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ale nikt nas nie słuchał

rz ·ba zrobić,
odrodziło sit
Wnietwo?
Budo\•~i two w Polsce znajdu) :się w ciężk1eJ opre~ji. iegdyś
pod koniec lat 70„ budowano w :i;.,~azi po~ad ~O tys. ~iesz
k l l'Ocznie. Od kilku lat, z trudnosc1ą oddaJC się do uzvtku
4 t ys. m1c»zkań, nie wykonując w pełni skromnie zakreślonych
p lan;.i' . Mówiac o przyczynach, najlatwiej jest stwierdzić po
p ro~ lu: takie budownictwo, jaka gospodarka. To jednak tylko
l zę:;:c prawdy. Przecież już wówczas, w okresie budowlanej hos~y.
podejmowano decyzje, których negatywne skutki odczuwa się
do dziś. O tym~ a ta.kże o obecnym stanie budownictwa i iego
dyskutowali fachowcy, działacze Polskiego
perspektywach Związku Inżynierów i Techników Budownictwa : prezes Oddziału ł.ódzkiego - A?"DRZEJ B. NOWAKOWSKI; dł~goletni projektant honorowy członek Stowarzyszenia - WACŁAW FILIPOWICZ. dyrektor Kombinatu B..idownictw·a Ogólnego ;,Jedynka" - TADEUSZ .TARCZYNSKI.

•

w maa rol<U pl·zypada jubileusz 40-leeia powst~nia Oddziału
r.uddticgo Polskiego związku Inżynierów i Techmkow Budowmcl\ a - organizacji spoleczao-zawodowei, zrzeszającej kadre. tccl1nlczMi h .J ważnej gałęzi ·naszej gospodarki. Oddział Lódzl,1 slrnPla obecnie ponad 2 t~s. llracownil>:ów. budowmctwa z .t e renu
łodzk1ego, sklermewlck1ego .' s1e~aclzk t e;110.
tnech województw:
Do jego głównych zadań należy podnos~enle kwalif~kacJ_i swoich
senzarowno tectmicznych i pr9i~:iowyc1J, 1al< 1
członków OL
sie etyki zawodowej. Zadania te wypelmaJą ro.in. agf!?dl
BudoI'ZTB: Międzyzakładowy Klub Techniki i RacjonalizaCJl
wnktwa (jeden z najlepszyCh w kr,aju) oraz centrum Usług Techniczno_organizacyjnyc.n Budownictwa (CUTOB-PZITB). Wszy~
sll<o wskazuje na to, ~e w 1990 roku Z..ód:! bt:d!11e 10Sl)odarzem
Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB.
1

:v

ł

•

- }V jakim 1topniu decyzje podjęte w
"płynęły na obecną klęski; budownictwa?

Jtriaeli mtnłon.J 4ebc11

Wacław Filipowicz: - W latach 70. .l wcześ!iiej Stowarzyszenie nasze tj. PZITB niejednokxotnie wypo~1adało po~
glad że powinno ono rozwijać się w wielu masadruonych ekonomicznie kierunkach, z uwzględnieniem lokaln!ch w!'runków
materiałowych i kadrowych Głos Stowarzyszenia - Jak ~aj
bardziei powołanego p:fzecież do wyrażania o,pinii środowiska
inżynierskiego - nie był jednak brany pod uwagę prz~z władze.
Zwyciężyła koncepcja, iż budownictwo i;iożna zorgaruzowac na
wzór wielkiego przemysłu. Naszym zdaruem był to błąd, który
pociagnął za sobą następne. Budownictwo nie jest przemysłem,
·
tylko sztuką. Zerwano z tą tradycją,

wybrano jeden, powszechnie obowiązujący model budo~
wania

·

Tadeusz Jarczyński: - Pierwszą lódz.ką „fabrykę domów" (pr~y
ul. Teresy) zakupiono w 1971 roku ~a ogrom?~. wted:Y sumę P?ł
miliarda złotych. W niedługim czasie d~robilisn;iy ~1~ w kraJu
ponad 140 podobnych fabryk ~ bo kazde, na;;:mmeJ~ze nawet
województwo, chciało mieć własną. Stawiano Je wowczas na
·
silę, bez umiaru.
w. Filipowicz: - Lódzką„fabrykędomów" o przestarzałej lechnologii zakupiliśmy od wschodniego sąsiada. W tym samym czasie, gdy na Zachodzie rezygnowano z budownictwa wi~lkop~9wego - po znanych, przykrych doświadczeniach z przeciekami .
.
n a rzecz konstrukcji monolitycznych, szkieletowych. ..
Andrzej B. Nowakowski: - U źródeł tych decyzJi lezały naiwne nadzieje, że technologia wielkopłytowa umożliwi szybki wzrost
liczby oddawanych mieszkań, Zaniechano przy tym ·wdrażania
innych technologii, jak choćby konstrukcji płytowo-słupowych,
których gorącym orędownikiem był nas~ działacz ...- prof. G~:
dycki-Cwirko. Prototypowy budynek mieszkalny o konstrukc11
plytowo-słupow~ rodzi się w bólach od dłuższego czasu na osiedlu Widzew-Wschód Dopiero.„
T. Ja.rczyóski: - Był taki okres, gdy „wi•lkl\ płyt~"
pchano na siłę nawet do Sródmieścia.
w. Filipowicz - Pamiętam te boje z ówczesnym zjednoczeniem, które usilnie nalegało, • aby równiet budownictwo "plombowe" realizowa6 :w: ~hnololit

5

W Lodzi było niegdyA 14 rzek. Dzi§ są to ścieki. Brudy z Lodzi płyną do Warty i do morza. Kiedy
to się zmieni? I#

dwa 19azf tyle pracy możDa zro
wa razy krótszym czasie?

IC

. WllODZIMlERZ KUPISZ
Oczyszczalni
O Grupowej
p1akroregionu
SciekÓ\V dla
środkowego mówi się przede
sesji
wszystkim przy okazji
Rady Narodowej Miasta Lodzi. Cierpliwość naszych trybunów ludowych została przez
12 lat nadwęrężona, czemu dają oni wyraz przy okazji spotkań z władzami i kierownicSprawa GOS
twem budowy.
gdy
odżywa również wtedy,
powojewodowie konil'lski i
larum.
podnoszą
znański
Wielkopolski
Wszak ludność
pije wodę płynącą z Lodzi.
Zieleniewski
Wojciech
dyrektor do spraw inwestycji
Przedsiębiorstwa

Wodociągów

i Kan_alizacji Okręgu Lódzkiego:
- Woda pZ11nqca do 7mlnów·
to Poznaniu i Koninie spełnia

'W41'Unkł

'norm11

po!skid.

jest jednak, że Wa1•ta
zaniejest do tego stopnia
czyszczona, że uzdatnianie jej
wody do celów ko1\sumpcyjnych jest bardzo kosztowne w
porównaniu z pozyskiwaniem
wody rzek będących nimi nie
t11lko z nazwy. Aby zlagodzić
skutki zanieczyszczenia, po,znaz ujęć przyniacy korz11stają
woda
brzeżnych. Dzięki temu
zostaje dodatkowo przefiltrowana przez piasek.
Aby każdy mógł przejrzeć nu
oczy i

Prawdą

nie dać się złapać na lep
h urraoptymistycmych
dnniesień

o znalezieniu s!Q budowy giw
największej
.gantycznej,
kraju oczyszczalni w Central-

. nrm Planit Roo1n,ym t

prze-

znaczeniu nań 970 mln zł, z
tego 50 mln na prace projegt'ubsza
z
ktowe - warto
przynajmniej usystematyzować
jest
wiedzę na jej temat. A
to temat najobrzydliwszy ie
wszystkich możliwych, to znaczy drogi ludzkich i wielkoprzemysłowych odchodów, co z
miejsca pachnie turpizmem.

.

świetności
początkach
W
,,stolicy bawełny" nikt się nie
przejmował tym zagadnieniem.
Ot, wodę po barwieniu tkaekstrerhenty
i
nirt, pomyje
zrzucano bezpośrednio do 14
przez
rzek przepływających
Lód:l. Co najwyżej który,§ wrtesię
dny kapitalista szarpnął
jęśli
na zbudowanie kanału,
pod
nie mógł kup).ć działki
rzeki.
fabryczkę na brzegu
an·
Co prawda · w 1900 ·r.
1i1l1ki ini;Ynier Lindley opra-

cowal plany oczyszczalni sc1eków, ale jego rozwiązani a zow
stały zastosowane dopiero
latach 1928---1932. Wted~· dopiero ·magistrat znalazł odpona realizację
wiednie środki

Oczyszczalnię
przędsięwzięcia.
ówwyposażono w cudeńko

czesnej techniki autorstwa niemieckiego inżyniera Geygera.
do dziś
oria
Wychwytuje
wszystkie zanieczyszczenia stale.
Z powodu braku pieniędzy
w kasie magistrackiej nie usię do wybuchu wojny
dało
etapu
zrealizować kolejnego
zamierzenia, to znaczy oczyJuż
biologicznego.
szczania
technika
wtedy
była tak dalece posunięta,
,była

zu,

że

możliwa

produkcja
pochodzącego

ga-

ze

„,.„
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ret-ycmq mogq zdomtnowat!
belianci i policjanci, będziemy
mieli do czynienia :a: takim cy-.
wilizowanym wariantem Afganistanu, Żlf kontakty ł dialog z
aktywniejszq częścią mlodzieży
będą 1ię glównie odbywać za
poś1'ednictwtm palelc i kami e-

Sapetlł

opuhl!blwał

„SPRAWY I LUOto niektóre
DZIE" (nr 25).
.
'
~'rypówiedz! :

„Na uniwersytecie istniej•
wiele zarej~strowanych orgaai•·
mlodzieżowych,
nizacji
NZS «socjaliści*,
tylko my,
PPS ł Akademickie Kolo Mło
dych 'Demokratów dążymy do
ni."
wlasnegó
wyartykulowa1iia
prog-r amu politycznego.
Mariusz Gulczyński proponuPolZrzeszenie Studentów
j_e dru&ie ·podejście do przeobranie ' prowadzi źadnej
skich
żeń 1ocjalistyczn:ych, które byNa
politycznej.
dzialalności
łoby odtworzeniem demokracji
spotkaniu różnych nurtów poludowej. Nowy ustrój zwykle
zorganizowanym
litycznych,
nie powstaje za pierwszym poAkaOsiecUa
ptzez Radę
z
Pierwsze próby
dejściem.
demickiego przy ul. Kickiego,
dóktrynerskie,
reguly bywają
stwierZSP
p·rzedstawiciel
oparte na wierze w skuteczność
jest
dzit, że jego organi.z acja
metod administracyjnych.
apolityczna, a jej glównym zaTymowski odnosi
Andrzej
daniem jest zaspokajanie pow
wrażenie, że znajduje .się
trzeb materialnych i kulturallodzi, !dórą st ernicy nie potranych swoich czlonków. („) .
fią żeglować. Przez 40. lat po-·
O ZMW nie możemy nic pobłędów.
nosi. skutki cudzych
po
albowiem ich
w i edzieć,
Nasze kłopoty zaczęły s i ę · w - ptostu nie ivcidać. o ZSMP też
·chwili, gdy stworzono ekonopopewnie nie moglibyśmy
mię socjalizmu.
nie
wiedzieć wiele, . gdybyśmy
Problem nie polega na tym ,
oglądali jej od wewnątrz. Orte nasz system byl dykta t urą.
ganizacja ta ulegla straszliweNiektóre bowiem dyktatury (n aJej
mu zbiurokrntyzowaniu.
wet Niemcy hitlerowskie) miajes-t codzi!"lalność polityczna
ekonomiczne.
efekty
Iy niez!e
raz slabsza. (.„)
i
My mieliśmy zlą' doktrynę
a programie polityczny·n
każdy układ _władzy popełn i ał
nielegalnego NZS trudno móte same błędy.
st to ideolog'iczne .spekwić, je_
Andrzej Tymowski nie rozudo
t1'U m od socjaldemokracji
m ie, co władza i państwo chce - • KPN. Łączy ich .ndechęć
do
Już lepiej rozumiał
osiągnąć.
wspólnego wroga. Wedlug nas.
czasy stalinowskie, choć wtedy
tego typu sojusze prędzej czy
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dzialności nie da się przerzuzlokallzowane w miastach woie·
pilniejszą niż kwessprawą ani
cić ani na spoleczeństwo,
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jest :zrealizówanie
restrykcje
na takie czy inne
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platfOTillą opozycji,
rate wyłącznie w urzędach pocznie mamY- pluralizmu w aferze cie nawet w stosunku do stanu
nadawc20-o.<ld::iwr7vch
towych
prawnego, jaki istnłctl w okrepolityki.
wła~clwych dla miejsca zamles~
·
sie stalinowskim. (.„)
kania prenumeratora. WpłatJ do·
uZa bardzo interesującl\
socjalizm
zawsze
mnie
.
„Dla
,
blankietu
konuJ~ sh~ używając
prot Gulważam propozycję
kojarzył się z demokracjo,. Ten
„wpłaty" na rachunek bankn\"t>
platforszukania
czyńskiego
polega·
histo1·ii
dziwny zakręt
RSW
Oddziału
młejSt'Owego
my dla sojuszu sił proreforwe
·pewne ruchy
na tym,
„Pl'a!B - Książka - 3.uch" 3
powrocie do
w
matorskich
z
świecie uispólczesnym
Prenumeratę ze deceniem wv·
demokracji ludowej.
pożiomu
przeniesocjaiistyczne
gl'untu
syt!~t la ~ranice przylmuie RSW
jak rozuto Oznaczałoby
jęly wieie 'idei, które genetyczRLlch"
Kslażka
„Pr!lsa
miem - cofnięcie się w konni e czy historycznie mają . .swe
i
Kolportażu Prasv
Ceritrala
cepcjach modelu politycznosocjalistyczźródlo w ideach
'l'ewarowa 2~
W111ąwnl1"tW ul
modelĆJwi
ku
-ustrojowego
obnoszą się - z
nych ,i dzisiaj
00-958 Wa!'szawa kon.to PKO BP
1948, a więc
roku
sprzed
XV Odd~ał w W~awle nr nimi jako ze swoimi. Mówię to sprzed okresu stalinowskiego.
z bólem, bo realny socjailizm
1658 •201045·139· 11 Prenumerata
dys- ·
Być może ~pewną szansą
i moja pCITtia, jako jej wyra·z e· zlec:enlem wysytkl za granlcę
kus;i-i na te tematy byłaby zakilkadziesiąt
przez
zicielka.,
od
POl!7~ta . · zwykła fest droższa
powiedziana .p:113ca nad nową
prenumerat:v kr.alowel . e 50 proc . ostatnich lat z urzeczywistniaKonstytucją'\
niem tych ·idei - mia.la niewiele
dla zleceniodawców lndvwldual·
orPostulowany pluralizm
nvch ·I 9 100 oroc dla zlec-aia· wspólnego".
wyższych
na
ganizacyjny
Mariusz -Gulczyi'iski podkreś
cycb !1;1stytucjf I zakładów ora· .
uczelniach już w pewnym senlił, że spada atrakcyjność ustrocy 'l'ermin .9 orzvimowiinla ore·
sie istnieje. Można się o tym
Zaledwie
ju 'socjalistycznego.
nc1merątv ·na krai I z.a er::ini~e
rozprzekonać na podstawie
łódzkich
14 proc. stuclentów
od dnia IO Iistooada na l
BratWłodzimierza
mowy
kw'łrlal ; ońlrot'ze roku n::i~~e,,uważa, że warto budować sokowskiego z - aktywistami Ko. neli!" ora2 C"llV rok n'Ł~teon„ cjalizm. Musimy przezwycięeyć
ła ZSMP im. Ernesta Che Guds dn.l a I kat.de!!;!! miesiąca wariant 10- evary; które działa na
administracyjny
UniPOD!'"led1aiarei?Ó okres orenume·
wersytecie Warszawskim. Ro"tc:jalizmu, w którym panowała
raty reku bleżąceeo
z Markiem ·B ondaru.
mow•
aktywokracja - władza należa
Piotrem 1..adńsktm l
Zam. 2266. S-10.
klem,
fa do aktywu p6litycznego.

rr
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Z ODGWSY,

Michałem
tygoCłnik

później się
Ciekawą

kaii.czą.
organizacją

jest
Kolo Mlodych
Akademickie
Demokratów, , regalnie dziafo.iąca strul•titra weuinątrz · SD.
że
Z rozmów - wnioskujemy,
światopoglą;
dużą rolę w· ich
dzie odgrywa myśl liberalna.
Walczą oni o jak największą

oJesteśmy
samodzielność .
dys kusję ze wszy~

twa1·ci na
stkimi".

.

Wracając

Wspo•nienie

Pani Stefani&
I -

do Lite1'atuf'11
„ .„dramat, w przeciwieństwia
twórczo nie tylko slowem, ·ale i wsz11stkimi inn11mi tworzywami sztuki teatralnej".
rządzi

S.

Skwarczyńska

Los zrządził, ze w dniu pogr'Ubu Pani Steta.nii byłem poza Lo-

Niech mi więc wolno będzie skreślić · tych niewiele słów,
których nie dane nti b~ł() wypowiedzieć nad otwartą mogiłą!
Ze Stefanią Skwarczyńską, zetknąłem się po raz pierwszy na
przedwiośnm 1939 roku. liyłem wówczas uczmem łuasy przectmaturalnej w Liceum im. Mikołaja Kopernika. Nasz polonist.1,
Jan :tygmunt Jakµbowski, zachęcał 11as do wysłuchania cyklu
Wolną,
przez
zorganizowanego
wykł<łdów dla maturzystów
Wszecł'nicę Polską. I tak znalazłem się na ~auguracyjuym wypoezji romantycznej.
kładzie, poświęconym, na ile pamiętam,
Wygłaszała go w obecnej auli Uniwersytetu Lódzkiego przy alei
- Stefania Skwarczy1iska.
wówczas docent
Kościuszki ti5 Gmach ten przynależał· w tym czasie cio niemieckiego gimnazjum. Na- sali zgromadziła się licznie młodzież ostatnich klas
wszystkicll szkół średnich miasta.
Nie wiem, co większe zrobiło na mnie wówczas wn.:i;enie: uro·
da i niepowtarzalny urok osobisty młodej uczonej, czy klarowny,
starannie ukuty w pięknej polszczyźnie wykład. W każdym bąd~
razie obraz Pani Stefanii z tego czasu zapadł mi głęboko w pamięci i trwa tam cło dziś, choć minęło prawie pół wieku i choć
legły w poprzek przeżycia okupacji.
Potem nastąpiło ·wiele spotkań już po wojnie. i"1iałem zaszczyt
bywałem zapraszany - przez
być przedstawionym Pa.ni Stefanii,
Nią do Katedry, przekształconej później w Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu UL.
przez całe
Jako dla dramat-0pisarza .i człowieka związanego
osoba Profeso1·. Stefanii Skwarczyń
dojrzałe życie z teatrem skiej i głoszona przez Nią tak zwana teatrąłna teoria dramaha
W rozprawie
była dla mnie jak reflektor oświetlający. dl'ogę.
doktorskiej obronionej w Instytucie Sztuki PAN w -,1970 roku w
Warszawie, dotyczącej pogranicza literatm·y ' piękl1e;j ' filmu, weStefanii aż
zacytowałem prace Pa.ni
ryfikując ' swe poglądy,
dwadzieścia razy!'
Wspaniały to był człowiek! Każdą rozmową z Nią czułem się
wewnętrznie wzbogacony. Podobną myśl, choć w żartobliwej formie, rzucił Jerzy Zawieyski, będąc uczestnikiem jubileuszu sie,
Powiedział, przemademdziesięciolecia urodzin Pani Profesor.
wiając wtedy (cytuję z pamięci):
„Pani Stefanio! Pani jest dla n as wszystkich tak przygnębia
dżią.

ekonowarto
Romana
odnotować rozmowę
„TYGODNIKU
w
Kubiaka
jąco mącb:a."
KULTURALNYM" (nr 28) z
Słowa te skwitowano śmiechem, . ale ukryte jądro tej myśli.'
prof. dr hab. Cezarym _Jfizebyło niezwykle trafne. Mądrość Pani Stefanii mogła wpędzać w
iiakiem. Ekonomist.a łódz ki ·pokompleksy.
wiada, Że trzeba napl'a\Y iĆ mePamiętam również sesję poświeconą zagadnieniom literatury
·
todę naprawiania naszej gosw teatrze, zorganizowaną we wczesnych latach siedemdziesiątych
podarki. Obecny system jest in Obradom
w Domu Literatury na. !}rakowskim Pl'zedmieściu.
ny, ale nie lepszy niż był.
przewodniczył Jarosław Iwaszkiewicz. Adam Hanuszkiewicz, jaUtrzymują się wsz}"Btkie dako jeden z dyskutantów reprezentujących praktykę teatralną, powne· wady .gospodarcze i dowiedział, że wszyscy świadomi twórcy współczesnego teatru w
szła jeszcze silna inflacja.
Polsce wywodzą się intelektualnie z teorii Profesor Skwaiczyń
Cezary Józefiak nie ocze~
skiej. (Znowu zacytowałem dowolnie, ale sens wypowiedzi był
kuje żadnych pozyty wny ch retaki właśnie).
zultatów po uch.waleniu speNie ma już Pani Stefanii, dobrego, Inspirującego ducha ludzl
dla
pełnomocnictw
cjalnych
pióra, teorii literatury i teatru (filmem zajmowała się tylko spor.a ·du;r Rów11ie- skuteczna l:>rradyczńfe). l'o~:ostała licma rżesza jej uczonych wychowanków l
i
łil b~ ustawa o dobrobycie,
ŹY\Va myśl zawarta w dziesiątkach książek Jej autorstwa. Jedna.
w
_da~l;.u przy-~mniejsza
w
z nieb - za.tytułowana ' „Wokół teatru i litera.tury'' _._ !;!poczywa
br leniu.„
·
na mllj t>ólce .,. dedyka{lją:
Na. koniec coś zui;>elnie in-·
„Drogiemu Panu dr Orlowsk iemu z. pod L.i ękowan • em za uroc:Ztt
tej
ne go~ Po raż pierwszy w
Ste~potkan ia w Katedrze Teorii Literat ury, Teatru i Filmu rubryce zacytuję wiersz. AuSkwarczyńska. ·2 .il.71."
a
fani
1torem jest Włodzimierz WysocTeudno się s tym pogodzić, ale tych spotka.i\ jut nie będzie.
Jaki, pr z ełożył Michał B.
miesię
giełło, a opublikował
cznik „WIĘŻ" (nr 5). Tytuł utworu - „Antysemid''.
do spraw
miczno-politycznych,

„Dlaczego mam

ciągle

być

zwykłym bandytą?/·

Nie lepiej
to wstąpić do antysemitów? I
Uyiani em się cieszą i jest po
entuzjazm postronie /
ich
ws:zechny i milaść .milionów.
Podjął.em

decyzję,

WLADY~AW

ORLOWSIKJ

•

· więe

w tycie,/ lee.z kimże
A
wlaściwie są owi semici?/
:Rojeśli to zwykli, porządni
i
sjanie? I Podpadnę milicji
;r;nów będzie na mnie.
Spytalem koleżkę, jak kwemi
wyjaśnil
stię tę widzi,!
ZydzU
semici to
wreszcie:
w
Jak tak, n!e ma sprawy,
porządku t fa.jniel zbyteczne obawy, zaczynam dz!alalność!
daT14 klqpot: szap-1nkiem
!giganta
rżylem niezmiernym
Einsteina.I
Alberta
nauki,
zwykła
rze·cz
Wątpli wość więc spytać mi wolno:/ co zrobić na przyklad z Lincolnem?
Semitą byl Kapler, przeciwnik Stalina,! semitą byl ChapUn, genialny król .kina,! mój
fadruh Rabinowicz, ofiary
szyzmu,/ · a nawet pot7->bno
sam twórca maTksi.zmu.
Tu kumpel mój, znawca raz
ży
- dwa innie oświecił:/
dostwo do macy dodaje krew
dzieci;/ ktoś także w piwiarto
ni ' ten problem · poru.szal:/
Zydzi bezkarnie zabili Chrys,_
tusa!
my
My zńamy tych drani,
wierny, że oni/ bestialsko znę. cali się w zoo nad sloniem,
cholerni semi.ci, to przez nich
trafił
szlag
w kolchozachl
pszenicę i przepadl urodzaj.
- Przy szosie do Kurska, przy
linii kazańskiej / w swych wilmieszkają,
lach buTżu.1skich
po pa.fisku/ lecz z moją pomodosięgnie ich pomsttt -!
cą
wyruszam, b11 .Roijf aczvścM z
iydostw11",
wcięlę ją ·

E. L~

•

W najbliższych
numerach „Odgłosów"
- Georria. była. kobiet" ostrl\. gotową na wszyŚtko i do wszy1tklego zdolną. Gdyby .nie jeJ nalegaftia, Jan Duch prawdopodobnie nigdy by 1ię na wyjazd z Polski nie zdecydował. Jedna1'
Ge«>rrfa. bała. 1ię , tama. opuścić kra,1, ta.ka mocna. to znowu nie
była. - kolejny fragment nowej książki 'ANDRZEJA BRYCHTA •
pt. „Azyl p0Iityczny".
Pewnej lipeowej ·nocy Lekarz został dotkliwie pobity. Ze
w kilku · miejscach szc.zęką i wstrząsem mózgu trafił do
•zpitala. Kiedy wyszedł po tygodniu, złożył na. milicji doniesienie
- dokończenie reportażu . PAWŁA TOMASZEWSKIEGO o ludzkiej naiwności i Podłości.
-

złamaną

- Dramat wydarzył się ·w Łodzi, w śródmieściu, przy ul. Sienkiewtoza. 52. Córka tragicznie zmarłej, Alicja Z., jest roztrzęsiona
się
i przeraźliwie ehuda. Mówi, iz ocl dnia wypadku Óclżywia
pra-wie wyłącznie proszkami uspokajającymi - reportaż MARKA
KOPROWSKIEGO pt. „To było poważne ostrzeżenie".
- W Cannes pokazała ' się Ciciolina. Najpierw chodziła. ubrana.
Wieczorem byb przewiązana trzema paskami, przyciskała do
siebie maskotkę - misia. Paski były pechowo założone, lcrzyżowaty się na piersi, a dolny się trochę przesunął i Ciciolina
prezentówala się wszystkim tak, jakby pasków nie miała. Pa.me
po· pięćdziesiątce, paTadują~e w mini, mówiły, że to skandal i
brak dobrego ·! Maku. - korespondencja :s festiwalu filmowego
w: Cannes MARII WŁODARSKIEJ.
l>Liś rzadko pisze się o niej dobrze. Huta im. Włodzimierza
Lenina to cel na1Paśei ekologów i miłośników staregi 0 Krakowa.:
Publicyści ekon·o miczni 11twierdza.ją, że na.leżałoby zamknąć ją
i zaorać jak najprędzej, A miasto? Czyż miałoby być znowu
pyta ĄNDtt;!EJ KAROLwsią ,9 PO!łurej na.zwie Mog<ila? CZAK.

- Na &łębokie współczu.cle zasługują pary małżeńskie, których 1tosunki seksualne trwa.ją zaledwie po kilka minut. Jeśli
&ż dwie trzer.ie małżeństw .w Pol:sce m·a stosunki trwające poniłeJ 10 minut, 'jest to fakt tragikomiczny. Tak krótkie stosunki
mają 1en1 tylko wtedy, gdy poprzedzają je długie pieszczoty
plll„ MIROSŁAIWA łłARB}ięSKA.
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zawarte w tytule pona XIX Wszechzwiąz
kowej
Konferencji
KPZR
pierwszy sekretarz Związku Pinrzy ZSRR - Władimir Karpow. Mówil on dalej:
Słowa
wiedz.lał

-

„T11m „azem 11,aród

zaufał

ttaue; partii. Ale jest to, jak

atę

wydaje, juź TZeczywiście o.tatnia 1zansa. Albo zbudujemy wreszcie prawdziwie socjalistvczne ipoleczeństwo, albo ..•
W ogól• powinniśmy zrobić
tol%1fstko, aby nie dopuścić do
tego »albo.„« i nie zhańbić się
przed naszym narodem, calq
l~d;koAciq i historią".

Te Iłowa oddają w zupełności
sens i historyczne znaczenie
odbytej
w
Moskwie
XIX
Wszechzwiązkowej
Konferencji KPZR. Przypomnę tylko, że
XVIII Wszechzwiązkowa Konferencja partyjna tldbyla się w
1941 roku. Między tymi dwoma
konferencjami jest nie tylko
różnica 47 lat, al~ różnica dwu
'akże różnych epok: stalinowskiej I gorbaczowskiej. Komentatorzy zagraniczni zgodnie
·i><>dkreślali, że takiej atmosfery
1zczeroścl, odwagi, konkretnoś
li l u&ngażowania w sprawy

wis

ezęAć pa,rtłt

do

•d~ow.

h4mmDanł4".

ny odpór silom

Te1man Go!lLa.n i Ntllkolaj Iwanow są zbyt doświadezonymi pracownikami Prokuratury Generalnej ZSRR, aby zdecydowali
się na wystąpienie w sprawie,
\v której nie mają dostatecznych dowodów. Dlaczego jednak musieli aż zainteresować tą
sprawą XIX Wszechzwiązkową
Konferencję KPZR?
Rzecz w tym, że w ZSRR
działa „niepisane prawo", które
nakazuje w wypadku Istnienia
podejrzeń o dokonanie przestępstwa przez działacza partyjnego szczebla centraln>ego,
republikańskiego i
tak dalej
wystąpić z tym do nadrzędnej
instancji. Ona - jeśli uzna zasadność
oskarżenia usuwa
podejrzanego z partii i wówczas •:nożna przystąpić do śledz
twa. Jeśli instancja partyjna
takiej decyzji hie podejmie,
śledztwo musi być zanmcone.
Coś takiego stało ;iię w przypadku niektórych podejrzanych
z Uzbekistanu. Instancje partyjne wyhamowały śledztwo. i
oskarżonych jeszcze nie formalnie - o łapówkarstwo wybrano jako delegató';' na kon-

k0100• ,,..,.,..

....,,.,aft.

„

ooizmu "4ł"odow•go, region11l·
neóo czv {lt'Upo10ego. NaZetv o„
biektywnie, b• snłek1ztalCri
prezentowa<! to •rodkach ma·
sowego przekazu punkt11 widze.
nia wszystkich 1t„on uczestniczącyc1'. 1.11 sporze. Nikt nie ma
monopolu na prawdi:, nie powinno być ł mon.opolu n11 ;awność".

Walka o granice jawności była jedną z form walki z biurokracją, z konserwaty:irm,em, któ·
ra - jak wskazuje przebieg
kampanii wyborczej delegatów
na konferencję i dyskusji na
samej konferencji - wcale ni'e
są takie słabe. Można z dużym
prawdopodobieństwem postawić
tezę, że dopiero teraz, właśnie
po konferencji, kiedy siły prze-

budowy w ZSRR uzbrojone zorezolucjami określającymi
kierunek przemian i wzmacniającymi te siły, że właśnie teraz
może dojść, a właściwie powin~
no dojść do kolejnego, być 1noże decydującego starcia z konserwatyzmem.
/
W podstawowej rezolucji, oceniającej przebieg realizacji uchwal XXVII Zjazdu . KPZR
mów( się wyraźnie:
stały

„Na

ferencję.

wszystkich

ażc:z;eblach

JePM :wszystko ~leżeć będzie od codziennej praktyki.

•

10$\ł11m•

w ZSRR dawno na

wszechzwiązkowych zjazdach i
spotkaniach nie było. Zresztą
wielu z nich nie pamiętało
XVIII Wszechzwiązkowej Konferencji partyjnej, stąd i porównania były kulawe. No, bo z
czym tu porównywać, jak nie
ma odnośnika. Ale to nie zmie-

nia faktu, że w życiu politycznym ZSRR XIX Wszechzwiąz
kowa Konferencja KPZR była
czymś wyjątkowym.

Tocząca się

na tej konfeJen-

c31 dyskusja

miała wiele wąt
ków i płaszczyzn. Pisać teraz o
wszystkich
byłoby
trudno.
.Chciałbym więc wybrać te,
które uważam za najważniej
sze. Myślę, że należą do nich:

walka s konserwatyunem
ł sprawy
narodowościowe

Walka s konserwatyz'llem toezyla sie na kilku płaszczyz
nach. Przede wszystkim jako
walka z biurokracją, co zaowocowało specjalną rezolucjąl „O
walce
także

z biurokratyzmem?', a

walka ta przejawiała się
w ataku na prasę. O oo tu chodziło?

Prasa byla krytykowana ·za
ukazywanie w niewłaściwym
świetle aparatu partyjnego, za
wypaczanie prawdy zarówno historycznej, jak i o współczes
ności, za przekręcanie faktów,
oczernianie ludzi i uniemożli
wianie im obrony. Najostrzej
krytykowanym pismem był „0goniok". Doko!lano nawet próby 'rozprawienia się ze znienawidzonym redaktore:n naczel1 nym tego pisma Witalijem Korotyczem, lttóry też był delegatem Powodem stał się arfy.
kul Telmana Goliana i Nikoła
ja Iwanowa „Opór", który ukazał się tuż przed konferencją.
Telman Golian i Nikołaj Iwanow są sędziami śledczy:nl
Prokuratury Generalnej ZSRR,
którzy. od 5 lat prowadzą śledz
two w sprawie łapówkarstwa w
Uzbekistanie. W różny sposób
usiłowano
jui to śledztwo
przerwać,
grożono im nawet
śmiercią. Działają siły, które
uniemożliwiają dalsze prowadzenie śled~twa i właśnie Tclman Golian i Nikołaj Iwanow
postanowili zainteresować delegatów na XIX Wszechzwiązko
wą Konferencję KPZR sprawą
tego śledztwa. W artykule .,Opór" ujawnili, że wśród dele-gatów z Uzbekistanu są ludzie,
którzy brali łapówki. Zamiar
fch powiódł się, gdyż jeden z
delegatów z. trybuny zaatakował
„Ogo11iok" za oszczerczy
artykuł Sprawą zajęła się komisja mandatowa, ale niczsgo
nie ustaliła.
„Sily konserwat!Jwne - napisali Telman Golian i Nikołaj
Iwarow w „Ogonioku'· - zdają

sobie w pełni sprawę, że :::ostanie zlamany kręgoslup skorumpowamej biurokracji, jeśli
powyższa sprawa karna zostanie dop!'owadzona do końca.
Jesteśmy przekonani, że zdro-

musi• I •es zez

Konferencja postanowiła. te
ma zająć się komisja
kontroli partyjn~j i Generalna
Prokuratura 'ZSRR. Na niedawnej konferencji .prasowej prokurator generalny ZSRR - Aleksander Sucharo'V{ stwierdził, 1
że Telman Golian i Nikołaj Iwanow nadużyli swych uprawnień przekazując tygodnikowi
„Ogoniok" materiały ze śledz
twa, ale potwierdził jednocześnie, że istotnie w Uzbekistanie niektórzy ludzie hamowali śledztwo w sprawie ko·
rupcji. Jego zdaniem ludzie cl
zostali już aresztowani i skazani. Dochodzenie iednak trwa.
sprawą

Atak na

pruę

pod3ął tlet w awol"l\ przemówieniu JurlJ Bondariew. O jego
przemówieniu powiedziano, że
„powiało

duchem listu Niny
Andriejewej". Jurij Bondariew

opowiedział

delegatom swoją
z młodym mechanizatorem rolnict\va.
- „Pyta pan mówił ten
młody człowiek co się zmierozmowę

niło?

U nas w sowchozie jest
taka przebudowa myślenia, że
ten, kto byl głupkiem - stal
się mądrym i wykrzykuje hasła, a ten, kto byl mądry stal
się rzekomo najgłupszy z głu
pich, qo zamilkl i boi się gazet. Czy wie pan, jaha jest obecnie 1'óżnica między człowie
kiem i muchą? I muchę, i czlo•,
wieka można za;ljić gazetą. Pow\edzialem im, co myślę, a oni,
że jestem przeciw przebudowie".

Jurij

Bondariew

„ nihilistycznej

mówił

o

krytyce" przeszłości, o tym, że „oplu1kwiony
nie ma prawa odpowiedzi", że
łamy

prasy

są

wykorzystywane
do - „rozmywania kryteriów i
podstaw moralnych'', do oczterniania wybitnych twórców i tak
dalej.
.
Również Władimir Karpow,
który w zasadzie bronił jawności, zwrócił uwagę na to, że
„organa prasowe przeszły do
różnych obozów klanowych i
prowadzą
prawdziwą
wojnę
podjazdową", że niektórzy „„ozumieją jawność jako pozwolenie na wszystko" i że „nie
wolno jej (prasy - W.B.) oddawać w czyjąkolwiek indywidualną władzę".

W tym miejscu Michaił Gorbaczow wtrącił się do wypowiedzi Władimira Karpowff.
- „Bo przecież u nas jedne
dobra rodowe zamieniają się w
i nne dobra !'Odowe. A to je&t
trybuna ogólnonarodowa".

I to chyba jest sedno zagadnienia. Walka toczy się o to,
aby .prasa była podporządko
wana interesom ogólnospołecz
nym narodów ZSRR, a nie poszczególnyn grupom tylko słu
żyła. Dlatego w odpowiedniej
rezolucji „O jawno§ci" znalazły się takie stwierdzenia:
„Konferencja ttważa za niedopuszczalne hamowanie krytycznych wystąpień prasy, jak
i publikowanie nieobiektywnych informacji, godzących w
cześć i .honor obywatela. ( ... )
Na gruncie otwartości i krytyki nie powinnv wvrastod kli·
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dz ialalności

spoleczne;, pat·
stwowej i aospoda1'czef ;est jeszcze wielu pracowników, którzy nie chcą lub nie mogą rozstać sfa z metodami nakazowo-administracyjnymi,
chorobliwie reagują na nowości. Wielu
jest również takich, którzy o-:
bawiają się skali i glębokości
przebudowy, którzy woleliby
zatrzymać się w pól drogi i
ograniczyć

rewolucyjną

treść

przebudowy do pólśrodków, Jednocześnie notuje 3ię p!'óby
sztucznego przy§pieszenia biegu
zdarzeń, przeskoczenia pewnych
etapów, sl11szy się wezwania do
rozwiązywania wszystkiego %a
jednym zamachem, nie li qc
się z w11stępowaniem obiektvwnyc'h p1'zeslanek i poziomE'm
świadomości spolecznej".

Nie przypadkiem tez podjęto
„O walce % biu1'okratyzmem", gdyż jest to wielce
groźna broń
konserwatyzmu.
Krytykowany dziś system nakazowo-ro;o:dzi'elczy
doprowadził
do
podziału
społeczeństwa,
grup, organizacji na tych, którzy nakazują i dzielą i na tych,
którzy dostają, to co się dzieli i wykonują nakazy. Aby ten
systern dobrze funkcjonował
niezbędne są różne formy utrwalające l pogłębiające podziały. Temu wtaśnie doskonale służy biurokracja. Tworzy
ona nadmiernie rozbudowaną
administrację, która coraz bardziej odrywa się od ludzi, od
społeczteństwa i która zaczyna
się rządzić swoimi, grupowymi
celami, służącymi dla re~lizacji
i obrony jej interesów. Walka
o przebudow' socjalizmu musi
dokonać się w starciu z biurokracją, jako ayst-e":nem dzielenia
rezolucję

społeczeństwa.

System podziałów. wyrosł7
ze stalin11ltll·U
odbił się ujemnie na stosunkach narodowościowych w wielonarodowym plłństwie radziecklm. Trwa konflikt w Armenii
narosły. wo:kół ciągle 111ie ir<>-zwią
zanego sporu o przynależność
Nagorno-Karabachii,
powrotu
na Krym domagają s,ię Tatarzy krymscy. Większej autonomii :i'ądają republiki: Litwa, Estonił i Białoru•. W
rezolucji „O stosunkach narodowościowych" mówi się wyraźnie o przyczynach takiego
stanu rzeczy. ·
„W niedostatecznym stopniu
były
uwzględniane
potrzeby ·
rozwoju
spoleczno-gospodarczego i kulturalnego zarówno
poszczególnych republik i jednostek
autonomiczn11cli.,
jak
grup narodowościowych. Ntemalo ostrych spraw, które· wynikaly z samego procesu 1'0%woju · narodów i na„odowości
nie znajdowalo rozwiązania w•
właściwym czasie. Prowadziło
to do nieza,dowolenia spolecznego, które niekiedy przyqieralo
charakter
konfliktow11.
Nadal mają miejsce fakty egoizmu narodowego i pychy, nastrojów pasożytnictwa i party·
kularyzmu. Negatvwne zjiitoł·
ska, które Q!'omadzily 3ię pHn
dziesięciolecia b11lt1 rwze% dlugł

MIGI flnorOWtlftl, ~ .•

dwu, ... tt2:S1ski"Watv rude.ty„
tej ocettv partyjnej. p„:zebudowa, demokra.tvzacja ł jawnofd
obnażyl11 te zjawiska, a rówtiO·

· cześnie
stworzyly
niezbędne
warunki dla ich demokratycznego przezwyciężenia".

Problemy narodowościowe podobnie jak 1 religijne - we
współczesnym świecie nabierają

I

.,

Propo uję
wyrzucie n

coraz to większego znaczenia .
Wiele kąnfliktów regionalnych
\
ma swcje źródło w różnicach
Wybory w Polsce budzą emocje przede wszystkim &a eraruc"
narodowościowych lub religijNa cotygodniowych konferencjach prasowych ministra Jerzego
nych. Toczą się walki małycn i
Urbana zagraniczni dziennikarze ciągle pytali o frekwencję. Il•
dużych narodów o wyzwolenie,
,procent wy·b orców głosowało, a ile nie? Komurnikaty
komisji
toczą się zbrojne walki, u podwyborczych podawały wielkości globalne, ale uparcie unikały
łoża których tkwią konflikty
podawania procentów. No, bo niby jak. Były przeciez - nie tak
religijne. Mogłoby się wydadawno - takie czasy, .kiedy ludzie tłumnie szli do urn wyibor·
wać, że w miarę rozwoju cyczych, aby oddać swój gtos na kandydatów FJN. Frekwencja
wilizacji współczesnej, rozsze- • wówczas by la ogeomna: 99,95 procent. Ambicją każdego dZiała
rzania współpracy,
rozwoju
cza FJN było, .aby frekwencja doszła do 100 procent. Robiliśmy ·
nauki, techniki i kultury, które
wszystko, aby tak pylo. Specjalne grupy aktywu chodziły po dopowinny ułatwiać porozumiemach oi;lornych, taksówkarze - w czynie społecznym ....., wozili
nie się między narodami, .tego
chorvch do urn. Komisja wyborcza biegała po szpitalach, aby
typu konflikty powinny wyganaw~t chórzy mogli spełn ić swój obowiązek. Były to czasy „jed•
sać. Dziej·e się wszakże
coś
na ś ci moralno~politycznej ". Wszyscy byli „za".
.
przech•,;nego.
Ale czasy zmieniają się i im ludzie mają większą wiedzę, tym
Oto na przykład narodził si?.
krytycznie.i odnoszą się do wielu spraw. To i owo zaczyna im
ostatnio nowy konilikt ponię
sie nie podobać. Zaczynają na to i tamto wybrzydzać. Grymas.z"
d:zy Węgrami, którzy występu
i przestają jednakowo myśleć. Najpierw w 1956 roku okazało
ją w obronie swoich rodaków
się, że ludzie różnie myślą, ale szybko się .z tego wycofano i znów
żyjących w Rumunii, a władza
wróciła teoria „jedności. moralno-polityczrnej". Pófoie.j jakoś nie
mi Rumunii, które podejmują
udało •sie tej jedności utrzymać i w marcu 1968 roku trzeba było
akcję „restrukturylizacji terybić palką po łbie tych, którzy próbowali przyznawać się do tetorialnej", co prowadzi do znigo, że mają odmienne zdanie. W grudniu 1970 roku klasa robotszczenia wielu wsi rumuńskich
n icza tupnęła, aby przypomnieć, że jest ona awan~ardą narodu.
zamieszkałych · przez Węgró>~
Jak to się skończyło - wiadomo. Dziś mamy pomniki w Gdań
lub Niemców. Władze węgier
sku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie. Potem przyszedł Sier.pień 1980
akie uważają, że problem ten
roku. Wiele różnych ,.l)rawd", półprawd i mitów upadło, ale mit
należy rozwiilzać w drodze newysokiej frekwencji pozostał.
.
g-0cjacji, a rumuńskie uważają,
Dlaczego o tym przypominam? Z prostego powodu. Skoro zyte to tylko sprawa wewnętrz
cie pokazało, że nie ma „jedności moralno-politycznej', a przena Ru:nunii i nikt nie powiciwnie jest daleko idące zróżnicowanie, to naturalnym skutlQiem
nien się do niej wtrącat.
tego musi być inna niż to dawniej bywało frekwencja wyborcza.
Delegacja Armenii przedstaOwe 99,95 procent było mitem na siłę robionym. Ludzie szli ~~
wiła 3 warianty rozwiązania
urn, aby wrzucić kartkę, bo tak wypadało, aby mteć święty &PO•
problemu Nagorno-Karabachii,
kój, aby spełnić swój obywate1ski obowiązek; Dla wielu przecież
podkreślając, że byłoby to rozz [las Polska jest czymś, co wyrasta ponad wewnętrzne podziały !
'W:iązanie tymczasowe·. Pierw· różnice. Poza tym wówczas nie kazano nam wybierać. Wystar•
szy - podporządkować rejon
czyło wrzucić kartkę bez skreśleń. Było to poparcie dla tych,
· Nagomo-Karabachii władzom w
którzy wiedzieJ.i lepiej kogo tr~ba obdarzyć mianem posła czy
Stawropolu. Drugi przyłą
radnego. Aż tu przyszedł czas, gdy trzeba wybierać. Truba zdeczyć do Federacji Rosyjskiej.
cydować.
'l'rzeci ....: podporządkować bezJuż referendum było sygnałem, że coś jest nie tak. Nie wszyspośrednio władzom w Moskwie.
cy do km'lca wiedzieli, czy skreślać „tak~', bo uważam, że tak, czy
Na żadne z tyc,1 rozwiazań nie
właśnie „nie", bo uważam, że tak. TL·zeba było chyba wówczas
zgodziły się władze Azerbejwyraźnie i jasno napisać na kartkach: „jestem za", „;est~m przedżanu. W Armenii doszlo więc
ciw". Jeśli jestem za - to skreślam „jestem przeciw" i odwrotnie.
do strajków.
No. ale demokracji trzeba się uczyć w· praktyce I błędy są nieDelegacja Estonii przywiozła
uniknione.
program autonomii politycznej,
W wyborach do rad narodowych dano ludziom
możliwośl!
gospodarczej i kulturalnej. Konwyboru między dwoma lub trzema kandydatami. I słusznie. Ale
serwatyści oskarżali ich o próludzie do tego nie przywykli. Ludziom przez lata tłumaczyło się,
bę secesji. Profesor uniwersyże ich patriotycznym obowiązkiem jest „glosować bez skreśleń".
tetu w Tartu - M. Bronstein
I nagle okazuje się, że przeciwnie, że teraz patriotycznym obo·
odpowiędział na to:
wiązkiem jest skreślanie. Pewna kobieta błagała komisję w loka·
- „Vważamy to za jedy-ną
lu wyborczym, aby za nią skreślili, bo ona nie Wie kogo. Można
szansę umocnienia ZSRR zgodprzypuszczać, że takich przypadków było więcej, gdyź Komuninie z leninowskimi zasadami
kat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lodzi podaje liczby wy·
1'ównych praw, suwerenności i
borców, którzy „nie dokonali wyboru w obrębie mandatu". Ro·
fecle1'acji".
zumiem, że „glosowali bez skreśleń"•
- „Podobnie jak wiele inZadałem sobie pewien trud i policzyłem, ilu kandydatów na
nych delegacji powiedział
radnych przeszło z pierwszej pozycji, z drugiej i trzeciej. Doprzedstawiciel delegatów Biało
konałem takich obliczeń dla województwa stoleczngo wa~zaw
rusj - przywieźliśmy na konskiego i dla łódzkiego. Tu ~ tu wybierano w okręgach 180 rad·
ferencję propozycje zmierzające
nych. Tu i tu ·z pierwszych pozycji przeszło po 115 kandydatów
do poszerzenia praw i wladzy
- biorąc· rzecz globalnie, bo różnica wynosi plus jeden • dla
„epublik związkowych w rozLodzi i minus jeden dla Warszawy od poziomu 115. Natomiut
wiązywaniu problemów ekcmoz drugich pozycji w Warszawie przeszło !SO osób, w Łodii 21.
11~icznych i i?}nych. Każdy na·Z trzeciej pozycji - tam, gdzie były mandaty z trzema kandyrad w ZSRR musi mieć moż
datami - w Łodzi 41, w Warszawie - 16. Co z tego wynika?
ność swobodnego rozwoju, bioWynika chyba jedno. Po prostu ludzie nie potrafili dokonać
„qc pod uwagę awe specyficzńe
wyboru. Nie wszyscy oczywiście, gdyż były i fakie przypadki, że
cechy ·narOd<>we i interesy".
'ludzie o znanych nazwiskach, jeśli nawet byli na trzeciej pozy·
- „Nie może być porozucji, to przechodzili. Ale w większości ·wypadków głosowano po
mienia z tymi stwierdził
staremu. To znaczy uznano, że skoro kandydata umieszczono
przed~tawicie~ delegacji Litwy
na pierwszej pozycji, to widać jest on lepszy i jego· trzeba wy~
- ktorzy dązą do postawienia
bierać. Jakoś „nie zaskoczyło" to, że nazwiska kandydatów
~
się poza zasięgiem radzieclciemieszczono„. alfabetycznie. Wiele
jeszcze musimy nauczyć się,
go sustemu politycznego i usiaby postępować demokratycznie.
łują fo'rsować poglądy obce soTelewizja nawoływała, żeby glosować na tych, · których znamy,
cjalizmowi oraz dyktować su;ą
na zawody, które poważamy i na młodych. Zorientowano się
wolę organizacjom partyjnym".
bowiem, że ludzie nie mieli ani czasu, ani okazji, aby dostatecz·
Propozycje te zostały zauwanie poznać się z kandydatami na radnyoh. Odbywały się zeżone i wzięte pod uwagę. W
brania, były spotkania, dyskusje, festyny, audycje telewizyjne.
rezolucji „O stosunkach naroAle to nie wszystkim widać wystarczyło. Poza tym ludzie poddowościowych" znalazły się nacho.dzili do wyborów nieufnie. Tyle już było obietnic i co· ai~
stępujące stwierdzenia:
zmieniło? Ano mało.
„ ... należy podjąć pr:zem.yślane
A przecież coś się zmieniło. W minionej kampanii przedwy·
przedsięwiięcia zmierzające do
lborczej pojawiły się nowe formy. Oto "Jl Elblągu Stanisław Lato
dalszego rozwo;u i umocnienia
d Jerzy Zambrzycki wozili po mieście autokarem młodych, poradzieckie; federacji na zasakazując im, ile jest do ·zrgbienia 1 że oni, jeśli będą
wybrani,
dach demokratycznych. Chod.z i
postarają się, aby to zmienić. Teresa Polecka z Łom"ży poszła
przede w&zystkim o rozszerzez mikrofonem w ręku do prezydenta miasta i nagrała z nim
nie praw republik związkowywiad, który opublikowała w „Sztandarze Młodych". Wywiawych
ł
jednostek
·autodowi dała wymowny tytuł: „Postaram się, żeby prezydent miał
nomicainvch
poprzez
rozkłopoty". Krzysztof Kras w Wałbrzychu powołał cały sztab wygranticzenie kompetencji Związ
borczy. Jerzy Piechowiak w Otwocku rozdawał ulotki· z komku SRR i republik radzieckich,
puterowym drukiem: „Nie pożałujesz, gdy na mnie zagłosuJeszm
decentralizację, przekazania orJacek Piotr ~iechowiak". I oni wygrali.
ganom
terenowym
szeregu
Ciekaw jestem, czy w RNMŁ i radach dzielnicowych w Łodzi
funkcji
administ·racyfnvch,
są tacy radni, którzy założyli sobie, że sprawią kłopoty Jarosła
zwiększenie
samodzielności
i
wowi Pietrzykowi, jego zastępcom i naczelnikom dzielnic, miast
odpowiedzialności w sferze goi gmin? Takie kłopoty, których rozwiąunie byłoby z korzyś·
spodarczej, rozwoju spolecznecią dla nas wszystkich!
·
·
·
go, kulturalnego oraz ochrony
W niedalekiej znów tak przyszłości czekają nas wybory do
przyrody. („.) Zasluguje na uSejmu PRL. Trzeba \\dęc wyciągnąć wnioski z tego, co obser·
wagę.. idea przejścia republik i
wowaliśmy w wyborach do rad narodowych.
1'egion6w na zasady rozrachunPo pierwsze - wyrzućmy na śmietnik· mit wysokiej frekwen~
ku gospodarczego z dokładnym
cji. Nic z tego nie wynika. Wprawdzie zdarz:ały s\ę wypadki, że
ustaleniem ich wkładu w reludzie nie szli do wyborów, bo przeciw czemuś protestowali,
alizację
programów
ogólnoale jest to postawa głupia, bezmyślna i bezskuteczna. Jeśli sil!l
związkowych".
nie ogłosi przeciw c.zemu i dlaczego się protestuje, to kto i jak
Radziecka J!)ierJeslrojka" o- będzie o tym wiedział.
·
trzymała nowe, teoretyczne I
Po drugie - wyrzućmy na śmietnik stare ograne formy „ropraktyczne wzmocnienie. Kiebienia" kampanii wyborczej. Wszelkie
plakaty, hasła, wezwa•
runki zostały nakreślone. Ponia, bo to już do nikogo nie przemawia. Zacznijmy szukać in•
glądy wy!Ilieniono. Ludzie manych form; bardziej agresywnych. Docierać do wyborcy w domu,
ją świadomość, że nie będzie
ale nie tylko przez telewizję, radio i prasę. Kandydat na połatwo osiągnąć zamierzone cesła a w dalszej jeszcze przyszłości na radnego - powinie.n
le. Teraz wszystko jednak zanie czekać w pustyr,n. lokalu na wyborców, on powinien ich
leży od praktyki, od codziennej
szukać, zdobywać,
walczyć o nich, mieć dla nich coś, eo
ich
pracy.
powinn-0 interesować.
Po trzecie - nie wolno bać się ryzyka. Niech ~ mandaty
walczą ludzie
nietuzinkowi, krytyczni, z inicjatywą, pomysła·
rni, argumentami, którzy potrafią bronić programu swej partii,
grupy interesó.w, zawodowej, lokalnej, a nawet własnych, jeśli
aie są <Jne w sprzeczmości ze spolecz11yimi.
Ale, żeby tak mogło być trzeba śmiało wyrzucić na jmietnik
wiele schematów, które nie pozwalają nam widzieć 1-.płata w
oał1j jego :zfożoności.
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ściekowego,
osadu
1palania
zatrzymywanego na sitach oczyszczalni mechanicznej . na
pół
Po upływie
Lublinku.
wieku jest to w łódzkich realiach dalej futurologia.
W okresie powqjennym stara oczyszczalnia na Lublinku
nie doczekała się rozbudowy.
Została poddana jedynie drow latach
bnej modernizacji
sześćdziesiątych. Dyrektor Wojciech Zieleniewski mówi:
- T11 oczyazezalnia , pracu·
jqea przez pól wieku bez zarzutu budzi szacunek dla ówmyśli
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stare
non stop w
w niej
DosTwnale
w nocy.
zostal w latach trzydziestych
zaprojektowany svstem glówProjektant
nvch kolektorów.
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biegiem
rozwoju miasta.
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rozgalęzienia, lecz nie
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T1
pniowo wszvatkł• ściekł.
okolice polo:i:on1 ta na.tura.lne.1
czemu możn4
niecce, dztęki
budować kana.l11 grawitac11jtie,
spawykorz11stując naturaln11
dek wód. Dziękł temu odpada
konieczność wznoszenia szalenie kosztown11eh przepompownt. Je!lt to najniżaze miejsc•
w calej aglomeracji. W porównaniu ze Stokami :I.st tu 120
metrów różnicv poziomów I
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Inżynier Stefan Marczak powiedział wtedy, że do końca
czerwca, czylł po czasie trzy
razy dłuższym od zakładanego

- jeden z elementów GOS zacznie wreszcie funkcjonować.
Przyczyn opóźnień upatrywał
w lekceważeniu znaczenia te·
go obiektu. A to automatyczna wysokość
nie rzutowało
budo\vla-.
dostaw materiałów
nych.
- Przynajmniej od 198.1 r.
cement dostarczano dopiero od

Kacperski, zastępca
Jerzy
Kanalł
kłerownika Zakładu
zacjl w przedsiębiorstwie wodociągowym 1

października.

