Nawet gwiazda kabaretu nie lubi, gdy robi
prawdziwy kabaret.

się

„Żyję

z jej nazwiska

Gdzie jest Sm.oleń?!
ANDRZEJ

z uką,
•

GĘBAROWSKI

czasu, gdy pan Jacek
Od
przedstawiony został na plakacie j8!ko J. Pietrzak, by naiwni
dali się nabrać na samego Pana Janeczka, nie było jeszcze
takiej ,1podipuchy" w świat~
es.trady I kabaretu. Większość
uważa nawet, że numer z Boh-danem Smoleniem jest dużo
przecież, a
lepszy. Maluczko
byłby :z tego numero wspaniały
interes. Nie wiadomo dokład
nie, oo go zepsułe: czy to, t.e
,,podpucha" była jut naprawdę
zbyt bezczelna, czy przypadek,
te znale:tli się tacy, którym
nie wystarczyły zyski z onulkianej imprezy.
Cokolwiek ze'J).'uło ten tłwiet
nie zapowiadający 1ię intere.,
jedno jest pewne: nie miał on
nic wspólnego :1 osob2' Bohda-

na Smolenia, któremu w biały
dzień ukradziono nazwillko, co
nie zdarza się nawet gwiazdom
Hollywoodu!
Ukradzione nazwisko Bohdana Smolenia znalazło sobie bez
trudu miejsce na afiszach, wyw Polskę,
wędn-owało daleko
zarobiło mas' pieniędzy, przyfurę strat, wyrządziło
niosło
mnóstwo przykr0$cl i wstydu
- i to wszystko hes wiedzy i
zgody właściciela!
Czy można się zatem thiwić,
stanowczo
że Bohdan Smolei\
domaga się przeprosin? Nie,
tym razem on wcale nile żartu
je. Je.st najzupełniej na serio.
Nawet · gwiazda kabaretu nie
z jej nazw!lubi, gdy robi
ska prawc12iwy, bo życiowy kabaret. A powinna, bo dziej" ei•

•i•

wtedy rzeczy, których n ie wymyślą najlepsi tekściarze. Po
kabaret w
wesoły
prostu:
smutnym kabarecie.
Ten smutny naipisany został
przez samo życie, kitóre postarało się również o atrakcyjne
role. Nie tylko dla aktorów.
Pierwsze skrzypce grają w nim
bowiem osoby, których miejsce
jest normallllie za kulisami.
Ten wesoły kabaret napisany
został przez Wlodzimierza Adamskiego z Teatru Powszechnego w Łodzi. Zatytułowany
jest bardzo &llllzyjnie:
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rozmowa z TERESĄ
WOJTASZEK-KUBIAK,
Metropolitan
solistką
Opera w Nowym Jorku.

„Lot nad wronlm
czy!ł

•

Teresa

Wojtaszek-Kubłaik

i<liko Tosca

_NastQpstwa zabronionych
tr
korepetycji
Narodziny perły
t • ·g
Kulisy wyboru premiera
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XIII Festiwal Polskich Filmów Fabula rnych w Gdańsku
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MACIEJ SWiiERKOCK.1

XIII Festiwal PFF w Gdańsku odbywał się
w Gdyni. Już od samego początku dewrientowało to licznych gości zagranicznych, nie przyzwyczajonych do naszych paradoksalnych reaHów, J przyniosło także pecha organizatorom.
Teatr Muzyczny w Gdyni, gdzie odbywały się
pokazy konkursowe I specjalne, posiada wprawdzie wspaniałą salę, mieszczącą 720 widzów, 1
całkiem przyzwoite zaplecze socjal'!lo-techniczne, które jednak pomimo przykrych doświad
czeń z lat ubiegłych i tym razem nie zos-talo
umiejętnie wykorzystane. Na negatywną ocenę,
jaką wystawili gospodarzom imprezy zarówno
dziamikarze i potencjalni
jurorzy, jak też
kontrahenci z wielu krajów świata, wpłynęły
ponadto liczne błędy popełnione przy układa
niu programu Festiwalu, ni edbała oprawa (konkonferencji
feransjerka, sposób prowadzenia
prasowych} I niepojęta wręcz niefrasobliwość
w posługiwaniu się ponoć nowoczesnym sprzę
tem audiowizualnym, który z iście szwajcarską precyzją zawodził na każdej projekcji bez
Mórych
wyjątku. O sensacjach i skandalach,
nie zabrakło, będzie jeszcze mowa. Tymczasem
przejdźmy jednak do filmów, niemal wyłącz
o artystycmym
przecież
nie decydujących
kształcie femiwalu.

A może zaprosić gdyński Teatr Ekspresji do Lodzi?
Dwuaktowe widowisko z o-

niepokojącą,
muzyką Andrzeja

strą,

MAREK KOPROWSKI
Na ooczątku lipea 1988 r. w
Gdyni zaprezentowano publisoektakl
czności oremierowy
Teatru Ekspresji !Pt. „Umu.rli
Byliśmy
tańczvć".
ootrafią
świadkami widowiska niezWY-

klego, ba. wvdaa-zenia artysty·
cznego i to nie w skali Trójmiasta czy Wybrzeża, ale. sądzę,
Teatru
C3.łego kraiu. Twórca
Ekspresji, Wojciech Misiuro, ma
wszystkie dane Po temu, by
stać sie w obrębie sztuki. która „mówi" w ooszukiwa:nJach
nowee:o iezyka artystycznego,
kimś w rodzaiu Grotowskieg.o,
Mówi" zostało wzięf;e w cu-

dz,vfilów, i:tdrl teatr ten nie uż:vwa słów. Nie iest iednak baletem ani pantomima. ani tea.txę.m ruchu cz..v tańca. To znaezy: iest i nie iest. Je~o język
dooiero .sie ' tworzv t>OPrzez poszukiwania, choć iuż w nremierow:vm soektaklu widać illlność
scenkznych środków wvrazu.
„Posługiwanie się dowolnymi
formami sztuk.i ruchu spr.z:via
.seeniczneito
budowie obrazu
orzedstawienia o r6żn.vm OQZiomie i SPQrobie narracji. różnej
barwie emoc:lonalneJ. o rożnym
.stanie na.oieć wew.netrznyo.'1"
- 1POWie Wojciech Mds!•u ro.

chropowatą

Zmory-Rdultowskiego, z fragmentami komnozvcii .Pancernych Rowerów".
a także W.A. Mozarta i Erika
Satie. jest skieirowane do w idowni młode.i - ieśli idzie o
.sensy d 1Przesłanie. Mówi sie o
wgzystkim. co może dotyczyć
czarnych
młodych: i tych w
kurtkach. i tych w białych. d
tych bez kurtek. O oierw.sz.vch
uniesieniach. oorażkach. sukd prawdzicesach: złudnych
wYCh. o tragedii narkomanii.
ain-esii. o zbieraniu cie1tów za
inność. o pustce i samotności.
O śmierci wreszcie. no bo czym
kończy s.ie ka:bdv żywot? Wła
IPOWieściwie trudno nawet
dzieć. że wvmowa iest :pesymistyozna. Jest takia.
Zreszżycie.
jak
a.zt;uka nigdy nie
tą
obiecywała optymizmu

Wysoka Komisja Selekcyjna pod przewodnictwem Janusza Zaporowskiego, zastępcy dyrektora XIII FPFF do sprarw program01Wych, za.cwalifik.owała do konkursu łąCZ'llie 26 tytułów,
w tym 7 filmów telewizyjnych (początkowo było ich osiem, ale przyjęcie przez Janusza Zaorskiego fu.nkcj.i przewodniczącego jury spowodowało wycofanie jego filmu „Do domu" z rywalizacji). Itównolegle z po_kazam! k0111kursowymi odbywały się pokazy wszystkich pozostaołych filmów kinowych, WYProdukowanych
kresie między kolejnymi festiwalami, pod szyldem tzw. selekcji informacyjnej, obejmującej
dodatkowo 16 filmów. Projekcje konkursowe oceniało jedenastoosobowe jury, w nieco zas.kaze
kującym i interesującym składzie, a to
względu na obecność kilku „niezależnych" reżyserów młodszego pokolenia: przewodniczący
.ranusz Zaorski, reżyser, członkowie: Filip Bajon, reżyser; Sylwester Chęciński, reżyser; Andrzej Czalbowski, naczelny reda.kitor Naczelnej
Redakcji Telewi2yjnych Filmów Fabulaimych;
Czesław Dondziłlo, krytyk; Józef Ben, pisarz i
scenarzysta; Jerzy Schonbom, dyrektor Zespołu
Programowego Komitetu Kinematografii; Dorota Stalińska, aktorka; Jerzy 'D:>eplitz, historyk
filmu; Andrzej Żurowski, krytyk.

