.'alnia~
przypowiastek. Odnosi
jących
wrażenie, że etyka katolicka dotyczy wyłącznie sfery od pasa
w dól.
„Po kolejnym roku katechizacji wyraźnie czuje, że byly
to rozmowy ze ślepymi o kolorach. Czy raczej gawędy o różach, gdy ploną lasy. Nie jest
to wrażenie odosobnione. Od
wielu innych katechetów slyszę, że do tej pracy trzeba jaz
kichś niazwyklych ludzi charyzmą albo po prostu z batem. Z dziećmi bowiem da się
jeszcze wytrzymać, przy mlodzieży opadają jednak ręce ( ... ).
Oczywiście w sali katechetycznej jest zawsze tych kilkanaś
cie jasnych twarzy, po · których
od razu widać, że modlq się nie
tylko w niedzielę. To ci, którzy
wstępują do oaz, zakładają grupy muminkowe, chodzą na pielgrzymki. Ale, tak jak w calym
naszym życiu spolecznym, to nie
oni nadają ton. Ton nadają tylne ławki, które potężnieją z
każdym rokiem. Rozparte, ironiczne, obkupione w butikach.
· Rośnie pokolenie, do którego nie
wiadomo, jakim językiem przemawiać, czego się jąć ".

E. L.

•

NA WtASllY llACBUIEK

Piołun

ezy lukier„.

Odwoływanie się do patriotycznych u~zuć jest ~vypróbowai:i\
metodą politycznej agitacji, mającą wyJątkow~ . silne_ podłoze
emocjonalne. Zresztą skutecznośc. tych odwoła~ Jest, Ja~ _wolno

sądzić, w dużym stopniu niezalezna od stopma. slus~nosc1 ,Patriotyczne.j argumentacji, bywa bowiem często, ze większe sukcesy odnosi patriotyczne pustosłowie i demagogia. O p~zyk~ady
z dawniejszej i nowszej naszej historii można by się sp1erac ...
Na długą metę jednak, dla losów kraju i narodu oka~uje się
owocniejszy patriotyzm gorzki, obnaża_jący . nieraz w sp?sob brutalny wady i przywary rozl?o;,vszechmone w. na~~do;v~J społ~cz
ności, niż patriotyzm schlebiaJący narodoweJ p_roznosc1,_ podb1Jają cy bębenka samouwielbienia. Słowem, opowiadam się zdecydowanie za patriotyczną refleksją i niepokojem, z czym spotykamy się m.in. u Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego, Stefa_na
Żeromskiego, także Witolda Gombrowicza, a co pobudza do in.
telektualnych i moralnych przewartościowań.
Jednym z rzeczników i, ·powiedziałbym, praktyków tak poJmowanego patriotyzmu jest też od dziesiątków lat wy.bitny publicysta historyczny, autor znakomitych „Dziejów głupoty w
Polsce", stale jeszcze· czynny w życiu publicznym Aleksander
Bocheński. Nie bez powodu przytaciam przykład Bocheńskiego,
dał on bowiem~ znów o sobie znać dwoma wywiadami, a w jednym z nich próbował ustalić najprostsze, niejako sprawdzalne,
kryteria patriotyzmu doby obecnej.
wysuwanych
Otóż nawiązując do niedawnych strajków i do
pochopnie żądań płacowych, zwrócił Bocheński uwagę na to,
iż w tych zachodnioeuropejskich państwach, na które lubią się
powoływać nasi krajowi opozycjoniści, ujawnia się w trudnych
sytuacjac;h ekonomicznych postawa powszechnej lojalności i poparcia wobec poczynań rządu, mających na celµ wybrnięcie z
opresji. Na drugi plan schodzą wtedy odmienności zdań .co do
metod rządzenia i całe społeczeństwo, mimo dzielących je różnic
politycznych, znosi bez szemrania niezbędne ograniczenia i wyrzeczenia. Ten sposób pojmowania ogólnonarodowych powinnoś
ci jest w tych społeczeństwach tak już ugruntowany, że jedno
z zachodnich pism o umiarkowanym obliczu politycznym napisało wprost, oceniając sytuację w naszym kraju, że Polskę nie
stać jest obecnie na luksus strajkowania, lecz przeciwnie, należy
popierać zaprowadzane u nas reformy.
Aleksander Bocheński usiłował wyjaśnić przed ekranem telewizora tę najprostszą prawdę, iż domaganie się wypuszczania
dodatkowych pieniędzy, gdy dla tych co są w obiegu nie starcza towarów jest dla gospodarki narodowej. a więc i dla nas
wszystkich niebezpieczne i szkodliwe. Właśnie w związk1,1 z tym
sędziwy pisarz nie zawahał się określić działal'1 strajkowych, podejmowanych zresztą nielegalnie, sprzecznie z ustawą, za działania niepatriotyczne.
Wyobrażam sobie doskonale, że niejeden ze strajkujących kiea
rujących się na co dzień i od święta patriotyczną frazeologią,
nieskłonny do refleksji, mógł się poczuć dotknięty przypisaniem
mu braku patriotycznych uczuć, ale przecież nie o uczuciach tu
postacały czas mowa, lecz o świadomych i odpowiedzialnych
wach obywatelskich, w porównaniu z którymi, żadne wymachiwanie biało-czerwonym sztandarem, żadne orły - z koroną czy
bez - i· żadne ryngrafy nie zastąpią logiki argumentów. A już
jakże zresztą rzadkie
powoływanie się w tych sytuacjach na - działania strajkowe na Zachodzie, zakrawają na kpiny w
do
walczą o prawo
strajkując
żywe oczy. Tamtejsi robotnicy
pracy!
Dla mnie zresztą najbardziej żenująca była postawa tych odła
mów młodzieży studenckiej, którzy przeprowadzili solidarności.o-'
wy bo')kot za'j~c. Co innego przecież problemy życia studenckiego, uczelnianego, których nie znam, ale zakładam, że pozostawiać
mogą sporo do życzenia i wywoływać niezadowolenie młodzieży
studiującej, co innego zaś udzielenie faktycznego poparcia siłom
antyreformatorskim. Bo tak trzeba określić inspiratorów strajków. a jeśli się zdało maturę i zdobywa patent na inteligenta
trzeba starać się zrozumieć gospodarcze mechanizmy i potrzeby
kraju.
W ślad za Aleksandrem Bochef1skim powtórzę, że słabe, nie_stety, są wśród naszej inteligencji tradycje myśli racjonalistycznej, oswieceniowej, pozytywistycznej, Stąd i patriotyzm znaczneJ części społeczeństwa staje się coraz bardziej anachroniczny,
spragniony ciągle lukru i kadzidła, goniący za mirażami, szukający szczęścia w dalekich krajach.„

JERZY KWIECINSKI

•
w najbliższych
numerach

„Odgłosów"

- Na ulicach było niebiesko, ale spokojnie. W drodze powrotne.i elektryczna. kole,jka zatrzymała się przy stoczni. Na dachu
stali chłopcy z flagami, a na moście stali chłopcy w mundurach.
Natomiast w Sopocie, jeśli było nawet jakieś zbiegowisko, to tylko
reportaż ANDRZEJA MAKOWIECwokół Petera Konfederata KIEGO.
- W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Gra.nd Hotel stanowił bazę4la personelu wielu instytuc,ii i urzędów centralnych. Niemal codziennie przebywali w nim różni dostojnicy państwowi i partyjni - o gościach i personelu łódzkiego. Grand Hotelu pisze LESZEK OLEJNIK.
- Manhattan to brzmi dobrze i światowo. Nazwa przylguęła
mocno od razu, choć -jest nieoficjalna. Wszystko jedno, czy .ie.i
autor był ironistą, czy snobem. .Najważniejsze, ze w samym centrum Łodzi umieścił kawałek Nowego Jorku. No i jest kłopot, bo
Manhattan lśnić powinien, jak w Ameryce, a on tymczasem zaczął się sypać - reportaż ANDRZEJA GĘBAROWSKIEGO.
- Państwo bez względu na ustrój i panującą ideologię zmuszone
jest łożyć na filharmonię, galerie sztuki, ambitny teatr. Ale przecież nie na każdy teatr, nie na każdą galerię, nie na każdą orkiestrę! Ba, nie na każdą bibliotekę, że o wydawnictwlch nie wspomartykuł ANDRZEJA KAROLCZAKA pt. „Kto da pieniądze
nę _
na kulturę?".
- Ta książka już dawno powinna być na pólka.eh. Nawet powinno już jej nie być. Niestety, nasze wydawnictwa nie są na tyle
szybkie i pieniądze przechodzą im kolo nosa . - pisze TOMASZ
.
A. WŁODKOWSKI.
- Osobiście uważam, że jestem najskromniejszą i na\jmniej wymagającą śpiewaczką. Na pewno jestem szalenie wrażliwa, bardzo
łatwo jest mnie dotknąć, urazić i skrzywdzić. Jeżeli obdarzę kogo§ przyjaźnill to do końca l bez reszty - mówi WANDA PO.
LAŃSKA.
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Whol
W mm1ony czwartek - w Dniu Matki w
50 miesięcy od wejścia na teren inwestycji budowlanych wzekazano do użytku służbom medycznym
pawilon
ginekologiczno-położmczy
Szpitala - Pomnika Centrum Zdrowia Matki
Polki.

W uroczystościach, a także specjalnym posiedzeniu Rady Obywatelskiej Budowy CZMP, któremu przewodniczył Zenon Komender - zastęp
u przewodniczącego Rady Państwa, wzięli u-

dział między

- zastęp
przewodniczący CK SD, J. Baryła Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR, M .•Janiszewski
- szef Urzędu Rady Ministrów, J. Niewiadomski - I sekretarz KL PZPR, J. Komender i B.
Ferensztajn - ministrowie zdrowia i budownictwa, władze polityczne i administracyjne "Ło
dzi i sąsiednich województw. członkowie korpu-·
su dyplomatycznego akredytowani w Polsce,
przedstawiciele Polonii.
innymi: T. W.

ca orzewodniczacego Rady

Młyńczak

Państwa.
członek

Foto: Grzegorz GalasińsJd

GratulaCje
dl dglosów''

aliach wielkiej aglomeracji łódzkiej, z drugiej - dostrzegł jej
wszechstronne związki z otaczającymi ją województwami.
Ciekawa, czasem kontrowersyjna, publicystyka obejmująca
szeroką gamę zagadnień zyskała Redakcji wielu szczerych sympatyków, także i w województwie piotrkowskim.
Kierując się więc zyskanymi u społeczeństwa względami, szacunkiem środowisk inteligenckich - składamy w imieniu władz
polityczno-administracyjnych województwa serdeczne życzenia ' i
gratulacje z okazji Jubileuszu, łącząc do nich życzenia owocnej
pracy dziennikarskiej dla dobra kraju, dla realizacji idei narodowego porozumienia Polaków, wielu dziennikarskich inicjatyw,
pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym".
Z wyrazami ·szacunku
Stanisław

Z okazji trzydziestolecia pisma zespól nasz otrz-ymal wiele
listów i gratulacji. Oto niektóre z nieb.~
W imieniu Sekretariatu Komitetu Łódzkiego PZPR oraz
wl~snym, pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji
iubileuszu 30-lecia „Odgłosów".
W tworzeniu tradycji kulturalnych w Łodzi, w kształtowaniu
postaw obywatelskich i społecznych, „Odgłosy" odgrywają niepoślednią ·rolę. Godny- podkreślenia jest także fakt, że Tygodnik Wasz stara się współpracować z czytelnikami, dzięki czemu
niemal wszyscy Łodzianie współtworzą swoje pismo społeczno
-kulturalne.
Korzystając z okazji chciałbym
serdecznie podziękować za
pracę i osiągnięcia, jakie są Waszym udziałem. Jestem przekonany, że najlepszym. wyrazem· uznania dla pracy Kierownictwa ·
Redakcji, Organizacji Partyjnej i wszystkich członków Zespołu
Redakcyjnego, jest zainteresowanie czytelników wyrażające się
systematycznym wzrostem nakładu Tygodnika.
Proszę wszystkich pracowników i współpracowników „Odgło
sów" o przyjęcie życzeń zdrowia i pomyślności na/ dalsze lata
pracy <>ra:i: zadowolenia i satysfakcji w życiu osobistym".

J~zef

Niewiadomski

„Jubileusx 30-lecia „Odgłosów" to wazne wydarzenie w dziejach kultury okręgu łódzkiego. Swięci go tygodnik, który posiadł ambicję z jednej strony być osadzonym głęboko
w re-

Z tej ziemi

Co·

s.·zostanie?

Oddano w Lodzi do uży·blm
Szpital . Pomniik
poświęcony
Matce. Oddano do użyitku - to
. zbyt optymis!yczne stw).&dzenie, nawet dla mnie, który uważa się .za
urodzonego optymistę. Szpital zbudowano · 'niemal w założonym terminie, ale
pierwsze pacjenbki przyjmie się
tu - . jak . wszystko dobrze
pójdzie - jesienią. Szpital pa'.zek.a•zano zatem ludziom służby
zdrowia, aby dobrze pr~ygoto
wa1i się do służenia matce i
dziecku.
Szpital ten powinięn być .rzeczywiście pomnikiem, który przy należytej konserwach i
trosce o stałą modernizację powinien przetrwać nie tyliko
nasze pokolenie, ale i przy;szlym
dowodzić o ' słuszności idei,. ja'ka legła u jego podstaw. Fakt
ten · wszakże nasunął mi ki~ka
refleksji.
,
Często, kiedy podróżuję autem
wzez Po•lskę i noa;.eildżam do
jakiegoś

miastecz·-~,

większej

wsi, czy nawet ri ·::i.sta nad jego dachami unosi ~1 ę kOścielrta
wieża. I choć dziś 111.adal. buduje

się kościoły, to przecież te wieże ~noszące s.ię .nad dachami
miast i wsi są pomnikami przeszłości. Wiele z :nich powsfalo
w odległych wiekach. Towa·rzyszące im pałace i zamka legły

w gruzach. Niektóre z ni·Ch restaurUJ;jemy, niszcząc jednocześ
nie brakiem troski o otoczenie.
jak choćby rejony wielkich skupistk przemysłu. Mam na myśli
akurat Kraków, gdzie z jednej
strony prowadzi się prace restauracyjne, a z drugiej wyziewy przemysłowe niszczą to, co
już się uratowało i doprowadzają di;> ruiny to, czego jeszcze
nie zdąż,e<no podratować. Zresztą tak dzieje się nie tyllko w
Krakowie.
Kiedy więc z'darza się podróżować przez Pol1Skę i oglą
dać wieże kośoielme wyłaniają

ce się nad dachami ludzk.;ich
siedzib, to zadaję sobie pytanie:
a co po nas zostanie? W jatki
materialny sposób uwiecz.nimy
ideę, której służyrny, a której
celem . jest
taka przebudowa
świat.a, aby był on lepszy, lepiej
zorgaonizowamy .i dawał
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Kolasa

„Tygodnik Wasz zyskał sobie wysokie uznanie wśród czytelników i ma swój udział w społeczno-kulturalnym rozwoju województwa sieradzkiego. Przyczynia się do intelektualnej i kulturalnej inspiracji mieszkańców województwa, a zwłaszcza
jego
kręgów opiniotwórczych.
Odgrywa znaczącą rolę w pogłębieniu
obywatelskiej politycznej i ekonomicznej edukacji społeczeń
stwa.
Wysoko sobie ceniąc dotychczasowe współdziałanie liczymy
także na to, iż podobnie jak dotąd·
problematyka Sieradzkiego
często będzie publikowana na łamach Waszego czasopisma".
Sieradz, 1988.05.19

Janusz Urbaniak
„W imieniu władz administracyjnych Lodzi pragnę przekazać
dla Pana i wszystkich - współpracowników najserdeczniejsze sło
wa uznania i gratulacje z okazji XXX-lecia istnienia Waszego
pisma.
Wyrażam przekonanie, że nadchodzące lata będą okresem Waszych sukcesów i zaznaczą swój wkład w rozwój życia społecz
nego i kulturalnego Łodzi i całego regionu".
Jarosław

sujący

podejmuje problemy społeczno-kulturalne i coraz bliżej
odpowiada poglądom i odczuciom swoich czytelników.
Jubileusz ten stanowi powód do refleksji nad przebytą drogą, jest dogodną okazją do opracowywania nowych
projektów
dalszego rozwoju pis11ia. Rocznica ta jest również Swiętem Czytelników, którzy z ogromną życzliwością odnoszą się do Tygodnika obecnego w ich życiu poprzez ukazywanie nurtujących problemów czy też podejmowanie ciekawych inicjatyw.
życzę Zespołowi dalszych długich laf pracy nagradzanej sympatią Czytelników, a także własnej satysfakcji z
zaspokajania
ich różnorodnych zainteresowań".

Andrzej

Mikołajczyk

„Odgłosy"

przez cały czas swego istnienia wiernie towarzyszyprzemianom społecznym i kulturalnym, jakie dokonywały się
w Łodzi i kraju. Głębokie zaangażowanie tygodnika w upowszechnianie dorobku kulturalnego i tego, co w nim najbardziej
cenne i wartościowe, jest dużym osiągnięciem całego Zespołu
Redakcyjnego i Współpracowników.
Z prawdziwą przyjemnością, jako jeden z członków licznego
klubu przyjaciół „Odgłosów" przekazuję Redakcji życzenia wielu dalszych lat powodzenia u dotychczasowych i nowych czytelników".
ły

Piqtr Sagan
Gratulacje i życzenia nadesłali nam również: Zbigniew .Kucharski - I sekretarz KW PZPR Widzew, rektor Uniwersytetu
Łódzkiego prof. dr hab. Leszek Wojtczak, dyrektor „Domu Książ
ki" w Łodzi - Stefan Czarnecki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika - doc. dr hab. med.
Paweł Dyktyński, główny lekarz wojewódzki Ryszard .Machnikowski, Wanda Karczewska, Zofia Ignaczak, Marta Cedrowska,
Leonard, Zbyszko Rzeźniacki oraz redakcja „Wiadomości Produk,cyjnych".
·
Wszystkim, którzy na piśmie czy telefonicznie złożyli gratulacje i życzenia "Odgłosom" serdecznie dziękujemy.
·

Pietrzyk

Zespół „OdgłosóW;"

•

„Z uznaniem pragnę podkreślić skuteczne wysiłki zespołu dla
zwiększenia nakładu pisma, które jedno~ześnie w sposób intere-

ozlovJoiiekowi moil1ilwość WIBeChstronnego ro7JWoju?
Nie tak dawno na pytanie to
byłaby gotowa odpowiedź. Ogólnie rzecz biorąc przek~tał
ciliśmy Polskę z kraju rnlno-przemysłowego w
przemysło
wo-rolny. I to
jest prawda.
Wybudowano Nową Hutę, Nowe
Tychy, Hutł Katowice, Pałac
Kultury i Nauk<i. w Warszawie,
przebudowano centl"um w Katowicach, wybudowano Port
Północny, autostradę Warszawa
Katowice, zelektryfilkowano
wieś polską oraz li'l1Jie kolejowe, wybudowano FSO i . FSM,
powstało kilka nowych gałęzi
przemysłu. A Lódź? Nowe dzielnice mies21kani-owe, nowe :fabryki na Dąbrowie, .·Teo:Młowie, w
Nowych Sadach.
Pamiętam, jak w ' czasie. „prezesury" Edwarda Kaźmierczaka
na łódzko.ro stolcu nie mogła
odbyć się iiada1a uroczystość, na
której w referacie nie .powiedziano by, ile to zbudowano kilometrów sieci wodociągo~ej,
kanaliizacyjnej, linii wamwajowych, dróg. Panowała wtedy
moda na porównywanie się do
czasów przedwojeIJ111ych i wykazyw.a nie, że przed wojną było bardzo źle, a teraz jest bardzo dobrze. Skutek taikiej „filozofii dziejów" jest taka, że
niech ktoś wspomni tyllko, że
przed wojną też była nę~ i
bezrobocie, a zaraz stanie się
ofiarą niewybrednej napaś·oi. Ale to nic nowego. _ Dzieje myśli
ludzkiiej odnotowały już niejedno idealizowanie czasów .minionych, krt;óre zwykło się nazywać „wspaniałą prz~złością",
do której współczescność ani
się nie umywa.
Bolesłaiw Drobner napisał kiedyś takie zdanie: „Jako mar-

ksiści wiemy, ż• decydują o
wszysf!kim nie ludzie, a warv:flk.i,
a w nich dopiero ludzie". Ale
też

ludzie te waxunki zmieniają
PQPrze.z swoją zamierzoną działalność. OciZegnując się od przeszłości tworzyliśmy . wspaniałą
przys2łość, której być może nie
wszyscy doczekamy, ale którą
budujemy dla przyszłych pokoleń. Dla nich poświęciliśmy cały nasz trud i nasze wyrzeczenia. Ok.azalo się jednak, że ta
wspaniała przyszłość jest coraz
odleglejsza i trzeba też pomyśleć o teraźndejS'Z-OŚci i o tym,
abyśmy też coś z tego mietli.
W 1975 r<Jku nakładem „Książ
ki ·i Wiedzy" ukazała się książ
ka z cyiklu „Ideolog-i.a a współ
czesność" pt. „W krę~ ideologicznych dyskusji". Kosztowała wówczas„. 30 złotych. Otóż w tej zbiorowej pracy Zbigniew Su.6in tak między ~nny
mi pisał:

szką włącznie, zupelnie wyłą
czająe społeczne inicjatywy, samorządność i samodz~lność różnych grup i organizacjL Okazało się to ponad moż1iwości pań

stJwa.

Pamiętam taki czas, kiedy ludziom na wiecach dawano w
nagrodę klucze od mieszkań, a
chętnych na wczasy reik,rutowano niemal... siłą. Wszystko miało. być darmo. Dziś mieszkanie
przypomina ltwadraturę koła,
ksiąiika stała się lokatą kapitału, a żeby kwpić kolororwy telewizor najwyższej klasy trzeba zaciągnąć wieloletmią poży
czkę. Dopiero
dziś zaczynamy
rozumieć, że aby stworzyć warunki, „aby ż·ycie ludzi mogla
być twórcze i aktywne"
niezbędne jest wykol"'Zystanie społecznych
inicjatyw. Zaczynamy rozumieć, ale brak nam jeszcze l:onsekwencji i odwagi.
Jeśli pytam: co po nas pozo„Dla społeczeństwa socjalistystanie? - to mam na myśli !!lie
cznego „jakość życia" ma szertyle , przeobrażenia gospodarszy i głębszy sens. Chodzi nie ' cze, choć są one warunkiem
t'l)lko o potrzeby materialne.
wszys1lkieg.o, ile trwałe wartoś
Rel(Llizacja socjalistycznego idec~u kultury. Dialektyika hiistorH
ału wszechstronnie rozwinięte
wydaje się wskazywać, że mogo człowieka i spoleczeństwa
żliwość przetrwania mają te owymaga wieiostronnego zasposiągnięcia, które łączą materi ę
kajania potrzeb bytowych, spoz duchem, które są zaludn ione
łecznych, intelektualnych, kulideą. Reszta &kaza1J1a
jest na
turalnych. Spole·czeństwa socjap1'Zemij ani,e.
listyczne dążą do stwarzania
Gdy patrzy się na kulturalne
warunków o mkiej jakości, aby
osiągnięcia Lodzi, to nie możycie ludzi moglo być twórcze
~na Wiel.u z nich pominąć, ale
i ak-tywne".
też troska o stan
posiadania
Wie~ki
to i wszechstronny musi przeważyć nad osiągnię
program i chyba nie było waciami. Nie UJdało się wyibudować
runków dila jego pełnej realizaMuzeum S:ztuld i bezcennym
cji, gdy do niej przystępowaliś
zbiorom grozi zagtada, nie umy. Cały ciężar ~łniienia tedało się pO'Sltarwić FilharmOtUii
go programu wzięło na siebie
Lódzkiej, rozs)"pują się kina, repańsm'lo, ~tóre chciało i prómontu wymagają teatry z Teabowało
zajmować się nawet
trem Wti.elkim w~ąc:mie. I nie
drobiazgami, do handilu pietrujest to pełny tejestr potrzeb.

pr.zewyź
szają
moż1iwośoi
państw~.
Czyż zatem należy odwołać . się
do społecznej
przemyś1ności '?

Te potrzebY' :z.nacznie

Czy można czekać, ~ ?Jbiory,
pomysły i zamierzenia rozpadi.1ą
i r~~mydlą, a ludzie odejdo innych ośrodków? .
Sprawozdawca „Głosu Robi;>tniczego" - Matylda Garboliń
sk.a napisała, że „'[>Tof. Aleksa~
się
dą

der

Krawczuk zaprezentow!il
jako wielki optymista, oceniający polskie życie kulturolne
1i_. bardzo wysokim poziomie'.".
Na ogół nie mieliśmy szezęśfia
się

do ministrów kultury - no · z
ale nie pó.wiem, kogo mam na myśli. Cytowany już Bolesłaiw Drobner
narzekał na łamach „DzienniiK:a
Polskiego" we wrześniu 1!156
roku, że w Warszawie decyduje
si ę budowa domu kultury }v
Nowej Hucie i że Ministerstwo
Kultury i Sztuki nie chce ło
żyć pieniędzy na niezbędną restaurację
zabytków Krakowa.
„ Nil novi sub sole" - nic nówego pod słońcem - chciałoby
s i ę krzyknąć
za starożytnymi
Rzymianami. Może więc zamiast
liczyć n a kabzę ministra Aleksandra Krawczuka zacZll11ij1ny
samodzielnie i społecznie -:czyli razem - myśleć o rozwią
zaniu palących łódziltich problemów ku1tuiry. Żeby jednak coś
po nas - abok fabryik - zo-

małymi wyjątkami,

stało!

LUCJUSZ
WŁODKOWSKI

•
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-

dzieciom preparat przeciwko
skutkom promieniowania w obłokach dymu palonych pr:riez
siebie I domowników papierosów.
Plotka o wzroście cen - mote być wynikiem „przecieku"
podjętej ale nie
poda~j do
wiadomości decyzji, ale może
być wymyślona przez jakdegoś
„niespokojnego tvyórcę". Plotka
o podwyżce cen przekazywana
z ust do ust, obiega szybko
wielkie liczby ludzi. Starając
aię

wyprzedzić

„spodziewaną",

a nawet „pewną" podwyżkę cen
- ludzie wykupują okll'eślone
towary. Socjologowie taki „szal"
za.-.upów nazywają tłumem nabywającym, nie wskazując jednak co zorgani?A>wało tłum. co
spowodowało niepokój, lęk, poczucie zagrożell!ia. Poczucie za1rożenia spowodowała n.ie decy-

lub lbltarca
~
e
,,zdradzie", „łapowri,lctwle". „lizusostwie", „alkoholizmie", „chorobie psychicznej". Plotka dochodzi do otOC7lellda i do samego zainteresowanego, osacza go.
CzłoWiek wobec plotki jest bezradny. Nie ma przed nią obrony, nie ma ucieczki. Jedynym
ratunki.em 3est cierpliwość
i
CZU.

Pogłoskę mołna określić

jako opis jakiegoj
zdarzenia, zachowań lub
cech jednostek i
zbiorowości mają1:y
miejsce w przeszłości lub
w czuie teraźniejszym bieżącym lub przyszłym.
Pogł06lka

może

przybierać

f«-

mę opowiadania o kimś lub o
czymś, zazwyczaj krótkiego i
ulegającego pewnym zmianom

Zdaniem psycholol6w

„p0Qło-

1ki często atanow(q niepokoją
cą uwenurę do jakichś psuchieznych cz11 apolec.zn11ch konfliktów". Z tego upewne powodu
pogłoska

re

ma ogromn;a literaitu·

Ś'Wiatowl.

„Pog1.otka. to necz za1l11szaM

-

pisze Ralph Rosnow -

to co „ludzie mówifł". To wieś
ci, których nie zrodzf.ly fakty,
termin ten ma też konotację pejora.tvwnq
implikując niezgodność bqdź skandal. („.) Plotka
jedMk może ZMCZ1/Ć • też coś
niecoś innego: nie muai, a.le opiera. się rui faktach, w prz~
ciwieńatwie do ealkowicie nieprawdziwej pogloski.
Wedlug
innego jeszcze rozróżnienia obiektem plotek sq sprawy 'P""'llwatn: ludzi, pogloska zaś może obra.cać lit wokól czegokolwiek".
'
Pogłoska nie
jest jedynie
przekazywana ustnie. Pogłoska
mi są nie zawsze prawdziwe

Plotka nie ma autora
informacje zamiesr.c.wne przez
środki masowe,o przekazu. Taka niesprawdzona, nieprawdziwa wiadomość zamieszczona na
pierwszych stronach gazet nazwana jest przez Normana Millera „faktoidem". Są to pogło
ski opubliikowane.
Sądzę

jednak, że „woiadomoś„
ci" opubld•k owanych nie nalP,ży
zaliczać do plotek czy pogłosek,
choćby były to informacje zmyślone. Inny jest ich wymiar, inna rola i inny status prawny
w społeczeństwie. „Faktoid" można publicznie odwołać, sprostować, mo:ima wystąpić na drogę sądową przeciwko autorowi
lub wydawcy. Plotka - pogłos
ka nie ma autora, nigdy n.ie
bywa w obiegu ustnym odwoła.na, może być dementowana,
ale wyjaśnienia, odwołania nie
dotyczą w żadnym stopniu autora - a jedynie sprawy lub
faktu.

' roto: lilrMgtH'~ Oalasiński

. 1Ja, • przypuszczenie, ze

jakieś

wydarzeriie może mieć miejsce,
planowane jest jakieś działa
' n.ie.
W gospodarce plo11ki powoduj" trudności w dostarczaniu do
sklepów wykupywanych masowo
produktów, wypłacaniu pienię
dzy, dezorganizują pracę wielu
instytucji, utrudniają normalną
egzystencję ludzi,
są źródłem
spekulacji, szyi)kiego bogacenia się. Plotka na dłuższy lub
krótszy
czas może
zdezorganizować gospodaM•.
że

może być
formułowana, fabrykowana

Plotka

' i rozp11zestrzeniana celowo.
Plotki o zmiarue cen można
uruchamiać, aby pozbyć się starzejącego, niechodliwego towaru, ale i po to, aby zatamć nadwątloną strukturę rynku. Dezorg , izacja rynku (np. w Polsce)
powoduje niezadowolenie obywateli, obniża lub załamuje zaufanie do jego organizator~w, do
administracji gospodarczej, pań
stwowej, do gremiów kierowniczych, wreszcie do ustroju społecznego.
Utracone
zaufan.ie
trudno jest odzyskać. Pamięć
ludzka jest zawodna i po upły
wie czasu, ludzie już nie pamiętają, czy plotka sprawdziła
się czy nie, czy podniesiono ceny ale w pamięci na długo pozostają
trudności
organizacji
życia codziennego i straeh przed
podobnymi sytuacjami.
Plotka o jakimś zdarzeniu,
może spowodować przejawiają
cą się w różny sposób panikę
wśród
lud:zlkości,
powodować
niechęć lub
wręcz wzajemną
nienawiść. Wa•r to zwrócić uwagę, jak ważną rolę odgrywa w
życ i u społecznym plotJka o czło
w ieku, wówczas gdy pełni lub
ubiega się. o ważne stanowisko..
Plotka podważająca autorytet
jednostki, może spowodować utratę autorytetu zespołu, którego dany człowiek jest członkiem

lub reprezentantem. Plotika moujemnie wpływać na życie
j 'nostki. Człowiekowi można
że

zbrzydzić
życie,
spowodować
konieczność
zmiany
miejsca
pra cy, zamies21kania, utrudnić

lub uniemożliwić realizacje ży
ciowych celów . Plotki o ludziach
maią dwa zadania:
zniszczyć
moralnie, materialnie, fizycznie
człowieka lub
zwróc i ć na niego uwagę
nawet w sposób
skandalizujący. W plotce wskazuje się na cechy czł owieka ,
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pod wpływem „mwencji twórczej" osób 1„ przekazujących.
Mogą w niej występować zdal"'Lellia prawdziwe (fakty) bądź
całkowicie zmyślone, ale zawsze w sytuacjach nieprawdziwych.
Uderzaj1lC9 jest podobień.two
plotki-pogł<J1S1kli
do dowcipów,
kawałów, żartów analizowanych
prz.ez etnografów,
„Folklor -

pisze Dorota Sljest zjawiskiem absolutnie spontanicznym i żvwio
iowym. Przekazvwane z ust do
ust opowieści („.) sq wyrazem
spoleczne; potrzeby, inacze; dawno b1/ już wvmarl11 i zniknę
ly z ustnego obiegu. Nikt wszak
nie lansuje, nie popiera, nie
rozwija określonych tematów,
gatunków czv rodzaju komizmu. Nawet gdyb71 podjęto tego typu zabiegi, nie gwarantują one wejścia w obieg spoleczn11 („.).
JeśU daneij grupie społecznej
jakaś anegdota nie odpowiada,
jeśli się nie podoba, nie uz11ska
spolecznego poparcia, wówczas
nie istnieje dla ntej sza.nsa
wejścia w ustn11 obieg. Z t11ch
też względów
folklor stanowi
znakomity miernik autent11cznie
spolecznego
zapotrzebowania
na określon11 rodzaj kultU11J,
typ bohate-ra, temat itp.

monides. -

Każdy utwór folJklorystyczny
był niegdyś opowiadany w małym, kameralnym, nJfemal intymnym środowisku i kierowany

był

przez gawędziarza do konkretnych, zawsze obeonycli prustrzennie słuchaczy,
Mechanizm powstania plotkii żartu, kawału jest
tak\ sam. Muszą być w nich treści ważne i akceptowane przez
grupę. S. Schachter i H. Budrick wskazuje, że aby plotka powstała i rozchodziła się
muszą być wypetnione dwa warunki: musi istnieć niejasność
poznawcza oraz sprawa, której
plotka dotyczy musi być ważna
dla grupy. Zdaniem badające
go kanały rozchodzenia się plotki L. Festingera, plotkę przekazują głównie · dwie grupy ludzi: zagro2eni i przek o n a 111 i, że to jest prawda.
Przekazywanie plotki jest działaniem przeciwko
zagrożeniu.
Jednak czy komuś plotJka zo..
stanie przekazana zalety od tego, czy zdaniem przekazującego
odbiorca jest zainteresowany
jej treścią.
-pogłoski

Pogłoski - zdaniem
Ralpha .RoS<Dowa - maj,
trzy 1tadia

w

czenia przypadkowych elementów społecznych. Pogłoski mogą fabrykować ludzie zdarzenia, klęSkii żywiołowe, napię
cia społeczne, podniecenie lub
niepewność. Zaiwsze w takich
sytuacjach wielu ludzi chęMie
słucha
plotek, a im większa
zbiorowość, tym szybciej obiega ją plotka.
W plotce ważn, rolę ogrywa
kontaktu, blliSkość nadawców i odbiorców. W małyeh miastach plotka obiega lepiej, ponieważ łatwiej przekazuje się ją wśród znajomych
niż wśród obcych. P<lllliewat jednak ludzie mają niedoskonałą
bliSikość

Pa.mięć, następuje prnel«ęcanie,
upraszczanie i
p<>rządkowa
nie rzeczy. W ll~raturze świa

towej Opisano trzy rodzaje c:idkształceń: wyrównywanie, wyostrzanie i asymilację. Wyrćrw
nanie polega na pomijaniu niektórych nczegółów, wyostrzanie - to przypisywanie pewnym
szczegółom
dodatkowego Zinaczenia, asymilacja - to taka
transformacja treśoi, aby była
bardziej ttozumiala.
P·lot&i majll różny żywot.
Niekitóre
umier!lją
szyllko
„śmiercią naturalną'', inne są
wygaszane, a jes7.Cl;e inne sztucmie podtrzymywane. Pogloslki
wygasać

pod

Teru kaidy musi wejśC
za kotarę!

wpływem

autorytatywnego udowodnienia
ich nieprawdzLwości. Sąd~ć jednak należy, że ~uteczność zależy od wielu
czynników, od
wiarygodności głoszących, niepratWdZiiwości pogłosek, od stosunku ludzi do róimego typu
autorytetów.
Czy chcemy, czy te:ż nie, potowarzyszy nam w ży
ciu, jest faktem, a kitórym styka si4 każdy.

głoska

STEFANIA
DZIĘCIELSKA

-MACHNIKOWSKA
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KRZYSZTOF SKOTNICKI

1.

6.

Sejm PRL uwzględniając przemiany zachodzące w naszym systemie politycznym, uchwalił dwie ustllwy: :i: 13 lutego 1984 r. „Ordynację wyborczą do rad narodowych" oraz
.z
29 maja 1985 r. - ordynację wyborczą do SeJ-

Dokonane zmiany dotyczą również wielkości
okręgów wyborczych. W Polsce wybory tradycyjnie odbywają się w okręgach wielomanda-

mu PRL. Wybory do rad narodowych (17
czerwca 1984 r.) zweryfikowały prawo wyborcze. Pomimo dokonania niewątpliwej demokratyzacji prawa wyborczego, zmiany te nie
zaspokajały jednak oczekiwań społecznych.
10 marca 1988 r. została uchwalona ustawa
o zmianie ustawy „Ordynacja wyborcza do rad
narodowych". Formalnie obowiązuje zatem nadal ustawa z 1984 roku. Faktycznie zakres dokonywanych zmian jest tak duży, że możemy
mówić o nowej ordynacji wyborczej.
Na jważniejsze zmiany oznaczają zerwanie . z
dotychczasowym głosowaniem plebiscytowym
na rzecz wyboru. Powstała możliwość większe
ao wpływu obywateli na dobór kandydatów na
radnych. Zmiany te zmuszają wyborcę do aktywnego udziału w wyborach.

:!.
Zagadnieniem wzbudzającym od wielu JUZ
lat sporo kontrowersji była kwestia udziału w
wyborach osób, które w dniu głosowania nie
przebywają w miejscu swojego stałego zamieszkania. Powstaje bowiem pytanie, czy powinny
one wywierać wpływ na skład terenowych
przedstawicielskich organów władzy państwo
wej? Szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych może bowiem dojść do sytuacji, że o
wyniku wyborów zadecydują przy jezdni, a nie
miejscowa ludność. Dotychczas bowiem każdy
obywatel, który chciał wziąć udział w wyborach w miejscu zameldowania na pobyt czasowy, mógł to uczynił, uzyskując. wcześniej
właściwe zaświadczenie o prawie do głosowa
nia. Obecnie dokonano jednak bardzo istotnej
zmiany. Do głosowania w miejscu pobytu czasowego dopuszczone są bowiem wyłącznie te
osoby, które posiadają zameldowanie czasowe
w związku z pracą lub nauką. Chcąc uczestniczyć w wyborach, muszą
one wystąpić z
wnioskiem do terenowego organu administracji państwowej właściwego ze względu na
miejsce pobytu czasowego o wpisanie do spisu
wyborców.

3.

Narodziny - pogłoska może
powstać ~ontanicznie, być puszczana celowo „doświadczal
nie", aby sprawdzić reakcje lud.z.i, aby złośliwde uderzyć w coś
lub kogoś, lub
wyniku połą

mogą

Co nowego w prawie wyborczym?

Cech" charakterystyczną wyborów w Polsce,
podobnie jak we wszystkich państwach socjalistycznych, jest ich jednorodność polityczna.
Do udziału w nich nie jest dopuszczona opozycja, Wybory mają zatem charakter wyłącznie
personalny. W mechanizmie wyborczym niezwykle istotne znaczenie nabiera sposób wyłania
nia kandydatów na radnych (czy posłów), na
których ostatecznie oddają swoje głosy wyborcy. Sposób ten w znacznym stopniu decyduje o
demokratyzacji całego systemu wyborczego.
Tworzenie list wyborczych jest długim i zło
żonym procesem, w którym można wyodrębnić
trzy etapy: pierwszy - wysuwania osób proponowanych na kandydatów na radnych; drugi
- społecznej konsultacji osób proponowanych
na kandydatów na radnych; trzeci - ostatecznego ustalenia kształtu list wyborczych i ich
zgłoszenia do właściwych komisji
wyborczych.

4.
Wszystkie osoby proponowane na kandydatów na radnych zostały poddane obowiązko
wej wstępnej konsultacji społecznej. Była ona
przeprowadzona na przedwyborczych zebraniach. Ordynacja przyznaje wyborcom prawo
do wnioskowania o wycofanie określonej kandydatury, co musi być jednak umotywowane.
Przy jednorodności politycznej
wyborów,
pod wpływem praktyki, ukształtowała się na
początku lat siedemdziesiątych zasada naszego
prawa wyborczego, iż wszystkie podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na radnych wysuwają wspólną listę wyborczą. Od
1984 r. czynią to kolegia wyborcze. Ich znaczenie w procesie wyłaniania kandydatów na radnych jest olbrzymie, One decydują bowiem o
tym, które z proponowanych osób znajdą się
ostatecznie na listach wyborczych, dokonując
jak gdyby wstępnych prawyborów.
Dokonując selekcji osób proponowanych l'ia
kandydatów na radnych kolegia wyborcze badają, czy odpowiadają one ;varunkom stawia- ·
nym radnym przez: ordynacJę wyborczą oraz
czy nie zgłoszono w stosunku do nich uzasadnionych zastrzeże!\ na przedwyborczych zebraniach.