Grupowa Oczymiala
szczalnia Scieków nie
szczęścia znaleźć się w grupce
przedsięwzięć
prior.ytetowych
nawet we wlasn11m regionie.
Przez 12 lat zaw&ze po materęc•
rial11 pierwsi w11ciągali
Belchatowa,
z
wykonawc11
Praszki czy z ZTK „ Teofilów".

mtal
e;i. Najdluższ11 przestój
miejsce dopiero w 1988 roku
poczqwsz11 od 18 at11czni11 do
25 marca. Jak do teQO doszło?
dw11
Otóż znajdują .sie tam
ciqgi technologiczne. Gd11 śct•·
kł prz1pl11wajq przez Jeden przeprowadza sif
to drugim
remont11 bieżące. T11m razem
zepaul11 sie zaruwa pomiędz11
nimi. Nie aposób naprawiać takiego uszkodzenia w ściekach.
S111tem kanalizacyjn11 jest tak
1111projektowan11, że dopuszcza
Wsz11at•wentualnotć awarii.
kt1 lcłeki zostal11 11clerowan1
proato do rzek.
ł..ódka, Bałutka, Jasień

i '

Karol~ka, które wyschły
albo były płytkie - pod
wpływem fali nie
oczyszczanych ścieków
wezbrały do głębokości
2 metrówl

Najbardziej 1prawne mecha·
nizmy, choćby najdoskonalsze,
nie są wieczne. Zdawano sobie z tego sprawę już w latach sześćdziesiątych. W pierwszej połowie owej dekady pre·
mier· wyraził zgodę na sfmansowanie Grupowej Oczyszczalni Scieków ze środków skarbu państwa: Jednak wkrótce
potem odkryto bełchatowskie
złoża węgla kamiennego, którego eksploatacja wróżyła nie
krajotylko podreperowanie
ale
energii,
wego bilansu
z
wpływy
istotne
także
eksportu. Wielka oczyszczalnia
jako inwestycja nieprodukcyjna, przegrała przetarg w przedbiegach.
Słońce wzeszło nad GOS już
przed finałem budowy pierwszego wodociągu Sulejów
z
Lódź. Liczono na przejście
na drugą
inwestycji
jednej
przedsięspecjalistycznych
hydrotechnicznych,
biorstw
które były i są rozchwytywaSłońce
ne przez inwestorów.
nawzeszło, słońce zaszło dzieje okazały się płonne. Dopiero w 1976 r. na przedmieściach Konstantynowa na granicy wsi Lublinek i Nowy Józefów pojawiły · się pierwsze
specbrygady. W tych czasach
planiści
p r zyspleszen ia
na
szacowali" czas potrzebny
otwarcie części · mechanicznej
GOS na 4 lata. Milion dolarów
materiały imiały kosztować
zolacyjne do kolektorów.
W czasie mojej wizyty zimą,
tego roku na budowie ówczesStefan
ny kierownik. robót
Marczak powiedział:

ten

lokaJak dotąd jedynie
zupelnie
liz11c;ę można ocenić
pozytywnie. Teren slabo zabu·
dowany. Leży praktycznie na
zajmowanych
peryferiaoh,
przez magazyny i filie zaklad6w pracy. Stąd zaledwie 3800
metrów do starej oczyszczalni.
-
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przeczytać, że

całkowite

koszty zamkn4
do roku 1994

si~
prognozowaną
28,5 mld zł.

kwot•

głównym Wy-

1 mled
oczyszczalni
front robót na
zapewniony
przynajmniej 'I lat. W protoOchrony
kole sesji Komisji
Rady Narodowej
środowiska
Lodzi z 18 kwietnia
Miasta
1988 r. czytamy m.in.:

„Hydrobudowa I" ni„ może
umowy, ponieważ
miasto ni• jest w stanie spelprzedsiębioruiarunkótll
nić
1twa".
podpisitć

W myśl zasady; 1dzte dwóch
bije - tam trzeci korzys1988 r. głów·
ta, od 1 lipca
Grupowej
nym wykonawcą
jest
ścieków
Oczyszczalni
dotych„Energopol",
łódzki
czas jeden z podwykonawc6w.
Przedsiębiorstwo to zdołało opanować technologię materiao cudownych \Vłaściwoś
łu
ciach.
W tym miejscu nie sposób
Politechzapomnieć o udziale
Lódzkiej w badaniach
niki
nad mieszankami. Niewykluczone, że o rezygnacji z· udziału w robotach „Hydrobudowy" :r:adecydował fakt, że do
produkcji materiału hydrotechnicznego używają komponentu
1prowadzanego za dewizy.
Bez dolarów nie ma mowy
najnowszych
• zastosowaniu
rozwiązań w GOS. Inżynier Andrzej Dudek:
na
- Dewiz11 sq potrzebne
się

OdnoStacji Doświadczalnej
wy Wody Politechniki Lódzsilosy na ce~
kiej. Przybyły
ment do betonu hydrotechniczsystem pomp do
nego oraz
„odcedzonego" piastłoczenia
ku z osadników w Budynku
Krat na pobliskie wysypisko.
- Pierwaz11 krok zoital już
się
. uczyniony. GOS znalazl
wykopy · pod
Przygotowano
w Centralnym Plani1 Roczn11m.
gigantycznych
dwa z trzech
Obecni• pól mmarda złotych,
oczyszczania biolobasenów
roku
przeznaczon11ch w 19BB
przez które będzie
gicznego,
po
na budowę, pochodzi z bud.:eoby
przepływało każdej
tu c·entralnego. Dwa razy po
metfóV'.11 sześcien
154 tysiące
prawie ćwierć miliarda to kr•
nych ścieków.
d11t11 oraz pieniądze z funduKomisji
W protokole Besji
i
środowiska
szów ochron11
Ochrony środowiska Rady N~
rozwoju wodocłągóto i kanalizarodowej Miasta Lodzi z 22 pacji. Oba te funduaz. 'znajdują . ździernika 1987 r. czytamy, że
1ię w dyspoz11cjł Radt1 Naroostatni „poślizg" w wykonawdowej Miasta l.odzł. Poza tym
jak
wyniknął
stwie rpbót
mamy obietnicę Komtaji Plapowodu
·z
p op r zed n ie
nowania przv Urzędzie R11d11
braku cegły klinkierowej, pły
Ministrów, te budowa od przt1i kitu
tek kwasoodpornych
znajdzie się w
szlego roku
„Habenit" do wykończenia izoZagwaprogramie rzqdow11m.
dolacji kanałów mających
rantuje to pelne pokrycie po·
prowądzić ścieki do oczyszczalw zakrerie materialów ni. O tym jak są to istotne
trzeb
budowlanv,ch.
można
materiały budowlane
Inżynier . Andrzej Dudek, zasię przekonać wiedząc dopiero
Grupowej
stępca kierownika
jak są agresywne łódzkie niebu·
Oczyl!zczalni Sciek6w w
po przeczystości. Zwłaszcza
dowie:
ze
pompowaniu chemikaliów
do- .zgierskiego „Boruty", zwykły
- Obecni• mam11 pod
1tatkiem materia.l6w budowla· . beton I cegła używane do mupierwnt1ch rui zakończenie
rowania kanałów szybko roazego zadania., czyli ńa oddazłożyłyby się na czynniki pierwnie do użytku ocz11szczalnt mesze. To właśnie na komponenchanicznej oraz na kontynuaty do produkcji materiałów
na
monta:i:owych
cję robót
były potrzebne
izolacyjnych
biologicznej
ocz11szczalni.
rzecz
dewizy. Jesienią 1987 roku mioraz zaplecza. Nie w11kluczam • nister Manfred Gorywoda po
mateocz11wiście, że dost4'W1/
raz ostatni przydzielił 48 ty"rialów mogą aię pogorszyć.
sięcy dolarów na ten cel.
Aby ustosunkować się do
Zakręcenie kranu z dewizosię
tych wypowiedzi, warto
inweswą strużką postawiło
gazet cognąć po zszywki
tora w sytuacji Hamleta:
roku.
pocz,tku
z
dziennych
notatki
Znajdziemy w nich
„Być albo nie by~ radnych
o przyznaniu przez
oto jut pytanie"
wojewódzkich miliarda zło
tych na kontynuowanie robót
Jedynym rozwiązaniem było
na GOS. Tymczasem dziś kwohydrowykorzystanie betonu
ta ta „schudła" o 30 mln zt
jako jedynego
technicznego
jednak „przerób"
Faktycznie
odpornego qa żrące działanie
Po
mniejszy.
będzie jeszcze
szamba. Inżynier Stefan MarPo
pierwsze - wzrost cen.
czak tłumaczył mi:
drugie - na 970 mln zł, aż 50
- Jego technologi4 od daprzypada na prace projektowna jest opisana w literatu1am montaż.
we, a nie na
tak wysoka · rze fachowej. Dlugie do§wiadSkąd się wzięła
czenia, związane z wytwarzapozycja? Otóż w czerwcu 1988
niem tego materialu ma „Hyroku doszło do próbnego rozz Nbwego
I"
dropudowa mechaniruchu oczyszczalni
produkcji
Tradycja
Dworu.
cznej. Okazałó się, że zgarBeton
dużą rolę.
odgrywa
niacz piasku w Budynku Krat
bardzo
hydrotechniczny ' jest
naa
oczekiwań,
spełnia
nie
1
w przygotowaniu
klopotliwy
pęd należy zmienić na reweri w użyciu. Jego skladniki syjny - to znaczy silnik mucement i kruszywo najwyższej
si pracować w prawo i lewo.
w
się wręcz
próby miesza
oOprócz kilkumiesięcznego
aptekarskich proporcjach. Przy
to
spo}Vodowało
późnienia,
kosztów o dodatkowe ·malej zawartości wod11 i du·
wzrost
zachowuje on
żym ciężarze prace projektowe oraz monPaństwowej
raporcie
W
Inspekcji Ochrony Srodowiska
tygodniowej
spoi:ządzonym po
w styczniu można
lustracji

miał zostać

s zachodnich 'realiów
kto miał 1pecjalny beton,

konawcą,

Stąd te:t nieustanna troska o
wpisanie · przedsięwzii:cia do
programu rządowego. · Dyrektor
Wojciech Zieleniewski, przedczyli
inwestora,
stawiciel
Wodocil\Przedsiębiorstwa
eów I Kanalizacji:

tażowe.
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.Czy dwa razy tyle pracy można zrobić
w dwa ~azy krótszym czasie?

- ÓCZ1JS%cz4lni4 M LubHnku to ciągu cale; swej histokilka r11z11 na
rii b11la t11lko
krótko tv11lączona z eksploata-

wrldc -

wt&ia

Jaklm!wtek by !lczyd nakfa•
przewidziane na ~988 rok ·~
dalece niewystarczające, choć
realnie wyższe od ubiegłoro
cznych. Inżynier Andrzej Dudek ma odmienne zdanie. Według niego ponad 900 mln zł
to ogromna kwota do ,.przerobienia". Idąc tropem takiego
sposobu myślenia przychodzi
na myśl, że gdyby utrzymać
obecną intensywność robót, to
bę
oczyszczalnia biologiczna
dzie gotowa pod koniec wieku.
są to oczywiście
Wszystko
jest 'to,
interpretacje. Ważne
co już zostało zrobione. Jest
już gotowy 620-metrowv fraz GOS do
gment kolektora
starej oczyszczalni, a prace na
odcinkach znajpozostałych·
clują ,się w różnych stopniach
zaawansowania. Ner, do którego spuści się „odcedzone" z
osadu ścieki, został uregulo2.5 km.
na długości
wany
„Wyprostowanie" rzeki, pogłę
bienie, 3 stopnie wodne zwalzapobiegną
niające jej bieg,
zalewaniu pól uprawnych silnie toksycznym ·szambem przy
okazji każdej ulewy.
Rysują się 'szkielety zabuwarsztatowych I sodowań
ajalnych. Gotowy jest budynek

sprowadzenie automatyki j udo
komputerowych
rządzeń
kierowania -procezdalnego
sem ocz11szczania. Na· podstapo~ punktów
wie dan11ch
będzie
miarowych, komputer
podejmowal decyzje m.in. dot11czące podawania mniejszych
lub większvch ilości powietrza
do... icieków, na ez11m w ogóle
opiera się procea oczyszczania
oKa:i:d11 z
biologicznego.
gromnych basenów będzie się
1kladal • trzech części. W o„odcedzi"
1adniku watępn11m
naposię azlam. W komorz.
wietrzania z kolei osad cz11nnt1 cz11li baterie będą „tpożera
Aby
ly''- związki chemiczne.
pozwolić żyć t11m pożytecznym
trzeba im
mikroorganizmom,
ostatniej
tlen. W
podawać
osaczęści basenu to jest w
dniku wtórnym bakterie, które
- opadną
urosną po „uczcie"
na dno. W ten sposób. zostaną
oddzielone od wody.

Szlam zebrany w osadnikach
zostanie skierowany do komór
wpłyfermentacyjnych. Pod
odwem ogrzewania, wodę
dzieli się od osadu i powstanie gaz, kierowany do lokalne}
ciepłowni, a nadmiar do sieci
miejskiej pod warunkiem, że
fachowcom uda się oczyścić go
z qleju. Odwodniony osad po-·
grzebie się w specjalnych lagunach w miejscu dzisiejszych
lasków. Dopóki nie będą zremoże
fetor
kultywowane pójść na całą okolicę, w szczególności

ciepłą porą.

nikt nie jest w stanie
przewidzieć skutków oddziały
wania odpadów na wody podskórne, jeśli nie uda się doKło
kładnie obrobić osadów.
poty na pewno będą. Wskainzują na to doświadczenia
są
-nych oczyszczalni. Ścieki
bowiem potwornie zasiarczone. z dwojga złego lepiej, że
by toto zostało na miejscu niż
do
tak jak teraz przenikało
W arty a ni11i do morza.
Od podjęcia decyzji o V.'zniekraju
sieniu największej w
miastoczyszczalni, żadne z
-satelitów nie może budować
oczyszczalni komuwłasnych
nalnych, nawet wyłącznie ·mechanicznych. W zamyśle chprozpradziło o to, :żeby nie
pieniędzy I materiałów
szać
budowlanych. Rozpoczęcie buprzed kryzysem
dowy GOS
gospodarczym wytworzyło niejednej
korzystną sytuację. z
strony ograniczone środki centralne i łódzkie na kontynuowanie robót - z drugiej zwią
zane ręce prezydentów i naczelników miast.
Obecnie Zgierz nie ·jest brany pod uwagę jako kandydat
do podłączenia do oczyszczalni.
Dla niego był bowiem przewidywany na początku czwarty basen oczyszczania biologicznego. Wśród znawców przedprzekonanie,
miotu pokutuje
że Pabianice nie będą w stanie sfinansować kosztownego
własnych ścieków
przerzutu
W przedsiębiorGOS.
do
stwach robi!\ zakłady, czy moażeby dwa razy
żliwe jest,
więcej roboty niż do tej pory, wykonane zostało w dwa
raą krótszym ezasie.
Dziś

odpowiednią elast11czność, ulaizalU'lł
twiającą wypelnfani1

ków.
Główny

wykonawca ·

BudownicPrzedsiębiorstwo
twa Inżynierii Miejskiej „Inrozpoczął
Lódź"
:tynieria próby z przygotowaniem włas
Jednoczeroz..
z „HydrobudOWI\ I".
mowy
Rozpoczął się pasjonujl\C1
nego

łnie

hydrobetonu.

władze

prowadziły

•ta
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Gospodarka

widzłana

tnaoie§

Pogoda dla

przedsiębiorezośei

Prof. Jan -Szczepański w swoim znak-0mitym opracowaniu pt.
„Od diagnoz do działa1\" określił polskie społeczeństwo mianem
społeczeństwa urzędującego. Taki a nie inny obraz naszego społeczeństwa wynika ż przemożnego wpływu czynnika administracyjnego na zarządzanie gospodarką i funkcjonowanie państwa.
Dla administracji, j'ak konstatuje pro!. J. Szczepański, miernikiem
oceny efektywności gospodarki jest zgodność postępowania podmiotów gospodarczych z przepisami . Mel'ytoryczne aspekty działalności gospodarczej administracji nic interesują. Według prof.
J. Szczepa11skiego „wszyJti:.ie gospodarl;i zbiurokratyzou:ane upadają w glorii prau;orzadliości". Z diagnozy wytrawnego socjologa
należy koniecznie wyciągnąć wl::iściwe wnioski.
Biurokratyzacja ekonomiki spowodowała w przeszłości wielkie
sp01stoszenie w gospodarce polskiej, prowadząc do uwiądu przedsiębiorczo~ci w sektorze uspołecznionym i wynaturzeń w sektorze
prywatnym. Charakterystyczna dla starego systemu zasada dyrektywności centralnego planowania ooebrała inic~atywę poszczególnym jednostkom gospodarki narodowej. Mimo że zachowują one
tradycyjną nazwę przedsiębiorstw, n ie są jednak przedsiębior- .
stwami sensu stricto, gd:llż nie zajmują się przedsiębiorczością.
Przedsiębiorstwa nie są bowiem zaintere:;owane poszukiwaniem
rozwiązań innowacyjnych, podnoszących . prawność technnlo~icz-'
ną i organizacyjną, obniżającą koszty i racjonalizującą ogół dzia.
łan gospodarcz.ych.
Swoją ,.przedsiębiorczość" manife~lują one raczej w sposób
ekonomicznie pasożytniczy, a miano\\' icie w dą ?:eniu do uzyskiwania możliwie niskich zadań i dużych śt'odków do ich wykonania.
Natomiast administracja gospodarcza nie może wykonywać funk·
cji przedsiębiorczości, gdyż nie ma bezpośredniej motywacji do
podnoszenia sprawności gospodarowania, nie jest też skłonna do
podejmowania w tym celu ryzyka. Administracja ceni sobie nade
wszystko stabilizację, spokój i rutynę. Tak więc w systemie
opartym na dyrektywnym centralnym planowaniu brak jest w
sektorze uspołecznionym sił będących nośnikiem społecznie pożą
danej przedsiębiorczości; przedsiębiorstwa skrępowane są siecią
biurokratycznych regulacji, a biurokracja gospodarcza z natury
rzeczy nie może być przedsiębiorcza. W systemie tym kwitnie oczywiście swoisrtł przedsiębiorczość polegająca na spl'ytnym v.-y.;.
korzystywaniu jego ułomności i niespójności w interesie partykularnym.
W gospodarce polskiej istnieją bogate złoża potencjalnej przedsiębiorczości we wszystkich sektorach własności. Ale o uruchomieniu owego potencjału decvduje społeczna organizacja produkcji, stosunki własno~ci, formy gospodarowania i zasady zarządzania. Od czynników tych zależy kształtowanie się postaw
ludzkich w sferze procesów gr,spodarczych. ~aczelnym wyzwaniem polskiej reformy jest zapewnienie warunków sprzyjających
rozwojowi przedsiębiorczości w gospodarce narodowej Dotychczasowe osiągnięcia reformy w dziedzinie P.liminowania ograniczeń. i barier przedsiębiorczości są dalece niewystarczające. Nie
może zadowalać tempo i głębokość zmian dotyczących kształto
wania nowych form organizacyjnych i systemów zarządzania w
gospodarce. Rodzi się więc pytanie - czy są szanse .,na pogodę
dla przedsiębi.orczości" w Polsce? Otóż. można stwienizić, że w
1988 roku pojawiły się jaskółki zapo•,viadające poprawę klimat11
_
dla p1:zedsiębiorczości.
Regulacją prawną o istotnym znaczeniu dla ożywienia postaw
przedsiębiorczych jest projekt ustawy o podejmowaniu działal
ności gospodarczej (tzw. ustawy o przedsiębiorczości). Projekt tej
ustawy opiera się na nowej fikzofii myślenia o gospodarce, W
myśl ustawy dotychczasowe zakazy i reglamentację zastąpi zasada wolności gospodarczej w dziedzinie podejmowania 'działaln0ści produkcyjnej i usługowej. Projekt ustawy przewiduje
również wprowadzenie zasady równoprawności wszystkich' podmiotów g015podarczych w zakresie prowadzenia działalności oraz
obowiązku zachowań podmiotów zgodnycl} z· prawem chronią
cym obywateli i żywotne interesy państwa. Ważne znaczenie dla
wszystkich potencjalnych przedsiębiorców ma zapis ustawy prop::mujący daleko idące uproszczenie procedury podjęci~ działal
ności gospodarczej. Jest to procedura uni\\'ersalna, jednakowa
dla wszystkich. W przeważającej większo•ści wypadków niezbęd
ne ma być co najwyżej zgłoszenie organowi ewidencyjnemu fak.tu podjęcia działalności Tym samym, poza obszarami wyodręb
nionymi w mtawie, odch0dzi się od obowiązku uzyskiwania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej .
· Projekt ustawy wprowadza również pojęcie tzw. uboczny<;h
zajęć zarobkowych pode1mowanych przez osoby fizyczne. O ich
podejmowaniu nie trzeba będzie informować organu ewi~ncyj.
nego. Pod pojęciem uboct.nych zajęć zarobkowych kryje się działalność gospodarcza }'.?rowadzona bezpośrednio przez osobę fizyczną, odpowiednio do posiadanych kwalifikacji lub nabytych
umiejętności, z której zarobek nie stanowi głównego źródła utrzymania. Zakres takich zajęć obejmuje np. wytwarzanie przedmiotów użytku osobistego, naprawy i konserwację przedmiotów
użytku osobistego i gospodarskiego itp.
Doceniając nowatorski charakter projektowanej regulacji prawnej należy pamiętać, że sama ustawa, nawet najbardziej finezyjnie sformułowana, nie· tworzy rzeczywistości gospodarczej. Otwarcie Pola dla inicjatywy i przedsiębiorczości nie zaieży przecież
od jednego aktu prawnego, nie ma jednej cudownej regulacji
zdolnej wywołać przełom w funkcjonowaniu gospodarki. W związ
k~ z tym bardzo istotną rolę odgrywają zmiany otoczenia, w
ktorym będą działać przepisy ustawy. Elementami kształtującymi
to otoczenie są np. rozwiązania w systemie podatkowym, przepisy
dotyczące użytkowania terenów i dysponowania lokalami, obrót
środkami produkcji, itp. Kapitalne znaczenie dla wyzwolenia
przedsiębiorczości z gorsetu ograniczeń ma zniesienie barier unie·
możliwiających swobodny przepływ kapitału (środków finansowych, majątku trwałego) między przedsiębiorstwami, branżami
i r?żnymi ~e~torami'> własności. Zgodnie z zasadami ekonot):lii
l~ap1tał powm1en „wędrować" z obszarów o niższej efektywności
Jego zast?so;vania do obszarów, gdzie efektywność ta jest wyższa.
Uru~hom1eme n_iechan.1zmu przepływu kapitału wymaga zorganizowania w naszeJ gospodarce instytucji rynku kapitałowego, która
ze względu na brak tradycji i doświadczeń w historii powojeni:ej powinna być zbudowana od podstaw. W tym celu niezbędna
Jest przebudo".l'a systemu bankowego zmierzająca do uczynienia
z banków sui generis przedsiębiorstw, udzielających kredytów
na warunkach komercyjnych. Sięgnąć należy również do arsenału nar~ędzi przepływu kapitału, a mianowicie do obligacji
wł~dz pans~wowych .i obligacji prz.edsiębiorstw i banków, akcji
społek akcyJnych panstwowych, o własności mieszanej i prywat~
nych, . pr~cowniczych udziałów kapitałowych w p_aństwowych
przeds1ęb10rstwach samorządowych itp. Pierwszym krokiem na
drodze wiodącej do urynkowienia przepływu środków kapitało
"".YCh jest d~cyzja o w~odrębnie~u ·Ze struktury NBP dziewię
cm komercYJ?YCh bankow, a takze opracowanie projektu ustawy o obligac1ach,. który przewiduj~, że ob~igacje mają być emitowane bez sp~cJalnego ze~olema przez wszystkie podmioty
1ospod!lrcze ma1ąc~ o~obowosc prawną, a nabywcą obligacji oprócz mnych podm1otow gospodarczy~·h mogą być również osoby
fizyczne.
Pr~ktyka gospodarcza udowodni niezbicie czy projektowane
rozwiązania staną się faktem ekonomicznym, czy rzeczywiście
poprawi 1ię klimat dla przedsiębiorczości w Polsce.

WITOLD KASPEBKIEWICZ
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zwiękiszone z tego powodu zyski przeznaczy na
zakup nowych maszyn. Nic podobnego! , Zyski
mieli większe - to fakt -. ale zostały wnet
ściągnięte przez budżet państwa, gdzie· utonęły
w masie innych funduszów. A nowych masżyn
jak nie było, tak nie ma!
- Boję się, że katalog niekorzystnych zjawisk,
o których panowie mówicie, nie został jeszcze
zamknięty. Jakie nowe · zjawisko, z lat ostatnich, dopiekło budownictwu szczególnie? Sły
chaó na przykład o tym, że nadzwYczaj seybkę
rozrasta się prywatne r.zemioslo, ograbiając
z 'Pracowniprzedsiębiorstwa
uspołecznione
ków.„
A. B. Nowakowski: - Tak, ucieczka do rzeprzynajmiosła, to zupełnie nowe zjawisko mniej w t.akiej skali. Z ostatnich 2-3 lat
T. Jarczyński: - W rzemiośle budowlanym
pracuje obecnie w Łodzi około 7· tys. ludzi,
podczas. gdy łódZJkle prrzedsiębioirs1Jwa , budow..,

ze str. 1

„wielkiej :płyty", Trzeba teraz z żalem powienie zdołano uszanować cennego, wn.1.;.
lkalnego charakteru zabudowy ul. Rotrkowskiej, wtłaczająą brutalnie pomiędzy secesyjne
elewacje kilka. naprawdę złych budynków.
T. Jarczyński: - Miałem duże nieprzyjem- .
n.ości od dy<rektora Zjedliloczenia: za to, że dla
„plombowego" budynku przy ul. Piotrkowi;kiej
103 (naprzeciw Urzędu Miasta Łodzi) uzgodniłem technologię tradycyjną, a nie „wielką pły
tę". Nie uległem naciskowi i tylko dzięki temu
budynek ten jest najlepiej ze ··wszyst.k ieh
„ptomb" wkomponowany w otaczającą . archi.tekturę. Oburzało mnie najbardziej to, 'że ekonomista narzuca!. technologię inżynierowi.
A. B. Now3kowski: .....__ Trzeba się zastrzec,
te -- jako Stowarzyszenie - nie potępialiśmy
w czambuł „wielkiej płyty". Chodziło nam tylko
o to, abyśmy mieli do dyispozycji cały pakiet
:technologii:. od tradycyjnej, poprzez „wielką
płytę", do lekkich konstrukcji szkieletowych.
Nie Z?Staliśmy wysłuchani. W efekcie, mamy
teraz garb w postaci monoteehnologii, z wszystkimi tego konsek:w~ncjami.
T. Ja,rczyńskl: - W la:tacll 60. t 70. dążo
no u nas do sprefabrylkowooia w budownictwie wszystJroiego (,,(f.atb.rYiki domów'' „fabryktl fabryk") uwafając to za nowoc:resnoać. Na świecie
powra<:ano tymczasem do tradycji często wieko:wych, jediilak z zastosowaniem osi~gnięĆ
nictwa' mieszkaniowego zatrudniają na budo:w·spółczesnej techniki . (jak choćby pomp do
wach już tylko 3 tys. pracowników.
betonu, elektronarzędzi, a nawet komputerów).
W. Filipowicz: - Ale dlaczego tak się dzie'U nas dziś jeszcze się zdarza, że dyrektór
je? Przecież istnieją absurdy płacowe, które
budowlanego oświadcza, iż
przedsiębiorstwa
dezorganizują budownictwo. Młody inżynier wyzgodzi się. przyjąć do wykonania Jedynie kon~
biera drogę pseudorzemieślnika, bo zarobi
strukcję prefa'brykowaną, bo żelbetów monoli- •
wielokrotnie więcej od najlepszego nawet intycznych nie umieją wykonywać. Autentyczne!
pal'1stwowej firmie. Przedsiębior
żyniera w
Nie rozumiem, jak można dopuścić do monostwom kluczówym brakuje :fachowców, a pry:technologii w firmie, w której pracuje chociaż
watnych, słabiutkich zakładów rzemieślniczych
kilku inżynierów. Jeśli ambitny architekt zechpowstają -wokół dziesiątki.
ce zaprojektować w śródmieściu coś .ciekawego,
zgadzam się na propozycrę, bo
wyjątkowego Przecl.siębio.rstwa mają sprzęt i moce
mnie także zależy na urodzje miasta.
produkcyjne - ale nie mogą ic'h w pełni
A. B. Nowakowski: - Pod względem :flnanwykorzystać„ bo brak jest ludzi.
1owyro taki nietypowy budynek jest zapewne
·
nieopłacalny, prawda?
Są takie absurdy, że na
T. Jarczyfiski: T. Jarczyński_: - , Oczywiście,' ale jest io
jednej budowie, na tym .samym obiekcie prasprawa ambicji zawodowej· - mojej 4 współcują nasi tynkarze, doskonali fachowcy, któ·
pracujących ze mną inżynierow.
rzy potrafią wykonać ' najlepsze tynki IV kate- Powróćmy Jeszcze na. momeni w przeszgorii - i tynkarze zatrudnieni u „rzemieślni- ·
Jakle były Inne. oprócz moło~ć, w Iata '10.
ka". Jeden :z; tych najlepszy·ch, pracują~y w
notechnoloJii, konsekwencje ówczesnych de·
cyzji?
T. Jarczyński: - Decydent:! uznali, ie skoro
powstaną fabryki domów i wszyistko polegać
będzie na montażu, zaś budynki sprzedawane
niepotrzebne
jako gotowe wyr~by będą
okażą się niektóre stare zawody. W zasadniczych szkołach budowlanych zaprzestano więc
szkolenia np. cieśli, choć jest to od wieków
zawód podstawowy, i peWlllie długo nim jeszcze
pozostanie. Zamknął też zawód kosztorysanta
co dziś szczególnie odc;zuwają przedsięb~orstw~
budowlane. Wbrew stanowisku PZITB ograniczono · kompetencje inspektora nadzoru. Teraz
- oczywiście - wracamy do ingpektorów nadzoru, do kosztorysów,
dzieć, że

kalne, w ZSRR. rozpoczęliśmy ·bud~ hoteiu
w Suchumi. Gdyby nie eksport, byłoby z nami
•
. ·
ciężko.
W. ·F ilipowicz: - Ale w ten s_posób ucieka 1
1mrju potencjał budowlany!
Nieprawda. , Eksportowi
T. Jarczyński: zawdzięczam m.in„ że moje przedsiębiorstwo
jako jedyne w Łodzi nie odczuło spadku zatrudnienia, a przeciwnie - niewielki wzrost.
Trzymam swoich ludzi nadzięją na wyjazd,
bo .Przecież p.ie płacami:..
l\7. Filipowicz: ..;_ Jestem._ przekonany, że cała łódzka „mieszkaniówka". mogłaby wybudować 6 tys. mieszkań rocznie. Niestety, jej potencjał jest wykorzystany zaledwie w połowie.
Nikogo na świecie nie stać na podobne marnotrawstwo.
T. Jarczyński: - Sytuacja w · przedsiębior
stwach budownictwa ogólnego jest bardzo trudna, ponieważ braku.je stabi1nej polityki ~laco-

Co ·tfŻeb zfOh-C, aby
od odzilo się budownietwo?

się obrażeni...

wej i podatkowej, ciągle ograniczane są kredyty
bankowe, zbyt często zmieniają się reguły gry
ekonomicznej. Bywają okresy, że przedsię, biorstwa nie płacą swoim dostawcom 1 kooperantom za materiały i usługi, bo nie mają na
to pieniędzy. Decyzjami ministra finansów narzucono im z góry pulap wzrostu cen za wykonawstwo, nie rekompensujący podwyżek cen
materiałów budowlanych, paliw i usług. Coi·az
szaleństwie
częściej podejrzewam, że W · tym
jest metoda. Jeżeli Łodzi nie stać obecnie na
piątą elektrociepłownię i trzecią „nitkę" wody
z Pilicy; na wymianę poclziemnego uzbrojenia
w śródmieściu urbii.'nistycz.nym, w celu wykorzystania setek wolnych placów pod domy
mieszkalne (a·podobnie dzieje się w całym kraju)
· ~ to nie może być mowy o znaczą~ym zwięk
szeniu budownictw·a mieszkai1. W tej sytuacji
najłatwiej ws1*azać na budowlanych: niechże
oni będą Winni, że brakuje wciąż mieszkań!
Mam prawo taki podejrzewać, skoro, prżez ca-·
le lata nic, tylko

- Powiadacie panowie, iż nie byliście - jako Stowarzyszenie '- \vysłuchiwani, że głos fa·
chowcóW od budownictwa ginął w natłoku gło
sów dla władzy· wa.żniejsz~ch. Może nie mówiliście zbyt głośno?
Ą. B. Nowakowski: _,. Mieliśmy 5poro okazJi
do głośnego mówienia, i - zapewn'iam - wykorzystywaliśmy je. Sprzeciw wobec wprowadzenia monotechnologii rozlegał się m.in. w
czasie obrad dorocznych konferencji PZITB w
Krynicy. Konferencje te, będące swego rodzaJU
„sejmem" budowlanych, organizowane są od
33 lat. Biorą w nich udział ·zarówno naukowcy,
ja.k i fachowcy z projektowania i wyko.nawstwa
- członkowie naszego Związku, Prezentowane
są osiągnięcia polskiej inżynierii .lądowej. W
koleżeńskiej. atmosferze dyskutuje się o aktualnych , problemach technicznych1 · technologi cz•
nych i organizacyjnych. Mamy, 1ak nikt inny,
szerokie możliwości poznania i sformułowania
-opinii środowiska. Zawsze byliśmy gotm.yi ·do
spełniania · wobec władz roli społecznego konsultanta w sprawach .budownictwa. Cóż więcej
ri1ożemy zrobić?

Podam przykfad z lat
W. Filipowicz: 70. Reprezentowałem Zarząd Główny Stona kolegium w mmisterstwie budownictwa. Przyjechałe1ń właśnie z konferencji
PZITB ·w Kołobrzegu, gdzie mówiono o niepokojąc·o dużej liczbie wypadków na budowach,
A w ministerstwie usłysza·łem: jest dobrze Hczba wypadków jest znikoma. Zabralem glo11,
powtarzając to, czego dowiedziałem się w Kołobrzegu, a ·były to przecież dane oparte na raportach architektów wojewódzkich. Jak ła twi)
wypowiedź uznano za niebylą,
się domyślić,.
zbyt nieprzyjemny stworzyła dy,sonans. Reasuwarzys~nia

mując:

jesteśmy

o tyle w

porządku, że

z.awsze

staraliśmy się- mówić prawd·ę. Przebijała

z trud~m odbudowu~emy to, co nie tak
dawno 20Stało -zniszczone.

się ona z trudem,
rządziła poli'tyka.

A. B. Nowakowski: - W najnowszym programie uzdrowienia budOW'llictwa mieszkaniowego, przyjętym przez Radę Ministrów, prze·
widuje się ulgi podatkowe dla nowych zakła
dów. produkujących materiały budowlane. Jest
to również Próba odrodzenia teg'o, ·co w prże
szłości istniało, a potem zostało zniszczone. Py·
tam się, gdzie są liczne niegdyś cegielnie?
zlikwidowano
Cegielnie
W. Filipowicz: głównie ze względów politycznych. Mam taki
planik, z .którego można odczytać, że dawna
Łódź otocllona była dziesiątkami cegielni.· Dziisiaj cegłę sprowadza się do Łodzi gpo~ Radom.
ska i z ziem zachodnich.
Gdy zbliżał isię 26 maja
T • .TarcZyński: i termin oddania do użytku części szpitala
CZMP, finiszowaliśmy na budowie óstro1 ale
. straciliśmy kilka dni z powodu braku cegły.
.
W ogóle jej nie byłO - nigdzie!
A. B. Nowakowski: · - A jeśli jut jest, to
często kiepskiej jakości, bo nie przestrzega się
reżimów technologicznych.
T. Jarczyński: - Łamanie reżimów technologicznych ma znacznie szerszy zasięg, Wzięło
się z wygórowanych, narzucanych województwom planów. Aby je za w.szelką cenę wykonać,
nie zważano na technologię. Popełniono taką
masę błędów, że teraz pozostaje nam już tylko
powrót do rzeczy sprawdzonych w budownictwie od wieKÓ\v: muszą być tradycyjne materiały i surowa kontrola , jakości, kosztorysanci
i wykwalifikowani :fachowcy, muszą być przestrzegane warunki technicme wylronania i odbioru robót budowlanych. Bez tego nie ma co
·
marzyć o pastępie;
A. B~ Nowakowski: - Konieczny jest powrót
do •tradycyjnych form organizacyjnych właści-:
wych budownictwu, :wynikających z wieloletnich
doświadczeń, niezależnych od ustroju politycznego. Działacze PZITB postulat ten powtarzają
do znudzenia.
1
- Ozy powrót do tradycji oznacza6 tet bę
dzie powrót do estet-yki?
A. B. Nowakowski: - Będzie to w każdym
razie łatwiejsze, bo z „wielkiej płyty" najlepiej udają się klocki. Znam w Łodzi tylko jeden
cl:).lubny wyjątek: osiedle Radogoszcz-Wschód,
zaprojektowane przez Jakuba Wujka.·
W. Filipowicz: - To osiedle jest rozgęszczo
ne. Zwiększono normatywy powierzchni mi~z
kalnej, ograniczono do minimum wysokie budownictwo, stwarzając przez to bardziej ka~

T.

b? .

Jarczyński:

bo budownictwem

.:_ Dlaczego pan mówi

•

rządzi-

- Ależ panowie! Z tego, że staraliście się
lub nillwicle wynilmęło.
mówić prawdę, nic
Oczekujący w 20-letniej kolejce na własne lokum
zapytają: co' t~ nas obchodzi, skoro nie ma

Foto: Grzegorz

„Jedynce" ponad 20 lat, zapytał mnie na budowie: „Panie d)rrektorze, jak to jest: nam pan
tak mało pła cl, a im kierownik .budowy musi
wszystko pod nos po.detknąć, robią mniej i go- ·
rzej od nas, a zarabiają dużó więcej„.". I rzeon ma prawo zadać mi takie pyczywiście tanie, skoro w 1987 roku zarobił .średnio 35. tys.
zł, a jego młodszy kolega, który odszedł
przedsiębiorstwa do rzemiosła, za to samo bie. rze lekko 60 tys. zł. W k011cu 1987 roku dotarła do nas informacja. że wkrótce ma się
.
coś w płacach Zmienić. Nic się nie 'zmieniło!
w. Filipowicz: - Jeśli prywatny rzemieślnik
budowlany pracuje na rzecz instytucji państwo
wej - niech pracuje, to nie jest źle, byle tylko
nie było takiego absur.du, że posiada zle.cenie od
przedsiębiorstwa Óudowlanego, które samo powinno to wykonać. I . myślę, że to naibaJidziej
pana dyrektqra boli - że. wynajmujeoie rze. mieślników, którzy pracowali kiedyś w, waszej
firmie, • teraz - pod szyldem rzemiosła - ra·
tują wasz plan...
A. B •. Nowakowski: - Za społecznego punktu widzenia rzemieślnicy powinni wykonywać
remonty, wznosić garaże i. domki jednorodzinne, a na dużych bµdowach - wykonywać głów
nie roboty wykończeniowe. Tyrp.czasem wyrę
czają oni coraz częściej. duże kombinaty, a te ·
z kolei narzekają na brak pracowników.
W. Filpowicz: - Przez cały czas mówimy o
rzemiośle, ale są to właściwie malutkie, ,prywatne pr~dsiębio-rstwa. Z jednej strony duże
kombinaty, z drugiej - pseudorzemiosło. Brakuje ogniwa pośredniego, kilkunasto- lub kilku..:
uniwerprzedsiębiorstw,
dziesięcioosobowych
salnych i elastycznych ":" działaniu.
- Obraz, który panowie roztaczają, jest doprawdy przygnębiający. Pozorny deficyt fachowców, przestarzała monotechnologia, niedostatek materiałów budowlanych, ucieczka · pracowników. Cey wobec tego istnieje dla uspołecznionego budownichya jakiś ratunek?
T. Jarczyński: - Te przedsiębiorstwa, które
'.działają w Łodzi, mogą być jes::cze uratowane,
trzeba im .tylko stworzyć odpowiednie do rozwoju warunki. Przedsiębiorstwo budownjctwa
ogólnego, aby mogło zarobić na siebie i rozwijać się, powinno osiągać rentowność· rzędu
18-20 procent. Zdecydowa!lla W1iększość osią
gała w minionych latach ntewielką, . zaledwie
5-6 procentową rentowność. • „Jedynka''- ·wyszła w 1987 roku na zero, choć realizowała tak
ogromną inwestycję, jak Szpital-Pomnik. Uratowała się jedYtnie ekgportem usług budowlanyc~. W. Libii wznosimy 322 'budynki miesz-

z

meralną atmosferę.
T. JarczYński: - Nikt mnie nie może po$ą
dzić o to, że jestem zwolennikiem prymitywnej
architektury. Chcę jednak zwrócić uwagę na
trudności, zniechęcające :wykonawców do realizowania ambitnych przedsięwzięć. · Wystąpiły
one również na Radogoszczu, bowiem chwalone przez nas blold wymagały do budowy każ
dego aż dwóch żurawi, których - podobnie
jak większości ciężkiego sprzętu - po prostu
brakuje. Nie mówiliśmy jeszcze tym, ale trzeba i to dodać, że ten sprzęt, będący w posiadaniu Łódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

o

MaszYtnami Budownictwa, stanowi już właści
wie złomowisko. Niedawno dyrektor ŁPGMB
jego drlerżawę licząc, :te
podniósł cenę za

powi~kszyć możliwości
westycjl zdo,aliśmy
,,Jedynki". W momencie. jej rozpoczęcia miałem
do dyspozycji 998 pracowników, zaś obecnie za•
łoga (wraz z eksportem)) cldada się z 1700 lu-4
dzi. Ten ~~ększony potencjał będzie teraz pra•
cować na inne potrzeby miasta; Wybudujemy .
zapewne filharmonię, hotel, następny · sektor
„Manhattanu" - zaxftówień na pewno nie ·zabraknie ...
w: Fiipowicz: - Dokończy pan ,;Manhattan"?
Tam, gdzie buduje s'ię teraz „zabytek"? Na ro„
gu Mickiewicza i Sienkiewicza?
T. JarczYński: - Proszę mnie nie denerwo•
·
wać...
W. Filipowicz: - Żeby przypadkiem ktoś po•
dbciążył za ten
tem nas, budowlanych, nie
skandal. Miał być tam postawiony ogromny
blok mieszkalny. Fabryczkę rozebrano już do
' ·· .o stropy i dach, aż nagle uznana
połow-y,
została zaf' bytek. Wszystko dlatego, ze jeden
z dyrektorów upatrzył ją sobie na skladnicę
książek, a następnie potrafił to przeprowadzić
poprzez takie czy inne układy. Fabryczka zna)rnmicie skomplikuje komunikację i cały system
podziemnej infrastru~ury. Kolejny dowód, jak
_bardzo jesteśmy bezsilni na układy. A potem
- co gorsza - za- wszystkie nieprawidłowości
i porażki · obciąża' się budowlanych. ·
Proszę o tym. koniecznie
T. Jarczyński: napl.sac!
W. Filipowicz: · - Może 1~iej nie? Znajdą

1

Galasińsk-i

opracowuje się programy rozwoju
budownictwa, pozbawiając je•dnocześnie
f•.rmy budowlane jakichkolwiek
możliwości rozwoju.
Nie wierzę w świadomą
Jest to po prostu brak orientacji u
·
·
decydentów.
T • .Tarczyński: - . Skąd mają się 9rientować,
skoro nie rozmawiają z nami?
w. Filipowicz: - TQ prawda. Przychodzi
często przypadkowy ekonomista, który daje gotowe recepty, nie znając zupełnie re~liów i specyfiki budownictwa.
T. Jarczyński: - VfTacając do zadanego nam
pytania, moja konkluzja jest następująca: nie ·
może być mowy o likwidacji istniejących fabzyk domów. One muszą funkcjonować aż do
śniierci technicźnej, bo nie mamy w tej chwili
alternatywy, nie dysponując ani stalą, ani cegłą. A raczej jest alternatywa: ostateczna utrata potencjału i załóg. Kłania się przykład warszawskiego „Budopolu", który- zbankrutował. Z
900 ludzi załogi pozostało w krótkim czasie jedynie kilku. Reszta rozeszła _się· do innych
branż lub do rzemiosła.
- Potoczna. opinia, wypowiadana dość często
w gronie „zorientowanych", brzmi następują
co: S~ital-Pomnik,.zahamował łódzkie budowniciwo. Ile w tym prawdy?
T. Jarczyński: - Podobne pytania słyszę od
4 lat, otlkąd tylko zaczęła się budowa. Z całą
odpowiedzialnością zaprzeczam powyższej opinii„ Po pierwsze - zaopatrzenie na CZMP idzie
zupełnie innym „kanałem". nie uszczuplając w
najmniejsztm nawet stopniill · potrzeb „mieszkaniówki". Druga sprawa: potencjał budowlany
W. Fiiipowicz: -

taktykę.