„,,

W ootatecznym rozrachun~ liczy>y się jezaledwie dziesięciu członków jury, a to z powodu tajemniczego z'.lHmięcia Piotra Szulkina, kltóry w środ"ę 14 września opu!clt
Gdynię I zrezygnowal z dalszej i.racy za z!el0111ym stołem. Oficjalną przyczyną wyjamu re•
żysera mia:lo ey~ podobno przemęcunle. Inforpoda.n~ dl> publ!cmeJ wiado~ doma~ję
dnakże głosy

t•

piero ostatniego dnia festiwalu, a wymordowani do cna filmowym maratonem dziennikarze
przyjęli ją z JroniOllllymi uśmiechami niedowierzania.
Jeszcze przed uroczystym. otwarciem festiwalu dowiedzieliśmy się, że wbrew krążącym uporczywie plotkom nie przyjedzie do Gdyni
Roman Polański. Jak poinformował dycr:ektor
Zaporowski, w sprawie sprowadzenia do Polski
nowego filmu Polańskiego, „Fra.ntic", pertraktowano bezpośrednio :z dystrybuto.rem zachodnim, I zakup filmu do ostatniej chwili nie był
zaproszenia
potwierdzony, zaś wystosowanie
dla reżysei:a na cztery tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu byłoby poważnym nietaktem
ze strony organizatorów. Próbowano dotrzeć do
Polańskiego prywatnie, niestety, bez rezultatu.
Pod znakiem zapytania stał także przyjazd Agniesrlti Holland - po kilku dniach niepewności okazało się, że w związku z produkcją swego nowego filmu musi ona udać się bez zwlold do śerlina Zachodniego, I do Gdyni w tym
rolm nie zawitL Przybyli natomiast na festi•
wal Zanussi. i Wajda.
12 września o godzinie 17 nastąpiło uroczyTłum'llilt
ste, oficjalne otwarcie XIII FPFF.
zgromadzonym widzom oszczędzono nużących
przemówień, pełniący rolę gospodarzy wieczoru
Stanisław Michalski, dyrektor teatru „Wybrzeże", 1 Mar·i a Mielnik.ow-Krawczy<k, aktorka, zao
powiedzieli pierwszy film, i ryw·alizacja
„Złote Lwy" r-OIZ.Jlocz.ęła się bez przeszkód projekcją „Krótkiego filmu o miłości" w reżyserii
Krzysztofa Kieślowskiego, Film ten jest kinową
serialu „Dekalog",
odcinka
wersją szóstego
realirowanego obecnie dla telewizj'i. Scenariusz
zarówno tego, jak i wszystkich pozostałych odcinków „Dekalogu" napisali Krzysztof Piesiewicz i Krzysztof Kieślowski, a występują w
nim m.in. Olaf Lubaszenko, Grażyna Szapołow
ska, Stefania Iwińska i Piotr Machalica. Temat
filmu należy do tak zwanych tematów univ.~r
salnych, choć można żywić niejakie wątpliwo
ści, czy jest to faktyeżnie f.ilm o miło.5ci, a nie
na przykład o cynizmie czy też psychicznej i
fizycznej niedojrzałości głównych bohaterów,
zimnej, bezwzględnej Magdy (Grażyna Szapołowska) I zagubionego, nieśmiałego Tomka (Olaf Lubaszenko}, urzeczonego urodą swej pierwszej wybranki do tego stopnia, iż po nieco
dyskusyjnym niepowodzeniu próby cielesnego
zbliżenia z piękną plastyczką udaje się z pła
podcina tl<l'bie ży
czem do domu i
w misce z ciepłą wodą, cierpiąc po cichu
ły
i w samotności, jak na szlachetnego bohatera
oczywiście
przystało. Warsztat Kieślowskiego
nie zawodzi, fHm jest opowiedziany sprawnie 1
mtel!gentnie, ciekawie fotografowany
przez Witolda Adamka, pochwały %blecól,
rall także odtwórcy głównyo'h
cho<! mnie znacm!e bardziej podobał
li• Olaf wbanenko an!żeli rek.lamo-
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przegląd

Odgłosy
Adres redakcji:
90-113 Łódź, ul.
Si.enkiewicza 3/5.

Henryka

prasJ

I

Telefony: re.daktor naczelny
36-52-44

Kościół rzymskokatolicki ma
silną pozycję i ogromne wpły

łić M
ciągle dotowanie, do.t owanie, dotowanie. Skąd wladza
państwotva ma brać środki na
pokrycie
fabrycznych deficytów i na splacanie dlugów zagranicznych?".
Ksiądz

Alojzy Orszulik

u-

waża, że ~połeczeństwo byłoby
gotowe ponieść pewne ofiary,

ale musiałoby widzieć konkretne perspektywy.