5.
W celu wybrania radnych tworzone są okrę
gi wyborcze, obejmujące część terytorium
działania danej rady narodowej. W okręgach
wybierani są wszyscy radni rad narodowych
stopnia podstawowego oraz
przynajmniej 90
proc. radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego. Pozostali radni wojewódzkich rad
narodowych wybierani są z listy wojewódzkiej,
co oznacza, że niejako całe województwo sta~
nowi w tym wypadku jeden okręg wyborczy.
W wyborach z 1984 r. wybrano w ten sposób
15 proc. radnych wojowódzkich rad narodowych. Powszechnie wskazywano jednak, że z
listy tej wybranych było zbyt dużo radnych,
co sprawiło, że znalazła się na nich część osób
na to nie zasługujących. W związku z tym postulowano nawet zlikwidowanie tych list. Ostatecznie zachowano je ograniczając jedynie liczbę wybiernych radnych najwyżej do 10 proc.
016lnete skAdu WRN.

towych. Za ich zachowaniem przemawia niewątpliwie istniejący system wieloparty iny oraz
szeroki krą·g podmiotów uprawnionych do wysuwania kandydatów na radnych. W ten sposób
istnieje bowiem możliwość zapewnienia w okręgu
wyborczym
pełniejszej
reprezentacji
wszystkich partii politycznych, organizacji społecznych i zawodowych czy środowisk. Z drugiej jednak strony podkreśla się, że wielomandatowość okręgów wyborczych nie sprzyja utrzymywaniu bliskiej więzi radn:(ch z wyborcami. Stąd też już w wyborach z 1984 r. ograniczono liczbę mandatów w okręgu wyborczym
od 3 do 6, wyodrębniając jednocześnie poszczególne mandaty, o które ubiegali się kandydaci. Było to zatem w pewien sposób połącze
nie koncepcji okręgów wielomandatowych z
jednomandatowymi - konstrukcja bardzo oryginalna i nie stosowana w żadnym innym pań
stwie socjalistycznym.
Obecnie ordynacja
wyborcza
pqewiduje
tworzenie okręgów wyborczych dla wyboru od
1 do 5 radnych. Zmiana ta odpowiada zgła
szanemu od wielu lat przez część środowiska
naukowego postulatowi przejścia do wyborów
wyłącznie w okręgach jednomandatowych.

7.
W oparciu o wyniki konsultacji społecznej osób proponowanych na kandydatów . na radnych, właściwe kolegia wyborcze ustalają okręgowe listy wyborcze oraz listy wojewódzkie.
Zachowując wydzielenie poszczególnych mandatów na listach okręgowych, zmieniona ordynacja wyborcza dopuszcza, by o każdy spośród
nich ubiegało się 2 lub 3 kandydatów Bardzo
istotne jest przy tym to, że obecnie kandydaci
nie będą ustawiani w kolejności preferencyjnej
lecz alfabetycznej.
W przypadku list wojevvódzkich przy jęto, iż
zostanie na nich umieszczonych tylu kandydatów, ile przypada na nie mandatów. Będą oni
oczywiście wymienieni w kolejności alfabetycznej.

8.
W dniu wyborów każdy z wyborców otrzyma
w obwodowej komisji wyborczej trzy karty
do głosowania. Na jednej będą umieszczeni
kandydaci na radnych z okręgowej listy wyborczej do rady narodowej stopnia

podstawo-·

wego, na drugiej - kandydaci na radnych -i
okręgowej listy wyborcze) do -cady
narodowej
stopnia wojewódzkiego, zaś n:l: trzeciej - kandydaci na radnych z listy wojewódzkiej.
W
przypadku dwóch pierwszych z wymienionych
list wyborca chcąc oddać swój głos, powinien
pozostawić nie skreślone jedno spośród nazwisk
osób ubiegających się o dariy mandat. Inaczej
głos nie zostanie zaliczony żadnemu z kandydatów. Natomiast w przypadku listy wojewódzkiej wyborca może pozostawić na karcie wyborczej nazwiska wszystkich kandydatów, co
będzie oznaczać, że jego głos
jest oddany na
każdego z nich.
Zmiany dotyczące głosowania zmuszają wyborcę do czynnego udziału w akcie wyborczym.
Realną wydaje się jednak obawa,
czy przy
istniejących
wieloletnich
przyzwyczajeniach,
część wyborców nie będzie tradycyjnie głoso
wać bez skreśleń. Przy
tym, aby dokonany
\vybór był świadomy, należy oczekiwać dobrej
znajomości przez wyborców zgłoszonych
kandydatów na radnych. Powstaje jednak pytanie,
na ile uda się to osiągnąć?

9.
. Wśród zmian dokonanych w ordynacji wyborczej do rad narodowych szczególne znaczenie posiada zupełnie inne podejście do konstytucyjnej zasady tajności głosowania. W pań
stwach socjalistycznych od wielu już lat obserwujemy ciekawe zjawisko, iż identyczne
sformułowania ustaw
zasadniczych podlegają
różnej interpretacji. Problem sprowadza się do
tego, czy tajność głosowania traktować jako
prawo czy jako obowiązek wyborcy. Dotychczasowe polskie ordynacje wyborcze dawały gło
sującemu możliwość udania się do pomieszczeń
za zasłoną, celem wypełnienia karty do głoso
wania. Nie był to jednak warunek konieczny,
a zatem wyborca sam decydował, czy skorzysta z przysługującego mu prawa. Obecnie każ
dy głosujący przed oddaniem swojego
głosu
musi udać się do pomieszczenia za zasłoną i
' tam wypełnić kartę do głosowania.

10.
Dla wyboru radnych n ie jest konieczne
by w wyborach wzięła udział więceJ niż połowa uprawnionych do głosowania. Za wybranego uważa się tego spośród kandydatów w
obrębie każdego z mandatów,
który otrzyma
najwięcej ważnych głosów. A zatem, nie musi
to być ponad 50 proc. głosów. Natomiast w
przypadku kandydowania z Usty wojewódzkiej,
radnymi zostają ci kandydaci, którzy otrzymają więcej niż połowę ważnych głosów.
Oznacza to, iż może dojść do syt-uacji, w której
część mandatów z tej listy nie będzie
obsadzona. Ordynacja wyborcza nie przewiduje bowiem przeprowadzenia w takim wypadku wyborów ponownych.
Wybory ponowne będą mieć miejsce jedynie
w przypadku, gdy w okręgu wyborczym w
obrębie mandatu kandydaci otrzymają równą
liczbę głosów. Odbędą się one w tym sąmym
trybie co wybory, które nie przyniosły wyło
nionego radnego.

•
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....Pamłą~q całą b1'%0ZOWti k1°My~ Jffl)łty,
:i\11 k1'zyżu. wisi maciejówka siwa,

po1'osly w koio kąkole i osty,
• da1'ń zielona g1'ób z wierzchu przykrywa,
tabliczkę bialą ktoś zlożyl na grobie
z napisem: „Polska niech się przyśni
Tobie!".„"
Władysław

Broniewski

6 sier,pnia 1914 r·oku wyr.uszyła z krakowskich
Oleandrów ku granicy rosyjsik:iego zaboru garść
żołnierzy w szarych
mundu·rach. -Wymarsz
zmobilizo'Wla.nego z 111iemałym trudem - był to
okres wakacyjny - oddziału strzelców popfzedzHo odczytanie następującego r·ozkazu dziennegio.
„Zo1mie1'ze. Spotkał Was ten
zaszczyt nie•mierny, że jlieTwsi pójdziecie do Królestwa i
p·rzestąpicie granicę
rosyjskiego
zaboru
by
·walczyć o Niepodległość
Ojczyzny.
Wszyscy
·jesteście równi wobec ofiar, ktÓTe ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż każę tylko doświadczeńszym wśród
Was, pełnić funkcję dowódców. Każdy z Was
może zostać oficeTem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców;. czego
fłbY nie było.
Patrzę na Was jako
na kadry, z
których
pozwinąć się ma przyszła armia polska i po•drawiam W a1 jako pieT>wszą ·kadTową
kompa'lłi4.„"

czą:

„„.przez cały
czas wojny, będqc przekonanym,, że interesa mo3e3 03cri:yzny wymagają
czynnego
wystąpienia po stronie
mocarstw
central'ftych w ich wojnie z Rosją,
dawałem
temu wyraz w mojej pracy nawet wtedy, gdy
byłem pozostawiony
własnym
siłom i gdy
szedłem wbrew opinii
ogromnej
wię<kszości
swojego narodu, jak to było na początku woj-

ny".
II

A w 1923 II'oku przemaw1aiąc we Lwowie na
Zjeździe 1egi·oll1owym powiedział:

„Wojsko polskie, któreśmy zaczy1iali budować
nie z ipoli i nie z chęci
narodu
polskiego„„ Ostatnim wojskiem polskim, które
bylo bezpośrednio PTZed nami, było
wojsko
wypływało

Nie chciał dopuścić, ab..Y na szali, na
polskich szabel.

' Nieodipa.rde t!O·d·zi -•ię pytap.ie, na co liczył
· :1óz-e f Piłsudski wysyłiając tych nieliczmych na
pola bitew wielikiej wojny. RollpoCZylilała się
ona pr.zecież w układzie dla s·prawy polskiej
zdecydowanie niekorzystnym. Państwa zaborcze zinalazły się po obu strona.eh ba>ryd{acly i
wystą.pieinie przeciw jednemu z nkh, automa tyc:mtie powodować musiało opowiedzenie 1ię
za racjami drugiego, oznaczało chciane, czy
nie chciane bratersitrwio brotni z :zaborcą. Józef
Piłs1Udsikii aklcentował, ie było O!l10 nie chciane.

„Co do

atoS1Jł"kU politycznego i wojskowego
względem państw centraLnych podkreSlał stwierdzam, że żaden z nas nie żywil ku nim
sympatii, Biliśmy się z Moskalami
będąc z

,nusu w

N a C<>

N1e 'byto PQIWl'tam, a eo gone' inte było
powszechnego - e:ntuzjamnu ina widok polskich
o:rłów i mundurów. Zamknął kielecki
bisllwp
bramę k'at·e d·r y przed
.poł5ikimi
żołinierzami,
trudno po-wiedzieć czy ze strachu przed mogą
cymi wrócić Rosjanami, czy z niechęci do Józefa Piłsudskiego „radykała i socjaiisty".
Zamykano w Kielcach przed polskimi żołnie
rzami bramy domów i wejścia do s1klepów, tak
ja1k ongiś; w N-0c Listopade>wą uczyniło to bogate mieszczaństwo wanzawskie. Jóref Piłsud
ski pisząc z magdeburskiej twier·d zy do Zdzisława księcia Liubomirskiego, stwierdzał z gory-

szeTegach wojska austTiaclviego".
ldczył?

W ro~az.ie wydlainym
pierwszą l'QC7lnicę w<>jny

Ożairowem \ina
u,zasadtniał to nasitę

pod

pująco:

„„.nie chciałem pozwolić, aby w cza.sie gdy -na
tywem ciele n«sze; Ojczyzny miano wyrąb11wać mieczami nowe granice
państw i narodów samych tylko Polaków przytem zabrakło.
Nie chciałem dopuścić, by na szalach., '1ll!l które miecze rzuca.no, zabrakio polskiej szabli".

Romaintyc:z,nie to zabrzmiało, bardzo po polsku, ale przecież
sam
Piłs·udski
znacznie
wcześniej określił trzeba przy2lllać z duży
mi umiejętnościami przewidywania powody dla których przyg-0towywał czyn zbrojny.
„Rewolucja, _której. dokonać chcemy -

pisał

na lamach ,,Robotnika" w 1910 roku -

jest to
wojna dwóch armii n<t3zej
rewolucyjnej,
ludowej z armią rządową, najezdniczą„. Panuje
słuszne
przekonanie, że sami, w stos1.11nkach normalnych nie damy sobie rady z najazdem, i że tylko czynniki zewnętrzne, osłabia
jące rząd„. mogą nam dać te szanse zwycięs
twa, jakich dziś nie posiadamy. Wojna, w którą
się Rosja uwikła, jakieś 'Fozruchy wewnętrzne,
osłabiające państ·wo.„ wszystko to musi potę
gować wiarę spoleczeństwa w możliwość zwycięstwa nad wrogiem. I na tym czynniku muiimy opierać swe obliczenia
szykując się do
walki zbrojnej„."
Cały

czas koru;elkwentnie
waliki z Rosją i walikę taką
gdy &a·boTcy uwikłali się w

!!ZY'kował
się do
podjął w chwili,
wojnę między 10-

bą.

W walce przeciw Rosji· pos-ta!Ilowił
Jółef
2lWiązać się z Austrią, a w ko111Sekwencji i z Niemcami, ale przecież nie był dla
nich partnerem do wykorzysta!Ilia na pierwszym planie wojenny<:h działań. Ja!k pisał Stanisław Cat-Mackiewicz ,,z Piłsudskim konfePiłsudsiki

rowali oficerowie austriaccy wchod~ący w sktad
sztabów kTakowskiego i lwowskiego
korpusu
armii austriackiej. Wartość austriackiej orientacji Polaków oceniana b'yła w Austrii, w tej
właśnie skali: zainteresowań sztabu korpusów
pogranicznych. Nic więcej".
i.nte.resował więc Pils'll1dski dosżołnierzy d10 szeregów. Józef Pił~md
ski jako polityk stawiający poprzez czyn zbrojny na niepod1egł-0ść nie wchodził w rachubę.
Na C·O zatem liczył?'
·

Austriaków

tarczający

„Twierctziłem

z samego

, początku,

w br.ew

wszystkim powiedział po dziesięciu 1atach,
już w Sulejówku że wojna potrwa znacznie dłużej, niż ogólnie przypuszczano. Wskutek
tego obydwie si!y, zwyciężca i zwyciężony, bę
dą nader wyczerpane i osłabione.
Ten stan
rzeczy daje możliwość być w końcu
silnym
tym, którzy będąc słabym w początku,
będą
mieli dosyć sily moralnej i material'ltej,
by
przetrwać„."

Wychodził więc z teorią
wykrwaw.ienia się
wrogów i liczył na dopr.owadzenie do tego „by
Polska
stala
się wartością OTY w ostatniej

chwili".

Stanie się wartbścią gry w os,tatniej chwili
nie oznaczało oczywiście, że osłabieni zaborcy
mogą u~ec sile polskiego oręża. Był Józef Pił
sudski romantykiem, ale nie był fantastą.
. Konsekwencją takiego
rozumowania
było
wystąpienie przeciw Rosji.
rozczarowań

Tymczasem wydarzenia rozwijały się nie po
Józefa Piłsudskiego. Oczekiwane pow.stanie w Królestwie nie wybuchło,
mimo rozwieszania przez strzelców w zajętych wsiach
i miasteczkach plakatów
informujących
whrew oczywistej plI'awdzie zresztą - iż „w
Warszawie utworzył się Rząd Narodowy", a

myśli

„komendantem polskich sil wojskowych mianowany został obywatel Józef Pilsudski".
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Z tego dtamatycmeg-0 Olkresu
pisane jeszcze jedino ~ierzenie:

pozo!tało

za-

„Masz swą hekatombę, doprowadziłeś do niej.
I to jest już cud, że ty i mooi żołnierze chodzicie po świecie! Za chwilę olbrzymia stopa
potwora zgniecie ciebie z tym oddziałem bez
śladu. Hekatomba będzie spełniona. Nie t(J)ka
o jakiej w swej roma11;tycznej głowie maTzyłeś,
by była ową nauką dla potomności, a taka po
PTostu, że licho żadne nie bardzo wiedziec bę
dzie, g.dzie się właściwie podział Piłsudski ze
swymi strzelcami".

Nocriy marsz bojowy między korpusami r·osyjs'kimi pod Ulim.ą Małą P'rzywrócił Józefowi
Pił:sudskiemu wialI'ę we własne siły. Operacja
z·ositała prz~rowadzona wzorowo i trudno powiedzieć co zadecydowało o jej powodzeniu wrod2lo111y talen<t dowódczy, instynkt,
czy po
prostu trochę s·zczęścia. Józef Piłisuds·ki sukces
i:tt·zypisywał walorom swoich legj.onistów, zachowaniem się okolicznej ludności oraz.„ błę
dowi, jaki poczynił
podejmując
decyzję o
marszu. Stwierdził przy tym, że „wiele, bardzo

którą

miecze rzucono

zabrakło

Sens legionowej ·epopei

dążyło do zniszczenia
oddzi.a16'wt
legioniowych, przysparzających im prob!eml'l\V
politycznej natury.
J·es.i enne walki rozsławiające imię Legi·onów,
nadawanie w I Brygadzie pierwszych odznak
„Za wierną służbę", zbiegło się z decyzją J6zefa
Piłsudskiego o poda:n iu się do dymis:)i. Była to
komekwencja uświadomienia sobie, iż wszelkie
jego zabi·egi o zadeklarnwaniu prze·z państwa
cent.ralne swego z.rozumienia d1a sprawy niepodlegiości Polski pozostają bez echa, i że czyn
legionowy nie może zmienić tego stanu rzeczy.

t'WIO ;riltlyjslkie

Bez komendanta
Odejście Józefa
Piłsudskiego
:,powodowało
jednak w sferach austriackich pewne zamieszanie. żołnderz legio1nowy - jak się okazało
bar-dzo dobry - był przecież potrzebny. Wkrótce potem, 5 listopada 1916 roku ukazała się
deklaracja cesarzy Niem.ie<: i Austrii - obiet11ica utworzenia po zwycięskiej wojnie niepodległego państwa polskiego. W utworzonej tymczasowej Radzie Stan.u, na czele Komisji Wojskowej postawio·no Józefa Piłsudskiego, . rozumiejąc, iż bez niego nabói do wojs-ka
będzie
w najlepszym przypadku niewielki.
Józef Piłsudski S·ZU!kał powodów do zerwania z do•tychczas·owymi sojusznikami. Było to
już po rewolucji
luto,wej w Rosji i zdaniem
Piłsudskieg<> „Rosja przestała zagrażać". Był to
także okres, w którym staŁo się oczywiste, że
państwa centralne nie wyjdą z wojny
zwycięsk·o. Ułatwiła sprawę decyzja w:J:iadz niemie·ckich -0 obo·wiązku złożenia przez legi-0nistów
przysięgi na wierność krajom sprzymierzonym.
Józe! Pił!sudski wbrew Tymczasowej Radzie
Stanu, wbrew Komendzie Legionów wezwał
zolnierzy do nieskładania
przysięgi.
Podporządkowując się jego stanowisku żołnierze i i
II! Brygady stwierdzili, że niezbędne jest „u-

narodowego
pol.skiej".

ZENON JANUSZ MICHALSKI
186J r. Poniosło ono klęskq, zostało rozbite i
zgniecione. Przez 50 lat naród
polski
nie
pragnął wojska. Z t11ch czy innych, powodów
nie ważył się na tworzenie własnego wojska,
a i w momencie wybu.chu wojny
światowej
również nie miał życzenia i aktu wo!i,
aby
stworzyć wojsk-0 polskie.„ Dlatego
też
m11,
występując na aTenę dZiejową,
jako
wojsko
polskie, byliśm11 w stosunku do własnego spa~
leczeństwa nowatorami chcieliśmy dać Polsce polskiego tolmieTza".

wiele świet11.ych czynów wojennych zawdzięcza
swe powstanie jedynie falszyw111?,t, nieoctpowiadającym istocie rzeczy przypuszczeniom co do
nieprzyjaciela, przypuszczeniom, które ułatwia
ją wykonanie decyzji".

11 listopada 1914 roku (jakiż to zbieg olwliczPiłsudS'ki ze swoim pułkiem
wkrnczył
do Krakowa. J·ednakże - jak zapisał w „M<>ich
pierwszych bojach" - „okazaliśmy się całkiem

ności)'

zbytecznymi dla obrony prastare3 stolicy. Uznano zdaje się, że nasz pobyt w Krakowie byłby
po prostu szlvodliwym. Poizbyto się więc nas
stamtąd możliwie prędko bez wszelkich. formalności i ceremonij".
Póżniej były wa1ki na
nową i Marcinkowicami,

Legiony Polskie
W kilika dni po wyruszeaiłl kompami kadrowej uformował się w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy z udziałem takich polityków
jak Ignacy Daszyński, W1nce1Uty Witos, Stanisław Stroński i rozpoczęło się organizowanie
Legionów: w Krakowie - Zachodniego, a we
Lwowie - W~hodniego.
Legj.Olll Wschodni,
dowodwny przez generała Adama Pietraszkiewicza rozpadł się za.nim go w pełiili uformowano. Jego część, około 800 osób zasiliło - jako
3 pułlk piechoty - Legi·on Zachodni, na którego czele stanął generał Ra)munid Baczyński. W
tym to Legi<>nie 1 pułk piechoty powierzono
Józefowi Piłsudskiemu. Stanowiło t-0 dla niego
niewątP,.liwie duży zawód, gdyż przez wiele lat
czyn zbrojny
przygotowując i rozpoczynając
- choć w niewietkim wymiarze
walkę
zbr-0jną, czuł się predes!;ynowa·nym do dowodzenia całością sił polskich.
Nie było mu to dane. Gdy Legiooin Zachodni,
po rozpadnięciu s.ię Wschodniego przekształca
no w Legiooy Po1.skie, d1CJ1Wodziai nimi kolejno: od września 1914 roiku do lutego 1916 generał Karol Durski-Trzaska, po nim do listOJPlłda tegoż roiku generral Sta1I1isław Puchalski,
nas·tępnie do kwietnia 1917 rok.u
pułkownik
Stanisław Szeptycki i jako ostatni, do kryzysu
przysięgiowego puŁkoWITTik Zygmunt Zieliń
ski.
W swojej pracy ,..Moje pierwsze boje" pisał
Józef Piłsuds1ki o tef sytuacji naiStę,pująco:
„Pierwszym ciosem, ciosem

]IC>ważn11m

i bardzo

Podhalu, pod Limazajęcie
w połowie
grudnia 1914 roku Nowego Sącza i wreszcie w
dnia.eh od 22 do 25 grudnia bitwa stoczona pod
Łowczówkiem, gdzie już sformowaną I Brygadą dow<>dził pod nieobecność
Józefa Piłsud
skiego jeden z Jego, najbliższych współpracow
ników podpułkownik
Kazimierz Sosnkowski.
Bitwa ta ujawniła walory bojowe żołnierza Legionów. Kilkuse•t wziętych do niewoli żołnierzy
rosyjskich onz kilkunastu oficerów ze sztabem
pułku włącz1Uie, a także fakt, iż sąsiadujący d<>wód<:y odciil!ków austriackich oddali się spontanicznie pod komendę Kazimierze Sosnkowskiego - wszystko to stwarzało Józefo.wi Piłsud
skiemu nieco leipsze warunki dla
przyszłych
działań politycznych.
Dwa pozostałe pulki
pi·echoty
wysLrno 11·
końcu września 1914 roku do h.arplt. Wschodmch na węgierskie pograHicze. Przeznaczone
następnie do GaJkji przeszły tam przez Przełęcz Pa.ntyrską, bu,dµjąc w
ciągu
kilku dni
„drogę Legionów i ustawiając
na
krzyż z napisem: Młodzieży polska

prizełęczy

patrz na
ten krzyż, Legiony Polskie
dźwignęly go w
zwyż, przechodząc góry doliny i wały, dla Ciebie Polsko i dla twej chwały".

29 paździemika 1914 roku stoczo.no bitwę pod
Moło,tkowcem, pierwszą większą
bitwę „karpatczyk~w" zorganizowanych
w II Brygadę.
Następme były walki w Kołomyi,
udział w

o~ens;:wi_e na Stanisławów i wreszcie, po szesc1u rrue.s1ącach wyczerpujących walk w górskim
terenie przeniesienie na odpoczynek do Koło
myi.

boleśnie przez wojsko odczu.tym był pakt, zawar-

ty przez Naczelny
Komitet Narodowy z N aczeLną Komendą Armiti. Austriackiej, co do formowania Legionów Polskich pod jego
NKN
opieką„. Jak<> komeindantów Legio.nów w11znaczono ofice-rów aus-t1'iackich polskiego pochodzenia, nie mających nic wspólnego i foT'rnacjami tego cha1'CJJkteru co stTzelcy".

Nie rozumiał
Józef Piłsud&ki, czy też
chciał zroZ1Umieć, że nie- było t-0 ;ze strol!ly

nie
Nadobrowolne,

cze1nego Komitetu Nar-0dowego
austrofilskie wstępstwo. Nie chciał zr.ozumieć,
że alternatywę sta.nowić mogło ty1ko
rozwią
zanie polskich oddzi1ałów. Tak więc ani przez
jeden dzień nie stał Józef Piłsudski na czele
Legionów P·olskich i stało się to z dwóch powodów. Po pierws.ze - był człowiekiem bez
st<>IPilia oficersikiego, co musiallo obniżać jego
rangę w oczach austriiackiego
dowództwa, ale
ważniejszy był jedl!lak drngi powód.
Szta•by
austriackie i niemieckie potrzebowały polskich
żołnierzy, natomiast ogarnięty niepodległościo
wą obsesją Józef Piłsudski jako dowódca tegoż
wo1jska byłby kłopotliwy z politycznego punktu
widzenia.

· Co przedstawiały sobą Legiony Polskie
na progu 1915 roku?
I Brygada Legionów składała się z 1 i 5
piechoty, uła1Uów
Władysława BelLny-PramnowSikiego i dywizjonu artylerii. II Brygada Legionów została utwoirz·ona z 2 i 3 pułku
piechoty, oddziału ułanów i dywizjonu artyle:rii.
Była to· siła ni-ewie~ka, nie licząca się w kategoriach militarnych, chociaż na polu walki
da.wała znać o sobie, stanowiła natomiast liczący się fakt polityczny.
pułku

Jak pisał w rozik:azie do żołnierzy na posierpnia 1915 roku
Józef
Piłsudski:

czątku

„wyrobił się u nas ten
typ żołnierza, jakiego
nie znała dotąd Polska. Nie brawura, nie błys
kotka żołnierska stanowi naistotniejszą
naszą
cechę, lecz ten przedziwny spokój i równowaga
względu na przeciwności jakie nas
Rok ciężkiej pracy minął.. i te-raz
po roku wojny, jak w początku jesteśmy tylko
awangardą wojenną Polski, a także jej
awan-

w pracy bez

spotykają„.

gardą moralną".

Swój szlak bojowy ro2lpoczęły Legi.o ny PoJpotyczlką o
Piłsudskiego 1

rządu narodowego wyposażonego w
władzy. Oddanie Legionów pod władzę

tworzenie
pełnię

skie

Czas

ftym, bn Jl'l'z.tle2fłll'Y mr•~ od1M0t8'1ft.. .•
Gdy nie ma już nadziet na 1'nw6j wo;ska,
gdy po prostu Austrja walczu
ehyba o jako
takie przyzwoite zakończenie wojnu, trzeba koń
czyć i nam„. Spróbujemy
umrzeć z hononm
lecz umrzemy na swojej wlasne; siemi".

Kielce. Dowodzony pr.zez Józefa
puNt piech-0ty po trzytygodniowym pe>bycie w Kielcach, wycofując _się razem
z armią austriacką toczył walki ohr·onne· w
trójkącie Wisły, Nidy i Dunajca. Potem w paź
dzierniku 1914 roku były chwile nadziei spowodowane ofensywą
austriacko~niemiecką na
Warszawę,
natarcie jednakże załamało się i
uczestniczący w nim legioniści znaleźli się w
odwr·ocie.
Józef Piłsudski był bliski załamania.
„Druga to już próba ofensywy nieudana
stwietrdził w ,,Moich pierwszyich bojach"
kończąca się klęską, i jakim~
pra,wi'! hainieb-

Nieco wcześniej, w czerwcu 1915 roku, miała
miejsce słynna szarża 2 szwadronu 2 pubku ułanów pod Rarańczą, gdzie zginął
prawie cały
szwadron z dowódcą r<>tmistrzem Dunin-Wąso
wiczem. Szwad:r-0111 do.konał rzeczy uważanej, za
niemożliwą zdobywając szarżą trzy linie umocnień strzeleckich i atakując główną pozycję nieprzyjaciela. Był to niewątpliwie czyn na miarę
Somosierry, z tym, że w zdecydowanie bardzieJ
etycznie czystych dokonany okolicznościach.
Druga z ciężkich bitew stoczonych w tym
czasie - to bój pod wsią K-0stiuchnówka w lipcu 1916 roku, gdzie na legionowe pulki uderzyły przeważające siły rosyjskie. Chęć przełama
nia pozycji przez Ro·sjain była podykt·owana
względami mi1itarnymi i politycznymi. Dowódz-

r,ządu

i uczynienie kadrami armii

Gdy do 2lbunt-0wa:nych
żołnierzy
przybyli
przedstawiciele Tymczas-0wej
Rady Stanu i
Komendy Legi.onów aby niakł:io·nić do złożenia
przysięgi, miała miejsce scena jakby z Sienkiewicz.owskiego „Potopu" wyjęta.
P.od nogi
przybylyich, na oczach uformowany-eh oddziałów

„oficerowie I Brygady rzucali swoje sza·

ble".
Był to praktycznie koniec Legionów Polskich.
Brygadę przeksz,t alcono w Polski
Korpus
Posiłike>wy i prz·ekazano Austrii. W przypadku
I i III Brygady, oficerów i żołnierzy
pochodzących z Królestwa Polskiego internowano w

II

oboz.a.ch jenieokich. Oficerów z Galicji zwo·lni·ono z s~egów, a żołnierzy wcielono do jednostek austriackich. Za Józefem Piłsudskim 22
lipca 1917 roku zamknęły się wrnta twierdzy
w Magdeburgu.

O miejsce w historii
Legionowego czynu zbrojnego nie można ow kategoriach ilościowych. Sens legionowej epopei to - po pierwsze - fakt. iż w
amfiteatrze wielkiej wojny nie zabrakło - jak
to podkreślił Józet Piłsudski - polskiej szabli.
Powołać by się tu można na słowa
Ignacego
c~niać

Daszyńskiego, że „tylko garść Piłsudskiego wy.
wiesiła śmiało sztandar niepodległości
Polski,

ona jedna nie taila swoich zamiarów, ona jedna była przekonana, że trudzi się i umiera za
Polskę".
I miał rację Stanisław Zielió.ski, który w
posłowiu do „Huraganu·· pisał, iż „taką mie;1smi, p•zes:lJśC:: że tyle było Polski, ile kJmpanii i szw..idrunow, ile patnotyczne3 ofiarn'.Jś
ci i męstwa", myśl tę odnieść trzeba by także

do legionowych brygad.
Naiwnością byroby, oczywiście

,....

sądzić co
zresztą próbowała wmówić społeczeństwu mię
cizywoje:nna e>ficjalna pr.o,pagainda - że Józef
Piłsudski czynem zbr·ojnym
legionowym Polskę wywalczył. Niewątpliwie
jednak
wśród
czynników, które urie-czywis·tliliły Polskę Odrodzoną wajduje się ta1kże legiono·w a
epopeja.

Przez trzy najtTudiniejs.ze lata wielkiej wojny
polNie-

żołnierz polski w polskim mundurze i pod
ską komendą bił się i umierał za przyszłą
pe>dległą.

Kolejny aspekt sensu
legionowego
czynu
Józefa Piłsudskiego, które
1916 roku w gronie człon
ków Naczelnego Komitetu Nar.odowego. Jest to
aspekt bardz·iej etyczny niż
politycmy, ale
przecież jaJkże był ważmy dla narodu po:z:bawi·onego niepodiległoścd.
„Myśmy się porywali z „motyką na słońce"
- powiedział - dmuchali pr.zeciwko wichuTZe
;>fzedstawiają słowa
wypowiedział wiosną

nieufności, pogardy dla tych co się

ważą · na
takie szalone qzyny. Ale jeden jedyny tylko
strach nas ogarniał, byśmy się nie stali śmiesz
nymi w historii, aby nie przysporzyć narodowi
polskiemu jeszcze jednego upokorzenia. żyla w
nas ta wściekła ambicja: Własnymi silami wytworz·yć nowe wartości polskie".

A w liście do prezesa NKN Władysła '-'·a Leopolda Jaworskiego, Józef Piłsudski pisał:
.,Niech mi Pan Prezes wierzy, gdybym mógł
swych młodych żołnierzy,
śniących w grobie
b Polsce zapytać o zdanie szczerze - a umarli
i umierający nie kłamią - powiedzieli.by wrae
ze mną, ich wodzem, ze nie
żałujemy
ani
krwi, ani ofiar,. gdy ten sen i marzenie dłu
gich lat się ziścily żoł11ierz polski,
wlasnemi
polskimi s~lami stwonony , dał swe3 ojczy ź nte
nową wartość, raóre1 bez niego nie pasiadala".

Czyn legicnowy poprzedzała ponadwiekowa
niewola, ponadwiekowy okres prób germanizowania i rusyfikowania narodu. Poprzedzały
go dramaty tragicznych narodowych powstań.
Jeże·li uświadomimy sobie istotę tamtego czasu, owe kilkadziesiąt tysięcy w sza·r ych mundurach nabierze zupełnie innego wymi1aru.
Czy.n zbrojny legionowy. Zarejestrujmy go w
narodowej pamięci. jako jeszcze jeden zryw
W3 \pcznych, przepełnionych
myślą o wolnej
Polsce.
(fragment przygotowanej
do ,druku książki „~iwy strzelca strój")

•
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ylko najstarsi pamiętają, co zostało
Łodzi z dawnych lat, gdy w 1945 r.
.
do miasta przyszłii wolność. Zagospodarowanie przestrzenne w zasadzie nie istniało. Mieliśmy zagęszczony
konglomerat budynków
przemysłowych i mieszkalnych,
wąskie
ulice,
brak wodociągów i kanalizacji, setki dymiących
kominów. I szczerze mówiąc, dopiero w latach
siedemdziesiątych
nastąpiły w
tej dziedzinie
pewne korzystne zmiany. Nie były to jednak
zmiany na skalę potrzeb, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Ba, nawet uchwała
RN MŁ z 23.IV.1985 r. w sprawie działań na
lata 19~5-1990 na rzecz ochrony środowiska
nie doczekała się pełÓej realizacji. Radykalnej
poprawy nie widać, chociaż poważnym ostrzeżeniem były głosy
padające
na konferencji
naukowej nt. wpływu aglomeracji przemyslowych na środowisko człowieka na przykładzie
makroregionu łódzkiego,· której głównym organizatorem był Komitet Międzyuczelniany ZSL

T

w

Łodzi.

się środkom masowego przekazu, że
tylko sytuacje ekstremalne, najgorsze, najtragiczniejsze. Wszyscy ponoć gonią za
tanią sensacją, aby straszyć i przygnębiać ludzi, a w konsekwencji to, co się ukazuje w
eazetach, radiu i telewizji, jest dezinformacją,
a nie informacją. No cóż, faktem jest, że wszyscy mówimy o skutkach, nikt natomiast nie
zajmuje się usuwaniem przyczyn ani profilaktyką, a przecież zagrożenie środowiska leży w
źródłach jego powstawania. Trzeba sobie
bowiem uzmysłowić, że za stan środowiska nie
odpowiada
WYłącznie
Wy.dział
Ochrony
Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii.
Wydaje się, iż w obecnej sytuacji dyrektor teeo wydziału ma najcięższe życie, nie znajduje
bowiem sprzymierzeńców w innych wydziałach UMŁ. Być może jest to smutna
prawda,
ale właśnie na tym polu następuje szczególne
•kłócenie interesów, toteż
jedynym sojusznikiem mogą tu byó Wydział Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Wydział Rolnictwa, chocia.i »kie np. rolnict~o samo w sobie stanowi zagrożenie dla środowiska
Skoro jednak 1aamy rzecz traktować poważ
me, to powiedzmy uczciwie, iż nie ma możli
wości, aby wszystko naraz w Łodzi poprawić.
Trzeba się zająć przede wszystkim tym, co decyduje o życiu miasta, sprawami priorytetowymi, a do tych należy bez wątpienia

Zarzuca

pokazują

zaopatrzenie w
Okazuje

się,

wodę

że

mamy

w Polsce. Tak, bo pijemy

najlepszą wodę pitną
mieszankę wód pod-

ziemnych i uzdatnionej wody rzecznej. 70 proc.
zużycia stanowi woda z Pilicy, 30 proc.
zaś
wody podziemne zlokalizowane w województwie łódzkim. Użytkownicy
wprawdzie
nie
twierdzą, że ich woda jest najwspanialsza, ale
gdyby nawet tak było, to szczęście nie może
trwać wiecznie.
Deficyt dobowy wody rosrue i będzie
wzrastać. Od 120 lat ludność 1 rozwijający się
przemysł łódzki korzystały
wyłącznie
z wód
podziemnych. Doprowadziło to do naruszania
równowagi w zasobach wód. W centrum łódz
kiej depresji górnokredowej zwierciadło wody
obniż3>ło się o około 70 metrów, a więc poniżej dopuszczalnego poziomu chroniącego przed
zaburzeniami w dopływie wody. A ponieważ
studnie, w liczbie 4000, były na dodatek niekorzystnie rozmieszczone, generalnie zmmeJ•zyła się !eh wydajność,
przy czym wiele po
prostu wyschło.
Dlatego też w latach 1973-78 trzeba było
oddać do użytku pierwszy etap wodociągu Sulejów - Łódź. Mimo tego deficyt wody rósł ,
przybywało bowiem zakładów przemysłowych i
wielkich osiedli mieszkaniowych. Władze miasta występowały wielokrotnie o rozpoczęcie n
etapu budowy wodociągu z Pilicy, lecz . inwestycja ta nie weszła do NPSG na lata 1986-1990, jako inwestycja centralna.
No i teraz musimy soble uświadomić,
co
nam grozi. Otóż deficyt wody w Łodzi sięgnie
w 1990 r. mniej więcej 163 tys. m. sześc. na
dobę, a w 1995 r. wzrośnie do ok. 260 tys. m.
sześc. na dobę. A ponieważ budowa wodocią
gu z Pilicy potrwa ok. 10 lat, trzeba ją zacząć
jak najwcześniej, aby uniknąć tragedii. Stąd
też prezydent Łodzi zwrócił się do premiera, aby budowę rozpocząć już w 1989 r„ jako inwestycję centralilą.

Póki co, jak to mówią, władze miejskie roco mogą, własnymi środkami, aby podreperować nieco stan zaopatrzenia w wodę.
W
tym celu rozbudowano i zmodernizowano komunalne ujęcie wód podziemnych, m.in. wodociągi „żabieniec", „Teofilów" i „Centralna".
Ponadto sieć wodociągowa w miastach woj.
łódzkiego wzrosła z 778 km w 1976 r. do 1032
km w roku 1986. Zwodociągowano też, jak się
to brzydko mówi, 60 wsi, a
jeśli do 1990 r.
dojdzie drugie tyle, to zaspokoi się potrzeby w
tym zakresie w ok. 40 proc.
To, że w ' naszych mieszkaniach leci jeszcze
coś z
kranów, zawdzięczamy racjonowaniu
wody dla
przemysłu i ograniczeniu
poboru
przez fabryki wód podziemnych. W sumie w
za!dadach przemysłoWYch pracu,ie 213 instalacji zamkniętego obiegu wody lub wtórnego jej
wykorzystania.
Nikomu nie należy życzyć, aby pił wodę odnawianą ze ścieków. Ale technologia
ta już
jest znana i praktykowana. i Łodzi także to
grozi. Aby tego uniknąć, a przynajmniej odłożyć to do XXI w.,
szczególnego znaczenia
nabiera dziś
bią,

powej Oczyszczalni Scieków, która rozwiązała
by w 90 proc. ten problem. A nie jest to wyłącznie problem lokalny, bo zatruwając Ner i
Bzurę, zatruwamy Polskę.
Wyjątkowo toksyczne zanieczyszczenie Bzury
to nie tylko brak wody pitnej w całym jej
biegu (166 km), ale i niemożność nawodnienia
ok. 50 tys. ha użytków rolnych. To także degradacja i niszczenie użytków zielonych przez
trujące wylewy.
Ner z kolei to cuchnący, beztlenowy kanał o
dług. 122 km. Zagrożenie dla rzeki Warty, a
tym samym dla wodociągów Konina i Pozna- nia, kanału Warta - Gopło i Noteci.'
Tymczasem budowa GOS znalazła się w zastoju. Prezydent Łodzi występował do Komisji
Planowania o wykorzystanie limitu dewiz na
zakup materiałów antykorozyjnych. Najpierw
miały to być specjalne żywice , potem
oltazało
się, że potrzebne są glazury. KŁ PZPR zwracał się do wicepremiera o skierowanie na budowę GOS specjalistycznego wykonawstwa spoza granic województwa i o stałe dostawy materiałów i urzadzeń.
No i jest tak, że są już miliardy złotówek,
nie ma natomiast głównego wykonawcy, a .za
te pieniądze nie ma po prostu co kupić . I
jeśli ten zestaw materiałów i
urządzeń
nie
znajdzie się w zamówieniu rządowym, to sprawa nie r11Szy z miejsca.
A tu trzeba już budować oczyszczalnie ście-

To

stało się już sprawą życia

lub

obcy teren, zleca~ prace ochroniarskie naukow- ·
com z Wrocławia i Krakowa.
Ratujemy się więc, jak możemy, lecz aby
żyć; potrzebna jest nie tylko woda. Potrzebne
jest jeszcze trochę słońca, a przede wszystkim zdrowe

powietrze
Gdy z krajobrazu miasta znikają setki dykominów, tym bardziej razi i denerwuje jeden dymiący kopciuch. A jeszcze bardziej denerwuje śledztwo prowadzone- przez
telewizję
warszawską
w sprawie kotłowni
„Delty". Wychodzi na to, że w Łodzi nikt się
nie liczy z samorządem, radni są bezradni, a
prezydent ubezwłasnowolniony. Nikt bowiem
nie raczył powiedzteć, że sprawa zamknięcia
· kotłowni „Delty" ciągnęła się prze"! lat<1 , ponieważ prndukcja tego zakładu miała bardzo
ważne znacze•nie.
Komin „Delty" już nie dymi, teraz kolej na
Lódzką Fabrykę Mebli,
która chciałaby si ę
podłączyć do ciepłowni miejskiej.
Ale czym
wówczas ogrzeje się mieszkania?
W latach 1985-87 zlikwidowano w Lodzi 10
lokalnych kotłowni c.o. oraz ok. 250 palenisk
domowych na Widzewie, a także 2 kotłownie
przemysłowe, „Polmosu" i „Ariadny". Vv wyniku budowy EC-III w ZPB „Boruta" i zainstalowaniu tam elektrofiltrów, cio 1990 r. piamiących

śmierci!