Spośród przedsiębiorstw realizujących budowę
mieszkań jedynie kombinat „Północ" wykonał
w ciągu trzech lat . hotel dla pielęgniarek. Jak

na porentata, to naprawdę nioewlele. Wsz~tkie
obiekty śzpitalne i techniczne wykonały firmy
spoza „mieszkaniówki".
A. B. Nowakowski: - Abstrahujemy w tej
chwili od celowości budowy tak dużego szpita·la, zamiast kilku mnii::jszych. Jak byłoby lepiej
- tego nie , w,j.emy. Chcę jednak podkreslić
propagandowe walory tej budowy: oglądały ją
budowlanych z całego
również liczne grupy
kraju. Przekonali się, że można w Polsce zna- ·
komi cie i szybko wznosić bardzo trudne · óbiekty. Kto wie, może to Qędzie jaskółka powrotu do
solidnego wykonawstwa?
T. Jarczyńskh - Muszę ~oda6, ie dzł~ in•

mieszkań?
T. Jarczyński: - A co właściwi e mogliśmy
zrobić, oprócz krytykowlmia i pisania 1nemoriałów?
-:- A CzY teraz możecie zdziałać .więcej?

na naszą
A. Br Nowakowski: -·Ostatnio,
minister budownictwa odłożył przekazanie do Sejmu nowego prawa budowlanego,
<iając nam w ten sposób czas na opracowanie
opinii„ Trzeba · też przyznać, że projekt nowego
prawa uwzględnia więksżość naszych postulatów. Jest to novum, które witamy z zadQWOleniem.
W. Filipowicz:. - Z jeszcze większym zado·
woleniem powitalibyśmy uprawnienie do ·opiniowania przez PZITB kandydatur na kierow'nicze stanowiska techniczne w budownictwie.
Na papierze mieliśmy już takie :uprawnienie,
ale nigdy w praktyce. A przecież orientujemy
się, kto jest solidnym, zdolnym fachowcem, a
kto bałaganiarzem i miernotą. Nasza opinia
pozwoliłaby na uniknięcie części przynajmniej
błędów w doborze kierowniczej kadry ·tech.
nicznej. .
. - A jednak wkradła się w nasze rozważania
nutka optymizmu. Pora. w takim razie kończyć,
bo inaczej znów wpadniecie panowie w pesy•
mizm. Zapomniałem tylko zapytać o najważ
niejsze: co właściwie będzie z tym budoW•
nictwem?
W; Filipą.wicz: - Bęclzie z.. nim: tak, jak z
całą gospodarką. Wydźwignie się tylko wtedy,
gdy i ona się wydźwignie. Czy jest podstawa
do optymizmu? Chyba w bardzo ograniczonym,
umiarkowanym zakresie. Choroby· wynikającej
z systemu zarządzania pudownictwem , nie wyleczy się szybko. Rozpoczęliśmy rozmowę od
Polskiego Związku Inżynierów i Tęchników ·
Budo\'ffiictwa - ' i chciałoby się ją zakończyć,
· powołując si.ę na uchwałę Krajowego Zjazdu
PZITB w 1987 r. w Toruniu, gdzie dobitnie
raz jeszcze sformułowano stanowisko środowis
ka inżynierskiego w sprawie przyszłości bupunktach nie jest ono
downictwa_ W wielu
stenowiskiem władz„. Nie to za·
zbieżne ze
pewne chciał pan usłyszeć?
,·
prośbę,

•
i opracował:
GĘBAROWSKI

Dyskusję prowadził
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ył cobie leb.r:z. i by.
la pielęgniarka. On
.
. - około trzydziestki,
przystojny, z tych,
o których mówi się
w wojsku, :te feśli
kobiety im się opierają, to nyba tylko o ścianę. Ona
o
prawie dziesięć
lat młodsza,
sympatyczna i też niebrzydka.
Poznali się w szpitalu, na oddziale chirurgii, który był ich
miejseem pracy. A .iak -się pomali, od razu bardzo przypadli
sobie do serca.
Dla
pielęgniarki
była
to
pierwsz.a w życiu praca, nowy
świat, który wydawał 1ię
jej
wielki i w.spaniały. Naiwnemu
dziewczęciu tuż po szk10le imponowało w nim wszystko, więc
tym bardziej i to, że zw.rócił na
mą uwagę taki mężczy~na. Prawił jej komplementy, gdy nikt
nie widz.ial, obejmował czule,
:rapraszał do kawiarni, umawiał
się na spacery...
Zauroczona
tym nie spostrzegła nawet, kiedy do głosu doszła namiętność
1 pewnego dnia, <!'ty też nocy
stało się TO, co stać się musiało. .
„
.
.
Lekarz · zdawał się bardz.ieJ
panować
nad sobą i sytuacją.
Zreszt~ TEGO przecież właśnie
chciał. B1> czegóż więcej można
chcieć od młodej,
niedoświad
ezonej dziew~zyny, gdy ms. się
jut tonę i dzieci? No, może je-.cze tylke> dy,skrecji.
Na 1zczęście starali s1ę ' Ją
u.chować oboje. .
W szpiialu
wci~ byli u
sobą
per pan,
pa.ni. Kryli a:ię z tym, eo ich
połączyło,
cho.dat nie zawsze
przecid było to możliwe. Wya:tarczyfo, że ktoś .zobaczył ich
razem na ulicy, albo też baczniej przyjrzał się
rozkładowi
dyżurów, które wcale nie przez
przypadek dość ~sto się im
2;biegaly. Trudno zatem
było
tywić złudzenia, .te na oddziale
naprawdę nikt o nich nie wie.
że jednak pozory zachowywali
wszyscy, romans lekiarz.a i pielęgniarki mógł spokojnie trwać
dalej.

B

Już na nl~ "9'yrzuty
~
wstręt t strach.
Odchodziła od le-karu wielt

ezy bi_.. n.arko~? od kiedyf jak często? kto jej ~ daje? Sprawa wyglądała i:r-0źnfe,
razy. Nigdy nie na tyle daleko,
gdyż w ~41 mogła
wchodzić
żeby nie móc wrócić,
kiedy
kradzież szpitalnych
środków
przycisnął ją narkotyez.ny głód
o.durzających, za które on prze.
i, mim-o wszystko,
ogarniała
cież był na -Oddziale odpowietęsknota ,za c:Uowiekiem, % kitódzialny, a gdyby tak właśnie
rym już od ponad roku żyła.
było, to prokurator, dochoc;;.zuł.a do niego odrazę, przysię
dienie i . .dużo, bardzo dużo niegała sobie, te to już koniec, a
przyjemności, które
mogłyby
przecież kiedy zrobiła sobie zanawet zaważyć na dalszej jego
strzyk i znów byli razem„.
karierze. A tej stosunkowo mło
On też działał na nią jak nardy ordynator z tytułem docenkotyk. Zapewniał, że chce tylko
ta nie zamierzał ryzykować dla
pomóc, bo bardzo ją kocha i · jakiejś tam niezrównoważonej i
jedynie dlatego ... Kiedy;i P.owieni.eodpowiedzialnej dziewczyny.
dział, że chciałby mieć z
nią
Dlatego musiał działać szybko i
dziecko. Dziecko zrodzone z ich
zdecydowanie.
miłości. Kiedyś ona myślała, że
Uświadomiwszy
sobie nagle
rozwiedzie się z żoną 1 razem
całą grozę sytuacji, · pielęgniar
rozpoczną nowe życie. Kiedy~.
ka nie wiedziała zupełnie, co
bo dziewczęce złudzenia zdążyły ordynatorowi powiedzieć. Gojuż prysnąć jak mydlane bań
rączkowo szukała
w myślach
k'.
jakiegoś logicznego wyjaśnienia,
Po którymś z kolei zerwaniu
ale nic. sensownego n·e przyp.elęgniarkę jak dawnieł
dochoqziło jej do głowy. Czuła,

Smutna, ale prawdziwa

uzależniona.
Zaczęła
się bać zastrzyków i lekarza. Chciała z nim
zerwać, uciec gdzieś. Al.e gdzie,
jak? Strach rodził stres. A na

stres najlepszym

lekarstwem

był... dolargan. Dolargan dostarczał lekarz, więc chcąc poprawić sobie samopoczucie, trzeba
było do niego wrócić.· I pielęgniarka · po każdej
Zapowiedzi
zerwania prędzej
czy pófoiej
wracała, dostawała ampułkę, albo dwie, robiła sobie zastrzyk,
by następnego dnia znowu znaleźć ~ię na dnie, idzie czekał)'

Mniej więcej to samo po.wiepóiniej w domu rodzicom, którym musiała przecież
dlaczego
1 jakoś · wytłumaczyć,
idzie na obserwację d1> szpitala
psychiatrycznego.
Ocz:v.wiście
rodzice nie mieli najmńiejszego
pojęcia o romansie córki z lekarzem o braniu przez nią dolarganu, o kłopotach, jakie ostatnio przeżywała. Z matką od
dłuższego już cza.su nie potrafiła znaleźć wspólnego języka.
Mieszkały wprawdzie pod jednym dachem.
ale nie razem.
lecz obok siebie. Ojciec bardziej
działa

niż córką interesował się dział
ką, na której.
gdy pozwalał!J.
pogoda, spędzał każdą , wol-ną
chwilę Uważał, że d:~iewczyna
jest
już dorosła' i choć
wciąż przy rodzicach nie na ...

leży· jej uszczi;śli \Viać na s:ł~.
Sama \\'ie najlep;ej, czego potrzebuje, a poza tym i
tak

naiwności

i

podłości.-Część

I.

'

PAIWEL TOMASZEWSKI
padły

bóle
zwyczajona

miesiączkowe.

Przyjut do narka.tyku,
się ich nie mniej

przestraszyła
niż uzależnienia.

Przetrzymała

najwyżeJ brać: pyralginę. Brała.

'

o ludzkiej

h'&dk6w

j$t ·wcale U.%8leżniona

Lekarz i.pielęgniarka

by je bez dwóch zdań, bo czło
wiek to bardzo odporne stworzenie, ale gdy nadeszły, z.Jawało się ~ej, że nie przetrzyma.
Chodziła jak obłąkana po o,ddziale, a jedyną rzeczą, na której potrafiła skupić myśli, była
ampułka dolarganu. Wiedziała,
co prawda,
że wystarczyłoby
powiedzieć lekarzowi kilka słów
i miałaby ją w ciągu paru miI kto wie, jak długo by
nut. Ale" słowa te nie chciały
jeszcze trwał, gdyby nie
przejść jej
przez gardło. Dosyć
pewna okoliczność, której
miała już czo~gania się u jego
wpływu na dalszy bieg
stóp, proszenia, poniżania. Dlatego tym razem postanowiła
wydarzeń nie sposób było
spróbować inaczej i zdobywszy
w pierwszej chwili'
się na odwagę, wspomniała
o
przewidzieć.
zastrzyku innemu lekarzowi.
Nie sprawiał wrażenia zaskoOto bowiem pielęgruarka, co
czonego.
Lubił
pielęgniarkę,
się u młodych Kobiet
czasem
więc spełnił jej życzenie, n°ie
zaarza, miewała bardzo bolesne
zadając
zbędnych pytań. Kiemel1litruacje. Leczyła iię na wet
dy jednak po pewnym czasie
w .zwią.rzkU. z. tym u ginekologa. poprosiła go o taką. samą przyAle iinekolo& pociesz.ał jl\ tylko,
sługę powtórnie, przyjrzał
alę
że bale same miną, kiedy za· jej uważnie i zdecydowanie odi;tanie matką, a. na raz.ie zalemówił. Jego r,pojrzenie
było
cał cie1·pieć w milcz.eniu i
co
wymowne:
Ulgi nie przynosiło to jednak
prawie żadnej. Będąc tedy kiedyś bliską. omdlenia, z.wierzył.a
im: ze sweJ przykrej dolegliwoki lekarzowi w nadziei, ie
może chociaż on ją zrozumie i
może jakoś pomóc.
- Dla ciebie wszystko - odparł n~ to lekarz i naitychmiast
zrobił p~elęgniarce
jakiś zastrzyk, po którym poczuła i;ię
po prostu wspaniale. żadnego
bólu, torsji„. Aż tz:udno
było
uwierzyć. Po miesiącu historia
powtórzyła się. Po następnym ;również. Dziewczyna
szczerze
wdzięczna była lekaxzowi i jeszcze bard.ziej niż do tej pory
nim zachwycona.
„Cudowne" zastrzyki działały
bez zarzutu. Z czasem pielęg
niarka dowi~dział.a 1ię, iż jest
to
dolargan - .silny środek
przeciwbólowy, .ąplikowany na
oddziale głównie pacjenitOIID po
operacjach, narkoty'k. Skąd lakarz go brał, nie miał.a pojęcia.
Wolała zresztą nie pytać, zdając łObie sprawę, że wazystkie
narkotyki 1ą w szpitalu ściśle
-ewidencjonowane i oficjalnie nie
mógł dla niej wziąć z sejfu ani
jednej ampułki.
Należało bowiem z.a każdym razem wpisywać do rejestru n;.zwisko pacjenta, któremu się taki lek podaje, a ona przecież pacjentką
nie była. Ale jakie to mialo
znaczenie, skoro lekarz za.wsze'
dawa·ł jej dolargan, kiedy
go
potrzebowała?
A potrzebowała
coraz więcej i coraz częściej.
Już nie co miesiąc, lecz co trzy,
co dwa tygodnie, co tydzień„. I
w miarę, jak rosły dawki, do
świadomości pielęgniarki docierał.a powoli smutna prawda, że
jest już chyba
od dolarganu

opowieść

pnu., •ni od mn:veh

nie~

jeśli jesteś
narkomanką, to na mnie
nie masz co liczyć i. ciesz
się, że raz bezkarnie ci się

dziewczyno,

ze

mną udało.

·

Zbita .z tropu, niewiele myposzła do następnego, .do
którego jak mniemała
może mieć zau!anie. >ren jednak już od progu wyczuł pismo
nosem i nie dosyć, że nie dal
pielęgniarce dolarganu, to jeszcze powiadomił -0rdynatora.
Ordynator natychmiast popro~ił pielęgniarkę do gabinetu i w
obecności
swojego
zastępcy
przeprowadził krótkie śledztwo:
śląc,

że
cokolwiek powie, obróci sic
'to przeciwko nieJ, a kto wie myślaŁa przerażona czu n ie
trafi nawet do więzienia. Najpr-ostszym wyjściem było wyprzeć się wszystkiego, sk1amać
w żywe oczy. I tak właśnie po
chwili milczenia
zrobiła. Oświadczyła, że owszem, dostała
zastrzyk z dolarganu, poniewaz
cierpiała b•rdzo, . ale zdarzyło
się to tylko jeden jedy·ny raz.
Nic więcej. Nie· rozumie więc,''
po co ta cała „afera". ·
Ordynator nie chciał jakoś w
to uwierzyć. .Wyczuł,
'widać,
kłamstwo na odległość i dał do
zrozumienia pielęgniarce, że jej
dni na . oddziale i w ogóle w
tym szpitalu są od tej chwili
policzone. Wspomniał też o ł~
karzu, który 7.e względu
na
bliską z nią znajomość, też automatycznie znalazł się w krę
gu podejrzenia. Może nawet to
on zaopatrywał ją w narkotyki?
Ale na ten temat pielęgniar
ka milczała jak grób. Nie mogla zresz.tą inaczej, chcąc przynajmniej zachować przed ordynatorem twarz. Bo to" tylko już
jej pozostało, chociaż... Chociaż
nie! Istniał.a jeszcze nikła szansa uratowania rów.nież posady.'
Ordynator wspomniał, - że skleruje ją do znajomego psychiatry na leczenie odwykowe. Gdyby więc poddała się badaniom,
a te wykazały, że nie jest uzależniona„. Tak, to jedyny ratunek - pomyślała i od razu poczuła s.ię znów pewniej. Już ona
im pokaże! Sama się zgłosi.
Jak pomyślała,
tak zrobiła.
Psychiatrze, który
ją przyjął,
powi-edziała, że niesłusznie podejrzana jest o z.ażywan!e narkotyków i że chce się ,z tych
podejrzeń oczyścić. Proszę, przyszła dobrowolnie i niech il\
to kosztuje!
dobrowolnie
podda się obserwacji, byle fy!~
ko udowodnić, że ani od dolar-

przeciei porta.wł na awołm jak każda w jsj wieku.
Trzyt~odniowa

obserwacja

w szpitalu psychiatrycznym

nie przyniosła - zgo~nie
z przypuszczeniami
pielęgniarki pozytywnego wyniku.
Przeprowadzone badani1
eeg, rentgen czaszki i analiza
krwi - nie · wykazały żadnych
zmian w organi~mie powstałych
w wyniku zażywania narkotyków. Nie zaobserwowano
tei:
objawów glo.du narkotycznego,
co wszakże wcale nie znaczy,
że ich nie było. Były, tyle że o
rnewielkim nasileniu, a jeszcze
skqętnie przez pacjentkę ukrywane. Bo męczyła się pielęg
niarka _podwójnie: raz - wytrzymując długi okres bez dolarganu, i drugi - nie dając niczego poznać
po sobie. Może
gdyb~' obserwacja trwała dluże1, !iZiewczyna nie wytrzymałaby napięcia, załamała się
i
popełniła jakiś błąd. Ale trzy
tygodnie, to znowu nie tak dłu
go. Poza tym personel nie interesował się zbytnio pacjentką,
która nie wymagała
leczenia.
I\Iial dosyć problemów z chorymi psychicznie, z którycl;l wielu było w naprawdę
c-iężkim
stanie. Wszystko to razem przesądziło, że w karcie informacyjneJ widniaia notatka: „obserwacja w kierunku uzależnienia
lekowego negatywna".
Pielęgn:arka
tryumfowała.
Pokazała im! Dowiodła
s<tvej
niewinności. Wybroniła się. Oczywiście z podejrzeń. To znaczy,
tak się jej w pierwszej
chwili zdawało, ..bo gdy z kartl\
in!ormacyjną znów stanęła przed

'obliczem ordynatora, ten mimo
wszystko odmówił jej dalsze.go
zatrudnieni•. Zaproponował, ż-e-

by ewol«!.Qa tlę na własną proś
vr %atnian u co on wystawi jej pozytywną opinię. Pracy
dla pielęgniarek
nie braku je,
nie zostanie W·!ęc na pewno bez
śroaków do życia. A jeśli nie„.
. Nie musiał kończyć. Pielęgniar
ka w lot domyśliła się, co miał
na myśli i przyjęła tę propozycję nie do odrzucenia .
Przyjęła z wielkim poczuciem
krzywdy, bo choć zdawała sobie sprawę, że nie jest bez winy, to jednak ponosi kO'!Jsekwencje nie tylko swoich błę
dów, cierpi nie za swoje tylko
grzechy. Adwokat, do którei;o
zwróciła się o pomoc, opowiedziawszy szczerze, jak to bylo
naprawdę, współczuł 'je;, ale na
uratowanie pracy nie widział
żadnego sposobu.
- Daj sobie, dziecko, spokój
z szukaniem s1>rawiedliwości radz.ił. Zmień prac~. środo
"·isko. zacznij wszystko od nowa. W tym szpitalu nie masz

rachunek, jaki przymo jej :z.apładć u
m-0żliwoś6 pracy
w
kolejnym szpitalu - na oddziale sztucznej nerki.
Chcąe
nie chcąc, musiała wrócić do
lekarza, a :t.e mów zabrakło
silne.1 woli· - i do dolarganu,
którego chętnie jak ·dawniej
dostarczał po ampułce ·lub
dwie. Zastrzyki łagodziły poczucie bezsilności i wstrętu do
samej siebie po tym, co zrobiła, stwarzały iluzję, ale na krótko i coraz bardziej przecież oddalały pielęgniarkę od możliwo
ści wyzwolenia się 1pod .
i~
wpływu. Po pewnym
czasie
prtestala już newet o tytn ciąg
le myśleć, jak l:ly pogodziła sią
już ze swym garbatym losem.
Miąry
beznadziei
dopełniały
siosunki z ro,dzicam!, które z
dnia na dzień układały się coraz gorzej.
Kiedy w końcu rodzice ocfkr~·li smutną prawdę o córce narkomance, przecięli ostatnią
łączącą ją z nimi nić porozu~
mienia. Oszukała ich przecież
· zdradziła. zaw'iodła
nadzie,ie'.
Niech . więc ma to, na co sarna
sobie zasłużyła. I na nich niech
już więcej nie liczy.
Minęło. kilka miesięcy.· Sko1~„
czylo się lato, nastała
jesień,
Pielęgniarka,
jak poprzednio,
spotykała się z lekarzem - najczęściej w
kawiarniach, pa.r„
kach lub u niego w domu, kiedy :t.ona z dziećmi wyjeżdżała
na weekend. Mijał teź powoli
okres najgłębszego załamania i
zniewolona dziewczyna znów zaczęła szukać jakiegoś . sposobu
wydostania się z potrzasku, w
naprawdę żadnych
szans.
który przez. własną
głupotę
Po g'łębszym
z.a.stanowieniu· wpadła. Wiedziała ·już, że dopielęgniarka
nie mogła
nie
póki będzie pielęgniarką,
jej
przyznać mu racji i choć
w
szanse są znikome. Musi zatem
opinii napisano, że „w pracy
koniecznie zmienić zawód. Przebyła samodzielna, zdyscyplinomyślała to sobie. powiedziała:
wana, sumienna i prą.cowita", a
trudno, skoro
nie ma innege>
„z powierzonych obowiązków
'"'.Yj cia i... zdawałoby się,
służbowych
wywiązywała
się
me prostszego. Ale kiedy poszła
dobrze", nie żałowała już zbytdo wydziału zatrudnienia, okanio, iż ;:idchodzi. Przyniosło jej
zało się, że będąc absolwentką
to nawet pewną ~lgę, gdyż zrosz[foły pielęgniarskiej, nie mozumiała nagle, że odchodząc z
że podjąć pracy poza
służbą
tego szpitala, ma wreszcie okazdrowia dopóki nie otrzyma na
zję ostatecznie zerwać z lekato zezwolenia. Może się o nie
rzem i z dolarganem. Bo jeśE
starać w wydziale zdrowia.
wytrzymała bez niego trzy· tyPostarała się, choć i to nie
godnie, to dlaczego nie miało
przyszło jej łatwo. Najpierw hoby się udać dłużej? Co prawda,
wiem. gdy swoją prośbę uzani.e znała zupełnie środowliska
sadn!la brakiem powołania i nina.rkomanów, ale
słyszała, że
skimi z.ar.obkami, dyrektor w·wielu znacznie bardziej od nieJ
dzial:i zdrowia odmówił. Dopieuzależnionych przesta wal{) ćpać
ro p:smo do prezydenta miasta,
w sprzyjających okolicznościach
w którym podała już prawdz'że gdy się bardzo chce, to mo:~·e przyczyny,
odniosło skutek
żna jednak z tego wyjsć. A ona
1 ,.,,.Jadze łaskawie wyraziły rgochciała. I to jeszcze jak.
dę, ab.v zrzuciła biały fartuch
Po urlopie rozpoczęła pielęg
i czepek. Ucz.vni1a to wkrótce :r
niarka pracę w poliklin'ce. Nikt
wielką rado~cią. zatrudnia)ąc s· ~
jej tam nie znal, o ni.czym nie
na umowę w -r.irmie polonijnej.
wiedział... Przez trzy dni. Po
trzech dniach wiedzieli wszyscy.
Był 'to pierwszy
Kto5 ich powiadomił. Od razu
zdecydowany krok ku
domyśliła się. kto. A kiedy lekarz zadzwonił do mej z prriwolności, pierwszy
µozycją, aby znów się spcrtykajaśniejsży moment w jej
li. bo nie może bez niej żyć.
ż,rciu od trzech lat.
zapytała go o to wprist.
Nie
zaprzeczył. Nie kryt też, że ~o
Niedługo potem zrobiła
drutów to z:i:obić jeszcze nie raz.
gi - związała się bliżej z niejeśU do niego nie wróci. Będą
wiele od siebie starszym rzeją wyrzucać ze wszystki.:h plamieślnikiem (mycie okien i pracówek służby zdrowia, nie zaznie dywanów), którego przypadna nigdzie spokoju„.
kiem poz.n.iła u koleżanki. ZaWystarczyło kilka minut, by
częli c~raz częściej się widywać
marzenia pielęgniarki o terwachodzili wspólnie do znajomych'
niu z przeszłością, z braniem
narkotyków rozsypały się jak
do kina, teatru.· Ciągle
byli
cqmś zajęci, ciągle coś mieli
domek z kart. Jakże były krudo zrobienia, co spoworlowało
che. Na niepewnych budowane
podstawach. Ile w nich chc;e ;_
ż~ nie tylko, sama nie wiedzą~
~1edy, odstawiła dolargan,
stwa i naiwności. Gorzki to b"ł
ale
'bilans!
•
nawet pomyśleć o nim nie zawsze miała czas.
Nie mniej gorzki . okazał się
Rzecz jasna, ta swofata kuracja odwykowa nie przebiegała
wcale gładko i bezboleśnie. Bywały dni, kiedy
pielęgniarka
gotowa była zrobić
wszystko
za jedną ampułkę, gdyby tylko
~iała jakąś okazję jej zdobycia. Ale okazji nie było, gdyt
z lekarzem, mimo usilnych nalegań, śledzenia jej, telefonów
nie chciała się już spotykać in~
nego zaś źródła nie znała ~ho
ciaż czasem już, już wybierała
~ię szuk~~· J:"oza tym, bała się,
ze rzem1esln1k rzuci ją, jeśli
dowie się, iż jest narkomanką.
Trzymała to przed nim w najgłębszej tajemnicy. O romansie
z lekarzem - ledwo wspomniala. Wszystko przemawiało wii:e
za tym, aby ju:t. więcej
nie
bra~. r. choć dód na7kotyczn~'
dtu.,,? Je~zcze dawał s1~ .ie.i \\'e
znaki, me wzięła. \.\'ytrzymała.
bę,
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Kalinkiem, łą młodszego 1 braci, Feliksa ~ bo Pytkowt. Jakoł sobie po.o
czy
ze Rzgowem kę.
ra~.
Od strony ltr:gowa, łam gdd•
wspaniała
topolo- "".... wt. łatwe powt„
wa aleja, z której . stoi Matka Boska na cokole, dzied
3ak mawi• Andrze3
roztacza się widok znajdowało się wspólne pas- Talar w 1erlalu „Dom". ·Bo
na łany zbóż pnące się twisko, na którym chłopcy wy- Pytkowie mieli akurat w obopo wzniesieniach, na
las, pasali nocami konie. Jednym rze stado bukatów w ilości 27
z;a
potrzebna
którym przycupnęła .opi- było za daleko, więc nie do- sztuk, dla których
sana przez Władysława
Rey- prowadzali bydła 1 koni, totet jest pasza: ziarno, zielonki, sło
monta Modlica. Topole twoq;ą aby było 'sprawiedliwie, podzie- ma, siano. A tu, psiakrew, zie.:til?lony tu~el nad wąską as- lono wszystko na wąs~ie dział mię zabiera im się do SKR.
O Ano tak, w 1977 r. zapłacili pofaltową drogą,
ruch mały, co ki, mniej więcej po 0,5 ba.
najwyżej
przemknie autokar istnieniu tych gruntów Urząd datek, na co mają kwity, lecz
grunty przekazano
dowożący
pracowników
do Gminy w Rzgowie nawet nie mimo to
SKR w Kalinie. A
przeciez
wiedział, rolnicy nie płacili za
Wodociągów". toteż wyJ,>oczynkiem w Kalinku nie pogardzi to podatku; 1 zdaje się, że do- naczelnik sam napisał w swej
zanim
zapadnie
najbardziej wybredny miesz- piero w czasie melioracji 1 decyzji, że
pomiarów ujawniły się działki wniosek o przyznaniu renty,
czuch.
do
pastwiskowe. Faktem jest, że przekazujący ma prawo
Powiadają, że drzewiej
był
Spółdzielnia Kółek
Rolniczych bezpłatnego · użytkowania przeKalin, zabudowany w kształ
cie litery „L", ale w
czasie w Kalinie, której wtryniano na jętych przez państwo gruntów
szwedzkiego potopu ta mniejsza na siłę różne kawałki ziemi, oraz zobowiązany jest do pro<>dnoga spaliła się, potem zo- pastwiska nie użytkowała. Za wadzenia na nich prawidłowej
stała odbudowana, lecz
w in- to spadkobiercy po Andr:iitJu gospodarki.
No i tę ich ziemię do 198Z r.
Pytce nie wiedzą, ile konkretnym m1eJscu, i •mamy
taką
nie mają
ziemi, · bo raz im użytkowała SKR w Kalinie.
wieś, jaką widać.
No więc zaczyna się Kalinko gdzieś' pół hektara gnie, to zno- W tzw. międzyczasie odszedł
ed pięknej kapliczki
z po- wu przybywa. No cóż, zależy, naczelnik Bolesław Gawroński,
się drugi
co który urzędnik dostawał w bo musiał, zmienił
• sątkiem Matki Boskiej,
skąd
naczelnik, pojawił się
trzeci
:wiedzie droga do Grodziska, a szkole z tabliczki mnożenia.
Anna Pytkowa tez tego nie i zmienił się pogląd na cbk>p~kończy właściwie przy krzyżu·
i:w• wstęgach, skąd można doje- wyjaśni. Zmarła w wieku 84 ską gospodarkę rodzinną. Spół
dzielnię przestała nagle intere\'chać do Kalina. Im dalej
na lat. Faktem jest, iż za jej życia
sować chłopska ziemia, bo dość
P'sch6d od krzyża, tym bliżej podatek płaciło się z 4,96 ha.
I jak si1t niebawem okaże, ilość miała działek rozrzuconych p~
•.to Romanowa.

łeł, ktÓ?1l rwywa1'
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naczelnik gminy w Rzgowie?
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~1 ~ pomł11dzy
kapliczk'* i krzyzabudowania, głów

ziemi ni• zmieniła się do dziś,
tylko te j&j cr.ęść musiała chy:llie po prawej stroni~. Co nu- ba być utajona w gminnych
mer, to obejście . dostatniejsze, dokumentach. Faktem jest również, że Feliks i
Aleksandra
trafiają się wille i prawdziwe
kamienice. Ale pośród tego cy- Pytkowie mieszkali w Kalinku
'wilizacyjnego blichtru
zoba- u rodziców tej ostatniej, ale
czysz tez i prawdzhvy skansen, prowadzili również gospodarnad którym nie zlituje się ani stwo matki · Feliksa. Połowę
Pan Bóg, ani pan sołtys, ani plonów zabierali odi, a połowę
dwie
raty
sekretarz partii. Połatana eter- Anna Pytkowa,
nitem drewniana chata, trzy- podatku płacił syn, a dwie raty ·
.mająca się
na słowo honoru matka. I niewiele brakowało,
mateczki ziemi, obora z za- aby gospodarstwo przejęli syn
i ·synowa.
padłym dachem, na którym ze
Był taki okres, kiedy
akty
zgniłej strzechy sterczą
żebra
własności
wydawano w Urzę
połamanych
krokwi,
głodne
~owce pobekujące
w
zdzicza- . dzie Gminy. Taki właśnie akt
lym sadzie. Ano, porzuciła gos- dla Aleksandry i Feliksa Pytbył
już
przygotowany,
·podarza żona, bo jej zapach- ków
brakowało tylko
podpisu naniało życie tel,ewizyjne,
więa
czelnika gm. Rzgów, Bolesła
męczy się chłop z tą chałupą,
wa
Gawrońskiego. Aliści
w
żeby jakoś wyleźć z osobistego
w przeddzień tego historycznekryzysu.
Ale w Kalinku Jest Jeszcze 1 go dla Pytków momentu w KaJedno takie dziwne obejście, z linku odbyło się w wiejskie zektórego nikt nie poszedł
na branie, na które przybył 1Sam
ksiuty ani do telewizji, a wy- naczelnik Bolesław Gawroński.
Cląda,
jakby nie miało właś W dyskusji Fełiu Pytka zarzuciciela, bo nawet tabliczki z nu- cił mu, że jest złym gospodamerem nie mozna znaleźć.
Z i-zem, rozbabrał drogi i pochajednej strony drogi pole upra- chmęcił wiele spraw. No i gdy
:wne z resztką starych drzew Pytkowie znaleźli się w Urzę
owocowych, pryzma pyłu dym- dzie, naczelnik przyjął ich w
nicowego do robienia
pusta- podłym nastroju. Podarł przyków, ustawione w kozły goto- gotowany dokument oświadcza
:we pustaki. Z drugiej strony jąc, że aktu własności nie dodrogi zabudowania, których ni- staną, a tej matczynej ziemi to
długo będą szukać.
czym symbol zagłady
strzeże
7 października 1977 r. naczel•
ogromny, przemarzły w srogą
nik Bolesław Gawroński podzimę, bezlistny orzech
włos
ki. Ale życie tam jeszcze nie jął decyzję o przejęciu na włas
ność państwa gospodarstwa rolzamarło, widać, że chata i obora były niedawno remonto- nego o pow. 4,96 ha, należą
cego do Anny Pytki, z urzędu
wane. Za to rząd komórek sypie się ze starości, a do wygód- w zamian za rentę, motywując
ki na krańcu błotnistego, opa- to tym, li.e Anna jest w podeszłym wieku i nie może
prodającego w dół podwór~a. deli:.
katny osobnik w bezrękawkach wadzić gospodarstwa, w któpewnie by nie wlazł, a już na r ym poziom produkcji odbiega
pewno nie powinien tam zaglą od średniej w Kalinku. Je<lnoczesrue
naczelnik
zaznaczył,
dać pan naczelnik ,Adamus ze
ie gospodarstwo n.i e ina zadłu
Rzgowa.
żeń, czyli. że nie było az tak
Na wybrzuszonej stodole wi- źle. A później to bywało i tak,
szą krzywo Wfota z
napisem że dzięki wysokiej kontraktacji
„Palenie wzbronione'',
pewnie część podatku UG umarzał.
dlatego, że jest to
zabytek
Anna Pytkowa nie
pisała
sztuki
ciesielskiej.
Tylnych do Urzędu żadnego podania, a
wrotni nie ma, bo nie
mogą
tymczasem 9 grudnia 1977 r. o.wisieć na · przegniłych słupach.
trzymała pismo, ze po rozpaW sąsieku tłoczą się owce, po- trzeniu jej wniosku naczelnik
bekując ku wolności, czyli na
przydziela jej do bezpłatnego
wzorowo uprawione pole za dożywotniego
użytkowania
stodołą.
działkę o pow. 0,44 ha, chociaz
Oprócz owiec 1 innego stwo- w decyzji z 7 października narzenia w obejściu tym
zyJą
czelnik zapewniał jej zgodnie z
jeszcze ludzie, tzn: małżeństwo przepisami działkę o pow. 0,50
Pytkowie, Aleksandra, lat 53, i ha. Anna przez prawie trzy
Feliks, lat 59. I jak się wkrótce lata nie pobierała przyznanej
okaże, stan budynków
inwen- renty, odsyłając
listonosza z
tarskich nie światlczy o bala- pieniędzmi do Rzgowa, nie moganiarstwie i braku gospodar- gla bowiem pogodzić się z fakności, lecz raczej o bezsilności
tem, ze można jej było odebrać
właścicieli, którzy jui nie barziemię. Ba, 23 listopada 1979 r.
dzo czują się właścicielami, bo sporządziła testament, opatrzoto niby mieszkają na swoim, a ny podpisami śi\1iadków, w
nie na swoim.
którym całość swego majątku
syA zaczęło się od tego, że 28 przekazała najmłodszemu
lipca 1955 r. Sąd Powiatowy nowi, Feliksowi Pytce. Sęk w
w Łodzi, Wydział Cywilny, o- tym, że nie dysponowała już
swoją własnością, lecz
do starzekł, iż prawa do spadku po
Andrzeju Pytce zm. 15 g11udnia ruszki to nie docierało. Zmarła
spełniła
1944 r. w Czarnocinie przeszły . ze świadomością, że
w moc dziedziczenia ustawowe- dobry u·czynek.
Naczelnik napisał 7 paździer
go po jednej trzeciej spadku na
nika 1977 roku, że Pytkowie
jego synów - Henryka,
Edwarda i Feliksa - z tym, że mogą w ciągu 14 dni odwołać
się od jego decyzji do Prezyżonie Annie przysługuje prawo
denta Łodzi.
Ponieważ
w
dożywotniego użytkowania jedRzgowie nikt nie chciał z nimi
nej czwartej spadku..
do Urzędu
Brat Henryk wziął pieniądze gadać, pojechali
za sprzedaną
działkę,
która Miasta Łodzi, gdzie zostali, wysłuchani. Jakiś urzędnik dzwoleżała osobno, i dziś nie rości
pretensji do spadku, natomiast nił w ich sprawie do Bolesława
brat Edward, który jut nie ży- Gawrońskiego, kt6r1 oświad-

~m stojlł
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wsiach, i UG
w-ystawił
na
sprzedaż grunty
przejęte
od
Anny Pylkowej. Ale gdy Feliks
i Aleksandra Pytkowie zjawili się w Rzgowie z pretensjami,
zarówno radca prawny jak i I
sekretarz KG PZPR, Zdzisław
Kuras, który nie jest JUZ sekretarzem, bo musiał, poradzili
im, · że hie ma się co procesować z państwem,
gdyż
w są
dzie adwokaci ich zjedzą, najlepiej więc,.. jak wykupią tę
swoją ziemię.

No i Pytkowie wystąpili o
wykup
całego
gospodarstwa.
W kwietniu 1982 r. po załat
wieniu formalności w
Banku
Spółdzielczym w Pabianicach i
wpłaceniu 33 765 zł (po od.liczeniu bonifikaty) sprawa znalazła
się w pabianickim Biurze Notarialnym i została odnotowana
w Repertorium „A" nr 279/82.
W. księdze wieczystej pod nr
10 385 zamiast Skarbu Państwa
wpisano jako właścicieli Aleksandrę i Feliksa Pytków.
Ci ostatni cieszyli się jak
głupi, szczególnie z tej niskiej
ceny. Myśleli sobie, durne chło
py, że skoro ziemię użytkowała
SKR,
oni
zaś
przez cały
czas płacili
ubezpieczenie za
budynki, to te budynki nalezą
do nich. A trzeba było zajrzeć
do decyzji naczelnika z 7 pa~
dziernika 1977 r. i dokładnie
sobie parę rzeczy przeczytać.
Pisało t.am, że wartość gruntów
o pow.
4, 96 ha wyceniono
wówczas na 42 590 zł,
natomiast wartość budynków wg
szacunku
PZU na 190 OOO zł.
Anna Pytkowa miała dożywot
nio użytkować 0,50 ha oraz budynki, które, wyłączone z ·gospodarstwa, miały stanowić odrębny
od gruntu przedmiot
własności. Zgodnie
ze starą,
. jeszcze „gierkowską" ustawą o
rentach i emeryturach dla rol·
ników, oznaczało
to, że po
śmierci Anny _Pytkowej wszystko staje się własności11 Skarbu Państwa, czyli UG w Rzgowie.
Wątpliwości mógł także
budzić !akt, że w akcie notarialnym zawartym w 1982 r.
w
Pabianicach zapisano na włas
ność Pytków tylko równe
4
hektary. Ale oni myśleli,
że
dawne pomiary mogły być złe,
tzn. ziemi było mniej, a ponadto trocht mogło jej ubyć,
gdy ziemię zabierano pod budowę drogi Kalinko Modlica. A że ostatnio prowadzono
nowe pomiary, więc te powinny być dobre, no nie?
No dobrze, ale skoro
mają
zapi'sane 4 ha, to czemu
do
dziś płacą podatek z 4,49 ha,
na co mają kwity? Chyba jest
jakiś błąd w rachunku,
psiakrew! Bo powinno być 4.,46 ha,
a pozostałe 0,50 ha to obecny
naczelnik Adamus wydzierżawił
im wraz z budynkami na 1D
lat, przez co i podatek był taki
wysoki, bo wliczono
wefl. łllt
dzierżawę. I tak wszystko
by
się zgadi:ało. Ale nie
zcadza
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i.a.,.., w Rzco•

wł• zamiatł na budo~ udzlelll

lrn 100 ty1. po!ycskl na remon•

budynków należących do PFZ.
Pytkowie
wyremantowall
dom, wymieniając m. in. stropy, zalozyli c.o. 1 panelowymi
grzejnikami,
zainstalowali
światło (kosztowało
70
tys.),
wyremontowali oborę, dobudowali werandę i garaz i ani nie
pomyśleli, że sprawiają gminie
prezent, za który władza wystawi im słony rachunek.
Zabiegali o remonty z
tej
przyczyny, że jak jest ziemia,
to musi też być
stworzony
jakiś warsztat pracy
dla następców.
W
Kalinku gospodarstwo po rodzicach Aleksandry prowadzi jej 34-letni syn
Stanisław, absolwent technikum
rolniczego. Uprawia 5 ha ziemi i hoduje 9 sztuk bydła i 25
świń. A
w Piotrkowie Trybunalskim mieszka młodszy, 30-letni Krzys~tof, absolwent zasadniczej szkoły rolniczej,
a
więc z uprawnieniami do prowadzenia gospodarstwa. Złota
:rączka, on to remontuje, uprawia wykupioną ziemię, ze zwykłego woza zbudował przycze·
pę do ciągnika. Rodzice mogliby mu grunt zapisać, ale wtedy
musiałby przelatyw~ć nad pań
stwową działką
helikopterem,
ieby się dostać na swoje pole.
Bo Feliks Pytka to już nie
pogospodaruje na swoim. Przeszedł trzy
zawały, wrócił
z
tamtego świata i nie jest to
już ten sam człowiek. Nie pojmuje tego świata, daje żonie
złotówkę i wysyła po gazetę.
A teraz od mie_siąca leży w pabianickim szpitalu
z zatorem
w nodze.
Siedlisko nie należy do Pytków, a mimo
to otrzymali
przydział
na tony
cementu,
który trzeba bYlo odsprzeda ć
sąsiadom, żeby się nie zepsuł,
bo nie było zezwolenia na budowę. Czemu u Pytków leżą
stosy przydzielonego, deficytowego eternitu, a część budynków ulega stopniowej dewasta- ·
cji? Ziemia wciąż rodzi, co roku kontraktuje się i odstawia
60-70 kwintali zboża, a
w
starej stodole hoduje się 30 owiec. Ale czy jest gwarancja,
że
wkrótce gospodarstwo nie
podupadnie?
'
Mniej więcej pośrodku wsi
wybiega w pole .;zlakowana
droga, oświetlona latarniami na
wygiętych słupach.
W głębi
kompleks· nowych budynków,
gładko otynkowanych,
pociąg
niętych różową !arbą. To siedziba
„Wodociągów",
gdzie
przepompowuje się i uzdatnia
wodę z Pilicy dla Łodzi. Tam
m. in. pracuje na kierowniczym
stanowisku Zosia Markówna,
. uczennica waszego reportera z
czasów, gdy był nauczycielem
w Guzewie. \V „Wodociągach"
mogą dorobić mieszkańcy Kalinka, tam też zatrudniła
się
zmożona trudną sytuacją, Aleksandra Pytkowa. Odechciało się
jej jut grodzić plac i stawiać
bramę, choć materiały leżą, bo
jak potem każą wszystko wykopywać i zabierać, to co? Ale
jeśli sądzicie, ż' Pytkowa zarobi w „Wodociąga~h" na wykupienie siedliska z budynkami, to się grubo mylicie. Chodzi o to, że ktoś wbrew przepisom
podzielił
gospodarstw.o
zmarłej Anny Pytkowej na
4
ha polJi i aż 0,96 ha działki
siedliskowej. Ktoś też pięknie
wyliczył w UG, że
Pytkowie
za owe 0,98 ha i budynki muszą teraz zapłacić
nie mniej,
tylko prawie milion, a dokład
nie 819 936 zł, na co Pytków
nie stać. Mogą się tylko dziwić, że ich własna ziemia
w
rękach państwa szalenie
zdrożała, a jeszcze bardziej budynki, które oni sami wyremon-.
tow„li.
Pan Adamus,
który za ostatnich trzech naczelników był
sękretarzem Urzędu w
Rzgowie, az sam został
naczelnikiem, zna wszystkie problemy
w gminie, także te przestarzałe,
i wie, jak i co naprawić. Może by więc · znalazł jakąś furtkę w przepisach i pomógł Pytkom z Kalinka. Może zamiast
sprzedawać ten kawałek ziemi
z budynkami, wydzierżawić to
Pytkom na 99 lat, żeby się
poczuli pewnymi właścicielami!
Bo jak rolnik kupuje swoje, a
mieszka na clldzym,
to je~o
gospodarstwu nie należJ wróżyć dobrej przyszłości.

•

się.

O braku siedliska Pytkowie
dowiedzieli się, gdy zaczęli się
P.S. Niestety, stary Pytka nie
ubiegać w UG o pązwolenie na
będzie już gospodarzem
ojcobudowę budynku inwentarskawizny, z której starano się go
-składowego. Wyjaśniono im, że
wyrugować. Wkrótce po mojej
choć wykupili własne
gospo- wizycie w Kalinku poddano go
darstwo, to mieszkaJ11
na eu- prostemu, lecz ciężkiemu zadzym, czyli na gruncie i -w biegowi• chirurgicznemu.
W
budynkach PFZ, Skarbu Pań- pabianickim szpitalu odjęto mu
stwa czy Urzędu Gminy, jak :rtOl4kto ;woli. .A 1ko10 tak. ło 1116&- _ ;~2-

.....