GOS

CIE
wy w naszym społeczeństwie.
Na lekcje religii w archidieceLECHA W ALĘSY
. 1ekretarz redakcji,
zji warszaw.sk1ej uczęszcza 92
proc. uczniów szkól podstawoZa . Iiaty.chmiastowym wprofotoręporter 36-80-99,
wych, 87 proc. z liceów ogól- - wadzeniem
pluralizmu
bez
nokształcących, 80 proc. z teprzymiotników i szybką legapublicyści: 36-77-70,
chników i 59 proc. z zasadnilizacją
„So1ida•rnoąci" wypo32- 8~-70.
czych
szkół
zawodowych.
się grupa intelektuaRedaktor naczelny: Lucjusz Ksiądz prałat Edward Majcher wiedziała
listów,
która na zaproszenie
Włodkowski.
twierdzi w tygodniku „ŁAD"
Lecha Wałęsy obradowała 11
(nr 39), że podobny stan jest
września br. w salach parafii
Zastępca redaktora
w całym kraju. (Z tegornczneśw. Brygidy w Gdańsku. Tekst
naczelnego: Edmund
go sondażu CBOS wynika, że
przyjętej
Uchwały i OświadLewanriowski.
wierzy i praktyku~e regularnie
czenia ·oraz listę uczestników
Sekretarz redakcji:
77 proc. licealistów, 67 proc.
wydrukował „PRZEGLĄD KAtechników i 54 proc. uczniów
Grażyna Oli>chnowicz.
TOLIC.K;I" {nr· 39). W gronie
zasadniczych szkól
zawodo90 osób znalazło się: 15 publiKierownik dział.u
wych - E. L.).
cystów, 9 prawników, 8 histoliterackiego: Henryk
Osoby duchowne wypowiaryków, 6 ekonomistów, 5 socPustkowski.
dają się nie tylko w sprawach
jc:ilogów, po 4 lekarzy i robotRedaktor techniczny:
religijno-moralnych, lecz także
ników, po 3 ślusarzy i ·aktorów,
społeczno-politycznych. w
orpo 2 pisarzy, techników, kieJanusz Kozłowski.
ganie ZSMP „WALKA MŁOrowców, teologów, poetów, rolZespół: Rvszard Binkows ki ,
~YCH" (nr 39)
ukazała się
ników, biologów,
inżynievów,
Dariusz Do;ożvński,
ciekawa rozmowa z księdzem
fizyków, filozofów, poza tym
Andrzej Gęharowski,
Alojzym Orszulikiem, sekreta- - matematyk, mistrz, technorzem pomocniczym Konferencji log, mechanik, kompozytor, eEugeniusz Iwanicki, Teresa
Episkopatu Polski. Na wstępie
lektronik, plastyk,
polonista,
Jerzvkowska. Marek
stwierdził on:
astronom, biochemik. reżyser,
Koprowski .•l erzy
„Biskupi
na Jasnej Górze
scenograf i student. Kobiet byKwieciński . Bogda Madej,
jednoznacznie opowiedzieli się
ło tylko 13.
za potrzebą
szukania
dróg
Z dość długiej listy sygnataAndrzei Makowit=>cki,
zbudowania plura.lizm 1i związriuszy podam tylko nazwiska
Paweł Tomaszewski,
kowego i stowarzyszeniowego.
osób bardziej znanych. W zeMarian Zdrojewski.
Jest to z1·esztą
powtórzenie
braniu m.in. udział wzięli: J-'lGrafik: .Ja1.usz
wielokrotnie
wypowiadanego
nusz Beksiak, Jacek Bocheń'- Szvmański-Glanc.
glosu - tak biskupów, jak i
ski, Stefan BratkowsY-..i, Rypapieża. Myślę, że bez rozwiąszard Bugaj, Zbigniew Bujak,
Fotoreporter: Grzegorz
zauia tego problemu
nie da
Kazimierz Dziewanowski, MaGałasiński.
się rzeczowo układać stosunrek Edelman, Władysław FraKorekta: Mariola Knaga,
ków na terenie zakladów prasyniuk, - Bronisław Geremelr,
Jolanta Sawiuk.
cy, a także stosunków między
Cezary Józefiak, Ryszard Kawladzą
a spoleczeństwem nie - puściński,
Jerzy Kłoczowski;
Stale współpramją:
zaangażowanym
po
stronie
Maja Komorowska, Stefan ,KiTadeusz BłażejPwski,
partii.
sielewski, Jacek Kuroń, Jacek
Marek BrzPz. iński (Londyn),
Większość
ludzi
z kręgu
Kurczewski, Wladyslaw KuniBohrłan r.adomski ,
-«Solidarności»
lącznie z lecki-Goldfinger,
Marcin Król,
chem Walęsą
mowi,
iż nie
Jan Józef Lipski, Bogdan Lis,
Gr?egorz Giurla Andrzej
może być mowy
o powrocie J Witold Lutosławski, Jan Mała- '
Karolczak. Witold
do dawnych struktur, do dawnowski, Adam Michnik, Artur
KasperkiPwicz , Andtzej
nych sposobów dzialania.
u- Międzyrzecki, Tadeusz MazoKE>mpa, Wasyl
plynęlo siedem lat,
nastąpily
Wiecki,
Edmund Jan OsmańKuC'Znow (lwirnowo),
· 1 zmiany w myśleniu, przyszła czyk, Aleksander Paszyński,
nowa generacja. Ta mfoda geJerzy Puciata, Ryszard Reiff,
Włodzimierz Kr7i>miński,
neracja
jest również mocno
Zbi~iew Romaszewski, Jacek
Zt=>non .J Mich::ilski.
/ poirytowana ale slowo «Soli- Sal1J,
Henryk Samsonowicz>
Rvszarq Nakonlf'CTr>V,
·
damość1' oi'nacza dla niej · ze- : Henryk -Sienkiewicz,
Andrzej
wartości, z którymi iden.: - ' Stelma'ChOlvski, _Stitnislaw StoArłam Orhodd _ .Ti>rzv
\
iyfiku-je się 09romna.. część To- ' m~a, . A?drz.e1 . .szczepkow- ·
Pl'lna<::t=>Wi<'7. Karol T.
·
botni koib, · spok!czeństwa.
-Po- --' skr, ~lemens S2:an1awsk1, ~ó1
StrYi'ild , Mad ej Sv iPrk nr k1
trzebna
jest
nowa formula,
ze~ Tischner,. Jerzy. Turowicz!
która
prze.de wszystkim nie
W1t.old Trzec1ak?ws~1. A~drze_J
Wydawca: t.ódzkie Wyd aw n ic- 1 mialaby charakteru polityczneW'.1Jda, AndrzeJ W1elow1eysln,
two
Prasowe
RSW „Pr asa - go".
W1k;tor Woroszylski,
Henryk
·Ks1ążka - Ruch"
91-103
Łódź ,
Związki zawodowe powinny
W_uJec,
Kryst~~a Zac~watoul Sienkiewicza 3/5.
by ć odpolitycznione. Nie mogą
w1cz'. J~nusz Z10l~owsk1.
W
DRUK: Prasowe Za kłady Gra - z ależ eć od jakiejkolwiek parprzyJęteJ ~rzez _nich ychwale
ticzne
RSW
„Prasa · K siążka
oi i czy siły politycznej. Zadaczyta.my ~1ędzy 1~nyn;i_1:
.
-Ruch", Łódź, ul. Armi i Czer woni em ich jest tl'oska 0 warunki
,,...z~d.ame legalizac3i «SoZ~nej 28
pl'acy i płacy oraz podmiotowe
da-rnosci·~ oraz wprowadzenia
Redakcja nie zwr;:ica nie za traktowanie
robotników.
Odponatych71iia~t, pluraliz1:11u
bez
mówionych rękopi s ów i zastrze
litycznić tt'zeba też
Związek
przymiotmk?V:• . . uwazamy za
ga sobie prawa- do skrótów
Za 1
1 Ha rcerstwa Polskiego i organiglówny, '!-a3ptlnie3szy , wa!unek
treść ogłpszeń redakcja nie odpo- 1·
· zację studencką.
ro~poczęcia rzetelnego dialog_u
·wiada
Wyjście
kryzysu
wymaga
między
ob1!watels~ą opozy~3ą
Warunki prenumeraty: 1 Dla
mobilizacji wszystkich Polaków.
a rządzącymi. Udzielamy _więc
instytucji i zakładów pracy .
pelnego . naszego p~arcia ~
zlokalizowa.ne w miastach woie- Dlatego należy umożliwić dziaróżnym stowarzyszenegocjac1ac~
w t_eJ sprawie
wódzklch ł pozostały.eh miastach, lalność
niom (politycznym, społecznym, twó~cy «S~lidarno§ci», laureaw których znajdują się siedziby
studenckim kulturalnym wytowi Poko3owe; Nagrody NoOddziałów RSW „ Prasa-Książka 
•
ł
bl"
a ·
·Ruch" zamawia ją prenumeratę chowawczym, religi1nym) i Poz wolić im wydawać swoją praW drugim dokumencie sygw
tych oddziałach
insę.
natariusze
zwracają
uwagę,
stytucje I zakład y pracy . zlo„Każdy powinien
być tam,
że tegoroczny
ruch strajkowy
kalizowane w
mie jscow o ś ci a ch
_gdzie nie ma Oddzi a łów RSW gdz i e czuje się razem z innymi,
postulował przede
wszystkim
. „Prasa-Książka-Ruch",
opta caią
gdzie jest wśród ludzi o podoprzywrócenie „Solidarności" i
prenumeratę w urzędach pocz bnych zapatrywaniach.
Przepluralizmu związkowego, Nas.towych i u doręczycieli . 2. Dla
cież partia
ma pelne prawo
tępna fala strajków może mieć
Indywidualnych
prenu'me~ato
do wlasnych organizacji, także
charakter bar~ziej masowy i
. rów - osoby · fizyczne zam1eszmlodzieżowych.
Ale nie mo~e
dramatyczny.
lcałe na wsi I w miejscowościach ,
mieć monopolu i kontToli ncid
„Bez szybkiego uznania pra~dzie nie ma oddziałów
RS':V
wszystkimi,
ponieważ jest to
wa «Solidarn-08ci» do legalne· „Prasa-Książka - Ruch"
opłacaJą
falszowanie rzeczywistości. To · go dzialania nie będzie możli
prenumeratę w urzędach
poczspoleczeństwo jest z _natury, z
we uzyskanie
od spoleczeństowych I u doręczycieli, osoby tradycji historycznych pluTalitwa, a szczególnie od Tobotnifizyczne zamieszkałe w miastach styczne. Wróćmy do związków
ków, 1eTedytu zaufania,
nie- siedzibach Oddziałów RSW
zawodowych - nawet zakladazbędnego dla jakichkolwiek re„Prasa Książka - Ruch"
opłacają
jąc, że należy do' nich 7. mln
form. Istnienie kilku związków
prenumeratę wyląc2nie
N
urzę 
robotników, to ;ed11.Jlk drugie
zawodowych w jednym zakładach pocztowych nadawczo-od - 10 mln
jest poza związkami.
azie pracu bynąjmnie; nie mudawczvch wlaściwvch dla mle\sca J eśli nowe związki rozwiązu- si prowadzić do zgubnych dla
zamieszkania
prenumeratora
ją wszystko,
to dur.czego jest gospodarki konfliktów i licyta· Wpłaty
dokonuje się u żywając
kryzys?
Dlaczego
te związki
cji . roszczeń. Przeciwnie, wlaś
· blankietu „ wpięty" na rachunek
istnienie
autentycznych
bankowv mie1scówego Oddziału nie przyczyniają się d·o zawią- nie
zania paktu antykryzysowego,
związków zawodowyc!t . będzie
· RSW .~ Prasa Książka-Ruch" . 3
a bronią
swojego mone>polu'?
warunkowalo -znalezienie p•aPrenumeratę ze zleceniem wy ~tycznych rozwiązań, respek!usyłki
za
granicę
przyjmuje Dlaczego one nie czynią wlaRSW
„Prasa - Książka - Ruch ·~ dzu wiarugodną także w opinii 3ących zarówno Wólę zafog, 3ak
«Solidarność»
· Centrala
Kolportażu
Prasy 1 miedzyna'rodow~j? Trzeba szu- interes ogólu.
raz jeszcze udowodnila, że .cieWvdawni~tw, ul
Towarowa 23, ka ć takiej formuly, aby ludziP.
ni e
zrzeszeni
w
obecnych
szy się społecznym zaufaniem,
00~·- 958 Warszawa, konto PKO BP
związkach mogli również dziaokazala polityczny rozsądek i
; KV Oddział w . Warszawie nr
potwierdzila, źe potrafi kiero1658-201045 - 139·11
Prenumerata lać w strukturach zorqanizować 11ię ideq dobra
wspólne. : ze · zleceniem wysyłki - za granicę wanych i wspólni~ zabiegać o
. pocztą zwykłą jest droższa
od rentowność · zakladu pracy, go".
. prenumeraty krajowe~ o 50. proc. Jeśli przedąiębiors_two jest nie. dla . zleceniodawców mdyw1du~I  rentowne, ta 'l'l'!l calum świecie
WIDZTAINE
- nych t 1> 100 proc. dla zlecaJą
~est ' oczywiśte, że zbankTutuje.
Z AUS1l"RALD
cych instytucji I zakładów pra - Nasi rozmówcy ze strony rzacy. Terminy przyjm?wania p~e  dowe; wietokrotnie podkre§lali,
numeraty na kraj 1 za granicę że stocznia· adańska
Zupełnie inny pogląd na rolę
jest nie- od dnia to listopada na I rentowna. _To my sie pytamy:
.,Solidarno§ci" przedstawiła w
kwartał I półrocze roku następ
po co ją utrzymywać, czemu . liście do redakcji „TRYBUNY
nego oraz cały rok nastepny _ie:i nie przeksztalcić? Dać ro- LUDU" (nr 226) Waleria Hy!I.
' do dnia 1 każdego miesiąca - - botnikom ultimatum: spróbujMieszkała ona przez 20 lat w
poprzedzającego okres
prenume- cie sami wysunqć propozycje,
Australii
i niedawno wróciła
raty .roku bieżącego
na stałe do Polski. Pisze mię
które uzdrow•ą przedsiębiors
Zam. 3183. S-10. two. _Nie m-ożna sobie pozwodzy innymi:

staw

I

z

2 ODGLOSY

„Moje serce kraje mę z ża
PYTAMY:
lu, co dzieje się w Kraju. Jakie straszne niszczenie ekonomii przez kilka tysięcy rozTabiaczy z «Solidarności,.., oplacanych przez Zachód. Do tych
należy również Tadeusz Jedynak, który WTócil z Australii z
walizami pelnymi dolarów od
ANDiRZEJ BILI!{ - Dyr. Generalny Komitetu
australijskich związków zawod/s Radia i TV.
dowych.
Oglądalam w Australii wieczorne wiadomości
stacji TV
- Był to tydzie11 pracowity i ciekawy; jak dla wszystkich w
SBS w Brisbane. W dniu 12.08.
Pols<:e którzy .są w kręgu zagadnień politycznych. W poniedziałek
1988 T. wystąpił Tadeusz Jeodbyło' .się Plenum KC PZPR, natomiast we wtorek posiedz.eme
dynak przed kamerami telewiSejmu i to posiedzenie, które powołało nowego premiera. A więc
zji a.ustralijskiej
w
Sydney.
byłQ to po pierwsze: bardzo ciekawe, po wtóre bardzo emoMówil w języku polski·m , a jecjonujące, po trze.cie wymagające od nas, telewizji, sił i środgo slowa byly tl1lmaczone na
ków.
,
język angielski. Co on tam nie
Cały dalszy tydzień był również emocjonujący i pa.sjonujący pomówil.
Groźby pod adTesem
litycznie. U nas zaczęła się sprawa bardzo nietyiPOWa: tzn. konsulrządu i wlas11.ego kraju. Bylam
tacje przed 4tworzeniem nowego rządu i my5my jako telewizja
zdziwiona,
że władze polskie
towarzy5zyli nowemu premierowi w jego pierw.szych poczynapozwoliły na powrót do Polski
n iach. W ten sposób polskie .społoczeńst-wo mogło - jak ktoś poczlowiekowi .
który n i e tylko
wie'<lział: niemal jak we Włoszech zobaczyć
jak wyglądają
przywiózl do Polski cz ekoladkonsultacje przed powołaniem nowego gabinetu.
ki, dolary, ale i nienawiść do LuDruga sfera .spraw i za.gadnień to sprawy międzynarodowe,
dow ej Polski. Ja wiedzialam,
którymi się żywo interesowaliśmy. Wiązały się one
ziwłaszcza
że Ta.d eusz Jedynak nie otrzyz Plenum KC KPZR i po.siedzeniem I Rady Najwyższej ZSRR oraz
ma zezwolenia
na osiedlenie
zmianami struktur i osób w kierownictwie Związku Radzieckiego,
się na ziemi australijskiej, bo
co nas bardzo blisko obchodzno.
takich w Australii n i e potrzeA więc to tyle, jeśli chodzi o .sprawy polityczne. Ale jesteśmy
bują.
W Australii jest core.z
w takiej .sytuacji - mówię o telewizji - że przede wszystkim
mniej stmjkóip.
Za
strajki
zajmujemy .się P<Jlityką. _Stąd czasu na inne sprawy nie było. U<lawla ściciel nie placi. Za odmoło mi .się jednak w piątek wieczorem być na koncercie inauguwę podjęcia pracy
właściciel
ru jącym nowy sezon Filharmonii Narodowej w Warszawie
po
zwalnia robotników
i przyjroczne.i przerwie. Był to koncert orkiestry i chóru Filharmonii
muje ich na nowych wa-runpod dyrekicją Kazimierza Korda. a s<>listą był Konstanty Andrzej
kach. Na kontrakt: nie wo!.no
Kulka. Był to koncert wyśmienity 1 eieszę się, że udało mi się
strajkować, nie ma urlopu, nie
być na nim.
wolno mu należeć
do związ
ków zawodowych.
W Australii niechętnie przyjJANUSZ NAPfERALSKI - Dyr. Naczelny PZF
mują Polaków z «Solidarnoś
„Cefarm" w Łodzi
ci», mają z nimi bardzo dużo
klopotów, nie wolno im rozra- ·
• „.@W**
?Mł±d
biać,
jak to robią w Kraju.
Dlatego T. Jedynak mus.ial o- MiniMy ty<lzief. był ba-rdzo trudny ze wzgl~u na stałe trudpuścić szybT{O Australię z waności, jakie mamy w zaopatr.zen\u a1Jtek w Jeki. W ?JWiązku z tym
lizko; dolarów. Również miliochęci nasze są duże. żeby ludziom chorym pomóc. ale możliwości
dużo mniejsze. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić -potrzeb wszystkich
ny dolarów
płyną na polski
cierpiących. W tej chwili nie najlepiej przedstawia się zaopatrzenie
kler.
Martwi mnie to, że w
niektórych polskich kościolach
w grupie antybiotyków i grupie zawiesin dla dzieci. nie mówiąc
już o opatrunkach, których ciągle brakuje. A jak wiemy ?C>trzeby
glosi się nienawiść w narodzie
są duże. W ogóle dzisiaj leki, to temat rzeka.
polskim. Propa.ganda kośctelna
Natomiast co się tyczy mojego życia 01Sobi.stego. to jestem- i t.o
rozdziela nawet rodziny".
bez kokieterii - zapraC-01Wany od rana do wieczora. Najlepiei
czuję się na łonie rodziny, wieczorem, bo tylko wówczas mogę si~
PRZYKi.AD