Niebezpieczeństwo

czyha
na nas w powietrzu, wodzie

• na z1em1·
• •
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ków w Głownie, Strykowie i Ozorkowie. Nie
dość tego. Więcej wodociągów wiejskich to konieczność odprowadzenia i oczyszczenia
ście
ków ze wsi. Jeżeli, na przykład, nie skanalizuje się Rzgowa i nie odprowadzi 'ścieków kolektorem do GOS, co na razie jest niemożli
we, trzeba jak najszybciej zbudować tam oczyszczalnię. Sprawa jest na etapie dokumentacji.
Gdyby nie posunęła się do przodu, wkrótce
szlag trafi ostatni odcinek czystego Neru, hodowlę karpi w Gospodarzu
i Stawy Stefań
skiego.
To samo zresztą dotyczy Pabianic. Wprawd~ie dwa tamtejsze zakłady „Pamotex" i
„Srodki Opatrunkowe" - podjęły się budowy
oczyszczalni, ale rzeka Dobrzynka nadal będzie
barwna i cuchnąca, bo największym trucicielem jest pabianicka „Polfa".
Najgorsze, że tam, gdzie od dawna fun]\cjgnują wodociągi, stare studnie zamienia się .w
szamba. Od 1975 r. nadzór budowlany funkcjonuje na tej zasadzie, że budynek i towarzyszące mu urządzenia sanitarne . sprawdza
się
po włączeniu ich do eksploatacji. Można więc
zbudować nieszczelne szambo, zeby nie
wywozić za często nieczystości, i z głowy. A potem chłopi skarżą ::.ię, że w rowach melloracyjnych płynie coś cuchnącego .
Członków Komisji Ochrony Srodowiska . WK
ZSL w Łodzi pewnie to zdenerwuje, podobnie
zresztą jak zarzut, że chłopi zatruwają środo
wisko nie przestrzegając terminów agrotechnicznych. Ano, rolnicy wysiewają nawozy i
środki chmiczne wtedy, kiedy mogą je kupić.
A gdy zamówią usługę w SKR, ta wykonuje
ją w dwa tygodnie po terminie, a na dodatek
nie· wiadomo, co za świństwo sypie na chłop
skim polu.
Najsmutniejsze jednak jest to, że cierpimy
za bezmyślność decydentów, którzy wykroili
nam województwo o rozmiarach większego
pegeeru. I teraz jest tak, - że Władze łódzkie
muszą płacić miliony za konserwację zbiornika
sulejowskiego, na którego dnie rosną na potęgę
szkodliwe mikroorganizmy zatruwające wodę
dla Łodzi. Ba, wskutek zanieczyszczeń przemyslowych i rolniczych pogarsza się stan wody w
Sulejowie, bo zagro:ione jest całe zlewisko w
górnym biegu Pilicy. Aby mieć czystą wodę.
Łódź musi się martwić o to, co się dzieje w
innym województwie. Musi płacić i chronić

nuje się zamknięcie
tłowni. Najtrudniej

w Zgierzu 14 lokalnych kojest w Pabianicach, gdzie
zadymienie zmniejszy się dopiero po 1990 r. , o
ile do tego czasu rozbuduje się ciepł0wnię
miejską.

W centrum Lodzi będą musiały pozostać lo- kalne kotłownie, poniewa:i wyczerpał się bilans ciepłowniczy miasta. W planie jest likwidacja EC-I oraz budowa
EC-V, ale dopiero
po 2000 r. Tak więc nadal centrum miasta
stanowi obszar o przekroczonej normie opadu
pyłu, przy czym w rejonie EC-II rocznie spada na kilometr kw. 800 ton pyłów . Wolne od
przekroczeń tych norm są tylko tereny wiejskie.
Ponadto, wskutek zasiarczenia węgla , notuje się tu i ówdzie nadmierne stężenie dwutlenku siarki, a w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych

występują

przekroczenia norm

stęże

nia tlenku węgla.
Nie jest dobrze, ale stref ochronnych także
nie można tworzyć, bo wówczas zamraża si.ę
tereny miejskie, archttekci biją na alarm, że
nie ma gdzie budować, i zaczyna się ·ekspansja
miasta na tereny rolnicze. Jak nie kijem go,
to pałą.
A gdzie wysypywać lysiące ton popiołów?
Do województw ościennych nas nie wpuszczą .
Narzekamy przy tym na brak materiałów budowlanych, a przecież taka „Kurzawka" przy
ul. Wieniawskiego produkuje je z pyłów elektrociepłowni im. Włodzimierza Lenina,
przerabiając 30 proc. tych pyłów.
Dlaczego istnieje
tylko jedna taka fabryka „domów z dymu"?
W Łodzi szerzą się choroby dróg oddechowych, wysoka jest umieralność niemowląt. Czy
dzieje się tak pod wpływem skażenia środowis
ka? Lekarze nie potrafią odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ od lat nie prowadzi się badań pod tym kątem. Gdyby dyrektor Wydziału
Ochrony Srodowiska znal źródła tych chorób,
miałby prawo zlikwidować
te źródła. Może
więc nie zaleca się prowadzenia badań, aby nie
zamykać szkodliwych dla zdrowia fabryk?
· Rosną kary za zanieczyszczenia środowiska,
w ostatnich dwóch latach ściągniąto ich za 4,5
mld złotych. I nikt, cholera, nie przychodzi po
te pieniądze. Bo . na co komu pieniądze, skoro
nie ma za nie co kupić? Fabryka w Końskich
zrezygnowała nawet z produkcji najprostszych
urządzeń odpylających typu „Cyklon",

6

ODGŁOSY

góra odpadów
Każda akcja typu „Po:;esja" czy
„POolt:Ą:rekĄ
powoduje, iż przybywa nam dzikich wysypisk
śmieci, Bo jak oni sypną ci mandat, ty wywozisz cichcem wszelkie świństwo i zsypujesz do
rowu, do zagajnika, nawet na zaniedbany
cmentarz. Nic, tylko zgrzytać zębami i przeklinać tych, co zafundowali nam takie wielkie
województwo. Nie ma gdzie wywozić odpadów,
toteż aby na terenie miasta zlokalizować
wysypiska, przyłącza się do Łodzi wieś Laskowice i Nowosolną. Bo takie wysypiska, jak zamknięte już, w Józefowie, czy też przy ul. Marmurowej, ostatnio zaś w 'Nowosolnej, funkcjonują nielegalnie, na wariackich papierach; Odpady składa się tam w· miejscu i w sposób
nie zabezpieczający środowiska przed ich szkodliwym wpływem i wbrew warunkom określo
nym przez służby ochrony środowiska i slużby
sanitarne. Jeśli skażeniu ulegną wody podziemne, grozi nam klęska ekologiczna.
To, że dusimy się w śmieciach , niektórzy
tłumaczą opornością ludności Pałczewa. A przecież tamtejsi chłopi postawili baryk_ady broniąc
się nie tylko przed przyjem11ościami, jakie daje towarzystwo wielkiego wrsypiska. Oni bronią przyrody, źródeł czystej wady.
Wysypisko musi jednak tam być, na jego
budowę w latach 1988-1990 przeznacza się ponad 220 mln złotych. To bardzo dobrze, tylko
trochę za późno. Gdyby tam wcześniej zbudowano bezpieczne dojazdy, gdyby przed dziesięciu laty posadzono pasy drzew i postawiono
właściwe ogrodzenia, które
chroniłyby
przed
zapachem i roznoszeniem śmieci, gdyby wreszcie wyłożono folią ściany i wybetonowano dno,
co zabeŁpieczałoby glebę i wody przed skaże
niem, ·nie byłoby dzisiaj problemu barykad.
Tymczasem zagrożeniem stają się już nie
tylko miejskie odpady komunalne. Problemem
staje się usuwanie odpadów stałych z terenów
wiejskich. Dlatego też z inicjatywy Wydziału
Ochrony Srodowiska w Gminie· Stryków rozpoczęto kontenerową wywózkę śmieci na wysypisko gminne. Z podobnym zamiarem wystąpiły
także gminy Zgierz i Głowno. Być może pomoże to w jakiś sposób w likwidacji plagi dzikich wysypisk.
Ale wolne tereny kurczą się, toteż w niedalekiej przyszłości nie pozostanie nam nic innego, jak spalanie odpadów komunalnych, przeróbka chemiczna lub kompostowanie, Sprawa
idzie jak z kamienia, gdyż w grę wchodzą
ciężkie pieniądze, i to w walutach obcych. Ale
chodzi także o ratunek dla całej aglomeracji.
Maszyny i urządzenia do utylizacji są szalenie drogie, niemniej jednak prowadzi się
już rozmowy w sprawie uruchomienia kompostowni oraz budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Łodzi. Kompostownia ma być oparta o technologię zagraniczną firmy „Dano"
lub firmy angielskiej
„Tollemacke".
Abyśmy jednak nie zadusili się we własnych
smieciach, musimy zadbać o naturalnego soJusznika, który pomoże nam przetrwać. A tym
sojusznikiem jest otaczająca nas przyroda, w

szczególności zaś

zieleń

Na terenie województwa w praktyce wyczerpano istniejące możliwości w zakresie ustanowienia parków wiejskich (łącznie 36 obiektów)
i stref chronio1:1~go krajobrazu o pow. 35 tys.
ha. Karygodny
wydaje się przy tym fakt, że
każdej regulacji rzeki towanyszy masowy wyrąb nadbrzeżnych olch, brzóz, wierzb, wikliny.
Dopóki na zieleń miejską będzie skapywać
marny grosz z Wydziału Gospodarki Komunalnej, upadną parki miejskie. Jeśli nie zlikwiduje się „Lunaparku", zniszczeniu ulegnie park
na Zdrowiu. A jak ma ratować parki miejskie naczelnik gminy, kiedy nie ma pieniędzy,
ludzi, ani narzędzi? Ortodoksi twierdzą, że najlepiej oddać parki byłym właścicielom.
Kto
wie, może zbyt pochopnie wesżliśmy w socjalizm łamiąc parkowe parkany? Może by tak
oddać parki w ajencję i wrócić do parkanów?
Brać opłaty za relaks, a na dodatek, jak dawniej, zatrudniać dozorców z kołatką lub gwizdkiem?
No cóż, każdy sposób na ratunek jest dobry,
a cel uświęca środki. Szkoda tylko, że bez
przerwy wychodzi nam bokiem podział administracyjny z 1975 r. Oto przygotowany przez
Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody
projekt
parku krajobrazowego rejonu górnej Moszczenicy trzeba odłożyć do lamusa, ponieważ park
ów powinien obejmować kompleksowo teren,
na którym występują podobne rośliny, cenne
gatunki drzew, fauna itp. Sęk w tym, że znaczna część tego kompleksu krajobrazowego leży w województwie skierniewickim, które
nie
zgodziło się na włączenie w granice łódzkiego
parku swoich zachodnich rubieży. Wojewódzki
konserwator przyrody z Łodzi musiał więc uznać, iż nie ma sensu tworzyć miniparku, który na dodatek przetnie wkrótce autostrada Pół
noc-'Południe. Ale jest
nadzieja że coś się
zmieni, bo po 1990 r. mają nastąpić nowe korekty w granicach między województwami.
Daj Boże i panie premierze, aby słowo ciałem
się stało i Łódź miała wreszcie czym pooddychać.

Ochrona środowiska stała się dziś sprawą
życia i śmierci. Nie znaczy to jednak, że należy zaqi.knąć oczy, by nie ujrzeć widma apokalipsy, opu~cić ręce i pogrążyć się w krańco
wym pesymizmie. Wszyscy przyczyniamy się
po trosze do stwarzania sobie piekła na ziemi,
toteż sama „góra" nie będzie odpowiadać za
warunki, w jakich przyjdzie nam żyć. Odpowiadamy za to wszyscy. A władze niech się
starają, i to szybko, aby wszędzie na szczeblu
podstawowym zaczęły działać dobtze zorganizowane słu:iby ochrony środowiska, w każ
dym miasteczku i gminie. Jeśli rady narodowe będą bogatsze i bardziej samodzielne, zv.aj-

ochrona wód
Maleńkie województwo łódzkie leży na
tzw.
wododziale: co spn wia, że praktycznie brak
jest tutaj zasobów wód powierzchniowych,
które dałoby się wykorzystać do celów pitnych lub przemysłowych, jak też rekreacyjnych czy hodowlanych. Mimo to w latach
1976-1987 udało się wybudować 85 takich
zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni
497 ha. I nadal się je buduje. W Strykowie i w
Dobrej na rzece Moszczenicy, na Mrodze w
Głownie, no i wiele stawów rybnych w Bał
dowie i u innych rolników.
Aby jednak zbiorniki retencyjne spełniały
właściwie swoją rolę , niezbędna jest regulacja
i czystość rzek, a tutaj pozostało jeszcze wiele
do irobienia. O ile regulacja Jeży w granicach
możliwości , o tyle utrzymanie
czystości
jest
sprawą wielce trudną. Bo ochrona wód moie
być zapewniona tylko przez uruchomienie Gru-

Ale to nie wszystko. Bo czyste powietrze i
podziemne źródła wody możemy także stracić
i to z innego powodu. Mogą ulec zatruciu, gdy
zasypie nas

dą środki

na

ochronę środowiska,

na propaw tej materii, a wówćzas i na naszym podwórk\1 zaś
wieci jeszcze słońce i pobudzi do życia zmargandę

i

działalność

wychowawczą

twiałą ziemię.

l'oto: t!:rzegorz

Ga.l4si1\s1cł

•
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kłerownłczka na:
biurko, klucz, to już

nmtnłenhl;
było.

Pamiętała jednak Teresa
Stefańska, że zapakowano
książki do 157 worków,
5970 - w języku

hebrajskim i jidisz, w
9 workach 529 książek
innych, 9 worków z
makulaturą i jeden
z dokumentami.

XlłęgOEbłór trzeb&
Biblłoteka

&ntowd.

im. Ludwika

Waryń

skiego nie chciała przyjąć całe
go zbioru judaiców, tylko poszczególne tomy, gdyż nie pozwala na to brak miejsca. To .
samo Muzeum Historii Miasta. \'
Łodzi. Zainteresowanie księgo- ·
zbiorem i to mocne zainteresowanie w·ykazuje Towarzystwo
Społ.-Kult. Żydów.

Znalazłyby

i pomieszczenia. Tylko do
kogo z tym iść? Jest bowiem
obawa, że sprawa
będzie się
ciągnąć miesiącami.
Dlaczego?
Konrad Turowski podał naczelnikom Sródmieścia personalia
i numer telefonu znawcy języ
ków hebrajskiego i jidisz, gdyż
on
wyraził
zainteresowanie
księgami. Do dziś nikt się
z
nim nie skontaktował. Dlatego!
się

- Książki te wraz z meblami - powiedziała przewieziono do jakiejś piwnicy.
Pięknie. Przez 12 lat stały
w nie wietrzonym mieszkaniu,
teraz wsadzono je do piwnicy.
Zmiany temperatury 1 wilgotności spowodują, że w błyska
Niefrasobliwość też musi
wicznym tempie mogą zbutwieć.
mieć jakieś granice.
A
według
przewodniczącego
Kongregacji Wyznania MojZePodobno jeden z wiceprezyszowego w Lodzi,
najstarsza
dentów miasta powołał
speksięga w zbiorach rabina
M.
cjalną komisję, która
zbada ć
ma 1100 lat. Kongregacje: łódz
ma
prawidłowość
przebiegu
ka i warszawska odmówiły jednak, z sobie znanych powo- , eksmisji i ustalić ewentualnych
winnych. Wielka szkoda, że kodów, asysty przy eksmitowaniu
misje powołuje się, gdy błędy
dobytku z mieszkania rabina.
już zostały popełnione, a
nie
Idziemy do Wydziału Kultury
przed ich pope4:ńieniem. Nawe•
I Sztuki Urzędµ Miasta Łodzi,
jeśli znajdą się winni (a mo:z„
którego przedstawiciel ró\?'nież
za pół roku już się o wszystzaangażowany był w tę
kompromitującą sprawę.
Ale za- kim zapomni?), nic nie naprawi
angażowany pozytywnie.
Pahi szkód i nie odbuduje tak łatwo
kustosz, specjalista ds. konser- zaufania do poczynań przedstawicieli władzy.
wacji i dokumentacji zabytków
Nie chcę mówić rzeczy oczy- Anna Teodorczyk okrewist~ch: o kilkusetletniej traśla ją krótko: „skandal!". Módycji, o wspólnocie historyczwi, iż w czasie wstępnych, kilnej Żydów i Polaków, o wspólkunastominutowych
oględz.in
nym tragizmie ostatniej wojny,
mieszkania przestrzegała:
o potrzebie wzajemnego
sza- Mieszkanie stało puste 12 cunku. W tak delikatnej malat, jeszcze dwa miesiące nikoterii potrzebne są raczej białe
go nie zbawią. Trzeba w tym
il."ekarwiezki
niż bubna be:mnyśl
czasie zinwentaryzować ' wszy- ność. I odpowiedni
ludzie.
stko, co znajduje się . we wnę
Zastanawialiśmy się w gronie
trzu.
znajomych, co lub kto może
Przestrogi zdazy się na nic.
stać za tak
rażącym
przejaSkutek ich był' taki, że gdy dowem arogancji,
lekceważenia
szło do właściwej eksmisji nienorm prawnych i poczucia bezdługo póżniej, nie powiadomiokarności. Wychodziło nam tylko
no Wydziału Kultury i Sztuki
jedno: głupota.
UML o
terll)inie.
Wydziału
Spraw Lokalowych UML zreszMAREK
tą też nie. Może uznano, że bę
KOPROWSKI
dą nadmiernie ·przeszkadzać?

K m zabrakło
, .
w
azn1

•

/

ze str. 1
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Naczelnik dzielnicy Lódź-Sród
mieśole, do którego poszliśmy
19 maja, naradzał się właśnie
w swoim gabinecie z trzema
zastępcamL

Narady takie nazyWane są
wdzieCZil'lie
.. kierownictrwem".
Przvieto nas. a iakże . kawą i
herbata. a mv. niewdziieczni.
zaczeliśmv

'Dvtania.

zadawać kłopotliwe
(D.2lień wcześniei do-

-----~----

---

ziano w odpowiednie mie jsce,
ale nikt niepowołany nie dowie
się gdzie. Naczelnik Jan Markiewicz obiecał nam, że zostaniemy zaproszeni, gdy komisyjnie spisywać się będzie zawartość worków. Trzymam za sło
wo.
Dowiedzieliśmy się, że
sądu o eksmisję
zapadł w 1976 roku, a więc

wyrok

wiedziałem
sie
w Urzędzie
Miasta. że człowiekiem od;po12 lat temu.
wiedziamvm i obecnym
przy
4
eksmisii surzetów z mieszkania
I
wtedy
wyjaśniliśmy
rozrabina ;est zastępca naczelnika
mówcom, że nie budzi naszych
dzielnicy, Aleksander Sowa. onajmniejszych wątpliwości zabecny na klierownictwie) . Po. sadność i konieczność działań
niewat
ukazała
sie iuż w
eksmisyjnych. Zastrzeżenia
i
.. Kurierze"
notatka Konrada
protest wzbudzają dwie okoliTurowskiego pt. .Skarbv na
czności.
śmietniku" opisuiaca owe skarPo pierwsze - cllaczego, w
bv. a wszvscv
znaliśmv
ie1
sytuacji niezaspokojonego głodu
treś.ć .
rozmowa nie wvmaga!a
mieszkaniowego, lokal stoi 12
wstępu . . Naczelnik Jan Markielat pusty?
wicz zapewniał na~ . że wvrzuPo drugie - karygodny spocon-0
istotnie same sm1ec!.
sób potraktowania mienia (tym
dwunast-0letni kurz i nvł i kto
bardziej że o wartości
archiw oii:óle na-0powiadał nam o walno-historycznej) człowieka,
rzekomych
skarbach. bzdura
który gdzieś tam przecież żyje?
iakaś i nieporozumienie.
NaA nawet gdyby nie żył, tak
czelnik Jan Markiewicz nie
się nie postępuje. l nieważne,
brał udziału w eksmisji: ciekaczy to Żyd, Turek, Eskimos
we skąd taka żelazn'l pewność
albo kelner. Dowiedzieliśmy się
biiaca z ;ego słów?
Prma„l
również, że akta sprawy znaj•weii:o szefa Aleksancler Sowa
dują się w biurku u kierownimówiąc. że Uesteśmv w mesczki Wydziału Spraw Lokalokim itt<>nie. to nowiem no mes'"Ych dzielnicy Sródmieście, ale
ku") znaleziono. owszem
ale
jest ona na zwolnieniu, biurko
wstydliwe śladv kob i ecości oazamknięte na klucz, a klucz ma
ni rabi;nowei j to wł q mie wszvprzy sobie.
stko. 1akie tam cenne rzecz:v?
Powiedziano nam, że pełno
Zdziwieniom nie bvło końca.
mocnikiem interesów Wawy M.
Powiedzi.alem wtedv że orzvustanowiono sądownie
Teresę
padek zrzadził iż ·mieszkam w
Stefańską z PGM
Łódź-Sród
tei samei ·kamienicy i cala svmieście. Teresa Stefańska
od
tuacie miałem nrawje orzed
razu zastrzegła, że jest pełno
oknami. widzi::iłem
grzPbalę, n
mocnikiem z urzędu, że dyrekw papierach koledzv też . zrotor PGM zlecił jej
przyjęcie
bton-0 zdiecia iest" .d rikumerita- funkcji tylko dlatego, że pracowala kiedyś w dziale czynszów i ocia. rzeczv cenne ; mniei cenrientowała się. jakie zadłużenie
ne są u ludzi.
Panowie n ie
obciąża lokal przy al. Kościusz
wvdawali sie orzekonan i.. na
ki. W roku 1984 wynosiło ono
wszelki wypadek zapewne za1.214.536 zł). Dodała, iż po raz
aoelowali do nas bv ze sorapierwszy w życiu obecna była
wy nie robić sensacti bv usooprzy egzekucji i nie zna się na
koić opinie oubliczna.
- Panowie, pomyślcie. kto tu
prawie, co, jak sądzę, powinno

naprawdę zrobił sensację?
zapytał Konrad ' ' Turowski
przecież · nie ja. Ja przyszedłem

na gotowe.
Odpowiedzialny za eksmisje;
Aleksander Sowa nie potrafi!
precyzyjnie określić , ·w i lu workach zapakowane są książki.
nie mówiąc o dokładnej ilości
samych książek; stwierdzono enigmatycznie, że dobytek wywie-
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Mówi: Jerzy Wieczorek
l\la pan w Zgierzu op1mę dziw aka i ekscentryka, być modlatego, że paraduje pan w pelerynie, na wzór artysty. okresu Młodej Polski, kiedy ten strój służył nieraz do u"r,ycia
mankame11tów garderoby. Czy chce pan w ten sposób podkreślić
swoją więź z artystowskimi ideałami ówczesnej sztuki?
- Nie pragnę utożsamiać się z epoką młodopolską, nie upra\Viam też kokieterii. Zawsze chcę by ć wierny sobie, swojej ży
ciowej filozofii i żeby mnie odbierano takim. jakim jestem w istocie. Uważam zresztą, że udaje mi si ę zachowywać twarz bez
względu na koniunktury i układ y .
- Wiem, że ucboclził pan powszechnie za nonkonformistę, za
człowieka, który potrafi „wygarnąć" właclzy i może dlatego niektórym wydało się zaskakujące pańskie przystąpienie do PRON.
- Nie powinno to być zaskakujące dla nikogo, kto znał moje
troski i niepokoje o losy kraju w dramatycznych latach 1980-1981. Jestem legalistą i nie poszedłem na żadne awantury ...
- Widząc tę mnogość różnorodnych prac, . które zapełniają,
oba pokoje od podłogi do sufitu, a nawet wiszą nad głową, w
przedpokoju - od dzieł własnych sztuki czystej do wytworów
użytkowych różnej proweniencji, jak choćby te setki
drewnianych łyżek, nie mogę oprzeć się zaciekawieniu pańskim zyciorysem artystycznym.„
- Zacząłem w 1937 r. od malarstwa, jeszcze jako uczeń zgier;.
skiego liceum ogólnokształcącego. Po przerwie wojennej koń
czyłem liceum plastyczne
Łodzi , ale prawie równolegle -chodziłem do wyższej szkoły plastycznej przy ul. Gabriela Narutowicza w Łodzi. Tu zaabsorbowała mnie najpierw grafika, potem
znów malarstwo i wcześnie zaczął się też krystalizować mój
pociąg do scenografii filmowej, w której szukałem własnych dróg
pod wpływem teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Swoje impresyjne spojrzenie na scenografię scharakteryzowałbym
jako dążność do uzupełniania treści dramatycznej filmu, nie zaś
na jej emocjonalnym „dublowaniu". Od początku zresztą. fascynował mnie film naukowy i mam w nim trochę swoich dokonań. Studiowałem zresztą już jako żonaty i dzieciaty, utrzymując się z nauczania rysunków w szkole podstawowej, a potem średniej. To tak najkróce j ...
- Coraz bardziej nie mogę wyjść z podziwu nad zgromadzonym tu pańskim dorobkiem, oprócz bowiem tysięcy rysunkjJw I
grafik, akwareli i pasteli, skatalogowanych przeróżnych. narzę
dzi, starodawnych tasaków itp. jest jeszcze choćby ten pokaźny
album, zawierający ty&iące akowskich nekrologów z całej Polski.
A z tego wszystkiego wynika, że umie pan pracować niez,..,-ykle
intensywnie i szybko.
- Z pewnością - tak. Proszę spojrzeć na rysunki nie istnieją
cych już domków zgierskich tkaczy, utrwalające wprawdzie rysy najbardziej charakterystyczne, ale . sporządzałem te prace w
tempie kilku na godzinę, a. n-g. z ogólnopolskich plenerów w
Ręcznie przywożę po kilkaset rysunków i akwarel
- Podobno nie ma prawie dnia, żeJ,.ly nie wędrował pan po
Zgierzu i okolicy w poszukiwaniu tematu, a zwykle w ślad za
informacją, że coś się dzieje, co należałoby utrwalić.
- Polska jest pięknym krajem, interesującym dla plastyka,
choćby ze względu na bogactwo form architektury, tej
choćby
najzwyklejszej, codziennej, z czego bardzo wiele, nieraz pochopnie spisuje się na straty z powodu nie zawsze braku środków,
- A Jak pan sobie radzi ze znanymi wszystkim trudnościami
zaopatrzenia w materiały, na co plastycy się uskarżają?
- Ja po prostu z wewnętrznego musu nie mogę przestać
pracować i działać, toteż nigdy nie zakładam rąk, rysując i malując na czym się da, czego dowodem jest ten cykl pasteli na
papierze pakowym .
- Potwierdza. pan przysłowie, że potrzeba jest matką
lazków, ale w to, co tu widzę musiał pan też władować ·si>oro
grosza, a niewiele czasu poświęca pan na zarobkowanie.
- Nie mam samochodu, nie przepijam zarobionych pieniędzy,
no i niewiele wydaj~ na osobiste potrzeby. Wracając do tł!matu
peleryny, a mam ich dwie - na zimę i cieplejszą porę, to łącz
nie z ciemnym strojem z najzwyklejszej tkaniny, który słuty
mi zamiast garnituru. stanowi to w sumie ubiór niekosztownv.
- Teraz już rozumiem, że to nie poza, ani fanaberia. Ale
wracając do pana prac, widzę
sporo poświęconych tematyce
patriotycznej, z uwzględnieniem okupacji i powstania warszawskiego co uzupełnia arcyciekawy księgozbiór.
- Zarówno ja, jak i moja, nie żyjąca już żona, działaliśmy w
konspiracji, byłem na tym terenie dówódcą tajnego harcerstwa
i tym samym wchodziłem w skład dowództwa rejonu Armii
Krajowej, sporządzałem systematyczne raporty o miejscowej sytuacji. .przekazywane wyżej.
.
- C9 mnie jeszcze zdumiewa, że znajduje pan czas na intensywną działalność społeczną na polu kultury, przysparzając
sobie swoim nieszablonowym i niepokornym działaniem nie samych tylko przyjaciół.
- Na miarę sił i możliwości , a zwłaszcza zdrowia (jestem po
zawałach) nie uchylam się od udzielania się społecznie. W Radzie Narodowej m. Łodzi przewodniczę zes połowi spraw muzeów,
zabytków i wystawiennictwa, jestem społecznym opiekunem zabytków w Zgierzu, członkiem głównej komisji selekcyjnej ceramiki i szkła przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, wchodzę w
skład zarządu Ogólnopolskiego Komitetu Ochrony Zabytkowych
Cmentarzy, przewodniczę też Radzie Seniora Artystów Plastyków w Łodzi.
-- Cz! w tak urozmaiconej działalności udało się pa.nu coś
wskorac - coś przeforsować, czemuś zapobiec?
- P~zyczyn~ł~m się do odrzucenia w interpelacji poselskiej
st~n?w1ska M1msterstwa Kultu ry w sprawie druku egzemplarzy
ks1ązek na trzech gatunkach papieru i w sprawie stosowania
zby~- wąskiego ~arginesu wewnętrznego książek, co sprawia, iż
częsc .t~kstu zmka z oczu po oprawie książki
- Widzę tu całą kolekcję medali i odznaczeń, z których wielu nie znam. Czy to pańskie?
. - Tak, moje i rzeczywiście nieraz mało znane. są wśród
me~ bowie_m yrzyzi:ia~~ nie ~ylko przez. władze PRL. Pozwolę
sobie wymi_emć wazmeJsze, . me t:i:le moze według ich rangi, ile
według moich. odczuć,_ a więc m.m. Polonia Restituta, Złoty
i
Sreb:_ny K~zyz _Zasługi, medal 1'.'olska Swojemu Obrońcy, Krzyż
Armu K~aJo"."eJ, medal Za Udział w Wojn~e Obronnej 1939 r„.
- Do'.''1edz1ałem się! że _kandyduje pan n:i. radnego do WRN
w Łod~1, znaczy. to, ze wierzy pan, iż rady nie będą bezradne.
- Juz od dłuzszeg~ czasu ~ie są, a teraz zwiększ~ją się ich
prerogatywy. Myślę, ze potrafiłbym z nich korzystać, gdybym
został wybrany.
-

że

w

wy.,_.

być podstawową
umiejętnoś
cią pełnomocnika cudzych interesów. Gdy zorientowała się. w
co ją wpakowano, w poniedziałek, 16 maja 1988 roku złoży
ła w sądzie kategoryczną rezygnację z funkcji
pełnomocnika.
Cała eksmisja przeprowadzona

została na zlecenie
śródmiej
skiego Wydziału Spraw Lokalowych, protokoł jest tamże, ale
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mówi MAREK PRYT, pełnomocnik ministra pracy i polityki socjalnej ds.
zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.

Wątpię, więc jestem,
miałem uwierzyć
piramid~ postępu,
Omegę I alfę,

A
W

że się nigdy nie myJU
Kto chce myśl mą gwałtem
Wcisnąć w strop mojej czasz' i

zatrudnienla.
- Wvd11:lały satrudnienia zalmufi\ 1lt1 dównie l>OŚred'nictwem i:>racy dla CM16b o nliszvch
k-welifiucjach. Poza ich kompetenciami
mieści 11• na przykład zatrudnienia nauczycieli. urzedników. niektórych grui:> Drawników. Co naj-

Wątpię, choć jestem.
Choć znowu mam wierzyć

W •Pokój szcz:egół I detal
W sprzeddy hurtowej,
że się nigdy nie mylił
Kto mylił się zawsze
Stawiając babki z piasku na tafli lodowej.

ważniejsze za.§ -

Zwątpię

gdy będę?
Czy gdy mnie nie będzie?
Co mnie trzyma w tej ziemi?
Przyjatń czy wrogowie?
Komu rękę mam podać?
Komu przeczyć słowem?
Kto nas wprzęga bez przerwy w

koło

kwadratowe?

Głośne książki

cę".

I eo 'PSD 'Pt'Ol)Onuje'P
Jeślł chodzi e oferty m-acy to
rzeczvwlśele niewiele tn.amy
1-

Matematyk prof. Gumbel

te za 3H morderstw

wyliczył

popełnionych

w

1921 roku,

przez niemiecką pi:awicę od 9 listopada 1918 ro1t1:1 wY~1e~o
oskarżonym kary 31 lat i trzech miesięcy w1ęz1en1a
łącznie . Natomiast za 13 morder!ltw politycznych
przypisanych lewicy, sądy wymierzyły .ka~: 8 wyroków śmierci oraz 176 lat I 10 m1es1ęcy wię
zienia łącznie.
Prze:i dziesiątki lat
rolą sądownictwa. O

w RFN nie. zajmowatl.? s~ę
udziale wymiaru_ ~prawiedl.1woścl w upadku Republiki Weimarsk1e1 am
me
wspominano w padręcznikach ezkolnych, .a.ni n1e
dyskutowano publicznie. Dopiero w:r.lot 1 upadi:k
byłego sędziego marynarki wojennej, po wojnie
prem.era
Badenii-Wirtembergii Hans~ Karla
Filbingera zmusiły do zastanowienia. Nic więc
dziwnego te kilka pozycji. kt6Te się na . temat
sądownictwa ukazało, bądź zostalo wznowionych
wzbudzllo du:!:e zainteresowanie.
Można uznać niemal ·za klasykę - pisz!\ ~ycy
- wznowioną po 20 latach k.siątkę
Bemr1eha
Banoovera i Elisabeth Dannover·Drueek: „Sądow·
nietwo polityczne 1918-1933" ,Jest to dresz~zo
wiec polityczny z przygnęblającvm zakończeniem.
Osądzano nazbyt często zamia.st czynów karal!1ycb
przekonania bewica, intel,ektualiści, robotnicy 1 artyści spotykali się wręa a' wrogoścll!l ' prawnili wi'~„

Hitler mógł być wydalony z Niemiec po ..puczu
Jistopadowvm w 1923 r .. ale sąd ori.ekl: „Wobec
ezłowieka , który tak czuje I myśli po
niemiecku
jak Hitler nie mogą mieć. zdaniem sądu . zastosowan ia prz~p lsy ustawy o ochronę republiki",
Wykładowca prawa karnego Inro Mu_,ller,
w
b i ążce „Potworni prawnicy", tet
dochodzi. ~o
wniosku :!:e to m. in. klasowy wymiar sprawiedliwości utorował nazistom drogę do władzy Wymiaru sprawiedl iwości nie trzeba było w 1933 roku
łamać. Większość ~dziów prokuratorów I u~
nlków s:J,dowych łączył antysemtty-zm I przekonanie
niemieclto-narodowe z nadzieja kariery I z uprzedzaiącym posłuszeństwem wobec władzy zwierzchniej Groteskowe nap;lnanle prawa kos~to~alo tycie tysiące ludzi Po wojnie tacy ~ędziow1e mogli
bez przeszkód wspinać się po drabinie kariery.
.. Fanatyk kary śmierci" jak mówili o nim iego
koledzy lmmerwahr Fraenkel, wstal w 1962 r.
prokuratorem ~eneralnvm RFN Znane są kariery
Globkego, Puvogla I Filbingera, tak Jak znana
jest rola wielu adwokatów. bardziej .prokuratorskirh" ni:!: prokuratorzy. o czym pisze inny autor
- Stefa.n Koenig w ksią:!:ce_ .,O służbie prawu" „.

M. B.
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obsługuja środo-

wiska lokalne. Moja zaś iurysdvk·
cja obefmuie t'ały kraj . Poza tvm
nie kieruje tvJklo biurem t>OŚrednictwa Dracy dla
absolwentów.
Jesteśmy także lak ll(dYbV terenowa stacją „wczesnee:o Mtrzetan!e".
Dane. które J>rZ&kazuiemv centrali 1łuża Podełmowanlu decvzil olanlstvcznych. dot:rcz•c:rch irkall
ł
kierunków . kształcenia w wyższych
uczelniach.
Czy nie ehod!)! jednak d6wn•le
o statnt:rczne u•t61nlenla? Bo tak
chyba mvśllł studenci twierd'zlłc. i:e
w biurze
pełnomocnika nie
ma
żadnych atrakcvlnvch ofert.
- Każdy absolwent może nrzviść
do mnie I "DOwiedzieć: „nanie lest
pan tu 'DO to. bv ml snaleźć wa-

1 ostatn·i~ architekci, 1>0dobnie lak socjolodzy, archeolodiv.
etnografowie absolwenci
nlekt6rych
filologii zachodonioeuroptllj·
skiich uniwersytet-u malą aktualnie
w około 50 proc. ' możliwość zatrudn·lenia zl!!odnie ze swoimi kwalifikacja.ml.
- Czy mo!emy wiec mówić o
bezrobociu w odniesieniu do absolwentów tych kierunków studiów?
- O bezrobociu na pewno nie.
Wszyscy bowiem znajduja zatrudhienie.
urzrnaimniej ze:odnie z
ooziomem wvkształcenia.
- Ostatnio ZSP
zaproponował
powołanie tariów pracy. Czy . nie
uważa i:>an. że noclwsża to dzia-

niony iako cześć składowa gospodarki narodowej która
też powinna korzystać z wvsokich kwalifikacji 11aszvch Inżynierów czy
ekonomistów Nasi absolwenci
tam przyzwoic ie wynairadzanl.
- Oczekuje pan ofert z ~ospo
dsrki nieuspołecznlonei?
- Również stamtąd Lecz oferty
te d'ochOdza do mnie bardzo rzadko Tylko <>koło dwudziestu absolwentów
Uniwersytetu I tyluż
Polttecbnilci zatrudnia sie co roku
bezpo.średnio Po studiach
\1\! l!Ospodarce nieusm;itecznionej.
- Być może
znacznie
więcej
chowa dyp!omv I zmienia kwalifikacje, dzięki czemu może uzyskakać znacznie wvższy
standard

- A pan ooszuai:uje ofert "Pracy
dla studentów'?
- Gdvbvśmv nie szukialł ofert to
nie miałbym at tylu propozycji
dla absolwentów.
- I Sił to nrol'"OzYcle r6żnorod
ne z całe1to kraiu?
- Dla inżvniera mechanika na
przykład Szczecin. Gd'vbY był on
iednak mitośniklem zetlarstwa lezioroweio propon,owałbvm malowniczv Rzesze! w Olsztyńskiem. Polonistki rozkochane w i6rach zapraszam w Nowosądecklie Czekaja
tam na a.bsolwent6w hotele "Pracown!cze.
kwste-ry
i:>rYwatne.
mieszkania zakładowe ł 1nółdziel·
cze
- I absolwenci t>rzyjmula tAl o·
ferty„.
- Trudno nambwić absolwenta
miesZkańca Łodzi do wyjazdu
w teren Na . onuszczenie mieisca
zamieszkania decvduie
sle tylko
około 5 nroe łodzian.
- Łatwo d'ecvdufa sie Jednak na
wv1azd 1 laralu
- Nie podzielałbym
tej opinii.
Jest to znikomv DrOcent. W tym
roku wylechało
z Unlwersvtetu
Łódzkieto około dziesieciu absolwent6w ostatnleto rocznika I nie
powiedziana leet. że nie wrócą do
Polski
- Wielu absolwentów poszukufe pracy w tzw.: sektorze nieu-

którzy nie widzą dla siebie Perspektyw w dotychczasowvm miel·
scu nracy. Młodzież absolwencka
chce natomiast w swel Podstawowej masie. pracować zll(odnie ze
zdobytymi kwalifikaciaml i poziomem wvk5ztałcenia.
- I sądzł nan. że fest to możliowe. aby absolwent
otrzvmał
ofertę Prac:v interesującą z iee:o
punktu wid.zenia (a nie oełnomoc
nika)?
- Pauperyzacja
Inteligenck ich
zawodów to dramat naszej obecnej sytuacji Różne sa teio Przyczyny - ekonomiczne. społeczne.
polltycZIIle. Krvzys
społeczno-to
snodarczy w iakim się znaleźl iś
my. unaocZIIllł iednak że tak dalej być nie' może.
Przez rząd
i:>rzygotowvwana iest reforma ołac .
wspiera iii wola oolitvczna Czekoa
nas w ogóle trudna I bolesna <>oeracja racionalizowania całel!o svstemu nracv Wbrew temu. co sadzą oesvmiścl bedZie ona udana .
- Mvśle. że studentów wesprze
ta optymistyczna w izja.