Mówi: Andrzej Brych't
f

Osiemnaście

lat temu wyjechał pan ,z kraju I słuch o pana
Gdzie pan był I co pan robił?
- z tym zaginięciem słuchu to różnie bywa. Przed wojn'
pewien profesor dowiedział się, że w okolic!'ch NowogrOOka
mies2ka wiekowa staruszka, ponoć pamiętająca Adama Mickie•
wicza. Odw i edził ją, staruszka długo nie mogła sobi~ przy.p o•
mnieć, o którego Mickiewicza chodzi, wreszele powiedziała: „A,,
ten Adaś! Był tu taki, a jakże. Zalecał się do Wereszczakówny.
Ale d-0stał kosza i ze wstydu wyjechał. I . od tej pory, pańoe•
ku, słuch o nim zaginął".· W naszych czasach z tak zW&!l!'m
słuchem.. jak z radiem, można przykręcić, można odkręctć na
cały regulator. To nie ma znaczenia. Gdzie byłem i co robiłem?
Łatwiej byłoby orlpowiedziel;, gdzie nie byłem. Co zaś d<> zajęć_
no cóż, zdobyłem kilka zawodów, zupemie w Pplsce nieprzydl!!t·
nych, ale w Kanadzie dających możliwość spokojne.go życia.
- Widzę z tego~ że nie utrzymywał się pan łam z pisanlL
- Przez jakiś czas tak. Wydałem powieśg w Kanad.zie, innit
we Francji. Pisałem scenariusze do filmów, według m-0jego scenariusza nakręcono sześciogodzinny serial telewizyjny, który
szedł w wielu krajach. Publikowałem
nowele i artykuły w
prasie kanadyjskiej, miałem spotkania autorskie, organitowałem
polską tele\vizję w Kanadzie, słowem, wciąż była' tó w jakimś
stopniu praca dziennikarsko-literacka. Ale potem na wiele lat
zerwałem z tą dziedziną, podróżowałem, prowadziłem ciężarów
ki i autobusy transkontynentalne, od Alaski do Meksyku, <>tworzyłem własne wydawnictwo, handlowałem dziełami sztuki, kupowałem domy, remontowałem je sam i sprzedawałem z
zys)dem. Zycie, które prowadziłem, było o wiele ciekawsze <>d literatury. Ale w ostatnich latach napisałem pięć powieści, zakrojonych na bestsellery, które zamierzam wydać w Polsce. Jed~
na z nich w tej chwili będzie ·wydana w USA. Niestety, wszystkie te manuskrypty zostawiłem w domu. Przyjecha~erh do Polski
na trzy tygodnie, a siedzę juz prawie pół roku.
- Pisze pan po angielsku?
- Artykuły, scenariusze, krótkie rzec~y tak. Dla prozy na &erio potrzebny mi jest polski, język dzieciństwa i dojrzewania.
Wyjechałem ma j ąc już 36 lat, to za późno, by stać się pisarzem
w całym tego słowa znaczeniu angielskojęzycznym.
- A Jerzy Kosiński?
'
- Był o wiele młodsty, kiedy znalazł się w Stanach, zresz•
.tą korzystał z tłumaczy i poprawiaczy te).tstów. Znawcy twier•
dzą, że trzeba wyjechać ~ przed dwudziestym rokiem zycia, jeśli się zamierza opanować obcy język jako nan:ędzie artystyc.zne. Mimo to zamierzam za kilka lat napisać większą powieść
po angielsku, a może Taczej po kanadyjsku, tyle jest już odmian
angielskiego, ktoś juz nawet opracowuje słownik angielsko-a·
merykański, i słusznie, bo facet z Georgii ma tyle wspólnego
językowo z facetem z Londynu, co Slązak z Kaszubem.
- Czy ma pan obywatelstwo kanadyjskie? Czym dla pana
jest Kanada, w porównaniu z pana rodzinnym krajem?
~ Tak, jestem obywatelem Kanady, i jestem z tego bardzo
dumny. Kana.da to znakomity kraj, nie wyobrażam sobie, bym
miał już nigdy tam nie wrócić. C<> do porównań z Pol11ką, jest
takie amerykańskie powiedzenie:. „you can't compare apples
with oranges", nie można porównywać jabłek. z pomarańczami.
Każdy z tych krajów ma swoją specyfikę, każdy z nkh
jest
zupełnie inny, absolutnie i kompletnie inny•. Zachowałem także
obywatelstwo polskie, ponieważ nadal uważam, że przynajmniej
w sferze literackiej mojego życia przynależę do Polski. Ale w
rzeczywistości nigdy nie myślę o sobie jak o Kanadyjczyku r::zy/
Polaku. J es.tern sobą, jak każdy człowiek na świecie, niezależnie
od miejsca zamieszkania, czy jakichś papierków, wyc;!anych przez
taką czy inną administrację. Przeżyłem administrację
Hitlera,
przeżyłem administrację Stalina. Każda z nich była bardzo na seri-0, kiedy trwała, a potem? Otóż ·to, podlegamy wszyscy wymysłom chorych mózgów, kolej~ym amokom dużych mas ludzkich,
i to, co inni określają pojęciem „historia", ja określam słowem
o wiele bardziej dosadnym. Mogę żyć wszędzie, jeżeli ludzie,
którzy mnie otaczają, są fajni, rozsądni i nie poddają się amokalnym nastTojom. Polska teraz jest o wiele bardziej rozsądna,
niż fa, z której wyjechałem. Nareszcie zaczyna się liczyć twar·
da rzeczywistość, konieczność pracy, wartość pieniąd'za. Żadna
religia ani ideologia nie uchroni kogoś od śmierci głodowej, jeśli
ten ft-oś nie pod~a się prawom rynku: życie za pracę. I or::zywiśc e praca pracy nierówna, o tym Polacy dowiadują się dopier teraz.
·
- Czytelnicy „Odgłosów" będą miełl okazję zapozna6 eię •
Pana doświadczeniami emigracyjnymi. Czy ,,Azyl poli9'czny'' to
reportaż, oparty w stu procentach na faktach, czy opowłeff •
domieszką fikcji?
- Reportaż to powinno być coś z aktualności. A tu opowiem
o zdarzeniach z lat 1971-1972, przy zachowaniu wierności faktom. Teraz tylu wyjeżdża, a wtedy tak zwana ucieczka, to
było coś specjalnegp, środowisko „szumiało" przez długi czas.
O mnie napisano w prasie polS1kiej sporo notatek pod fascynującymi ' tytułami: „Andrzej Brycht
zdradził
kraj",
„AndTZej
Brycht ześwinił się", pisano w „Trybunie Ludu",
„życiu Warazawy" i w „Dzienniku Łódzkim" i w wielu innych publikacjac·h .
- W jaki sposób pobyt poza krajem wpłynął na pana charakter? Dąwniej krążyły o panu legendy, jako o człowieku
l'Wałtownym, pełnym fantazji, skłon.nym do.„
....,. Do alkoholu i do walk ulicznych, to ma pani na myśli?
Te tak zwane legendy, to po prostu
plotki. Owszem, byłem
ostry i mimo całej dobroci serca nie dawałem sobie zbytnio do•
kuczyć. Ale jestem człowiekiem niezwykle pokojowym, nie znoszę brutalności i chamstwa, tak było zawsze. 'Kiedy widzę
awanturę w sklepie, na poczcie, czy w jakimś biurze, po prostu
wychqdzę, rezygnując z załatwienia sprawy. Widok tych wrzeszczących na siebie ludzi poniża mnie, nie .chcę być ant na moment jedną z takich małp.
- Czy ·zamierza pan osiedlić się w Polsce na stałe'!
- Noszę się z tym zami.arem. Będzie to zależało od teg~.
czy efekty mojej pracy tutaj okażą się adekwatne do moich :potrzeb. Na razie badam sytuację.
- Sięgnijmy na koniec do plotki: słyszałam, te przebywa
pan w kraju tak długo, ponieważ zakochał się pan w ło
dziance. Czy to prawda?
- Thk. Miłość to jedyny s~ru życia. Rurta nie ma żadnego
zna'czenia.
-

zaginął.
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Rozmawiała!
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e odwi&ezn:r dylemat.
który (o, ?1ara&ksie!) w
naszej
rzeczywistości
l»Ojawlł 1i41 w ostatni:ch
latach, rdy do gŁosu
doszedł gospodarski roz•lldek. Pny'Zwyczajeni (nie t yle do
ihojneao, U. stałego) mecenatu obudziliśmy
w tej nowej. refo.rmowanej rzeczyWistości z ok rzYki1m d'ziecka ipod zimnego prysznicu, kltóremu zabrakło cieplej ,
«C!Z krótkiej kołderki.
Tymcza~m
we współczesnym
Iw-lecie l'Ztuk!. a 'k:on'kretnie
teatru, brak 'Pien iędzy zaczy na
d<>skwiera.ć ooraz dotkliwiej, nawet w kirajach zamożnych. Wy1tarczy przejrz~ angielskie czy niemieckie 1.azety a.by się przekonać ,
ce 'P1'1ZeŻY'W&3l\ i w jakim k ie r unku rnn!erzajll 'Pierwsze sceny Europy dla 'Pozysk.ania
środków na
•1zyst.ncj41.
Oto londyflskl\ dzlelnic11 teatrów
- Wett Endem zawładnęły od ia-

T

Ulisses

•i•

nezwany był
przez tyall\Ce lat
WJ'ltawlał do wiatru
potężne umysły

kiedy nabrał pewnofol
do •!"ojej boskiej t'enealo&ll
n!eepodzlewanle i5ad1
pr.zyazpllony llł"
systemu Singer,

do noenej koszuli
kobiety

•

Pólka
z książkami

SKĄD MY TO ZNAMY!
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NA COKOLE

Od jakiegi>ś czasu obserwuj~.

jak

Waldemar

ł..71łak wznosi dla 1iebie cokół, na którym zap'wne umieści własne popiersie w pozie _Napoleona.
Powyższe stwierdzenie nuunęło ml 11~ po lekturze ostatniej książki Łysiaka pt. „Łysiak na lamaeh" a zawierającej artykuły tegoż autora a

r6tnyc'h lat polemiki, szyderstwa, rozmowy i wywiady, jakich w swoim życiu udzielił. Nadto •Il
tam fotografie: Łysiak jako nlemowl~ na poduszeczce r6żne stadia dojrzewania, aż po 1potkanl• z janem Pawłem IL Co jest !de\ przewodni' ksią2:ki? To, że Łysiak nigdy iii; nie m~l
f uw1ze, i wszędzie ma racj1t. V! swoim oczyw1łeie mniemaniu.
Waldemar Łysiak: Łysiak na lamaeh. LSW 1989.
Słr.' 368. Cena 600 zł.

DZIWNY PENSJONAT
Prezentuję dziś czytelnikom nli: znanego u naa
pisarza Petera Margintera, uwazanego 1& czoło
wego przedstawiciela realizmu fantas'tyC?-nego w
Anglii. Jego książka „Pensjonat „pod NaJpię~ej
lllyml Widokami„" zapewne dostarczy c~ytaJącym
aporo satysfakcji, jako te przeplataj11 11ę i wzajemnie przenikają ironia I powaga, . groteska
l nauka złośliwość i rozbrajająca szczerość.
A
wszystk~ po to, by bezlitośnie odsłonić wady Au.triaków śmieszność I komizm Ich prsywar, sa4rwić z ich napuszonego zadufania..
Przekład Wawrzyńca Sawickiego.
Peter Mar1lnter: Pensjonat „Pod NaJplęknlejs11y
mi Widokami". WL 1988. 8tr. !02. Cena 38ł Eł.

OPOWIESC1 NABOKOV~
Na dobrll sprawę, każda prezentacja utwor6w
tego pisarza jest zbędna: Wladi~r ~a~okov jffł
dobrze znanv polskiemu czytelnikowi 1 widzow
tmowemu. Dzii Nabokov jawi. 1!ę 1a;kt? niezró:v·
nany mistrz krótkiej formy hterack1eJ. Dla informacji należy .zaznaczyć, że część zawart_ych w
l)rezentowanym tomie opowiadań autor i:.ap1j:f P~
rosyjsku część po angielsku.
Wszystkie
na
zawierają w sobie Intelektualną namiętność i chłodny rf411izrn filozof.a.
Przekład Teresy Truszkowskiej.
Wladlmir Nabokova Opowiadania. WL 1989. Str.
HS. Cena ł30 zł.
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rych l&ndów mal• •i4 1tosunkowi0 dobrze. Landy pokrywaj"
mniej więcej połowę kh deficytu,
a w BawarM. nawet 90 próc. Budżet
bawarskich
teatrów wynosi 95
mln marek, a Państwowa Opera.
w Monachium jest w stanie zapłacić
ipiewakom 1 dyryae ntom
w ięcej niż Metropolitan Opera w
Nowy m Jorku. Jest to najdroższa
acena w RFN, jej przedstawienia
m.aill zawsze charakiter prestiżowy
i w zasadizie n ie ma takiej kwoty,
której nie mogłaby otrzymać. Podiobnie jest w DeutS>Che Oper w
Berlinie.
O 2 do 3 mln marek
więcej dostaną też państwowe teatry dr amatyczne w Berlinie, Stuttgarcie, Karlsruhe, Darmstadt, Kasse-1 i Wiesbaden.
które kłopoty
prow incjonalnych scen znają' tylko z opowiada. Sukcesy tych renomowanych
scen - o k·tór ych
si ę zw ykle dUŹe> i qoj:>rze p isze powoduj ą, te n iewiele
poświęca.
io ię w RFN u w ag i problemom Po12:0.stałych,
zwłaszcza tych utrz.ymywanych przez władze m iejsk ie.
Fatalna gospodarka miast np. w
Zagłębiu Ruhr y i Nadnmii zm u1za do osu:zędności-0wych restrykcji, a to z !kole~ zagraża e~ysten
cji w ielu scen.
l!'eatrowi Muzy>cznemu w Gelsenkkchen .zmniejs:oone> dotację o 10,5
· 1mln marek, t o samo czeka teatr
w E!111en, Oldenburgu, Brunszwi- ·
tor the Royal Shakespeare Com- kiu
Krefeld/Moenchtmgladbach,
pany ska.rży •i41, że Jeeo teat>r ·nie Bi~le!eld, Wuppertalu. Bonn, Komoże a<>bie pozwoli~ na takie ekslonii l DueS1Sekl-0rfie. Ponieważ br.a.l>erymenty jak jeszcz• 20 l&Ji te- kuje środków, w ład z e
miejski e
mu. Nie ma t~i warunków, żeby bez skrupułów skreślają pieńiadze
1zkolić nowych
adeptów ntuki kulturze, przede
wszystkim teaa'kt<>l'llkiej.
Inny znany teatr mom. W nich zaś gospodarka Jest
Traverse w Edynburgu daje przed- częst.C> - jaki piszą z.nawcy temastawienia tylko przez <i miesiące tu - równie nieudolna. Sposób w
w roku. Londyński the Royal jaki kierownictwa teatrów dz i elą
Court Theatre, ·który położył wlel- przyznane Im pieniądze pozostawia
kiie zasługi w llmsowaniu nowych wiele do życzenia. Ponad
25 proc.
.autorów, został zmuszony do og·r a- pochłania administracja. dr1111(ie
t yniczenia o połowę liczl;>y swoich le pracownicy techniczn i,
mniej
_stypendystów - dr.amaturiów. Za niż 14 proc. przeznacza się na uto rzad
konserwatywny, w r:a~ posażenia... artystów a nawet nie
mian za obcięcie dotacjh, star.a s~c 3 proc. na wyposażenie - urząpobudz ić prywatny ~ece~ai, a m1dzenia, dekoracje itp.
.
nister kultury chw.a.11ł s111 ostat~io
W związku z 'kłopotami finansodużą liczbą
średnich firm .. kto~e wym{ smniejsza
1il1 i tak mała
zainicjowały finansowe WSIPJ.Cranie
lic.ziba premier w sezonie, przy
l~kalnych grup
teatralnych. Jed- czym wystawia sią je jak najniż
nakże ludzie
teatru wskuu11l na azym kosztęm a te> rzutuje na PO·
ujemne skutki tego ~jawisk!a - dy- ziom przestawień. Jest też argurekt.orzy spo~sorUJllCY?h pmed- mentem dla sponsorów, by nadal
sięb1<>rst.w i:naią
bowiem llra:vo znmiejszać qotacje.
Zmniejszpie
wtrącania Jlę w artystyczn1' dz1a- dotacji w więk!Szości przypadków
łalność teatru.
spowoduje prawdopodobnie zamyW niedawnym ral)orcie o atanie kanie teatrów.
Albo... wystawiabrytyjskiei;io teatru jego autor, by- nie tzw. sztuk konfekcvinych i
ły przewodn[czący
Arts Council „oper mydlanych", a więc mało
Kenneth Co!'k na'Pisał, t.e ta dzie- ambitnych, lecz tan icn. wzgledn ie
dz.ina działalności kulturalnej Jak l)oszukiwanle młodych, debiutują
bodaj żadna inna, przyczynia się cych autorów, n ie mających jeszcze
do umocnienia międzynarodowe~o pozycji i f inasow,ych wymagań.
prestiżu kraju, dostarcza mu naSkąd my to znamy!
wet
ek.onomicznych kori:r:yśd z
„eksportu" przed5tawień oraz, że
pieniądze
przeznaczane na teatr
są wydawane właściwie, lecs ich
brak ,moźe wkrótce zabić 'Przed- M. B.
m iot dumy wszystkich Brytyjczyków.
.
Inaczej ma si41 n.ecz w teatrach
1:achodnioniemieckich, choo ł dla.
można kul)!~

dwa 1a.mc>foty B.'Oeinł
r~d
francuski
dofinansował teatry kw&tl\ czterokrotnie więksZI!.. a teatr:v zach<>dIIl ·oniemleck ie
otrzymały
osiem
iraz· w i ęcej. (C<> wcale nie znaczy, żtt ludzie teatru w RFN
o czym za chwilę - c-r.y we Francj i potwierdzają tę opinie!).
'\V sytuacji
gdy :r:ysk stał 1ie
§(lównym miernik.iem działalności
teatru, :r:abra'kło miejsca dl.a wielu li(rUl> awangardowych. Tylko w
ciągu ostatnich dwóch lat talki 1,os
spotkał 40 z 200 niewielkich zespołów, należących do Stowarzyszenia Teatru
Niezależnego ·(ITA).
9rozl to wytworzeniem sie luki
pokoleniowej w brytyjskim teat~e.
de> ~tóreli(o nigdy nie trafi wielu
utalentowanych ludzi.
Ograniczenia
dotkneły
także
d u że sceny. Terry
Hands, dyre'k-

747). Tymczasem

'•

Sztuka i pieniądz~
ki~

ł.,YSIAK

I

r>onowała 11.a. l'UJbsydia & wunł aWl, jalr \M$zlł k r ytycy, aadettodsl
ki!ch tutrów w !kraju lrwotl\ 139 cięikiie czasy. Sceny państwowe umln funtów (czyli 1u~. u k't&r. trzymywa1ne pr.zea rządy niektó-

łW.

•

•

Jest w Łodzi kilka. miejsc, gdzie życie mło
dzieży literack.iej kwitnie.
W Centrum Kultury
Młodych "Przy
ul. Lokatorskiej odbywają sie rerularnie „czwartki! literackie" pod
kierunkiem
Henryka Za.sławskiego.
Grupa kilkunastu ludzi.
ed uczniów I studentów począwszy 'PO 39-letniego
robotnika, 1romad'Zi się w a<>ra'Z to innym skła
dzie, aby ))Odyskutować i wymienić
opinie
o
war1ztacle twórczym. Młodzi poeci i prozaicy nie
wy.rolli :1 jednego korzenia - stąd tendencja de>
1por6w lit•rackich. MJ;o~ież nie znosi żadnych
autorytetów. Dlatego nie z.a.wsze udaje się prowac1z,cemu okiełmać dyskiutantów. ale bez takJej
tpentafticznoścl nie ma autentycznego
tycia nawet młodollterackie-g.o.

?

Wśród

ANDRZEJ GRUN

Fragmenty prozy Tadeusza Matusiaka ukazały
s i ę w jednym z pism ulotnych Centrum Kulti.iry
Młodych. Są organizatorami konkursów literackich
na debiut roku, znajdujących oddźwięk w całym kraju Marzą o własnym almanachu
poezji

najbardziej aktywnych uczestników tego
forum są: Piotr Groblińl!ki,
Wojoieoh Kądziela,
Elżbletr. T~mcza.k, Anna Polakow-Nejman. Piszacy mają okazje do spotkań z profesjonalistami.
fch g-0śćmi byli m.in.: poeta
Marek Wawnkiewiaz, redaktor naczelny .,Poezj i". łódzki
pisa;rz
Zbi1nl11w Batko, Erna Rosensteli!. - poetka i malarka (tn"Ywatnie żorui. Artura Sandauera.) i TadeUD Kwiatkowskl-Cu1ow, poeta, prozaik, r·edak~
to.r kwartalnik• lt!obe1sk.i ego „Akcent". Duchowy
mec.e nat nad uczestnikami
„czwartków literackich" apr.aw·Ullł m.in. nasi redakcyjni koledzy:
Grze&'OH Gr.zda, Henryk Pustkowski I MaeieJ
SwierkockL
Aby wyjśli n• :r:ewn11trs se 1woiml utworami, ·

1 tomiku prozy z · „prawdziwego zdar1.enia". Po
prostu lepiej się dyskiutuje o czymś, co uzyskało swój wyraz w druku.

WLODZIMIERZ KUPISZ

zkraju·i ze świata • zkraju i ze świata •z kraju i ze świata • ·Zkraju i ze świata
LAPIDARNA
DIAGNOZA
„W opu;bli'.kowanym niedawno
na lamaoh „Polityiki" WYWiaclzl•
z Krystynlł
Jandl\, aktorką zwierzając si• ze ~rwych zawodowych ~ustrac1.i stwier'Cizita:
„M()i koledzy w-Lruszada ramionami, ~dy m• ro.z.umiem, dlacze~o . koń,czym.y próbe w tak istotnym momencie. zaroi.Mt próbowa6 dałe.1. ie.szcza 1przez godzinę
- co .z teio. ttt dru~a w nocy'!
Nikit mnie nie rozumie". W zdaniach tych zawarta 1est ohylba
na.1ibal'dziei lapidarna
diagnoz.a
obecnej kondycji środO'Wiska aktorskiego,
środowisk;a podzielonego dziś, moim zdaniem. znacznie głfft>ieJ niż pod wptywem
WVdMzeń z ooczą,tku lat o.siemdzie.tjątych. Mimo różnic ooglą
dów istniał
wówczas Czynnik
jednoczący: była n Lm scena, na
której Blktorzy &P<>t:v•kaili 111e niezaleim.ie od swych politycznych
pr:r.ekon.ań. Dziś
erozla dotarła
do wnętrza zegpołów. a iei przyczyną stały sie wła~nie
nienią
dze, któzych teatr
nie ie.st w
stanie zaoferować. W obliczu zagrożenia dotychczasowe~o 11tatui11u materjalnego uJawmitV-.sie ?)O-

dramatyczne; ayit\lacji, co naileży,
robi6, by
ni•
zakończyła .!ie
ona totaln• katutrof!l? Trudno
jednoznacznie odpowjedzi~ na
t<> pytanie, zwdywszy, że nie
należy &i•
rac:Jle1
epodziewać
radykailnel paprawY sytuacji materialnej ludzi teatru.
Wydaje
&ie jednak, że
IDTZYSZłMt
noszczególnych .z.e.spolów, Jak i teatru polskiego 1ako całości. zależy tyilei od d<>pływu ś·rodków f.inamowych. oo od no.sitaiwy ludzi
ten
teatr
tworzących
ieh
zaiwodowe1 etyki, poczucia odpow.iedzialnośc!. P!rzypomina
o
tym dobiitni• przykład Teatru
im. Wltkacero w
Zakopanem.
Aktorstwo to bowiem nie tylko
dToga do alawy I
pieniędzy,
lecz jak •ie czasem powiada Sl>OSÓb życia, rodz.aj społecznej
służby... " (Andrze.i Multanowsk.i
w nr I miesieo:r:nika „Tea,tr").

107-Lft.rmK
DOStZKOtY

J.a.k oodaJe „An~na'' mieszkaiacy w
Kos.zal.inie naj.star.szy
mieszkaniec miasta
w wieku ...
107 lat otr.zymał nowiadomienie,
aby 1 września br. zgłosił
się
działy,
zawaliły
obowiąmjące do ... t>ierwszei klasy szkoły l)Odh ierarchie i dotychczasowe llY\'!· stawowej, •. Dom sedziwe~ kandydata na 'Piel"W>!zoklla&~ti: odtern~ wca-to§cl.
Gazie 1Jzukac! wYjł"Ja • Uli w.iedziła teł di!lużma harcer~kla

8 ODGtOSY

•

wy dali w Łódzkim Domu Kultury w nakładzie
500 egzemplarzy wspólny tomik
poezji.

„Czwartki literackie"

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •
I CO NAS TAI< DZIELI

•

c:zuu całklowic i• musicale.
Wyatawi& 1i4
tu ,,Nędzników"
„Szachy" i trzy tytuły mistrza t+1-G ratunku, Andrew Lloyd Webbera - „Koty", „Gwiezdny eksPt'•" L „Upiór w o-perze". Są to
najipopularniejsze
przeć.Stawienia
ostatnich lat, na 'ktÓire bilety trzeba było rezerwować z wieiiomiesięcznym wyprzedzeniem. Oczywiście aukcesy musicali :nie zadiowalajll wię'k1zości
'k,rytyków i ludzi teatru. Pierwsi utrzymują, żtt
te musicalowe szaleństwo ma groźne ko11J1eklwencje d'l a pozycji brytyjakie&o tea.t.ru, uchodzącego nie
be• przyczyny u najlepszy ! naibardzi:ej Innowacyjny na świecie.
Powiad.a się, że, owszem. w teatrze jerrl; miejsce na muzykę, lecz
fdy w Ul z łO czynnY'Ch teatrów
grane •q komedie
muzyczne, to
można m6wić
o pewnej niebezpiecznej l)I'zesadzie. Krytycy utrzy.
muilł więc, że londyńskie teatry
cierpil\ na t4I samą chor,obę. która
toczy 1ceny Broadwayu.
W Nowym J~rku, ad~i• nigdy nie słvn;ano e dotowaniu teatrów, musicale (lllb. co.ras częściej brytyjskieg,o ))och'OOUnia) zdominowały luź
dawno czołowe teatry do teli!o
1topnia, !e musical i Broadway to
nieomal 1yne>nimy.
Pod efek'towną poki;_ywk.ą sukceIÓ'W !rekwencyjnych musicali kryje si41 realny k.ryzys brytyjskiego
teatru,
SPOWOdowany
'Przede
wszym1dm trudnościami
finansowymi. Po dojściu do władzy Panł
Margaret Thatcher,
konserw&tywny rząd systematycznie obn!rl:ał wydatki
budżetu, w t ym
dotacje dla nieltom'>rcv.lnyeh teatr6w .. "Jl1 ub; r. Arts Council o.ys-

Dawno temu (niestety!), kiedy Brigitte Bardot ukończyła 40 lat życia, wychodzące we Francji pismo międzynarodowych szyderców i intelektua1nych szubrawców - w tym jak najbairdziej dodatnim•znaczeniu owych słów - „Harakiri'', zamieściło zdjęcie nagiej ak.torlm. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyż goła Bar•
dotka na łamach prasy, to żadna nowość, gdyby nie to, że fotos przedstawiał jej znak!)mite
ciało należy to z przyjemnością przyznać! w stanie„. dość daleko posun i ętego rozkładu. Za.
ten zgrabny, nader sugestywny ! dość makabryczny - biorąc oczywiście pod uwagę wspania •
lości jej ciała! fotomontaż, „Harakiri' zapła- •
c i ło grube pieniądze odszkodowania; BB
owo
publ iczne spostponowanie swego ciałka bardzo
prz eżyła, n ie uznala go za dowcipne , i poszła do
sądu...
.
Pewną sensacją niedawnych dni było poj~ie
n ie się pani Bardot na ekranach telewizyjnych.
Sensacją, bo od lat nie pokazywała się przed
kamerami; sfrustrowana, rozC!!:aTowana gatunkiem ludzkim, nie nazbyt chyba pogodzona ze
sobą, światem i czasem nieubłaganie upływają
cym, wywiadów udzielała nader skąpo i tylko
mówionych. Głównym tematem była naturalnie
ochrona zwierząt... Niegdysiejsza gwiazda jest
dziś w tej mater.ii całą potężną instytucją. Stara
się chronić wszystko, co żyje, gdzie się da i jak
si ę da. Walczy zaciekle i czasami. .. skutecznie!
Daj jej Boże jeszcze dużo lat życia, bo to co
robi jest słuszne, mądre i szlachetne. I nie przeszkadza ·mi wcale fakt, że BB niespecj8.lnie lubi
ludzi ; kocham ją za to, i za to jeszcze, że kiedyś była naprawdę świetna jako dziewczyna„.
Nie ma powodu odżegnywać się od f.ascynacji
z czasów młodzieńczych tym bardziej że film i
fotografia zatrzymują czas ...
Wróćmy do zwierząt. Okazuje się, że nie tylko u nas, w Polsce okres urlopowych wyjazdów
stwarza zagrożenie dla. spokojnej egzystencji, a
nawet życia „domowych ulubieńców". Tak jest
wszędzie. Psy, koty, chomiki, ptactwo, inna domowa menażeria staje się uciążliwym balastem,
kiedy zbliżają się wakacje, kiedy „państw9" opusz-czają dom. Wiele zwierzaków zostaje wyrzuconych łub porzuconych„. Bardzo,
bardzo
wiele ... Tysiące. .. Po powrocie z urlopu weźmie
się przecież innego psa, kota,
inną
morską
świnkę.„ A teraz won z domu!!! Tragiczny
los „młodszych braci" - jak nazywał zwierzę
ta wszelkiej maści i rodzaju św. Franciszek z
Asyżu. Tragiczny los ... Kamienne serca ... Głup i e
umysły... Leci nie łudźmy się, nie będzie żadnej
prawdziwej ochrony natury i środowiska, dopóki
ludzie nie zrozumieją do końca sensu nazwy użytej przez św. Franciszka; ktora· to nazwa ogarnia wszystko, co żyje.„

z zamiarem uĄwiadomienia ;ego
rodziców o pożytkach wstępnej
nauki." Tak włec nie przelicytowaliśmy amet;Y'kańskich
urzedników, którz:v nifdawno wezwali 95-laińka
nb.
weteran.a
pierwszej woJhy światowej
do stawienia si, na... ćwiczenia
wojskowe!
Niestety,
sędziwy
Amerykanin, nie mógł s.ie zgło
sić ponieważ mial po.p suty wózek iriwalid11ki. ..

NIE CHCIANE
JAK DZIECI

..

•·

~?

zarówno z tytułów znajduiących
sie w zapasach ;a.k i w
zapowiedzi-ach wydawniczych. Targi
byłyby zatem okazia do przekazania księgarzom i środkom ma„
sowego przeka.2!u pelnei informacj.j na temat ofert ' wydawniczych. Rzecz iednak w tym
.a takie niebezpieczeństwo il'Zt:lczywiście istnieie
- aby wYdawcy nie oferowali bubli kSiąż
kowy.ch, których, niestety, mamy bar.dzo
dużo na
naszym
rynk!u księgarskim. Na Krajowvch
Targach Książki winny
być Promowane tytuły naprawdę
wartościowe.

O dzieciach „nie· chcianych''
słyszeliśmy niejednokrotnie. Jak
się okazuje również „nie chciane"
są także książki, książki wartotciowe, czesto o wwokich walorach artyistyonych, o
których
o:r:ytelnicy,
nierzadko
i sami
lmiegarize nic nie wiedzą. Na;cześciel 1 bratlru
właś~wel rekllamy.
Zt'odził 1!ę więc pomysł organizowania Krajowych
Targów
~ią1;ki, które elużylyby promocji tytułów zalega;acvch IJlMazyny hurtowe i ks iegarskie lady. Mówi
sie
także, iż targi
sluży~by
wstępne;
promocji·
ty ch książek. które majdują s i ę
w 'druku.
Skladane na targach
oferty
wydawców składałyby sie wiec

Z uwai:ii na to, że w
Lodzi
sie ~lówne magazyny
hurtowe prąponuie sie w iec. aby
w naszvm mieście odbyw-•,, sle
takie targi.
Pom:vsł .zasluli(uie
ina uwagę.
Pod jednym
~akże warunkiem: na ta.r.e;aieh
musza być
ofer01Wane
tytuły
iprawdziwie
znajdują

wartościowe.

NOWY FILM 'rWóRCY
„POKUTY"
Znany re.żyser radziecki Tengiz Abuładze jako temat swego
nowego filmu wybrał
utwory
gruzińskiego pisarza klasyka
Ilii Czawczawadze. Reżyser zamierza rozwinąć ostrą społecz.ną
linię filmu „Pokuta", który o-
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p~d2Jłem!ka 198! roku je.s.t

waftl~

datą

w historii teatru łódzkiego . Minie wówczas 100 lat od powstania
stałej
sceny polskiej w
Lodzi.
Wprawdzie pierwsza kompania akt.orska przybyła tutaj już w
roku
1844, a le przez następne kilkadzi es i ąt lat Lódź
n ie po s i adała teatru stałego „ Odwie<4aly ją j ednak prowincjonalne zespołJ· •wędrowne, przyczyn iając się do \\·zrostu zainteresowan ia
sztuką

6

r„Później z&tiztlam śpiewać"
Rozmowa z

LAURĄ LĄCZ, aktol'ką

'

Teatru Polskiego w Warszawie

- Je.st '!)ani c6rk!ł znaone.I J).l!lry t.r~w.ani.I, kobietom - aktorkom. muzyko."" w ret„serii. Elżbiety
aktorskiej·
Ha,liny Dunaj1kiej i .i\Iiałam szczęśc i e ! przyjemnooć· Protakiewic11.
Mariana Łącza, zapewne atmos!e- z~fać Roksanę w spektaklu „Cy- Kiedyś pani Proiakiewic :r: w vra domu rocizin'!lego wpłynęła n11. rano de Bergerac", irolę k tórą do .duchała paru piosenek i zapr opowybór przez panią zawodu - a tej pory najwyżej sobie cenię. Na- nowala mi nagranie
rec italu. Z
jednak
nie poprzestała 'P&ni na tomiaiSt w filmie losy 'm oje pot-0- ogromnym lęk i em przygotowałam
a·kotorstwie.
czyły się trochę niezgodnie :i: o- nowy zestaw p iosenek. Udało ml
- T-0 prawda, moi• związk•I 11 czekiwaniami. Może czasami z•b yt się pozyskać paru bard'zo dobrych
teatrem od dziec-lństwa były bar- pochopnie rprzyjmowiałam niek!tóre aranżerów,
którzy zajęli s ie ich
dzo silne, ale przej a wiałam także propozycje,
odcinając sobie tym oprac·oWa"Q.iem
t ak dalece, ż e oinne zainteresowania. Po maturze samym · drogę do innych, bardziej prawa ·muzyczna st.ała si.e doda tzłożyłam jednoc?eśnie papiery do kuszących ofert.
Wielu epizodów kowym walorem tel!o recitalu.
dwóch uczeln i: do Szkloły Teatral- zupełn ie .nie pamiętam.
Z pers- Współpraca z Henrykiem Alberem,
nej w Warszawie i na Filologie pektywy czasu dochodzę do wnios- Markiem Blizińskim przy niosla m i
Angielska na UW. Gdy dostałam k u, że właśnie te pierwsze kon- ogrom n ą saty s fak cję.
s i ę do Szkoły Teatralnej
wycofa- takt~· z kinem bard zo zawa żyły
- T rudno się dzi w i ć. skor o pałam papiery z filologii. a le żal mi na mo ic h dalsz yc h losach za wodo- n i p iosenka ,,Chłodny upal" k anbylo studiów uniwe1·sy teck ich. Po w ych„.
d v dowała w leci e do rad iowej lis·
la tach wróc :Iam ci'o moic h wc ze ś ty pr zebojów„.
,
n iejszych, humanistvcznych zain- Co sk l oniło µan ią do .śpiewa- 2:\I vślę. że dlatego podobala sie
teresowa11 i rozi:>oczęłam
n11.ukę nia?
sl uchaczorn. bo trafila w czas; h.tym razem na polo'!listyce.
- Tak potoczyło •ię od samego k ie było l a to ub iegłego r ok>u.
- Praktyka dowiodła, że .stud ta początku moje życi• zawod·owe, że . - Gdzie i w czym niożn11. pan i ą,
·p olonistyczne
podjdam z przy- dość dui;n śpiewałam. W Teat r ze obecn ie zobac zy ć?
.
jemn.ością i skończyłam z trudem. Polslkim· ezęsto były
w:vs taw iane
- Najła twiej w .Tea t r ze PolByło to możldwe chyba tylko dzi11- speMa'kle
muzyczne.
Wystarczy skim ~ gram dobrą wróżke w
ki bliskiemu sąsiedztw"U Uniwer- przyf;.oczyć z•naną śpiewogrę Ernes- „Zaczarowanej królewnie'.' - sz.tu•Ytetu i Teatru Polskiego.
BryJ.la l Katarzyny Gertner p t. ce c i e szącej s ię ogromnym powo.- Odnoszę wrażenie, że w tym „Na szkle malowliD.e'', czy „Balladę dzeniem. Ten spektakl dla dz iee t,
ezasie w ięcej
grywała pani w Łe>mzyńskl\"
z · pięk·na muzyk a wyreżyserował Kazimierz Dejmek.
teatrze ani.żeli w t!Qmie.„
Czesława Niemena. Brałam udz ; a ł Jest on t akże autorem najnowszej
- Z peW'tlościa ta'k
było.„
W w tych przed11t&wienłach. Późn iej inscenizacji „Portretu" Sławe>mira
kiedy r02poczęlo awoją działalność Polakie To- _teatrze szczęścia bardziej mi sprzy- zaczęłam śpiewać w
d uec ie
z l\lroźka, w której gram Anabell e.
W1U'Z31Stwo Teatralne. To 1tpołeozne stowarzyszejało niż w tilmie. Gdy przyszłam .Ja.nugzem Zakrzeńskim.
Wspóln :c Poza i vm n i edługo wejdzie na «>do pracy w teatrze
n iemal na- przygotowaliśmy dwa prog r amy k·r any telewi zora dalszy c iag i:>r z~· 
nie wspierało moralnie, i co równie ważne
t:i:chmiast . otrzymałam trzy, cal- poetycko-muzvczne . .Jeden wedl ul( g6d dzielnego Borewicz& :r; ser i ~il t
materialnie, kolejne łódzkie dyrekcje. Wśród
k!!em powazne zastępstwa. .,za Ewę Luisa Aragona pt. „I życie ł mi- „07 - z glo~ s ię". Gram w odc: nłódzk~ch dyrektorów na szczególną uwagę zaBorowik 1 to było - tak
zwane ło.ić t~ sam11 •il po-rą" z muzyka k u
za ty tuło wanym
„Przerwany
1ługu3e Aleksander Zelwerowicz, który w la„dobre wejście" , pófniej otrzymy- Piotra Mossa.. Drugi oparty na urlop".„
tach 1908-1911 uzy.s-kal dla sceny łódzkiej ogólwałam już samodzielne role. Gra- twórczości Ireneusza Iredyńskiego,
_ Dzięk u ję .
nopolski rozgłos. W tym czasie, zgodnie .z cha~am aość duż.o
j11.k n• p-oc'z atku- zatytułowany „Widzenie" z muzy)<a Rozmawiała•
Jącą aktorke, za.rowno w 1ztuk11.ch .Jaoka 8zll'Jygla.
rakterem miasta, powstał także teatr dla publiObydwa progra•
współczesnych jak i w ·repertu11.- my zostały za.rejestrowane
przez IWONA
czności robotniczej Teatr Popularny pod dyrze
,
klasycznym.
z
ultrbiooymi
telewizję.
I
ta~
•ie
chyba
7J9.czelo
.
A~ - , ~
rekcją Andrzeja Mielewskiego {1910-1913).
prz~z• mnie sztukami k>0stiumo- moje śi:>iewanie.
NIEMIEC-AD~~.i:s~
W czasie I wojny a'iwiatowej teatr lódi;ld mimo
wymi. Dram&turgia llli• m11. zbyt
Nagrała
pani
także
dla
telewi•
wielu trudności, nie przerwał swej pracy' I zdo- .; wielu ciekawych post11.ci d:o no- z,j! w!as-ny rec ital „Moja maleńka
był się nawet dzięki Bolesławowi Leśmiario
wJ. kierownikowi_literackiemu w sezonie 1916/17
- na eksperymenty axfystyczne. Po odzyskaniu
zyk I 1tyl. Robią to w pewnym osamotnieniu,
niepodległości opiekł nad sztuką teatralną p.rzenie licząc ani na poklask, ani na szersze zaintejąl żarząd miasta, co jednak nie uwolniło. teatru
resowanie i -zrozumienie, ani tym bardziej na
o~ kłopotów frekwencyjnych 1 fin81I1t'lowych. Powspaniale za,robki. W Lodzi jest ich również kilwiększyła się wm:akże liczba stale działających
koro, niektórzy należą do Związku Kompozytoa.cen dramatyc.Mych. Powstały także pierwsze
rów Polskich, inni do Kola Młodych
zawodowe teatry dla dzieci. Mimo zlej opinii
przy
„nieteatralneg·o miasta" L6dź
ZKP. Pracują zawodowo w· Akademii i średnich
pozyskała
do
wspólpracy najwybitniejt'lzych artystów polskich
szkołach muzycznych. Oto ich nazwiska: Jolanta.
- Aleksandra Zelwerowicza, A~JWlda Szyfmana,
Markowska-Stępień, Barbara Puchalska, Marek
Czeszek, Bogdan Dowlasz, Piotr Grajter, Sławo
Karola Adwentowicza, S~anislawę Wysocką, Leo„Nie trzeba dążyć do odkrywania młodych
na Schillera.
mir Kaczorowski, Adam Manijak, Wiesław Rentalentów w mlodych kompozytorach. Przeciwtowski. Już od paru lat ci reprezentanci najPo roku 194!5 Lódź stała 1i~ teatralną 1tol1cą
nie, należy ich raozej 7.niechęcać, gdyż są oni już
mlodszej generacji lokalnych twórców dają doPolski. Na trwale zapisały się w historii powo, aż nadto liczni w stosunku do miej!C, które się
wody aktywności. Organizują prezentacje włas
jennego teatru przedstawienia Teatru Wojska
im pr.zeznacza".
nych utworów kameralnych, spotkania warsztaPolskiego, Sceny Poetyckiej I Teatru Kameów raczej skirajny pogląd wypowiedział • z
towe, zdobywają coraz częściej nagrody na konralnego Domu Żołnierza. Wprawdzie exodus akgórą 30 lat temu Arthur Honegger, autor dość
kursach kompozytorskich. Stają się więc niepotorów i reżyserów warszawskich pod koniec lat
pesymistycznej w swej wymowie książki „.Jestrzeżenie konkurencją dla generacji średniej
czterdziestych zmienił charakter teatralnej Loi
stem kompozytorem". Jak wi~ać, wyraźne były
11tarszej, co jest zresztą zjawiskiem jak · najbar;
dzi, ale wkrótce zdobyła się ona na
nowe,
już wówczas obawy co do roli, jaką awangardowy
dziej pozytywnym, gdyż sprzyja żywotności ~ .
Jstotne osiągnięcia. Wysta,rczy przypomnieć dziatwórca ma do spełnienia w społeczeńS'twie zobociągłości kultur~ muzycznej w naszym ośrod
łalność Teatru Nowego pod dyrekcji\ Kazimierza
jętniałym na wartoś'ci artystyczne, pogrązającym
ku. Nie stanowią przy tym jakiejś zwartej
Dejmka, powstanie teatru operowego wraz z noI
1ię coraz bardziej w banalnej pop-kulturze. Dzljednolitej grupy czy „szkoły", są bowiem niejedwym gmachem, utrzymanie tię I dalszy rozwój
siaj, choć nikt bynajmniej nie myśli zniechęcać
nakowi pod względem postaw, temperamentów
szkoły teatralnej
o odrębnym i ważnym dla
młodych kompozytorów do zajmowania się łch
1 zainteresowań twórczych.
sztuki widowiskowej charakterze, wreszcie bujdziedziną, to jednak obawy te pozostały.
bo
Cl spośród odbiorców !ztuki, którzy interesuny rozwój teatrów lalkowych.
przeciez trudno powiedzieć, że 1ytuacja muzyki
j~ się nią nie w spol!ób powierzchowny,
lecz
Stulecie &tałej sceny polskiej jest nade wszywspółczesnej zmieniła się przez ten czas,
że
nieco głębszy i nie pozostają obojętni wobec po&tko jubileuszem Teatru lm. Stefana Jaracza. To
awangarda stała się dzieckiem pmez wszystczynań muzycznej awangardy, znają
zapewne
właśnie zespół tego teatru dziedziczy w pierwkich bardziej kochanym i hołubionym. W 27
przynajmniej niektóre z wymienionych
'l.Vyżej
szym rzędzie ,tradycję najdawniejszych łódzkich
n-rze „Pol!ty<ki", w artykule poświęconym sponazwisk: Kompozycji tychże autorów moźna byprzedstawień. To tutaj przy ulicy Cegie1niałecznemu indyferentyzmowi w stosunku do najło w naszym mieście wysłuchać w tralrcie ses.ii
n .e j 63,, obecnie ulicy Stefana Jaracza, znajduje
l!low.szej twórczości muzycznej w naszym kraju,
„Musica Moderna", festiwali „Do-Re-Mi", podsię na3starszy iffiach teatralny w Lodzi, czynPiotr Sarzyński stwierdza nawet trochę prowóczas Dni Muzyki Organowej i Orat.oryjnej, Dni
ll'IY od roku 1909. To jego, dyrektorzy, od Alek·
kacyjnie, iż „111a głowę" jednego awangardoweMuzyki Gitarowej, ponadto w radiu i sporadyl!landra Zelwerowicza do Bogdana Hussakow·
go kompozytora przypada u nu zaledwie dwóch
CJID.ie w filharmonii. Na łamach
„Odgłosów"
skJego nie• ustawali i nie ustają w wysiłkach,
wiemych słuchaczy.
pragniemy tę grup~ kompozytorów przedstawić
aby Lódt uzyskała sukcesy artystyczne na m iaMłodych twórców wuel&ko przybywa. Pojaw najbliższych tygodniach w cyitlu wywiadów.
rę w~lkości miasta.
wiaj!\ się nowi, ewiadomi awego artyatyeznego
:Sędzie to w sumie jakby szkic do autoportretu
powołania i awych Ideałów, decydująey się powstaj~j w Lodzi muzyki.
po •koi\czeni11 .tudlów - na podjęcie nie jakiej•
KULIGOWSKA
chłalalnośel kom«cyjnej, lecz rzete1nyeh poszu.
kiwań arty&tycznych nastawionych na to, by
JANUSZ JANYST
w 1ati.mkacll I fo.rmach inajbar~lej a.mbitmych
wyraeld itleble, ll'Wój cmiY, by maleźć włuny jłsceniczną.

W roku 1877 wstał wzniesiony pierwszy murowany gmach teatralny w Lodzi - „Victoria" (do
niedawna znajdowało się w tym miejscu kino
„Polonia"), ale do utworzenia stałej sceny polskiej doszło dopiero w r. 1888. Jej twórcą był
l,ucjan Kościelecki - recenzent I felietonista
„Dziennika Lódzkiego". Ta pierwsza w wiefon_arodowościowej Lodzi polska gazeta od
swego
powstania w roku 1884 uświadamiała aktorom I
publiczności patriotyczne zadania _I powtnnośc i
teatru.
/
Scena łódzka pozostawała jednak przeds i ę
b iorstwem prywatny m , bezustannie borykając
się z w idmem banli1:-uctwa. Dlatego lak ważną
datą w dziejach teatru łódzkiego jest rok 1903,

Stulecie sceny

_polskiej w Łodzi

ta

Młodzi idą

ANNA

•

'

Zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •
trzymał
w
grodę jury"

Cannes ,;wielką naoraz wiele innych.
Bohaterem nowego utw-O'l'U bę
dzie postać biurokraty, tak samo pełna wyrazu, jak Warłam
Arawidze w „Pokucie". Do zagrania tej roli zaprosz,ony :z.ost•ł ten sam aktor
Awto
Macharadze. „Pokuta" powstała
po filmach „Modlitwa" i „Drzewo poządania".
Wszystkie te
filmy zrealwowane zostały
w
stylu przypowieści moralizatorsko-filozoficznej. Za trylogię tę
poświęconą despotyzmowi reży
ser wyróżniony :został Nagrodą
Leni.nowską w 1988 r.

PROPOZYCJA CIK
\V ramach akcji
„Lato 88"
Centrum Informacji Kulturalnej
w Lodzi
(kawiarnia CIK „W
Piwnicy",
przy ul. Zamenhofa
1/3) przygotowało na okres wakacji, właśnie z myślą o dzieciach i młodzieży, bardzo interesujące propozycje. Otóz w dni
il1i€pa'rzyste w godz. od 16,00 do
19,00 odbywać się tam będą bezplatne projekcje wideo filmów o
tematyce muzycznej, źaś w n iedziele, w godz. 12.00 do 14,00
-:- projekcje bajek dla dzieci.
Warto skorzystać z tej propozycji.

NAGUSY NA START
Wałbrzyskie

To~;atzystwo

Fo-

togra!iCZlll.e b~e organizatorem fiat' zachowało 100noś4 obywapleneru aktu. Dotychczaa do rO'L- teli ;ra~ieckieh.
bierania i po?hWania fotograficy
zaprasmli zwylde pięlme craiewczyny. W tym roku jednak do- NOTOWANIA
s2lli do przekonania, że równi• NA GIEWACB
pięlmie może wyglłldać w fotografii akt męsiki i zapronJM na KSIĄŻKOWYCH
pierw&e dnd lipea na lrl&mek w
Iar•ł
GrpbMS ,,IM~
Książu męskie modele.
Fuehl'el'a" - 2'100 zł; (oema
Ciekawe, cq zapoop0111ych panów z.nęci możliwość pokia.za;nia
mińalna 1200 zł); Erich Fromm
urody 1Wojego ciała c.zy t.eż ho„o s~tuce mYośei" _:_ 1300 zł;
norarium w wysokości 40 tys.
Joseph Heller „Paxa1ra:t 22" jakie pr.zewid~ano M pozowanie.
4500 zl; „Cblrnr1l• kllnlcma I
Doświadczende uczy, że w „rozbieranmach" panie s" odważniej
ctPerac:rJna'' - 111000 zł; John
sze. Czy panowie p~lami" ewoW. Kimball .,Biologia" - 4200
j ą ws.tydJ.iwość? ZobaC'zymy.'
zł; „Biblia w
obrazkach dla
najmłodszych" - 3000 zł;· Wlo„KOLYMN"
dzlmierłl Pucbal1kl , 1 Płaki naW TEATRZE
Hych pól, ł~ t wód" - lBOO
:al; Irena Jakim0Jrle11t „WilkaW TeatrZA im. Komi.aaarł.ewa
ey"
IJO&O zł; Elja Kasan
kiej w Leningradzie r-0zpoctLęly
„MoNercy" - 2000 zl; Janina
się próby „Kołymy",
ostatniej
sztuki
Ignatija
Dworieckiego.
Grabowska „Poukl bursztyn"
Jest to druga wersja teg-0 utwo- 1200 zł; Tadeusz Konwicki
ru. Próby pierwszej rozpoczęły
„Kalendarz i klepsydra"
się w 1962 r.,
jednak musiano
1100 zl: „Atlu •wiata" (duzy)
je wkrótce przerwa~. Tę .,kronikę heroiczną''. jak to określał .
- HIOO(l 7Jł.
napisał
w oparciu
o własne
przezycia, bowiem spędził w obozie na Kołymie lata 1940-1947.
Główna idea sztuki zamyka 1i41
w stwierdzeniu, że w tych nie~
ludzkich warunkach
tysiące o-
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.Fraszki
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RYSZARD DOROBA
JtADA
chcHz prowadzi~ okrę't,
bien busolę. ni• mI'bokiręt.
Jeśli

Uił.ONY

Kie.dy chodziu pl"().sto,
w1ozy11tlkim jest to miłe,
gdy się lcl&nia.sz jednym,
drugim wypniesz tyłe<k,
GŁOS

CMY
Lee"
za by1e •wtec11 .