Jaki byl miniony tydzień?

••

NORWEQH
Podobnie jak w naszym kraju, Kościół ma mocną pozycję
w Norwegii.
Grupuje aż 94
proc. całej ludności. Nie jest
to jednak
Kościół
katólicki,
lecz lutera!l.ski. Natomiast katolicy żyją tam w diasporze i
jest ich tylko 23 100 osób. Na
pytanie - czy wierzysz w Boga?

-

twierdząco

odpon·ie-

dzialo: 95 proc. Irlandczyk.ów i
Amerykanów, 87 proc. Hiszpanów,
84 proc. Włochów,
72
proc. Norwegów, 70 proc. Finów, 58 proc. Duńczyków, 52
pro.:. Szwedów.
W
krajach
skandynawskich przez niemal
trzy wieki katolicyzm był zakazany.
Norwegia uchodzi za najpię
kniej s::r\· kraj europejskiej Pół
nocv. Pod względem dochodu
narndov.·ego
na mieszkańca
zajmuje szóste miejsce w świe
cie (za USA, Kanadą, Szwaje.arią, Szwecją
i Luksemburgiem).
A jeszcze
niedawno
Norwegia była ubogim krajem,
który w XIX wieku uzyskał
pełną .iiezawisłość i dopiero w
1905 roku zerwał sztuczną unię ze Szwecją. Szybki awans
cywilizacyjny dokonał się tam
za życia dwóch ostatnieh pokoleń. Jak do tego doszło?
wy jaśnia w tygodniku
„KIERUNKI"
(nr 38 i 39)
J erzy
Gruca.
„Żródła współczesnych, X.X-wiecznych sukcesów tkwią w
rzetelnym wysilku całego narodu,
świetnie rozwijającego
się pod rządami
socjaldemokratów. Gdy śledzi się wydaTzenia w tym kraju, dostTZec
można wyraźnie, że tutaj czlowiek i jego solidna praca stanowią klucz do osiąganych sukcesów calego spoleczeństwa i
państwa. Wyrównany jest dziś
poziom
codziennego
życia
wszystkich obywateli, którym
państwo jest w stanie zapewnić godziwe warunki życia, nawet gdy znajdą się w jakiejś
trudnej sytuacji losowej
czy

stracą pracę".

Największą
grupą emigracyjną w Norw~gii są.„
Pakistańczycy. .
Naszych rodaków
jest około 5 tysięcy.
Polacy
stanowią
12 proc. wszystkich

katolików. Norwegowie chętnie
żenią się
z Polkami,
ale
małżeństwa te
przeważn ie się
rozpadają.
Polkom
tr udno
przyzwyczaić się
do różnych
rygorów, wyrzeczeń
i braku
życia towarzYiskiego •
„Ponad 70 proc. emigrują
evch tu w celach malżeńskich
Polek, po krótkim okresie ekscytacji i zafascynowaniu, przeżywa glęboki kryzys i malże~
stwa się zazwyczaj rozpadają.
Jeśli kryzys ujawnil się zanim
uplyną 2 lata,
Polkom grozi
wTęcz deportacj4 do krafu".

E.

L.

•

zrelaksować i to słuchając muzyki poważnej. Oczywiście była
olimpiada, którą oglądałem fragmentarycznie, bo to ,przecież wydarzenie raz na cztery Iata.
Nie można pominąć też wyboru nowego t:iremiera. Czekam z niecierpliwością na to, jaki rząd zostanie sformowany, I czy
nam
si"} będzie działo lepiej. To pytanie .przecież zadajemy 111obie .stale.

ANDRZ'E J -GRAMSZ Plastycznych w Lodzi.

Dyr. Pracowni Sztuk

- Ten tydzień byt bardzo interesujący w wyd.arzenia polit.Ye;ne. To, co ci~ stało w Zwią:z.ku Raóz'tecki.m, a wi~c z.miany kad·
rowe i nominacja Michaiła Gorbaczowa na przewo-dnicząeego Rady Najwyżs.zej ZSRR, to fakty w polityce bardzo doniosłe. To oo

pierwsze. A po drugie - <>lim.piada. Siedziałem nocami. oczywiś
cie nie we wszystkie, bo mnie inter~waly finały w boksie. gry
zespołowe: kosz. siatkówka, piłka wodna, lekkoatletyka. Po trzecie: mamy wy.syp grzybów. Jestem grzybiarzem ł byłem na ti.rzybobraniu dwukrotnie. Nazbierałem ich sporo, zajęły mi połowę
tylnej kana'PY w maluchu. I to blisko, w la.s ach podłódzkich, w
kierunku na Łask: wokół Ldzania, Dobronia, Kolumny.

Notow~ł:

ElUGBNrusz IWANICKI

•

W najbliższych
.numerach ·„Odgłosów"
- Była juź poiowa września I ani śladu azylu. Jan Duch I
Georgia zostali wezwani przez sekretarza Komisji do Spraw Uchodźc6w. Na biurku leżaly dwa dość grube tom7 zeznań i oplniL
Od interpretacji tego materiału zależało, czy Duchowi• ołn)'1DaJll
azyl - kolejny odcinek książki ANDRZEJA BRYCBTA.
-