Dla wielu studentów zadanie chemicy,

-

pełoomocnika to zbednv obowiazek
DOśrednlczania w
ofertach
ktbre
studenci znajdują
sami.
Atrakcyjnej ur~y poszukuje
sie
naJczeklel w „układach nieoflclalnych". DOZA bm lstniela wydziały

talność Pełnomocnika?
- Jeszcze za wcześnie. by twier- żvcla.
d'Lić, że fest to konkurencja. Po- Na tzw. „handel pietruszką"
mysłów tee-o
rodzalu
było w 'decydują sie sfrustrowa11ł matistroi:>rzesuoścl klilka.
wie t d'łuższvm stażem pracY Ci.

trakcyjnych. Ale to dlatero.
te
zbieramv d6wnie Interesujące.
- Ma Pan liczne oferty z kuratori6w o.śwlatv
I wychowania.
A Jeśli
absolwenci
kierunków
na.uczyclelskllch szukala nracv PO·
za szknlnll'twem?
- Polonlst<>m
J>rononujemy
m.in.: biblioteki ł
wydawnictwa.
filologom
obcym na
przvkład
działy W&'DÓłnracy 1 zagranica
w
o.śrOdkacb badawczo-rozwoiowvch.
Jeżeli chodzi o inne kierunki uniwersvteckie to ostatnio zmnieisza się powoll liczba ofert dla
ekonomistów, choć finansistów cia·
gie brakuje. Dla orawników ma·my na przykład wiece1 oferl
z
prokuratur. lecz absolwenci wola
sądowoictwo. Absolwenci
kierunków politechnicznych · mal• wiek- społecznionym.
sze możliwości utrudnienia. choć
- Traktui• sekitor
Z bardzo olekaw11 I prekunsorską propozycjlł
na wakacyjne mi.etliące dl.a załóa łódzkich zakładów pracy wyatąpił Dslelnlcow1 Dom &ul·
. l.6df
dlJew Jest nf1J cykl plenerowvch
imprez, festynów pod nazwą .,Dwie godziny dla
załogi" Udział w nich brat będa r.ałog1 poszczególnych zakładów pracy. dl.a nich bowiem
są przygotowywane I dedykowane Onuuuzato·
rzy załot;rli tobie, iż niedzielne epotkan1a. oprócz funkcji rekreacy1nej I l.'OZrYWkowej. speł
nią role fn.teeruJ~• zało.gtS.
Na •pecialne ży-

czenie będą organlz.owane konkursy, które mają związ.ek z charakterem zakładu l 1ego produkcją. Tereny wokół widzewskiego amfiteatru,
bo tam b~ą odbywały się festyny, Z09taną n.a
teq CZSill zamienione na .botska I pl.ace. na których tn.OMa urządza<! 9PQrłiowe zabawy ł 11"1
rekreacyjne.
Dzletnioowy Dom Kulttlf'1 L6dt-Wldzew obiecuje wyeoką jakoś<! Imprez I fachowośc! "łJff
Ich organizowaniu. Swoje występy za;powtem;ie11 znani I lublM.I wy'konawcy z całego ~raju.
Wśród nich będzie Rwa Ilem. Grabna 8wlłala,
„Old Tlmen". „Sami swoi" 1 wtelu wte-tu lnJlych Oprócz łódzkich zespołów p!~nl t tal\ea
•,Ramam", „Polter'. ZlllDNllrlOftO do udziału

JOLANTA POL

•

n!eu11>0łecz-

francusk- arupę „DAX" oraz kilka innych z
Finlandii, Portugalii I Jueosławii. Wy-

Włoch.

stąpi takżM lubiany,
zwta&c-ui prrez panie,
Kasimlers Kowalłłd. ll'UPa „Super Gonzo" laureat twfet.nfowego li Przeglądu Grup Rockowych .,Garat 88" I „RMerwał"
Dl.a tych,
którzy \ubla pi06ellkl konen1amt tkw1ące w
kulturze naszego region•u, będą śp1ewal' 1 grać
kapele podwórkowe. a wśród nich „Balul'iarze",
„Lodzłanka''. „Konstantynowlacy", „Dobrzanie".
Amatorzy zespołów rew:iowyeh I tańców no-

woczeanyeh będą usatysfakcjonowani występa
mi „Krajek". ..Stonogi". „Misia" I leszcze kilku Innych, nie mniej popularnych Dl.a t.agorzałyeh 1łuchaezy audycji Korneliusza Pacud:v
i muzyki e&un.try śpiewa~ będą "Western Stan-

Kierownik tkalni pracujący dla burtuja, nle!akiego I.K. Poznańskiego wvmyśllł sobie w 1902 r„
że fabryka powinna mleć własną orkiestrę dęta.
Nazvwał się Pech I rzeczvwlścle na ooczatku fatum wisiało nad nowo Powstałym
ansamblem.
Mianowicie plerwszv kapelmlstn kapeli „od Poznańsj:lego' nle1akl Edward Dietrich, wo1skowv w
służbie carskiej . miał przvoblecane
wyna~rodze
nle za harówkę z mlątrzaml tkackimi z funduszu
parafialnego Jednak proboszcz kościoła §w Józefa ani mvślal trzymać darmoziada na plebań
skim fikcvinvm etacie.
Musiał go zastąpić rychło Albert Grasse, który
pobierał honorarium uciułane z dobrowolnycb ~kła
dek orkle!ltrantów. Bvło Ich naonczas dwudziestu
pięciu. Kapelmistrz czuł w powietrzu U etap reformy który miał nadeJść za 82 lata I dlate10
za oodstawę dochodów uznał prowadzenie orkiestry IO Pułku Artylerii w Zgierzu oraz orkiestry
mlej9kiet tego pięknego grodu. w którvm stał irarnlzonem tego oddział.
Członkowie orkiestry po latach ró:!:nvch
doświadczeń z ludiml, którvm obce byłv ideały amatorąklego ruchu kulturalnego. wreszcie oosta·
nowilt zagrać właścicielowi fabryki. Burtu1
nie
buri:uJ ale człek wrażllwv na punkl?le lrultury ro·
botnlczej - poczęqtował majątrów ~zampanem . a
potem zaofiarował Im tyle dóbr doczemych,
f;e
mieli prawo nie wierzyć własnym uszom. W za;-

„To Francuzy

grają"

mian stali się orkiestra fabryczną, strażacka zresztą . Od pierwszego me..:enasa :!ostali lakże mundury. że jak l.agral1 w Dornu Mistrzów rk.ickich
{dziś „T1voli"1 to ludzie tch ntto oozna11 1 oowtarzali do inudl.enla: „To Francuzv grają" .
Repertuar ork lestrv obejmował oprócz ilopularnych marszOw sporo uwertur do ..Halki" „ Wilhelma Tella'· czy ,Orfeusza w piekle" Ambit.ny orogram nie bez wołvwu pozostawał na dal•ze losy
współtworzących go ludzi z orkiestrą deta
od
Poznańsk 1ego" związane są losy rodziny
znanej
pianistki Barbarv Hesse-Bukowqlt1ei Otó2 jej oradz1adek Onufrv Hesse bvł tu kontrabasista
a
dziadek Karol - klarneciątą Syn Karola Hesse ~
Tadeuqz został orerwszvm klarnec1•tą
Zatrudnił
go w orkiestrze teatra/net dvrektor qceny Popularnei" - Józef Pilarqkl l'utai 'l'adeu'>2 Hess~ noznal statvątkt: Pannę BukoW'!kl\. a owocem ich
związku malżet\ą~\ego iest wla~n1e owa
słynna
pianistka Barbara Hesse Bukowska.
Dziś Zakładowa Orktestra Dęta przy ZPB im.
March,lewqkiego koncertuie l'.la liczn ych paradach
na wewnątrzfa brvcznych ulicach co stało ~ie już
ś ciśle przestrzeganą trad y cją: uświetnia swą obecnośc i ą tmprezv doroczne w postaci ., Swlęta Pietryny" czy Dni Kultury Robotniczej Nad sta!Yl?)
podnoszeniem kwallt ł kacji artvstvcznvch
czuwa
kapelmistrz R v ązard Góras,
zawodowy muzyk
Państwowej Filharmonii Lódzktej im. A. Rubinsteina. Orkiestra liczy 40 orkiestrantów I 10 werbl!stek.
Graja w niej pracownicy wielu fabryk oraz emervci Sa w niej weterani: J Szczepańo:ki - 62
lata ~rv ! B. Smolarek (51 l S- Ciba (32). B Tomczak (52) . K Mierv• (42) S Mll.rchewa (39) W.
Woinow!!ki i Cz Przvbvsz Na podątawie materiałów z ZDK
Poltex" przygntowal 1 do :!:yczeń
z okazji 85-lecta orkiestry przyłącza się

dard" .••Colorado" I "Texel".

Atr~i b~zie dużo, bardz<> dużo. Orkiestry

dft,e, ilu.zjon!~ct. parody~oi. lalkal'2A! I... można
jeueze tak bar&o długo. Jednym słowem: w

dwie l<>dziny dLa każdego coś miłego I i.n t@-

WŁODZIMIERZ
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zkraju ize świata • zkraju ize świata ~
W 1>iata rocznice śmierci Jerzeuo Andt7.eiewakie~o w Muzeum Literatury w Warszawie otwarto WYat,we rekopis6w l "Pamiatek 03obistych autora „Pooiołu I diamentu". Ek&oozycje zor~.a
nizowano "PrzJ' wsoółudziale córld
ni.9arza. AJ?ni~m! która nrZY tei
okazU 'DOWiedzlała: „Oiclec był
Dlnrzem I 1eito tycie 7lWiazane
było ściśle ze słowem . Nie ZaJWsze to .9łowo znaidował... Wtedy
cza.<1em malował. albo iak sam
mówił ».smarował« obrazki„." Jaki był dom. iakle domowe żveie?
„Ure~ulowane. Chociaż nuza rodzina była do~ć liczn·a - rodzice. dwóch braci t 1a - wnv.stko
•działo się« IY8tematyemie. Oieiee dawał 'Pt'ZV'kład:
'W9t&wal
wcześnie i do 'DOlud·nia Macowal.
Obiad. 'DO "Dołudnlu ll"lctura "Dt'Z'Vj.aciele, muzyka. Czasem kiflo
lub teatł'. ale nie lubił zbvt czesto wvchodz!c!:„ Oo l!lowv . bv mi
nie przyszło, aby wej~c! ~o pokoju, gdy pracował
(dop. MB)
Oiciec zawsze uwatał . że nisanie
fest cz:vnno~cla lntvmna. bardzo
:.motnicz•" C3" cz:vtał komuś

O DGŁOSY

Rozmawiała:

Dwie godziny dla... załogi

CÓRKA O OJCU

8

s"

•
z-kraju ze
i

świata

• z·kraju·i że · świata ··

•

traamentyf „N·ie. Jedyna oeoba.
która wezt9'ne1 moda ezytać to.
eo naolsał bvła moia mama: doDók!I tyła -orzenlavwała rekoPisY
na ma.sZYDle. Oiolec nieehebnie uż:vwał mlłMYfty, Pisał reeznle w
małych.
Hkolnvch
kaletach."
Skad czeroal ln.sPlraefe? „Nie 'DOtrafie 'DOWieckleć. 'P&mietam tylko.
że »IMie skaezac oo górach« pow„tał z ZU'Dełnle inne~o "DOmvsłu
- miała to być powieść o Leonardo
da Vt.ncim. Ale zawsze mówił. że
żeby zaczać "Qisać mual mieć tvtuł I zakończenie." Ulubione lektury? „PrZY ie~o taoozanie ie.st
o6łka, a na niei lmiażld. do któryeh lubił wraca~
Nad ~łowa
miał Balzaka. Tomuza Manna 1„.
kryminały."
Ulubione
dania?
„Sztuka mieea. makaron z ~
łem albo na odwrót - sliPinak. llOlonka. Nie clem!al rua-

leziono 11 obrazów o tematyce ELIZABETH TAYLOR
rellł!Unel nedzla
Petera Paula
Rubensa. Szczes;i:ólna
sensa~ie O ODCHUDZANIU
wzbudziło płótno uważane za bezpowrotnie zaltinione „Wiazd
Na 25t! stronach wvdanei nieChrystusa do Jerozolimv''.
dawno w Amervce ks i ażki słvn
na gwiazda opowiada
w iaki
sposób udało iei sie zrzucić nadNOWY DYREKTOR
wagę, która CZYniła z niei »wielkiego białe~o wieloryba«. Ponad
112-lebnł iponulairn:v a'k.~or Michael Piccoli stanal na czele Come- Połowa ksi ażlm dotvczv karierv
aktorskiei oraz koleinvch
mald ie Francaise, sce.n:v. ktqra
od źeństw a ta kże
licznvrh chorób
śmierci Jeana Le Poulairia była na które cierpiała. Taylor nie u~
pozbawiona kierownictwa. Kandv- krvwa równ ież
że orzez oewien
dature te wvsunat Fr?ncn'~ Mitterrand. Wcze§niej na to stanowi- czas bvła uzależniol'!a od alkoholu t środków narkotvzuiacvch . co
sko nrooonowano ucznia I urzv- również urzvczvniło sie do nad1aciela Le Poulaina 7manee:o ak- wagi - o czvm zresztą zamie„
tora Franolsa Hu.stera.
rza napisać bardziei szcz ee:ółowo
w następne; ksiake.
Aktorka.
która w ub. dwóch latach straciOPERA O KOLUMBIE
ła około 30 k~ "Podkreśla. że ;est
lłłdl 1DIU'Oł6w„."
obecnie szcześliwa .' e:dvż odzvsk~
ła wiare w siebie i »nie musi sie
swee:o lustra«.
Dl& 'llJl)amletnienia
SOO-lec!a wiecei wstvdzić
OBRAZY RUBENSA
odkr:vicia Amer:v'kt "Przez Krzysz- Ks i ażka iest utrzvm~na w lektofa Kolumba MetrO"OOlitan Opera k im, gawędzi a rsk i m stylu.
Podczas remontu zabvtkoweł!o zamówiła
u
amerVkańskie~o SLADAMI
kluztoru franciszkanów w stoli- komoo:zytora Philipa Glassa opet/f Peru Limie. MZ:V nrzebu- re. Jet światowa
Praoremiera PRADZIADKA
dowle iedne1 s sal natrdiono na odb~zie sle w 1992 r. i otworzy
Leningradzki teatr „EksperyNkntny Kh~ek. w którym 21fta.. urocz:vs-te obchody tel rocmlcv. ment" wystaw ił niedawno spek-
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'
oza wystaw.am ! (Andrzej
Smoczyński
- rysunek, Salon Sz.tu ki Współczesnej;
Andrzej Nowicki
dr zeworyt barwiony, Galeria Bałucka; Elżbieta Zd.yb
malar~two, Galeria 78 ; II Salon W101enny w O ś rodku Propagandy
Sz-tuki i preteks~
do osobnego opowiadania: Stanisław Fijałkowski
- graf ika Galeria S ztuki oraz malarstwo, Galeria 86), podczas tegarocznych lódzKich prezentacji
plastycznych pokazano też filmy .

Niewdele do 111!.edawna wi.edziano eji ewego dialog<u a t akże
stylu
św iecie o Mikołaju Erdmanie, zachowań byłoby
chy ba ist otna
nawet w Zw~ązku Radzieckim. a dyrektywą w real iz ac ji sztuk i, w
zwłaS1:cZa tam, zachował s ię
w duchu prze-raźl ~wi e serio, bez upamięci potomnych ułamkowy
i cieczkii w farsę.
wypaczony obraz jego dramaturgij.
Pełne
zahamowań
dojrzewan ie
Nie m iejsce tu rozwodzić s ię
o samobójczego postanowienia przez
tym szerzej. trzeba jednak ws.po- pozostającego bez pra.cy Podsiekalmnieć, iż „Samobójca", ukończo- nikowa, pod cor az silniejsza pren y przez autora w 1930 r. i blfaki sją otoczenia, pragnąc ego n a tvm
- zdawałoby s ię w y staw ienia ' desperackinn kr oku zbić swój k aw kraju. miał swoją prapremiere pitał zn al a zło w grze LEONA
Trzy filmy t\lacieja Lukowskiego - będące z ~ 
w Szwecji w
1969
r ., na roki CHAREWICZA wyra z na 1 ogół
razem iego pierwszymi film a m i o sztuc:~ -; po~ :
przed śmierc i a Erdmana.
przekonując y . c hoć n a
pocza tk u
więcone malarstwu
Wiesława Garbohnsk_ieg.o i
Nikt chyba n ie wie, k t óre ak u- prem ie rowego s pekitak lu
n iepoBenona Liberskiego oraz grafi ce Leszka R9zg1.
r a t fragmenty sztuk i uznane zo- t rzebn ie ad r es ował swo je
zachoNiech mi wybaczą autorzy wystaw, że tylko ich
do ocz ekiw ań
widowni.
wymieniłem, podobnie ja k la ureaci
II .~onu: . st ały w swoim czas ie za „n iepra- wau 1a
w omyśln e''. najpewn iej
chodziło wy raźnie sprag·n ionej zabawy. ZdeMarek Sławiński - Grand Prix, Piotr C1esielsk1
.ied.nak
o
w
y
mewę
całośc
i
.
Czy
_
docydowanie
w
k
ierunku
realisty ~z- 1 Nagroda, Ewa Stanisławska - II Nagroda-,
Elżbieta Zdyb III Nagroda, Iirystyna Matusiak
- Nagroda w dziale grafiki, Jolanta Wagner Nagroda w dziale rysunku, Dariusz Flet, Marluss
Korczak. Zbigniew Dudek - wyróżnienia.
.
Przy okazji: wystawa tegoroczna zdecydowarne
lepsza okazała się od I Salonu sprzed dwóch lat,
przede wszystkim w dzial·e malarsbwa.
Filmy M. Lukowsk;iego swędzą mnie jak uką
szenia komarów. Doprawdy
nie wiem dlaczego
scenairzysta I reżyser w jednej osobie r ozpoczyna
film „Re~vizyty Wiesława Garboliń skii ego" ma:
szerującą prze2· salę O środka Propagandy s.z t~k1
zawieszoną obraz,ami
tego malairzia,
golus1enką
'Panią? Nie potrafiłam rozszyfrować golizny,' która udaje, że odkurza obraz Ltberskiego (Benon
Liberski - nie tylko erotykia); mam też pretensje
brze ją ocen-iano? W c.o i w kó- ne j interpretac ji posfaci Marii, zado twórcy filmu, że nieprecyzyjnie
komentarz
go celowało jej ostrze? Z lektury harowane.i żony bohatera poszła
wpasował w obraz. Sł.owa, że w pracowni mat ekstu w „Dialogu", a więc po- EWA
WORYTKIEWlCZ, dzięki
larza (wspólnej - o czym się w koment!ll'ZJU nie
d obno l>stateczne.i wersji
a•utOII'S- czemu dał się w yraźnie
odczuć
mów!)
jest terat: gospodynią
żona artysty k iej, moiina by 'WlnO.lliĆ, że zarów- posmak grozy i o'kruc ieństwa ży
no w intencj i au.tora, jaki w na- ciowych warunków. Z loolei BOszym dzisiejszym rozumieni<u jest GUSŁA W SOCHNACKI, jako Ar isto porachunek nie tyle z pryncy- tarch Gołoszczapow, n ie
stron iac
n iamd nowego ustiroiu, ile z pani- od w y dobycia z postaci jej możli
żającymi moralnie i udręczając y - woś ci komediowych za:rys ował w
mi fizyc7lllie waorunkami by towa- m istrzowsko dopracowanej sy lwetnia s:lieroko pojętego
środowiska ce sugesty wny obraz degrengolady
mieszczańskiego,
obejm ującego rosyjskiego inteligeut a.
róWlil i eż inteligencję.
Główn ie z t ych t rzech ujęć b i ła
Jest to gorzka ocena intelektu al- gr oza syt uacji moralne j środow is
no-n10ral<n vch spustoszeń
w psy - ka, choć z pewnośc i ą szereg inchice
społeczefrstwa,
Żnamienne n ych ról. odiltających od, t ej kc>nbowiem, iż z całej galerii postaci. cepcii. zwracało na siebie uwal(ę
żadlnej nie można
by mmąć za w y:razisbościll. i
spójnośc i ą.
jak
świadomego wyraziciela wyższych zwłaszcza Serafimy, teści owe j boracH. chyba tylko nieobecnego i hatera ffiENA BURAWSKA,
Kr11łyna Liberska, zbyt' wy.przedza.ją pok,azywane mimochodem
wspomina;nego niela- czy popa
Jełdipija HENRYK
~ej obr.a.ey. Nie ma to większego =ozeniia d1a
kiego Fied'ię Pitun'ina., o czym - STASZEWSKI, lub obu zaciętych
tych, którzy znają twórczość zarówno Benon.a Lipó?Jniej.
rywalek!
Kleopatry
WANDA
berskiego ja'k i Krystyny Liberskiej, Lm ta inforMiarodajna dla odczytania i.rf,en- WIESZCZYCKA i Raisy - MAŁ
macja w ogóle nie jest
potr:liełma,
natomiast cli autora wydaje
mi się zastoso- GORZATA ROGACKA-WISNIEWdl.a tych, którzy by się zetknęli z tym malarwana lronwencj.a dialogu:
humo- SKA. Swieimy pantomimiczny 'ep i1twem za pośrednictwem filmu jest to dezin!orrystycme l)rzenika<n1e s ię biuoro- zod miał MARIUSZ S;'\NITERNIK
macja.
kratycznego żargonu i
wiecowej (Głuchoniemy).
Przy oglądaniu trizeciego ~ilmu „Trzy tematy
agitki z pretensionalnościa i napuMiałbym zastrzeżenia do drobLeszka Rózgi" też mia.lam kłopoty z początkiem.
szonym
patosem.
I
to
nie tY'1ko nych odstępstw -Od polskiel!o tekDo ~iś zresztą nie wdam, co tam robiła spaceruw
wypowiedziach
„reżimowca"
Jestu,
świadczącego o
doskonalvm
jąca pośród •zuwarów - traw nu1ystka, a wlepiogorkina. ale i Iud'zi stojących na słuchu scenicznym tłumaclki. Jak
ne z innej taśmy (kolorystyka)
najpierw wieuboczu lub wprost
w opozycji. wiadomo, „diabeł
kryje s i ę
w
wiórka potem lis dobiły mnie zupelnie.
Uchwycenie więc właściwej tona- S1Zczegółach" i nie
warto
było
Nie11zczę5cJem
dla tych trzech ekranowych interpretacji wy>k-onanych przez Macieja l..lukiowskie1110 parę miesięcy wcześniej - przy okazji otwarci.a bardzo starannie
Pll'Zygotowanej rewos,pektywicznej wystawy Jerzeg,o Krewczyka - pokazan1>
również tiłm o jego
twórczości. Fi1m ba.rdzo dobry. O iak<>śct Ulmu zadecydowalo zarówno malar.stwo pokazywane, jak i doskonały komenwz,
lctóreeo każde sławo, każde zdanie korespondowało z k-0.mpozycją i „wwartością"
k.ad!'u, niosąc
now11 info.rmaeję. Scenariusz do tego filmu napjMl.a UI\9ZUla Czartoryska.
Konbra.st między jej
pracą a dolronaniami Lukowskiego ogromny.
Maciej Lukowski nie zamierz.al ukawć i sko-

P

w

'\•

„kogla-mogla" - •Y'mbo-111
jau•
sk•romnych aspiracji bohatera zam ieniać na „Eier~konjak". osłab i 
ła też satyiryci:ny efekt „ideologicznego" wywodu Jegorki łGpa
tologi.czna pod'miaina „naukowego'
punktu widzenia, na .markBistowsk i'', itp.
Przecistawienie,
mimo
farsowych ciągot w I akcie. oslabiaiąc ych drapieżność sz t uk i. nabrało
scen icznyc h rumieńców w teatr aln ie pom yślan y m akcie II. od scen y
sty p y z udz i ałem niedoszłego n ieboszczyka. przez ·wytrzymane komed iowo. żalobne u.roczystoś c i
~
p i ęknie odśpiewaną panichida.
az
do zatrą cającej o „ absurd istnienia" f i nałowej wieści. iż ani i;a-

Pochwala dezercji?

0

z1,1 n ie

Na zdjęciu: Leon Charewicz, Irena Bura,._
ska i Ewa Worytkiew i cz
Foto: T11m9tew

oglądan y

Fiedia P itun in
na to, c-zego ocze:kiwano ·od Podsiekalni:kowa, kit6ry w yzdobył się

winął się śmierci.

Tu pragnienie przeż yc i a za każ
cenę, tam heroiczny 11est prot est u! Bo może „duch tch•nie, k~
dy c hce"„.?
dą

Prezentacje
plastyczne '88

JERZY
KWIECIŃSKI

•
Miktlłaj
Przekład

Erdman:
„Samobójca".
· Maryla Masłowska.
Reżyseria Marcel Kochańczyk,
;cenografia - Ewa Bloom-Kwhtkowska, muzyka Piotr Hertel.
P·r emiera 21 maja 88 r. w Teatrze
im. Jaracza.

całej

twórez-ości

Garbolińskiego,

Liber-

.itiego 1 Ró~i. Dokonał - miał do tego prawo
- autorskiej selekieii wątków, motywów; to znał:'l.Y chciał tego dokonać, o czym wiemy z koonentar.za zamieszczonego w k.atal·ogu wydanym z okazji pok;azu w Ośrodku Pr<>pagandv Sztuki: „Zamierzenia pt'ogramowe
przy wszystkich trzech
:fl1mach byly dosyć podobne. Ustawiane na linii
Kob i et a Mu z a A r ty ·s ta.
W twÓI\czości wszystkich tl'zech plastyków kobieta etanowi temat istotny jeżeli nie dominują
cy. Ona więc staŁa się
motywem pr:zewodnim,
muzą spełniającą funkcję łącznik.a między poszezególnymi obszarami twórczości (... ).
Kobieta żywa, k-0bieta modelka, kobieta muza,
kobieta z obrazu. rysunku ci:y grafiki pojawia się w
ty.di ftlmach jako coś oczywistego, jako stały łą
c:zmrk między światem Ukcjl aI1tysty.cznej, realnego ota~ziijącego świata i potrzeb czy inspiracji
nłowiek.a".

Szkoda. ze tylko z

autorskich
komentany ,
Maciej Lukowski chciał w
ty-0h filmach
Bardzo żaluję, że nie um·taiam tego
z samych
filmów. Filmów, w których wprawdzie pokazuje się obrazy,
nie zawsze zresztą najlepiej,
rozebrane do aktu
pani.;., ale nie pokazuje malarstwa, trywializuje
przy oka~jf motyw kobiety w tymże ma1arstwie.
Cala nadz;eja w tym, że krótki metra~ ma u nu
ltłe na,latwiejszą drogę do 'l'Ozpowszechniania,
dowiedziałam

się, co
Zl!JWTIZeć.
wycz:J"tać

KRYSTYNA
NAMYSLOWSKA

•
z

Coraz większą popularnością cieszą sit- w
Polsce odtwarzacze kompaktowe,
obdarzone
przez niektórych śmieszną nazwą - laserofon.
O dużym popycie na ten sprzęt świadczy niemal ustawiczny jego brak w sklepach Pewexu.
Z płytami odpowiednimi do tego typu sprzętu
jest podobnie. Lukę w zaopatrzeniu starają się
wypełnić różnego rodzaju „handlowcy" działa
jący głównie na bazarach przy
ulicy Zjazdowej i na „Górniaku", a ponieważ ceny płyt
kompaktowych są dosyć wysokie, bo oscylują
w granicach 25-30 tysięcy złotych nie wszyscy mogą sobie pozwolić na ich zakup. Z myślą o tych „biedniejszych" otwarto
w Łodzi
prywatne wypożyczalnie płyt kompaktowych.
Pierwsza z nich powstała
w styczniu tego
roku, mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 105,
a jej właścicielem jest Wojciech Fiwek. Wśród
zaledwie osiemdziesięciu płyt jakie znajdują
się w wypożyczalni,
największym
powodzeniem u klientów cieszą się Sting, Pink Floyd,
Pet Show Boys, The Cure. Ponieważ właści
ciele wypożyczalni nie mają stuprocentowej
pewności czy nie spotka ich los podobny
do
tego, jaki spotkał właścicieli wypożyczalni kaset magnetowidowych, boją się na razie inwestować duże kwoty w ",,interes", ale pan Fiwek mimo wszystko stale zwiększa ofertę i obiecuje, k niedługo będzie •
niego znacznie
więcej płyt.

Cą

wypoiyOHnie p~ jest drogie? et, któ-

zkraju i ze świata • kraju i ze świata • zkraju i ze świata •
pt.
„Byłam
szczęśliwa,
1zczęśliwa, szczęśliwa". Ten mo-

takl

Cale to wydarzenie r<>7lgrywalo si• w Kolumbii, gdzie rn~az

nodram oparty na WsPomniez~hodnieh
WYtwómi
niach Anny Dostojewskiej, żony więcej
pisarza, stał
się prawdziwym kręci swoje filmy
a
względu
wydarzeniem artystyCZllym, bo- na wspaniał14 1>1'ZY!'od1t i kowiem spektakl uzupełniony zorzystne warunki flnaMowe. Lecz
stał wystąpieniem Dmitrija Dostojewskiego,
prawnuka
twórcy sprawa Franco Nero nie była
„Zbrodni i kary" . Jest on z za- pierwszą S'l)rawą. o ojcostwo. Powodu technikiem radiowym, lecz dobną wytoczono innemu 1lnaz zamiłowania - poszukiwaczem nemu aktorowi
amerykań.Slkiemu
literaokich archiwaliów. Jak sam
Robertowi de Niro. który powyznał jest obecnie na tropie rękopisu
„Braci
Karamazow" , znał tam piękmJ Hinduskę
na
który ongiś zaginął w Jakie.
planie filmu „Pluton". Znalazł
s·ię on jednak w lepszej sytuacji.
gdyt wyjechał z Kolumbii l'JO u-

„Nl'E PRÓBUJ SIĘ
WYMIGAC"
Te I inne, bardziej

do•..,'"ne
iłowa uslySzał od sądowej
publicmiości słynny
włoski aktor
Franco NP~o. gdy skarżąc go o
CJicostwo czarnoskóra Mauricia
wykrzyknęła: „Na miłość boską.
Franco. onwiedz prawdę! " Franco Nero, który wypierał sie ó.icostwa. przyznał. że. owszem.
zna Mauricie iako pokcjówke
swoich przyjaciół. ale n;c pon::i<lto„.

kończeniu zdjęć.

NOTOWANIA
NA GIEl.DACH
KSIĄŻKOWYCH
Aleksander Krawczuk „Poczet
1
cesarzy rzymskich" (opr. broszurov.-~~

- 1700 zł ;
„Muzea
Watykanu" - 4500 zł; Stefan
Migdal „Piłsudczyzna w latach

pierwszej wojny

~.Watowej"

-

TOO zł; Adam Słodowy „Majl!terkowanie dla każdego"
HO zł; ,,.Rośainy źródłem przypraw" - 1700 zł; Rys:sard Nu11ldewie1 „Uparei" 800 zł.;
„Słownik
wyraz6w
obeych"
(PWN) - 4!!00 zł; Ella Kazan
„Dubler" 2200 zł;
„Dzieje
Polski" (PWN, pod redakcją J.
Topolskiego)
3500; „Wit
Stwosz (Mbwrn)
1400 zł;
James Jones „Cienka czerwona
linia" - 2300 zł; Henryk Dęb
ski „Współczesna kuchnia poll!ka" - 3800 zł; Wojciech Borzobohaty „Jodła" (wyd. 2) 4tl00 zł (cena nomiąalna
2600
zł); Wojsko poJ1kle 1939-1945.
Barwa I broń - 3000 zł;
Ję
drzej Tucholski „Powracali noc11" - 500 zł (cena nominalna
300 zł);
„Ilustrowana
biblia
młodych" 6500 zł; „Baśnie z
wyspy Lanki" - 3200 zł; I/. J.
Stanek „Wielki atlas owadów"
- 7000 zł; Cornelius Ryan „O
jeden most za daleko"
220'0·

rych było stać na zakup Odtwarzacza za co
najmniej 199 dolarów, mogą sobie pozwolić na
zapłacenie 700 złotych za
wypożyczenie płyty
na jedną dobę. Właściciel wypożyczalni przy
Dąbrowskiego jako zachętę wprowadził
abonament kos:zitujący 8 tysięcy złotych, który uprawnia do wypożyczenia w ciągu
miesiąca
10 płyt na dowolną ilość dni.
Jeżeli ktoś nie posiada odtwarzacza kompaktowego, a chciałby mieć utwory z tych płyt
nagrane na taśmę magnetofonową, może bezpłatnie skorzystać w wypożyczalni ze sprzętu
i nagrać na własny użytek wybrane płyty lub
utwory.
Nowe płyty do wypożyczalni trafiają dzięki
rngranicznym kontaktom i tak zwanemu prywatnemu importowi, zaś ich doborem kierują
aktualne mody muzyczne i pozycje na listach
przebojów, zarówno u nas jak i za granicą.
Klientami wypożyczalni przy Dąbrowskiego
są głównie młodzi ludzie, a jako ciekawostkę
można podać fakt, iż wśród tej dosyć liczne j,
stałej grupy jest tylko jedna przedstawicielka
płci pięknej.

B. A. MAKOWSKI

•

PS. W Centralu obok stoil!ka radiowo-telewityjnego jest
pożyczalnia płyt kompaktowych
i kaset magnetofonowych.

TENGJZ ABUl..ADZE, twórca słynnej „Pokuty ",
zamierza poświęcić swój następny film
.
hiurokratycznym schorzeniom. za kanwę scenariusza
posłuży mu utwór klasyka literatury gruzińskiej
- Il!i Czawczawadze.
AN'ATOLIJ RYBAKOW - zaehęcony wielkim
sukcesem czytelniczym - pracuje nad dalszym
ciągiem „Dzieci Arbatu". Akcja następnej części tel
ksią21ki rozgrywać się będzie w latach 1935-1939.
Na jej kartach pojawi się znów postać Józefa
Stalina. Roboczy tytuł nosi nazwę: „Rok 1935 l inne
lata".

).WUZEUM MIASTA I le.ZEKI W ARTY PTTK
oraz Towarzystwo Przyjaclot Miasta i Rzeki WartJ>
zapraszają na ciekawą wysta„ę: „Stanisław Szukalski
- artysta niepokorny" (czynną od 20 maja br.).
,',ZLOTĄ PALMĘ" glówną nagrodę tegorocznege
111iędzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes
- zdobył film duńsklego retysera Billego Augusta
„Pelle zwycięzca" (zrealizowany w koprodukcji
duńsko-szwedzkiej) .
• ,
Duży sukces odniósł utalentowany nasz reżyser
Krzysztof Kieśl'>wski, l<tóremu za obraz „Krótki filia
o zabijaniu" - przypadła, w głównym konkursie,
nagroda jury,

W SRODMIEJSKIEJ BIBLIOTECE DZIELNICOWEJ
(pr·zy ul. A. Struga 14) otwartll została 27 maja br.
wystawa „Origami - japońska sztuka składania
papieru". Współorganizatorem tej oryginalnej
ekspozycji jest Towarzystwo Polsko-Japońskie.

OGOLNOPOLSKA WYSTAWA OBRAZOW
I GRAFIK ofiarowanych przez artystów na rzecz
budowy Centrum Zdrowia Matki-Polki w Lodzi,
otwarta została 27 maja br. w hallu głównym
'r,o mnika-Szpital• (ul, Rzgowska 275).
1\IINISTER KULTURY I SZTUKI ALEKSANDER
KRAWCZUK - zaproszony przez I sekretarza KL
Józefa Niewiadomskiego - spotkał się, 20
maja br„ z twórcami 1 działaczami kultury i oświat?
naszeso miasta.

PZPR

IV OGOLNOPOLSKA WYSTAWA TKANINY
UNIKA'IIO\VEJ - Lódt '88 otwarta została 30 ma ja
br. w Galerii LódzkieJ Muzeum Historii Miasta Lodzi.
W BIBLIOTECE ODDZJALU LODZKJEGO
!!lTOWARZY:fZENIA TLUMACZY POLSKICH
(uł. Wschodnia 3ł) otwarta została interesująca
wystawa prezentująca nowości literatury radzieckiej •

.

w

'JERZY REDLICH, znawca problematyk! radzieckieJ,
wydal w „Iskrach" książkę o pierlestrojae: pt.
„Wybuch kontrolowany".
Nie unika w niej tematów trudnydl
i kontrowersyjnych - pisze m.ln. o ujawnlaja,cych
się tendencjach nacjonalistycznych, „białych
plamach" 1 „kułcl• Stalina".

BOl..D
ip1"i'tY

Jugosławii,

W CENTRALNYM MUZEUM WLOKIENNJCTWA
W LODZI, 30 maja br„ odbyło się uroczy-ste otwarcie
6. Międzynarodowego Triennale Tkaniny. Wystawia
na nim swoje prace 100 artystów z 30 państw.
Zaliczane jest ono do jednych z najbardziej liczących
się Imprez tego typu w świecie.

JAN SZTAUDYNGER

hcld

ł3 ROCZNICĘ POWSTANIA OBCIJODZIL ROWNIEi
UNIWERSYTET LODZKI. Najbardziej podniosłą
częścią tej uroczystości było nadanie - decyzją
Senatu UL - tytułów doktora honoris causa
wybitnemu językoznawcy prof. dr Karolowi Dejnie
l znakomitemu znawcy prawa prof. dr Wacławowi
Szubertowi.
64 osobom wreezona została Złota Odznaka UL,
a 28 - Medal „j;L w służbie społe.czeństwa i nauki„.

KSIĄŻKA MJECZYSLAWA F. RAKOWSKIEGO
„0z11J!Y naJCIZ'iei l rD'Zcza1rowań" ukaże się wkrótce

Fraszki
Składał •ZCM!rY

Z OKAZJI 43 ROCZNICY POWSTANIA POLITE·
CHNIKI LODZKIEJ, 24 ;;:n. w Audytorium lm, An•
drzeja Sołtana, odbyło 11ię uroczyste spotkanie
studentów i pracowników naukowych tej wielce
zasłużonej dla naszego miasta uczelni.
Podczas uroczystości dwóm wybitnym uczonym
- prof. Dawidowi J. Tedfordowi z Uniwersytetu
w Strathclyde (członkowi królewskiej Szkockiej Akademii Nauk) ora z prof. Bogumiłowi
Staniszewskiemu z Politechniki warszawskiej
( Członkowi rzeczywistemu PAN) nadane zostały
tytuły doktora honoris causa.
Wyróżniający się w pracy dy dakty<;:znej na.uc zyclele akademiccy udekorowani zostall wysok1m1
odmaczeniam!,

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. ADAMA
l\IICKIEWICZA Oddztal w Lodzi I Miejska Biblioteka
Publiczna im. Ludwika Waryńskiego zorganizowaly
25 maja br. sesję popularnonaukową, poświęconą
twórczości Czesława l\lilosza.
w trakcie sesji, wśród czterech wygloszonych
referatów, interesującą informację o losach
zaginionego tomiku wierszy wybitnego poety
przedstawtl mgr Andrzej Gawroński.

Kompakt - disc (prawie) dla każdego

mentować

Kronika

hołdzie

Temu, na czyi<m był żołdzie.

POiARr.. SAM SIEBII!:

1\'U>DZil\fIERZ SM'OLAREK, od niedawna p!lkuz
rotterdamilkiego Feyenoordu, wybiera się latem do
Polski - do rodzinnego Aleksandrowa - na
młodzieżowy turniej piłkarski jego Imienia.
W przyszłości, po zakoń. czeniu kariery sportowej .
Pl'a&'llle - jak wyjaw ił - zostać sędzia, piłkarskim,

Niejeden poj•m ie na '\\•łasnym ipofrze1'ie
że kąsał ilnnyeh - a ipożarl eaim criebie!
MIEDt I ZLOTO

SZWAJCARSKIE WYDAWNICTWO „EGGI"

przyznało specjalną nagrodę literacką Michallo'l\1
Gorbaczowowi za książkę „Przebudowa i nowe
myślenie dla naszego kraju l całego świat.a".