RODOWOD
Jeno z

1 aoli ani 1 roH,

tęgich

alkohol!.

ZMUNA

Gdy sie zmieniło wkoło "WUy11tko,
on zmienił tylko stanowisko.
CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI

Homo homini
J1t>k może, to świni.
(Praszki pocbod- s tomiku R.yszarda Doroby
Bfoba", W7tf. Ł6dnle 196!)

Jłł. .,Łeehłanłe

,

Kr 'ka
ROZSTRZ\'.GNIĘTY ZOSTAL KONKURS
LITERACKI, zorganizowany przez Centrum

Ji.ultu~y Młodych

w

Łodzi,

pod nazwą „Debiuty 1988 ' '. Jury przewodnicz; t
Grzegorz Gazda. Na konkurs zgłoszono 51 pr'ac
a całego kraju.
W dziedzinie poezji I nagrodę otrzymał
Bogdan, Grabowski (Gorzów Wlkp.), Il Grażyna Woźniak (Ruda Sląska), IIl Grzegorz Luterek (Poznań). Wśród wyrótnionych
.znalazła się Anna Zygadlewicz z LOdzl.
W dziedzinie prozy (I nagrody nie przyznano)
- n nagrodę otrzymał Wojciech Kl\dziela
:a Lodzi.
Wśród wyróżnionych zn<1Jeźli się Jacek Glęhskl
Andrzej Górecki (Obaj .z naszego miasta).

•••

TADEUSZ DREWNOWSKI zostal kolejnym
laureatem Warszawskiej PREMIERY LITERACKIEJ, .
Wyró:!:nlen!e to przypadło mu w udzia le
za wybór i opracowanie „Dzienników Marii
Dąbrowskiej''.

•• •

NA BO-LECIE URODZIN ERYK LIPIŃ'SKI
przygotował w Muzeum Karykatury w Warszawie
. przeglądową wystawę swo.jego dorobku twórczego
-

,,Eryk 80''.

_Artysta wyz~al. że niczego z poprzednich lat
nie ukrywa - „nllwet karykatury Tity z siekierą".

•••

KRZYSZ~OF

ZANUSSI, w wywiadzie Udzielon ym
„K1u·1erow1 Potsklemu", powiedział m.in.: „w tej
chw1ll nie ekonomia jest dla nas niebezpieczna
lecz stan ducha publiczności, która w mniejszym
stop.nil! s~uka w klnie refleksji, w wii:Jcszym
nat<Jmiast rozrywki. Wobec pewnego zmęczenia
:!:yciem f jego warunkami ludzie stall się
kulturalnie mniej ambitni. Lata 80. są złym
czasem dla naszej kultury, co wynika z ogólnej
frustracji I mało twórczej postawy wobec ży ci a.,
w laklej się nasze społec zeństwo znala Zł o".

• • •

HER;VE BAZIN, trancuskl pisarz autor „żmii
w g:u-scl" wyznał, iż w czasie pobytu w Polsce

napisał przedostatni rozdział swojej najnowszej
pow;dcl - „Północnego demona".
Jak powiedział :„Jest' to rzecz o ludziach tzw.
trzeciego wieku (.„). Mam obecnie 78 lat. a w i ęc
.iestem w trzecim wl~ku. I tacy ludzie są ,
bohaterami mo;JeJ. na.mowszej kil!lżkl. Czy motyw
Fausta? Oczyw1śc1e . wszak Faust jest negacją
starzenia się. Ale ten Faust z mojej powieści
Jest taki trochę źbanallzowan y. To Faust
z naszego codziennego tyci&.

•• •

.w TALLINIE (stolicy Estońskiej SRRl powstało
pierwsze w ZSRR Towarzystwo Kultury
żydowskiej. W republlce tej zamieszkuje ok. 5 ty1.
obywatel! r&dzlecklch narodowości tydowsklej.

• • •

W TEA'TRZE Il\l. STA."fISLAWSKIEGO
W MOSk.WIE odbyła się premiera „Tanga"
llławomtra Mrożka, w retyseril Macieja Englerta.

•••
MAGRO.DĘ POLSKIEJ SEKCJI SWIATOWEJ
ltADY KSIĄŻKI 1>LA MLODYCH llBBV)
przyznaną

po r&z pierwszy, otrzymał
za „Opowieść o

Władysław Kopaliński

powSZednic'h".

rzęczach

•• •

W DYSKUSJI O STOSUNJCACH
POLSKO-RADZIECKICH DZISIAJ, podczas
odbytego for.um na lamach „życia Warszawy;•
(nr 158 z 8 hpca br.) współprzewodniczący
ze strony Polskiej wspólnej komisji historyków
polskich i radzieckich - prof. Jarema Maciszewski
ro.In. powiedział: „nie po to zostllla powołana
komisja I nie po to zadajemy sobi{l ogromny trud,
aby sprawę znowu zamazać czy rozmazać
Deklaracja Jaruzelski - Gorbaczow nadaia
problemom historycznym wysoką rangę, zgodnie
zresztą z odczuciem szerokich mas. („.). Jesteśmy
bardzo bliscy pełnego wyjaśnienia problemu losu
ludności polskiej w latach 1939-19łl. zwłaszcza
ptobl~mu deport&cji. Dalej. problemu Josu 'żołnier zy,
podoficerów I oficerów Wojska Polskiego
internowanyCh w 1839 r. To się oczywiście łączy
z koniecznością dogłębnego ostatecznego
wyjaśnienia lrntyńskiej zbrodni, jak t losu
internowanych w obozach w Starobiełslrn
I Ostaszkowie".

•• •

1'f.•
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NA PUSZCZY

Wołającego głos na puszczy
ludziom prawd tycia nie wyłus2lCzy.

On nie

Fot. Z. Naricrowafl9

„l!ITRZ'ALEM W DZIBSJĄTKĘ" okre«Uł
„Przegll\d Tygodniowy" ukazanie się
1v pr.zededniu przybycia do Polski ś w i atowej
sławy r_eżysera filmowego, Bernardo Bertolucciego
(twórcy nagrodzonego kilkoma Oscarami
„Ostatniego cesarza") - książki .,Bylem ost•tmm
cesarzem Chin" (pierwszy tomJ. Opublikowało
ll!· Wydaw.nictwo Łódzkie w serii „Biografii
mezwykłych" (nakład 100 t ys egz.).
Na pewno zniknie ona błyskawicznie z pólek
k1 ii:garskich ! Co znaczy dobre rozeznanie
k1ięgarskiego rynku I

•• •
W 'WARSZAWIE !\USS MOSKWY,
Masza Kalinina. wyjawiła, it teraz po
pomyślnym zdaniu matury (na Platkę) pomog1y jej w tym korepetycje) zamierza
GOSZCZĄCA

stud!ować iberystykę (Ukończyła szkołę
hiszpańskim fęzyklem wykładowym).
Do wyborów miss stanęła. ponieważ pragnie
!'Odróżować. Było ID Jedno z fel marzeń.
Ojciec Maszv obrus zy ł sle na pytanie
dziennikarki. czy zgodzilby s ię na oozowani•
jej do aktów. Uwa:tam - odpowiedział - te

z

pytanie jest niestosowne".

Opracował:

JAK

•
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lłepnitfllsłah uc ade w 2 połowłe lał

1

tniydziestyeh bardm osła.bity armię
radmeck11. O„liezenia gerierała-lejtnaaita
A. T.odorskiego s-ą wstrząsające. Spośród
· pięciu maTSzałków zginęło trzech (M.
Tuchaczewski, A. Jego.row, W. Blucher),
spośród pięciu dowódców pierwszej'
rangi - . trzech, dziesięciu dowódców
a:rmii drugiej .rangi - wszyscy,
pięćdziesięciu siedmiu dowódców korrpusu
- p1ęćdziesięciu, stu osiemdziesięciu
· sze~ciu dowódcó.w dywizji - stu
pięćdziesięciu czterech, czterystu
pięćdzi~ięciu sześciu pułkowników czterystu jeden, spośród s·zesinastu' .
komisa-rzy wojskowych pierwszej l
drugiej rangi na szczeblu a.rmii wszyscy, dwudziestu ośmiu komisarzy
korpusu - dwudziestu pięciu,
sześćdziesięciu czterech komis-arzy
dywizjt - pięćdziesięciu ośmiu.
·
(„Ogonio~". 26/1987, s. 6)
Generał armii Aleksa:nder Wasilewicz
Gorbatow (ur. ~ marca 1891 r.) przed
wojną dowodził dyrwizją. W październiku

Najwdęce,j jednak astanaw~łem ... aad ~
aami ,krąju, „Gdyby - myślałem - ar~t~
wa.no tylko mnie, byłaby to moja osobista tragedia. Ale a.resztowano przecież tylu ofiarnych
·i odpowiedzialnych pracown,ików wązelkich
specjalności. TÓ już jest tragedia całego narodu". Przekonany, że wybuch wojny jest bliski
i nieunikniony, myślałem o tym, jak poprowadzą działania wojenne nowi dowódcy, nie mający jeszcze doświadczenia b.ojowego~ mianowani dopiero co na wysokie stanowiska. Bę
l
nle.wątpltiwie ludzie uczciwi, odważ.ni
dą to
oddaini ojczyźnie, ale dywizją dowodzić będzie
przę<:iet wczorajszy ·dowódca batalionu, korpusem - dowódca pułku, armią zaś i frnntem
-· w najlepszym wypadku dowqdca dywizji
lub Jego zastępca... Ileż poniesiemy zbędnych
strat i. klęsk! Ileż kraj będzie musiał prze~
·
cierpieć z tego powodu!
I znowu zjawiło się przeklęte pytanie:. więc
co ·się właściwlie stało? Na to pyta:nie nie u.·
miałem znaleźć odpowiedzi...
Kryffiinalnych w naszym obozie bylo równie
dużo, jak i w Maldiaku. Pracowali niewiele,
ale żyli dostatnio. Jeden z tych osobników od
mu sprzedał
dawińa nagabywał mnie„ abym
swą wełnianą bluzę. Byl to starosta któregoś
~ll "namiotów, otrzymywał więc i dzie1il chleb
;pomiędzy .w-ięmiów, toteż zaw:3ze · miewał sporo „nadprogramowych" porcji. . Pewnego razu
którym zawiadaotrzymałem od żony list, w
~ miala mni,, że wysla1a ml p:zesylk~: !>luzę,
r.spodnte, biel!mę i buty, a takze suchą kielba~
sę. Pokazałem te-n list „urkowli" i powied:zialemt
- Bluzy, kt'órą, mam na ll'Obde, nie moH
aprzedać, ale sprzedam ci tę, którą, otrzymam,
pod warunkiem, że będziesz mnie :ma.opatrywał
lw dodatk!olw14 porcję chleba.
~ - Dobrze, będę C!i dawał porcje po ~śĆMt
odpo'Wl!edzlal l mun•
.Jratnów ddennie, .przY'71na~ ite ,uczoi:wiie wypelin!al ·~ obiefm4•
eę . .
'" - Z dośwladozeft!i• W'ledzlałem jednak, te pa°""
kil _odzł~e nie dochodzt\ w calośCil - ząw•
sze otrzymywałem nie te rzeczy, o których pt.
·eala żona - niekitórych zaś przesyłek w CłiÓ•
le· nie otrzYm.iwałem. Obawiałem s:Ję, te ł
tym razem ·tak będzie I że niedługo będ• ~ilł.
było
ciesztł dodatkową racją chleba. ·'.l'rzeba
:z;awczasu sz.ukać jakiejś lżejszej pracy. Dzięki
pomocy więinia M. M. Goriewa, który .zarzą
z ·tego
dzał częścią warsztatów i cieszył się
powodu pew.ńym autorytetem ·u władz obozowych, zostałem. przyd2lielony · do rąbania drew
i g;rzania wody w kotle. Pracy tej moglem
zamsprostać, zwłaszcza. że odbywała się w
llmiętym, ciepłym pomieszczeniu.
W pobliżu kotła z wrzątkiem znajdował się
pracowyc;lział gospodarczy obozu, w którym
były
1wa~ jako buchalter niejakii I. Jegorow,
'urzędnik finansowy z Jarosławla; zapoznałem
się z nim bli~j i zaproponowałem, że będę
miałem
zamiatał 1 sprzątał jego .kancelarię nadzieję, Iż otrzymam za to dodatko,wy kawa- •
lek chleba. Jegorow zgodził się i nie żałował
tego. Ja również się nie ;i;awiopłem: zmiatająa
ze stołów okiruchy, skórki, a czasem i kawał
ki chleba -~o 2 swojej torby, moglem tE'.raz. w.
pewny,m przynaj_mniej stopniu zaspokoić gród':
Niedaleko ·mie~sca mojej pracy mieścify si• ·
piwnice z kar.tpflami, marchewką i cebulą, któ..1
rymi również zarządzał ' Jegor·ow. Pracowawszystldego nauczy!)
ł.em także i tutaj (glód
pomagając przebierać warzywa. Ponieważ zęby
mi się chwiały i nie mogłem gryźć aurowycn
kartofli i marchewki, zmajstrowałem sobie tarkę: znalazłem kawałek białej blachy i gwoź·
dziem p;rzebilem w niej dziurki. Teraz •mow szałasie
Hśmy zapas d1·ew l rozpaliliśmy
głem . jeść surówe jarzj"!ly, zęby moje wzmocognisko,. ażeby dym powypęd:ial chmary komaniły się I z nóg zaczęła schodzić opuchlizna.
rów i mtiszek. Następnie zarzuciliśmy podartą
Moglem nawet po trochu pomagać moim tosieć do 1trumlenia i rozłożyliśmy się na nocwarzyszom obozowym, między innymi ·Logino.
leg.
wowi.
Wczesnym rankiem e>budziło mnie parskanie
W jednym z listów żona pisała mi, · żebym
konia. Przypuszczając, źe koń opędza się od
jest zdrowa, otrzymała
był o .nią· spokojny muszek, zasnąłem znowu. Spałem jednak niepraw fabryce łatwą i dobrze p~atną robotę, z
z. szałasu, stwiet·długo, a kiedy wyszedłem
cą już się. oswoila, kierownictwo i koledzy, są
ktore
dziłem brak trzech bochenków chleba,
z niej zadowoleni. (W rzeczywistości, jak się
straciliśmy w ten sposób od·
leżały .w wozie potem dowiedziałem,: wszystko to było zmyślo
razu trzy czwarte naszych zap,a sów ... Ślady ne- nie miała wówczas żadnej pracy). Mimo
prowadziły. od wozu do gęst
zmięta trawa to ·postanowiła przyjechać do Magadanu, aby
winy leśnej. Pod samylń lasem na mocno p'r zytutaj· poszukać pracy i być bllźej mnie. Już
diaszonej trawie widniafo pełno okruchów. Kto
jej nawet obiecano przepustkę.
tu był? Z ,początku prŻypuszazałem, że to zbienapisałem
Przestraszyłem się. Natychmiast
gli więźniowie, ale ujrzałem też świeży pomiot
do żony dwa· li'sty prawie jednakowej treści:
Zbudziwszy towarzyszy,
jakiegoś zwierzęcia.
wysłałem jeden, .a po siedmiu dniach drugi w
opowiedzlałerri im o tym, co się stało. Natych·
nadziei, · że któryś z .nich dojdzie. Napisałem,
miast odgadli, źe są to figle Michała Iwanoże ,jestem ogromnie rad, iż pracuje, ale katewicza Toptygina. ('rak w rosyjskicl1 bajkach
gorycznie sprzeciWiłem• się jej przyjazdowi dp
P,rzyp.
ludowyeh nazywają niedźwiedzia
Magadanu, i zmyślając z kolei, zawiadomiłem
Moi towarzysze, martwili się tym,
-tłum.).
ją, że wyjeżdżam do daleko położonej lmpaLnl. · .
co będziemy jedli przez cały tydzień,
· Przekonywałem ją - i w pewnym ~nsie byo czymś innym: Toptygin zjadł
I ja myślałem
dobra mojej i;prawy
ła to _prawda _,. że dla
dziś dobre śniadanie, teraz zna już adres ·r z
jest, aby znajdowała się w pobliważniejsze
pewnością przyjdzie tu także jutro; nie znażu· Moskwy.
do naszego
zabrać
lazłszy chleba, może się
Kiedy · nareszcie trochę się poprawiłem i
ko.nia, a potem i do nas.
nabrałem sił, nastąpiło krótkie, lato kołymskie.
Humory .nam się popęuly. Ale cóż robić,
- pragną
Ludzi - i chorych, i zdrowych
trzeba się było zabrać do roboty. Poszedłem
cych ,zająć moje przytl!lne miejsce przy kotle
do ·strumienia po wodę' i po dr-0dze zajvzalem
z wrzątkiem, -było bardzo wielu, Toteż, .kiedy
do sieci. Jakże się ucieszyłem: w Siieci pełno
zaczęto werbować więźniów do pracy w gospobyły ryb, różnych odmian loso'.Sia. Na mój radarstwach rybnych, zapisałem się jako jeden :t
dosny okrzyli: przybiegli towarzysze i razem
pierwszych. Po tygocfoiu pożegnawszy się z
Ryby zabraliśmy,
· wyciągnęliśmy eięźką sieć.
przyjaci6l:mi żnalazłem się we wsi Ota, leżącęj
a sieć zarzuciliśmy ponownie.
nad· brzegiem morza. -Tam spotkałem swego
najedliśmy
śniadanie,
Mieliśmy doskonałe
kolegę, bylego dowódcę 28 dywizji . kawalerii
zupa
była
się do !yta. Szczególnie smaczna
Fiodorowa, który pracował. jak niegdyś jego.
rybna, 'w której zamiast kaszy, pływała ikra.
ojciec, jako kowal. Uścisnęliśmy się, pocałowali
Chleba nawet nie tknęliśmy. Po obfitym śnia
l opowiedzieliśmy sobie o tym, cośmy· przeszli.
daniu zabraliiśmy się do roboty już w lepszym
W óle nie było źle, panowała tam większa
nastroju. Pogoda nam również sprzyjała, toteż
swoboda, •vięźniowie mogli się swoboqnie poru- ,
zapomnieliśmy o niebezpiecznym sąsi~dzie.
widywałem
szać na· terenie wsi, toteż często
Do moich obowiązków należało kucharzowa·
'Fiodorowa.
nie, doglądanie kQlhia i wyszukiwanie odpowie:..
Po kilku dniach kierownictwo wezwało nas,
· ·
dnich miejsc do koszenia.
al:)yśmy Hię tgłaszali ochotniczo. na miesięczny
. Następnego dnia o świcie znowu zbudził
wyiaźd do tajfł:i, gdzie trzeba by\o kosić tramnte koń. Chrapał i bił kopytami o ziemię. Z·
we. Nie namyślając się wiele, zglosilem się od
trudem dobudziwszy moich .młodyc;h towa..:
razu.
rzyszy wyskoczyłem z szałasu i ujrzałem nietlź..,
ja i trzej „urkowie".,
,Było naś czterecp wiedzia. ·Na tylnych łapach pospies,znie sunął
Otrzvmaliśmy kosy. grabie. pr7.yrząd''· do klew s~ronę lasu, przednimi zaś przyciskał do
piersi worek z otrębami.
nan i<t kos i żvwność 11a tydzieil - <'hleb, kaszę
Często odwracał się w naszą stronę. Zoba·
! sól - a . także podartą sieć. Wszystko to uczywszy mrrie, zatrzymał się, zwrócił pysk w
lo ż vli ~ nw na wnzie· i ruszv.li~mv la>'Pm w gńre
moją stronę i ostrożnie, jak gdyby w obawie,
neki Oly, "'zd!uż . je~ brzegów. Po dwóch
może wysypać zawartość worka; postawił
że
dni<J.ch znaleźliśmy wielką polane. na ktqrej
go na ziemi; ale wórek upadł. Stojąc na tylnych
rosla gesta trawa, i tu postanowiliśmy się załapa<:h, miś prze~tępował z nogi na nogę. Nie
t.r?vmać. Zbudowaliśmy z gałęzi szałas, pokrywiedzialen::i, c;:y - złapany na go.rącym uc;zynliśmy go skoszo.ną trawą, w pobliżu , szalasu
ku . . chce m.nie w ten sposób przeprosić;. czy
przygotowaurz~dziliśmy zagrodę dla konia,

dowódcą Nadbałtyckiego Okręgu

Wojskowego (1954-58), a naslęJ?nie
wc-jsk&wym inspekto.rem i doradcą.
Jego wspomnienia pt. „Lata pokoju l
wojny" °'publiko\vało w niewielkim
nakładzie (10 tys. e~zemplarzy)
wydawnictwo MON. Drukujemy
piąt,y rnzdział pt. „Tak było"~ Mamy
nadzieję, że autentyczna relacja gen.
A. ·w. GGrba.towa zainteresuje naszych
Czytelników.
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wystających koMach po!fo~Cłi, b,ł barc12'

1938. :!'.został areszt0wany, a w maju
1939 r. niewinnie skaza·ny na 15. lat
więzienia plus 5 lat pozbawienia pra'"
obywatelskich. Od lipca 1939 r. do
sierpnia 1940 r. przebywał w obozach
pracy koło Magadanu w Kołymskim
Kraju.
Podczas wojny do-wodził 3 atmią w
bitwie pod Kurskiem, walkach na tereflie
Białorusi, Polski i Prus Wschodnich.
W kwietniu 1945 r. otrzymał tytuł
Boha.tera Związku Radzieckiego. Po
wojnie był komendantem Berlina,
dowódcą wojsk powiefrzno-desantowych,

ozdział_ . V
·n
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zt mną walką na pięści. Usły
szawszy mój krz-yk, .z szałasu wyskoczyli moi
tow;i.rzysze. Zawołałem: „Weź,cie choćby kosy
do ręki!". Dwaj z nich poszli po kosy wiszące
-w szcfłasie, a trzeci (najmłodszy) podniósł. ka-·
mień i rzucił nim w niedźwiedzia .. Kamień głu
cho ·uderzył w brzuch dwumetrowego złodzie
jaszka. Niedżwiedź jakby się obraził - odwrócił się, opuścił na cztery łapy i powoli powlókł
.się do lasu 'fCiąź oglądając się na nas. Robiliśmy wyrzuty koledze, że rzucił !kamień, ale w
odpowiedzi usłyszeliśmy:
- Kto wie, co by się stało, gdybym· tego
nie uczynił!
Tak zakończyła aię .nasza. pierwsza znajomość i Toptyginem.
zobaczyć
przyjemność
Tegoż dnia miałem
jego małżonkę i dziadki. Przygotowałem obiad
z· ryb i poszedłem trochę do lasu na czarne
jagody, których tu było pełno. Nagle, w od~
ległości jakichś dwustu metrów. ujrzałem niedź
wiedzicę pluskającą się w strumieniu z synkiem czy córeczką. Druga latorośl sied.ziała na
brzegu . i mrużyła ślepia· patrząc w słofa:e.
Niedźwiedzica wypchnęła .na brzeg kąpiącego
się niedźwiadka, a do wody zapędziła. drugiego,
pchając go pyskiem. Umyła go starannie, patena wszyscy troje U?iedli na br'zegu, żeby się
wysuszyć .. Nagle niedźwiedzica podniosła pysk
w górę wietrząc coś w powietrzu i rozglądając
slę dokoła, następnie miła rodzinka . p.odniosła
Stojąc za.
się i p6woU odeszła w głąb- lasu.
krzakami patrzyłem na to wszyst'll:o, z-apom- ,
niawszy nawet o strachu. Ęardzo żałowałem,
tej rocjzi•n nej
że moi t·owarzJsze nie. widzieli
idylli.
Po raz trzeci spotkałem niedźwiedzia .czwartego dnia. Szedłem lasem w poszuki'\v:aniu nowych miejsc do koszenia i co chwila pochylałem się, aby skubnąć jagódkę. Nagle doszedł
dmie chrzęst gałęzi i z przeraźeniem ujrzaniedź
łem idącego w odległości stu metrów
wiedzia, który bardzo przypominał mojego pierwszego znajomego. Na mój widok niedźwiedź
też rozpocząć

zatrzymał się. Muszę się przyznać, że drżałem
ze strachu. Niedźwiedź prawdo.podobnie poznał

mnie róWnież, ale czuł się tu widać dość pewńie jako go~p-0darz lasu, toteż po chwili poszedł dalej .. Możliwe, ie odczuł mó.j przestrach
i zadowolił się tym, chcąc w ten sposób okazać, że nie -ma wobec mnie wrogich zamiarów„.
Więcej już nasi leśni gospodarze nie odwiedzali nas.
którzy pracowali
Spośród trzech ·„urków",
-razem ze mną, dwaj byli to zatwardziali przejeszcze zupełnie młody
stępcy, trzeci zaś chłopiec, miał może dv,vadzieś<:ia dwa lata, nie
więcej. Po robocie siadywaliśmy zwykle w szałasie podtrz:ymując ogień i gadając o różnych
rzeczach.
· „ ~aj,tarszy - Aleksy, niewielkiego wzrostlJ
szeroki w _r.amlonach, Q . brzyd!kiej. twarzy .

i

silny. Nazywano go .Obrzynkiem; na lewej . r.ę~
ce bowiem brakowało m.u trzech palców. Był
ponury · i mało rozmowny. Pewnego razu :a
swoim:
trudem wydusił z 'siebie: „Mam na
koncie dwa ·wielkie napady r;abunkowe:. pierw-.
szy z jednym zabójstwem, drugi - z trzema". A kiedy go zapytał-em', gdzie stracił.
trzy palce, uśmiechn(łł się tylko i popatrzył na
swych towarzyszy.
my
- Opowiedz, opowiedz mu, Aleksy,
jeszcze raz· posluchamy - rzekł młodszy.,
- A właśnie, że opowiem, a jeszcze wcześ4
niej. Grałeqi w k,ąrty i przegrywałem. Nie mialem już więcei pieniędzy, postawiłem więc ·na
nie mój, oczywiście, ale te~
kartę garnitur który miał na sobie dopiero co przybyły „pali·
tyczny", Przegrałem. Chciałem zabrae garnitur
w nocy, kiedy nowicjusz pójdzie spać i zdejmie
go. Temu, który wygrał, miałem go oddać przea
ósmą r;mo. Ale zabrać garnituru nie· zdążyłem,
gdyż „politycznego" tego samego dnia przenies1orio go innego' obozu. A więc dług nie ZOl!itai
zaplacony. Zebrała się z tego powodu nasza rada starszych, aby wyznaczyć mi karę. Oskarży
ciel zażądał, aby mnie pozbawić pięciu palców
dwa palce.
Rada zaproponowała
lewej ręki.
Targ w targ i zgodzono się na trzy. ·
Położyłem rękę na stole, oskarżyciel wziął la•
trzy
cllę ± pięciu uderzeniami zmiażdżył mi
palce.
O wszystkim tym Obrzynek. opowiadał z tirń..;
ną krwią. Nie bylo w·ątpliwości, że to· wszystko
..
·.
prawda. A na zakoń·czenie dodał:
·- My teź mamy s~oje prawa,· moźe nawet
mocniejsze niż wasze. Zawinilem wobec kole•
gów ·i musialem ponieść karę.
Drugiego „urka", .imieniem Borys, .nazywąno •
Karierowiczem. Przydomek ten otrzyinal w jednym z obozów położonych na północy za tt>, że
udawal wybitnego bandytę, mającego na sumieniu sześć zabójstw i pięć wielkich napadów rabunkowych. Uwierzono mu i wyznaczono star- ~
O•
władzę,
sprawował
Blisko rok
szym.
trzymywal datki i żyt nie gorzej niż na wol_.
od .nowo
I oto- nagle dowiedziano· się
ności.
przybyłych, że wcale nie .jest tym,_ za kogo się
podaje, tylko. zwykłym złodziejaszkiem. Wówczas.. zdjęto gp x trzaskiem ze stanowi.ska staros•
ty i nadano ' przydomek: „Karierowicza" „.
nazywał się Wasia, na
Trzeei, najmłodszy,
przydomek jeszcze sobie nie zarobil. Dzieje 'jego
są takie: jako dziecko stracił matkę, ojca zaś
na Ukrainie powiesili biali; wychowywał się u
ciotki, następnie uciekł od niej, był „bezdom~
ny", dostał 'się pod wpływ „takich jak ci" wskazal palcem na siedzących obok „przyjaciół". Razem z nimi brał udział w napadzie na
kasę oszczędności. Z początku schwytano jednego, a potem pozostałych. Sąd skazał go na dwanaście lat i odbycie !;:ary nad Kołymą.
- A wszystko to się stało dlatego - tluma·
czyl Wasia - że nie miatem· rodziców i uciekłem od ciotki. Ogromnie żałował tego, co uczy- ·
nB, i sam i;iebie potępiał. Wierzyłem w szczerość Wasi i J:>ardzo mu współczułem. Pracował
dobrze i uczciwie. Mnie nazY'val „ojczulkiem".
Kiedy zostawaliśmy sami, starałem się wzbudzić
w niin przekonanie, że jeśli, się będzie dobrze
na pewno wyjdzie na,
sprawowa! w obozie,
• \yolność,„~aldr?Y rodzinę i je)>zcze będzie szcz...1'1.§:, , liwy; starale+n si, g;9 cQ.ronić.od "'R1YW6.'!~r&1łi
r~ynka i Kąrierówl.cza. , _Qpowiątjałem -mu-. o.
wielkośd, sprawiedliwości i humanitaryzmie na.,.
_szej partii. Wtedy zapytał:
- A za co wy, ojczulku; dostaliście i;ię tutaj?,
.
·· ,
- Żli, ludzie mnie oszkalowali.
Zrozumiał to I uwlerzył mi.
Towarzys4e niedoli prosili więc, żebym opo,;
wiadal jeszcze, i to ze wszystkimi szczegółami.
zadawali
z zainteresowaniem,
Słuchali mnie
wiele pytań, potem z zapałem komentowali moje decyzje I postępki oraz postępki innych ludzi.
Wasia mówil ze smutktem: jak dobi'ze jest WY"'
chowywać się w rodzinie, mieć rodziców, niech
nawet będą biedni, a ojdec surowy. Ku memu
zdziwieniu Karierowicz w większóści wypadk\'iw
podzielał je~o opinię. Obrzynek rzadko wtrącał
się do nasz:i'ch rozmów, ale kiedy zaczęto mó/
wić o moim dzieciństwie, za.mruczał: ;,Tyle pr·a:cy i takie marne żyCie ! Nie, wolę już siedzieć
że pod
Mimo to zauważyłem,
w v.lięzieniu'~.
nawet spojrzenie
wpływem moich opowiadań
Obrzynka łagodniało. Kiedy zaś doszedłem do·
momentu aresztowania, rzekł niespod~ianie: .
-'" Ja bym chyba tet się zgodził na· takie ży.;
·
cle jak wasze; Aleksandrze Wasilewiczu.
w końcu trzeciego tygodnia przY-wieziono nam
chleb, kaszę, sóJ. i otręby<. Człowiek,
żywność 1.-tóry je przywiózł, sprawdził i pochwalił naszą
pracę, zapisał wsżystko i przekazal· nam zadanie
.
na następne dwa tygo;Inie.
Chleb, który przywiózł, był zupełnie wilgotny
' i nie nadawiił się do jedzenia. Oburzeni, zażą
daliśmy, aby odwiózł. chleb z powrotem i pokazal komu trzeba. Przybyły woźnJca wziąl mnie
na stronę, powiedział kilka słów o warunkach
obozowych i dodał:
' - Ze tamci trzej się gorączkują, to riic dziwnego. Czego moźna oq nich wymagać? Ale wy
tu jesteście z piećdziesiąteg~ ósmego paragrafu,
mogą uznać za. bunt, nieposłu
Wasz protest
szeńst!wo i podburzanie, a ·za to wlepią wam
1
dodatkowo pięć, a może i dziesięć lat. Sam widzę, że tego chleba· nie można jeść; ale. innego
teraz wam nie przyślą, i tak musicie .czekać
cały tydzień. Przyjmijcie więc ten chleb i nie
zmuszajcie mnie do wypełniania bardzo przykrej dla mnie misji - przeciez jestem takitn
·
samym więźniem, jak i wy.
nie
w źaden sposób
Ale moi towarzysze
chcieli. przyjąć chleba i okropnie klęli. W końcu.
woźnica zmuszony by! za~rać _chleb ż powrotem. Podarowaliśmy mu cztery duże ryby.
_ Przez kilka następnych dni dręczyla mnie
myśl, co nam grozi za zwrot chleba? Pod.zleli•
lem się tymi obawami z resztą więźniów.
A cóż my z tym mamy wspólnego?
rzekł jeden z „urków" .(nie pamiętam który)
t<.~go chleba·
nie chciał
To dowódca dywizji
'
·
myś_my już gor~zy jadali...
Teraz dopiero zrozumiałem; jak -sluszń.e byty
·
ostrzeżenia woźni,cy.

C.D.N.
Tłt:llla czyi:

STEFAN KLONOWSKI

- •.
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„Azyl polityczny" -- nowa k~iążka Andrzeja BryelaQ.
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na,

ył.

Idzi•
indziej,
znaczy
być
kimś innym.
Nikt
na ogół
nie jest
zadowolony • siebie do teao sto,pto

by świadomie
mozli:wość
zmian.

()drzucić

Dlatego
wielu ludzi pragnie
zmienić
miejsu pobytu, sprawdzić się
iw nowym miejscu,
rozpocząć
nowe życie. Takie pragnienia
•Il prawem człowieka, i każdy
system, drukujący w słowni)taeh pojęcia „wolność" i „demtllkiracja", powjnien so.stawić
ezklwiekowi wolną, rękę w wyboru miejsca zamies?Jklanllia..
Czamy
obywatel Nigerii
niezbyt;
chętnie~ przeniósłby
•i• w olwlice
podbiegunowe,
do krainy Eskimosów, · ale ten
sa.m Nigeryjczylk, ~grożony
śmiel'oilł, g,łodową li UW{lgą rOiZ:riatrzyłby taklł, propozycję. Po'lacy nie byli i nie są, zagroże
' n4 .tmier~ 1łodow1l, a jednak
opueczają, kraj przy czym
łtietun p6łnocny rtie
wchod:Li
w 11achubę, poniewat łam It'l.0tirJ.a lilł dM<>bi~ jedynie !110,0,
~Wliomgo wlunymi
ręika.
.... WyijeildMlrry do '11:.t'aln

l!a-

czyźnj.e, rozlazlokl 1 lmlsbw:a,
oboj~oścl. utzędników, sprze-

dawców i wykollaJWców. Polak
po d(Łjesięcioletnim 5tażu
w
normalnym świecie może 1tać
się nauczyciel~""<l dużtlj
gromady ro.daków, ich majstl:em,
przewodnikiem i nadzorcą. W
każdej dzie~i• życia i pi·oduk:cji.
W.iem, i• te sł~wa wzbudz~
S!p1·zeciw, oparty na okrzyku
„albośtny to
jacy-tacy",
ale
to nie
dla mnie r.naczenia. Znam te tanie oburzenia,
dawalem im wyraz w „Rapo;rcie z Monachium" dwadzieścia
la.t temu. N_.cjonalizm :i:awsze
wyruta z kompleksów, z poczucia słabości.
Nacjonalizm
należy do przeszłości,
spełnił
swoją rolę
już
dawno, rolę
nad~mą .tłumom przez
politykierów ew10pejskich w latach
końcowych ubiegłego stulecia i
w pierwszej połowie naszeg,o
Wieku.
Mo:Mla sitt oburzać na dziliej~ epokę
pienia,dza, ale
nie ma, jak di>tąd, l&pszego
wymiernika ludzkie.1 aprawnośei n!l masowym rytlku,
nit
pieni~d'Z. Gdyby Polaey ~ot-ra-

ma

widl!:ę

próbę
llpot.eozowani•a
tych samych idiotów, od których za wszelką cenę starałem

iiię odjechać.
Ale patrzę
waż czas i

neulll:alnie, ponieżycie
oddalily
mnie od kw·nika
Józióy.r i
M~ń . . Jeżeli
mam do kogoś
sympatię, to do tych,
którzy
:i:
Jó11iami i Maniami
wytrzymać nie · mogą, którzy decydują się na szaleńczy krok,
na rzmcenie w diabły
rutyny
codziennej, do której przywykU, na pozostawienie po sobie
lcillm starych szmat i pustego
rrueJsca,
natychmiast zresztą
zapełnianego przez gromadę z
tych
nadwyżkowych
ośmiu
milionów. Mam raczej do nich
sympatię, którzy godzą
ię na
życie przez v.iele lat w nerwowym napięciu i biedzie, sterowa11i nadzieją, n i ż do
tych,
którzy ich do emigracji przez
swoją zachłanność, głupotę
nieuczciwość zmw!lili.

iel'wsze tata emigracji SI\
tl'udne, ale nic nie da ~ię
porównać 'l
Okresem o·czeki waru.a na &:>:yl. Oczy\\"iś-

P

Według danych CBOS, ogło
szonych w ,.Życiu Literackim"
26 czerwca 1988 i:. (artykuł Romualda Karysia), znaczna więk
szość ankietowanych nie wierzy w popra,,·ę warunków bytowych w ciągu najbliższych
pięciu lat, a niepewność jutra
porównują
do stl'achu przed
wojną światO\\ ą. Rodzi się psychoza bezwyjściowości, której
wyniki znajdzi•e my w statystykach. dotyc zących wyjazdów emigracyjnyc11.
Uparcie powtarzam, nie jestem przeciw wyjazdom. To
nawet nie z biedy Polacy wyjeżdżają.
Oni wyjeżdżają od
siebie, jedni od drngich. Już
niE" mogą znieść swojego widoku, chcą wreszcie zetknąć się
_z nor:nalnymi ludźmi. W Polsce każdy każdego poucza, każ
dy każdemu ma coś za zle.
każdy każdemu zazdroścj, byle
· czego. Jak oni będą mogli żyć
bez zazdrości, bez zawiści tarn
w Kanadzie? Albo w USA,
gcizie gwiazda muzyki country,
Dolly Parton, zarabia !5 milionów dolarów tygodniowo? A
eo, oni gorsi? Też są ludźmi ,
leż po pijanemu śpiewają „gó-

Czy·koniecznie trzeba kochać
ManiQ i Józia?
~Wl!lł'cłt t ,_dsonyeh
przez adminisflracJt sprawniej.se, niż te, wywodzące się 1
masy nuzyoh
rodaków. Wyjeżdżamy, poni~aż nasz pró&
uarot.enia jemt macmie bliż
rsy, niż widmo imierci gtodowej. Nan
pró1 zagrożenia.
ima.jduje Ili.li w naszych mó:i•aeh, nie w naszyeh ciatach.
Wyobraarua gra w naszym
ży-eiu o wiele witksui
rolł,
l'liż pra1rnatyzm.
Nie \\-iem,
ezy
dobrze, czy źle. Mo-·
:te źle, bo zamknięci w smroich IZklanych pałacach
ulucly nie dbamy nal~yci.e o to,
eo dzieje się
dokoła, a mote dobrze,
ponieważ dzięki
wyobraźni
życie
.taje się

*°

piękniejsze.

I

zmientia

1ię

wtedy, kiedy ktioi wyobraźnię
ruldzuje, tak· jak 9it realizuje film.
Tyle, ile
życie
kcsmuje drożej,
1tawka jest
większa, a widzowie
prawie
Z111Wsze nieprzychylllll. Reży r
tw.orzy dla tłumu, zaś prawdziwy twórca,
za.jmujący .się
1w01im losem, tworzy dla 1iebi•

o
dziesią,1Jkaoh lat
zamknięciu Polacy

w
wyrywaj11
ait w . lwi&t
Htkami tysięcy. Pódobru> liczba
emigrantów
w tej deka-dz.ie
dojdzie do miliona. To bar&:o
dobrze. Ten ruch odśoodko
'vy, ta „d~centralizacja" Polski zmieni to nl.e najlepszej
jakości społeczeństwo
w sposób
bardziej
znaczący, niż
cdyby wszyscy nagle
pokoń
cz;yU wyższe studia.
Zetknąłem się w USA z op,ini!l demografów, określających
n.a pod.itaiwie dokładnych badat'l oł'tymalną Hczbę mieszkańców
r02iffiaitych krajów.
Dla Polsk( najbardziej korzystna Liczba obywateli: trzydzieści
miLionów. Jest n.as o ponad osiem milionów za dużo. Te osiem milionów powinno znaleźć ·Si~ jak . najszybciej
w
wyooko
uprzemysłowionych,
CJ"Vl.'-ilizowa:nych krajach
Zachodu. Nauka
życia i
pracy
postępuje tam
błyrsikawicmie.
Te osiem milionów Polaków,
wraz z tymi, którzy wyjeeha' li wcześniej, mogłoby
stworzyć odrębny naród,
osobne
państwo, taką
Polskę II, patronującą starej krainie ojców,
ponieważ wciąż to jest, i bę
dzie, niestety, kraina ojców, a
nie synów.
Po dziesięciu latach pobytu
w nowym kraju Polak już nie
jest ten sam, już nigdy
nie
będzie ten sam. Już
nie bę
d.zi.: potrafił akceptować mil~co
ewidentnych
i-dfotyzmów eed7iennegio żyeii-a w ~j-

P

cie, wszyscy proszą e .azyl, to
fili l~"ieJ powodowa~ p!.ni(dzem w latach 1iedemc;lziesią
taka formuła, konwencja, bez
tych, sytuacja dzisiaj wyglą
otrzymania azylu nie
można
dałaby w kraju lepiej. Każ
zatrzymać sit w żadnym z zady czl~iek che~
mieć tyle
chodnich krajów na dłużej, n:l.ż
przewiduje wiza.· Azyl
polipieniędzy, ile tr·zeba na zaspotyc:mJ.y to magiczne słowa, coś
kojenie jelilo potrzeb, a •
jakby „Sezamie, otwórz się!",
tym, jakie S:\ jego pot~eby,
decyduje tylko on um. Każ
cztowielk z
azylem
to już
dy ma 11Woje marzenia, 1woj(
człowiek Zachodu, swój po tej .
str.anie, u prawicy Pana naszewizję 1zcz~ia, i ma abso1utne prawo dążyć do o.siunię
10, nowo narodzony, biała karcia wytyczonego
ta, zaczynamy od poC7..ątku.
11obie celu.
Większość
Przeszedłem
ludzi w
to
Pol.S«
wszystko.
chciałaby po p1•ostu mieć pl'ZYDzisiejsi emigranci, sądząc po
zwoite mieszkania i możliwośt
doni-.ieniach prasowych i tedobrego
lewizyjnych, i biorąc pod uwychowani·a dzieci,
m•sowo.ść
wyjazdów,
cóż, kiedy na mieszką.nia
w . wa&ę
du$h
mi.utach trze.ba C"UI- · przepemienie obozów
i niechęć bo&a.tych krajów
do oik.ać kilkMhi18iłWt
la'; a nkól
br.a.kuj„
~eraniia wrót cierpią jeIZCM mocniej. Ale zaaadniczo,
kiedy oozmawialem w KanadA!sie z przybygzami, przemieloilllłli• • lucbiuft,
nymi przez ob~ AU1trłi
W7i
jdcliaj11CYeh li . Polllld
Niemiec, a ta.kże
przez włos
na Zach6d,
.ł.uaj-.cych
kie, zasadniczo n.ie n.1• uległo
•ił,
zmianie.
ezęato
bezalruteeznie, •
otrzymanie prawa pobyitu tam,
Ma si•
k-o1zmarne, „emlpisanie o
nkh zwyikle j • t
lt'a.nclci•" •ny:
„jestem znów
wyrazem 1tos:unku pi9Z1lcych ui Wiiruawic", „stoję na ulic11
do Gmeio zjawiska .ntieracJi. to LOdzi bn pauportu, bez biWiadomo, że d'Zi.enn.iikerz pulctw, bllZ
fOrS1J, 'llil
W'U§ad4
blikuj11,cy reportaże z Olirodk&
nigdy"... CZtowiek:
bu~i •lę
uchodźczego w Au1trli, er;r LaIPOCOilY, dril\cy. Nie ma emilt"Ul>ta, któcy by taklich tnów
t!nie, um nie jt»t · emitrait.in. Jaildllo-lwiek .-tarałby •• nie 'llll.ał. Jak &łęboko j-e&t • ~ona w ludziach potrzeza.chować
o.biektyW!i.mn, jeet
june, że lto.i po te-j
atro.n.1• ba opuncunia k:ra.ju, w którym śi• urodzili! C.9.ly milion.
bacykiady, po
~
A przecież, według badań rynj,cycll w kraju, dl& nich boku amerykańskiego, mocny bowiem p1·.zemaC1lOl!le SĄ mad.i.a,
w których ten r&pot"llel' publidziec porusza zaledwie 2 proctnt lud1Ji do działania, czy to
kuje.
Ze mn~ inaczej. Od lli9dem-' będ.7lie
na.pisanie listu w jasięgnięcie
lllltu lat mi.eulw:n w Kana- kieji l!pl'&wie, czy
po sł:uchawkę telefonu. Wynidzie, mam obywatelstwo te10
kałoby z tego, że cl,
kraju, w Kanadzie urodził m•
którzy
wyjechali, stanowią tylfoo dwa
mój ayn, i w Kanadzie będ,
pobierał emerytur,, gdy na.de~
procent tych, którzy by chcieli
wyjechać!
To
niemożliwe.
dZie czas. ·z Pol!ik.ą łĄCZll mnie
Znam probl6111 od podszewki.
wspoinndimiia z dzieciństwa
i
Sa,dzę, że myśli o wyjeździe w
młodości w wi~k.szości ba.rdzo zle - oraz to, że wci~t sposób konkretny jeszcze okolo
tr~h rrulio-nów ludzi, ale nie
lepiej pi.<lz4 Po polsku, niż po
s-!ę
anJielllw, chociaż robię p06t•- każdy z nich zdobędzie
na ten krok. Hipotecznie, w oPY i za kilka l•t błll: w~tpie
derwaniu od konkretnych wania będę wydawal powreśoi w
runków, bawi się wyobraźnią
tym języku, nie ucieka.jĄc się,
w tej dziedzinie około dziesię
jak dotąd, do pomoey tlumaciu piilionów Polaków. Ci wła
cza.
śnie uważajĄ się za patriotów,
Patrzę na P,OO&kt w spos~~
za „lojalnych" .(nie wiadomo
neullralny, pozbawiony etnDeJl.
wobec kogo, bo nikt od nich
Kiedyś •Daniel Pauent, pisza,c
żadnej lojalności nie wymaga),
w „Polityce" na mój
temat
oraz stawiają warunki, w ropowiedZial, że być Polakiem,
dzaju: „ad11bym mjal kogo.~ po
to znaczy kochać pr-011tych lutamtej stronie, to może„.. Gdydzi, jakąś parulę Manie z bub31m mial zapewnioną pracę,
fetu, pana Józia z przeciwka
adt1bt11n nie mu:;ial przechodzić
i tak dalej. Otóż te panne Maprzez piekło obozowe... " Rzecz
nie z bufetów i ci Józiowie,
polega na tym, że najczęściej
takie swojMtie,
wieohowsko-kierdzioMrowe towarz.y"1"'70, to droia do r.1tju wiedzie przez
piekło, a czy u końca doo1i
~la Pol.!ki, to bala.t, l\it6ry
śoiąga ?ol5kę p~d w.odt.
Po jest raj, to się dopiero okaże
- dla jednych jest, dla innych
sied~mnastu latach nieobeononiem..
śol przyjechalłllft do Pdtld
I