Znałem tysiące wybHn:rch, mak0mitych ludzL Z wieloma

•I•

przyjaźniłem. Wszyscy •1' ml bliscy, chociai wymarła Juł cala

moja generacja. Pamiętam doskonale Gabrielę Zapolski\. To była
genialna kobieta. Nie była piękna, ale niesłychanie zgrabna, e
twarzy bardzo cha.rakteryatycznej wspomina KAZIMIER:&
PASZKOWSKI.
- Poznała go na lmienina.ch koleżanki. Miał jui łl'ochę w cm•
bie, ale zachowywał się bardzo przyzwoicie. Był przystojny, wysoki, do księcia z bajki niewiele mu brakowało. Pod koniec· zabawy umówił się z Kasią na spotkanie. Po pięciu miesiącach byli
już małżeństwem. Nie wiedziała wtedy, co ~ czeka reporiał
BOGUMIŁA A. MAKOWSKIEGO.
..,... Człowiek, kłór-y opuścU zakład karny, na PGCZl\tku nie potrafi się odnaleźć na wolnoścL Nie wytrzymuje długo w zatilknię•
tym pomieszczeniu. W głowie ma pustkę. Towarz-ystwo stanowią
kumple z więzienia - reportaż MARKA BŁASZKOWSKIEGO pł.
„Ludzie i frajer".
- Cierpliwość Zdzisława H. skończyła się ostateemie w rot. po
odwołaniu stanu wojennego. Nie mógł już dłużej bezczynnie siedzieć I patrzeć, jak wszystko wokół chyli się ku upadkowi i ruinie - reporiai PAWŁA TOMASZEWSKIEG9.
- W środę 16 kvirietnia 1919 roku e piątej rano J6zef Piłsudski
dokonuje przeglądu grupy ppłk, Beliny, kt6ra wyrusza na Wilno.
Ma osiemset szabel i dwa działa. Wkr6tce po tym ~oście Idzie
gen. Smigły ze swymi żołnierzami i cała 1 dywizja leKionów. Niewielkie to siły. a zadanie ciężkie. Opanować Wilno, . a droga pro\>Vadzi obok Lidy. Cżerwonoarmiści W"'tropili jednak porywającą
11ię na - Lidę garstkę obdartego, pnyodzłanego w pstrokate mun•
dury wojska - fragment książki CEZAREGO LEZE~SKIEGO.
- Nie mngę zrosumieć, dlaczego w łwiecle ludzi rodzaj ieński
tak często i powszechnie uchodził za zły l grzeszny - ari7kuł
Mm.OSUWY SABBl~SKIEJ pł. ,,Seki I przeznaczenie".

NB a_(tSD~ P~ 1988 Ił~

ył

pan Inicjatorem powołania Komisji
Nadzwyczajnej do Spraw
Wdra:l:ania Reformy Gospodarczej.
Czy spodziewał się pan wówczas, że
ocena WYStawiona przez tę komisję
przyczyni się w decydującej mierze
do dymisji całego rządu?
·
- Nie przypuszczałem, te wydarzenia potoczą
1~ę tak szybko. Nie wiem jednak, czy to komi•Ja właśnie przyczyniła się w decydującej mierze do dymisji rządu. W ocenie komisji, pełnej
k::ytycyzmu :-vobec sposobu wdrażania reformy,
rue znalazł się mimo to wniosek o konieczności
dymisji rządu jako całości.
- Dlaczego?
- Uznaliśmy. że sformułowanie, jakoby rząd
ni~ spełnił swego zadania, jest głęboko nieprecyzy me. Po pierwsze - to nie rząd wyłącznie odpowiada u nas za aferę zarządza.nia goopodarką. Po drugie jeśli nawet rząd, to nie w całości, nie wszyscy ministrowie. Trudno na przykład wi!ll.ić ministra A. Krawczuka za „wpMlki"
związane z reformą. On akurat ma na swoim
koncie sukcesy. Tak więc, wniosek komis ji mówił jedynie o potrzebie głębokich =ian w rzą
dzie.
- Czy cli.ce pan przez to powiedzieć, że gdyby nie oświadczenie premiera l\ilessnera o dymisji gabinetu, mogłoby nie dojść do zmiany
rządu, a jedynie do zmian na niektórych stanowiskach ministerialnych?

- Przejdźmy teraz do sprawy powołania nowego premiera. Czy kandydatura Mieczysława
F. Rakowskiego była dla pana zaskoczeniem!
- O, tak. Przypuszczałem, że będ1lie to raczej
ktoś llWiązany z ideą okrągłego stołu. OczyWiiś
cie, wymieniono go wśród Innych kandydatuir,
jednak wydawało ml się, że ma mniejsze szanse. Z tego, co się orientuję, podobnie myśleli
.inni posłowie.
- Kogo zatem wymieniano najczęściej?
- Nie chcę podawać nazwisk. Po prostu dlatego. że n ie było u nas jeszcze takiego zwyczaju, i - przyznam się - nie bardzo wiem,
czy publiczne rozgłaszanie
tych nazwisk nie
sprawi, że osoby te poczują się urażone. Samo
podanie. że rozprawiano o zaletach iksa na urzędzie premiera o niczym jeszcze nie mówi,
skoro nie wiadomo, czy prowadzono z nim poważne ro=owy, jakie postaw.ił w Illich warunki
itp.
- A nie sądzi pan, te przebieg konsultacji na
temat wyboru kandydatury premiera powinien
być podawany do publicznej wiadomości, l to
łącznie z uja'l.vnieniem nazwisk?
- No cć ż . n ie ma jeszcze w Polsce łnstytucj.i
prezydenta, który mógłby się zajmować uzgodnieniami międzypartyjnymi. Jeżeli jednak przyjrzymy się demokracjom zachodnim, to również
tam nie ujawnia się przedwcześnie kandydatury.
Powtarzam: tak wailne decyzje muszą zapadać
na wysokim politycznie szczeblu, i dopóki nie

Potrzebny jest rząd faehoweów

Z tej ziemi.

Jak kueharka

może rządzie państwem?
Nie wiem, jak to nazwać; ale
obserwuję coś taikiego, jak rozdział oclpowiedziałności. Ludzie
nauczyli się, te wszystko jest
moje i często
interweniują,
d7lwonią, Usty piszą, że gdżieś
rozk.radiają
budowę,
niszczą
drzewa, samochód
stoi pełen
różnego dobra i wydaje się nie
mieć właściciela i tak dalej.
To wszystko, w obronie czego
nie jest be21pośred
lnio ioh, ale <>ni nauczyli się,
że „to jest nasze", I w obronie
~ego „naszego" występują. Jest
tO ja:klbv odipowiedzia1ność kon!kiretna, 'ohoć za wspólne dobro.
Z d.rugiej strony ludzie, lclórym dano do ręki stery dla
kierowania p1"1.e<isiębiorstwami,
a zatem i dano im też konkretną odpowiedzlałność, dopuszczają
do ogromnych strat,
występują,

kon:lrurują

Mówi poseł ANDRZEJ
skiego m. Lodzi.

GAWŁOWSKI, przewodniczący Zespołu

- Posłowie zwo1nieni zostali .z dyscypliny
partyjnej, mogli więc decydować, kierując się
własnym.i przemyśleniami,
rozważywszy rzecz
całą we własnym sumieniu. Doszło wtedy do
kilku poselskich wymąpień, które zachwiały w moim odczuciu - powszechną z początku opinię, :!e rząd trzeba bezwzględnie zmienić. Wypawiedzieli się posłowie (m.in. Mikołaj Kozakiewicz) zna!ll.i w przeszłości z krytycznego nastawienia. Tym razem - nie szczędząc krytyki
pod adresem rządu - zwrócili jednak uwagę, że
na działalność Rady Ministrów wpływają bezpośrednio decyzje i dyrektywy czynników politycznych. W tym sensie moina powiedzieć, że
Rada Ministrów nie jest w Polsce w pelni suwerenna. Nie będąc w pełni suwerenną. nie moie też , być w pełni odpowiedzialną za niepowodzenia reformy, Nie tyle więc - zdaniem niektórych wpływowych posłów - należy zmienić
rząd, co racze) z.a.µewnić mu trzeba niezależność
dz.i.alani.a, przynajmniej w ramach określonej
strategii.
- Powiedział pan, ze wyczuwało się po tych
wystąpieniach zmianę opinii. W czym się to
przejawiało?