By mieć ze złota to, l!'la c.zy,m s iedri,
M<usi.ała czoło mieć :z m iedzi.

CZLONKOWil!l 15 S'IIOWARZYSZEN MllJOSNIKOW
DAWNEJ BRONI I BARWY z Belgii, Francji, RFN
l Włoch postanowili uczcić 173 rocznicę bitwy pod
Waterloo barwnym widowiskiem batalistycznym.
Wystąpią oni, w dn!aCh 11 i 12 czerwca br„ w roll
walcząeyeh żołnierzy różnych armtt.

.P011A

Gr.zec-hy mi ię inie udały,
A więc po.ra na mor&ły.„

Z IN·ICJATYWY GRUPY DIALOGOWEJ
„CONSENSUS", 15.V. br., odbyło się w Warszawie
spotkanie dyskusyjne nt. „Lite atura i książka
w Polsce w 1988 r.". Wprowailzenia do dyskusji
dokonali: prM. Marian Stępień i Jan Józief

LATWIE.J
Choci aż wy łraS2lkę ma:cle u i gras~kę.
Lah\~i e.l dzień dobrze przeżyć , n i ż nap isać

Szczepański.

f.r~1Jkę.

•

zł.

NR 23 (1575), 4 CZERWCA 1988 R.

•

W spotikaniu wzięło udział ok. 70 osób, a w ś ród
fl'ich zarówno by·ll, ja·k 1 obecni człon.ko\\"i e ZLP.

Opracował:

JAK

•
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W!erchoturowowie

20~

trzydziestu

rubli

Po wyrazie twarzy Lidii Grigorjewny Sasza
że zaraz odmówi. Przytrzymał ją za

Sasza wyszedł z chaty jeszcze przed świ
tem i wcześnie rano był na tym miejscu, gdzie
wczoraj rozstał &ię z Borisem. Oto drzewo, pod
którym leżał, Sasza zagwizdał, krzyknął parę
razy na żuczka, dając znać Sołowiejczikowi,
że tu jest, ale nikt się nie odezwał. Sasza błą
kał się po lesie do zmroku, ale nie, nie bylo
Borisa, to znaczy, że postanowił nie wracać.
W następnych dniach zmieniał trasy, zataczał
.wielkie koła. Na świerkach już grubymi po. duszkami leżał śnieg, pokrywał pulchnymi
bryłkami ziemię, chrust, skute
lodem błota.
Sasza szedł z truóem, często się zatrzymywał,
wsłuchiwał się, ale las był bezgłośny.
Skrzypiały tylko z rzadka zamarzające
drzewa, i
klekotały krzyżodzioby, przelatujące ze świer
ku na świerk, strącając szron z gałęzi i upuszczając łuski i wyluskarre już szyszki.
Kiedyś Sasza poderwał z legowiska zająca
-bielaka i ten popędził między drzewa, poło
żywszy. po grzbiecie długie
słuchy
'trafiały
się wiewiórki, zapewne z tegorocznego miotu,
niedoświadczone: siedzi jawnie na gałęzi z zarzuconym na grzbiet puszystym ogonem, łuska
szyszkę, szybciutko obracając ją w łapkach
i
patrzy uporczywie na Saszę z góry. Spotkał
kiedyś

polującą

lisicę,

nieśpiesznie

widział,
łokieć.

- Dobrze, dzisiaj się do was przeniosą.
Lidia Grigorjewna była niezadowolona.
- Niepotrzebnie zgodził się pan w moim
imieniu, nie mogę i nie zamierzam płacić takich pieniędzy.
- Moja zgoda do niczego pani nie zobowią
zuje, zawsze możemy zrezygnować. ,Pobędzie
pani kilka godzin u mnie, odpocznie pani, zj.e,
a ja pochodzę, poszukam. Jeśli znajdę · ca<i
tańszego, pani obejrzy i zdecyduje. Jeśli
nie
znajdziemy zaraz, urządzi się pani tymczasem
u Wierchutorowów, będziemy szukać dalej.
- Wierchutorowowie są wykluczeni o5wiadczyła Lidia Grigorjewna. Mam tylko
dwadzieścia pięć rubli. I co to
za ceny? W
Ro~kowie płaciłam piętnaście rubli.
- Tu jest drożej - zgodził się Sasza
Rożkowo to głusza, a Mozgowa niedaleko
Kieżmy, centrum rejonowego, tam są wysokie
ceny na mieszkania. Ja płacę dwadzieścia rubli. pani podwyższyli o dziesiątkę z powodu
chłopca Co się tyczy pieniędzy, to pożyczę pani trochę, odda mi pani.
- Nie pożyczę od pana - sprt;eciwiła -;'e
Lidia• Grigorjewna - pieniądze przysyta mi
siostrzeniec z Jarosławia, ale teraz zacznie '>!ę
galimatias z pocztą, już ja wiem, co to znaczy zmiana adresu. dobrze, jeśli za pół roku
dostanę. W
Rożkowie
zarabiałam
szyciem.
Gospodyni' miała maszynę do szycia, czy tu
się znajdzie?

truchtała

po śniegu, czasem się zatrzymywała, słuchała,
czy nie piśnie pod śniegiem mysz albo nornik
i jeśli słyszała pisk, to zaraz rzucała się w
tamtą stronę i prędko,
jak
pies, ryła śnieg.
Pewnego razu Sasza zobaczył, jak się żywi
głuszec: ostrożnie stąpając po świeżym śniegu,
zrywał s~pilki z gałązki jałowca, pędy czarnej
jagody, jeszcze niezupełnie zasypane śniegiem,
a nawet czubki młodej sosenki.
Przez tydzień włóczył się Sasza po lesie, ale
Sołowiejczik się nie pojawia!, znaczy, że
zaszedł daleko, a może i zginął w lesie, zamarzt,
zachorował, wpadł pod lód albo
zabłądził
umarł z głodu.
Ale nie został zła.pany. Gdyby wpadł im w
ręce, wszyscy by
tym wiedzieli. Ucieczka

'

Znowu przeszedł się po pokoju, zerwał z
polana brzozowego korę, wrzucił ją do pieca,
oparzona ogniem kora błyskawicznie zwinęła
się w trąbkę i momentalnie się zapaliła.
Obejrzał pamiętnik?
Przeczytać co pisze o
nim, przekonać się raz na zawsze, kim ona
jest faktycznie'? Ale jeśli to zrobi. przekroc,~~·
~ranicę, oddzielającą
ludzi przyzwoitych od
kanalii Zresztą, już za pozno, za długo się
wahał.„ Usłyszał jej kroki na podwórzu. potem wycieranie nóg w sienł. Weszła, uśmie
chając się do niego.
- Dawno czekasz?
Zamiast odpowiedzi pokazał pamiętnik.
- Co to jest?
Usłyszała gniew w jego , głosie,
zrozumiała,
że otwierał pamiętnik, zmieszała
się,
potem
popatrzyła na Saszę jasnym, szczerym
wzriJkiem.
- To mój pamiętnik.
- Dlaczego go prowadzisz?
Zwlekała z od'powi~dzią.
- Poczułeś się czymś obrażony?
- Nie czytuję cudzych pamiętników . Al~„.
Zdaje mi się. że piszesz 'również o mnie?
- Tak, piszę.
Patrzył na nią. potem spytał:
- Zido, dlaczego tu jesteś?
Spuściła głowę, milczała, nie odpowiadała.
- Pytam: co cię tu przyniosło?
Wyszeptała:
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ma. Stroić się lubi, szyć nie umie, to
w domu.
Więcej jak dwadzieścia rubli płacić nia

-

może.

Starczy Larisce i piętna5cie - machnqł
Fiedia - tym bardziej że szyć jej b~
dzie. Może i dla Maruśkl co uszyje.
- A Lariska się zgodzi?
- Powiem iej, to się zgodzi.
Sprawy się ułożyły. Sasza przeniósł walizki
Lidii Grigorjewny do Lariski, obejrzał maszynę do szycia. naoliwił. Maszyna
była
stara.
• ale dobrej marki. ,.Singer"
- życzę powodzenia - powiedział Sasza jak coś będzie trzeba. proszę dać znać.„ '
Interesowały go szczegóły ucieczki Sołowiej
czi)rn. Ale Lidia Grigorjewna nic nie mówiła I
Saszy niezręcznie było wypytywać.
Dowiedziawszy się, że Sasza umieścił Lidię
Grigorjewnę u Lariski,
Wsiewołod
Sergiejewicz powiedział ze swoim charakterystycznym
-

ręką

uśmiechem:

- Alians grzesznicy. ze starą panną. Ale
jest z dzieckiem i nie ma wyboru. Nawiasem
mówiąc, wie pan, kim jest ten Tarasek?
- Mówi. ie wnuk, ale niepodobny.
- Jest ~ynem zmarłych tu przesiedleńcow
speCJalnych, · czyLl oficjalnie, kulaków.
Sasza zdziwił się.
- Wziąć tu dziecko na wychowanie? Odważny czyn.
Wsiewołod Siergiejewicz pokręcił głową.
- Albo próba znalezienia celu w życiu, uchwycenia się czegokolwiek.
- Czymkolwiek byłby podyktowany jej czy.11
- powiedział Sasza - jest szlachetny i humanitarny. We mnie osobiście budzi nadziej~:
nawet w tych przerażających warunkach znajdują potwierdzenie najwyższe ludzkie wartoś
ci. Współczucie to jedna z nich.
- Myślę o metamorfozach naszej rzeczywistości powiedział z kolei Wsiewołod Siergiejewicz - niewykluczone, że w swoim czasie
Lidia Grigorjewna rozkułaczyła rodziców Taraska i wysiedliła ich na Syberię. A teraz jest
sama na Syberii i wychowuje ich syna, znosi
z tego powodu udręki i wyrzeczenia. Czyt nie
potwierdza ten fakt tezy o odkupieniu'?
- Malo znam chrześcijańskie zasady wiary
- ódrzekł Sasza - ale Lidią Grigorjewną kierowało to, jak myślę, co jest ponad wszystkimi religiami I ideami - zdolnóŚć do poświęcenia
się dla innych. 1 fakt, że widać to nawet tutaj. wszystko to, powtarzam, budzi nadzieję:
to, co ludzkie, nie zostało w człowieku zabite
· i nigdy zabite nie zostanie.
Proponując Lidii Grigorjewnej pieniądze, Sasza dysponował wszystkiego trzydziestoma rublami. Kilka rubli zostawi na papierosy i naf·
tę, wytr:z;yma, za to pomoże Lidii Grigorjewnie. A ie swoimi gospodarzami rozliczy się w
końcu listopada, ostatecznie w grudniu, kiedy
Tak jak przypuszczał, poczta przyszła na pogrudnia. I jak oc'.1:ekiwat Sasza, ogromna: pieniądze, paczka z zimowymi rzeczami,
adresowaną
wyraźnie
technicznym pismem
Wari!, dużo listów od mamy, dużo gazet Na
stemplach był oznaczony s1erp1en, wrzesie:1,
gdz1eniei;dzie listopad - korespondencja sprzed
roztopów przemieszala się z korespondencją
wysłaną pJ ich zakończeniu, to
znaczy,
z~
przyjdzie jeszcze dużo listów, jeszcze są
w
drodze.
Przyjemności, która go czekała. wystarczy na
tydzień, a może i na diwa czekał na wspaczątku

niały grudzień,

Jak zawsze, naJpierw przejrzał listy, uło
je według dat wysłania. O niczym nowym mama nie zawiadamiała, zresztą, jakie
tam mogą być nowości? Pozdrowienia od ciotek, od Warii, ani słowa o ojcu, Marku, kolegach Każdą kopertę Sasza otwierał ze skrvtą
nad.Zdeją, że Waria prześle mu choć dwa sło
wa. przecież już do niej pisał. Ale list za listem: „Pozdrowienia od Warii", „Pozdrowienia
od Warii". I na banderolach jej techniczne
pismo.
I kiedy Sasza już stracił nadzieję, otworzył
ostatni list i u dołu na drugiej stronie zobaczył przypis Warii:
„Witaj, Sasza! Jestem teraz u twojej mamy,
piszemy list do ciebie. U nas wszystko w porządku, mama twoja jest zdrowa,
pracuję
w Mosprojek.cie. Jak bym chciała wiedzieć, co
teraz robisz. Waria".
Jeszcze raz przeczytał te linij ki: „J ak bym
chciała wiedzieć, co teraz robisz„.". Mój Boże!
Jak on chciałby wiedzieć, co ona teraz robi,
żywszy

-

Pełno

wesoło

wszyscy wrócili do domu. Na ulicy zaskrzypiały płozy woźnica odjechał.
Lidia Grigorjewna wymotała Taraska z
chustki, zdjęła z niego . coś w rodzaju futerka,
e.djęła czapkę, kazała usiąść na ławce. Taras2k
usiadł, spoglądając na Saszę.
Sasza otworzył drzwi do kuchni, popro sił
gospodynię, żeby przyszła. Razem z gospodymą
do izby przyszedł także gospodarz;
Sasza wskazał Lidię Grigorjewnę.
- To moja znajoma, u kogo można by u-

u nas

modniś

-

powiedział

Sasza

-

naśladują
rejonową
inteligencję.
panią licz;na klientela. A maszynę maj-

Czeka
dziemy.

mieścić?

. Staruszka popatrzy la na chl01Pca.
- Wnuk, czy jak?
- Wnuk - spochmurniała Lidia Grigorjewna.
- Z dzieciakiem przecie trudno nająć. A
bo dzieciaki dokazują.
- On nie dokazuje powiedziała LidiJ
Grigorjewna
- Kto go wie - wymamrotała staruszka.
- Czy nie bywało tu u was zesłańców
dziećmi? spytał Sasza.
Gospodyni nie odpowiedziała, dalej przyglądałą się chłopcu.
- A jak go wołają?
- Ma na imię Taras.

Biuchanowe, przecie by wypuścili postaruszek.
- Briuchanowe dziewuchę pomyloną mają
- Dziewucha spokojna, nie mszy.
Lidia Grigorjewna znowu spochmurniała.
- A kto prócz Briuchanowów może wypuś-

wiedział

cić?

Po drodze do Wierchoturowów Lidia Gl'igorjewna powiedziała:
- Z dzieckiem trudno wynająć kwatere,
chociaż nikomu "1ie przeszkadza Czego innego
się boją: jeśli mnie zabiorą. dziecko zostanie u
nich r póki zwierzchność nie odeśle go do domu dziecka. może minąć i rok, f dwa lata,
trzeba się starać, pisać, a pisać nie umieją.

ność?

szynę

miałaby krawcową

zaczną dostarczać pocztę sanną.

proszę wejść, usiąść.
- Powinnam zwolnić woźnicę.
Wys~i na ulicę. W
saniach, okutany w
chustę, siedział Tarasek.
Lidia Grigorjewna
wysadziła go z sań, Sasza wziął rzec,zy - dwie
sfatygowane walizki, przewiązane sznurkami,

mieszkają.

nie jest małą dziewczynką, dobiega
trzydziestki! Czyżby nie rozumiała jego sytuacji? Dlaczego zostawiła pamiętnik na stole?
Przy.padek? Zapomniała schować? Lekkomyśl

Dzieci Arbatu

o

Staruszka zamyśliła się.
- Sizych? - spytała staruszka.
- Za kołnierz nie leje - z akceptacją zauważył staruszek.
- Nie, nie, nie. chcę, Tarasek boi się pijaków.
- Przebiernaś - niechętnie zauważyła staruszka. potem zwróciła się do Saszy, - Zajrzyj cło Wierchoturowów, koło nauczycielki

Przecież

ANATOLIJ RYBAKOW

jest wydarzeniem, schwytanie zbiega
to
wydarzenie jeszcze większe, taka nowina obiega całą Angarę, zaczynają się wyjaśnienia, dochodzenia: kto pomagał, kto ukrywał, kto dawał
jedzenie?
Zesłańcy w Mozgowej też rozmawiali o
ucieczce Sołowiejczika. Ale, że nikt prócz Saszy
go nie 7!Ilal, a Sasza o tej
znajomości
nie
rozgłaszał, to rozmawiano
o ucieczce j a k o
t a k i e j, jej bezcelowości i bezskuteCJ1Z11ości.
Nawet, jeśli wyrwie się z Sybiru, i tak przepadł nie jest możliwe w naszych warunkach nielegalne funkcjonowanie. Co do tego
wszyscy byli zgodni.
Ale wszyscy też rozumieli, że ucieczka Soło
wiejczilka nie przejdzie bez śladu, pozostawić
to bez konsekwencji - to znaczy zachęcić do
następnych ucieczek. Jeśli nie można
ukarać
zbiega, to moima u'karać tych, którzy zostali,
poderwać
z zagrzanego miejsca, pozbawić
choćby byle jakiego zarobku, zęsłańcy powinni
wiedzieć, że będą odpowiadać za każdego zbiega, powinni sami zapobiegać ucieczkom. I rzeczywiście, wkrótce wszystkich zesłańców z Roż
kowa poprzenoszono do innych wsi.
Do Mozgowej z Rożkowa przysłano dwoje:
niejakiego Kajurowa: •i kobietę, jak ' mówni,
członka partii prawie że od tysiąc dziewięćset
piątego roku, -o dziwnym nazwisku
Zwiaguro.
Zwracano się do niej· „Lidio Grigorjewna".
Wyglądała staro, brzydka, z wystającymi zęba
mi,' przyjechała nie sama, ale z sześcioletnim
chłopcem Taraskiem.
Przywieziono ją już sanną. Zatrzymąła woź
nicę kolo chaty, gdzie
mieszkał Sasza, weszła
do niego i powiedziała:
- Mówił mi o panu
Sołowiejczik.
Czy
mógłby pan mi podpowiedzieć, u kogo moż
na wynająć kwaterę?
- Trzeba pomyśleć - odpowiedział Sasza

10

zażądali

miesięcznie.

1

- I tak, jak w Rożkowie, będą płacić jajkami, śmietaną, rybami. Mój siostrzeniec przysyła mi dwadzieścia rubli na miesiąc i w tyci1
granicach mogę płacić.
Sasza odprowadził Lidię Grigorjewnę do domu, poprosił gospodynię, żeby dala jej i Taraskowi herbaty, a sam poszedł do Zidy. Okazało się, że drzwi zostawiła otwarte„ ale w
domu jej nie było. W piecu tliły się drwa, na
stole leż,ały ksiąiiki i zeszyty, to znaczy, że j'.lż
przyszła ze s2lkoły. Książki i zeszyty
zabraniała dzieciom zabierać do domu, kazała odrabiać lekcje, zatrzymują{! dzieci w szkole: „Lekcji w domu nie odrabiają, zeszyty drą na skr;:ty„.".
Machinalnie zaczął przeglądać dziecinne gryzmoły, potem jego uwagę zwrócił gru.by zeszyt
w płóciennej oprawie, takimi samymi bru1io- ·
nami posługiwał się jeszcze w Moskwie, n.'l
studiach. Sasza otworzył go tak. samo machinalnie.
Jeszcze nie czytając, z dat, zaznaczonych w
tekście sierpień, wrzesień, październik, listopad, z Inicjałów „S" - to on, Sasza, „W.S."
- Wsiewołod Siergiejewicz, ze ·zdania, . które
rzuciło mu się w oczy: „Wczoraj
powiedział
mi'', „Jest bardzo odważny i szlachetny"
Sasza domyślił się, że jest to pamiętnik Zidy.
Pierwszym jego odruchem było · zamlmąć brulion, czytać cudze pamiętniki
nie może
upaść tak nisko. A jednak„. Gdyby byt w Moskwie, w swoim minionym życiu, nie ośmieliłby
się zajrzeć do cudzego pamiętnika. Ale tu, w
jego sytuacji... Przecież pisze o nim! Co pisze~
Dlaczego ma ufać kartkom papieru? Powinien
wiedzieć, co tu jest napisane, każdy jego krok,
każde słowo mogą być przeinaczone. Nieszczę
ście
może
przyjść
z jakiejkolwiek strony,
nawet od kobiety, która go kocha. Co właści
wie wie o niej? Dlaczego się tu znalazła? W
tej głuszy!
Przeszedł się po pokoju.
I co oznaczają słowa ·„jest odważnv i szlachetny"? Aluzja do tego, że zaopatrzył Solowiejczika w żywność, że nie wydał · zbiega?
Tych dwu słów wystarczy, żeby bebeszyć całą
zsyłkę w Mozgowej. Przez to, że jej zawierzył.
mogą ucierpieć ludzie.
Ona, oczywiście, nie
chce nikomu przyi:zyini~ zła, ale po . co pisze?

- Nigdy ci tego nie powiem.
- To twoja sprawa, ale muszę wiedzieć, co
o mnie piszesz.
Podała mu brulion.
- Czytaj.
- Nie będę czytać twojego pamiętnika. Alt:
proszę, żebyś wyrwała z niego wszystkie kartki o mnie' i spaliła je tu w tym piecu. I ż.=
byś już nigdy nic o mnie nie pisała. Już objaśniałem ci, w jakiej jestem sytuacji, szkodd,
że nie zrozumiałaś.
W zamyśleniu przekartkowała pamiętnik, zagięła kilka kartek, podała brulion Saszy.
- To o tobie, przeczytaj.
- Powiedziałem ci wyraźnie: czytać nie będę. Wyrwij i spal.
Wiedział, jakie okrutne jest
jego żądanie.
Ale nie ma innego wyjścia! Postępek Solo1
wiejczika drogo kosztował ludzi, i bez tego
nieszczęśliwych. Nie chce, żeby ktoś ucierpial
z powodu jej lekkomyślności.
Zida podeszła do pieca, przyklękła, otworzyla
żeliwne drzwiczki, wyrwała z pamiętnika jedną
kartkę,
przejrzała,
zmięła i wrzuciła w
ogień. Przeczytała, zmięła i wrzuciła w ogien
drugą potem trzecią,
czwartą„. Klęczała przy
piecu, plecami do Saszy, wyrywała kartki z
brulionu, mięła i wrzucała w ogień, już nie
czytając, widać, ostatnia część pamiętnika była
o Saszy, a może już było jej wszystko jedno,
wyrywała wszystko po kctlei.
- Gorąco - powiedziała nagle.
Dopiero teraz zauważył, że nie dat się jej
rozebrać, była w futrze, walonkach, chustce,
tak jak przyszła z mrozu.
Teraz było mu jej żal, siebie przeklinał. To
wszystko jest obrzydliwe, okropne! Nie mógł
się doczekać, kiedy skończą się
wreszcie te
wymyślone przez niego katusze.
Zida wstała, położyła na stole resztki brulionu, uśmiechnęła się przez Izy.
- To już wszystko!
Sasza wyszedł od Zidy. Okropne, to wszystko jest okropne! Podłe! Ale nie mógł postą
ipić inaczej. Żyje teraz według nowych praw.
Może Zida to zrozumie i pozostaną przyjaciół ...
mi.
Zaszedł do Fiedi do sklepu, spytał go o kwaterę. Dodał, że chodzi o lokatorkę z
sześcio
letnim dzieckiem, dobrze szyje i że przydałaby
się gospodyni z maszyną do szycia.
- A może by ją do Lariski posłać? - zaproponował Fiedia. Sama mieszka. I ma-

;a

widzieć

ją,

słyszeć,

dotknąć

ją,

powieść

ręką

- po jej twarzy„. „Jak bym chciała„. Jak bym
chciała„.". Doznał nagle
przejmującego.
dła
wiącego uczucia miłości i pożądania
do tej
dziewczyny, wyobraził ją sobie nagle tu, z
nim„ .
Serce zaczęto mu walić, wstał, przeszedł si~
po izbie, wziął się w garść, przejrzał gazety za
sierpień, wrzesień, ale co chwilę brał list i od
nowa czytał te linijki: „Jak bym chciała wiedzieć, co teraz robisz„.".
Jeszcze wszystko przed nim, do diabła, jencze wszystko przed nim! Ma teraz Warię, wle
to na pewno. „Jak bym chciała wiedzieć, co
teraz robisz.„". Ma Warię, ma mamę, ludzi
dookoła siebie, ma swoje rozważania,
swoje
myśli, wszystko, co sprawia, że człowiek
jest
człowiekiem.

Przez malutkie kwadratowe okienko do izby
promienie słońca. W chacie było dobrze napalone, ciepło i przytulnie. Nie jest
najgorzej, można żyć! Tym, którzy nie mają
dachu nad głową, tym jest źle.
Ktoś wszedł do sieni, poprzytupywał, zmiótł
miotel'ką śnieg z walonek, otworzył drzwi. To
był· Wsiewi:>łod Siergiejewicz.
- Proszę wejść - ucieszył się Sasza
niech się pan rozbiera.
Wsiewołod Siergiejewicz zdjął futro, czapkę,
rozwiązał szalik, położył rękawice na piecu„.
Przeszedł się po pokoju, rozcierając zmarznięt!!
ręce, wskazał na stół:
- Segreguje pan pocztę.
- Tak, sporo przyszło. Do •pana na .pewno

wpadały

też?

C.D.N.
Tłumaczyła:

EWA-KATARZYNA NOWAK

•
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zczełykowo, 120 km
co zobaczymy za chwilę. Doliod Kostromy. Miejną Słońca (o niej też krążą
sce związane z ży
ciekawe legendy)
dochodzimy
ciem twórcy rosyjdo Błękitnego Żródełka $nieskiego teatru narożynki (Gołuboj Kliuczik Sniedowego,
autora goroc;z;ki). przypominającego je„Burzy", „Intratnej
posady",
dno z naszych NiebieskJ.ch Zró„Grzeszników bez winy", „Pandeł pod Tomaszowem.
ny bez posagu" i innych dramaPatrzymy w pulsujące rytmitów realistycznie ukazujących
cznie jak sercel łustro
ówczesne życie, 2!Wyczaje i powody, wyrzucające spod dna
stawy róŻJ;lycb warstw społe
biały piasek. Na mulistym dnie
czeństwa rosyjskiego
w XIX
igrają
' kolorowe
promienie
wieku Aleksandra Ostrowsłońca ... ów rytmiczny puls woskiego (1823-1896).
dy ma swoją . legendę o uzdraSkręciwszy z szosy jed~emy
wiającej mocy źródełka, które
leśną drogą i zatrzymujemy si ę . nawet nosiło nazwę świętego.
w maleńkiej '('\'Si, która ongiś
Pod wpływem słynnej „Snie- za.dm posiadłość stała się
żynki" Aleksandra Ostl'lowskiewłasnością Ostrowskich - n ago (dzieło to, wydane i barw,nie
zywała
się Kutuzowką.
Otó ż
ilustrowane w Jarosławiu 1973,
ojciec dramaturga Nikołaj wyprzywiozłem ze sobą) zrodziła
wodził si ę z Kostromy, ale .niesię kolejna legenda o tym, że
szkał w Moskwie, gdzie też Alebłękitny zbiorniczek wody uksander urodził się i spędził wczetworzył się w miejscu śmierci
sną młodość. Ojciec nie zrySnieżynki i dlatego woda w
wał więzi z Kostromą, miesznim jest tak chłodna i przeik1ał tam jego brat Parweł, któzroczysta. ' Lecz serce Snieżyn
irego dom zachował się do naki nie umarło: rozbudzone przez
szych czasów (ul. Gornaja 8).
matkę Wiosnę ' i napełnione silą
W 1847 roku Nikołaj Ostrowmiłości bije na dnie Błękitnego
wski okupił Szczełykowo od
Żródełka, które ma Ct\downą
Kutuzowów, a wiosną następne
moc zachowania urody i mło
go rdku przyjechał tu wraz z
dości każdemu, kto tu o poranrodziną i żyjącym już samonej zorzy obmyje się wodą ży
dzielnie Aleksandrem, który od
cia.
tej pory niemal co 11dku odwie- Daj kopiejkę!
przerywa

S

autora „Burzy" podczas spot.kań z przyjaciółmi.
Przechodzę do niedużego, ale
ze smakiem µrządzonego jej
pokoju, wpatruję się w grupowe zdjęcie ich pięciorga dzieci... w rękopi·sy i druki dziel
tłumaczonych potem na kilkadziesiąt
języków, granych
w
setkach teatrów. Tytan pracy
twórczej o niełatwym bynajBULG~RIA
mniej życiu skróconym przez
chorobę, która je przecięła podTodor Zi wkow poddał podczas
posieclz.eni.i
czas pracy nad przekładem
Biura Polityczneg"O KC Bułgarsk i ej Partii Koszekspirowskiego „Antoniusza i munistycznej ostrej krytyce dz.iała1ność r>ropaKleopatry".
oandową i artystyczną w Bułgarii. Wypowie-·
Na zewnąt r z - kilka i;djęć, · dz iał się też na temat m.oźliwosci pows•t awania
m.in. w romantycznej „Bieróżnych stowarzyszeń. Powiedział:
siedce" czyli alta•n ce Aleksan„IV ależy dostrze g ać różnorodność
interesów
dra Ostrowskiego. Potem oddależących u podstaw istnienia tych
stowarzylona o d>va
Vilometry wi eś
s zeń. W tym sensie normalne jest utrzymywaNikolo-Bierieżki, gdzie zńajdu
nie pLuraliemu socja!istycznego. Ale jest to je się cerkiew-muzeum z dzipodkreślam pluralizm socjalistyczny. Realiwnym pomieszaniem stylów: ba- zuje się on, opierając się 11a nowych zasadach,
roku z klasycyzmem, z wyetyce i ideach. Odmienne podejście doprowC!flzi
raźnym
wpływem
katolickiej
nas na błędne drogi, odetnie od potr..:eb sposztuki sakralnej na malarstwo
łecznych i narodowych. Nie możemy dopuścić
prawosławne. Dwie wieże cerdo anarchii" .
.kwi zwieńczone również różny
Poddając krytyce pracę ideologiczną
Todor
mi - prawosławnym i katolicŻ i wkow powied.si.ał:
kim - kształtami krzyży . WePraca ideologiczna na niektórych odcinkach
. wnątrz analogiczne pomieszanie
za~arla, nie analizowano i nie obserwowano
ikon z ~ brazami świętych katozachodzących procesów, naru.szano zasady delickich. Obol< nikolskiiej cerkwi , mo'kratyczne, osłabła
tróska o awa•ngardową
geób Ostrowskich: w środku
rolę podstawowych organi.z:acji partyjinych. W_
,p omnik p isarza z czarnego
poszczególnych dziedzinach powstały warunki
marmuru, po lewej i prawej
rozwoju monopolizmu. i towarZ11szących
mu

Panorama

negatywnych zjawisk".

Jest kolo Kostromy

Kry.ty-kując kierownictwo Związku P1astyków
Bułgarskich Todor Żiwkow powiedział:
,N ależałob11 zav11tać, cz11ich interesów br .:mi

nieduża wieś Szczełykowo.

ki~rownictwo związku. Nie u.mniejszam'll wkła
dit żadnego malarza bułgarskiego,
ale partia
nie ma prawa do komvromisu, gd11 cho~i o
losy rozwoju sztuki, naszej socjalistycznej inteligencji".

Gdzie teatr do nieba puka...

Skrytykował też prasę,

radio i

te-\ewizję

w

Bułgarii:

RAFAL ORLEWSKI
tę, jak sam ją nazwał, ziemię obiecaną indermdko z
braćmi i przyjaciółmi. Lecz La

dzal

1

życia ojca był tu tylko dwa razy, trzecia podiróż wypadła zimą: ojciec umarł ·w lutym 1853
1"dkU.

,

Po

pogrzebie Szczelykowo
przeszło w ręce dnlgiej żony
ojca, Emilii (von Tessin) Ostrowskiiej. Wkrótce terż. posiadłość
podupadla - mar..oc:ha Aleksandra ni.e miala tak gospodarskkh przymiotów jak jej mąż,
a ponadto podrastającym dzieciom należało zapewnić dalszą
naukę. Zafascynowany Szczelykowem dramaturg postanawia
rwraz z brat.em odkupić posiadłość od macochy. W 1867 roku Aleksander Ostrowski pisze
do zaprzyja:llnionego
aktora
mieszkającego
w Petersburgu;
F. Burdina:
„Kupiliśmy z bratem od macochy nasze wspaniale Szczelykowo; oto schronienie dla mnie,
będę odtąd mial możność zająć
1ię skromnym gospodarstwem".
I - zajmował się nim przez
itrzy lata, po czym ostygł w go-

spodarskim zapale, przek~ując
to zajęcie młodszej od siebie o
22 lata żonie Marii. Sam zaś
&pędzał tu kilka letnich miesięcy w roku, zimą pisząc w
Moskwie.
Tę, zresztą ma<2Iliie bardziej
szczegółową opowieść uslyszałe:rn

z ust urÓCzej „pani na Szczelykowie", dyre;ktooki zawiadującej
po śmierci męża szczełykow
skim ośrodkiem - Ludmiły Kolesn1kowej, która oprowadzała
nas po ocalałym domu Aleksandra Ostrowskiego, podejmowała śniadaniem i obiadem w
jadalni dużego budYJt}ru z cze-r!Won.ej cegły. Jest to dziś dom
pracy twórczej dla ludZJi teatru.
Dalsze losy Szozełyilrowa, te
przed- i porewolucyjne to także historia długa i skomplikowana, zanim to ws:zyS'tiko, co tu
czas uchronił przed zniszczeniem
stało się kompleksem
d-Oi!IlóW
twórczych, wypoczynkowych i
muzealnych mieszczących około
15 tys. eksponatów.·
Po śmierci dramaturga pieriwszym kustoszem muzeum, a
1właściiwJe twórczynią jego podstaw była żona pisarza, a po
jej śmi - rci córka, Maria Szatelen. Zwrotny moment nastąpił
w 1928 roku, kiedy sied1Jibę 0str.ows:kich iprzE!kazano Teatrowi Małemu.
Podczas drugiej
wojny światowej ewakuowano
:t.u dzieci oraz chorych 1 starszych wiekiem aktorów.
W roku 1948 w związku ze
125 rocznicą urodzin Aleksandra Ostrowskiego Rada Ministrów ZSRR zdecydowała o utworzeniu w Szczełykowie pariku narodowego, a w pięć lat
później przeszło ono we włada
nie ws:zechzwi~owego Towall'Zystwa Teatirów.
Schodzimy
po przydToiinej
skarpie, idziemy lasem, łąką ...
Pmvietrze tak czyste, że gwał
townie
powraca zapomniane
JU Z,
aturalne wrażenie rześ
~rnści. Piękne zakola i lustro
Miery, którą zachwycał się Aleklsan-'!er Ostrowski, a dla mnie
jeszcze bardziej romantyczna,
pełna tajemniczości
Sendega,
!które to rzeki mijaliśmy po drodze, to jakby wstęp do tego,
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milczenie Małgorzata. Wrzuca monetę, która kołysząc się
osiada może metr od brzegu na
dnie i uśmiecha się złotym bły
skiem. Też wrzucam kopiejkę:
wrócimy tu kiedyś? Nie wiem,
ale tego samego wieczoru napiszę wjersz, bo może choć w
ten sposób.„ różne bywajj\ powroty - wiersz 7.a.czynający si ę
-0d słów:
Może

i tu.taj

przvfrunę

slowem
t11lko tutaj
Gdzie po strumykach
wądołach rowach
Teatr do nieba puka

A

maże

O tym miejscu Kostromszczyzny można niesikończenie, nawet
o samym domu, który zachował
się
w nienaruszonym
kształcie, <> czym świadczy choć
by fotografia Kondratiewa :ie
1889 r. W pobliżu pomnik Alel':sandra Ostrowskiego, brązowy
. monument na granitowym cokob wykonany przez Timczenkę
i Rownowa, a postawiony tu
na 150-lecie urodzin dramaturga. Gdy robimy pamiątkowe
zdjęcie, zatrzymuje
się
obok
nietypowy turysta - mężczyma
w średnim wieku,
któi-y dla
uczczenia 70-lecia Rewolucji postanowił
przejechać
rowerem
trasę biegnącą przez 13 rosyjskich obwodów. W chw.ili spotkania z nami miał przed sobą
jeszC'lA! podróż przez trzy obwody, a więc już k.ilk.a tysięcy
kiilometrów w nogach.„
Dom Aleksandra Ostrowskiego: drewniany, z ~ntresolami
ze stron/ północnej, jednopię
trowy z południa. Typowy dla
przełomu XVIII i XIX wieku
portyk :ie kolumnadą, na frontonie u góry półokrągłe okno,
odkryty taras okolony balustradą. po bOkach dwa jednakowo
kryte &aniki. Wchodzisz. i
mas-i wrażenie, że l<>Bl>Odan•
gdzieś na kll'ótko wyszli. Czyś
ci ut/kie, nie malowane · podło
~. ręcm.ie 11kane ludowe chodiI1iki. Kolejne izby, sprzęty, obrazy, portrety, ogromne biurko w gabinecie pisar.{a przezeń
zbudowane.
Patrzymy na to
wszystko, wciąż słuchając opowieści
Ludmiły Kolesnikowej,
dotykamy starego fortepian.u odziedziczonego przez pisarza po
d'odz' :ach, przBWl'acamy kartki
~ nutami
starych romansów
chętnie śpiewanych prUt.1 żonę

4 CZ·ERWCA 1988 R.

stronie pomniki obu Marii, żo
ny i córki - z białego, z boku
grób ojca. Krzyże na pomnikach - katolickie„.
Oglądamy jeszcze muzeum etnograficzne z obejściami i eksponatami kultury materialńej
okolicznych wsi, w tym dom
Sobolewa - stolarza, z którym
Aleksander Ostrowski się przyjaźnił. Idąc ze skansenu tylko
z zewnątrz (bo właśnie zamknię
te) patrzymy na nowe, stylowo
zbudowane muzeum literacko-teatralne, gdzie co pewien czas
zmienia si ę ekspozycje. I na obiad!
Późnym popołudniem Ludmiła

Kolesnikowa obdarowuje nas
albumami autorstwa Jawdokii
Pietrowej pt. „Szczełykowo. Gosudarstwiennyj muz.iej-zapowiednik A.N. Ostrowskiego", Moskiwa 1982. Swietna edycja, obszerny esej, dwujęzyczne - po
rosyjsku i angielsku - podpisy
pod barwnymi fotografiami, cytaty z Aleksandra Ostrowskiego i innych... A cena'? Cztery
.ruble dziewięćdziesiąt kopiejek.
W tym miejscu silą zabrońmy
sobie komentarza, dodając jedynie, że vspornniana „Sniegu.roczka" wydana o 9 lat wcześ
niej kosztowało tylko 91 kopiejek! Zamiast porównywać przytoczmy •lO<Wa poety Siergieja
Miehałk"Owa o Aleksandrze 0.strowSkim:
„Twórczość klas11ka 1iteratur11 rosyjskiej jest nam bliska
nie t111.ko tvm, że odegrała wielką postępową rolę w rozwoju
f'osyjskiego • spoleczeństw4 XIX
wieku, ale i tym, że wiernie
slużv lud.ziom dzisiaj, 1luż11 naszej ra.dzieckie; kulturz1. Oto
dlacngo nazywamy OltTow1ki1'10 swum wspóluunvm".
Ball'd7.0 bogaty dzień! I n1ic

dsiwn-ego: każdy, kto przebywał
tutaj, ' przyzna
racj•
wtp0mn.li.eniu S. Maksimowa:
„Nie bvlo e»ni jednego gości4
w Szczelykowie., który nte zach w11cilb11

się

jego

polożaniem".

Dodajmy: nie tylko położe
ll'l.iem, także pietyzmem do spuścizny kulturalnej, a zwła'SllC7.a
Jiterackiej. Jeśli jest się czym
- i kJ.m - zachwyci ć, C"Llowiek
od razu boga1 zy.

•

„Od pewnego czasu. 1ia ła1'f!'ach. 'l'l;iektórych
czasopism druk.uje się materiały, ktore pobudzają negatywn11 stosunek do poszczeo?ln11ch
wartości i ideałów socja.Ltzmu. Przed ki1k.oma
miesiącami podobne zjawiskó wystąpiło w telewizji. Nie możem11 b11ć zadowoleni ze sposob·u , w jaki niektórzy uczeni z zakresu nauk
społecznych

traktują

politykę

gospodarczą

partii. (.„)
.
Gd'll mówim11 o podobnych fnktach,. nalez.y
powiedzieć, że musi budzić oba-wu me _to, ~z
pojawiają się takie
materiały, a!e to, iz. ni .
uzasadnia się zawaTt'l/Ch. w nich stanowisk i
uniemożtiwia drukowania materiałów uka~u
jących. właściwe stanowisk.o. ( ... )
Należy
podkreśLić, że prasa, .,.adio i telewizja nie przebudowały się zgodni e ze wskazaniami konferencji part11jnej".

CHIŃSiiA

REPUBLIKA LUDOWA

18 maja 1988 roku w chińskim
dzienniku
„China Daily" ukazał się komentarz Zhang Kewena poświęcony dokonanej w ZSRR renab1litacji Nikołaja Bucharina. W Chin•a ch. na~al
uznaje się Józefa Stalina za ied1ną z wiel:k1ch
pos·t ad komu•niizmu. Mimo to
Zhang_ Kewen
pisze, że nauk-0w.cy chińscy roz.poczynaJą badtani.a nad wiekiem ciemności w ZSRR pod rzą
dami St0:iina". Do tej pory w ChRL obowią.
zywał pogląd, że NikołaJ Bucharin był „prawicowym oportunistą", gdyż wbrew Józefowi
Stalinowi i Ma.o uważał, iż w wyniku umacniania się socjalizmu walka klasowa
będzie
wygasać.