P
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rala", I to j<1k ! To ma być ta
a:neryka:'!ska demokracja? Kurwa jak;aś zarabia
miliony, a ja mam pięcioro
dzieci i muszę machać łopatą!
Coś tu nie gra. No i przychodzi osłoda: „Kowalski, kt6r11
osławiona

zestal w Kocich Lapach, zarabia wciąż $WOje trzydzieści ty1ięcy, a ja dwa razy t11.le d;:;ienn ie". I już jest lepiej, l ciągnie

ten swój wózek, czy krzyż, zaod preferencji. Co mu
tam Dolly Parton! On ma swoją grę z Kowalskim, x całymi
Koci TI i Lapami.
o dziesięciu latach. może
nawet dużo wcześniej, następują
nieodwracalne
zmiany psychiczne. Juz Polak
mądrzeje. Już się nie porównuje z czymś, z azym się porównać nie można. Jut się w nim
rozwinęła godność, poczucie indywidualizmu,
pojawiła
się
twardość w stosunku do ludzi
i świata. Twardość w stosunku
do Polski, która została tam,
w . pieluszkach socjalizmu, a
których wyrosną!'.: się nie dało.
Już ten Polak widzi, ki".11 był,
jakim gówniarzem był. I nte
chce już być gówniarzem, nildY już nie będzie. Ma swój
dom, swój samochód, nikt mu
nie robi łaski • powodu 1pr:r:eda:l:y benzyny, z powodu przyznania talonu na samochód,
ekspedientki w sklepach
nie
wsadzaj!\ palców do nosa na
jego widok, tylko biegnlł na
wyścigi i tytułuj!\ „sir". Ten
Polalc jest wreszcie traktowany
jak człowiek I sam innych
traktuje jak ludzi.
I nie kocha już Mani i J6zia. Mania i Józio Ili\ mu '"'
tej sytuacji tak 1amo potrzebni. jak stara· onuc.Il dziadka,
który służył dwadzieścia pięć
lat ,w carskiej ar'.Illl.
- Gdyby j•e1zcze Mania i Józio
trzymali się swoich bu!etów I
taksówek, czy kiosków warzywnych. Ale Mania i Józio
w Polsce robią, kariery. Stają
się urzędnikami, pr:!:ewodnikami spolećzeństwa, idą wyżej,
do władz„ Decydentami oni stają s1ę, Mania i Józio~ A potem
wyżej, i wyżej, wspierani przez
masy takich Józiów i Mań,
swojskich, domowych i głupich.
I Polak w USA lat dziesięć
spędziwszy już nl.e dzieli P<>laków na „my" i „oni". Z dy11tansu on widzi dobrze: to
wszystko el sami ludzie! Jacy
jesteście, taki ''nacie los. Wasze życie to wy, całe z was.
Nie krzyczcie na system, bo
krzyczycie na siebie. Bez sensu, bez efektu. Tylko katakliLm
biologiczny zmieni ten ciepły
układ genów. Albo wyjazd połowy populacji na Zaeh6d, na
dziesięd I•t, iżby biorąe w duleżnie
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Pt mocno i bes wytchnienia, solutnie wszystko. Brak forłf'
populacja ta przeszła przyapie- nie. tej prywatnej, bo 111 w
11zony kurs cywilizacyjny.
Polsce potężni bo1acu, pi·zes
Każąc mi
kochać Józia 1
Paradoks upasieni - ale for1,Manię dziennikarz z „Polityki"
spąłecznej,
państwowej,
d'ła
pokazuje, że i w nim tkwią
wszystkich pracujących w pe•
Józio i Mania, spragnieni ciepstaci dóbr socjalnych.
łych uczuć i pobłażliwości, bo
Ten brak forsy powszechne!
czyż ktoś o zdrowym rozsądku
dusi
społeczeństwo,
zattU\Va
proponowałby kochanie Mal'i i
atmosferę, stwarza poczucie -za·
gro żenia, beznadziejności. Jest
Józiów, podczas gdy każdego
to wynik złej polityki prowadnia opuszcza kraj tylu goddzonej przez wiele lat, I w tym
nych sympatii· ludzi, .fachowsensie ktoś , proszący o azyl po„
ców, inżynierów, lekarzy, któlityczny, nie kłamie, bo je!t
rych właśnie te Manie i ci Jóofiarą takiej polityki, i efek~·
ziowie swoją c,hamską polityką
t ej polityki . zagrażają mu oraz
plac wypchnęli za drzwi tego
kraju?
jego rodzinie. Ale w . ścisłym
svns ie nie jest ta głupia, krót„
zyl polityczny to nieporokowzroczna, prostacka polityka
zumienie. Dziś już nalo
~przed dziesiątków lat powode'll
kto rozumie wlaści\\'y
do ż ądania azylu politycznego.
sens tych słów. Uciekmierzy z
Ale czego może żądać, i o C()
Ąmeryki Południowej , po japrosi ć
biedaczysko, który !.iC
kichś tam kolejnych przewrnur w ał ze statku, lub z ' autobutach, które Amerykanów wcale
su'! Nie ma rodziny, ani znanie obchodzą, dostają całymi
jomych na obcym gruncie. l'i'fu.
gromadami
azyl
polityczny,
si się więc przekwalifikować .w
szczególnie w. Kanadzie, która
uchodźcę politycznego. Tak byazylu udzielała na~t uciekinieło zawsze, w 1971 roku też.
rnm z poboru do Wietnamu. Co
Znałem faceta, który zarabiał
to właściwie znaczy, to namiesięcznie dwadzieścia raz'.\"
giczne zaklęcie?
~więcej , niż wynosiła przeciętna
Według konwencji genewskiej
pensja, miał nowy zachodni saazyl może otrzymać ktoś, komochód i spłacone własnościo
mu z powodu przekonafi poliwe mieszkanie. l'.Iało tego: Cft
tycznych zagraża bezpośrednie
roku wyjeżdżał na Zachód i na
niebezpieczeństwo: utrala wolv\ischód. Czego mu brakowało
ności
lub życia. Jemu lub
do sz cz ęścia, dającego się wyjego rodzinie. W w~runkach
mierzyc '? I oto ten człowiek popolskich, ani teraz, ani nigdy
stanow;t żyć na Zachodzie, wiepo roku 1956 nie istniały pod z ąc, że czeka gfJ deklasacja,
wody do udzielenia jakiemuś
57.Czerze mówiąc: bie.da. i ln na
Polakowi azylu poiityc~nego na
\\"iele lat. Godził się -na hką
Zachodzi·e. Wszyscy, którzy ozmianę warunków w pogoni za
trzymali azyl polityczny, byli
marzeniem, które ·:nożna okreś
kłamcami, ja też. Takich kłam
lić tak: człowiek chce być kimś
ców będzie jeszcze ~gromna
innym, poszerzyć swoje życie o
i·zesza.
tego „innego", mieć jakby dwa
Wielokrotnie slyszale:n w biuosobne Ż~'cia, równolegle nierach Wysokiego Komisarza do
kiedy.
. .
Spraw Uchodźców przy ONZ w
Ciułacze i małe duszycżki Di•
Brukseli, :iJe powinna 1 istnieć
mogli wyjść ze zdu-nienia: czy
odrębna kategoria azylowców eten facet zwari-ował? To zdukonomicznych. Czy nie powinm1enie zapanowało i "lśród
ni dostać azylu ekonomicznego
moich znajomych, po moim wyHindusi z Kalkuty; umierający
.i~ żdzie. Na własnym przykła
:i: głodu na ulicach, kiedy obok
dzie . . i na kilku innych· \Vidzę, ·
przesuwają się Mercedesy, alze nie . tylko złe warunki pobo ci umierający na ulicach Kapvch_ają ludzi do zmiany kraju.
raczi, albo Etiopczycy? A co
W moim przekonaniu, obok az resztą Afryki, gdzie umiera
z~· lu politycznego i azylu eko40· tysięcy dziec;i tygodniowo?°
no nicznego, istni~je jeszcze coś
Czy oni wszyscy nie powinni -otakiego jak azyl psychologiczny.
trz.v.mać azylu?
„Czlowiel.awi potrzebna jest uOwszem, tak. Tylko kto na
ciec:ka, jak czyste powietru i
całą tę biedę be:dzie ·pracował?
gleboki sen" -powiedział ame- ·
Przecież oni niczego. nie potrarykań~ki poeta Auden.
fią, niczego, co byfoby mitvcll"Ciekawości świata i ciekawomiast przydatne Ameryce · czy
ści swoich reakcji na świat nie
Kanadzie. Już nie biorąc pod
da .się, w ludziach wytrzebić.
uwagę oporów społecznych, jaPrzenosimy się z miejsca na
kie w białych ·nieszkal'1cach bomiejsce. z kraju do kraju. ugatych krajów wzbudza ten
żywając wszelkich środków i
,.in!lux" kolorowych. Słyszałem
pretekstów. Na tym też polega
w Stanach takie powiedzeni:> :
piękno życia. świat jest jeden,
„daj glodnemtt rybę, nakarmisz
człow i ek jest ten sam, wszędzie.
go na caly dzień. Naucz glodTylko rządzi się inaczej tu i
nego łowić ryby, nakarmisz go
ówdzie, i to jest fascynujące.
na cale życie". Olóż tam w
Zyć na serio, na prawach dotych odległych, mało nas i;1temownika, '" ·strukturze, któi·a
. resujących krajach, próbuje się
nam imponuje ~ to bardu1
uczyć ich łowienia . ryb. Ale
mocny magnes. Stajemy si•
kra1e a!rykań~kie, to nie Azja,
częścią tej struktury, jak zwygdzie za przykładem Japonii
k!e niedoskonałej, pełnej pęk
poszedł Tajwan, Korea Poludrnęć, paradoksów - •ale j esteś·
niowa czy Hongkong. Z Atrymy dumni z własnej umiejęt
klł, ten numer nie przejdzie i za
ności przystosowania się,, ze
sto l!lt, na szczęście oni nie uzmia ny optyki, z oczyszczenia
ciekają z wycieczek do Włoch
mózgu ze śmieci, które tam od
i Austrii, może dlatego, że na
dzieciństwa wrzucano. Do dojwycieczki nie je.idź~.
rzalości wiedzie długa dro1a.
Polacy jeżdżą. Niemiec, HolenPoczucie własnej wartości ·i
der, Anglik, Irlandczyk, Frangodno~ci to nie jest coś„ z czym
cuz i Włoch «~igrują, do USA
człowiek się rodzi - te efekty
i Kanady l!e1alnie, po prostu
trudnego treningu.
akladajl\ papiery I czekają na
Jedni osiągają ten cel w kraodpowied:t. Jeżeli 1ą zawodowo
ju, w którym się urodzili, inni
potrzebni, dostaj11 prawo wjazznuszeni są kraj_urodtenia edu 1 1tałego pobytu, a po okrepuścić, by poczuć sił ludźmi
ślonej Ilości lat obywatelstwo.
w pełni rozwiniętymi i docenioAni rz-d. w ojczyźnie potencjalnymi. Tak było zawsze i nikt
nego em11ranta, ani opinia spolego nie zmieni. My emi(rujełeczna nie robi~ z tego 1pra\vy
my
do
Niemiec
Zachod„
To tak, jakby u nu człowiek
nich,
Austrii
czy
Anclii,
przeJ?iósl 1it z Lodzi do Wroa Niemcy, Austriacy i Ancławia, tylko ie o wiele ła
glicy
emigrujll . do Kanady. ·
twiej - chećby z powodu braA Kanadyjczycy emigru3ą do
ku miesz~a~, braku zapomóg
USA.
Zdarzyło się w zeszłym
dla zmieniaJących miejsce po~oku , że kilka rodzin amei-y~
bytu, przenieść się 1dziekolwiek
kańskich
wyemigrowało
do ·
w ~olsce jest bardzo trudno.
Związku Radzieckiego. Nie moEmigrant z Europy Zachodniej
żna u1·egulować sposobów, jlldo Kanady uczy się przez wiekim i ludzie goni~ swoj~ marzele lat. angielskiego, najczęściej
rna.
poznaJe ten język w szkole
Z dystansu wszystko to wyrzadko zdarza się, by poza bie~
daje się bardzo zabawne. Przyjdakami z południa Włoch czy z:
rzyjmy się grupie azylowców
~ortugalii lub Grec.fi, emigransprzed prawie dwudziestu lat,
ci . zachodni nie znali angielprześledźmy ich . losy, .zohaezskiego.
,
my w jakim stopniu swoj~ 1:1laTylko Polacy daił błagaj!\ 0
ny zrealizowali. Ale naj1:1ierw
azyl polityczny. Jest to zupełna
każdy z nich musiał postawić
groteska. Przy wolności słowa
pierwszy krok na obcej zi•ni
jak~ istnieje dz!~, przy dobrej
i wypowiedzieć formułę, kt61·•·
woli rzl\du, tak dobrej, że lepjak każde kłamstwo, z trudem .
szej na dziś wyobrazić sobie
przechodzi przez cu·dło: „ztr.tJnie można, życi'e w Polsce jegt
S%ł o a.zyl polityczny",
godne akceptacji w sensie wewnętrznym, psychicznym czyjeśli ktoś woli - duchowym.
Brakuje tylko jednej rzeczy:
!or1y. I to forsy na wszy1tko.
Na nowe domy mieszkalne, na
ODN.
szkoły, na szpitale, na nowoezesne i rentowne zakłady pracy, łla paJ:)ier, na samochody,
na pensje dla lekal'Q' I nauczycieli, aa W•SJ!lłb, u ab-
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jest
gdy. • apol.czeńs\wo
-pragru• popróbować 1wych sił w
mnyoh na boga.ewie 1i~ dziedzisltdl>Y i;połecznej. 111ach. Zdarruło ci,, IZ• biedne apoprzęgnięty do
Ale gdyby nawet poj•w!ł się takl łeczeństwo obalało brana. ale, jak
komputer, to prędzej c,,;y później uczy historia, wkrótce pojawiał
namiętności nałożą ·si• nań, przede się jeszcze W·iekszy zame>rdym trosk& o utrzymanie gdy są bieda i cha<OS, demagogia
'vszy51Jkim
się, a wiec osobisty 101 rpochłaniał ma :rouzerzone pole manewru.
Teraz konlkluzJe. W społeczeńs
będzie znaczną część energii. Stąd
rniebezpieczeństwe> utożsamienia sią twach należyci& ~rganizowanych.
I zadowolOnych
:z:dyscy;pl!nowarnych
obiielktyw·nej
s państwem i utrata
wiel'ka rpostać na se~mle rpoJ.ityc.znej
oceny zachodzących wyd'arzeń.
Jest 111iews'kazana, gdyż prawe> i
zabezpieczają
parlameniba.ryzm
funkcionawanie pań!twa. W każ
dym pcrkoleniu występuje 'Pr-LYnaj•mnieJ ki'lku rpotencjalnych dyktatorQw, ale wy.płynąć mog14 wtedY.
gdy państw.o zaszwankuje. Tam
natomiast, gdZie krultura polityczna
Jest llliewielka, paspołeczeństwa
nuje bieda, a rprzez to „państwo
nierządem stoi" potrzebna jest cha!I'yzmatycima postać, która wyzwoli społeczną energię. Jeśli takiel
't>Ostaci nie ma, wówczas porządek
pod'trzymuje wojsk!o.
Tc> są dwie możliwośd lamowa•
~o.bee tego .. aby. temu f.apobiec,
~ozlr~e są dwa .1posoby: otoc~- ne przez praktylkę i teorety:itów.
n:e 61ę _grupą w1er~ych ~retoria- . Zapomina sie jednak o cywilizanow, ktorzy z_ape~1ą niezbędny cyjnych osią~nięciach Rzymian s
komfort psychiczny 1 po~wolą czu- okresu Re-publiki. Stąd. moi• pypanstwa albo tanie w tytule.
wać nad sprawami
instytucjonalizacja życia politycznego. Pierwszy sposób to półśrodek, ale nle'lroniecznie, gdy władca rzeczywiście jest · gerniuszem.
Co prawda pretorianie staną się
wyobcowaną ze społeczeńkastą
będzie za nich
stwa, ale wódz
myślał i 'Zapewni społeczny ład. Z
kolei instytucjonaJ.izac.ia życia pojest. wtedy,
lityczneg<> możliwa

•:rt•

~reto
władca,
Ideałem jest
oczyszczony Jest • wszelumysł
:z:a.
całikowicle
d
namiętnołci
ja~

Zadawałem sobie to pytanie,
pt. ,,Rzym s
szttllkę
oglądając

cza.sów Nerona i Seneki". To
gdyby teatr w teatrze, poniewai:
w zamierzeniu autora widzem jest
teatralny, a. w moim
11ie tylko
przY'J)adku telewizyjny, koansum.ent,
ale przede wszystkim Seneka atoik, nauczyciel i doradca Nerona - który ogląda inscenizacją
uctn!a na temat jego życia i d-0.
ikonań.
Na pewno s.toicrki spokóJ mędrea
sza:równoważy
sropniu
w pewnym
trudno ni&
~eństwo Nerona, ale
to nieukoń
skojarzyć, że Neron
czone dzieło mistrza albo mieszanmądrości i o'k.a filozofieznych
lbyc.zajów cesarskiego dworu. przy
czym frlozofia usługuje :z.arba ~ie i
zbrodniom. Trudno powiedzieć czy
Seneka jest porażony takim obrazkiem. Czytając „Listy moralne",
które napisał u 1ch;\'łku życia, nie
dostrzega sie oznak załamarnia, ale
:raczej znużonege> tym światem
1tarca.
Neron. 'którego przedstawia Jan111z Gajo1, t·o zn.łodzieniec 00:1 jalkichkolwie'k złudzeń i zahamowań,
a kiatalog tradycyjnych cnót rzymskich stanowi dla niege> przedm\·ot
Dostrzega się, iż tym
natrząsań.
poniżyć
występem Neron pragnie
mist·rza, a być może wynika to nie
rtylko 'li preyczyn dewiacyjnych, ale
również z niecierpliwości dz.iecka.
któremu dano zabawkę pt. „Wła
dza" i bawi się nią, dostrzegając
jednak deza'J)robatę :nauczyciela.
W tle l w dialogach 'kilku senatorów, ZI których najodważniejsi osobie żyły na wieść o
twieNLią
przybyciu centuriona z lkohrortą.

kich

Gdzie są
Rzymianie?

,,Sonata Marymoncka"

TOMASZ KUBIK

1

Mówią

twórcy fihnu ·-JERZY RIDAN, A!NDRZEJ
JEZIOREK i JOZiEF RYCHLIK.
,udzht właśnie ik!olor jest noinikiem
Niedaw.no ,gośdł na ekranach kin
emocji. Wydawało nam
film Jerzego Ridana pt. „Sonata. odczuć,
się, że na tle świadomie założonej
Marymoncka" oparty na motywach szarosci każdy przejaw ciepła plyopowiadania Marka Hłasko „Baza nącego z ust
bohaterów będzie
Sokołowska".
silnie kóntrastował i naLychmiast
- Dlaczego wybrał parn prozę zostanie zauważc>ny przez widza.
l\farka Hłaski - -pytam Jerzego P.oza tym · hasła · propa2·andowe,
Ridana.
ten
purpura transparentów w
- Chciałem nobić fil.m o .sa- sposób są odpowiedrnio wyeksponoMarka Hłaski wane. Pomysł .fotografowania- zamotności, a proza
inspirująca. Jes- pe>vne pomógł w utrzymaniu poejest szczególnie
tem zafascynowany jego twórczoś tyckiego klimatu ·w filmie, ale w
drogą ży ogromnej
cią oraz pełną trudów
mierze jest to zasługa
ciową. Drogą. która otoczona Jeot koncepcji scenograficznej Andrzeja
u
mitem, legendą. Był człowiekiem
Przeilworskiego.
sławy, cieszącym się o1zczytu
- Dla mnie „Sonat.a Marymoncsympatią otoczenia, nie- ka" jest przykładem konsekwent1romną
.zwyk>le towarzyski, kontrowersyj- nej i wspaniałej współpracy: reny, adorowany przez 'kobiety, a.le żysera,
operatora i
scenografa,
w głębi dm;zy dotkliwie odczuwa- kompozytora. Opraw\! muzyczna
jący samotność. :i;:iorykanie się w dopełnia poetycki nastrój. Nie jest
losem. z to muzyka ilustracyjna, ale raczej
pojedynkę z własnym
pisarzowi rzeczywistością pełna znaczeń.
wrogą
założeme
Jakie
emanuje z jego prozy.„ Początko ;ią.yjąl . pan
w odniesieniu do
wo chciałem zrealiZ'ować film na funkcji muzyki w tym filmie? o.powiada'llia „Drugie pytam Józefa Ry.:hlika (tego.i:oczpodstawie
zabicie psa", ale odszedłem o.d te- nego laureata XXVIll OFFK w
, go zamiaru. pośred'Ili-O za namową Krak•owie).
żyjącej jeszcze wtedy Marii Hłas
- Funkcja muzyki w iym. filmie
ko,. która z wielk·im i;entymentem wymagała starannego
przemyśleod.nosiła się do debiutanc'kiego u- nia, przecież
pisałem muzykę do
tworu syl!la. Wykazała wiele życz mi:tu. Wszystkie środkri składająliwości i osobistego zaangażowania ce- się na ów mit musiały być wyscenariusza. eksponowane. Przekonałem reż:Ypisania
w tra~ie
Trudm 'było się oprzeć jej pasii i sera, że należy
wprowadzić do
argumentacji, że wł~nie - „Baze filmu trzy f·ormy muzyki: przedSokołowską" warto uczynić punktem wyjścia.wym do realizacji fil- wojenną, wojenną i powojenną, a·
obecny
być
mu. I tak się stało„. Odeiście od między nimi mus!
pierwszego pomysłu niczego nie łącznirk Zastosowanie muzyki rodzaiowej zazwyczaj rzutuje· ~na
zmieniło. bowiem ostatecznie powprzerysowanie i pot311ienie eksstał film podnoszący problem czło
wieka :z.agubionego i osamotnione- presji, dlatego starałem się odejść
od budowania klimatu na korzy.~ć
go.
- Proszę, uzasadnić - dlaczel!'o n~dawanla znaczenia. Aby nadać
w warst'Wie obrazowej 'tak silnie l'O ·znaczenie musiałlfm połączyć
przeziera szarość ·z ekranu? - py- wizję reżysera, operatora ze swotam operatora, filmu Andrzeja Je- ją własną. Ogromną wagę i>rzyposzczegolwiązuję do fiYmboliki
ziorką..
mi
chodzi
- Bogusław Sobczuk powiedział nych instrumentów,
~ „Sonacie Marymonckiej", że jest głównie o typ spoiStości diwię1m z
brzyd'klim w oddawaniu obrazem. Dlatego młodemu bohafilmem
sameg·o obrazu... Tak być musia- terowi. konsekwentnie towarzY'szą
jało. Unikaliśmy w tym filmie wszel- dźwięki plynące z fortepianu,
barw: niebo iest ko najlepszego środka wyra'Z'U
kie~o rodzaju
szare, brudne, bl:'ak jest zielonej podnoszącego jego osamotnienie.
film 7.awieraJący
Pański
trawy. Bardzo trud'no jest pokazać szarość w filmie kolorowym. prawdy uniwersalne posiada otwar-

·Amoże do kinaT

~_, PJ!l!I W1!!1
Włdclclelom 11rTWamy,:a
WJ'P<>iYczalni kłl#ł wideo w Łodzi. Wy.
i-11 l• bn trudu, cdyt przeciwnU:7 by·
~ E&b!. - ni• mieli za ~bil n!kofo, o~
prócs własnych klientów. Cl :i:aś, choó
cora.s liczniejsi, 111ie zdobyli 1ię jak.oś n& donośny
na .,siocun1u,
pol)rzestać
gło.t prQtestu. Woleli
wiedząc dobrze o tym, o .czym wiadome> w P~
l!ce od dawna: wideo - choćby walczył :z mim
legion niechętnych mu instytucji - .i ta'k w koń
cu zwycięży, be> jest silniejsze od urzędników i
ich ukazów. Po co sii: więc narażać?
I rzeczywiście ...:... :mimo przegran-ej bitwy, .wideo
w Lodzi nie upadło. Zgodnie z naszą przepowiednią („Odgtosy" rnr 8 z 1988 r.) przyczaiło się tylGdy trzeba, schoko w przedsionku podziiemia.
zaopatrując się w kasety u pokatdzi głębiej,
nych handlarzy na bazara<!h (są to osobnicy ści
gani iprzez milicję), u „domokrążców" i . w „cis'ę
ujawnia
chycti" wypożyczalniach. Cza•sem
przeróżnych
ostrożnie na powierzchni, w rpostaci
klubów, i - ostatnio - tl!:.ira pośredtllictwa zamiany wideokaset, prowadzonęgo przez wyjalkowo upartego przedstawicfola wideobiznesu. Ta:ki
jest nasz łódzki krajobraz po bitwie.
Przypomnijmy: w grudniu 1987 roku przeprowadzono ikontrolę, połączoną z konfisk,alą więk
pięć
szości kaset wideo. Skontrolowano0 jedynie
dz:alalwypożyczalni, ale w efekcie zaprzestały
wszystkie: jest bardzie.i niż pewne. ż&
ności
spośród 17 prowadzących je osób. żadna nle speł111iała wymogów nowej (z września 198'7 roku) uspr a w
stawy, która reguluje tera;t całokształt
opracowa.związanych z proaukcją, dystrybucją,
niem ł wynajmem :!ilmów, w tym technikli wideo.
~- lM
da1i bitwę

•

Jak tworzy

się

Rh

l'o4
PJąt>rn liOh mnief ~ 'llO -'o ~y,
"Względem nd1eenia tPnętem wideo, Polska jeid

na 9 miejscu w Europi._ l 1ta pierwszym IPOMÓli
krajów socjarlistyeznych.
Tak dute} llczbi. magnetowidów ł od'twareac~
wideo towarzyszy oczywiści• ogromne za!l)otrze
bowaniit n& ki;uety s nagra111ymi filmam.l fabular„
nymi. De> nie·dawna było on<> - choć s trudeI'.\l
jednak zasrpokajane: na klientów czekało oko•
dysponujacych
ło. 100 prywatnych wypożyczalni,
w sumie ponad 2 tysiącami tytułów fi1mowych,
czf,:sto najnowszych „hitów". Dziś s~ Jui tylko
nieliczne wypożyczalnie paii.stwowe.
W lutym 1988 r. pisałem o ubogiej ofercie tych
wypożyczalni: ledwie 90 filmów polskich ł 30 zagranicznych. Niektórzy dziennikarze rpocieszają sił!
ostaful!o, ii: jest już nieco lepiej gdyż do;zło 77
nowych tytułów zachodniej produkcji, wśród nich
takl poszukiwane, jak „Kolor Pur'Pury" oraz „Akaoemia Policyjna 4". Zdaję sobie sprawę, że przy
słowie „'l)oszukiwane", część wideomanów uśmie•
je się 11etnie: oni już to przecież dawno zobaczy.
li. jest to dla nich repertuar minionych miesięcy,
aby zaspokoić rosnący głód koloro•
Mają rację wych obra11ków, trzeba stałego d·opływu nowych
tytuł6w. Nie ma powo.du cieszyć się z lltitkudzierwi<lać gwarancii, ze
sięciu nowości, jeżeli rnie
oferta po·większać się będzie z lkażdym miesiącei;i i rokiem. Jak na rrazie, !!lic rn~ to ni& wsk•a•
\ ZUJe.
Z listą ,,77" wiąże .się wszakże sprawa wiel~•
ciekawa. Odkąd „piraci" zrnalezll się w podziemiu,
uprawnionych
zostało praktycznie dwóch tylko
przez NZK dystrybutorów, działających legalnie1
,.Film Polski" oraz ITI. Okazuje się, teraz, że obie
firmy 111ie tylko nie zaczęły z sobą. konkurować,
ale od kwlefui.a., w porozumieniu • firm!\ Contaf.

gospodarcze podziemie: 'Ale dlaczego akurat w todzi?

•
Krajobraz po itwie z U'
ANDRZiEJ

GĘBAROWSKI'

Jak pu. 1ą;d%fo
zailtończem.i•.
wśród jakiej publiczności ,.sonata:

M

Marymoru:k&" ~zie cieszyła 114
powodunlem?
naJwię'Mzym
sw.racam &i.ę cło Jerze1• Ridana.
najwięk
się, że
mi
Wydaje
sze izainte:resowanl.e ten film wibudzi wśród młodzieży, choć nie u1ię,
krywam, że spodziewaliśmy
iż nazwisko Hbaski, czasy, o których lim 01><>wiada oraz plejada
aktorów •Przyciagną
doborowych
widz.a.
dorosłego
uwagę także
Uniwersalizm „Sonaty"„. polega na
tym, że każdy czl:owdek przeżywa
moment dojrzewania psychicznel(o,
dochodzić
społecznego i próbuje
prawdy o życiu, o sobie samym.
W ślad za tym! !)oszukiwaniami
refleksja. że
nasuwa się gorzka
tak naprawd·ę ludzie nie próbują
nawią:z.ać porozumienia między sojedy.nie do siebie o
bą, gadają
tym, c.o ich lnteresuje z osobna ...
Mój film sygnalizllie o tym. że
tak jest, ale nie daje :recepty jak
dlatego
zmienić ten stan rzeczy,
.zalkończenie je«t .otw.arte ...
- Dzie'kują-c za rozmowe. pozwole sobie przytoczyć wY'J)owiedż
„Tw6rcy
Ma.rii Hłasko o filmie:
filmu niewiele zrobili. ażeby prz:vpodobać sie public'Ztlości. Cenię ich
za te uczciwość. Ten film nie ma
nic z komercji! To film rnastroju,
oddaje
który w sposób cudowny
k.limat książki. ..
Historia bohatera uwarunkov.'anego sytuacja· polityczną i gospofarczą jest także opowieścią o samotności mojego eyna. Myślę, że
młodzi obecnie żyjący ludzie <>dswój
najdą w tym filmie także
los, a nfeikiedy i tragiczną bezsllwart'O.ść
ność. I to jest rnajwie'ksza
ekranowej „Sonaty". Wierzę· dalej
w dobroczynną role sztuki.„ Sonati: wyświetlajcie jak najczęście.1.
a życie być może stanie 1!~ łaa
kaW!Ze i mniej uciążliwe''.

IWONA
NIEMIEC-ADAMSKA

•

scen. 1
„Sonat& Jlarymoncka",
zdi.: Andrzej
reż.: Jerzy Ridan;
Rychlik;
Józef
Jeziorek; muz.
scen. Andrzej Przedworski; kier·.
prod. Wiesława Piotrowska. Wyk.:
Antonina GorOlaf Lubaszenko,
don-Górecka, Alicja Jachiewicz,
Zofia Merle, Emil KaTewicz, RoMarek Lewan•
man Kłosowski,
dowski, Jan Machulski, Leon NiemWitold
czyk, Bron1.słll!W' Paw'Ull:,
Pyrkosz l Inni.

Dwa1

IPQlic:.ianci :z:

Chicago

ch'WY'taja handlarza natlkoty\ków,
którv zdradza !.m że proponowano mu„. zaibioie człowieka. Policjanci rusza:.la tropem, ;edrtak
1eden z nich i<inie a je~o ptzy.jaciel postanawia e;o pomścić i
roiszyfrować

s:prawców

przestęp

można
stwa '..... tak naiklrócei
scharakteryzować film Richarda
USA), pl.
Pearce (produkcja
„BEZ LITOSCI", który :oolec:amv

naszym czvtelnikom.
Główne role i:tta.ia modnl
USA aktorzy: Richard Gere
Kim Basinger.

w
I

konwencji
w
Zrealizowanv·
.sensacyjneg1> dramatu film ma
gapodstawowe atrybuty tego
tunku - zawila intryi;(e i trzymaiaca w napieciu akc.1e. ·

u&tawy, ełówn;\ instytucją „reglamenwideobiznes stał sii: bowiem Naczelny
udziela odtąd zeZarząd Kinemat.ografii, który
zwoleń na prowadzenie wypożyczalni. Zezwolenia
zakupionych' od
dGtyczą tyl<ko wynajmu kaset,
.i;pecjalnie uprawnionych przez NZK (tego równ.ież
nie było) dystrybutorów. Innych kaset z nagranymi filmami nie można wypożyczać.
Jest to zupełnie noTI.a ytnaeja. Dotychczas wystarcza1y w praktyce zezwolenia od władz lokaljedynie
r>ych: które - co prawda - dotyczyły
,.krotkich f'orm filmowycl·,". n ~e o bej 111 ując w ogóle „fabuły'',, stanowiącej - jak powszechnie wiadomo - podstawę zysków wypożyczalni. Dopóki
.nie było ustawy. godzono się z musu z takim
roz""'.oju
stanem rzeczy, gdyż wide1> w sw:Ym
wyprzedziło legislaturę. Dla ludzi z wideobiznesu
był te> stan błogosławiony. Jak grzyby po deszczu
Tworzył się
powstawały nowe wypożyczalnie.
żywiołowy rynek wideokaset. na którym panotolerowana po cichu
V.'olnosć,
wała całkowita
przez władze.
. ~Ył to jednak r;rnek nie respek&ujący najC1L~
filmowych
t.utoruw i ~ducentów
c1eJ pra.w
(crndzi m.tn. o tantiemy, nalełme z tytułu kopiotytuły
~ania filmów, o licencje na konitretrne
itp.), za~ us!awę .wprowadzono równiei i po to,
tvm
o
s'.ę
Przekonali
piractwem.
z
aby s'konczyc
wypożyczalni. któboleśnie właściciele łódzkich
rzy mieli zez" o lenia z Urzędu Miasta Łodzi (nie
jako slę rzekło - r:lmów fabularobejmujące nych). plac!li podatki. oddawali nowe nabyte tyw swoim
tuły do ocenzurowania, działali więe mniemaniu. czemu trudno sie dziw i ć - najzupeł
.niej legalnie.
Us~.aw~ o kinematogra.fii postawila ich ..,,. s ·tu~cJ1 nie do 'l?ozazdroszczęllJi.a. Mieli do wybor~·
po J?Orzą~kowac się' jej wymaganiom i od raz~
Wybrali 0 _
spla1·t.~v.:ac, albo -:- grać na zwłokę.
czywisc1e te> drugte - wystąpili gremialnie q t
~o:vn• zez.wolenia z NZK, kontynuując tymcza:e~
z'.ałalnośc P<> st~remu, czyli oferując przeważnie
„p1r&ckle" nagrania.
Nie
?z'ę na zwłokę przerwała !kontrola PUL
~:a~otmo, czy to PIH postanowiła W)"kazać się
na !)Oli.gon
lnl~Ja. ywą, czy też Ł.ódż wybrano
dość, te gdzie
dos~i~dczalny. wojny z wideo indzie~ ~ostąp1ono delikatniej, dając wlaśoiclelom
trzl'.m1e~1ęcZ!lly czas do namysłu. Inaczej w Łodzi
gd~1~ filmy. ~X:alaz!y się_ w milicyjnym areszc·ie:
zas ich ?'łasciciele zagrozeni. zostali w:ysoką grzyw;ną, bądz nawet karą de> iroku więzienia. Prospenawet .,.
ri~y .na rynku wideokaset nie trwale>

W

myśl

tującą"

miesięcy.

v.;łaściwie 'PO
Już ~ marcu· 1938 roku było
w:sz3'.rStrk1m: Osoby zamieszane w „aferę" wioeo
pow1adom.io;ie zostały o warunkowym umorzeniu
P~stępowama karnego, kasety powróciły do dowpłaty
obowiązkowe
mow. ~y~naczone> tylko
(przewaznue po 100 tys. zł) na C~\rt> oraz hrndusz .ochro~y zab!tk?w. J<:<ie'któ.r;zy pogodzili się
z takim koncern, inni - Jak pewna niewiasta
która nie życzy sobie ujawnienia nazwiska ..:.
dostaj!l wprost ·furii na samo wspomnienie rnieprzyjemności, jaki& przyniósł im kontakt z organami §cigania.
- Dlaczego - krzyczy do dziennikarza - potraktowano nas jak przestępców? 1 Jaklm prawem
tylko nas, z całej Polski?
Krzysztof ZieleInny właściciel wyl)ożyczalni.
now, mający swój lokal przy ul. Roosevelta w
następujące uSródmieściu, otrzymał na piśmie
zasadnienie winy i braku kary:
„~Vłaśnie na działaniu powodującym dezorgan!zacJę ~Ynku filmowego, .na szkodę instytucji, upra.W1Uonych przez organy państwowe - l>Olega
Roztrzysp?łeczne niebew!eczeństwo czynu (... ).
11aJąC! ten. przed~motow.y el~.ment społecznego niebezp1ecz~~stwa i uznaJąc, 1z taka okoliczność nie
jako bezkarna - należy
~noze byc tolerowana
~edn~k zaznaczyć, iż ~asokres popełnienia czynu
świadczą na
Jak 1_.elementy podmiotowe, które
okoliczności
korzyse sprawcy, oraz całoksztaH
spra~'Y po;i:wala _zaten;i na uznanie, iż stopień społecznego mebezpulozenstwa nie jest znaozny".
co
wyjaśnić
Krzysztof Zielenow nie potrafi
~ac:zą „elementy p-0dmiotowe", co to ·jest „przed~!:>towy element", a co „całokształt okolicznoś
zrozumiałych
ci · „~li pozo~ta~ przy .prostych,
dla ~azdego poJęciach. W•J:e zatem. że rynek wtedy ~est zdezor.ganizowarny, gtly klient nie może
Widać t·o
skorzys~ać z usługL jakiej potrzebuje.
wyraznie obecnie, w pół roku po „akcji" PIH
gdy w Łodzi ostała się tylko jedna, jedyna wy~
ul.
przy
~życzalnia. ka~et wideo, państwowa,
Piotrkowskiej 16. Jedna - na całe miasto. Jedyna
magnetowidów w
- przy tysiącach posiadaczy

Int. Ltd. prowadzą wspólni.a dystry.bucją filmów
amerykańskiej wytwórni „·Warner Brothers"
właśnie owe 77 tytułów.
Mamy więc - jak na razie - do czynięnia s
ro&nącą. monopolizacją

·
rynku wideo.
'ajbardziej dynamiczna jest firma ITI, zapowiasklepów w kilku
dająca m.in. otwarcie nowych
dużych miastach Polski. Q tym, że szefowie ITI
świadczy
zamiary.
poważne
najbardziej
jaki
~ają
.
niedawne ogłoszanie w „życiu Warszawy";
. „l'.1;'1, producent i d;tstrybutor programów l
f1~mow wideo po&iukuje: energicznych prac:>wnikow z wykształceniem pra.\vniezy1i1, znających lub
w zagadnieniach praw
chcących specjalizować się
a~torskich, znających lub chcących specjalizować
dię t w bproblema~h prawnej vchrony producenta i
znających
ys ryt• utora .llz.ieł , w technice 1'-ideo
.k wes 1e wynikające z nd\ . ·
•
t
~ eJ us awy o kincmatografii".
.-

Szef«?wi4: ~~I próbują stworzyć własną

·
•em•kn'ięcia.
mano
czalni.w, vnuszony de> -

•

swe1· WYPOZY-

n Pos~ada~ on ~ui: wprawdz.ie zezwolenie· z NZK
a :V ypozyczanie kaset zgodnie z nowymi .zas
ał ·
aam1, ale - tak jak. i inn·
uzna • ze !rY<'hlo
l może zban'krutować.
Chodzi
oferle
~dzi~ nie tylko o zbyt uboga
fJo'\vme ,? ~ieniądze. Filmy z \vytwórni „Warner
. ro~hers ' Jedyne na legalnym r ·nku n:i któr
1st:11e1~ zapoti;:ze.bowanie ze s rony ' klientówe
kosztu1ą od 2o do 39 dolarów USA za 3-godzlnn ·
kasr~· _Dla prywatnych, jednoosobowych w 'P~ży~
wymaaajacy
cza n1 Jest to wydatek zbyt duży
PO".'adto bardzo wy okiej kaucji z~ wynaje~ jed
feJ ~~~sety rzę~u 30 tys. zł. Aby skorzystać z ofer:
licencię na
albo, zeby samemu zakupić
.o~ys z zacho.d'nich szlagierów, uzyskawszy wsześ
mei zezwoleni~ na dystrybucję, trzeba mieć te~azłaspo.ry kap1~a~ założycielski, idący w miliony
'
a . w'.ęc n11;dzieJa w spółkach.
Spol~i•.maJ~ce. zezwolenia na zaĘup i :rozpowsztc:hn_1arue . f1l_n1ow na kasetach, rzeczywiście w
os atn'.ch mie~iącach powstl}ją. w Wydziale KuJ::.
·
·
tury i ~ztuki UML można dowiedzieć
.zezwolenia otrzymały już spółki Ava" E stę, ~~
uropa
"
•
"
p·
t"·.
„
A
PZ
Alef"
•
" -n:r i Z „Mikromat". Al
'·
"
~„ •. oprócz
.
· informacJi,
·
· h zadneJ
mm
Nie
a. ! 0 ~ic
•
te
. g 0 •.ze ist~1eJą. '1!1~ doszły nas sygnały o jakiej-·
kolw1ek działalnosc1 - informuje Grażyna Boli
•
mows~a z Wy~ziału Kultury i Sztuki.
G~azyna Bolimowska przyznaje że jedyny
1 -·
·
·
·
'
• t
'\Vypożyczoprocz
pans woweJ - m1eJscem,
a.wi
.
c1z·
g ie mozna t~ra'Z przyjść wprosi z ulicy, . i otrzymać lega.lnie nowe na~rania, jest lokal pana
Krzy~z.tofa Z:elenowa, .wyją~kowo upartego pi•zedstawic1ela wideobiznesu.
Kr~ysZ!'of :l!iele·now otworzył przed' kilkoma tywideogodniami„. b1~0 ~ośredni.ctwil. zamiany
kaset. Sam ułozył 3e~o r'egula.min, n.ie majac żad
3-g-O<izinnej -kasetv
nych ~nor6w. Wypoz,yczenie
kosztuie 1000 d za dobę. Warunek: trzeba przyj~ć
z własną, nagr~ną. kasetą, i oddać ją do „ban.ku"
-. po to, ai>y !nn1 mogli skorzvstać. Nie jest t-o
zamiana naw1ęi; fa!ktycznie wy111ajem, tyl'ko .
gran.
,!"a .podobny. ~omysł wpadli :niedawno warsza1;rueisce prywatnych · wypożyczalni
v. 1acy · . w
powsta3ą ta~ teraz biura· zamiany kaset. Wszyst~
ko odbywa się za zgodą NZK, i za l)rzyzwolen.iem
,
lokalnych wydziałów handlu.
.Reasumując: w pó~ roku po rozprawie z pry~'~tnym, drobnym biznesem wideo, dostrzega się
JUZ z3:r~sy now~go ry~u. Będzie. si.ę on składać
z c~~c1„ legaii:eJ, . czyli np.dziemnej, oraż z ,.pirack:eoo po~z1e.m1a, koll'kUrencyjnego pod wzglę
dem atrakcyJnoscl oferty i cen. Legalni dystrybutorzy .(~rzede. v.:sz:i:s~kim ITI, „Fibn Polski" L
starczy im kapitału)
ewentualnie społki, iezeli
działalność, ale nie będzie to
rozszerzą zapewne
of~rf:a .dla masowego odbiorcy - nawet. jeśli załozyc, ze magnetowid posiadają ludzie bogatsi od
resz~y. Dla masow~go odbiorcy wideo będą nato~!ast kluby izam1any k,aset, zajmujące powoli
·
·
mie3sce prywatnych wypożyczalni.
- ~o co - zapyta ktoś - byi.1 ustawa? ZaryzykuJę przek_orną o?powiedż: ·po to, aby stworzyć·
'!>.rzed zagrai:i1cznym1 producentami filmów pozory,
autorskich.
praw
1z ryeek . v:ideo p~~estrzega
\V W 1elkieJ Bryt anu kasety „pirackie" stanowią
ok_. 30 procent wszystkich nagrań (przy znacznie
;i1zszych cenach!), we ~łoszech - a:i; 40 procent.
będą
dysponować
Z~pewn~ . w Polsc.e „puaci"
w1Ej'kszosc1a nagran.
Wid~o ~e. po'konają zakazy urT.ędów. Wiedz!\ o
ty:n rowniez urzędnicy. Ważine &i\ jednak 'pozory.

iJ· .,

Łodzi!

12 ODGLOSY,

oli-

CJę na „pu1r1otow • aby utrzymać zdobyty nied~mo
mom_Jpol - skomentował ogłoszenie jeden z wideo-

uparei. ..,.,lun.eto
J.111• trzymajmy się jednak
w cab'n'l
iia4w6rk&. Oo ł.am mówić o Łod'Zi
ltraj1,1 eajduje 1114 w rę.ach "PrY'Wałlnyoll około
Z !kd!d.::rm r~lem
700-Mt "9. m~tnetc>rwM6w.