- Proszę pana. oprócz sali poselskiej, są jeszcze kuluary ...
- Czy wątpliwościami posłów nale:l:y wytłu
maczyć fakt. iż ,po dyskusji,
a przed podję
ciem ostatecznt>.i decyzji, zebrały się w przerwie
raz jeszcze kluby poselskie?
- Myślę, że tak Uczestniczyłem w zebraniu
klubu poselskiego PZPR. w czasie którego premier Z. Messner ponowił swą prośbę o dymisję.
Poparł )ą również I sekretarz, Wojciech Jaruzelski.
- Nie odebra.1 \)a.n tego ja.ko na.eisku, wbrew
wcześniejszym postanowieniom o głosowaniu bez
instrukcji?
....; Jest rzecza zupełnie zrozumiałą, iż podobne
decyzje, jak ta o dymisji rządu. zapadają na
wysokim politycznym szczeblu. Tak dzieje się
we wszystkich krajach. Chciałbym jednak, aby
w przyszłości nrocedura ich podejmowania była
~a tyle sformalizowana
i jawna, żebyśmy Jako posłowie - nie dowiadywali się o zamierzonej dymisji gabinetu przed samym posiedzeniem Izby. Oczywiście, nie było to dla nas zupeł
nym zaskoczeniem. Posłowie partyjni oczekiwali
tego rodzaju decyzji po VIII plenum. Mimo to,
kropka nad .. i" nie została orzeoież postawiona.
To natur9:lnie dobrze. partia nie ma prawa wyręczać Se1mu. Chodzi mi tutaj jednak o pewną
procedurę. pozwalają.cą na wcześniejszą orientację t namysŁ

Posel-

zapadną. potrzebna jest z natury rzeczy tymczasowa dyskrecja. Chodzi tylko o to, by nie przedłużać jej niepotrzebnie. Myślę, że w tym wypadku nie popełniono takiego grzechu, zważyw
szy na pożądaną szybkość podjęcia decyzji. To
zaś, że byłem zaskoczony
kandydaturą M. F.
Rakowskiego wcale nie znaczyło, że jestem jej
przeciwny . N owy premier ma opinię człowieka
bardzo stanowczego.

Jak rozumieć
koalicyjność rządu, który
premier zamierza. sformować?
- Mam pewne obawy co do utworzenia rzą
du koalicyjnego. Uważam. że rząd w obecnej
sytuacji powinien składać się z fachowców. Czy
ministrowie, desygnowani do rządu przez partie
polityczne, na zasadzie uzgodnionego współu
działu w rządzeniu
okażą się wystarczająco
kompetentni? 0czywiśoie - mogą być fachowcy
reprezentuJący poszczególne partie. Ważna jest
jednak kolejność k yteriów: najpierw kompetencja, pć:źniej reprezentowanie określonej siły politycznej. W przeciwnym wypadku mam wątpli
wości, czy rząd zapewni sobie niezbędną jedność
działania, zgodność celó"' i metod ich osiągania
Mam wątpliwości. czy taką jedność zapewnią
przedstawiciele rządzącej koalicji. jeśli zwycię
ży kryterium przynależności.
Nie mówie już
nawet o ewentualnym udziale w rządzie osób
z kręgów opozycji. a przecież wiem. że niektórym osobom z tych kręgów uczyniono już stosowne propozycje ...
Jest jeszcze jedno pytanie. które sam sobie
stawiam: jaki będzie kształt systemu politycznego w Polsce lat 90-tych. Wiadomo, że kadencja
Sejmu kończy się mniej więcej za rok. Mówi się
w związku z tym o nowe) ordynacji wyborczej.
Wydaje mi się, że musimy koniecznie uniknąć
niebezpieczeństwa. do którego trochę się ostatnio zbliżyliśmy: żeby - mianowicie - Sejm nie
stal się widownią politycznych fajerwerków POwodujących, że będą zapadać decyzje Przypadkowe, zależne od chwilowej koniunktury , nastroju chwili itp. Dlatego myślę - koniecma
jest procedura pośrednicząca pomiędzy partiami
a Sejmem - choćby w postaci urzędu Prezydenta.

Rozmawiał:
ANDRZEJ GĘBAROWSiKI

w nieg051Podarności

marnotrawstwie, pozwalają
niszczeć maszynom sprowadzanym za dolary. I rukt ich za
to nie karze. Są jakby poza
i

wszellką

odipowiedzialnością.

Przedziwne to zjawisko i nie
moi.e ludzi d!l'a·t-

dziwię się że
nić i oburzać

Piotr Bugajski z tego obunenia biorąc inspirację, napisał do
mnie list z licznymi pretensjami. Pisze on: „W odpowied.zi
na kryty'l<ę E. StanczykiP.wicza
takich przedsiębiorstw, które
przez podniesienie cen osiągajq
wysokie zyski, L. Wlodkowski
wystąpil w obronie dyrektorów.
A więc należy im d o wnć w naarode odinaczenia?" A wca,l e
tak nie było. Is·t otnie E Stanczykiewicz miał za złe dyrektorom, że przez stale podnoszone ceny dążą do osiąginięcia
wysokioh zysków. l ophca się
im obniżać prod•U1kcję Coś się
wreszcie w Polsce opłaca, choć
nie w tę stronę Ja też ty.m
dyrektorom maim to za złe Ale
Piotr Bugajski jakby nie dostrzegł,
że E. Stanczykiewicz
domagał się, aby wicepremier
Zdzi~ław Sadowski nakazał takich dyrektorów zamyka6 w
więzieniu
Po uprzednim procesie sądowym oczywiście.
I przeciw temu byłem i jestem,
bo to nie usuwa przyczyn złego
zjawiska, tylko skutki Z wielkim hukiem odwołano kilku
dyrektorów i prezesów za złe
zaopatrzenie i co? Zaopatrzenie
się poprawiło? Nie. Takie demonstra<:je niczego nie zmienia.ią, bo zmienić nie mogą.
Wiem, że cenv i płace ·to temat najboleśniejszy, bo dotyczy
każdego z nas w róż.nym stopniu, Piotr Bugaiski pisze mię
dzy innymi, że ,,są sygnaly, że
renciści i emeryci nie mają za
co na kartki żywności wykupić,
a gdy zechcą sprzedać kartkę
Lub inaczej za1ia7U!Lować, to sq
na nich różne paragrafu" Wiem
o tym, ale nie uważam, że jaik
się zamknie w więzieniu kil'ku
dyrektorów, to zaraz się emerytom poprawi. Ci dyrektorzy,
lm;órzy pQI>rzez podnoszenie cen

zaimias.t prodU>kcji osiągają zy~ki, korzystają z mechani~mów,
jakie zostały oficjalnie uruchomione. Można
powiedzieć, te
korzystają źle albo że nie te
meohanizmy uruchomiono, które trzeba było.
Jeś'li więc Pio.tr Bugajski uważa, że broniłem dyrektorów,
to mogę się nawet z tym zgodzić pod warunkiem, że broniłem ich przed zrzucaniem na
nich winy za niezawinione grzechy. Nie oni te mechanizmy uruchamiali. Oni z ntch Po prostu korzystają. A to nie jest
przestępstwo. Przy czym dzięki
tym zysikom mogli dawać ludziom wyższe zarobki.
Włodztmierz Lenin proponował, a1by każda kucha.rka umiała rządzić państwem

Być może

w ówczesnych warunkach możliwe było takie za.r ysowanie
perspektywv, być może w og.r<>mnym s.kr6cie publicystyicznym usiłował nam zasuąerować
kierunek pootę,powania, którego
nie potrafimy odczytać, być
mote
odczy1Jujemy
to
w
sposób zbyt dosłowny i uprosz.cwaiy. Swiat idzie bowiem w sipecjalizację l to
coraz wężej pojmowaną. Politycy
muszą otaczać się coraz szerszym gronem specjalistów - doradców A z drugiej
strony
wołamv o prawo do
zrzeszania się, aby k:ażdv mógł
w jakimś stopniu mieć wpływ
na jakaś dziPdzinę życia, wołamy o to, aby c!.łow1ek był
pod-ni-0tem życia politycznego
czy społecznego, a nie przedmiotem manipulowanym przez
politvków. Chodzi zatem, <i.bv
każdy z nas w taki lub Inny
s.posób miał wpływ na politykę, na kształt i losy państwa.
Przecież Leninowska kucharka
nie musi zaraz zasiadać na fotelu premiera, ale powinna w
jaki& sposób - poprzez samorząd na przykład wybory, plebiscyty, udział w pracach organizacji różnorodnych, zwią1ków
zawodowych I tak dalej
mleć
na pollty<kę
niemały
wpływ.