W Chinach szeroko informuje s ię o „pieriestrojce" w ZSRR, a.Je nie W)"mienia s i ę 1V1ichaiła
Garbacz.owa, jalko jej twórcy. Nie przeprowadza się też ana1ogii między . reformami w ChRL
i ZSRR, choć wielu obseorwatoirów na Zachodzie
i Wschod·zie takie a:naliogie dos~zega.
Deng Xia'OIPing
Wyp()Wiedział się niedawno
na temat chińs1tiej pohtylci w przeszłości. Jego
z.d;aniem ChRL zaczęła „popełniać błęd11 Lewackie w roku l!ł57 i ko,ntynuowała je po rewolucji kulturabnej, któr4 b'llła błędem ult'l'alewackim".
Kom~ntatorzy :icach-0<lni
oceniai3' te wypowiedzi . jako zachęot~ kiu-0w.nictwa ChRL wypowde:clzianą pośrednio <iła k.ont:rnuowani3: pr~
ZSRR sapoczątk()wanej polityki re!orm i pol:tyki zagranicz.nej.

CSRS
Ka.r<!ynał J'reniticz8:
na~~ującej

TomUHC otrz,.m•ł l.ilt

tn:Uoi:

„Kard1111.ale!
•
Tvmi ustami prillkcxzuję ci ~ree~1utit 1 l'łtlj
ciemnieJsz11ch ciemności od Pana. Zlll i Mordu,
którego imię jest d!ii nas święt1, z którego ~o
li żujem11, niszczvrrr11, mordujemy. W jego imieniu czuć .swąd palon1j miłości i dobra - i
dl atego zawsz1 wYmitniamv ze czcią: Szatan.
Zwołujesz zastęP'l/ sw11ch
owieczek: na tt.'l'oczystości do św. Wita. To wspaniale, C:Z'Jłnim11
znak krz11ża lewą ręką. Im więcej ludzi, t11m
lepiej. Mam11 nadzi1;ę, te nę zbut nit prz11traszysz katast1rof11, która nastąpi.
PS. Szatom kiertdt twoimi krókami, HS to mit jut przw:>adek. I mcnca - I marca li marca".
6 mare• llł88 rdJc.u w katedrzt pr.a~ki~j. 9w.
Wi ta odbyły się uroczystości ku cz~ blago ła
wionej Agnieszki. Przebiegły one spokojni e
Ale list ten zwrócił uwagę na i:jawisko pojawiania s i ę gr ulP „satanistów"
p~obn.ie
zresztą jak i w Polsce. Nie przyibiera ono sz'rokich ro zm iarów, ale powinno niepokoić. Na
wpływy „czoicieli szatan a" narażeni Sll przed-e
wszyst•k im uc-zniowi• p0twyżej 13 lat.

101ła wii. G6rnicy dzie nnie przechodzili J'.Q 35
km. Nie skorzy$tah z autobusów, które im da·
la do dyspozycji k-0pa!Jlia.
Srednda płaca górni1ka z Boś:ni wyn.osi i-!8
tysięcy dinarów, co jest równowairtości~ 220
dolarów i jest niższa od średniej pła~„, w Ju.
gosławii.

Do 15 maja 1988 roku w Jugosła ~.. ~st.ał)'

zamrożone

ceny, co spowodowało, że vt' magazynach nagromadzono wielkie ilości towarów,
a nie ma ich w sklepach. Rząd przedłużył zamrożenie cen do końca maja.
Od 1 czerwca
1988 r. w Jugosławi handel będzie m6gł ustalać ceny 60 1procent towarów.
Inflacja w Jugosławii osiągnęła 152 procent.
Zagraniczne zadłużen i e wynosi
21 miUard6w
.dolairów.
KOREAŃSKA REPUBLIKA
LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

W .J~onii ...:.. w mieścd e Niigata - odbywały
s i ę mistrzostwa Azji w ping-ponga.
Japonia
zakazała u siebie wizyt przedstawicieli KRLD,
zrobiono jednak wyjątek d1a drużyny
ping.
-ponga. Zakazano jednak u<lziału przedstawicieli tej drużyny w przyjęciu wydanym przez
ug.ru:p owa·n ie sprzyjające KRLD
w Japonli.
Przedstawiciele drużyny nie ustuchali. Zostali
z przyjęcia usunięci. Wynikiem tego incy<le·ntu
był na,t yC'hmiastowy
wyja·zd drużyny KRLD.
Jej kierownik Li Dzong Ho zwo!at konferencję prasową ,na któcr.'ej oświadczył:

Rząd japoński zmusii naszych
członków
W'lljścia z przyjęcia, wydanego
na naszą
cześć. Je1t to .czyn zbrodniczy, który narusza.

·do

naszą suwerennosc. Od tej chwiii nie będziemu
brali udziału w żadnych dalszych meczach w
Japonii. Udam11 się natych.miast do domu. Jeśli
uazial w preyjęciu jest działalnością poLitycznq,
to wszystko co czy11ią Ludzie jest
polit11cznq
działalnością.
Mli:nis.ter sprawiedliwości

Japonii Yukr-0
Hayashida, indagowany przez dziennikarzy, powiedział, że problem po.legał nie na obecności
na przyjęciu, ale na ko-ntaiktach · politycznych,
jakie przeds.tawiciele
KRLD
mieli na tym
przyjęciu z ugrupowaniami politycznymi działającym ·
w Ja•po.nii.
Chodziło -0 organizację
pr·okoceańsiką
Hongryon, któr.a też złożyła u
władz japońskich ostry protest.

RUMUNIA
29 kwietnia 1988 roku _ odbyło się w Buka·
r eszcie posiedzenie Politycznego Komitetu Wy·
koo.awczego KC Rumuńsikiej Partii Komunis·
tycznej, na którym przemówienie o zasadach
nowego myślenia wygło·sił Nicolae Ceaiusescu.
Tezy tego _przemówienia skomentował dziennik partyjny „Scintei•a". Przywódca rumuński
wyraził się z aprobatą o zasadach pokoJowe_go
ws·póbistnienia i uznawania prawa każdego kra·
ju do
postępu
społecznego i gospodarczego.
Potępił politykę siły w regulowaniu wszelkich
kwestii spornych. Kwestie te powinny być rozwiązane środkami politycznymi. Wypowiedział
s i ę za u:maniem prawa
wszystkich narodów
do kształtowan i a swego życ i a zgodnie z włas
n ym uznaniem.
Zdaniem „Scintei" m ieszanie się w wewnętrz.
ne sprawy innych na r odów, jeśli nawet czynione jest w myśl postępowych pobudek, przynosi ujemn·e skutki. Reakcja na wojskową in·
terwencję dokonaną z takich pobudek podwa·
:i:a istotę rewolucyjnego dzieła.
.
W Bukareszcie dokonano zmiany na stanowisku I sekretarza KM RPK i przewodniczą
cego Komitet u Wykona~zego Stołecznej Rady Narodowej. Obie te fw1kcje piastował czło
n ek Polityc2mego Komitetu Wykonawczego KC
RPK Constantin Olteanu. Przeszedł on do
i11nej pl'acy partyjnej. Jego miejsce zajął wicepremier, c z ło nek KC RPK - Constantin Radu.
Dokonano też połączenia ministerstw: przemysłu budowy maszyn z przemysłem
mauyn
ciężkich w jedno ministerstwo
budowy ma·
szyn. Na jego czele stanął były minister prze. ·
mysłu budowy maszyn cięż.kich Radu Paunescu. Nie wiadomo jest, C·o będzie robił były
minister przemysłu budowy maszyn - Alexaindru · Dimitri u.
Zmiany te dokonano .w ramach gystemu rotacji kadry.

WĘGIERSKA

RE.PUBLIKA LUDOWA

Na odbytej n iedawn-0 Krajowej Konferencj i
WSPR powiedzieli między innymi:
An<liras Gyenes: Wzrosła liczba tych, którzt1 nie waiczq aktywnie i nie
wspierają w
1lowaeh i czynach polit'Vki pa:rUi. Buli również
tae11 czlonkowie partii, którzy
przeciwstawiH
1it bicr jej polit11ce i omawiali ją w • nieodpowiltdnich kolach. Przyjacielskie ostrzeźooia, a
nawet paTtyj.ne dec11zje nie przyniosl'll żadnych
rl!!Zwl.tatów. Dlatego nie można ich b11ło pozostawić w nasz11ch szeregach.
Niestety osłabie-nie zasad
moralnych
jest
charakterystyczne również dla części członków
partii. Centralna Komisja Kontrolna reprezentuje pogląd, że w przyszŁości należy
jeszcze
bardziej zdeC"ydowanie i o:Jtro występować prze·
ciwko wsz11stkim tym, którzy swymi dzialCLnia·
mi pogarszają moraLność społeczeństwa i naru·
szają d11scyplitnę partytnq.

Gyoergy Aczel: - Młoddeż wciąz w niedostatecznym stopniu uczestniczy w życi·u
spo~
łecznvm. My, którzy
przeżyliśmy
większość
swojego życia, p0Winniśm11
ponosić
jeszcze
większą odpowiedzialność za wciąganie
mło
dych Ludzi do życia spolec;mego. Powinniśmy
ponosić ogromną odpowiedzialność za to, aże
!>y przekazać młodemu pokoleniu taką parti~
i takie państwo, które nte będą w niczym ograniczać ich twórczych sil.

JUGOSł:..AWIA
Ęząd Branlkic> MiJk,ułicia wtpr<iwadza w tycie
program oszcz~d!nościowy, kt6reio jednym :z; elementów jest obnitka plac. Celem tego programu jest opan01W'!lnie wys,o kiej Inflacji i apła
cenie zagranicznego T..adłużenia. Obniilka plac
dotknęła też górników. Górnicy w La1
b inie w
Chol'lwacji po atra.jku otrzyma[i 40 proc, podwy7Jki płac. Za ich przykładem pos.7Jll inni.
Czterystu &órni!ków z B.ośni wyruszyło pie.to.
aby po prze·j.łci.u 175 km d.o-t.nee d.o Beieradu.
gdzie 29 maja 1988 ro!ku r~zyna obrady
krajowa konhMn'Cja Zwią?Jk!U Komunistów J'U-

Opracowała:

J AD'WIGA M. NIEDZWIECKA

•

„
•

nLM,TV,WIDEO
Spotkanie rz Juliuszem Machul.!>kim U;elllocjonowalo mnie o tY'le,
że nie tyJ.ko ujrzałem pod!J)orę finansową 'Polskiej
klinematografil,
ale róW1!l.ież bylem świadtkiem narodzin nowej formy dziennikarskiej: w zasadzie gość magarz;ynu
„102" rozmawiał ti.am z sobą i o
dziwo miał sobie l mnie ISP(>to do
opowiedzenia.
Z czwórlki zad7liomej młodzi
dzienaihltairskiej, która obsYtPała go
mnóstwem doc:ie:kiliwych i 111ieibęd
nych !Pytań, początkiem dziennikarskiej ogłady wyróżnił się jedy111ie Piotr Ra~wski, choć jaik
111a mój gust zbytni to mel.amchoHk. Jedna rz dziewcząt miała kło
poty ?J odczytywainiem pytań z
kartki. zaś druga była rpr.zyinajmniej .dość ładna.
A 'Przecież wywiad to i;ównież
form.a sztuki dziennikar ·kiej. Nie
wystarcrLy S'!JI'Owadzić rozmówcę
do studia i ~iewać mu hymny
1'1.1b jl!lk.ać się z przejęcia. Dziennikarz musi być partnerem albo
IP rzynajmni ej
spairriingp3ll"bneirem
a nie worikiem do bicia, ponieważ
to właśnie O'Mlaciza profesjonalimi
i szacunek do wiadomości, jakie
EaP'fOSZony gość może pwekazać.
Pi.szę ten felie<too rz: pasją.
Z tych kil.ku uwag, które Juliusz Machu'!Ski rz.dołal wyjpOWiedzieć, można było wywmioskować
~ czym polega robienie dobrych

filmów, ale również, obserwujac
jego zmagania z niekompetencją
wywiadowców,· skonstatować, iż w
branty artystycznej przychylność
111iebios jest szczególnie 1POtrzeb:nA.

W•kirótce Po programie namówi<>mnie na film
pt.
„Mokry
S"lllllal''. który ()lbejrzalem rz wiel!ltim ipm:ejęciem i do &isiaj trudM

no mi się otrrz:ą nąć. Przedstawiono ~krutne rz:magania blll\Sztynowych gangów i był to prawdopodobnie .film dla ludzi o mocnych nerwach.
Nie wiem . czy
pMedstawione
wydarzenia
są
autentyczne, ale mniemam,
iż

końC1ZOny

film miaq w 11obie coś
dziecka. Ameiry\k:.ainie
to na ogół rzemieś1nicy, którzy

z rutrodzin
założyli

11ię

taśmę

rz

tprod~cją

Pierwszy
Mohikanin?
przedstawiciele dwiata przestęp
czego za.siadający przed odbiornikiem poryczeli się rze śmiechu.
Juliusz Machulski sugerował, opierając się zresztą
na doświad
czem iach
Amerykanów, że film
jest taką calością, w której każ
dy element W1Plywa :na pozostałe
i niedopracowanie któregokolwiek
z nkb roz,kłada konstrukcję. To
nie tylko scenariusz. gra aktorów,
opatrznościowa 11.'0la reżysera oraz
producenta, bo każdy z ty>ch czym.niików może być sam w sobie 7Jnakomity, ale prnede ·wszy.s1Jkim takie i-0h Skomponowanie, aby u-

Po przeczytaniu artykułu pt. EMIGRACJA w
,,O<lglosach" z 7 maja 1988 r. nasuwają się refleksje, którymi chcę się podzielić. Artykuł nie
podaje żadnych nazwisik, to i 'ja swojego nie
podam choć tematem. jestem bardzo zainteresowana.

ambit-

U 111a.s prawie lka.Żldy ireżyser to
nie51Peł•n1ony gerrti'lUlll:, kitóry
me1and1oli2ruje, wobec tag<> jest głę
boki, Być może bierze się to inie
tylko z psychologi~ch s'klonności twórców, ale 11.'Ó'Wtnież z tego.
że branża .filmowa w Polsce pod
wzg'lędem fimains1>wym,
technicznym i organizacyjnym to rOZJ!atująca się obora, w której
mimo
wszystko ktoś tam jeszcze porykuje anemicznie. zaś pod wz!{lę
dem kompetencyjnym i selekcyjnym epoka tuż przedfeudalna
i
panoszenie się ryc&ZY-rabusiów.
Wrrz:aslk IPOWStal na .nową ustawę
o kinematografii, ale pewnie w
En&c:znej Cl'Zęści dla·tego, że !i'lm
ma p['Zynosić dochód, co skądimą.d
rzeczywiście
trudno z-rozumieć.
Powstają amatorskie iak 111.a 11.'azie
próbki komer.cyjne, laik 111a przykł.ad .. Mokry szmal"
G. Zalewskie,zo, który rzi!lużyl mnie serdecznie, wobec tego sugerowałbym,
aby l"piPj podpatrywać Amerykanów, a z naszych Machulskiego i
Piwowskiego, i wpJatać ich doś
wiadC"L.enia w ;naszą .rzeczywistość.

TOMASZ KUBI1K

Rozmowa z profesorem KENJI IW AMOTO, historykiem i teoretykiem
mu 1 Uniwersytetu Waseda w Tokio, który gościł w PWSFTviT.
rza t9 oczywiste

ró7Jnice
kulturowe rodzą pewne IJMie.ry
recepcji kina europejskiego, IlJP.
dziel Bergmallla
Sporo jednak
wiedzy o kulltill'Ze europejskiej.
mimo oddalenia, dociera do nas
i to eliminuje przeszkody.
- Co prawda nie mamy w Polsce dokładnego roze21nania, a1e z
t)'ch filmów, które do nas docierają, w rz:asadzie żaden nie kaktuje o współcz l!lych problemach
chodzi,

ży·cia Jaipończyków.

W Jatp<>nii

powstaje rocznie
3()()-4()0 filmów i trudno je wszystkie omówić, choć istotnie widać
w naszym kinie apatię polityczną
i społeczmą oraz brak wyraźnego
programu artystyc21nego w
tym
-

-....--

ną.

a?
Czy tylko Kurosa
.
- Pan.te profesorize, choć znamy w Polsce niektóre f~lmy, kil'lru
wybitny·ch
reżyserów japońskich
jak: Mirz:Oguchi, Kobaya.shi, Ichikawa, to jednak w na.seym poję
onu mistrzem a nawet symbolem
japońskiego ki.na jest Kurosawa.
Mówił pan iedna:k. 7..e ie~ twórczość bywa
przedmiotem ostrych
ataków.
- Tak, a sz.czególnię ostro wy1ta,piła grupa młodych kzyty>ków
w początkach lat sześćdziesiątych.
Byl to olkres radykalnych przemian w Japonii i nie baird:ro a.koeptowano po.stawę mądrego, silnego ojca, naruczydela, który p.rzewodzi grupie ludzi niedojrzalyich.
Wsze~kie
rz;apędy
moralizatorskie
czy wychowawcze musiały być. w
dobie s;prrz:eciwu. naturalnie odl'Zucone. P()!la<lto dokonywały się
wówczas istotne zmiany w łonie
samej kinematografii. która oparta została na racjonalnych, ek<.Jlllom icznych zasadach i kalawlacji
zvsków.
- Cz;y to znaczy, że także Kurosa'llll--a popadł w nurt komercjalizmu?
- W pewnym sensie tak, widać
rzrasrz.ta wyraźmy zwrot w jego
twór.c:rości,
właśnie
w
lata.eh
sześó&tiesiątych. O ile wczesne filmy wnikliwie pe;netrowały współ
czesność Japonii, o tyle potem dają
się zauważyć
wyraźm~
tendencje
historyczne, a nawet wątki sensacyjne czy detektywistyczne. Generalnie jednak dla większości
Japończyków jest Kurosawa
mistrzem kina i nie bez racji nosi
przydomek „cesairza japońskiego
filmu''.
- W świadomości widzów i krytyki w Polsce, a chyba również
w Europie, tkwi prrz:ekonanie o
gwoistei egzoty<:'Zlllości i pew1llej
tajemnicy, zawartej w filmach japońSkicłt. C!z:y
filmy europejs1kie
l!lą w podobny
sposób odbierane
w Jap()!lii?
- Jako Japończyk, nie do koń1!.a rozumiem
o jaką tajemnice

JAKI BFJDZIE LOS MALEJ EWY?
- GLOS MA DRUGA STRONA
- - - - - -- - -·-·
--. ------

mają

kilka taśm i według sprawdzony.eh i ciągle dookonalonycll wrorów wypuszczają 111a rynek coraz
to nowe filmy, a jeśli budżet na
to pozwala albo stwierdza się, że
taika jest potrreba widzów, włą
cza

TV

µrzedsiębiorstwo,

względzie.

- Jakie za1em gatunki są preferowane?
- Blisko 50 procent Io ty-powo
komercjalna produkcja tzw. kina
soft-i!Jorno, dalej komedie, trochę
filmów s-f, przygodowych, se.nsacyjnycll. Od czasu do czasu pojawiają się
filmy rz:aangażowane
w problemy młodego pokolenia. W
ostatnim czasie nie powstał jednak jaikiś znaczący. wybitny film
fabularny, ale coraz więcej ciekawych propozycji przyn.osi kino
dokume111talne z !(atu.ll'ku publicystyki społecznej.
- Czy iest zatem w młodszym
pokoleniu twórców, reżyser tej
miary co Kurosawa?
- Jeśli chodzi o silę i perfekcję artystyczmego język.a filmu, na
razie następców nie widać. W .sferze kina autorskiego, artystycznego wyróźmia się może
Nagisa
Oshima. (Tego reżysera znamy w
Polsce z obrazu „Imperium namiętności" PI'ZY'P· aut.).
- Japonia słynie w świecie rz
pO?Jiomu techniki. Jak zatem, w
dobie wys()lkiej l.dasy oobiorników
tv i sprzętu wideo, wygląda sytuacja tradycyjnego kina?
- Podobnie iak na calym świe
cie, notujemy spadek frekwencji
w kinach. W Japonii fU!Ilkcjonuje

Wiadomo mi, że ten człowiek po dwóch fakultetach menedżer, jest bardzo
słabym
człowiekiem leczył się w Klinice Psychiatrycznej w Warszawie. Dlaczego ani ten kochający
tatuś, ani Andrzej Karolczak, nie pomyśleli, że
dziecko powinno wzrastać w pełnej rodzinie.
Ojciec uważa, że jego córka będzie
dopiero
pełnoletnia mając lat 22-24. Dlaczego
nie
przyszło mu to na myśl, kiedy decydował się
na romans z matką Ewy. a ta wtedy miała 17
lat. W czasie tego romansu matka Ewy z menedżerem po dwóch fakultetach dorobiła się do
21 roku życia jednego porodu na własną odpowiedzialność i trzech zabiegów przerywania
ciąży.

Wyjazd matki Ewy do Belgii to schronienie
przed napastliwością ojca Ewy, przed ży
ciem w konkubinacie, który jej absolutnie nie
odpowiada, przed oszczerstwami, czego dowodem
jest artykuł i przed obciążeniami psychicznymi,
jakie w kobiecie zostają do końca życia po zabiegach przerywania ciąży. Ewa również decyzją tego obecnie bardzo kochającego
tatusia

•
fil-

100 tys.
sklepów-wy!l)oży
cza1ni kaset wideo, które umożli
wiają oglądainie
filmów w domu.
Do ki.n, riamienianych obecnie w
kameralne miniteatry, uczęszcza
główmie młodzież.

- Czy może pan coś powiedzieć
na temat kina polskiego?
- Niewiele filmów pols·kich dociera do Japonii. Z t:irch. które
wideiałem wnioskuję, że jest
to
kino racz.ej poważne, o zacięciu
spoleczno-politycrzmym

lub nawfą

do historii.
Z reżyserow
7J!\any jest Andrzej Wajda., którego cenimy za rozległy i u.niwersa!Jny kontekst kulturowy rz:awarty w iego utworach.
- A Roman Polański?
- Polański jest w Japonii IPOpulamy, iakkolwiek jego twórczość nie ;est •ttożsamiana z krę
giem kultury europejskiej. a raczej traktowana jako produkt
kiina amerykańskiego.
- Podczas tegorocznych Konfro.ntacji widzowie polscy mają okazję obejrzeć film Kuro.sawy. „Chaos". Czy na koniec
mozna
prosić o krót'ki komentarz do tego
obrazu?
- „Ran" nie spotkał się w Japonii rz:e zbyt
an tru.zjastyc.znym
przyjęciem, a nawet był u'ZJilawany za film nieudany.
Krytylk.a
pookreślala jednak. że film ten podobnie iak wiele innych - spodoba się wid:ziom w Europie. Jest
to bowiem· nawiązamie do wątków
szeks.pirowskich, a w sensie artystycznym monumentalny, niemal
opero\vy firesk i pomnik kina spod
znaku ek.s.presj0<nizmu.
- Dziękuję rz:a irozmowę.

ARKADIUSZ
GRZEGORCZYK

•
Amoże d

miała być nienaro~ona.

Czy stabilny praiwie czterdziestoletni
mężczyzna menedżer
po dwóch fakultetach,
zdecydowałby się na r-0mans z 17-letnią dziewczyną. Kim dla ojca Ewy była jej matka?
Wręcz odwrotnie, jak podaje artykuł, to u
ojca Ev.."Y miłość ojcowska wybuchła dopiero
po wyjeździe matki Ewy, co objawiło się zameldowaniem małej u siebie i żądaniem 100
dolarów alimentów miesięcznie. 4 tys. złotych
polskich jakie otrzymywał przez rok ~krupula
tnie odsyłał - to było za mało, a matka Ewy
przed wyjazdem zarabiała 8 tys. złotych.

bli~ko

zujące

się

kłaaT

W artykule Andrzej Karolczak pisze o

uczuciach matki do ojca, pisze o uczuciu ojca do
dziecka, natomiast ani słowa nie pisze o uczuciu ojca do matki, ale po przeczytaniu tego
artykułu wiadomo jakie ono jest.
Wysoki standard ojca dziecka nigdy nie bvl
standardem matki. więc ona niczego nie porzuciła, gdyż nie była zameldowana w
tym
wysokim standardzie. Natomiast jej standard był
taki. że ba.rdzo często była wraz z Ewą na utrzymaniu własnej matki, a za wczasy
jakie
spędzała z ojcem Ewy musiała sama zapłacić.
Matka Ewy uciekła przed tym wysokim st~
dardem, gdyż bardzo często jej pożywieniem
były łzy i poniżenie od strony ojca Ewy.
Ewę urodziła wbrew woli ojca Ewy, wprawdzie nazwisko Ewa otrzymała od ojca,
ale
mieszkania u ojca dla niej nie było. Do dwóch
lat matka wychowywała ją sama, łudząc się,
7.e w końcu przytuli je obie do siebie i spełnia
ła rolę pomocy domowej. zaspokajała potrzeby seksualne menedżera. Taka sytuacja nie odpowiadałaby żadnej szanującej się . kobiecie.
Miała prawo do ułożenia sobie życia, do założenia normalnej rodziny i stworzenia dla Ewy również normalnych warunków bytowania
i rozwoju - co uczyniła. Nigdy nie porzuciła
Ewy. Natychmiast po zawarciu
małżeństwa
wniosła sprawę o wydanie dziecka, jak również ubiegała się o paszport konsularny, który
otrzymała po półrocznym pobycie w Belgii, natychmiast przyjechała do Polski do ·dziecka. W
okresie dwóch lat trwania małżeństwa, 9 miesięcy przebywała w kraju prowadząc proces o
zabranie dziecka ze sobą. W czasie jej pobytu
w kraju ojciec utrudniał jej kontakty z dziecldem. Jej obecny mąż wiedział, że żeni się z
kobietą, która kocha swoją Ewusię i
zrobi
wszystko, żeby nie zniszczyć tej miłości.
I jeszcze bardzo istotna sprawa. Po
tych
wszystki·ch perturbacjach matka Ewy nie zachodzi w ciążę. Czy w ogóle będzie miała następne dziecko?
Ukryć się w Bieszczadach nie można, gdyż
Bieszczady również podlegają
administracji

polśkiej.
Jeśli Andrzej Karolczak pisze, że standard.
jaki posiada matka Ewy w BelgH, jest niżej
niż średni, to w jakim standardzie żyje przecię
tny Polak? Na miejscu matki Ewy wytoczyła
bym Andrzejowi Karolczakowi proces o zniesławienie oraz domagała się satysfakcji w postaci sp.rostowania i odwołania zarzutów i przeproszenia w prasie.

Z

poważaniem

X.Y.

Dzis proponu.iem.v komedie pt.
,.Dzika namiętność" w reżyserii
Jonathana Demme. Film opowiada
o ek.sce.ntrycznei dziewczy.nie, która uprowadza niemal Pl"ZY'kladne1/:0 unędnika na miłosną wydeczkę.
W
toku rozwijającej
się
przygody role odwracają się i po
licznych, dobrre &konstruowanych
dramatyczmych wvdarzeniach rz:abawa kończy się„. Ale to już trzeba ZJbaczyć . W filmie występuią
Jeff Daniels i Melanie Griffith.

12 ODGLOSY

•

OD REDAKCJI. Autorka tego listu zastrzegła
sobie anonimowość, podając swoje dane tylko
clo wiadomości reclakc,ii. Ma do tego
t>rawo.
zresztą zawsze zachęcamy Czytelniltów do takiego zachowania zamiast pisywania anonimów.
Tych ostatnich - to jest anonimów - w sprawie losu małe,j Ewy zgodnie z
naszymi
zasadami - nie opublikujemy.
-Natomiast jest chyba coś - łagodnie mówiąc
- bl'Zydkiego w fakcie, że ktoś. ukrywając się
przed opinią publiczną, ma „odwagę" autorowi,
który nie ukrywa swego imienia i nazwiska,

problem w ogóle. Iluż to ludzi w kraju, spiera•
jąc się między sobą, odnosząc się do siebie z
nienawiścią, wciąga w to dzieci. Naszą intencją podejmując tę trudną sprawę było
zwrócenie uwagi właśnie na to, aby pomyśleć
o losie dziecka. A może przede wszystkim o
jego losie.

TWÓRCZOŚĆ CZ'ESLA\VA

MILOSZA
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. L. Waryńskiego zorganizowano wvstawę ooświęconą,
Czesławowi Miłoszowi. W kilkunastu gablotach

znaleźć

artykuły

można tomy poezj{, prozy, esejów oraz
i wiersze drukowane w najprzeróż

niejszych czasopismach. Są także artykuły i
krytyczne dotyc.tące twórczości laureata
Nagrody Nobla i oczywiście nie brakuje zdjęć.

książki

Wystawa przygotowana została z okazji sesji
popularnonaukowej .. której bohaterem był Cz.
Milosz. Sesja odbyła się w gmachu biblioteki
26 maja 1988 r. a jej organizatorami byli: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
i MBP.
Przejdźmy do wystawy;
rozpoczynają
ją
pierwsze wiersze, artykuły i tłumaczenia które
drukowane były między innymi w
przedwojennych czasopismach: „Skamander", . środy Li·
terackie", „Droga", „Verbum", „Pion•;; „Ateneum", „Glossy". Później następuje czas wojny t
największa ciekawostka wystawy. Na pierwszej,
na maszynie napisanej, tytułowej stronie tomiku czytamy: Jan Syruć, Wiersze. Biblioteka Rę
kopisów Wydawnictwa .,Bt·zask", Lwów 1939. I
właśnie ów tomik jest jedynym zachowanym
konspiracyjnym wydaniem wierszy
Czesława
Miłosza. Zupełnie przypadkowo odnalazł go pan
Andrzej Gawroński (kierownik działu Informacji i Bibliografii MBP). Mówił o tym dokładnie w swoim wystąpieniu na sesji.
Tom
wierszy znajduje się obecnie w
. prywatnych
rękach, pod SZlkłem leży jego kserograficzna odbitka.

Kolejne gabloty - to krótki okres powojennej bytności Cz. Miłosza w kraju i tutaj znajdujemy artykuły drukowane w „Odrodzeniu" i
tom poezji pt. „Ocalenie" wydany w 1945 roku. Dalej emigracja i pierwsze książki drukowane już poza Polską. Ale zanim dojdziemy
do książek, należy zwrócić uwagę na niewielki artykulik podpisany przez AntoniPgo Sło
nimskiego, a noszący tytuł .,Odprawa" CiekaV."Y to przykład publicystyki okresu socrealizmu. Dzi3iejszy młody czytelnik odbiera
ten
tekst jako jakiś niezwykły dowcip, choć tekst
byl jak najbardziej pbważny.
W części poświęcone) wydaniom emigracyjnYtn (głównie z paryskiej „Kultury") wyróżnia
się wybór wierszy wydany przez Oficynę Poetów i Malarzy w roku 1967. Tutaj te? notka o
Czesławie Miloszu w dziele pt. „Literatura Polska na obczyźnie 1940-1960". pracy zbiorowej
napisanej pod redakcją Tymona Terleckiego.

Dalej literacki Nobel i przyjazd do kraju, Ite wydarzenia liczne artykuły i zdję
cia drukowane w polskiej prasie. Potem krajowe wydania dzieł Cz. Miłosza.

lustrują

Kończą wystawę Miloszowskie przekłady Biblii. Natomiast na tablicach wiszących nad gablotami możemy podziwiać bibliofilskie wydanie ,,Traktatu moralnego". Utwór ten
został
wydany z okazji przyjazdu Czesława Miłosza do
Lublina w roku 1981.

W swnie wystawa, mimo niezbyt przecież dumożliwości biblioteki (wiele wydań
po
prostu nie dociera) bardzo ciekawa i warta obejTzenia.

żych

T.A. WLODKOWSKI

TEATR NAGRADZA
RECENZENTÓW
Jury, któremu przewodniczył
dr Sławomir
Swiontek z Instytutu Teorii Literatury, Teatru
Filmu UL, postanowiło:
W kategorii „studenckiej' 'nie przyznawać I
i II nagrody. Nagrodę III otrzymała Joanna Olczak, studentka Państwowej Wyższej
Szkoły
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
W kategorii „szkolnej" nie przyznawać I nagrody. Dwie równorzędne nagrody II otrz,.mali: Agnieszka Chwilek (Państwowe Liceum Muzyczne w Lodzi) oraz Wojciech Czarnota (XII
LO im. Wyspiati.skiego).

·. Dwie równorzędne nagrodv III
przyznano:
Bartoszowi Smoczyńskiemu <IT LO im. Narutowicza) oraz Pawłowi Piesiewiczowi CIV LO im.
E. Sczai1ieckiej).·
Przyznano również trzy wyróżnieni a: MichaStarz:vckiemu, Anecie Bemacik i Hannie
Zaborowskiej - uczniom XII LO im. st.' Wyspiańskiego w Lodzi.
łowi

grozić„. sądem.

Sprawy między samymi rodzicami, ,jak i sprawy między rodzicami i dziećmi nie należą do
łatwych. Nieraz i sąd ma trudności w ich rozwiązywaniu i kieruje się zasadą
mniejszego
zła. Dlatego w sprawach tych potrzeba przede
wszystkim rozsądku i odrzucenia emocji.
Nie ujawniJl§my nazwisk zainteresowanych,
gdył cholhd. nie tylko o los małej Ewy, ale o
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N'a kolumnle „Polemlkl, ll!lty, opinie• publlkuJemy tylko lldy podpisane Imieniem I nazwiskiem, s podaniem adresu. Adres I nazwisko na b
dakcji. Zastrzegamy sobie możliwość skrótów.

et:enłe zalnteresowanąo zatrzymujemy do władomojcf re-

· pO.łe:rn.ikL· listy · opinie · polemiki · Iisty · opinie ·
„WAŻNE TO JE, CO JE MOJE"
Na podstawie art. 31 p. 2 oraz art. 32 ust. 1 p. 2 i ust. 5 ustawy z 26.I.1984 r. Prawa Prasowego proszę o opublikowanie w
nr 22 tygodnika „Odgłosy" na warunkach określonych w art. 32
ust. 5 ustawy następującego sprostowania.
W nawiązaniu do artykułu Pawła Tomaszewskiego z nr 20,
21 „Odgłosów" pl „Ważne to je, co je moje" wyjaśniam, co na1tt:puje:
pomówienia pod
1) Paweł Tomaszewski zawarte w artykule
· moim adresem oparł wyłącznie na oświadczeniach 5 spośród 20
pracowników brygady ZRB oraz nie sprawdzonych zarzutów prezesa RSP w Piaszczycach.
2) Osoby te zarzucają mi fałszowanie dokumentac ji i malwersacje. Z artykułu wynika, że w tej sprawie zgłosili doniesienia
na MO. Oświadczam kategorycznie, że do ' ·chwili obecnej nie
byłem przesłuchiwany w charakterze świadka czy podejrzanego
o popełnienie · zarzucanych mi czynów, a są to przecież prze1tępstwa karne. Skoro art. 13 Prawa Prasowego zabrania wypowiadania opinii co do rozstrzygnięcia w sprawie sądowej, tym
bardziej Paweł Tomaszewski nie miał prawa robić ze mnie zło
dzieja i malwersanta na podstawie pomówień osób trzeeich, gdy
ładne postępowanie się nie toczy.
I) W takie' sytuac]i publikowanie moich personaliów i oceny
w sposób jednoznacznie oszczerczy 1 zniesławiający stanowi naruszenie art. 14 pkt. 6 ustawy Prawa Prasowego. Pomijam już
fakt, że w takiej sytuacji zasada obiektywizmu wymal!ałaby w y1łuchania i moich racji, a w szczególności faktów takich jak:
4) Działalność brygady została rozwinięta za moje pieniądze
I dzięki mojej iniciatywie. W chwili powstania brygady spół
dzielnia była już niewypłacalna (4 mln długu), czego dowodem
fakt, że prawie wszystkich zakupów musiałem dokonywać za gotówkę, gdyż sklepy i zakłady odmawiały sprzedaży na przelew
w RSP, wobec zadłużeń. Teza Pawła Tomaszewskiego, iż to
moja brygada doprowadziła RSP Gertrudów do upadku jest oezywistym przekłamaniem. w okresie pierwszych 6 miesięcy
działalności ZRB dało Spółdzielni 8,5 mln przerobu, co pozwododatnim (mimo iż
liło zamknąć bilans spółdzielni wynikiem
w czerwcu 1986 r. miała 3,5 mln zadłużeń).
5) Ustalenia Pawła Tomaszewskiego co do skutków finansowych mojej działalności i rzetelności rozliczeń oparł na rozmowie z księgową Bogusławą Zając, która, co wynika również z
dokumentów Izby Skarbowej, prowadziła dokumentację nierzetelnie. Jednym z wielu dowodów nieznajomości przepisów księ
gowych przez Bogusławę Zając i Zal'Żąd RSP Gertrudów może
być sprawa rozliczenia mojej żony Ewy z odpowiedzialności materialnej. Żona została zatrudniona z odpowiedzialnością matestwarzając
rialną, o czym Paweł Tomaszewski nie wspomniał
wrażenie, iż „cwaniak" Grabiński tworzył mafię rodzinną w celu ograbienia RSP Gertrudów. Gdy żona w listopadzie 1986 r.
złożyła wymówienie, żądając przeprowadzenia inwentaryzacji, do
chwili rozwiązania umowy 213.02.1987 r. inwentaryzacji nie przeprowadzono. Termin sporządzenia powinien nastąpić w terminie
do ostatniego dnia pracy . Do chwili obecnej inwentaryzacji nie
sporządzono (dokumenty do wglądu Pawła Tomaszewskiego).
fi) W sprawie uchybień księgowej Bogusławy Zając z powodu
braku reakcji zarządu, pracownicy brygady pisali doniesienie do
Prokuratury Rejonowej w Radomsku 27.11.1987 r ., jak również
do Inspekcji Pracy z 3.09.1987 r „ ale o tych faktach Paweł Tomaszewski nie pisze, być może dlatego, iż uprzednio nie była
karana.
7) Sprawa mojej uprzedniej karalności nie była przeze mnie
zatajana. Postępowanie karne zostało umorzone z amnestii, więc
karta z Centralnego Rejestru Skazanych przychodziła czysta,
mimo że księgowa Bogusława Zając występowała trzykrotnie.
O swoich kłopotach poinformowałem prezesa T. · Klekocińskiego
i Bogusławę Zając przy przyjęciu do pracy, chociaż tego robić
nie musiałem.
8) Zarzuty członków brygady, że nie pracowałem fizycznie wynikały z faktu, iż jako im .v alida Il grupy miałem przeciwwskazania lekarskie. O fakcie tym wiedział zarząd spółdzielni, gdyż
początkowo zatrudniony byłem na pół etatu. Na podobnych za1adach pracował Albin Siwak - członek KC PZPR.
9) Co do oceny mojej działalności jako brygadzisty Paweł Tomaszewski przedstawił opinię 5 pracowników, podczas gdy opinię pozostałych pracowników są odmienne (posiadam oświadcze
nie pozostałych pracowników).
10) Jeżeli chodzi o zaopatrzenie materiałowe, to musiałem starać się o nie sam, a jeże1i dostawy docierały do spółdzielni, to
czego brygada
były rozsprzedawane przez księgową, wskutek
miała przestoje. Faktu, iż w tym okresie księgowa Bogusława
Zając budowała dom Paweł Tomaszewski nie wspomina. Dowodem na ' to, iż spółdzielnię interesowały tylko dochody, a nie
Spół
problemy ZRB, jest fakt przez cały okres działalności
dzielnia nie zapewniała dowozu zwykłego piasku na czas (w
sprawach materiałowych posiadam kopie wielQkrotnych monitów).
artykułu Pawła
11) W świetle powyższych faktów konkluzja
Tomaszewskiego, iż to ja rozłożyłem gospodarstwo JtSP Gertrudów jest co najmniej nieuczciwa.
Przedstawioną w artykule spotwarzającą mnie ocenit mojej
przeszłości i cech osobistych pozostawiam do oceny Sądu, do
którego skierowałem akt oskarżenia z art. 178 K,odeksu Karnego
przeciwko Pawłowi Tomaszewskiemu.
LECH GRABINSKI
OD REDAKCJI. Lech Grabiński kilka razy powołuje 11lę na
„Prawo prasowe", co wymaga stosownego- wyjaśnienia, gdyż
powoduje poważne nieporozumienia. I tak.
1. Artykuł 32 ustęp 1 głosi:
„Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w: („.) czaw najbliższym lub jednym z dwóch następujących
sopiśmie po nim przygotowywanych do druku numerów, („.)".
czasie, gdy
Odpowiedź Lecha Grabińskiego otrzymaliśmy w
numer 22 pisma był w drukami i nie było technicznych moż
liwości, aby list jego w tym numerze pomieścić. W niczym t.o
jednak nie narusza art. 32 ustęp 1, pkt. 2 „Prawa prasowego",
1dyż odpowi.edź Lecha Grabińskiego ukazuje się w numerze 23
„Odgłosów", a więc „w jednym z dwóch następujących po nim
przygotowywanych do druku numerów".
!. Od wielu lat istnieje w „Odgłosach" kolumna specjalnie
Drzeznaczona dla publikacji listów, opinii, wyjaśnień ł polemik.
Poza tym list Lecha Grabińskiego nie ma cech „sprostowania",
o którym jest mowa w art. 32 ustęp 5 „Prawa prasowego", jedynie odpowiedzi, w niczym więc nie naruszamy „Prawa prasowego" publikując go na miejscu dla listów i odpowiedzi przez.
naczonym.
3. Artykuł 13 „Prawa prasowego" odnosi .się przede wszystkim
; iedynie do spraw, które znajdują się w postępowaniu przygojak
towawczym lub sądowym. Wobec Lecha Grabińskiego sam · przyznaje - nie toczy się żadne z łych postępowań, zatem
nie stosuje się do niego postanowienie art. 13 ustęp ! „Prawa
prasowego", który głosi, te „nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunków osób, przeciw którym toczy si~
postępowanie przygotowawcze lub sądowe".
Jeśli zatem dziennikarz zachowa „szczególną staranność i rzepraso;
materiałów
telność przy zbieraniu i wykorzystywaniu
wych", o czym stanowi art. 12 ufltęp 1 „Prawa prasowego", to
sgodnie z art. 6 ustęp l tegoż moźe skorzystać z prawa „do
przedstawiania i krytyki wszelkich ujemnych zjawisk w granicach określonych prawem i zasadami współżycia społecznego".
Ale o tym, czy Paweł Tomaszewski naruszył prawo i zasady za-
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Nim się to
decydować musi w ostatecznym rQ,zrachunku sąd.
jednak stanie - o ile w ogóle się stanie - zgodnie z artykułem
32 ustęp 6 ,,Prawa prasowego" w następnym numerze „Odgło
sów" Paweł Tomaszewski odpowie na przedstawione zarzuty
przedstawi swoje racje.