...............--....„

Na kolumnie ••Polemfkł , Iłe.,,.,
.._ opIn Ie• pn bHlmAAl-~-...
ą••v ._,,, ~
.spi.aae -...:..........._
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POKOLENIE ZMP
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Jeżeli

chod'Ll n11tomiut • bi.torię PAP• „Po1pre!IS", a nMit®ni•
Pil"a&aW<\ w Lod2li, w w 1tyczmu 1945 r. 'l,V ~
chu pt.zy uL PiotiVk-owskiej li.lir 133 zamstaJ,6wata siłj ClelJ'IJWala PAP.
Na CEele Reda!kicji Cenltiralinej - jako pierwszy redaiktor nacze9.111y stała, pr.zybylia :a Lub1ina, rłld. JUilia Miincowa. żorua ówcz;esnego wiioepremiera Hil&regio Mlinca. p ,ow&zechlllie nazywaliśmy ji\
„Panią Julią", oo nie było wyrazem naszego spoufałalllia siię do
szefa, lee.z 1y!111paitii., jaką ją w w.i~ksz00oi daTZY'liśmy. Dyrekitorem
PAP był Jan Andll."zej Nowicki, W isklad PAP „Pola;>tr~s" wchod11 iły równ •eż: ireda!kcja „MOIIl:i,to'r a Pol&kiego" z Janem Urhachem-Urbanem, ojeem obecnego Rzecz.nl!ka Rządowego - Jerzego Urbana, a taicie Biuro Ogloszeń PAP, którym kiewwal także d7!iennikarz z okresu międzywojennego red. A. M.archay. Wart o doda<!,
~ż r·ed. Ja11 Urbach-Urbain w okresie międeywiojennym był zinanym dziennikarzem łódzkim, jednym ze. współredaktorów (łącz
nie z r·ed. 'Eugenimzem Kronrnanęm-Kron:iewiczem) popularnego
łódzkiego dzi<tl111ni!ka „Gloa Poranny"'.
To były wszystikie czynne w Lodzi wówczas a.gendy PAP „PolpreS>S". •
'
· Oddziału Lódzklego, czyli jaik p.isze Leszek Olejniik „Odd.zia.Łu
agencji rządowej PAP „PolpTess" w l..odzi nie bylo. Nikt też w
t)un czasie nię mógł obejmQ!Wat klierowiniotwa pla:ców:ki, która
nie i.stniiala.
.
W marcu 1945 ·r. red. Ju1ia. Mililcowa prze:nósi · się do Warszawy, gdzie ina Pradze, na ul. Targowej uloko·wal:a »·ię część Redakcji Centralnej PAP. Stąd do Łodzi, jedyną linią dalekopiso w ą
z poczty, znajc1ując~j s i-ę w lewobrzeżnej Warszaiw ie, wędrowały
wiadomości ·z centralnych władz partyjnych i pa1'tsiwowych; mających Stiedzibę w Warszawje: Lódzk<i częścią Red akcji Ci;n traln ej PAP kierowała red. Zofia Wągro w ska. Tutaj z tych wiadomości oraz informacji i artykułów redagowanych w Lod zi.i powstał biuletym PAP, dostąrcza.ny następnie do redakcji dzienników
drukowanych i redag;owainych w Lodzi : „Głosu Ludu" ~ orga:n u
KC PPR; „Robo1tmika" - o:rganu CKW PPS, „Rzeczypospo1i1ej'' organu rządowego i „Poilskri ZbrojneJ" - p oprzednika „Zolnier za
Wolności". Po przeniesieniu redaik-cji tych pism do Stolicy biuletyny PAP otrzymywały łódzikie red.a:kcje „GŁosu Robo1Jniczego'',
„Kuriera Populai"nego" i · „DzieIJl!l!ika Lód:ilkiego". Z blegiem . czasu Lódź otrzymawszy poląezenia dalekopisowe z Krakowem, Katowkami \ Pom.ilniem, przekazY'wała treść biuletynu PAP do
t]lch miast, a li oddziialów do Centrali płynęły wiadomości z kraj~
.
.
W lipcu 1945 r. łódzka część Redaikcji Centra1nej PAP, dyrekcja wra:z :i; ' wydziałami gospodarczymi przeniosły się do Warszawy .na ul. FOlksal. W Lodzi powstafa Delegatura Łódzka PAP. Szefem został red. Roman Janislawski - w okresie międzywo
jennym redaktoc PoLS1kiej Age.ncj.i Telegraficznej w Ludku. W
skład' Delegatu1·y wchodziły: Redakcja Łódzkiego PAP. kierowuikiem' k!tórej, a jedinocześni,e cZiłioffiJ~iem Kolegium Redakcj1i. Krajowej PAP w Warszawie został niżej podpisany; „Monitor PolSlkli" z. red. Janem Urbanem i red. Stanisławem Wywrą-Rajcl1em
na czele oraz Biuro Ogłoszeń.
Przez długi jesz.cze <!'z.a~ Redakcja l...ódzka PAP spełniała rolę
przekaź.nrlka międ-zy warszawską Centralą i oddziałami tel'enowymi oraz gazetami pozawarsza:wi'ikimi. WarsZJawa bowiem nadal
nie mi1ała łączności dalekopisowej z najwa2lniejszymi centrami
gospodarczymi i kulturaLnymi kraju.
.
.
Dość liczny był też zespół redaik cyjny, w skład którego m.in.
wchodzili red. red. Ja.n Sorool.icz-Wroczyński - zastępca kierownika redakcji, Piotr 2jiarnL'k później zastępca red. nacz. Redakcjl
Krajowej PAP, Ludwik Jerzy Kem (do cz.a.su p1~lJEln.fesienia się
do „Przekroju"}, K.rystyina Boetgerowa - fachowiec w dziedzinie
mody (do omsu przendiesieńia się do Warszawy), wspaniały czło
wiek i sprawozdawca wortowy Kazimierz Gryżewski,
którego
po przeniesieniu się do „Przeglądu Sportowego"
zastąpił red.
Zbigniew Slmbickii. Później w miejsce odchodzących przychodzili
nowi, :zdobywający w redakcji łód2lk.iej PAP dziennikarskie ostl"ogi, byli Wśród nieh: red. l'·ed. Wojciech Drygas po wyjeźdztle
niżej po.dpisanego na placówkę w Bukm-eszeii·e kieroWl!liik Od• działu PAP, a następnie red. nacz. „Karuzeli", Jan Siernputowski, późn!iej lmrespoindent PAP w Brukseli, Stanisła1w Kamińskil,
który jedll1ak zdradził dzienru!karstwo dla palest.ry. Ocalaty jako
cl2lieako z łódzkiego getta red. Samuel Sandler stał się z czasem
pracO'Wlniikiem nauko~ UL.
Wncaijąc do osoby red. L . .Matrschaka, to wraiz z red. red. Michałem Hofma,nem, Mariianem p,od!lrowińskim, o ile dobrze ,Pamiętam przybył do Lo,d zi w poozątlmch lutego 1945 r. Przez l\Jr ótki okres · był reda!ktorem _biuletynu reiportażu, a następnie wraz
z red. Maa:-iainem Podlrowińsklim uc:>lęstniczył jaiko jeden ze sp1·awozd111wc6w PAP w procesie Norymberskim. Do Lodzi już nigdy
nie· Wł"ÓcY.. · .
·
IAN t!IAWICKI

Patrząc dziś, pr.zeli pryzmat o~ch doświadcze).\ n• epokQ
ZMP, zadajemy sobie pytanie: 1kąd brał~ się wówc&u1 wśród
ZMW, OMTUR, wic.iarzy, ZMD tyle ent-uzJazmu, skąd było tyle
woli czynu? Byl to naturalny re.z~tat wyjścia młodego polkolenia z ponurej nocy okupacji na drogę wielkich nadziei i perspektyw, które wskazywały partia i władza ludowa. Młodzi mieli wówcz<rs dQŚWiadczenie życiowe dorosłych.
Ich mlodz.ieżowe
porywy splatały się z dojrzałą $wiadomością łącz.enia ich osobi-:
stych losów z losami Polski.
·
.
Potrzeba. powołanja jednej organizacji młodzieżowej zrodziła
się z praktyki 4-letniej współpracy. Kolejno w Kolnisji Porozumiewawczej, a następni e w Komitecie Jedności, dojr.zewała idea
zjednoczenia, powstał model Związku Mlodzieży .Polski~j ..mugoletnia tęslmota młodzieży do jedno-liteg.ó działania stała się faktem. Na w.roclarwskim Kongresie Zjednoczeniowym, 22 Jipca 1948
l'~U IPOWstał Związek MlQdzi.eży Polsld·e j.
Zj~dnoczenie doko.nywalo się w okresie, w któ1:'Ym. umilkły
o.taitnie strzały k1rwawej, Wllłl.kii z r·eaikcyjnym,_ podziemiem. . NafiM czM, kiedy naj •wi.ększym bohateratwem byfo wyróżnienie B•ię
w pracy. Polskę trzeba było przeks:itakić w now~zesny kraJ .
prz.emysłowo~rolniczy. 'I\rzeba było walczyć :z. za<X>f~em ekon?micznym i kulturalnym, analfabet~mem. ~MP wziął na siebie
powailną część ·tych .zad;ań.
.
.
. .
ZMP był irzeczni1kiem, reprezentantem interesów caleJ młodziezy
i jego wpływ na nią · był powszechny. W calokształc1e szerokie]
problemlttyki pracy organizacji ZMP na czoło wysunęły się sprawy obrony interesów młodzieży i to często bez w.z.g>lędu na. to„.
czy należała do .szeregów ..organizacji, czy też. nie. Interwen~ie" J
nieustępliwość w slus2'l1ych ~prawach ml:odz1ezy podnosiły tan„ę
t „.Jiaczenis organizacji, podnosiły jej . utoryt.et.
.
W roku 1948 istaliala pęwna hadiwyźka siły wboczej · na wsi.
p.i.p Inicjował d kierował migracją mlod~ieży na · nowe fl1p.nty
~pracy do nowo pąwstałych obiektów przemy&loiWych. ZMP-owcy
~. ~iatu wieluńskiego, ze wsi Cierz.ęcin, w .paźidzierni:ku 1952
~loku ClosłU chęć wyjazdu 111a najtrudniej'sze i pot1.7,ebne budo.'WY w Polsce ' Ludowej. Inicjatywa została przyjęta, a Zarz~d
(Hówny ZMP Wel:Wal młodzież całego kraju ,do pracy n.a naJ. trudn'ejszych kontach. „Stawajcie do Zaciągu. Pionierkiego", rw.zywal apel - „Węgiel i stal to gl6wne od~inki boju''.·
.
z województwa łódzkiego wyjechało . ";owcza~ .pięć ~ysię~y
dziewcząt :I. chłopców. Pracowali i uczyh się. Zaoągi . pmmerslkie
dostarczały lkadr lube1~kiej FSC, Noiwej Hucie, kopailimom Ślą.ska.
Rok 1950 był dla ZMP początkiem jednego z główny~h etapów rewolucyjnych przemian kulturaLnych. W tym o~r~1e ZMP
przystąpił do niespotykanej w histori~ naszego kra.Ju. masowe]
akcji organizowania świetlic wiejsl{ich · i upowszechmani~ czytel!nictwa. ZMP-owska świetlica byJa ośrookiem ~1ntemY'V\"IleJ pracy
pol"tycmej, z:lpoznawala młodzież ze ws.pólcresności14, prozectwstawiala się czynnie naciskom wrogiej propagMdy, przełamywa
ła stare poglądy, ,które tak często przeszkadzały jeszcze ~owsta
iniu nowego.
.
Nie ustrzeżono się w masowej działalności ZMP uproszczeń i
11ehematów. W histori'i nie liczą się jednalt wyłąCM!de oderwane
fakty. W historii liczy się sama działalność, a pr~ie~ ?g.ó1ne o1iągnięcia ZMP
są bezspornie
pozytywne. W1e~e m1c3aty:-" i
dzisiaj nie śtracilo na aktualności. ZMP zaszczepił
młodzieży ·
zainteresowanie . różnymi dziedzinami wied~y.
Troski młodzieży robotniczej były troskami młodzież~ wiejt~iej i. odwrotnie. Wymownym tego-- dowodem były ~oleJne zaciągi pionierskie do li.kwidac:ii odłogów, do udzielenia po~~cy
przez młodzież robotniczą w akcjach żniwnych; w~kopk~ch 1 innych. Niejednokrotnie młodzież , kierując aię wy~-y_m1 P?trze:
bami rezygnowała z lepszych warunków, aby wz1ąc udział !\
tkażd~j akcji, uznawanej za ważną. Znana jest wiel~a akcja ZMP,
kiedy to zmeliorowano 2 tysiące ha ziemi w Remb1eszow1e, pow.
Lask. Tysiące mlodzieży rąbotn icz·ej i wiejskiej samorzu~ie z
odległych terenów województwa przybywało, aby pracowac przy
melioracji, zdając sobie sprawę,
że w ten sposób przysporzą
ch~~~ajo~.
.
.
.
ZMP kierując do szkól średillich 1 wyższych Wllele tys.ięcy p~a
eującej młodzieży miast i wsi, doprowadził do zasa?mczej zmiany składu społecznego studentów wyższych uc.zein:1 na kor~y~ć
mlod:zieży robortrrJJiczej i chlop.sk;iej, ~ta.Je otaCMl <'.Plek~ ~dol!11eJ
sz.ą mtodzież, kien,ijąc ją do r&łnych szkól, zgodnie s JeJ zamte,ireso.waniami.
,
,
.
. Pokolenie wy.c howane przeli ZMP wyik!sztalcilo. w aobie prawidłową postawę i społeczne zaangażowanie, stąd poczu<:ie współ
odpowiedzialności za wszys.tko, oo się działo , w kraju.- .Zwi~ek
wychowa! olbrzymią at'lffiię d2liałaczy społecmych, wyzwolił 0~1ar
ną postawę i to atanowiło największ.ą
wartość ZMP-ow&k1ego,
NADUŻYCIA PRAIWA NIE BFLO
wychowawczego dorobku.
Bardzo ważny ir~zdzi!U histo~.ii ZMP. nap~sał _lego , etatowy aparat. Dominują w tym roW.ziale wysiłek J of1arność.
Apar.at
Tr.udno Zl"ozumieć obur.1lertie, jakiemu daje ·wyraz autor kore,sZMP rozwii\eywał pomyślinie zadanńa, stojące przed organi?Ja~Ją,
pondencj1! syznowanej
inicjałami W.A.
pt. ·„czy kom.batalń.t
przed całą młodzieżą. Byli to ludzie bez reszty odd_ani part~1 i
może mieć 1,5 reku?" Oburzenie t;o wyw<Jlal:a lektura o.r zeczenia
organizacji. Silę w pokonywaniu. niemałych trudności cz~vpalI, z
Naczelnegio Sądu Admilnistracyjnego,
którym uchylona ziostała
tradycji rew()lucyjnego ruchu mloozieżowego. ' SpoilWem Jedin.osci - decyzja Za.rządiu Głównego ZBoWiD; odmawiająca prey.zm.anja Je-.
działania była idea, któr·e j służyli. To . byli .ci. którzy. za ~~cz
rzemu K. up11awndeń kombata!Ilckich. Motywęm odmowy przyzupeln,i e oczywistą i samo przez się zrozumiałą uznah koruecz~
zna;niia. · tych uprawnień, · byl:a okoliciiność,
że w ocenie ZG
ność być tam, gdzie jest młodzież, r-O'LIDawiać z ~ią ~eh jęzY:kieJ? .
ZBoWiD obóz hitler-0wS1ki, w którym · Ol"adzony ziostaL wraz z rozaspokajać tch pragnielliia, cieszyć się ich radioś01am1, ~uc1ć &i~
dzicami Jel"Zy K. liczący wówczaa 1,5 roku, nie był obozem konich kłopotami. Załatwiali
w ramach społecmej
dz1ala~ośc1
centracyjeynl.
. ·
.
mnóstwo drobnych, a tak priiecież ważnych spraw, & któryrru ma
Naczellny Sąd Admim!istracyjny a.talilął 11& •tanowisku, że nie
do czynienia każdy kolektyw 'udzi.
.
nazwa - zwłaszcza w nomenklaturze niemieckiej - obozu, lecz
Lata zrobiły swoje. Zatarły się rysy tw.ar.zy, z trudem ~twa
jego funil«:ja w realizacji eksterminacyjnej polity'ki wobec Polarz.am imiona i namviska, były to dz.iewczęta i chłopcy z różnych
ków, decydiuje o tym, czy obóz talki był obo:rem k.onceptracyjnym.
środowisk, wychowani w jakże różnych warunk~ch. ~ jednak
Decyzja o przyz!llaniu bądź 1odmoWie przymania uprawnień komstanowiliśmy pod względem mOTaln·o -politycwym. Jednolitą zwarbatanckich powima być r.atem poprzedwna dokonaniem ustaleń
tą całość. Zespalała nas wiara w sluszno~ć sprawy, .o któr~ waloo dC> przyczyin osadzenia. w obozie, jak i określeniem charakteczyliśmy. Byliśmy młodzi, si-1ni młodością,
pewni zwycięstwa
ru i funkejf teg,o obozu w realiitZacji ludobójczej p~lityki oikupa!llswych · najs~ryts~yic:h marzeń. A mairzenia te wiJązaAy w nieriota. Ustaleń talkiicll nie ddk<Jinały ilnstaincje ZBoWiD wydające dezerwalną całość losy własne i Polski.
cyzje w sprawlie Jerzego K.
JOZEF STĘPIE~
Należy podkireślić, te r.arówno organy ZBoWiD, jak i Nacze1ny
aąd Admini.stra•c yjny 1liie znajdowały przeszikód w ubiegainiu &ię
o przyzna.me uprawnień kombatanclmch w fakcie, iź w okresie reKTO. BYL PIERWSZYM KIEIR'OWN'IKiiEM
presjonmvmia go· przez okU!Panta, Jerzy K. Liczył 1,5 rdku.
.
11
PAP „POLPRESS ?.
Trudno podzielać~ 11tainowisko auto.r a koI'.espondencji,
którego
chyba zmyliła nazwa „bojownik" w tytule oTganizacji ZBoWiD i
·n azwa „kombatant" użyta w tytule ustawy z 26 maja 1982 r. o
w numerze 24(1576) „Odgłosów" z 11 cz.er.wca 1988 r. ukazał
szozególnych upraWl!li.eniach koonbatantów (Dz. U. nr 16 poz. 122).
się artykuł pt. „G.rand Hotel epizod z. przeszłości" Leszka OOtóż . zgodnie z zapise;n powołanej ustawy, przewidziane nią ulejnika. W ~ielkiej ifości informacji, za.wartych w airtY'lmle, zna- _,. prawnienia przysługują nie tylko kombatantom w ścisłym ?Jnalazła się, niestety, wierzę, że nie z \viny autora, jed:na błędna.
czeniu tego słowa tj. uczestnikom walk o narodowe i społeczne
Dotyczy ona in~tytucj ·i: Polska Agencja Prasowa, w ~mtym po; wyzwolenie Ojczymy. Upvawiliieni.a kiombatainckie przysługują C"lątkowym okresie nosząca nazwę:
Polsikia Agenc3a Prasowa
w myśl ustawy - również osobom, które z,e względów pohltycz„Polpress".
nych, · na.rociowościowych lub rasowy~ były więzione w hitleroLeszek Olejnik pisze:
wskich obozach konc~·traeyjnych i więzienia,ch.. Przysługują oin.e
„Trafnie oddaje to fragment wspomnień red. Leopolda' Marsta.kże osobom, ldóre w czasie olkupacjd prQIWadziły tajne nauczachaka, który przybył w końcu stycznia 1945 r. do Łodzi, aby
nie dziec.i i młodzieży.
obj ąć
k i. e r o w n i c t w o
odd~ialu agencji
Tządowej Pf'l.P
Równi.eż statut ZBoWiD stanowi, :te ozłOO'J.kiiem tej organizacji
„POLPRESS".
może zostać osoba prześ~dowama ł więzi.ona w hitlerowski-eh o•
Jako pierwszy i jedyny w dniach wyzwolooia LodZii dziennibozach koncentracyjnych H względów poLitycznych, 111arodowośkarz „Polpresi.u ", od 21 stycznia 1945 r. pizez przeszło 20 następ
ciowych i raisowych. ·
'
nych lat czynny dziennikarz tej agencji, a także kierownj1k OdJer.zy K., którego prizypadek o~ył W.A., byl wraz s rodz.i.ni4
dz1a1u Mdzk'ego PAP , mogę ' z całą odpowiedziailnościąstwie:rdzić,
uwięziony w hitlerowSkńm obo:Aie se względów n ar od o w o ś
iż red. L Marschak nie był nigdy kierownikiem łó~iego odc i owych. Jeśli ~atem przyczyną, uwięzienia były wz~ędy n adva.łu PAP Warto tskże powiedzieć, iż ani PAP „Po1
l press". ani
r ·o do w oś c i o w e
(w stosimku do ojca Jerzego K.
również
później Polska Agencja PrasOIWa nie była przez wiele la·t oficjalwzględy polityicme), to czy mi>że mieć jakieklo·l wiek zna~zenii• dla
ną agencją rządową. Stala si~ nrl ą dopiero l~ilka lait temu.
sprawy, w jaAclm w.leku była Ol!IOM uwii~ona?

NR 2~ (1581), 16 LIPCA 1988 R.

Zarówno Jerzego K., choć miał zaJedw:ie 1,5 DO'ku, jaik i jego dorod'Ziiców, osadzono w obo:2lie za to, że byli P.o lakami. Sko"'.
ro mś praiwo przewiiduje, że u.prawn1ienia kombata!Ilckie przysłu
gują osobom 'Wli.ęmooym za względów- namdo~o~cio~ch, t.o w ubiega!l'Liu się pl'ZEl'l J1eirzego K. o te upra·wmemia me mo~ się
dio.patr.zyć „ną,dużyoia prawa". Nie wiem też, dlaczego dz1ała1me
Jerzego K. i;niiafoby być .<Jceniap.e ujemnie w kategoiriach maral~
nycll?
·
·
·
PIOTR SlKORSKI

Po~ą Agencję

rosłych ·

CO DZl!EJE'SIE NA KOLEI?
W styczniu 1988 r. na Dworc.: u Fabryc.t.nym w Lodz.i wład z.e
k<Jlejowe zain5t,dowały elektryczną . „„1achinę" .do drukowama
biletów kolejowych. W czyim interesie prowadzi s i ę takie in we-:
stycje, które nie prŻynoszą żadnego docnodu dodatKowego i nigdy 111ie :zamortyzują, się? W . miejsce dotycl1czasow,ych wspaµialy·c h druk:a.rek kliszowych, które za naci ś·nięciem jednego guz,ika
Wyrzucały gotowy bilet ze wszysjikimi dą.ny mi. („.) I to wszystk i:e na kartoniku .produkowanym z makulatury. Pomyłki tej arukark.i były wykluczone. Elektroniczna m „szyna potrzebuje forrnula1rza wydru:kowanego na wysokoga tunko wym papierze saty. nowanym, sześć i pól razy w i ększego od biletu kartonow.ego. (.„)
Przecież to jest karygoane szkodnict \\' O gospodarcze, n ie p rz.y n osza ice żadn"!go zysku, od wrotn ie, p u c hla n i a.iąc ogromne m ilial'•
dy i ·t J z budżetu oerltraJ.riegu, bu prz2c 1eż r'ob k.e K oleje Pa11·
s tw o we są pr.ted s1 ęb.i o r s t w ern cle i 1 c y t o w y rn. („ .)
Ud sz3'1.·egu lat odsuw ano r e aliz?c.ię pr1ebu cluwy d\\'orca ko !ejow'ego Łód ź -Kal is k a. A ż tu zn a l az ł ~1ę decyden c w ydaj ący p olecenie rozpoc.:zęcia budo\vy.
.
'
Op i"sać Lrnclno to ·wszyst Ko, co s ię tu wyprawia . Naprzód rozebrano budynki siacy jne:- R obotn icy pr ac.:uj qcy przy ro z.b i ó~·ce w alili kilofami mury, wybieraj qc zdr o w i uteńkq c egłę, aż serce. bolało patrzeć na taikrie marnotraws,two. Cegł a po rozbiórce zru ·lmęła
z terenu. Wszystk ie perony kryte da chami rozebranQ, r ozwalono
wał, na którym był 'Położony to.r kolejo wy b i egnący do I peronu.
P.rzesuwa się tory w inne miejsce, wszystko robi s i ę po to, aby
pod torami przedłużyć . bieg ·ulicy Adama M i ckiewicz~ na Osiedle
„Retkiinia". Przesuwa s ię nawet linię tram.wajową bw;lując nowe
dwa tory tramwajowe .na terenie obok stadionu Lódzkiego Klubu Spoctowego. I po co to wszystko, teraz w dobie ciężkiego
kryzysu? Likwiduje się istniejący doskonaly węzeł komunikacyjny bezkolizyjny i podobno zaprnjektowany jest nowy węzeł na
gruzach dotychczasowego.
Czy tak ma wyglądać rozbudowa? Zamias t budo w ać nowe ob'ekty niszczy się. stare i robi s tę co ś innego. bo. ~a\ zaprojektowali pracownicy Biur Projektów, w i ndując kwoty kosztorysowe
w setki miliardów , bo przecież od sumy kosztorysu należy im sie
20 procent.
_
Czy tak ma wyglądać realizacja drugiego etapu· reformy gospodarczej, czy rozpoczynąnie inwestycji n iepr<iduktY""-vnych 'i n ie
amortyzując/t;h s i ę ma ujść bezkarnie'? („.)
Po drugiej drakońskiej podwyżce cen biletów kolejowy ch , dosłown ie pociągi woża po w; e trze. W pociągach dalekobież
nych znajduje się po parę osób w wagon ie. , Czy PKP jako
przedsiębior•stwo usługowe spełn i a w. ten sposób zadanie, do którego jest w założeniu powołane? („.)
Kto ;,i ucz.:1w;e pracujących , a przede wszystkim my \Vete~·ani
pracy, może · pozwolić sobie na kupno 'biletu kolejowego już n ie :
za setki, a za tys1i ąc:e złoty,ch. Ost.a tn ie dwukrotne, co 6 miesi«;!cY .
podwy:?Jk:i cen biletów kolejo~ yqh spara: · żowaly zupelinie turystykę.

(.„)
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Mgr EDWARD

STANCZYK~EWICZ

OD ·REDAKCJI. Przytoczom~ pow yże j fragmenty listu Edwarda S tanczykiewicza pochodz.ą z .1ego „Listu otwartego '~ adresowanego do premiera Zbigniewa Messnera. Z treścią tego listu
całkowicie nie zgadzamy się. Ponieważ jednak porusza ważne
dla miasta sprawy, uważamy, że powinny ope być znane opinii
publicznej. Wymagają jednak komentarza.
Ni,k t nie neguje, że ciągle tkwimy w kryzysie. Nikt też n ie
zaprzeczy, że pozostaliśmy dalekÓ w tyle za innymi kraja.m i.
Czy to znaczy, że mamy zrezygnować z wsz~l'kiego postępu. że
musimy wszędz,ie i zawsze kierować się jedynie
prymitY\Yn ie
pojmowanym kryterium zysku?
Tal>Je stanowisko nie sprzyja
wychodzeniu z kryzysu.
Spodziewamy się, że PKP odpowie n a zarzut wstawienia elek- ·
tronicznych maszyn na dworcu Lódź Fabryczna.
I nie tylko.
Być może ZiWiązane to jest z komputeryzacją kolejn.ictwa. I n ie
byłoby w tym nic nagannego.
Z.decydowanie trzeba sprzeciwić się uwagom Edwarda Stanczylkiewdcza w sprawie dworca Lódź Kaliska. Dworzec ten jest
miastu potrzebny, a węzeł komunikacyjny wokół niego wręcz
niezbędny. Przedłużenie „trasy W-Z" do Retkini jest k.oI,Jiecz..noś
cią. Usprawni to ko~munikację z tą częścią miasta. W Lodzi j-est
sporo n;e dokończonych dróg, ulic i skrzyeowań. CzY, w z,wiązku
z tym, że mamy. kryzys, musimy zarzucić wszelkie pla1ny unowocześnienia miaąta i jego komunikacji? Takie stanowisko może
wynikać tylko z niezrozum~nia i konserwatyzmu.
Mamy nadzieję, że w Radzie .M inistrów nikt poważnie nie pobra~tuje żądań Edwarda Stanczykiewicza, aby przerwać prace
przy modernizacji dworca l...ódź Kaliska i tamtejszego węzła komtmikacy,jnego/ Byla,by to dopiero :niepowetowana strata. _
. REDAKTOR DYZURNY

A GDZIE URODZIJt SIĘ
LUDWiiK JERZY KERIN?
.

Wspomnńałem i o tym w mym felietonie o Julianie Tuwimie i
Arturze Rubinsteinie, jednak telkst okazał się przydługi i z.akoń
czeruie wyleciał.o. A że rzecz ciekawa, więc przypominam.
Ludwik J. ~em przez skromność
w swej wypowi•edzj dla
„Dzienni1k a Lódzkieg•o" pod~ł tyllko, że jego dom rodzinny zna:jduje sdę' naprzeciw redilJkcj~ „Dl...", ale dokładnie który to dom?
· Nie musiałem dzwol1Jić do Krakowa. W Lodzi mieszka stale i
pracuje siostra Ludwika, urocza, przemiła Roksana Nagy.:.. od lat
związaina z łódzkim środowiskiem dzie110lkarskim. Wystarczyła
więc randka w Klubie Dz_iennikarza i już wiP-m: Ludwik, jak i
jego obie siost\'Y• p1·zyszedł na świat na Piotrkowskiej w kamienicy pod numerem 93, co przekazuję ku wiadomości potQmności.
aby oszczędzić przyszłym. biografom doci ekań, gdzie uroazH się
nasz znaikomity satyry'k i poeta.
'
'
.
ADAM OCHOCKI

TO'N1,E JA POPE~LEM

BLĄD!

Dzięk11ję uprzeim1e za zamleszczęnie mojego listu („Odgłosy"
nr 22. str. l2-13), pt. „Nie płac i ć za złą pr acę" Bardzo iedńak
proszę o zamieszcrenie notki, że w moim liście_ napisałem: .. „.o
tysiącu obie!rtywnych przycźyn; " a nie tak. iak ktoś uznał za stosowne po·praw i ć .„. o tyslącu obiektywnych przyczyn.ach ." Nie
chcę być posądzony o popełnienie ta:k obrzydHwel'!:o błedu.
ALEKSANDER OKRUCIIQSKI

·
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tej sprawie do Rżecznika Praw Obywatelskicl!

INa Twój teleforr czekają redaktorzy:
14 lipca - EUGENIUSZ liWANICKl
na lp-15.
2f J.ipca
DARIUSZ DOROŻYŃS 1Kl na 10-15.

godzigodz.i-.

„Odgłosów"

swoją relację z reporterskiego
dyżuru
Andrzej Makowiecki. Pan J.O. powiadornił go, że
na osiedlu Ret~inia-Piaski działkowicze wycinają lasek brzozowy, żeby rozpalić pod kuchnią, kiedy na działkach odby\va się
\\'esele. Zni.szczono w ten sposób okoł·o 5 tysięcy brzóz. Zadzwonił do mnie Ry;;zard Miąskiewic:i;, prezes· Ogródków
D~ialko
wych przy ul. J. Kusocińskiego 1, twierdząc, że to c;o mow 1
iJan J.O. jest zwyczajną potwarzą i zapraszając go ~a rozmowę
i „wizję lokalną". Po pi~rwsze - twierdzi pan Miąskiewicz n.a 0,34 ha powierzchni w żaden sposób nie pomieściłoby się aż
5 tys . .drzew. ]?o drugie - ścięte drzewa to były wiatrotomy i
drzewa chore. Sprawę 7:na Liga Ochrony Przyrody oraz Wydziąl Ochrony środowiska i Qbie te instytucje nie wnoszą żad
n7~h '-za~tr~eżeń pod względem prawnym. Prezes ogródków jest
nawet gotow sprezentować owe brzozy panu J.O., jeśli ten uz11'1:, że przydadzą mu się do innych celów niż spy.lenie _:v piecu.
Z~by ułatwić panu ,T.O. kontakt pan Miąskiewicz poda~e swój
nr telefo!'.-u- 36;:01·87. Mam nadzieję, że pan J.O. skorzysta z
pr?p~zycJr, u-atomiast my radzibyśmy poznać opinię wyżej wymiemonych instytucji - jak to naprawdę z tymi brzozami było.
Teraz, ~ędzie o opłatach za zimną i gorącą wodę. TemM ten
b.uhye~suJe . nas.zych Czytelników od dłuższego cza.su i pojawi al ·
się JU~ - w kilku poprzednich relacjach z dyżurów.
I tak. Pan
:Eugenmsz. Kudaj usatys~akcjonowany jest, że opłaty za ziinną
wodę oblrczane są od ·liczby l9katorów zamieszkującyc\1 w dallYJ:!l lok~.lu. Pyta natomiast, dlaczego opłaty za wodę ciepłą
(Jbhcza się ·od wiel!kości powiier2lchni mieszkania? Przecież jest
Clczywi:ite, że je&1i l-0rkal o tej s'amej powierz:ohni zajmują dwie
osoby 1 rodzin,a czteroosobowa, to te cztery osoby zużyją o wiele wil'JEel wody .ciepłej ni:.t . te dWie. Pan Kudaj pisał ju:i
w
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przedstawił

•

&

~orze

poruszał iten te~
mat na· zebraniaicb· przedwyb'orczych. I w dalszym ciągu nie zna
odpowiedz!.
- Kto wymyślił taką mąqrą rzecz, ±ę za zimną wodę płaci
sią od osoby - pyta z kolei Ozytelniczka, która' przedstawiła
się jak-0 Emerytka. W jej domu połowa lo~at.orów rzafundowała
sobie wanny, u naszej Czytelniczki nie ma na to miejsca i po
staremu myje się w misce. Jasne, ź1t zużywa mniej wody niż
inni lokatorzy, a licznik jest wspólny dla wszystkich. Czytelniczce nie chodzi już nawet o pieniąaze, choć opłaty musi,.-wyrówna:ć d<> tyłu, aż cd lutego, ale o zasady. No cóż, jednym
sprawiedliwym roz\:viązaniem. zadowalającym wszystkich, byłoby
zainstalowanie liczników u każdego w mieszkaniu, tak jak jest
to w krajach macznie bogatszych niż Polska. Ale na ·to będzie
my pewnie czekać jeszcze barc:lzo długo.
Czytelniczka, która swoje personalia podała do wiadomości redakcji pyt.a, czy w czas·aćh ogromnego glodu mieszkaniowego
stać nas na to, żęby mieszkanie
pnez cale · lata stało _puste.
Do
bloku - przy ul. Sprawiedliwej 8110
10 lat
ternu
wprowadziło się mlode małżeństw o. Ale już od 6 lat mieszkame
stoi puste , Żiona wyprowadził a siQ, a mąż już po raz drugi odsiaduje karQ wic:zicnia za złod3iejgtwo. Podobno 1v SpóldzieLni
Mieszkaniowej „Lokator" przy ul. Łagiewnickiej je;:;t wniosek o
eksrnisję. ale mieszkanie nadal stoi puste.
Nasza Czytelniczka
nie ma żadnych zakusów na owo mieszkanie, nie może . się jed. nak pogodzić z takim stanem rzecz-y, kiedy marnuJe się ~połecz
ne dobro. Liczymy, że Spółdiielnia Mieszkaniowa „Lokator" powiadomi mas jak ma zamiar rozwiązać ten problem.
Inżynier Adam Skibka z Wielunia w. dużym skrócie. za 1.o z
ogromn,yrn rozgoryczeniem, opowiedział mi najpierw o ·swoich
perypetiach w Stacji Obsługi Samochodów ASO w Wieluni1J1, a
później w Sądzie Rejonowym w tymże.
mieście. W \-oku Hl83
pan Skibka oddał do stacji ASO sw,oją „syrenkę", w które j
trzeba było wymienić karoserię. Kosztowalio to '\Vłaściciela 2Hl
tys. zł, a·liści po pół roku okazało się, że karoseria się sypie.
Kierownik stacji nie uznał reklamacji klienta. twierdząc, że
\;,-inę za jej jakość ponosi 1vytwórc<1.
Pan Skibka skierował
spra\vę do .sądu. Sprawa ciągnęł:.> się uwaga! - 2 lata. Odbyło się 11 rozpraw, z których tylko w 5 uczestniczył pełnomo'C
nik inż. Skibki, mecenas Kielanowski „z Zespołu Adwokackiego
w W·iell!niu. Wfaściciel pechowęj ~.syrenki" sprawę w końcu wygtał, ale ;musiał opłac ić wszelkie koszta procesowe. Stracił wiele czasu, nerwów i teraz, za naszym pośrednictwem pragnie ostrzec potencjalnych klientów stacji ASO w Wieluniu przed korzystaniem z jej usług, nie radzi również korzystać ·„ pomocy
zabieganego mecenasa Kielanowskiego. No cóż, na cdpowiedzialność inż. Adama Skib!k.i ostrzegamy!
.
Rencistka, pani J.J. zadzwoniła do mnle proie..rluj110 przeciwa;L bi

*'f1P*f

ko mi\:ładaniu w Polsce sdtół prywatnych. Żyła · w ' czasaeh; kie• ·
dy zdobyci• wykształce.nia związane był-0 z ópłaitą czesnego, na'
które nie stać było jej rodzicó'w. Pani J:J. marzyła o dalszej
nauce i do dziś nie może odżałować,' że nie było jej to ·dan"e." ··
Chcę uspokoić naszą Czytelniczkę. Jeśli nawet powstaną sztkoły
prywatne, to nie wplyflą one przecież na istnienie szkolnictwa ·
państ.wowego·,
'
Publikowaliśmy już glosy Czytelników, którym zdecydowani•
nie podoba się rzeźba Matki Po1J{i przed Szpitalem Pomnikiem. :.
Mówiła o tym również pani J.J. Jeszcze raz
powtórzę
starą ·
prawdę, że trudno dyskutować o gustach. Ale swoją drogą, czy
wśród naszych Czytelników nie ma nikogo, .komu się owa rzeź-·
ba podoba? Jeśli rzec.z,r ,viście -nie ma, to o czymś to świadczy.
. Pan K.T. zwrócił moją uwagę· na notatkę w „Głosie Róbotniczym" z 6 lipca, z której można się dowiedzieć, że" Dom Sprze•
daży Wysyl'kowej w Łodzi. oprac·ował k·O'lekcję odzieży dla kobiet i rdzieci z bezwładem nóg, - No i pięknie - mówi pan
K.T. - Ale nie jestem pewien, czy .ta informacja dotrze do .
wszystkich zainteresowanych. Istnieją przecież w województwach '
pl<icówki służby zdrowia. które posiadają dokł :ne rejestry o-·
sób niepełnosprawnych. One prz.e de wszystkim powinny pomćc
dotrzeć do nich z informacją.
I jeszcze jedno zdenerw·owało
Czytelnika. Notatka iiiformuje przy okazji, ,.że DSW w Łodzi
jest pierwszym na świecie domem sprzedaży wysyłkowej, sprzedającyn1 tak potrzebne artykuły dla ludz.i
niepełnosprawnych, ·
które dostarcza do domu". - A może byśmy tak nie przesadzali z tymi „rekordami świata" na siłę? - pyta.
·
- Dlaczego na 'Widzewie-Wschodzie sprzedawcy w warzyw-,
niakach wproowadzają sprzedaż wiązaną? - pyta Grażyna O. ·
--' Nie mog1am kupić kopru, bo nie chciałam kup,ić do nie'go .
mło.dych ziemniaków.
.
O~I?o:>via~am. Nie . ~iem .. Na pocie_sze:1ie. mogę powiedzi~ć pani
Gra~yme, ze .w swoJeJ dz1elmcy tez się. z tym spotlkafarą
Po-·
dobno pośrednicy żądają za kQperek sum horrendalnych, więc
- sprzeda:wcy wprowadza'Ją taką swoistą koperkDwą sprawiedhwość społeczną. Pani Grażynie proponuję zrezygnować z kiszenia ogórków z kpprem i niczemu się. już nie dziwić. Tak jest·
łatwiej żyć.
·
Na k;oniec winna jestem - .;dziękowania tym Czytelnikom, którzy zatelefonowali po to, żeby w sympatyczny sposób wesprze~
nas w naszej pracy. Równie serdecznie dziękujemy za sł()Wa krytyki. Te nam są też· bardzo potrzebne, żeby nam się „w ,głowie
nie paprz~ ..:rncałą . .

BOGDAMADEJ
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nie znosi oszustwa

Gdy w roku 1918, już w niepodległym kraju, rządy w Lodzi przejęły
władze polskie,
miasto bylo
ogromn ·e zaniedbane, bez przeszłości, a przyszłość

)apiłanem?
~

Fizyki P~_litechnlki l.-Odzkiej.
Jak zosta.ii! ~się żeglarz.em?

-:' ~1.~ si~. cztemaście lat, żegLującego bratai ·~ '

wy Jezdza ~sr.ę. na !formalny harcerski obóz szk o.::·
lenio\.\'Y nad Jeziorem Charzykowskim i już..•
- Pływać można mając ten najniżsży stopień, w(ęe dlaczego 'Zostaje siQ kapitanem?
- Pewnie z powodu niezdrowych ambicji. U
roni~ .w każdym. razie wchodziła w grę rywali.zacja z bratem. Uprawnienia sternika .zrobiłam, . żeby pływać samodzielnie, a dalej · pię
łam się, bo chciałam wyjść na
morze. Przy
cz~m· wcale nie był to jakiś specjalnie sympatyczny <>kres - przypaqrk:owe łódki, przypadkowi ludzie.
- Ale , już od 1977 roku jeste§ · kapitanem
Zeglugi -Wielkiej, masz za sobą rejsy „STOMILEM", „PIOTRKOWIĄ" i „POLSKIM LNEM".
Byłaś na Morzu. Sródziemnym,
pływałaś
w
Ameryce, wokół Israndii ·- zwiedziłaś kawał
świata.

krótkich... rejsów - na długich ludzie mogą się
poznać, ja mogę ich trochę sprawdzić, przeszkolić, chociaż nikt tego nie lubi.
- Sukces - ·czy można o czymś takim mówić w twoim żeglarskim życiorysie?
- Zależy jak to rozumieć. Jeżeli chodzi o
przeżycie ciekawego żeglarsko rejsu z ciekawymi ludźmi .to wspominam rok 1!)72, kiedy ·µo
dwu latach przygotowań na pokładzie „JOSEPHA CONRADA" . wyruszyliśqiy z grupą · łódz.:.
kich ge,ografów na Islandię i do wyspy Jan
Mayen. Wszyscy byli wtedy pódobnie zaangażo
wani, przejęci, polubili się i cenili nawzajem.
Pozostało przeżycie i przyjaźnie.
·
Natomiast zupełnie innego rodzaju sukcesem.
był udział ,STOMILA" w· uroczystościach 100-lecia Statuy Wolności przed dwoma laty, Był
t1> rejs trzyetapowy, wymieniali się kapitanowie i załogi, ja prowadziłam część środkową
po wodach amerykanskich. Przyjęłam jacht z
nie nadającym się rlo naprmvy silnikiem, ale
była wo'\{ół nas atmosfera śensacji. 'Wszystko
w typowo amerykańskim stylu ..•
- ;..to znaczy?
-- TQ .temat na całą książkę, e.le pokrótce ...
Organizacje polonijne zaapelowały o pomoc,
dzięki zainteresowaniu prasy,
radia i telewizji
apel był skuteczny. Przyjął nas burmistrz Nowego Jorku, po takim' zaszczycie firma Volvo
spr.ezentowała silnik. W uroczystym pożegnaniu
!:).a wybrzeżu Manhattanu uczestniczyły setki
. ludzi, statek · pożarniczy z fontannami wody.
Później w drodze na Wielkie Jeziora przechodziliśmy 35 śluz i wiele podnoswnych mostów.
Ws?:ędzie powitania i· długie · nocne
rozmowy,
taś w t>Obliżu Buffalo filmowano 2 .s dla TV
z helikoptera. Później udiział w uro·czystościach
i parada jachtów w Chica.go. Kanada i znowu
odwiedziny rodaków na 'pokładzie. Po prostu·
wielki nieustający festyn.
·
Isląndia i Ameryka dwa różne rejsy o

- To powszechny schemat, ludzie czytając
egzetya:me nazwy myślą o ńas jak •o wyłu
dzaczach pieniędzy, którzy za darino podróżu
j_ą; zwiedzając piękne, zamorskie .kraj& Tymczasem kiedy w 1978 roku ·prowadziłam trud·
ny żeglarsko rejs Gdynia - Algier, to po drndze 12 godzin byliśmy w Hiszpanii, dobę w
Maroku. Po prostu wrażenia turystyczne 'są
czasami ·zero~e, a I te w dodatku zreduko:.
wan~ kłopotami i odtpowiedzialnością za łódk~
·oraz ludzi, Zresztą cni są najważniejs·i - nie
jest tak ważn:e dokąd się płynie ·a z kim.
- No właśnie, kim 'są żeglarze?
- W większości ludzie z wyzszym wykszta-ł·
ceniem, sporo inżynierów, mało lekarzy, lecz
c·i pływający są rzeczywiście „wspaniali, a
poza tym spora grupa prace>wników uczelni.
- Można mówić o elicie?
- Można, ale to nie jest reguła - bardzo
Q.Zęsto w długie rejsy „załapują
się"
ludzie
przypadkowi, czasami cwaniacy, którzy wywalczyli sobie miejsce , i liczą na dobrą obsługę
w tym „biurze turystycznym". A biura nie ma.
. Generalnie jednak żeglarstwo morskie eliminuje !lakkh.
- A cey wśród tych prawdziwych żeglarzy
są też tacy najprawdziwsi?
- Oczywiście, jest grupa :zapaleńców, - dla
zupełnie róźnych wartośeiach.
których żeglowanie jest prawie wszystkim. My- Po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
'lę, że w Łodzi taką
wyjątkową
osobą
jest
płynął z tobą mąż często razem żeglujecie?
Wojtek Jeziorski„ który połączył pasję z zawo- Bardzo rzadko. To był zresztą jedyny przy.
dem - pływa ·na niekonwencjonalnych wielopadek, kiedy ja byłam kapitanem, a· on trzekadłubowych konstrukcjach (np.
w regatach
' cim oficerem. ·
·
przez Atlantyk), Żałożył też firmę produkującą
- Sprawdził się?
jachty. •
· .
.
~ Jest perf.ekcjonistą z natury.
~ M&wimy. o ludziach, na łódce trzeba nimi
- Powiedz coś o swych żeglarskich marzedowodzić jak to jest „być kapitanem"?
- To znaczy umieć od samego początku rej- - nłach.
- Mam nawet dwa, lecz jedno jest chyba
su zapracować sobie i:la autorytet - najlepiej.
nieosiągalne własnym jachtem pełnomorskim
wychodzi to. przy •łej pogodzie. Jeżelj jest. się
wypłynąć na kilkuletnią włóczęgę
po świecie
kobietą, uprawiającą raczej męskie zajęcie,
to
bez wszechobecnego pośpiechu. Drugie mn!ej
dodatkowo trzeba to robić co · najmniej dobrze,
nierealne _ , przewieźć w 1992 ro1'u własny
a najlepiej bardzo dobrze. Poza wszystkim przyjacht .z atokowy do Nowego Jorku na uroczysdaje się umiejętncisć postępowania .z ludźmi.
tości 500 rocznicy· -o dkrycia Ameryki przez Ko- Jak si~ oceniasz? .
lumba ·i wyruszyć w długi rejs po Wielkich
- Myślę, że jestem · łagodnym kapitanem,
.Jeziorach. Na razie nie . ·mam odpowiedniego
może nawet zbyt
tagodnym. Bywają bardzo
~chl~
·
ostrzy, którym czasami załoga „wysiada" w
czasie rejsu.
- Co jest dla kapitana najtlokuczliwsze?
· Rozmawiał:
....., Do wściekłości doprowadza żeglowanie z
nięfa:chowcami. Po prostu morze nie znosi „liWALDEMAR WiśNWWSKI
py", · kombinacji, oszustwa - każda fuszerka
bezwzglę~,nie .wychodzi na jaw. Nie lubię też.
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też

rysowała

się

mgliś

cie. W polskim mie,cie zmienia się atmosfera, rosną ambicje, których
symbJlem jest
myśl, aby uporzą<lkować miasto. upiększyc je. Dziś jui nie
można dociec, który z rajców
miejskich
zaprnponowal postawienie pomnika, nie wiadomo też. czy temat zostal określony , ..na ratuszu·•. wiadomo
natomiast, że w 1926 roku został ogłoszony konkurs na projekt pomnika. Piertvszą nagrodę i:.dobył ;rzeźbiarz,
l\lieezy"
sła v l~ubelslti, rodowity- ·warszawiak cztet:dziestoieti~i w0.wc7,as mężtzyzna. Osoby
znające artystę
. wspominają go

Rozmowa z BAiRBAIRĄ GAJE'W~
SKĄ - kapitanem Żeglugi Wielkiej
Jachtowej, adiunktem w Instytucie
•
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postać

Tadeusza
Kościuszki
pca 1960 roku. W tym czasie·
stal0wymi linami, które zostaMieczysław Lubelski
leżał w
ly pociągnięte przez czołgi, pojednym z łódzkich szpitali i
sąg przestał górować nad głó
tylko częste odwiedziny robotwnym placem miasta. Z innyników zatrudrnionyc)'l przy odmi _pracami Mieczysława Lubudowłe mogły mu powetowa~
belskiego wojenny czas obsz.edl
rtieobecność podczas uroczystoś
się nie lepiej, Pomnik Sapera.
ci odsłonięcia. Po wyzdrowie- ·
·w Warszawie został zniszcz-0ny
niu i odpoczynku w Nieboro:..
na przełomie 194.4 i 1945 roku.
wie rzeźbiarz wrócił do An-.
Jedynie posąg Matki' Boskiej ż
glii.
Nie przyjął proPQzycji
Lourdes wylruty . z marmuru
profesury na Akademii Sztult
kararyjskiego ufundowanv staPięknych w G~ańsku. Może .ze .
raniem księdza proboszcza Kawzględów zdrowotRycb.„
rola Sztnidela około roku ::_934·
Zwłoki artysty zmarłego 29 ·
dlr Kościoła świętego Krzyża
kwietnia 1965 roku zostały po- .
w Lodzi przetrwał wojnę niechowane na cmentarzu Brook.naruszony.
woad Surrey w Londynie. Na
Encyklopedie . podają, że pd • grobie 1 zapuojektowanym pnez
II wo}ny arły.;ta pf;i.ę:b;V\vat w ·syna, rzeźbiarz.a.- „ umie!lz~
WięUc~j, Brytanii,
. lecz jegq
m~dation au.tor.stwa · MieĆzysła- .
przy.iaciele pamiętają, iż całą
wa Lubelskiego, przedstawia„ .
okupację przeżył w Warszawie
3ący głowę Madonny.
·
i jako żołnierz AK walczył w
Byl 1obie, tyl człowiek, . ał'- .

tódz: historia, wspOJnnienia, rełaeje

to zb owal omnik
Tadeusz . 7 ośeińszki w todzi
dzisiaj jako pos~awnego pana,
ujmującego milą · powierzchownośCią i. sposobem by'Cia; peł
rnego
życ7-l.iwości
i humoru.
Pan .Mieczysław - jak mówią
o nim przyjaciele - był zaw-

Powstaniu Warszawskim.
Po
kapitulacji Z.ostał uwięziony w
obozie jenieckim
na terenie
Rzeszy. Dopiero ' po zako1'icz.eniu wojny
wyemigrował do
Anglii, aby tam' dołączyć dq
.s?Je uśmiechnięty.
niezwykle - rodziny. Wojna wyci~ęla· pięt
uprzejmy, najlepS'zy przyjaciel. no na jego emigr,icyjnej twórRzeźbiarz na czas pracy nad
czości.
Pienvszą pracą
byl
pomnikiem
przei iósl się do
pomnik polskich lotników w
l'"'odzi, przygotowano dla nie- · Norholt, gdzie znajdowało się
go specjalną pracownię, w któ- lotnisko, z którego startowali
i-ej marzenia o monumentalPolacy, aby walczyć „o wolność
ności - obelisku
umo.cnionego
waszą i naszą". Pomnik przedstalą zostały
mozolną
pracą
stawia wspaniały,
podwójny
zmi,enic;me w konkretne prosymbol zrywającego się do lojekty, rysunki, plany.„ Po utu. oda. .N a coko'1e umieszc'l.opływie C.zterech lat dzieło. byno w języku polskim i angielło ulwńczonre. W 'miejscu maskim naz,wy
wszystkic'h polnym i bliskim każdemu · mi-esz.-· skich
dywizjonów,
nazwy
kańcowi Lodzi, na placu Wolmiejsc bitew, a także nazwiska
ności stanął pomnik N&czelnilotników poległych w AngHi.
ka Tadeusza Kościusżkh
14
Pomnik- w obecności wysokich
grndnia 1930 roku
dokonano
dostojników państwowych z.ouroczystego odsłonięcia. Wła
stał odsłonięty przez marszałka
dw reprezentował
wojewoda
lotnictwa Jego Królewsldej MoWładysław Jaszczolt,
zaś do
ści. Brązową tablicę poświęco
zebranych przemówi! prezyną pamięci polskich
marynadent Lódzi - Bronisław Zierzy odsłonięto w Plymouth.
mięcki. Po ukończeniu pracy. w
Po zakoti.czeniu · wojny, kiedy
Lodzi Mieczysław Lubelski pi;>d~cydowaty się losy odbudowy
wrócil do Warr!/zawy.
pomnika, w - łódzkiej prasie pa· Wybuchła II wojna św,iato-;
dła ·propozycja Henryka Rudwa. Władzę w r,ieście przejęli
nickiego, aby Mieczysław LuNiemcy,
dla których symbol
belski osobiście pomógł odbu...
PQlskości i walki
o niepodledować :;woje dzieło. Ta sugegłość, - jaki
stanowił pomnik
stia dotarta do Loindynu i arTadeusza . Kościuszki, byl. solą
tysta przybyl do Lodzł. Wpraww oku. Po raz pierw~zy „zadzie cźęść płaskorzeźb uratomachu" na Naczelnika dokowali od zniszczenia - łódzcy ronali hitlerowcy w listopadzie
botnicy,
zachowały się frag1939 roku. Ta próba wysadzementy i rysunki, · ale pomimo
nia pomnika
dynamitem _nie
tego praca oka.zala się niezwypowiodła się. Stal z gdańskiej
kle trudna, a wysHek jaki zostoczni, w której wykonano estał włożony przez artystę vr
leinę:nty pomnika. nie. pod.dala
dzieło odbudowy dał mać o
się także następnym próbom.
1-0bie zawalem serca. Po raz
Wre~cie k·i edy Niemey omotali
drugi pomnik odsłonięto 22 Il-

tysta, który dal Lodzi JeJ symbol. Lódź d1a wielu przyjezdnych, a może i nie tylko, zaczyna się od placu Wolm.ości,
który tak łatwo po~ać L dotrzeć d01't, dzięki
pomnikowi
Tadeusza Kośeiugz.ki.
Dzisiaj,
zaledwi·e dwadZieścia trzy lata
po śmierci .. artysty trudno się
czegoś o nim dowiedzieć.
W
dokumentach ,
archiwalnych
prawie niemożliwe jest odnalezienie śladów pobytu artysty
W Lodzi. Wielka Encyklopedia
podaje: „Lubelski Mieczysław ..
ur. 30 XII 1886 w Warszawie,
zm. 29 IV 1965 w Londynie.·
rzeźbiarz;
studiował w Warszawie u X. Dunikowskiego l
w Berlinie; od Il wojny śwla
t\>wej
przebywa'
Anglii,
twórca akademickich rzeźb religijnych, pomników (Kościusz
ko w Lodzi 1931,
Sapera w
Warsz;,iwie 1933, Lotników Polslticb w Londynie), grobowców,
medali."
I nic \vięcej.
Warto, żeby
mieszkańcy Lodzi wiedzieli o
au torze
pomnikp.
Tadeusz.a
Kościuszki cl;-0ć tyle. · ·

w
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~. mp,wiy ttr;y ~· ~ • ~-....
być niebe.zpieczne, odpowiedział: „Bl!Z w4tf)ieni4, b4f'dzo ttie'!JHpie~. ale t11Uco dla kTOW'll"·
'l'akimi anegdotami raczyli •ię pierwsi miuatkowtie wsiad.ającr
do „masz11n11 czarnej :i dwoma. purpurowvmi latarnia.mi". Począ.tkowy entuzjazm zachodnioeuropejskich podręc2111i'k6w 01tycł,
1dy r.ozeszła się wieść o tragicznej kaitastrofie pociągu n.a linii
Paryż-Wersal, gdzie w niemal hermetyCZfl!ie zamkniętych wa10nach spłonęło żywcem blisko 200 osób. San\ wielki RO>sSini poprzyl!iągł sobie nie wejść nigdy do tego izata.ńskliego pojazdu.
Pa.n z panów, Zygmunt :S:rasiński tak pisał do Delfiny Potockiej s Kol<>nil wczesnym rankiem 11 lipca 1844 r.: „Skoczvlem
:j<tk twrtJ• ft4 1cim bf'uo portyku, ujrza.lem diabla. eu.rneao s
kf'wa.wvmi oczami pędz4cego ku mnie.
Krz11k, halas, muz11ka,
pocli.o4M mn6attoo, soielk, umie1Z«nic. Stanql sza.tan, pa.r4 111k4j4c".
W dw.a dni wcześniej 1'enże Siżyś w pędzącej lokomotywie '1Vióiał „ua.tana s oczami kf'Wiq tlllizlymi", .a potem biadal w 11ki• do przyjaciela o .. Jerzego I.ubomi:rskieg.o: „Lepiej mi b11lo
'11iady Jęj (tz.n. Delfiny ~ AK) nic kochać, niż że-bv tak jeździ
ł«, kiedy Ja, koczom jeżdżę".
Sy~tycmle wiadomości • kolei żelaznej publikowała w.a.r9!laW.ska prasa już od 1839 r., donosząc np., że „umierzonci all
111[4wna droaa żelazna od Warszaw11 do granicu krakow$ki•j, "
•ta.mtąd ku Oświęcimowi,
aż do żelaznej drogi s Wiednia do
Bochni PTowad~nej PTZ'JIChodzi do skutku".
21 kwdetniiia 1844 r. („Kurier Warszawski", nr 117) in!ormowan~ a:ytelników, że z '"Gdań~ka przybywa Wisłą na siedmiu berlinkl&eh nowy tralllłport ~yn, roboty prowadzi Ilię na całej linii,
• · OC!iY' 11pacerującej gawiedzi &k!ierowane są ku Alejom Jer-0.zolim&kim,. Idzie wyłailia Ili• zarys przyszłego dworca. A właśnie
dWOl'Cll, a nie jaJkiegoś tam z rosyjska „wokzału", ozy z niemie~ka „Bahnhofu". Sprawę nazewtnictwa pr.zesądzil poznaniak HipoJ.i,t Cqiel!lki, który w gmachu stacyj'llym do.sti·zegl po prostu
podobieństwo do nil.OOac<kie·flO dworu, dworzyszcza, dworca. I
Wljuł~.
.

S róinych nuflad

,,Szatan z oczami krwią

zaszly:nli"

·

·

/

fymczasem w Warszawi• debatowano, j.tic. nazwd tego tćczą
••:o &i• po .azynach telazneio potwora. J·edni :nazywali io „pa.1'0QO!Um", inni „paroja.zdem'', a jeszc;ze inni „parowozem" do
ml krutkurującym z „lokomotywą '.
2g września 1844 r. o todz. 14,30 odbyla "Się próba jazdy kolej~
4r-0gi żel!l2lilej w.arma.wsko-wi~deńskiej, na odoink-u zaledwie kilku wiorst od głównej 1ta.cji w Warszawie.
W niespelna dwa
lni.~siąoe póm.iej (23 XI)
po raz pierwszy przedłużano próbnĄ
jazqę do Pruszkowa, zaś 28 listopada. nastąpiło uroczyste otwarcie linii Warszawa-P~ów. ·zacthował się w „Kurierze WarHawskim" (1844, Ili" 320) szczegóło'\vy opis tej uroczystości:
„0 13-•J feldmarsza,lek
(Iwan Fiedorowicz Paskiewiicz
przyp. mój AK) kl. Warsza,wski, namiestnik Królestwa, 'odbył
k1>ll!\jnq pol:lróż do Prusżkowa, w czasie 26 minut. Slońce świe
cito i podró! odb11la. aię najpomyślniej. TowarzuszyU księciu jw.
#nertil inż111tieTów Denn, 10 jeneralów,
konsul angielski, 25

ezlonków kmnitctu, wielu sztabsi
dberofic9Tów, oraz
przeulo 100 mieszkańców Warszawy. Wla§ciciel Pruizkowa ·W.
$'hwa:rcaw, aościnnie przyjmowal przyb11l11ch. Podróż z powrotem.
do Wa.rszaw11 również byla. przyjemna, a 1uiwet krótsza, bo odłt111.a lic tulko w ctąau
minut".
Warto tu przy okazji podać, że według n.jnows.zego rozkładu

zo

jazdy pociąg osobowy z Warszawy Sródmieścia jedzie Cto Prusz1.c.owa 2°' min., a a Ochoty 21 min., a wi~c tyleż samo, co niespeł
na póŁbora wieku temu.
Za.chwyt nad sprawnt>ŚC\ią nowego środka lokomocji pobudził
k-01oi d1> sk<imponowam.ia partytury „Przeja:ld:itka koleją" ode~anej
w teatrze przez orkłestrę, a tort „Kole~ żelazna" wystawiono w
witrynie znanej cukierini Lourse'a.
·
-'W niedalekdej przyszlości imć pan konduktor Kolei żela:z.nej
1Varszawlliko-Wiedeńskiej Józef Rutkowski oglosił drukiem osobliwlł biąż~ę „Parochód dlablexp czyli Przesądy gminu'' (Waru.wa 1847). No cóż, wolno było grafowi )(rasińskiemu pisać o
parochO<iach, a panu Józefowa to nie?
Również na ziemiach polskich zdarzały a.ię wypadki kolejow~.
Jeden z nich miał miejsce w maju 1847 r. pod Częstochową.
Wśród pog'Jlkodowanych .znaleźli się Seweryn Koźmian (brat Jana i Stanisława Egberta Koźmianów) Oł'll2' córka gen. Chla.powili.kiego - Zcńia, żona Jana Koźmiana. Pod wplywłml kata.strofy
uległa 1ilinemu rozstrojowi nerwowemu i zmarła w 1853 r. popełni·ając .samobójstwo.
Tymczasem Zygmunt Krasiński pilnie lledzil wszelkie dani.~ierria o ka,tastrofach kolejowych,
radując się
szczerze, ~Y
wśród zmarłych
nie Majdował blislcicll mu członków towarzyskiej society. W lipcu 1850 r. ucieszył· aaę z powodu cudowneao ocalenia z katas.trofy kolejowej siostry' ks. J. Lubominskiego
Jadwig.i ks. de Ligne, .a w rok później z podobnie uczęśliwej
przy~ody drugiej sio&tcy ks. Jerzego Izabelli Sanguszkowej,
która „szczęśliwie 11tanęla w Bru1cseli, mimo prz11padek zdarzon11
1lC kolei, a.le innvm waQonem niż jej" (list z 15 ma:rca 18!H r.).
Ciągle diabel, piekło, ogień i para buchająca z czarneio py&k.a
lokomotywy. Zwrócił na to uwagę (bo jakżet mogło być inacuj,
~· $11m, już wcześniej wymieni-011y pa.n Józef Rutkowi!ilki, tyle
że awansowa! już (1853) na stanoWisko nad·konduktor.a drogi że:.
lazMj wan;?:awsko-Wi."1enskiej i regesntora kolegialnego. Nowe
d?ielo tego pierwSY.eg8" wśród · braci k<>lejusklicj apologety kolejnictwa nosiło tytuł „Kolejnik życia przy kolei żelam~j ocaz róż- ·
ne pwendy (tak!) wagonowe z dodatkiem . opU!u paroehodów".
„Dziełko" pana · Jóufa doczekalo się w 1979 r., w mal.o zna~~
cym co prawda fragmencie, bibliofilskiego przedruku nakładem
Wydawruiotw Komtmikacji i Lączności w liczbie 550 egz., w tym
50 numerowanych. Pisał pan Józef rymem, poż.al się Boże, byle
ja.klim, ale dobrze naśladował gwarę MAzurów z okolic Warsza'Wy, na IWÓj SiPOSÓb przeżywających bliski już ko.ni.ee świata poprzedza.ny p.rzez szatana mknącego n• żeloa~ym pu-o.ehodai.•:
.„Slvcha.ć

am.olq
z Warsaw11 Alt u niis nie ma spra:wy,
Bo mt1 z Bogiem pocvruzwa.
1 od niego wsyćko ma.wa.
W arsa.wa go zaządala,
By ich btt.wil - kiedy chciltl.a
Niech im dymi, nich im styka,
A nas dia.bel niech unika..
Wariawia.nie z diablem z11jq:

Di4&M, co

w.

nocv

""i

;

t4ńcq, jedzą, piją,

A w dzień chodzą, jak magkar11
W looavm stroju, choć oz.ub ataru.

W etuu niespełna dwudziestu lat ówez.esna, ~i9lma miedeY
trzech zaborców Polska, została przecięta na glów.nyeb liniach
komunikacyjnych wstęgami szyin kolejowych. W 1886 r. przeprowadzono i oddano do użytku linię molejową z Koluszek do Lodzi.
Być może ówcześni podróżni powtarzali anegdotkę o pewnej jejmości, kitóra ujechawszy wiorstę od stacji, zażąda)Q, by pociu
\vstrzymano, bo chciała wysłać służącą po fularo~ chustkę pozostawioną przez nieuwagę w dworcowym bufecie. Gdy żąclAnia
nie sPełniono, miała skarżyć służbę ruehu. Ale wtedy, moci•umpanie, pociągi kursowały akuratnie, że ho, ho, albo jev.czo J•ej.
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płaca ł ftio

Nagle
zastępstwo

Dyrektor
ajentem
I

Mój przyjaciel,
ekonomista
- cybernetyk Jacek A. '\vyglą
dał wspaniale opalony. ulimiech.nięty.
Zaraz widać, że
po urlopie.
- Bulga.ria? Grecja! - ~•

me

M

~

S!LCZa pl.em& Ń'Wełll,_ !eh I
ł' . . . . . . . Wrl•
Ofiea- milieji pru.ma- prowadzenia teao lMCllU. Cheł
mianka, mimo i.Melo akW:lu
wlaj"cr w ....iewiejl wciął po1wtal'7Ja, te rośnie Mezba k.rasęd?Jiowskieao, WYłl"YW• 1 :O. I
d:M.eży s włamlllnicn. 'f-0 barmogłoby .aię wydawać, że nie
ma już tej sprawy, choć preydzo smutne
zjawi1k!1> i nie
rozumiem lud.z!,, którQ" łmiejl\ :z.nacie, że jest ona - ja1' na
się jakby 1ię cieszyli ze aprytu
nasi.e warunki - wprost aensacyjną. Ale Piurot a „Prz.e#
swoich
współrodaków.
Być
może c.f,
glądu Sportoweao" uw&ża, że
kt.6rzy
Wt'"hucają
pięćooesięci-011'osz6wki do au'.jest sprawa. Proponuje o.n, aby
ttyszardowi Wnukowi przydZi.,.
tomatów
1zw•d.2fitich, myślą
pe zy tym, że to taka spóźnio
lic goryla, czyli ochront, bo !ia
na odplata za potQp szwedzki.
taki „m1mer · bez
wątpienia
Szwedzi już na:m tĄ samą motrafi na czarni& liat• futbolonetą nie odpłacą,
chociażby · wej mafii i może ~~ 1potk&ć
dlatego, te - żi!by nie wiem
prz.ykrosć.
Skoro ju:i poo-wal
co wrzucili do naszych autosię na tę mafię to musi ai• jama.tów - nic z tych automakoś
zabe.zipieczyć.
P<iwinieia
tów nie wysikoczy. Pien.iąd.ze
mieć
swiadków, . dokumenty.
wpadnĄ, owszem, brzęlrn" raktore tak długo dajt1 mu ·bez~
dośnie i będą czekać ~ż pop1ecz.eństwo, Jak cUuto q
w
dejdzie jakiś
bardzo sprytny
Jego ręku.
młodzieniec,
otworzy
sobie
Inna sensacja. Oto Grzecoi·.1
wytryszkiem cał;\ insta.lację i
S.iers:.:enowicz,
który do teJ
wygarnie wszystko to, co
w
pory trenował drużynę po~
~rodku. P.u~ty automat z uszskiego Lecha, po zdobyciu pIYLe:i
kodzoną kasetą będzie wisiał
Lecna· Pucharu Po.l.ski,
muparę miesięcy aż rozbiją
go
siaL. odejsć. Dlaczego? Bo ręce jeszcze innych bezintereJa.K twierdzą
w Poznaniu sownych chuliganów.
pn:ec1 w Grzeiorzowi SzerszeOslatecz;nie automatów ulicznowiczowi są „działacze, pi!ktinych, które ' w tylu
krajach
r..:e i„.
wyniki".
Uziewiąt~
znakomicie
uiatwiają
życie
miejsce w 1igowej tabeli,
to
przechodniom, u nas nie ma ,
mo:.:e malo, ale Puchar Polski
być nie może i jeszcze długo
- 'to już dużo.
Poz.nańsltim
nie będzie.
dziataczom - jak ;z tego widać mało. I Grzegorz Sz.e1·:i;zeno wicz wrócił do Białe&o
stoku, gdzie odpoczywa i zasLan.i wia 11i~ co 'będzJ.e 'robił
dalej.
Cos 11ę niewątpliwie
znajdzie, ale zazdrościć piikąr
sKim trenerom warunków praWLODZIMIERZ
cy byłoby szaleństwem. ·

te ·..... -

uczestniczy w naradach, reda1uje sprawozdania itp. Krótko
mówiąc, „amci" zamiast efektywnie pracować. ·
- Co t<Yznacz:v „amci"?
Urzęduje. Galicyjski no•
wotwór językowy
od iłowa
„amt'' - po niemiecku „urząd".
'A panowie
urzędnicy?
„Zamcili" sprawę
na amen?
Co im wreszcie
przeszkadza
wydać zezwolenie?
· - Panowie UI'Lędnicy mają
jeden, główny kłopot. Obawiają się oni mianowicie,
żeby
pan S nie zarobił
Boże
broń! więcej od nieb ...
- No to niech też we:>.mą
eoś w ajencję!
- Jeden z nich na to wpadł.
Złożył wniosek o oddanie mu
w ajencję.„
tego samego obiektu sportowego!
- Dostanie?
Przypuszczam.
że 1ak.
Jest przecież wyżej w hierarchii od pana S. I bl iż ej tz\\'.
bufetu.„

cud.a.

&.adnąJem.

- Nic & tych rzeczy. Moje
przycho.dy wolnego uczonego,
czyli tzw. privat-docenta nie
wystarczają na jakieś :iagraniune szaleństwa. ijyłem n.a :U•
eh.od.nich rubieżach naszej o!cr.yzny pięknej. Przy okazji apotkałem tam właśnie czło
wieka, który postanowił zarobi!! więcej niż zarabia nie robiĄC nic innego niż. to, oo robił
dotychczas.
-To pachnie jakimś kantem?
- Skądże,
!Zupełnie czysty
interes, korzystny nie .tylko dla
pana, na~ijmy go „S" jak i
dla miasta. na~wijmy je „D".
Otóż pan S jest
dyrektorem
dużego obiektu sportowego: hala sportowo-widowisk9wa, kryta pływalnia. gabinet odnowy
z sauną itd Pan
dyrektor S
doszedł do wniosku, że może
ten interes wziąć w ajencję,
co mia.stu
pozwoli zaoszczę
dzić 15 milionów rocznie
1y1e w:Yńosi deficyt tego obiektu, a więc dotacja.
'
- Ten człowiek jest szaleń
cem! Bierz.e deficytową firmę
w ajencję-?
- Ten człowiek wie co rob'.
Ograniczy
riatrudnienie
z
czterdziestu do kilkunastu osób, obniży ró,żne wydatki, uruchomi nowe, wysoce dochodoYve formy dzi tlalności rekreacyjno-sportowej. Będzie placił
pracownikom co najmniej dwa
razy tyle co dziś i a sam spodziewa się potrojenia swoich
<;l.ochodów.
Miasto.
oczywiście. na-.
tychmiast na to poszło i na
pożegna.nie dało mu odznaczenie? .
Un.ędnicy
Nie zgadł~.
municypalni na razie zastanawiają się. Zastanawiali!. 1ię już
pól roku.„
- Nad ci.ym! Przecid „co
nie jest zabronione
prawem
jest dozwolone" jak móWI fHozof.
- Nie filozor tylko ekonomista. Urz~ic mają zastrzeże
nia co do społecznego pożytku
.z takiej przemiany dyrektora
w ajenta.
- Domyllam •i•· Ajent podniesie ee.ny i dotyehczu do•tę'
pny dla wnnłlkich, zwtHzcu
młodzieży, obiokt. .tan.i• •i• •' litarnym kilub1m miejHOWej
prywatnej inicjatywy?
- Pan g .Warmtuje, że eeny biletów wstępu na pływal
nię, korty itp. pomstaną na tej
wysok-0ści
jak w obiektach
państwowych. Zarabiać zamierza na usługach specjalnych, o
których' zresztą nie rozgaduje
1ię SI\ jef«i> tajemnicl!,„.
- No Wiłt • oo &h<><bl 111rqdnikom?
Na to pyta.nie odpowiem
ei. na końcu naszej ro2lI!lowy.
Na ra7.ie zapytali 10 chytrze:
- a u.emuż to towarzysz dyrekt-0r komtinalneJo obiektu
nie może zr-0bić tego, oo móglby zr()bić pan ajent?
- Tu go mają„.
- Tłumaczył, te ludzie będą
• niego pracować więcej niż
osiem godzin. że on sam, jako
pe.!iadający •Portowe, instrukto.n;kie uprawnienia będzie też
prowadzić zajęcia, t.e .zwolnione pe urzędńikaclt pokoje bę
dą dawać
dochód bĄdź jako
hotelu,
bĄdź
jako
wy-najęte biura,
że we wła111ym
za.kresie
będzie konserwował
aprzęt, że uruchomi punkt ga1tmnomiczny itp.
Teraz tego
1:r~bić nie może obowiązuje
10 tabela plac,
zakresy obowiązków pracowników, narmeona edg6mie 1t?uktura or1anizacyjna. A wr..ttie, że mu
91•
dm.ł ewy ...Jni• Me •-
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KRZEMI:rQ°SKJ

Najwięks.Gą

jednak sensa'9ję
wywo!ał mist1·"
tej konkurencji - Dariusz
Dziekanowski. :.::espół piłkarzy
Wojciecha Lazarka,
zwanycn
meKiedy kadrą narodową, cn<ić
to .uaz\Ya aż nadto na wyrost,
wybiera się w podróż ' po USA.
l.V1a to być niby podróż slużbo
W d, c.:hoc wszyscy uważają, .że
pr:.:ede wszystkim„. turystycma.
JaKa
by była,
to PQjechać
Wdl'LO.
Ustalono zatem llstę
p1!Kar.1:y turystów i w Iławie
i
w

•

.zar:.:ądwno zgrnpow~ie.
wiło się w • wyżnacoonym

Ludzie
i automaty
Polsklt
promy
:iapraszają
rodakow na wycieczki po Mol'zu Bałtyukim, -z parogodzinnym lądowaniem w jednym z
portów szwedzkich.
Podobno
po wylądowaniu w Yslad lub
w Malmo nasi rodacy pędzą
co tchu do najbliiszego automatu i tam u:;tawiają się w
kolejce.· Najlepief. żeby to byt
automat z papierosami.
Po
wrzuceniu
pięćdZiesięciogro
szówki otrzymuje się paczkę
szwedzkich papierosów. Jeśli
automat nagle się zatnie
i
papierosy nie wyskoczą rodak
złorzeczy
na
kombinatorów
szwedzkich, którzy przyjaciołom z niedalekiego . Lechistan u
nie poz.walają się okpiwać. Opowiada! mi o tym znajomy'
łodzianin, przy
czym śmiał
się z całkowitą aprobatą dla
pr.ak:tycznego zmysłu naszych
turystów.

Ostrożnie
I

z wielkimi
słowami
/

Narzekamy na monotonię w
sporcie. No może nie w całym, bo na przykład tenisibci
itolowi nas nie zawodzą. Ale
mogłoby się
wydawać, że w
piłce nożnej wieje· nudą. Na
doda.tek nastały wakacje _i nie
ma czym się zajmować. Otóż
taki pogląd jest z gruntu fat1zyv.'Y. Gdy uważnie przypata:zymy .1i'ł temu, co dzieje s:ę
w piłce nożnej, to dostrzeżemy
tam tak interesujące sprawy,
że daj Boże 'zdr<>wie. Ba! Interesujące to słabe określenie.
Wręcz Hruacyjnel

Ostatnio czytałem, :Mt wła
dz_ tych miallt, do
których
przybywają nas.i
turyści,
zarządziły wymianę
wszystkich
dziilających
tam,
uliczm.ych
a.utoi:natów. W nowych .zainstalowano urządzenia,
kitóre
111Jie reagują na polskie mOll'lety. Kawal prŻestał się ud·awać. Niestety opilllia pozostała
i pokutować będzie zapewne
dług<> wśród Szwedów.
Przez całe dzie•ięciolecia :i:
ust do ust niosła si ; fauna o1trzegająca naszych obywateli,
wyjeżdzających na
przykład
do Włoch lub Uumunii, pr.zed
powszechnyrrn
tam podobno,
u1icznym złodziejstwem. Rzeczywiście łatwo jest postradać
w Rzymie torebkę, portfel czy
inlne drobiazgi
le!lące
wewnątrz samochodu.
Ale olo,
odkąd czę!l.to słucham wiadomości radiowych, zauważyłem
jak powtarzają się tam informacje z Gdańska i ze Szczecina: „dziś okradziono ty1e a tyle samochodów, w tym
t'llle
i tyle - należących do c1:tdzoziemców,
przeważnie
Szwedów".
Obawiam się, że d-0goniliśmy w 1ł111Wie, racz-ej w

niesławie,

kimzonk:owc6w
innych.
Coraz
więcej miesz.kań parte·rowych,
także w
domu, w
kitórym
r„ -szkam,
zaopatruje
swe
okna w
ż9J.az.ne,
masywne
kraty. Tego nie widziałem w
wi•lltieh miastach
uehodniej
Europy.
rzymskich I

W prasie efłuzaj" •• m&~acllową
za,kl.adaj"ey
apecjame nmkd,
podw6jne
drswi,
prseeiwwyważel'l.iow•

IOWo

„a \vamm·ę'

Przykłady?

Pr08r.•

bałdzol

,

Trmcioli&owa drużyna piłki
nożnoj Chełmianka z Chetma
Lubels~~o prowadzi pertraktacje z trzema sędziami z Nowego Sącza. Sędziowie domagają się pieniędzy i butów J
Chelrmkich Zak>adów Obuwia
Drużyna telefonuje do Lubli11a, do zarzl!,dU
Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, do sekreta1-za
Ryszar-0.a
Wnuka.
Wzywają go
na pośrednik.a.
RyJZard Wnuk stawia się na
wyznaczone spotkanie, okazuje
iię być dobrym kupcem, udaje
mu się utargować polowę żą
danej 1umy, czyli 50 OOO z!otyeh. tylko butów nie udaje
się mu
wyperswadować sę
dziom z Nowego Sącza.
Historyjka ta mote się wy-.
banalna. Ileż takich wypaclków zdarza 1ie w Polsce.
Wyniki meczów
„u.łatWiają"
sędziowie, działacze, zawodnicy. Krąż- na te.n temat niemal
fantastycrz.ne opowieści,
tylko
jakoś nikogo nie udaje si~ zła
pać za rękę. Ale opowieść o
pertraktacjach sędziów z Nowego Sącza i Chełmianki ma nieoczekiwane zakończenie.
dać

Oo bowiem
Wnuk?

.

robi

St1:1-

·czasie 21 mlodyc11 ludzi, bo absencJa Ryszarcta Komormck•ego tiyła usprawiedliwiona. W
2 godzmy
po wyznaczonym
cz,isie zjawił i;ię Dariusz Dziekanowski. Nie rozpakował s,,
·jedynie oświad~ył Wojciechowi Lazarkowi, że IDW!i wracc1ć
do Warszawy, aby przypilnować spraw związanych z je&o
pl'.l.ejściem do Pescal.·y. Było to
J u.<: po gor;izLn.ie 22, aie me pornogly· żadne perswazje. Wsiad!
do samochodu i pojechał. Następnego dnia dzwonili
z Legn /. pytaniem,
czy Danust.
lJziekcu1owski jest na zg1·upowaniu w Iławie.
K~mie1't.
Gorski , któ1·y spotkał piłka.rt;a
Legii w PZPN, spyta! iO czy
rezygnuJe on z
wyjazdu. do
USA. - Tak - odpowiedział
Darlusz Dziekanowski, ~ A z
grv w reprezentacji? - pytał
dalej Kazimie.v.z, Górski. - 0czywiscie, że nie - padła odpowiedź.

Czyn Ddnl.JSL.& Dziekan.owskiego wywołał fa.lę obu1'Zenia.
W krakowskim
„Tempie" tytut: „Gdzie Dziekanowski ma
reprezent:icję,
no
gdzie„. '?"
wyraźnie sugei:uje :>topień tego
oburzenia. Dopełnia teg-0 komentarz. Pisze się w nim tak:
„Co nie przes2Jkodzi mu - Ji:lk
wcześniej Okońskiemu cży Leśniakowi
- gdy zajdzie potrzeba, łkać: „Cztiję się patrie>tą". Obraża tym miHony P<>laków, którzy tu i teraz„. I to
już nie jest tylko jeco sprawa".
Nie podoba mi ~t to oburzenie.
Przede wszy&tkim, co
ma emigracja zarobkowa pił
karzy do patriotyzmu?
Poza
tym - jeśli .się pozwala jed-'
nemu, dmgiemu czy trzec~e
mu na ucieczki z któt-ych
ich się później rozgrz.esza, bo
inaczej stracilibyśmy_ i te pieniądze, to do kogo trzeba inieć
pretensje? Dariusz Dziek.anow'ski - jak i inni zresztą - już
niejeden „numer" wywinął i
nic się mu nie gtało. Nadal robi za gwiazdę, l(tóra do pustej
bramki
nie potrafi
strzelić.
Więc do kogo są te pretensja?
A ju;,:
mówienie · przy tym
wszystkim o patriotyZmie dop iero może obrazić Polaków.
Dlatego proponuję,
aby byl!
ostrożnym gci'aie idzie e wielkie slowa.

BOGDAMADEJ

K1nar4

Przyjeżdta ~ mes
ł W
przed je10 rozpoeqei•m
CM trzem *'Pli&m • Nowego

'W'l'•-

•

„ ,
I

choć

Aw.;
w sercach pozo-

dańców żal o Czestram
stał, nie przejął się tym

Piastun, gdy nauka . s~tuki rządz.e
·nia uczyła,, że ' raczej ktoś powinien otrzymać za mało, niż
~a wiele.
Herim mocno przeżył otrucie
prze<i
Uklęknął
Łabędziów.
i'iastunem i zapytał:
- Dlaczeg9 to mnie, panie,
kazałeś patrzyć jak rzygają wi.:.
Ilem, jadłem, żókią i trucizną?
Uśmiechnął się Dago i pod1Diósl Herima :z klęczek.
- Kazałem tobie, a nie lnnerriu to uczynić~ ponieważ cię
kocham. Powiedziałeś mi kieĆ\yś, że żyłeś wśród zbójców i
brałeś na siebie ich winy, gdyż
„jeden powinien nieść brzemię
. drugiego". To ja kazałem otruć
Łabędziów, .a ty po pmstu nietiesz brzemię mojego rozkazu.
- Nie żyję wśród zbójców,
ale na dworze Piastuna - o<i'• parł Herim.
• - A cóż ~ za różnica?
I Joześmiał się Dago. - Czy nie
~ słupiliśmy Kalisii jak zbójcy. I
j\' ezy to nie zbójcy wzięli od
,..moich wrogów trzysta numiz·
matów, aby mnie zabić?
( - Jest przecież różnica m1ę·
'd zy tobą i Zbójem, między mną
I i zbójem?
~ - Jaka?
Nie z ehęof ~yskl.l na·pa·
1• ~łeł na Xali11ię, ale dla dobra
1wego państwa. Ty jesteś Pias·
łunem, & ja twoim kanclerzem.
- Masz racją, Herimte. TaJemni-0a władzy kryje 11' w
rna:z1waniu spraw, uozu61 tze1l:zy l uczynków. Czt beS kary
miał.a pozostać zc:h·ąda moich
motnyoh't Z własnej woli Łe..o
będzie. włożyli głowy pod mół
:te mój
pła.sicz. Czy uważas:t,
biały pla'!izeZ: jest %Wy!!cl:ą mna4
tą? Powiedź prawdę! eo czuleś,
kiedy widziałeś jak Łabę.Cizie
iwiją się u twoich stóp?
I. - Czułem wstręt, panie. A ~a c:l powiem, że c~łeł
i'. aią ramieniem sprawiedlłwóśc1.
Potem wyprowadził Dago He·
·rima przed swój namiot, zawo. lał Lestków I w ich obecnoścl
Ramią
~adał Herlmowi tytuł:
to
Czyniąc
)iprawiedUw~ci.
'pomyślał, że władca ma przecież nie jedno, ale dwa ramiona. Drugim Ramieniem Sprawiedliwości nazwał w myślach
Spicimira.·
. Następnie ruszył Dago wraz
ze swoimi Lestkami aż do rzeki BaTy<1zy i w jej nurt wbił
ltrzy os2lczepy ze ·znakami orła,
oznaczając, że tu~j zaezyna się
J ednocześnte
państwo Polan.
przejął w posiadanie tamtejsze
dymarki, produkujące żelazo i
zawarł wieczysty pokój z Milicumami. Bogate dary wysłał
też Dago do dwóch córek Stó~
mira z dwoma Awdańcami
przez co jego J>aństwo zyskało
bezpieczną granicę od Slężan.
Potem, zgodnie ze swoją obietGiecz,
nicą nadał Awd·ańcowi
· kaza~ zakorzenić się w Lądzie,
a w miejscu spalonej Kalis!i
zbudować gródek drewniany.
I jak to było narysowane na
korze brzozowej darował • Pału
ce gród Żnin oraz okoliczne
grody, nakazał żntn jeszcze
bardziej umocnić· i uczynić
twierdzą, a także gród posiawić w Nakle, na prawym brzeg1,1 rzeki Notecz, na ziemiach,
które należały już· do Pomorców. Jak każdy \vładca chciał
sprawdzić, co teraz uczynią Pomorcy, a to znaczyło otrzymać
będzie
odpowiedź, jak daleko
mógł swoje granice rozszeszyć_
tak
na północ. Uczyniwszy
wiele dla tak wielu spokojnie
ruszył do Gniazda, gdzie pewnego wieczoru do swej kpmnaty wysłanej hunskimi kobiercami i futrami dzikich zwierząt, wezwał rycerza Ja,sz,czol·
ta, którego bardzo polubił. Dobrze się bowiem sprawJł Jaszswoim '
czołt, sprowadzając w
Duninów ·i Łabędzi0\Y
cz.asie
dla iłożenia hoŁdu , .zdobywcy
·
Gniazda.
A kredy ukląkł przed nim
Jaszczołt na jedno kolano, Dago pokazał mu puste dłonie.
- Nic już nie mam dla ciebie, Jaszczołćie. Wszystko . co

mGwe. onu l!tułL Zapewniała o wtemo4cl l odda•
łnna nłł

niu władcy. Dlatęgo

podn16łł

go Piastun z klticzek 1

okryć białym płuzezem,
niąc go Lestkiem, choć
żadnych

nie

mć·gł

kazał

czy~

ziem
mu jesze?e

darować.

W międzyc·zasit ZYtice urósł
brzuch talk duży, że nie mogła
nosić męskiego stroju. ·A łe nie
chciała· się pokazywać sauroma<:kim żołnierzom inaczej niż
w stroju wojownika, od~słała
ich na MazowiE: - do ·Placka,
Raciąża ł Ciechana. Szczodrze
zaś przy tym obdarowała i kazała być na każde swoje zawołanie.

Tak więc przed z.!mą ro2esł6ł
Piastun wszystkie niemal wojska po różnych stronach 'kraju,
aby cala ludność jednako odczuła ciężar ich utrzymania. W
Gnieźd2ie pozostał<> tylko jego
dwustu Lestk6w, d,wustu tar·czowni.ków i 'i;tu . ludzi czat>nozarządzał 1
płaszczych,. którymi
SpicimiY.

buntu 'Wobect ~ S'ha ~
a181\c6w Herlm atołał .dhwycł'4.
a !ilu dotade do celuT Fa~
.t M\ było, :te n.a pr?'Ykład, kaią·

Dunin ~ a pot~
Ty .U, panie, ~
byłeś tu nłe talk dawno. Karlł
ca Helgund7 opow!ad•ła, te s
prostego ludu •ifł wy:wodzln.
Nie ma w tob!• 1zlacltetneJ
· krwi.
- Odpowiedzta2 mu Ds.go:
...:. Twój dziad był zwykłym
Nielub
!ołnlerzem, któremu
Popiolowrosy od'dał w& wl-OdaPoznania.
rzowanie . twierd7'ę
Ale gdy nutał Golub ogłosi
liście się władcami Po:znanii, a
·ty kazałeś się nazywać 'Korne-sem. Dlaczego?
- Nie wiem - odiparł· zask·oczony Dunin.. A IPO Clhwill
dodał. -

~ Gedan sowicie zapłacił Du·
ninom za przesłane mu Vieulą
zboże, wosk 1 miód, al• zwle'kał z zapłatą dla Pałuki 1· Aw·
danca, a przede wszystkim dla
PJastuna. Nie Wifil'ZYł ;wida~
w trwałość jego wład2y,
Duntnowie i dwór Piastuna
trawił zimowe dni na polowaniach w <>kolłcy Pozoanii oras
na ciągnących 1lę d•ługo w nocy obfitY'Ch ucztach w dworzyszczu Duninów. Po'lowanta· zapewniały mięso dla talk l!cmej
namysłu dodał:
rzeszy wojown~ków, dania .z
- Może. tak czynlć należy,
dziczyzny stanowtly też podstaaby urosnąć tak jak r-0sną
wowe jedzenie na ucztach.
Na · owe polowania, !które ta"k: drzewa? Nie wszystkie drzewa
w puszcży· są jednakowo wysokochają ludzje wojenni, gdyi
kle i grube.
na ludzi,
jeśll nie poluje się
1
A ja cl powiem, .że najtrzeba ćwiczyć się w polowaniu na dzikie zwierzęta - je- większym pra.g nieniem człowie•
chano strojnie, zbrojnie, zwiel- ka jest władza nad· r drugim
potem setkami
człowiekiem,
ką sforą psów. Niestety, nie
zawsze wracano ze zdobyczą, ludźmi, a jeszcze później tysfą
Uczono
ponieważ Duninom towarzyszy- _ cami i całym ludem.
niekiedy a:! dwudziestu mnie u Rhomajów,. te włada.nie
Io

b,utcł• ~

od LUdd

Skrądlaądt

gogłowyeh

l

powstało

państwo

m..

Ni••

lulb Popiołowłos:r po-kon;l Gope1anów 1 zapewnił wam wszelkie d~bro. Uchr<>nłł wa1 te:!
przed niewolą obcych., kazał
wam przebudowa6 ~anię,
Kruszwie l swoje Gniazdo. Tak
złożone

z

IL ~ Wal łyb bronłł I
piastować, aby.kie rośli w potęg~

upokorzyli waszych
i
wrogów.
- Często powtarzasz słowct
„histoTia". ~o}Viedz mi: cót tct
jest takieg<>?
- To wiedza l nauika, ktćr!ł
dworze cesarza
poznałem na
Rhomajów. Ocenia ona rządy . l
władeów tylko według tego, jakie osiągnęli cele. Dzieli ieh na
słabych i nieudolnych, ehoć być '
1 pełni
może byli dobrotliwi
cn<>ty. Wyróżnia potężnych i
wielkimi
zyvanych
silnych

wielu rodów, ale połączone jednym celem: wspólnej obrony
przed wrogiem. A potem, gdy
nastał Golub :Popiołowłosy po·
żarliśde się między 'sobą jak
stado psów o skórę łc!ą,~niętą
z ·dzika. Każdy z was szarpał
choć być może swoją wielkośĆ
w swoją stronę d rozpadło się
wiaroosiągnęli przez zdradę,
państwo. Dlaczego nie ' dochołomstwo, niezliczone zbrodnie t
wałeś wierności Golubowi?
- Golub był słaby i nieudol- • wojl.'ly. Dla historii. Uczy si~
tylko wielki cel·, przymyka ona
ny. Miał wodę zamiast krwi.
oczy na środki, które doproPostanowiliśmy, że odtąd DuniWywyższa
wadzi'ły ·do niego.
nowie będą władać. Po cóż ty,
pokonany•
zwycięzców, gardzi
z prostego ludu, za.glądasz w
mi. Ucz się historii, Duninie.
te sprawy 1 chcesz się nad na- Dobrze, panie. Lecz wiedz,
mi wywyższać? Pragniesz wła
że nie ma w mym r;ercu zdra·
dzy i bogactwa? Czy nie pojdy - oświadczył Dunin, kładą.:
mujesz, że kaMy pow~nien pilslltuki? J'eden
nować swojej
dłoń na sercu.
ł
Spe>jrz.ał mu w oczy Dago
zna sztukę robienia kół do wonie odkrył w nich zdrady. Ala
:z:ów, inny sztukę CTania ziemi
sztuka rządzenia ludźmi nau·
czyła go, że zdrada dojrzewa·
powoli, a poitein nagle wybu•
cha jalk płomień suchego chrustu. Nie było ważne, co kryje
&erce · Dunina, sk'Oro zdrada
wypełniała myśli i duszę Dagona. Miał bowiem świadomość,
twierdzy jak:
:te tak wielkiej
Poznania nie może pozostawić
dumnych komesów.
w ręku
Dobre i słuszne były prawa
Rhomajów, a złe prawa Franków. Dlaczego to · władca powinien być zale±ny od tych,
których wziął w swGje piasto•
wanie? Jak śmiał Zygfryd Ni·
belung nie stawić się na zbrojne wezwanie władcy? Czy ju•
tego Sf\meg<>
tro nie uczyni
komes Dunin?
Nadjechali żołnierze Dagona
l Duninów. Zobaczyli Piastuna
stojących
l Dunina Grubego
przyjaźnie przy trupie ogromnego dzika.. Wydali z piersi okrzyk radości i tryumfu. Ujrzeli jak Dago stawia obutą w
czerwon,ą skórę stopę na kos. matym cielskµ skrwawionego
zwierzęcia, dając im znak, że
to on go zabił. Skąd mogli wiedzieć, że myśli on w tej chwili. jak p-astawić stopę na krwawią.cych ciałach Duninów .
Nazajutrz Duhln Gruby wydał wielką ucztę na cześć Piastuna. Pito wino z pozłacanych
kubków, z posrebrzanych dzbanów nalewano napitek, ·na posrebrzanych misach podawano
jedzenie. Bogadwo Duninów aż
rzucało się w oczy i było oczywiste, i~ są w stanie prze·
kupić władców krajów sąsied
nich, aby stanęli przeciw Piastunowi.
za- Panie i Piastunie Dumn
podczas uczty
wołał
Gruby. - Każdy kubek zloty,
z którego dziś wypijesz miód
lub wino będzie należał do ciebie. Pij tedy jak najwięcej.
Dago · opróżnił zloty kubek, a
potem zgniótł go w palcach i
.
odrzucił w kąt.
- Nie chcę twojego mienia
Komesie Duninie, anl twoich
k-obiet'; ani tw-0ich włoki, ani
twejego tytułu. ,
Od tego wiecz.o ru coś dziwlł1/8. Janusz Szymańs~i-Glane
nego stało się z ·P iastunem.
Bardzo rzadko przychodził na
zbierania zboża, a , jeszcze inuczty, natomiast co jakiś czas
ny rodzi się do rządzenia.
kazał nocą budzić swoją dworPowiedział Dago:
ską czeladź, siodłać konie i na
- A czy nie pomyślałeś kieczele Lestków wyruszał w pola
dyś, że upomni się o ten kraj
historia? Być może nawet nie i lasy, sypiąc iskrami dziesiąt
wiesz co to takiego. P-0wia· ków IPOChodni. Gonił niestrudam ci, że · ~.oźni Franltowie dzenie przez ogromne zaspy
·przebiją wał ludów między Alśniegu i niekiedy aź trzy doby
bis a Viadulł l pewnego dnia go nie było. W Poznanii opozjawi się u waszych bram His- wiadano, źe chwyta gnębiących
ludźmi by~ !prawą l)l;rjsiodszą
toria. Jeśli nie .będziemy na to kmieciów zbójów i wiesza ich
a urazem najbardziej gorzką,
jest czymś riajniebezpieazniej- , przygotowani, wówczas historia na drzewa.eh, a takźe rozdajra
J:arazem -przetoczy się po nas jak ogrom- srebrne d~ary. między ubogich
szym na •wiede, a
. najprost_szym, poniewat. to c-0 ny dzik i sta•niemy sią wszyscy mies7lkańdiw okolicznych wiosek. A kiedy tego lub innegą
niewolnikami.
powie11 jest zawsze najmą
Lestka usiłowano wypytać co
- Jak rabusie napadliśmy
drzejsze, najtrafniejsza i choć
na Kalisię i %równaliśmy ją z. rob,j Dag-0 podczas tych wypyś był brzydki, to stajesz s i ę
pTaw, ,odp.owiadał jak gdyby go
ziemią ...
popięknym. To prawda, że
- Bo była groźna dla Msze- tego wyuczono: „Nasz Piastun
chodzę z proJ1tego ludu. Ale ty '
goni za ·swO.im•szczęściem". A
go państwa. Tera~ kupcy będą
pochodzis.z z rodu złodziejów,
nie · że wszystko, co tajemnicze rozsprzedawać swoje towary
którzy ukradli wład•zę nad Pow Ka1isii, ale u ciebie, Duni- budza wyobraźnię, · w Poznanii
znani:\.
nie, albo w Gnieździe. Po ojcu
układać o nim pieśni,
zaczęto
- Chcesz władać i nami?
- Nie wiem. Czasami jednak swoim otrzymałem _ zaczarowa- w których nocami jak duch ·
ny miecz i chorobę zwaną żą
wioskach, aby
pojawiał się w
czuję; że władanie ludźmi jest
Ustami wróżów nieść sprawiedliwość,
karać
dzą Czynów.
tak samo nudne jak polowanie
powiedzieli bogowie, że mam zbójców i biednych czynić bona dziki. Weź sobie tego dzika,
staobudzić śpiące ludy, aby
gatymi. · Po\vracając zaś z tych
Komesie, bo nie od<:zułem raNie chcą wypraw -. zwykle w biały
wiły czoło Historii.
dości, gdy go zabijałem.
widzi
jechał
niczego dla siebie. "Powiedz, czy
- Kmieć, Piastunie,
południe . dzień w
ziestajanie · sw-0jej
tylko
sobie cudzą przez podgrodzie główną ulicą,
przywłaszczyłem
mi i nie sięga wzrokietn dalej
aby go tłum mógł widzieć.
kobietę albo cudze mienie? Czy
niż ponad głcrwy swoich krów.
nie fnam przy swoim boku 01- Zdawał' się wtedy ludziom jata Powały, aby gdy dorośnie i
To my go 'bronimy. przed wrokimś bogiem wracającym z pogiem. On nie umie 1 ochronić · nauczy się sztuki wojowania,
la bitwy, z rozwianymi białym!
swojej wioski. Czy jesteś, paznowu mógł posiąść Krusz.wie? włosami, ze złotym kamieniem
Czy nie pragnę oddać Golubo- na cz.ale, połyskującym jak unie, - jak Lestek, który nienawi jego Gniazda, jeśli on ży
widzi wszelkiej władzy? Czego
łamek slońrta.
je i zgłosi się do mnie? Czy
ty właściwie chcesz?
..- Pragrtę cię miłować, ·xonie oddał · mi on dobrowolni•
świętej Andali, abxm objął te
nl.esie Duninie, i po to tu ;do
piastowanie
ziemie w swoje
ciebie przybyłem. Wziąłem cię
jak ojciec i jak ma~ka? Spójrz
takżę w swoje piastowanie, pona mój biały r>łaszcz: jest przepodobnie Jak kniieć,
nieważ
,,
który nie widzi wyżej głowy tarty. Pozłac.any pancerz oswojej krowy, tak i ty, Duni- trzymałem od cesarza Rhomajów, wyrzuciłem pawie pióra
nie, nie widzisz wyżej swego
starodawnego rodu. A przecież ze swojego hełmu- i nasadziłem na niego zwy'kły kÓnski
nad tobą jest państwo.
ogon. Nie chcę korony ' k&ąfA:
- Cół to jest paó.stwo.„f
ceJ Ulł ąłubl . k.ometa: tub kr6- Odr. 1abrakło. :wam coU
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11
Całą zimę spędził Dago
Dunin!'>w w ich po~ężnej twierdzy zbudowanej na Ost~owiu
Tumskim pośrodku głównego
nurtu rzeki Warta. Duninowie
mieli dwór z dwoma skrzydłami, cały z. drewna ·modrzewiowego. Dworzyszcze otaczały
tak wysokie
wały ze skrzy11
jak. w Gnieździe, ale obok warowni na ·wyspie pomieścić się
mogło tylko małe podgrodzie.
Most na Warcie łączył więc:
dwór z podgrodziem z:brojnyeh, • Dagonowi .fyluł
główny
zbudowanym na brzegu rzeki. Lestków. Nikt z tych ludzi nie
Podgrótlzie to właśnie silnie
chćiał się qddalać od innych w
:fortyfikowano i dopiero pierw- pogoni za zwierzyną, aby nie
sze mrozy .przerwały prace zo&tać zal:>itym zdradziecko, ło
ziemne.
wy wit:c uprawiano gromad.nie,
Dago i ostro!nie, ba·~ lej bac'ząc na
Do warO\\"Ili zdołał
wprowadzi~ tylko dwudziestu
siebie niz ·na zwierzynę. Brak
Lestków. Duninowie tłumaczyli łupów uzasadniano zbyt dusię ciasnotą i w rzeczy samej
żym śniegiem, któr:r zalegał w
po domach i szopach pod walasach.
łami w wielkiej ciasnosie gnieź
Pewnego ruu p!y wytropiły .
dziło się ponad trzystu wojowogromnego dzika, który fukając
ników w błękitnych kaftan,ach
na wszystkie strony i raniąc
i dobrze uzbrojonych. Na popsy nieomal otarł się o ogiera
trzeby Piastuna oddano jedno •Dagona· i przez głęboki . śńi.eg
z,dobyłem, rozdałem.
tam uciekł na · wy~okie
dworzyszcza;
skrzydło
\YZgórza.
- Przykro mi, panie
na
Puścił się za nim Dago i
szczerze powiedział Jaszczołt. mieszkał on 'i Herim oraz Spiszczycie góry, gdzie było mnó- Lestków ukochałeś, a ja ni- . cimir i jego trzydziestu ludzi
oraz dwudziestu Lestkóv,1. W stwo połamanych od wiatru
gdy nie byłem Lestkiem.
drugim skrvydle pomieściła się drzew, wbił w' kosmaty grzbiet
Ujął Dago dłonie Ja szczołta
w swoje dłonie i rzekł mu pa- czeladź Piastuna. czyli pierwo- aż dwie włócznie, potem zaś
rodni synowie z najlepszych zeskoczył z konia i rannego dzi·
trząc · głęboko w oczy:
A
rodów Polan. Piędu Duninów ka dobił sztychem miecza.
- Powiadają, że kto prędko
wraz z wieloma żonami i mnó- kiedy tak stał nad krwawią
daje, ten' dwa razy daje. Ja
cym· dzikiem, dogo:p.ił go Gruby
stwem dzieci musiało się za·
zaś ci powiadam, że kto umie
dwoDunin, który nie był wcale grudowolić główną częścią
dostaje.
czekać, ten trzy razy
l by, ale co najwyżej tęgi, o
Czy chcęsz, abyin cię wywyż rzyszcza. Resztę Lestków
umieszczono twarzy nalanej tłuszczem, szeczamopłaszczy·ch
szał trzy razy?
rokiej, z potęźnym nawisem ·
na podgrodziu, za rzeką.
- Tak, panie.
Herim ostrzegał Dagona, ie brwi zasła·niających mu oczy.
cierpliwość,
- Okaż tedy
Parowały konie, napełniając
gdy!!: niecierpliwość w oczeki- najpi;awdopod'1bniej Dunin9wie
waniu na wywyższenie bywa tylko przyczaili się i czekają . ostre zimowe powietrze zapana spo,,sobną okazję. Szpiedzy chem swego potu i trawionego
matką zdrady. Tak stało si~ z
Kuiem. Jego .ciało przebite llQ- Herima rozesłani po kraju od owsa. Swieciło zimowe słonce i·
ze wzgórza widzieli przed 10żem znależli żołnierze, gdy szli . czasu dó czasu przechwytywali
Dunina bą ogromną prze&trzen pól i
posłańców, którzy od
<>blegać Kalisię. Leżał o czte.
Grubego wysyłani byli do l<raju
.
lasów.
które
dy stajania od miasta,
- Oto jest, panie, ziemia DuA Pyrysjan, a nawet do Wilchciał ostrzec przed nami.
ków i księcia Karaka, aby Ko- ninów. Od wieków tu słedzi
przecież obiecałem mu. wywyż·
mesowi Duninowi udziell1i po- i:py, bro~iĄe ludzi przed wr~
szenie nad innych. ·
gi«n - 1zerold &est ~ .,..
Mowa o·czu Jaszczołta była mocy zbrojnej w wypadku
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