„RÓŻNE WIDZENIE PRZESZLOSCI"
- - -·----
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-
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drukowany w „ Odgłosach"
Z zaciekawieniem przeczytałem
list Karola · Obidniaka dotyczący polityki polskiej w okresie
co
międzywojennym. Z niektórymi tezami można się pogodzić,
do innych można mieć zastrzeżenia.
Sprawą poruszaną między innymi w liście była „krucjata antyradziecka" i słusznie użyte zdahie, ż e Polska na takie układ y
nie poszła. Mimo różnicy zdań co do form ustrojowy ch, przewidywano w kraju, że tego rodzaju polityka ma na celu wyczerpanie sił witalnych narodu i próbę włączenia go w awanturnicze plany, nie mające przyszłości. Logicznie myślący ludzie przez długie lata dobrze przypatrywali się stanowisku emigrantów rosyjskich po zakończeniu wojny 1920 roku. Ci ludziewierzyli, że Polska jako niepodległy kraj nie ma podstaw dla
~łuższego istnienia. Dla nich była jedynie „ Prywiślańskim KraJem", który zachował wierność dla „cara batiuszki". Taki punkt
widzenia trwał przez wiele, wiele lat.
Odnośnie polityki angielskiej wobec Polski, to była ona polityką zmierzającą do osiągnięcia swoich celów jedynie za pomoktóre
cą wykorzystania krajów sprzymierzonych w sprawach ,
były wygodne. dla Wielkiej Brytanii. Opór Polski, stawiany wobec zwrotu Niemcom byłego zaboru pruskiego (początkowo jako
obsza!u Wolnego Miasta Gdańska i „autostrady" prze, obszar
polskiego Pomorza), był nie na rękę planom Anglii. Nie była
ona przygotowana do wojny i robiła wszystko, aby jej uniknąć ,
nawet kosztem ofiar (naturalnie nie własnych). Tym można tłu
maczyć jej stanowisko w kwestii „pokofowego" rozstrzygnięcia
Sudetów, Czechosłowacji, Kłajpedy
~prawy Nadrenii, Austrii,
itp.
~ głębo~ą ni~ufnością i rezerwą odnoszę się d~ ludzi, którzy
tw1er~z~, .ze Wielką . Brytanię cechuje zaintere'sowanie sprawami
polsk1m1 i że to zainteresowanie nosi znamiona bezinteresow-

tów Niepełnosprawnych zrzeszony iprzy ZSP. Jego członkowie
to głównie studenci i pracownicy wyższych uczelni, ale nie tylko, gdyż klub ma charakter otwarty. Spotykają się, by wsp61·
n ie spędzić wolny czas, podzielić się radościami i troskami.
Organizują letnie i zimowe obozy, jeżdżą na nartach, pływają i
żeglują. Korzystając z pomocy specjalistów z Poradni Rehabilitacyjnej ZOZ dla Szkół Wyższych szukają . nowych form od·
zyskiwania pełnej sprawności. Głównie jest to rehabilitacja poprzez intensywne ćwiczenia i uprawianie sportu. Pasją, która
ich łączy jest żeglarstwo. Wśród członków klubu odnaleźć moż
na kapitana żeglugi morskiej, jachtowego stemika morskiego,
sterników i żeglarzy jachtowych.
Doceniając ich chęci i starania Ogólnopolska Rada Studentów
Akademickim Centrum
Niepełnosprawnych w porozumieniu z
Zeglarskim w Lodzi, utworzyła Akademickie Centrum Szkolen ia żeglarzy Niepełnosprawnych. W oparciu o jego pomoc jut
przed trzema laty członkow i e klubu zorganizowali pierwszy \V
Polsce pełnomorski rejs żeglarzy n i epełnosprawnych, kierowany
przez Jerzego Sokołowskiego.
Przykry jest natomiast fakt, że przeszkody, na które napotykają przy załatwianilll waźmych dla nich spraw są natllll'y czysto
formalim'!j, wynikają z braku chęci i dobrej woli ludzi, którzy
nie chcą pomóc. Musieli je pokonać i w 1987 roku, kiedy wyruszali .n a Międzynarodowe Regaty żeglarzy Niepełnosprawnych
do Holandii - Holandicap Trophy '87. Ich pięcioosobowa ekipa
(Bogusław Grzelak, Piotr Fros, Małgorzata Garno, Janusz An•
drzejewski i Marek Kurasz) była tam jedyną reprezentacją krajów socjalistycznych.
współ
Udział Polaków w powyższej imprezie dał początek
pracy z niepełnosprawnymi żeglarzami z innych państw. a przede wszystkim zaoewnił przedstawicielstwo naszego kraju w
dla NiepełnoMiędzynarodowym Komitecie Sportów Wodnych
·
sprawnych.
I dziś nie narzekają na brak kłopotów, a mimo to starają
bojerosię coś robić. W marcu 1988 roku zorganizowali obóz
wy na Mazurach i choć inni biadolą, że nie ma zimy i śniegu
- oni wrócili zadowoleni. Być może tajemnica ich sukcesu tkwi
może po prostu dobrze czują się w
zup~łnie w czym innym swo~m tmyarz.ys·bwie i dlatego imprezy, które organizują, ziregu.
ly się udaJą. Nie zrażaj}\ ich 'kłopoty i trudności.

ności.

MIECZYSŁAW

KTO ZAJMIE

SIĘ

IZABELA BORECKA

KOZAK

WYSIEDLANYMI Z LODZI?

Z zadowoleniem należy powitać fakt powstania Stowarzyszenia Polaków Eksploatowanych przez III Rzeszę Niemiecką.
Nie można jednak nie zauważyć, iż sposób jego powołania i
dotychczasowa działalność muszą budzić pewne zdziwienie. Należy wyrazić żal, że stało się to o ponad 40 lat za późno .
kwestii
rozwiązuje
Jed'.1akże _PO"'.ołanie Stowarzyszenia nie
orgaruzowarua się WSZYSTKICH zainteresowanych osób poszkodow~nych przęz III Rzeszę Niemiecką. Głośna i publikowana w
prasie. w lutym . 198~ roku ~ypo~iedź członka Główne j Komisji
Badama Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Stanisława Kani "'.ymie~a .wiele grup osób cywilnych,_ które mają prawo do ubiega'.1ia . się. o ods~k.odowanie ze strony władz Republiki FederalneJ :r:riem1ec. Ws.rod nich . wymienia się m ,in. · wysiedląnych.
Byłem Je~nym z mch. W grudniu ,J.:Q~9. rok~ rofilii.na nasza zodo
stała wysiedlona (była to pierwsza fara wysiedleń z Łodzi
~eneralnej Guberrtl}. Wyśiedlenie oznaczało utratę całego· mienia
i wygnanie na poniewiei'kę;
Powstaje pytanie, kto ma reprezentować tę liczną przecież
jeszcze rzeszę byłych wysiedlonych?
Wy~aje się, że St?warzyszenie nie zamierza podjąć się tego
zad~ma, co zresztą Jednoznacznie wynika z treści jego nazwy.
Z1.ma'.1a nazw~ Stowarzyszenia, o której doniosła ostatnio prasa,
mewiele tutaJ chyba zmieni. Powstanie zbiurokratyzowana koturnowa organizacja moloch.
Czyż wobec tego nie powinien powstać związek lub też stowal'zyszenie wysiedlonych?
zaPi~ząc .C! bolesnej sprawie wysiedlonych, nie sposób nie
z
był
u~az;rć. 1z przez wszystkie powojenne lata temat ten
'.11e~iadomych przyczyn przemilczany. Milczenie to i niezauwaza.rue pro?lemu wysiedlonych miało długo po wojnie ujemne dla
wielu z mch skutki.
.Temu te:i: c~yba zawdzięczamy, iż nic lub prawie nic nie
wiemy. o wysiedlaniu ludności polskiej z Łodzi w grudniu 1939
roku ~ '!I okresach. póź~ejszych. Nie ma żadnej fródłÓwej, obszerne3 1 wyczerpuiącej literatury traktującej ten temat. Wiedza
~zerokich kręgó'!l społeczeństwa o tych : spra'wach jest "-. prawie
zadna. Jeszcze Jedna „biała plama" czeka na swego odkrywcę
·
Kto ma to zrobić?
JAN KABAT
OD REDAKCJI. Przykro nam, ale wielekroć krzyk na temat
„b!ałych plam" bierze się z„. niewiedzy. O wysiedlaniach z Ło
dz! na początku okupacji drukowaliśmy artykuł P"wła Dzieciń
sk1ego w 38 numerze „Odgłosów" z 1987 roku. W tych dniach
uk~~ sie ~ ~ęgarniac!i k.sil\z~a tegoż Pawia Dziwińskiego
„Łodz w CJeDJu swastyki". Ks1ązkę wydał łódzki oddział KA W
a zapowiedział jej ukazanie się w · telewizyjnych „Wiadomoś:
ciach" 19 maja 1988 roku Wiesław Jażdżyński. Tam równieź je11t
•
o wysiedleniach z Łodzi.

CZY POTRZEBA?
Z mieszany~ u~zuciem przeczytałem na łamach „Odgłosów"
nr. 18 z 3.0 kw1etma 1988 roku, jak to p.p. Kozak i Zajączkow
s~1 na rumach cmentarza żydowskiego na Brackiej budują pommk. członkom ruchu oporu, rozstrzelanym tu .w okresie ostatniej
womy przez okupanta hitlerowskiego.
We wrześniu 1976 roku z miejsca tego z ceremoniałem wojsk?wym .eks~umow~no prochy wszystkich rozstrzelanych tu polskich boJowmków i pochowano we wspólnej mogile na Cmentarzu Komunalnym na Dołach, a społeczeństwo Łodzi uczciło ich
pamięć wyrytym na nagrobnej płycte epitafium:
„Tu spoczywają prochy młodocianych członków Ruchu Oporu
19H roku przez okupanta hitlerowskiego na
rozstrzelanych
cmentarzu żydowskim w Łodzi".
Wielce zastanawia?ące jest, bo i komu t~n zamysł jest potrzebny, aby tworzyc tym samym bohaterom dwa upamiętnia ją
c~ mie}se. na dwóch cmentarzach i to w t ak b1iskiei odległoś 
ci od siebie.
się
Tł~ma.czenie, że po~ost.ał?' tu jeszcze prochy ludzkie, jeśli
zwazy, .ze ci;ien.ta;z istm~ie od 1892 , roku i spoczywa tu ponad
300 tysięcy istnien ludzkich, to zapewne w każdym miejscu odnaleźć można ich ślady.

TELEFON 36-77-70
Na stronie 14 Ili" 18 „Odgłosów" z 30.04. 1988 r . w rubryce
,.Masz temat dla reportera" ukazała się wzmianka dotycząca byłej pracownicy naszego zakładu Ob. Sabiny Bart os. W notatce
tej zawarta jest sugestia iż zakład nasz .,zrewiduje stosunek do
byli;j pracownicy i rozprawi sie z bezdus2J11ą maszynerią urzęd
mkow".
Sprawa Sabiny Bartos sprowadza się do tego iż ZUS nie
uznał chorób przeby·tych przez Sabinę Bartos jako choiroby zawodowej, Sabina Bartos była badana przez lekarzy Instytutu
Medy.cyny Pracy, który to Instytut nie stwierdził choroby zawodoweJ. Sprawa Sabiny Bartos dotycząca ustalenia istnienia choroby zawodowej była rozpoznawana także przez Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi (w t:ryble odwoławczym od decyzji
ZUS) i Sąd ten t_akże n ie ustalił, że Sabina Bartos jest chora
na chordb~lo!at>t;(Jifową .''
Mając na uwadze fakt prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy
w tej sprawie
przez niezawisły' · Sąd, Zakład nasz n ie może
udzielić żadnej pomocy.
mgr M. RADOSIEWICZ
(„POLMERINO")

MBP IM. L. WARYŃSKIEGO ZAWIADAMIA
Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego uprze3mie
zakończone zostały
za.wiadamia P.T. Czytelników, że w maju
g~owne prace remontowe W 2lwiązku z tym zapraszamy wszystcodziennie w stałych
kich do korzystania z naszych zbiorów
godzinach otwarcia Biblioteki. Jednocześnie l'vlBP wznowiła w
Dniach Kultury, Oświaty, Książki i' Prasy swoją działalność wy26 maja stawienniczą i imprezową. W najbliższym czasie odbęd~ie się sesja popularnonaukowa poświęcona Cz Miloszowi
z Oddziałem Łódzkim Towp.rzystwa Liprzygotowana iwespół
terackiego im. A. Mickiewicza, na którą serdecznie zapraszamy,

R:BDAKCJA -

CZYTELNICY

JOZEF JANKE, WROCŁAW. Propozycje pana przeczytaliśmy
z dużym zainteresowaniem. Mamy jednak pewne wątpliwości
czy gdyby TOTOLOTEK za.-ni<ist samochodów dawał tal ony na'
książki, to ludzie masowo wypełnialiby kupony. Proszę nie zajak wykazują różne badania - około 40 procent
pominać, że ~olaków nie czy-ta książek. Nie wszyscy są też zainteresowani
ich kupnem, choć funkcjonuje czarny rynek księgarski. Ale jak twie!"ldizą ludzie obeznani w księgarskim interesie - książka
d2l~ś to rÓWl!lież lokata kapitału. Pewnie, że cierpią na tym ludzie, któirzy naprawdę książką się interesują. którym jest ona
Nie jedyny to
potrzebna, a kitfuzy nie mają wieJe pieniędzy.
paradoks w naszym żyoiu .
Na cenę prasy wpływa bardzo wiele czynników. Najczęściej
najmniej do powiedze.n ia mają redakcje. Ich zadaniem jest tak
redagować pisma, aby czy,t elnik kupował je, m imo rosnących
cen.
GRZEGORZ KOWALSKI, Łódź. Przykro nam, choć zajmujemy
to jednak z listu nie skorzystamy.
się też religio~awstwem,
pan do tych redakcji , które
~yłoby zręczn1eJ, gdyby napi~ał
merytorycznych
o!rukowały tekst, wobec którego ma pan tyle
Gdyby zechciał pan zabrać głos na tematy przedstawiane na naszych łamach, t 0 inna sprawa.

za~trzeżeń.

·K oluszki,
TADEUSZ KOŁACZYK, Łódź. JERZY SZYMAS
Nie p9dejmowaliśmy na naszych łamach problem'atyki zwią
'Z.anej z karą śmierci. I nie zamierzamy jej podejmować . Dys1'usja, jaka _ przewaliła się przez. łamy prasy polskiej dostatecznie
nas do tego tematu zniechęciła W społecznej świadomo ś ci tkwi
bowiem tyle nienawiści, że trudno o dyskusję przy pomocy artakiej dyskusji nie dorośl:śmy.
gumentów. Chyba jeszcze do
A przecież temat jest bardzo ważny i trzeba będzie do niego
powrócić. Może jak opadną emocje i przyjdzie czas na argumenty, Prosimy o cierpliwość.
REDAKTOR

DYŻURNY

ALEKSANDER PYTKE

DLA NICH OSKAR
Sa w róźm.Y'lll wieku, róźmej płci , różnyoh zawodów. Ws.półc.zu
jemy im, ustępujemy miejsca w tramwaju, ustanawiamy kolejkowe przywileje". Czy to jednak wszystko co możemy i "powinniśmy dla nich zrobić?
W Lodzi od czterech już lat działa OSKAR - Kih.ab Studęn..

•
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,Nasze dzieci
. . -,

Nie po raz pierwszy okazuje się, że najtrudniejsze do załat
wienia są sprawy proste, często wręcz banalne, a przecież bard~o
uprzykrzające na co dzień życie. I o ta.kich głównie
sprawach
mówili Czytelnicy podczas ostatniego dyzuru reporterskiego przy
redakcyjnym telefonie.
Ot, ch'oćby sprawa kasowników w tramwajach i aut.obusac:h.
W wielu wozach Jest ich zbyt mało, aby np w tłoku kazdy mrn!
do nich swobodny dostęp, co powoc;Juje, iż niektórzy pasażerowie
pn prostu nie kasuJą biletów. wiedząc, ŻP kontrnler do lcdłoczo
ncoo tramwaju raczei nie weJdz1e Bywa też, że kasowniki w1si:ą' za wysoko, aby mogły dosięgnąć do nich dzieci, które talUe
przecież podróżują. I jedno, i drugie nie zachęca do przestq:egania przepisów oraz pozbawia MPK części wpływów za bilety.
Czytelnik, który podzielił się z nami tą refleksją, zaobserwował również, że autobusy linii 78 na ogół odjeżdżają z pl. Wolności zatłoczone, podczas gdy linii 79 raczej pustawe. Pyta
Więc, czy nie można przesunąć części pojazdów z jednej trasy
na drugą - tę bardziej obciążoną. Zastanawia się on także, dlaczego nie ma przystanku autobusowego -przy stacji kolejowej na
żabieńcu w stronę Teofilowa, a jest w przeciwnym kierunku.
·Pan Jerzy Borowski jest zamiłowanym szachistą i bywa czę
sto w parku nie opodal pl. Wolności, ale rzadko udaje mu się
„dopchać" do któregoś z ustawionych tam stolików z szachownicami, aby- zagrać z kimś partyjkę. Dlaczego? Dlatego, że chęt
nych do gry jest tam wielokrotnie więcej niż szachownic i na
zwolnione miejsce czekać trzeba godzinami. Szachy, to piękna
gra - twierdzi nasz Czytelnik - i chyba lepiej jeśli odpoczywający w parku łodzianie nią się właśnie zajmują, niż mieliby,
powiedzmy, pić na ławce wódkę lub wino, co też, niestety, czasem się zdarza. Postuluje on zatem, aby stolików z szachownicami było więcej, a nawet deklaruje chęć pomocy w ustawie-.
nią nowych. Polecamy tę propozycję władzom dzielnicy i miasta, mając nadzieję, iż usatysfakcjonują one szachistów - przy
ich zresztą pomocy.
Aż dwa telefony dotyczyły działalności ROM nr 2 w
Sródmieściu przy ulicy Sienkiewicza 56. I tak mieszkanka domu przy
Piotrkowskiej 121, pani Franciszka. Malicka skarży się, że od
trzech miesięcy ona oraz jeszcze kilku lolctltorów pozbawionych
jest gazu. Stało się to po wymianie licznika. Próby uzyskania informar.ji, kiedy gaz znQ.w popłynie do ich mieszkań - zarówno
w ROM, jak i w Zakładzie Gazowniczym - spełzają na niczym.
Po prostu nikt nic nie wie. Czyżby wspomniany ROM zapomniał o tym budynku?!
Z kolei lokatorzy oficyny w posesji przy Wólczańskiej 112
zbulwersowani są decyzją ROM, zabraniającą im korzystania z
suszarni bielizny. Po\, ód - przeciekające stropy i zalewanie
mieszkań. Powód niewątpliwie ważny, ale„. No, właśnie czy
ROM nie powinien raczej zadbać o naprawę stropów, niż wydawać zakazy? Ludzie przecież m11szą gdzieś
suszyć
wyprane
rzeczy, a tej możliwości bezdusznie ich pozbawiono. I jeszcze:
swego czasu jeden z lokatorów wyremontował znajdującą się w
podwórku komórkę zdewastowaną i nie zamykaną) urządzając w
niej garaż dla swego malucha. Kierownik ROM zakazał mu jednak użytkowania jej, po czym.„ sam zaczął trzymać w niej samoehód„ Komentarz chybił zbędny.
1l
Pabianicki listonosz, pan Jan ·Jaworski od lat jest honorowym
dawcą krwi. Oddał już ponad 10 .litrów ,;teg
~go leku,
·
żądając-o w zamian nic. Zastanawia g'o jednał{, że o 'fie parę lat
temu oddając 450 mililitrów, dostawał - na zregenerowanie sił!
- sześć czekolad twardych, jedną nadziewaną i batonik, to ostatnio - już tylko dwie twarde czekolady i jedną nadziewaną.
Czyżby dziś organizm honorowego krwiodawcy
atwiej uzupeł
niał ubytek krwi? pyta. A może chodzi o to, by szeregi honorowych krwiodawców malały, co jak obserwuje, jest już faktem? W każdym razie nie przekonują go tłumaczenia, fe słodycze
drożeją, a służba zdrowia "'flie ma .pieniędzy na czekolady.
Widzi raczej w tym poważne zaniedbanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy władz. Te pieniądze powinny się znaleźć, mimo
wszystko!
Innymi sprawami poruszonymi w telefonach od Czytelników
postaramy zająć się w osobnych publikacjach.
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ROZGŁOŚNIA POLSKIEGO RADIA

w Lodzi, ul. Narutowicza 130

z

~

A

T

D

R

N

I

(

pracowników na stanowiska

INSPEKTORÓW
SPRAW KSIĘGOWOŚCI.

DO

Warunki pracy i płacy do omowienia w dziale spraw
iracowniczych, w godz. 9-16, tel. 78-81-24 lub 78-90-17
>V· 290,

3632/K

t'.l.~~~~~~~~::z~~~~Ulll"1lalll„„„.._„lllllllllli11111"'1iiJ
I
'

Z.JEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTW A
ROZRYWKOWE

O ·udź. ul. Moniuszki 4
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pracowników na stanowiskach:

4 Z-CY KIEROWNIKA LUNAPARKU
.A ST. REFERENTA DS. TECHNICZ. 'YCH
J. Z-CY IOEROV/SIKA KLUBU „MAXIM"
:. ELEKrRONIKOW
4 KASJERKI
4 ELEKTRYKOW

Jeśli

nie seks grupowy, to co?

Jak przeciwdziałać znużeniu erotycznemu?
Rozmowa z ANDRZEJEM BARCZEW~KIM, seksuologiem z Przychodni Seksuologii I Patologii
Więzi Międzyludzkich. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka \\1 Lodzi oraz
sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego 'l'owarzystwa Rozwoju Rodziny.
W magazynach „ilelaks",
„TOP" cz.y gablotach ogłosze
niowych coraz częściej ukazują
się anonsy, że para, małżeństwo,
najczęściej około trzydziestki pozna inne małżeństwa lub pary,
niepruderyjne, ceniące przyjaźń
i seks. Jesl io reakcja na znudzenie sobą małżonków czy może raczej moda na seks grupowy, która. dotarła clo nas z
Zachodu?

- Uważam, że jest to głó
wnie moda, i to moda bardzo
niedobra. Czy znudzenie? Powiedziałbym, iż jest to raczej
znużenie, które
bardzo silnie
k<>responuje z sytuacją społe
czną, w jakiej się znajdujemy.
A jeżeli rzeczywiście jest to
znudzenie, to zaspokajanie potrzeb seksualnych w zachowaniach grupowych nie jest dobrym
sposobem na .jego z.likwidowanie.
.
- Dlaczego najczęściej ogłasza.ją si~ ludzie około trzydziestu lat?
- To może mieć dwa źródła.
Po pierwsze - granica zawierania małżeństw przesunęła się
teraz do wieku dwadzieścia osiem-trzydzieści kilka
lat i
próby erotycznego realizowania
sie w układach zbiorowych mogą świadczyć o poszukiwaniach
ludzi, którzy nie są dostatecznie emocjonalnie ukształtowa
ni. Druga sprawa - może to
wynikać z poszukiwania nowych
doświadczeń. Jest przecież grupa ludZJi., którzy właśnie około
lat trzydziestu są już „ustawieni" w życiu, to znaczy mają
dobrze umeblowany dom, odchowane
dzieci, ich sytuacja
materialna jest ustabilizowana
i nie muszą się tak bardzo martwić o przyszłość. Zaś jakkolwiek
patrzeć na seks grupowy, to
takie zachowania świadczą o
małej dojrzałości emocjonalnej
człowieka.

- Czy pan, jako lekarz seksuolog często spotyka w swojej praktyce ludzi, którzy zwracają się ze sprawami bezpośre
dnio dotyczącymi seksu gru1>0wega lub choćby tylko pośre
dnio dotykają tej sprawy? Na
jakie niebezpieczeństwa. zwróciłby im pan uwagę?

.A SLUSARZY
_. ,TOKARZA.
Możliwość wyjazdu na atrakcyjny kontrakt zagraniczny
po 3 latach pracy.
Informacji udziela !'"kie.ta Spr&w P'l'U~ ,
11 i11m1 ' · t„1. ~ci - " - u .
3636 K
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GRZEGORZ GALASIŃSKI

N a twój telefon czekają redaktorzy:
9 czerwca
TEiRESA JERZYKOWSJ{A
gort~. 10-16.
16 czerwca
JERZY KWIECIŃSKI
godz. 10-16.

PA WEL TOMASZEWSKI

. . . . . ·1 : r .. ,

- Jeżelibyśmy
przyjęli za
wzorzec osoby, które dają ogłoszenia <> jakich pan mówił.
to takie problemy i osoby do
przychodni nie docierają. Jeśli
coś takiego trafiłoby do nas, to
staralibyśmy się zahamować takie postępowanie.
Natomiast
przychodzą do nas.
ludzie. z

trochę

innymi problemami. Podam konkrety:
współżycie z
żoną, reakcje seksualne są prawidlowe, natomiast przy współ
życiu z sekretarką występują
kłopoty. a ponieważ pacjent zajmuje eksponowane stanowisko,
to uważa, -iż powinien ją wykorzystywać w życiu intymnym.
Po takich zwierzeniach stajemy w dość trudnej sytuacji;
mamy pomóc czlo~ekowi zdradzać żonę. A to nie jest dla
nas dobry interes, gdyż stoimy
na straży rodziny, czy s~ałych
związków partnerskich przypieczętowanych uczuciem. Nie jest
naszym celem lansowanie zachowań seksualnych w oderwaniu od więzi uczuciowej. Akceptowanie tego rodzaju praktyk jest prostą drogą do rozbijania. rodziny.
Wylania się zatem dosyć ciekawe pytanie: jaki czynnik w
kulturze wychowania intymnego, a także naszych postaw
wobec cudzych zachowań seksualnych wywiera decydujący
wpły:w? Wydaje się, że na to
pytanie dał odpowiedź Mikołaj Kozakiewicz. Przez. odpowiednio przygotowanych respondentów z czternastu państw o
różnym systemie społecznym i
ust-rojowym 2Jostata wypełniona
ankieta, która miała odpowiedzieć na pytania: jacy jesteśmy,
jacy chcemy być i jakie mamy
oczekiwania w stosunku do naszego środowiska?
I co się okazało? Polska
znalazła się w grupie państw,
które autor określił jako kraje kultury łacińskiej. Obok
Polsltl znalazły się w niej Wło
chy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia i Belgia . Co
jest dla nich wspólne? Wspólnym mianownikiem była rozpowszechniona w nich religia
rzymskokatolicka. Okazało się,
że jest to czynnik decydujący w
ks2Jtaltowalliu
zachowań
w
sferze
eł'btyki,
a
także
postaw
w
odniesieniu do
rodziny i otoczenia. Można
wysnuć wniosek, iż wśród W!Szystkich czynników kulturowych,
kształtujących życie intymne na
pierwszym miejscu należy uwzględnić religię dominującą na
danym terenie. Mimo iż w Polsce mieszkają ludzie wierzący i
niewierzący, to jednak nasze
społeczeństwo
funkcjonuje na
po<lstawach tradycji chrześci
jańskiej. Najlepszym tego przykłade:-. jest zawieszenie podrę
cznika „Przysposobienie do ży
cia w rodzinie".
W świetle tego ~akiekolwiek
grupowe zachowania seksualne
pozostają w jaskrawe) sprze-

...

cz.ności z wzorcem narzuconym
przez religię rzymskokatolicką
Wszelkiego rodzaju zachowania
tego typu są także przez seksuologię uznawane za negatywne.
Zaspokojenie seksualne realizowane ·grupowo jest odwróce-'
niem normalne) sytuacji, mianowicie najpierw są zachowania seksualne, a potem nastę
puje zaangażowanie emocjonalne, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Normalne
sytuacje, to
są takie, w których najpierw
występuje związek uczuciowy,
a później zachowania seksualne.
Czy przez seks grupowy nadwą
tlona więź zostanie poprawiona - z pewnością nie.
Kolejne zagrożenie zilustruję
przykładem. Zgłosiła się do nas
pacjentka, która pod presją mę
ża, dla uratowania małżeństwa
i rodziny zgodzila się współ
żyć jednocześnie z dwoma męż
czyznami - z nim i jego przyjacielem. Po każdy_m takim „seansie", a było ich kilka czy
kilkanaście, czuta do siebie odrazę i obrzydzenie.

Z pana wypowiedzi wynika, iż na szczęście nie można
jeszcze mówić o narastającym
problemie seksu grupowego i
wynikających
z tego konsekwencji.
- Wydaje mi się, że osoby,
które podejmują zachowania
seksualne nie akceptowane społecznie mają poczucie słuszno
ści swojego postępowania. Przypuszczam, że ludzie ci intuicyjnie czują, iż. gdyby zgłosili się
do instytucji zajmującej się tą
problematyką byliby potraktowani krytycznie.
Natomiast przychodzą do nas
wtedy, kiedy w wyniku ich
zachowań dochodzi do zaburzenia porządku, w którym dotychczas fukcjonowali, a to niesie za sobą czasem tragiczne
skutki.
- Czy nie ma.
ani jednej
strony dodatniej grupowych zachowań
seksualnych? Czy na.
przykład, jednorazowe bądź sporadyczne kontakty grupowe nie
mogą mieć korzyst,nego wpływu
na wzbogacenie „ars amandi"?
- Być może, ale tylko dla
ludzi, którzy akceptują tego typu praktyka. To należr traktować bardzo indywidualnie, podobnie jak picie wódkd - jeden pije dla smaku, dla kurażu, inny po fo, żeby się upić.
- Uważa się, że wszystko to,
co nie przynosi szkody społecz
nej jest w erotyce dozwolone,
więc nie można twierdzić, że

grupowe kontakty seksualne

Slł

dewiacją.

- Pojęcie dewiacji trzeba
rozpatrywać w kategorii
ldinicznej i społecznej. Podam dwa
przykłady
takiej rozb1einośc1.
Malżeństwo o praw1dlowo ukierunkowanych zainteresowaniach
seksualnych realizuje wzajemne potrzeby erotyczne z zakłó
ceniem spokoju w miejscu zamieszkania, bo pijany małżonek
próbuje wymusić kontakt seksualny z żoną, do którego ma
pełne prawo. Widać więc normę fizjologiczną
i patologię
społeczną. Odwróćmy zagadnienie. Mieszkanie zajmuje dwóch
homoseksualistów. Panowie spokojni, funkcjonują bez zakłó
ceń. Z punktu widzenia prawa
naturalnego i izjologii coś jest
nie tak, ale ich koegzystencja
nikomu nie przeszkadza. Mamy
do· czynienia z patologią kliniczną i z normą społeczną.
No dobrze, ale ·
seks grupowy, to co?

jeżeli

nie

- Bardzo często radzę moitn
pacjentom hobby. Jest ono duskonałą odtrutką na wiele bYtuacji stresowych.
l\Iyślę, iż z naszej roz•
mowy można wyciągnąć wnio·
sek, który jest jednocześnie
przestrogą,
że w
przyp<>-.,m,
kiedy w życiu erotycznym coś
się psuje, zamiast poszukiwać
zaspokojenia i satysfakcji w
kontaktach zbiorowych, należy
zgłosić się do seksuologa.
- Dlaczego tak bardzo stawiamy na stałość układu partnerskiego. Wszystko jedno jak
go nazwiemy? Wspólnym mianownikiem powinien być sta!y
układ partnerski, którego walory chciałbym wymienić. Po
pierwsze unikamy chorób
przenoszonych "drogą płciową.
Druga rzecz - nie powołujemy
do eycia ciąży, której nie chcemy. Nie grozi płacenie alimentów na dzieci, których nie są
ojcami. I ostatnie - to stalość
układu
partnerskiego, która
sprzyja ustabilizowaniu aktJ wności seksualnej.

Rozmawiał:

BOGUMIŁ

A.MAKOWSKI

•

W naszej historii najnowszej przeżyliśmy wiele rozmaitych
okresów kultu, z kultem głupoty włącznie. Jednakże najtrwalszym okazał się kult papierka. Kultowi papie:t,"ka nie poradził
nawet głośny i okrzyczany akt, wedle którego człowiek z dowodem osobistym, bądź własnym oświadczeniem zło:tonym przed
urzędnikiem na taką czy inną okoliczność, miał być wystarczającym gwarantem prawdy. Pieczątka i papierek to do dziś powszechnie obowiązujące (panujące?) glejty wszędzie i na każdą
byle głupca, otwiera
okazję. Pieczątka i papierek nobilituje
każde drzwi do załatwienia nawet podejrzanej sprawy; piecząt
ka i papierek stanowi po dziś dzień niejedn1 przeszkodę w zabądź
łatwieniu, czy podjęciu nawet najpożytecznieJszej sprawy

demu

W kulcie papierka upatruję podstawową przeszkodę na drodze reformowania naszego życia społecznego i gospodarczego. W
kulcie papierka widzę utrupianie wszelkiego nowatorstwa i odwa:tnych przedsięwzięć, bowiem kult papierka, to nie tylko stawiane bariery :formalne, lecz w pierwszym rzędzie sposób rozumowania - tępego i asekuranckiego. Kult papierka - to sposób
na wygodne, urzędnicze życie, kult papierka ,-- to akt zgonu
wystawiony każdemu przedsięwzięciu naruszającemu owo wyeodn• tycie. Kult papierka wreszcie jest w stanie uśmiercić
nawwt najszlachetniejsze, osobiste poświęcenie jednostki.

pisałem. źe dokument. to tyle
co dowód. świadectwo uotwieriaki~oś
dzajace prawdziwość
gdyż w
!aktu. N apisalem tak.
ten właśnie soosób słowo to definiuje słownik: iezyka polskie1?:0. a chodziło mi głównie o ta -

eksploatacją

pałacu.

Dokumentację

W t>OPrzedn~m felieton ie na-

•

k ie dokumenty. iak dowód osobisty. Pas11Port. akt urodzenia.
· ibp. Ale przecież dokumentem
co orawda - swoi.stym. sa ró~
wnież na nrzykład gazety. Mówi
sie nawet - dokumentem czasu. epoki... Czytuje i cytuje .sie
je PO latach. crevoie z nich wiedze i argumentv. Pisuie na ich
podstawie prace historyczne...
Czy wiec gazety także możemy
nazwać dowodem. świadectwem
czei?:oś. co .sie
ora.wdziwości

2.

przygotowaną

przez kamienieckie władie wysłano na ręce prezydenta Towarzyltwa Andrewa Williana i... cisza.
Prywatnemu konserwatorowi pieniądze kończą się, a przyszłość
jest bardzo
Ząbkowickim
pałacu górującego nad Kamieńcem
mglista. Zanim się do tego przedsięwzięcia zabrał przynajmniej
wiadomo było, że pałac zamieni się w ruinę, a w przyszłości
aiejednemu widok ruin powróciłby czkawką, a tak?
No cóż, niejednego Zabłockiego (tego od mydła) Polska wi·
działa.
Jedno jest wszakże pocieszające w tej sprawie, :!e owe 14-0
mln zł zainwestowane w pałac nie potraktowano jak ..• papier~
Ir I.

MARIAN ZDROJEWSKI

lftt ~3 (1575), 4 CZERWCA 1988 IL

JÓZEF RETMAN

rzeczywiście wYdarzyło?

Swego czastt w pewnych kręgach (szczególnie artystycznych)
bardzo modne stało aię przejmowanie starych dworków na włas
ny użytek. Kosztem wielu osobistych wyrzeczeń uratowano w
ten sposób przed całko~tym zniszcze~em nie~e~~n ~ezcenny,
nierzadko historyczny obiekt, przywracaJąc mu, Jesh me dawną
świetność to urodę.
Dr inż. Włodzimierz Sobiech, pracownik naukowy Akademli
Rolniczej w Poznaniu, podjął się znacznie większego przedsię
wzięcia. I to Jlie tyle na użytek wła~ny, ile w znaczni: szlaehetniejszych zamiarach. Trudno boWl.em dopatrywać _się, . aby
wielki, pseudogo\'ycki pałac o ku!>aturze 86 tys. m szesc., ~iczą
ey 1\() komnat i liczne sale, zamierzał od:estaurować - na ':1zytek
własny. Widać był na tyle urzeczony tą tllE~kną budowlą, ze postanowił pn-y"Wl:ócic ~e1 dawn-y blask inwestując w to gigantyczne pnedsięwzięcie cały swój osobisty majątek, łącznie z wiel·
kim - jak na nasze wyobrażenia - spadkiem.
Piękny pałac góruje nad Kamieńcem Ząbkowickim (woj. wał
brzyskie) leżącym u jego stóp. Wzniesiono go dla księcia Albrechta Pruskiego w latach 1836-1863. Jedna z najpiękniejszych
budowli zabytkowych na terenie Polski jest dziełem znakomitego
architekta Karola Fryderyka Schinkla. Niestety, jak większość
tego typu obiektów pałac w szybkim tempie zaczął podupadać.
To właśnie postępującemu procesowi zniszczenia tej pięknej
budowli postanowił przeciwdziałać dr inż. Włodzimierz Sobiech.
W 1985 roku, z pomocą kilku osób, postanowił na własną rękę
przystąpić do prac rewaloryzacyjnych. Przez długi czas prywatny konserwator zdany był na własne siły i, oczywiście, własne
zasoby finansowe. Jego wysiłek i starania nie interesowały nikogo, żadnego z przedsiębiorstw np. turystycznych, ani też żad
nej instytucji.
Trzeba by nie żyć w naszych czasach, aby sądzić, że tak gi1antyczne przedsięwzięcie jak rewaloryzacja ogromnego zabytprzynieść
ku, to znakomity interes mający w perspektywie
śmiałkowi znaczny profit. A jednak dr Włodzimierz Sobiech zaboinwestował z' własnej kieszeni aż... 140 mln złotych! Tyle
wiem wydał dotychczas na odnowę kamienieckiego pałacu, który pochłonął cały spadek, choć do przywrócenia mu dawnej
świetńości potrzeba jeszcze około 1,3 mld zł. To prawda, niezależnie od zainwestowania kapitału własnego (owych 140 mln zł)
dr Włodzimierz Sobiech otrzymał od wojewód·z kiego konserwatora zabytków w Wałbrzychu - za pośrednictwem Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim - 10 mln zł. Jednakże na więcej,
w najbliźszym czasie, liczyć nie może. Konserwator bowiem nie
może przekazać więcej pieniędzy prywatnemu rewaloryzatorowi
gdyż, według konserwatora, pracuje on „na dziko", a to znaczy,
nie
dzierżawnej,
że nie spisano z nim żadnej umowy, nawet
nijakiemówiąc już o tym, że dr Włodzimierz Sobiech nie ma
&o papierka - zadnych „uprawnień" rzemieślniczych czy budowlanych.
Czyż to, że tyle już zrobiono, a więc źe pałac pokryty został
dachem nieomal w całości, że zabezpieczono jedną z wież, że
odbudowano część sklepień łukowych i schodów, że wstawiono
wiele okien, że wykonano wiele prac tynkarskich, że niektóre
komnaty mają już doprowadzoną instalację, założone podłogi i
drzwi, nie mówiąc o owych 140 milionach złotych własnego kaz· żądanym
pitału, czyż wszystko to coś znaczy w porównaniu
papierkieiµl? Papierkiem uprawniającym do czego? Do zainwestowania w s p o ł e cz ny interes własnych pieniędzy? Papierkiem
do wykonania czegoś, co zostało wykonane. Bo przecież jak to
możliwe, aby ktoś bez papierka był w stanie cokolwiek zrobić?
Jakie plany i nadzieje wiązał z pałacem jego odnowiciel? Róż
nie o tym się mówi, a i sam zainteresowany utrzymuje, że najbardziej realne dotyczą ewentualnego utworzenia w nim hotelu,
. bądź ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego z bogatym zapleczem
kulturalnym i gastronomicznym. Ba, rysowały się jeszcze w 1987
r. pewne nadzieje wprzęgnięcia w to zamierzenie Towarzystwa
Chopinowskiego z Toronto, które nadesłało do wojewody wał
brzyskiego ofertę związaną z zakończeniem remontu i ewentualpóźniejszą

l'Jda-

A mówi sie. ie temu. i ż nas.le
.e:azety nie odzwierciedlaja w
oeŁni calei prawdy o życiu we
wsoól:ctesnei Polsce. winna iest
wyląc~nie cenzura.

Nie ma
sprawy!

ną

coł

4.

W warunkach kultu papierka z pewnością nawet Jan Gutenberg nie byłby w stanie wydać w 1455 r. pierwszej książki z
własnej tłoczni, bowiem człowiek nie namaszczony pieczątką i papierkiem nic nie znaczy! Tak jak do dziś z braku pieczątki i
geniusz, wynalazca,
papierka niejeden - śmiem twierdzić c:zy bodaj człowiek - „złota rączka" nie jest w stanie spożytko
wać własnych umiejętności dla swojego i bliźnich dobra. O przy~st ich zaskakująco dużo.
kłady nietrudno -

Kult papierka

01'.zecief 111ie

cie?

przedsięwzięcia.

Znalazł się człowiek; który na własny koszt
za 140 milionów złotych zaczął restaurować .. :
mmek~ I co z tego wynikło?

może

swoie
rz:vć. Każdy ma jakieś
słabości i .słabostki... Tylko czy
warto zaraz robić z tego sensa-

•

Pamietam. w „dobrych" lajeden z. reda'kcyjtach 70.
sie do
llYCh koleltów WY'bral
oektóregoś z pod.sieradzkich
i;ceerów. w którym - iak sły
dwieśc;e
padło bo<lai
szał prosiąt. Informacia wymagała
sprawdzenia. gdyŻ róime plotki
krążyły wtedv po kraiu i mogło
sie okazać. że owszem. wszvstko
.sie zgadza. tvlko nie bvlo to w
oegeexze. a w rzeźni. nie chodziło o oro.sieta. a o dorodne
świnie. które w dod'a tku wcale
nie 'OadlY. lecz po bożemu zostały .zaszlachtowane i orzerobione 111a kiełbasy. Tvm razem
iednak ..c.vnk" byl w stu procentach prawdziwv. o czym kolega - dziennikarz przekonał
sie naocznie. Wvo:vtał wiec pracowników ooe:eeru. co i iak. zanotował ootrzebne nazwiska i
ucieszonv. że bedzie mi ał w iareportaż .
zecie bulwersuiacv
wybrał sie spokoinie w powrotna podróż do Lodzi.
dotrzeć
Aliści zanim zdażył
do redakcii. iei?:o orzełożeni dowiedzieli sie już z bardzo newnego źródła zbliżonego do kół
oa.rtYinvch. że choć istotnie oo~
"łowie n:rosiat w rzeczonvm ue"eerze uległo zmnieiszeniu. o
iednak w oelnei zgodzie z nolska norma i kwartalnvm planem. Nie ma wiec o cZYm mówić. a iuż tym bardziei pisać!
Zreszta. CZY nie ma iuż w Polsce wamiejszych .soraw? Na ipe.
wno sa i nimi to właśnie powinna żvwiei zaiać sie 1Prasa.
Bo kogóż za 10. czv 20 lat interesować beooi e dwieście urosiat z iakiegoś tam io~eeru?
No. kogo?!

O, Józek
przyszedł!

Nie ma w Polsce czlow1el-rn.
który by nie słyszał o rodzinie Matysiaków Ta oowieść radiowa. która zresztą wcale n.ie
iest oowieścia. od kilkunastu
lat straciła znaczenie na rezonansie soolecz.nvm. ale cią.gle
ma milionv •woich zwolenników
.słuchaczy.
i systematyanvch
Kiedy oróbuie zastanowić s:e
nad tvm fenomenem soołeczno
-li teracko-kulturalnym nasuwają mi się takie skojarzenia.
Przez kilkadziesiąt lat. orzez
cale miedzvwoienne dwudziestolecie i ieszcze kilka lat oowoiennych wychodził w Warszawie tygodnik saŁYrvczny .. Mu.siwe~w
cha". Przez całv czas
istnienia redagowany iorzez tego sam~e:o Władysla:wa Buchnera (z · wYiatkiem lat 'OOWoiennych). W tve:odniku tvm. powtatakie
rzały sie stale rubrvki.
iak: „List posła do wyborcy".
„List wvborcv do posła". ..Antek czvścibut rezonuje". ..Poseł
Winersztok ma głos". Były to
cztery oostacie. z którvch każ
da 111a swói soosób i ze swoiego IOUnktu widzenfa komentowała bjeżace 'wvdarzenia. WS{lystkie ezterv 'byly wYtworem te.ito samee:o Buchnera. tak wdee
były to iego wła.sne komentarze roz·Pisarn.e nil e:los:v. na s;oecyficzne dialekty środowiskowe.
zabarwione mz:vnajmniei w za3.
myśle soecyficzznY'lTl patrzeniem
na świat: wieiskie~o madrali.
Rozmawiałem callkiem niedaŻyda.
sorvtnego stołecznego
wno z pewnym nauezycielem w
cwaniaka czyścibuta
zwią2Jku z nieczy.sta sprawa inMatysiaików
W miesZJkaniu
nego nauczyciela. Nie mói :rozprzv ul. Dobre; w Wa.raza.wie
mówca iednak IP'I'.ZYCZV1llił sie do . spotykaja sie różne tV'PY staa"ych
zatuszowania „a:fer:v'' i inie w
i młodych meiJczym i k-Olbiet i
ietto szkole t>racuie (Jw i:>edarezonu.i• <lZYli m!lldrza .sie o
.e:oe:. którv mógllby być rzeź.n·i- t.vm. co sie właśnie na śW'iecie.
1>0koiowvm.
kiem. mal~m
w Warszawie.
a s.zczeg6Inie
na· new.no
kamieniarzem. ale
dllieje. &ot:vlka.iit eie zawsze l
nie "Deda~<>Jtiem. Przedstawiłem
wYlacz.n.ie w tym eam:vm mieszmu :ted:vn'ie wraiwe i 1!>1'0siłem.
kaniu. ni~dy iaszcze nie sootik3aby - 111t10illimawo - oowieli sie w mieiscu oracv. po.ciadzia1. oo o niei myśli. Myślał
gu. na wczasach. na ulicY. Jest
co ia. z
z e:rubsza to samo.
to chyba iedyny na świe.cie. tak
iednvm wszakże wvlatkiem -'.sażnistv wytwór Pióra ludzkienie powinno siew prasie o tym
go dzleiacy sie iden1nie w tym
pisać.
samym miejscu. Przez tysiace
Dlaczego!
odcinków radiowvch. Żeby moAno dlatego. że po Pierwsze
gli sie st>otvkać cial!le w tvrn
artykuł o tvm nauczycielu nie
samym mieisc11. a w róż,nych
kon~iguraofach osobowych. munawawi zła. które iuż sie wviaka koszą koniecmie wchodzić i wydarzyło. Po drue:ie pow1esc1
chodzić. Jest to w
rzyść może mieć st>ołeczeństwo
„Matysiakowie'' iedvny zabieg
z artykułu stawiaiacee:o w złym
oświaty?
dramaturgicz·n y: weiścla i wviświetle pracownika
<PO iednym
Żadna. albowiem
ścia. Każda osoba witana ie!'t
owacvinie: „O Józu' urzvszedł! "
krytycznym głosie stan oświa tv
..o. pan Adam" . ..O. Maryśka
i tak n ie uleJ?nie poprawie.
przyszła! ..." Tvlko tym sposochoćby z uwae:i na brak funduautorzy,
zdecydowali
szy ina podniesienie zarobków. bem,
można :radiosłuchaczom nrzekaa co z tvm idzie - od lat ne.e:at:vwna seie reje do tee:o trudzać moment weiścia lub wvinee:o i od·o owiedzialnego zawościa iednei z osób. W iedinvm
półgodzinnym odcinku iest tadu. s!)adnie zaś ie.szcze bardziei
kich owacv.inydh weiść i pożeg
mestiż naucz:voieli. młodzież ienań kilika. co św,iadc.zy o nieeoze mniei bed2Jie k 1h szl!IIloZ"WY'kle czes,t ym wmytowaniu ,s;ie
wać... Poza tym, mo±e ten zły
mieszkańców Powiśla. a stanOlWi
nedag-0Jt iest dobTY'ID nauezycielem i na leklcjach !lla:ch01WuPN'.V t:vm efe'kt niemniemnie nu7.e no
a
żacv. Prz:vznaie iednak. że inaie sie nienae:annie.
skońezeniu pracy.„ Słowem. l)rac.zel chyba nie mo*na. a w kacownicY o§wiatv ea takimi sażdym :ra:z;ie trudno byłoby tu coś
mym! lud~mi iak WSZYSCY inni
mad·reii:o wvm:rila~.
· i nie moiJna od n!lch wwnu:ać.
N<>rmalna oowi~~ i w o~ele
świecili
aby JDrzez cała dobe
kućly utwór literacki ma jaikaś
wdkól siebie orz:vlkladem. Każ- zamierrzo.na k0in~flrulk,c.ie. a wiec

nllroticzenie. które nowinno zawielub
rać w sobie iakaś Ddinte
morrał. ,.Matysia~k;O'Wie" nie mo-

ooezatek. l'M!Wi!ftiiec1e.

gą mieć :!adne~ zakońcrenia j
nie .zmierzaia do żadnei ool1n ty.
To iest ma:.."'ma. to iest niekoń
czący sie strumień. który może
tylko zostać norzucon:v. zanie-

chany. przerwan:v. Autorzy .. Matysiaków" oilnie czvtaia prase.
potrafia wvchw.voić z niei ciekawostki. przetwOJ."ZYĆ taka interesująca wzmianke gazetowa na
d·\vu- trzvosob:vw dfalog. wlozyc ten dialo~ w usta swych
zmvślon.vch bohaterów. potem
ci bohaterzv irezonu.ia każdy na
swói srp os&. iak ni~dyś poseł
Winer&Ztok i Ante!~ czvści•but.
Jest niemała rzesza radiosłu
chaczy. którzv tylko ta dro.ga
światowYoh
dowiaduia sie ·o
wydarze11iach. W tvm też l~ży
wiełk:ie znaczenie audycii. iest
w niei niezaJPrzeczalna. roo.zytywna rola spolec2'Jlla.
Pierwsza PCl'Wieścia . nao ' ~ana
soecialnie dla radia była urzedi życie"
.. Anie1cia
wojenna
Marii Kuncewicz·owei. Była to
powie ci.
próba autentvcz.nei
tvle. że 1ro21oisanei na głosy. iak
w teatrze. Wydana pómiei w
ksia:hce trudna byla do czytainia.
O ile wiem...Maty.s1iaków'' wydano także w formie ksiażko
tego
wei. mvśle. że czvtanie
bvlo stra;szna olła i że orób
takich podei.mować nie musimy.
Na antenie .. Matys-iakowie" maja swoie dobrze za~os.podarowa
ne mieisce. ciesza sie wieloletn im nrzvwiazaniem milionów
ludzi. powtarzaia im iak olotke każda ważnieisza informac.ie o o.taczaiacei nas rzeczvwistości. robia to zrec.:zmie. z dużYm wvcziuciem hierarchii zdarze!l. nie t>ozostaie wiec nic innee:o iak tvlko życzvć im dłu
·Slich ieszcze lat towarzyszf''lia
nam w na.szvch małych i wiekszych b iedacb

WLODZIMIERZ
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Kalkulator
rządzi

sportem
Zakończy! się 4:1 Wyście Potrzecie
zajęła
koju. Polska
miejsce. Kibice Sill rozżaleni.
Kibice mieli nadzieję, że dzięki
Szurkowskiemu
Ryszardowi
polskie kolarstwo wróci na europejską arenę przynajmniej, a
odgryjuż w Wyścigu Pokoju
Nawać będzie czołową rolę.
dzieje te okazały się płonne.
Kibice oraz obserwatorzy mówią, że wyścil stal się nudny,
że już na starcie dzieli się role i później nic się nie zmienia.
Kolarze odbywaj;i, wycieczkę
i NRD.
przez CSRS, Polskę
aby
Coś z tym trzeba zrobić,
wreszcie wyścig stał się wyści
giem! - tak twierdzą również
dziennikarze, którzy od kilku
lat przyglądają się tej kolarskiej imprezie.
A Ryszard Szurkowski jest
zadowolony. Jego zdaniem - co
przedstawicielowi
powiedział
„Sztandaru Młodych" i nie tylko jemu - należy „start naszej
pozytywnie
ocenić
drużyny
chłopcy waiczyli ambitnie, starali się realizować założenia taktyczne i, w moim odczuciu Szurkowski
powiada ,;Ryszard
- nie zawiedli". Przypomniał
też, że „w zasadzie przyjechaz
liśmy na 41 Wyścig Pokoju
bo
drużyną debiutantów". No,
planowany
osłabiły
choroby
skład.

To. kto rządzi w polskim kolarstwie? Dobry szkoleniowiec
powinien być przygotowany i
na taką ewentualność. Jeśli natomiast trener, bądż co bądż
kadry narodowej, chwali swoże
ich podopiecznych za to,
„walczyli ambitnie", że „starali
zasię realizować" i że „nie
wiedli'', to mam głębokie wąt
apliwości, czy -w tej kadrze
by dobrze się działo? I co dalej
z polskim kolarstwem?
Inny trener, z którego śmie
je się już prawie cała piłkar-

ska Polska, powiada zupełni•
po skandalicznym
powazrue
wręcz meczu polskiej drużyny
„ ..wygraliśmy
z Irlandią , że
drugą połowę". Tak, ale cały
mecz przegraliśmy 1:3. Niedłu
go dojdzie do tego, że trener
reprezentacji, bądż co bądż ·narodowej, będzie chwalił dzielnych piłkarzy za to, że zechcieli
boisko, wysłuchać
wyjść na
„Mazurka Dąbrowskiego" w należytym skupieniu oraz starali
się nie zejść z boiska przed uregulapływem wymaganych
minem 90 minut. Może nawet
zacznie się za taką „postawę"
wypłacać wysokie }'lremie.
i było ta
Byliśmy niegdyś nie tak dawno '"-- liczącą si~
dużyną piłkarską, polscy kolarze sięgali po mistrzowskie ty:1.uły, siatkarze. przywozili olimpijskie medale i tak dalej. Dziś
wspomnienia minionych to lat
i niejeden młokos będzie · myślał, że bajki mu się opowiada.
sportowymi
Dziś staliśmy się
dziadami Europy i nie tylko.
Zupełnie nie wiem, po co przeszło 200 osób jedzie do Seulu?
Na szczęście piłkarze tam nie
l)ojadą,

bo

już

do·ść przynieśli

nam wstydu.
w polskich
Wygasły ambicje
sportowcach. wygasły &mbicje
sportowych, a
w działaczach
sportem zaczął rządzić kalkulator. M;irek Leśniak - byly polski piłkarz - policzył sobie ta
i owo i zniknął nagle jak ten
sen, w mgle się rozpłynął. Nie
A przepowrócił z zagranicy.
cież PZPN nie stawiał mu przedo Bayeru
szkód w przejściu
Leverkusen. O co więc cho•
dzi? O pieniądze niewątpliwie.
A przecież na tym Zachodzie,
gdzie tak chętnie uciekają i espormigrują legalnie polscy
towcy są jeszcze ludzie, którym
amibcje nie są obce. Oto włoski
kolarz Francesco Moser zapowiedział wprawdzie zakończenie
stanie
kariery, ale nim to się
postanowił pobić rekord świa
ta w godzinnej jeżdzie na krytym torze. I słowa dotrzymał.
dla
A ma on już 36 lat, co
sportowca to wiek przedemerytalny. A mimo to. Proszę jak
się chce, to wszystko można osiągnąć.

Rzecz w tym,

że

naszym spor-

t owcom nie chce się po pros-

tu. My tu narzekamy na reprezentację, ale jej słabość bierze
lisię z braku siły w naszej
dze cotygodniowej. To, co się
tel'az dzieje na boiskach piłkar
skich woła o pomstę do nieba.
bo PZPN i wszelkie inne organizac je - z prokuraturą włącz
nie - są bezsilne. Na meczu
Widzewa z poznańską Olimpiił
nie bez powodu kibice krzyczeli: - „Ile dostaliście?". Kiedyż
to bowiem Widzew pozwalał
sobie strzelić aż 4 gole na włas
nym boisku i to pod koniec
tylko
rozgrywek? No, chyba
wtedy, kiecJ.y nie jest zainteresowany zajęciem wyższego niż
6 miejsca. Tak to się właśnie
teraz dzieje.
Podobnie sprawa wygląda i:
piłkarzami ŁKS. Leszek Jezierski robił co mógł, ale okazała
się, że mało może. Drugie lub
piłkarzy
trzecie miejsce dla
ŁKS okazało slę zbyt ryzykowne. Trzeba byłoby występo
wać na dobrych zagranicznych
boiskach, a wtedy w konfrontazespołami
cji z zagranicznymi
wyszłoby, jak szydło z worka,
wszystko, co w umieję'tnościach
tej drużyny jest najgorszego.
Wcale nie trzeba być wielkim
znawcą sportu, aby przewidzieć
przed meczem Górnik Zabrze
z Legią, że Puchar Polski zdo~dzie Legia, bo Górnik ma już
memal w kieszeni mistrzostwo
Polski. Kalkulator zadziałał.
Płyną w Polsce na sport ogromne pieniądze. Posłowie na
Sejm PRL ustalili, że ZaBrzań
s~ie Gwarectwo Węglowe przez
mespełna 2 lata wpłaciło do kasy Górnika Zabrze 190 milionów złotych. Pieniądze te następnie wkalkulowano w kosztv
wydobycia węgla. Zapłacili rolna
nicy, ludzie mieszkający
przedmieściach, w małych miasteczkach, na wsi, którym wę
Zapłacili
giel jest niezbędny.
też emeryci. Zapłaciliśmy wszyscy. Kupując cokolwiek do wytworzema czego potrzebny jest
węgiel dopłacam do chwały druZażyny piłkarskiej Górnika
brze i nie tylko: Prokuratura
natomiast nie dopatrzyła się nitransferach
w
czego złego
Krzysztofa Budki i MKS Za~tębie Lubin. W świetle prawa
Jest to czyn o małej szkodliwości społecznej. A w świetle
interesów tego społeczeństwa?

BOGDA
MADEJ

•
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l.

stajni i
wrota
Otworzyła
wślizgnęła się do wnętrza.
garnął ją ostry duszący zapach
końskiego potu I końskich odchodów, ale on był dla niej

·o-

przyjemny, a nawet podniecają
cy, pon.ieważ zawsze go czuła,
gdy miała przyjemność z kozapowiadał
złem. Ten zapach
rozkosz i dlatego,
niebywałą
nawet w dzień pod byle jakim
pretekstem zaglądała do stajni,
żeby go wciągnąć w nozdrza.
W stajni było ciemno, koniuch
głośno chrapał na swoim posła
niu, końskie pyski chrwpaly owies. Pomyślała, że na złość
księżnej zrobi sobie jeszcze raz
obrzydliwą
tę
w jej stajni
przyjemność i po omacku sunęła pod ścianą aż do kąta,
gdzie trzymała kozła. Jak zwykle WYciągnęła w ciemnościach
rękę, aby namacać palcami kosmate futro zwierzęcia, ale jej
palce trafiły w próżnię. Nie,
nie .było kozła w kącie, ktoś go
zabrał, wyprowadził gdzieś, ukradł.
Potknęła

na gnoju.
namacała

się o coś, leżącego
Przykucnęła i znowu
Natrafiła
rękami.

palcami na kosmate futro pokrywające zimne i martwe ciało zwierzęcia. Pebna grozy i bóiliu, gniewu i żalu, S1Unęla dłoń
mi po kosmaityim futrze aż natrafiła na szyję, na i.akirzepłlł
mcrew i leżącll olbok odc!~ eielkierll lulb mieczem gło~ zwt„
Kto to srolbił? K<lmll
rzęcia..
!księżna axi~adaiiła jej tajemnicę?
R<>don i J aazczolt. Tak, to
byli kochankowie k&iężnej, a
kochankom o różnych sprawach
się opowiada. Zemścili się na
!księżnej, kladac jej na poduszce głowę Giżura. ZemścOi się
też na Miłce, ponieważ wiernie
służyła księżnej, i położyli na
gnoju głowę kozia.
Nie jęknęła z bólu i żalu,
aby nie zbudzić koniucha. Cichuteńko wymknęła się ze stajni i pobiegła do · dwo.ru. Weszła do pustej już sali tronowej i tam zaczęła płakać. Tam
też po jakimś czasie aż zdrę
pytaniem,
przeszyta
twiała,
czemu f;o Helgunda właśnie tej
nocy rozmawiała z nią o koźle
i kazała go nazajutrz wydalić
z grodu. Z czyjego więc rozkakosmatemu
zu ucięto głowę
Jaszczolta, Hodozwierzęciu na czy Helgundy?
tak jak
Bezszelestnie
przedtem - powróciła do sypialni księ:żmej i położyła się
na futrze obok łoża. Ale nie
zasnęła aż do świtu. Bezdźwię
cznie poruszała wargami i poPiastunie,
wtarzała: „Przyjdź
zniszcz całe Gni:izdo. Przyjd:t
Piastunie, prz:yjdź Piastunie'' .„

się bowiem
Marzyła
bójcę.
możnym taka sama wolność i
samodzielność jaką mieli Powałowie, Duninowie i Labędzie
Popiołowlosych.
państwie
w
Gród Ka.rradonon ogłosili niepo-

dległym i niezależnym od Karaka II.

Na próżno więc księżna Helgunda słała raz po raz posłań
ców do młodego księcia, prosząc go o pomoc, wiedziała bowiem, że po zdobyciu Kruszotoczą Gniazdo
wic wlm'ótce
wojska Piastuna. Karak II nie
mógł jednak spełnić danego jej
przyrzeczenia, ponieważ najsprawą
ważniejszą dla niego
było utrzymanie jedności włas
nego państwa i pokonanie moż
Zebrał
nych w Karradonon.
wojsko, które okazało mu wierność i zamiast pójść przeciw
Wielkiej Morawie albo na pomoc Helgundzie, ruszył oblegać
Karradonon. Miłe są uściski kobiety, ale jeszcze milsza władza
nad całym państwem Visulan.
Na przykładzie pa!lstwa Popiołowlosego zdawał 'sobie sprawę co to oznacza, gdy da się

sy, gdyt od nadchodzącego wojska nic Im nie grozi. Przeciwnie: komu uda się dostać do
Piastuna i skraj jego szaty ucałować, dar otrzyma i wolPiastun jest
ność, ponieważ
Dawcą Wolności. Nikt więc nie
uciekał w lasy jak to dawniej
bywało, gdy szło wojsko Nielubów albo Helgundy, ale prości kmiecie zbliżali się do wojska i wypatrywali Piastuna na
białym koniu, w złocortym pancerzu, w· białym płaszczu i ze
świętą Andalą na białych wlosach. Kto się zbliżył do niego
mimo otaczającej go straży zło
żonej z Lestków, padł na twarz
i skraju jego płaszcza dotknął,
zdarzało się mu otrzymać kaalbo srebrnego
złota
wałek
Przytrafił się nawet
denara.
taki przypadek, że człowiek,
który nie wiadomo dlaczego od
wielu lat chromal na jedną nogę, po dotknięciu skraju płasz
cza Piastuna władzę w chromej
nodze odzyskał. W drodze było
kilka przypadków rabunku a
nawet gwałtu ze strony wojska, ale Sądy Ludowe działały

mocy. Tylko głód mógł MA
wskórać, ale to wiązało się x
długotrwałym oblężeniem I niebezpieczeństwem, a w tym czasie Karak II zdoła stłumić bunt
możnych i przybędzie Gniazdu
z odsieczą. Wiózł więc Piastun
dwie skrzynie złota, albowiem
- jak mu to już powiedział
złoto otwiera
Popiołowłosy wszystkie bramy i wytrąca oręż
z ręki wrogów.
Wkrótce dowiedział się Dago,
że księżna Helgunda popełniła
wielki błąd, trując Jaszczołta
i Hodona, a przede wszystkim
ich ciała rzucając do jeziora
na poniewierkę i pogardę. Miał
Jaszczołt młodszego brata także
w
służył
który
Jaszczołta,
Gnieździe i miał Hodon brata
H.odona. Ciała otrutych potajemnie nocą wydobyli oni z wody, spalili, a następnie uciekli
w poszukiwaniu zemsty na Helgundzie. A że zemsta mogła
s'potkać Helgundę tylko ze strony Piastuna, do niego to trafili i zostali łaskawie przyjęci w
jego namiocie.
Dowiedział się od nich Pia~

Gniazdo mote przejH mętczJr
na zanunony tylko po pu.
Jest w warowni Gniazdo tajne
wyjście do wody i do łodi.i. On,
powróci do Gniazda,
Hodon,
porozumie się z innymi Normanami i zorganizuje spisek:
otworzy tajne przej~cie, aby
mógł wejść
oddział Piastuna
po cichu do warowni i zdobyć
· ją zdradziecko.
Wtedy Piastun 1łożył przymiecz zwany
sięgę na swój
Tyrfingiem:
- Ja, Dago pan i Piastun
obwieszczam uroczyście, że jauczynię
ko Dawca Wolności
wolnym mój lud ucis!mny w
Gnieździe a jako Dawca Sprawied[iwości wyimierzę ka·rę tylko tym, co okażą mi opór.
Zanim więc Piastun otoczył
wojskiem / waroWJnię
swym
Gniazdo i jego podgrodzia, już
przybyć do
Jaszczołt zdołał
Poznani· i wstrzymał wymarsz
wojsk Duninów na pomoc Heldotarli do
gundzie. Również
Gniazda kupcy i wędrowni rzemieślnicy, opowiadający o wolności jakiej lud zazna od Pia-
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Visuzachodnia granica
lan. Jego
biegła szczytami Gór Sarmackich zwanych też Sudetami, od
południa bro.niły jej niedostępne
łańcuchy Karpatos, gdzie żyły
dzikie i nikomu nie podległe
plemiona. Wschodnia granica
rzece Styr i
ciągnęła się po
Buck aż do grodu Brest, od
północnego zachodu zaś sięgała
rzeki Pilicy. Od północy Wisulanie sąsiadowali z Krajem Ludzi Skrzydlatych, który ich oddzielał od państwa Popiołowło
sych.
Nie bali się władcy Visulan
tego, co może im zagrozić z
północy, a jedynie lękiem napełniała ich Brama Morawska,
nizinna przestrzeń między łań
cuchami gór Karpatos. Na południu bowiem rosło w potęg~
państwo zwane Wielka Morawa, rządzone przez księcia Rostislava, który przyjął chrzest
od mnichów cesarza Rhomajów, wycinał $więte Gaje, obastarych
lał drewniane posągi
bogów i na ich miejsce kazał
było

państwo

żagwią

zająć

wojenną

pozycję

przy bramach podgrodzia.
Wyprawa trzydziestu zbrojnych, · którzy mieli przejść nocą przez płyc1zne jeziora i óotajnym
stać się do warowni
wejście~,

była

przedsięwzię

ciem niebezpiecznym. Kto mógł
zaręczyć Dagonowi, że Nor nie
można
gotuje zdrady? Skąd
było wziąć pewność, że kiedy
przebrn;i przez jezioro i staną
u ścian warowni, nie spadną
na nich kamienie, belki, a z
tajnego wejścia nie wypadną
Normanowie i nie wyniszczą
ostatniego!
przybyłych aż do
Dago jednak upierał się przy
tej niebezpiecznej wyprawie, on
bowiem jeden • Wiedział, że
Gniazdo można zdobyć tylko
zdradą lub podstępem.
Dlatego Dago musiał zawierzyć Hodonowi i Norowi, pójść
przez płyciznę aż do tajnego
zdobyć Gniazdo podwejścia,
stępem i zdradą. A jego „tak'',
stało się „tak" dla Awdańca i
Pałuki.

noc ciemna i duszburzę, ale
się grzmotów. Helgunda, która późnym
wieczorem wyszła na chwilę na
wał obronny, widziała najpierw
tylko ogarnięte mrokiem jezioro, a dalej - jak okiem sięg
dziesiątki ognisk oblenąć wojsk Piagających Gniazdo
stuna. Nie lękała się ich, gdyż
jak to sobie obliczyła, starczy'
zapasów aż do chwili, gdy Kasię z możnymi i
rak upora
przyjdzie jej z pomocą. Lada
dzień spodziewała się także pojawienia na tyłach wojsk Piastuna obiecanych jej oddziałów
Duninów i Labędziów. Nie mogła tylko pogodzić się z myślą,
że tak łatwo ów Piastun pokonał Powałę Starszego i stał
się panem Kruszwic. Mało tego, jakimś czarodziejskim sposobem s.powodował, że wszystkie wojska Powat6w ruszyły
z Piastunem pn.eciw Gn\a-z.du.
Jakiego i;;;posobu użył ów Pia·stun, aby dokonać tego. o czym
ona z Gizutem wspólnie rozmyślała przez Wiele dni i nocy?
Cz:y naprawdę, jak opowiadano,
pochodził z rodu olbrzymów owych wymarłych Spalów? Czy
f;o możliwe, że sztuki rządzenia
uczył go cesarz Rhomajów a
potem król Franków?
więc Helgunda w
Patrzyła
mrok nad jeziorem i w poły
skujące ogniska na brzegu. Nie
wiedziała, że w tym czasie mło
dy Hodon stawił się przed Piastunem i gotów był poprowadzić oddział przez płyciznę na
jeziorze.
płycizinę
przez
Wędrow.ali
nieskończenie wolno i nieskoń
czenie długo. Aż wreszcie znaleźli się tuż pod wysokim wa- /
lem obronnym, najeżonym trzema rzędami pochylonych ku jezioru zaostrzonych pali. „Każdy
zamek Franków można zdobyć.
Tego nikt nigdy nie zdobędzie"
- pomyślał Piastun· i znowu
szacunek dla
poczuł ogromny
Nielubów Popiolowłosych, którzy potrafili w taki sposób bronić swoich siedzib. I zadał sobie pytanie: czemu ten kraj tak
ufortyfikowany, nie
potężnie
odnotowany w
został nigdy
.. Rocznikach Fuldajskich" a tylko plotki krążyły o nim wśród
uczonych mężów w Akwizgranie. Czy Nielubowie Popioło
włosi. celowo rozpuszczali wieści, że za Viaudą żyją tylko ludy dz~kie, nie uznające żadnej
władzy? Być może chcieli, aby
pozostawiono w spokoju,
ich
urosnąć w potęgę
pozwolono
równą margrabiom frankijskim.
I tylko Golub przez swoją doich wysiłek.
broć zmarnował
Nie do końca przecież. On, Piastun, jeśli zdobędzie Gniazdo,
stworzy tu państwo potężniej
sze od Nielubów i też każe
Herimowi rozpuszczać wieści o
tym, że lud tu . dziki, bez bogactw, a ludzie raz do ro.ku w
wilki się zmieniają.
Nadeszła

na,

zapowiadająca
znikąd nie słyszało

GNIAZDO
Potężne

nalety tak ~tępować wobec
Normanów,
dwustu
prawie
którzy potrafili lepiej walczy4
nii niejeden z tołnierzy Piastuna. Tych ludzi chciał mieć
Dago Po awojej stronie.
W wieczór poprzedzający noc,
jaką Nor wyznaczył na ooanowanie Gniazda, wybrał Dago
trzydziestu Lest'k6w, o których
już miał sąd, że są odważni i
sprytni oraz pie odstąpią go w
chwili niebezpieczeństwa. Nie
zważał na godności, gdyż sam
grupie.
pooth.nowił przewodzić
Dlatego przy jego boku znalazł
Awdaniec, zaś
się wojewoda
wojewoda Pału'ka miał na dany
warowni z;nak
mu z wałów

samodzielność możnym i pozwoli im uróść w potęgę.
Tymczasem Piastun opuścił

Kruszwic w orszaku czeladzi ·
pierworodzłożonej z synów
grododzierżców Gopelanych
nów. Prowadził teraz prawie
pięciuset pancernych jeźdźców,
w tym stu pięćdziesięciu Lestków i ponad siedmiuset pieszych tarczowników, a jak mójeszcze stu pancerwiono nych je:tdźców i prawie trzy.pozostawił
stu tarczowników
żoni'E! swojej Zyfice, która była
wojownikiem tak samo dobrym
Tymi silami
jak mężczyzna.
miała Zyfika bronić Kruszwic
w razie czyjegoś buntu albo
napaści wroga, słyszało się bowiem pogłoski o wiecach wojennych Estów, którzy sądzili,
że rozpadło się państwo Popiołowlosych i można ich kraj łu
pić bezkarnie.
Ruszył Piastun na Gniazdo w
porze żniw, z początkiem mieSierpien. Za
siąca zwanego
konnymi i ,pieszymi wojownikami jechało mnóstwo wozów
z paszą dla koni, namiotami i
innymi potrzebnymi w drodze
wznosić chrześcijańskie kościo
rzeczami; gnano też stada były, aby cały lud na południu
dła i owiec na jadło dla wojzostał zjednoczony jedną wiaska. Ałbowiem Piastun zabrał
rą. Raz po raz też ową Bramą
wszy.stko co się dało z KruszMorawską przenikały do pań
stwa Visulan uzbrojone oddzia- wic i jego okolic. Tych, którzy
okradł
narzekali, że Piastun
ły Wielkiej Morawy i czyniły
ogromne spustoszenie. Dlatego Gopelanów z całego ich dobra,
to książę Karak - aby skoń skazywały Sądy Ludowe i nawieszały na drzeze- tychmiast
czyć z owymi atakami wach.
brał koło grodu zwanego VisuWojskami konnymi dowodził
lica całą swoją potęgę wojskoPałuka, wojskami tarczowników
wą i na jej czele postawił sweA że każda z
go syna Karaka II. Spod Visu- - Awdaniec.
Karak II ruszyć z tych armii została też podzielolic.y mia!
wojskiem w Bramę Morawską na na mniejsze oddziały, tedy
Dago mianować kilku
musiał
i wypędzić z niej wojowników
Wielkiej Morawy. I tutaj wła nowych dowódców, których nazwano setnikami albo włady
śnie, w grodzie Visulica młody
mie- kami. Natomiast trzynastoletni
książę Karak II przebił
czem ojca swego, księcia Kara- Olt Powała Najmłodszy otrzyjedynym mał tytuł 'wojewody, i w ten
ogłaszając się
ka,
sposób uhonorowany został jewładcą Visulan.
Nie wszyscy uznali nowego go ród oraz żołnierze z Kruszp;na. Rozproszyło się wojsko wic, choć on sam nikim i niczym nie rządził.
Visulicą ,
pod
zgromadzone
Potężną armię Piastuna poczęść jego zost::lła przy nowym
przedzali konni jeźdźcy i luwładcy, a częś~ z nich dowożniwowaniem
dzona przez możnych odeszła dziom zajętym
do grodu Karradonon, piętnu mówili, że nie muszą przerywać swej pracy i uciekać w lając młodego księcia jako ojco-

R11s. Janusz

'

\

.sprawnie; !Powieszonych odda'Wano na !Pastwę krukam. Ludzie
mówili: „naprawdę Piastun jest
Da.wcą Spra.rwiędliwo.ści".
NaJkazał też Pia&bwn., alby

zawsze pr.zestrzegano prastarych
obyczajów, omijano Swięte Gaje i oddawano cześć wróżom.
Zważał także na honor rodów
i pozwolił, aby rody znalazły
swoje miejsce w poszczególnych
oddziałach, a nie zostały rozTłumaczył Piastun
proszone.
wojewodom, że ludzie z sobą
lepiej razem
krwią związani
walczą i g<l'towi są ginąć jeden
za drugiego. Naczelników największych rodów uczynił wła
dykami.
Na Wroniej Górze oddal ofiarę bogom i własnoręcznie uciął głowę bykowi, jego krwią
polewając święty kamień. PQtem bardzo długo sam na sam
rozmaw.iał z nowym wróżem.
Od niego to dowiedział się, że
Helgunda na' próżno oczekuje
pomocy od Karaka II, nie ma
zapasów na czas oblężenia grodu. Rozkazał sobie powróżyć z
popiołu,żaru ognia, z wnętrz
zabitego byka i wszyności
stk'.e wróżby wypadły dla niego pomyślnie. Obdarował więc
Dago wróża i ruszył dalej na
Gniazdo, choć było dla niego
(nikomu jednak o
oczywiste
tym nie mówił), że choćby miał
pięć razy potężniejszą armię 1nie zdobędzie warowni Gniazda, gdyż była ona nieopisanej

stun, że załoga Gniazda liczy
stu pięćdziesięciu Normanów z
Jumna oraz tylui wojowników,
którzy byli zwią:umi z rodem
Popiolowłosych i złożyli przysięgę Aslakowi. Gród miał zapasy żywności na pół roku oHelgundzie
Pomoc
blężenia.
obiecali Duninowie z Poznani
i Labędzie z Lądu, był dla nich
·bowiem Piastun jak gdyby największym Lestkiem wśród Lestków, pogromcą książąt i moż
nych. Czy jednak dotrzymają
obietnicy i przyjdą Helgundzie
z pomocą, tego nie można było
'
przewidzieć.
Piastun kazał przywołać do
namiotu Olta Powałę Najmłod
szego ubranego we wspaniałą
·kolcmgę, pozłacany hełm i biały płaszcz wojewody.
- Spójrzcie, jako ja szanuję
stare rody - powiedział Hodonowi i Jaszcz'.lłtowi. - Jeśli
Duninowie i Labędzie oddadzą
się w moje piasf;owanie, otrzymają także białe płaszcze i tytuły wojewodów oraz będą nadal panami swoich grodów. Ty,
Jaszczolcie, zawieziesz tę wieść
do Poznani I do Lądu. Tobie
proponuję, abyś
zaś Hodonie
stał się przywódcą wszystkich
Normanów, którzy oddadzą się
w moje piastowanie. Wcielę ich
do swojej armii i poprowadzę
do zwycięstwa.
Przypdmnial sobie Hodon, że
w porze letniej posuchy prze.z
otaczających
jedno s jezior

Szymański-Glanc

stuna. Mówili, że choć Piastun
to przecież
zdobył Kruszwic,
nie spalono ani jednego domu,
a Olt Powała Najmłodszy jest
u boku Piastuna i wraz z nim
pragnie zdobyć Gniazdo. Zjawił
Hodon,
się też w Gnieździe
twierdząc, że dostał się do niewoli Piastuna i przebywał u
niego jakiś czu, sprytem jednak uwolnił się z więzów i
powrócił, aby bronić Helgundy.
Wypytywali go NormanoWlie o
to, jak mu było u Piastuna, jaką ma silę i kim jest w istocie.
ludziom opoRóżnie różnym
wiadał młody Hodon. Dziesięciu
Normanów udało mu się dopuścić do spisku, wśród nich zaś
przywódcę, Nora. Miał bowiem
żal Nor do Helgundy, że dala mu władzę nad wojownikami, ale swojego- ciała poskąpi
ła, co przyjął jako wyraz jej
pogardy dla siebie. Tak jednak
tajnym
był nieufny, że nocą,
wyjściem wydostał się z warowni i spotkał osobiście z Piastunem.
- Najmitom nie·· wolno ła
wierności, bo
mać przysięgi
nikt im potem nie zaufa - tłu
Dagonowi przywódca
maczył
Normanów. - Pozwolimy, abyś
wszedł do warowni i nie wyDochowana
ciągniemy mieczy.
być przysięga
musi
jednak
wierności. Pozostawisz przy ży
ciu księżnę Hetgundę i jej syna Asla!ka, a potem odeślesz ioh
wolnymi do Jumna.
- Tak się stani!!. Przysięgam
- uroczyście oświadczył Dago.
A kiedy tn mówił pył pewny,
przysięgi. Alboże dotrzyma
wiem zgodnie ze sztuką rządze
nia ludźmi władca może zła
mać pr.zysięgę wobec pojedynczego człowieka, naf;omiut nie
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