Ja też jestem za tym, aby
lud.zie mieli wpływ na politykę
pańs·twa
i to ntekoniecznie
przez strajki. Ale, jak zacho<lzi
tego potrzeba, to i st.rajkom
nie jestem przeciwny. Uważam
natomiast, że każdy z nas powinien mieć trochę pokory wobec polityki - a nie p0<lityków
- a ta pokora powinna· wyrażać się w wypowiadaniu poglą
dów przemyślanych, podejmowaniu działań dobrze rozważo
nych, to znaczy
takich, przy
któryeh działający potrafili ogarnąć wyobraźnią pełną skalę

skutków.
Uważam. że ludzie
powinni mieć możliwość myśle
nia, wyrażania poglądów I podejmowania inlcja·tyw w spos(1b
swobodny, ale takich inicjatyw,
które słuZą społeczeństwu
i
państwu, a nie szkodzą.
Piotr
Bugajski wwa.ża na
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przy<kład,

że

rząd

„powtnłe1'

nie tolerowa~ nieud9lnych gospodarzy i zastępować łch dobrymi, nie powinien zwalniti~
ze
stanowisk
tych,
kt6rz11
przedsiębi-01'stwa

wyprowadzitł

z dlugów, a tych którzy wptdzili je w dlugi". Jego zdaniem - wyrażonym w liście do
mnie - 1u<lizi w Polsce nie
brakuje i jes.t kim zasitą1Uić
złych gospo<larzy. P·r awda tó i
nieprawda zarazem.
Po pierwsze - zgadzam się,
że
nieudolnych
dyrektorów
trzeba zamieniać na dllt>rY~·~
Ale żeby dowiedzieć się, czy
-0n jest dobry, trzeba llilll dać
ta.ką możliwość. ·I nie przeszkadzać U nas tworzy się sieć
przepisów, które tła.mszą wszelka inicjatvwę.
Po drugie - państwo ma.my
zadłużone i to utrudnia naim
rozwijanie gospodarki. Wytworzyło się
negatywne pojęcie
kredytu i d•l ugu.
Tymcz ·sem
rozwijające

się

przedsiębior

stwa powinny brać kredyty, aby
nie przejadać zysków: ale dbać
też o swój rozwój
I · te k.redyty regularnie spłacać Tak,
że

zadłużone

przedsiębio„stwo

to niekoniecznie złe pr7.edsię.
bi orstwo. Niewypłacalne - · to
ban'·· ructwo. I nie litowal' się
nad bankM,Itami. To zf{od · Zate:n niE' mylmv pojęć
Piotr Bugajski stawi~ tet zaskakuj .1ce pytanie: „Dl.ncze70 to
robfltnik nie może z1 swq cięż
ką pracę żądać ceny umownej?"
N ł i prostszą od po Niedzlą byłoby stwierdzenie: bo nie może!
Ale Piotr Bugaiski mógłby się
na mnie obrazi(' Z~adza'11 się,
że płace u nas są msJde l nie
od· vif'J'Ci"dhją wkładu i hkości pracy. Pi~alem o tym wielekroć . Ale i są takie, które
ten .vkład pracy przewyż~z1ją.
Poza tym istnieje cała sieć
przywilejów, deputatów, kart i
innych form dopłaty do płacy,
n iekiedy mało mająca zwląz.ku
z ilością i iako.;c1ą oracy Otóż
płac1 musi bvć zwtazana z pracą i z niej wynikal'. U n'ls w
te; dziedzinie iest bdhga.n zamiast systemu Stąd bierze się
wiele na5zych nieszczęść . Mnina byłoby nawet pow1edizleć, te
u nas są ceny umowne za pracę Tylko że nie robotnik je
dyktuje. Ale każdy sposób odrywania płacy od pracy jest
szko<lliwy. Czy robiłby to ro-botnik, czv robi to prae<>dawca. Dlatego właśnie robotniik
ni~ może dyktować cen umownY'cll za pracę. A także pracodawca. choć niekiedy to robi.
Do Innych spraw
poruszanych w liście ()0.9taram t!łę powrócić.

LUCJUSZ
WLODKO~rn

ODGŁOSY

-.

S

ze str. f
A w IP'l'O•gramie, ;pr-05~ę ball'&o:
elektrowstrzqJy erotyczne
- kaftan bezpieczeństwa
- bicze wodno-kanatizacyfne
- ;ak wyleczy6 stę :c rozumu?
oraa: inne atrakcje w wykonaniu. persolenu i pacjentów na1zego szpitala".
Tak właśnie za.prezentowany
został ka.bairet na prawdziwym,
ofkjaiLnym plaikacie, gdyż jest
bkże - uwaga! plakat nieoficja.hny, od1biity na kserografje
z mazakowego orY'ginału. Pr~
stawia on program kabruretowy
z Łodzi zgoła tnaczej . Zamiast
aluzji, wafi Si!l w.prost, wie!mtimi literami:
„Kabaret „Docent"

„-

Smoleń

nic
wspóbiego _ z Bohdanem
Smoleniem, który nie ma nic
wspólnego z naszym kabaretem. Nie wiemy, dlacze·go go
oczekujecie„.

Publiczność
dowieda.iała się
też, że jeśli kto·ś ciwje się za"l~riedziony, może wyjść i oddać
bilety. . Kilka osóh wyszło o<d

;razu., a inne...

pozostały do koń
podziwiały występy, bardzo
im się one podobały - przekonują
reportera „Odgłosów"
Mieczysław
Ga.jda i l\!fapzena
Pawlicka,
wyjątkowo w tym

ca,

Strip-tease"

W cieniu Wielkiego Smolenia
widnieją już całkiem skromnie
- dopisane małymi literkami
- nazwiska rzec<:ywistych wykonawców, aktorów Teaitru Pows·ze.chnego z Łodzi. O ty•m. że
ich nazwiska warte są jedynie
małych
liter, dowiedzieQi się
zdumieni aktorzy d<JiPiero na
miejscu, w jednej z miejs~owo
ści
województwa słup&kiego.
Tak przynajmniej utrzymują.
Nieprzyjemnie
zrdbiło
się
~ednak w.cześniej,
jeszcze na
dwo.reu w Łodzi. Aikitorzy spodziewali się, że Agencja Img;>resal!'yjna Uni-:Art, aranżująca
:występy na Pomorzu, zadlba o
rezerwację 1Przeddału. Ro7Jczairowanłe SIPOttlkalo ich w momencie, gdy ;ro:zipoczął sdę generalny szturm tllumów na pociąg, ;!la~ pani Marzena Pawlicka, towarzys'Ząoa ekipie k~
terka z Uni-Ar.t.u, wyimala ire-

zoautnie:

No, panowie, -do roboty, Uczę oo tuasze silne ramiona!
Prunl Marzena prze-Uczyła się
-

~ednak,

będzie wcale agresywna.„ Ale
kto wiedział?
Przed pubUczn·o-ścią wysitąl]Jił
więc :i:i.aj,pie.r w Mieczysław Gajdci, akto,r Teatru Powszechnego.
Twierdzi, że z własnej inilCjatywy, oburzony maitacitmami
l]Jani Marzeny, których nie może zro~umieć. Pani ins!Pekito!I'ds.
teatru z Lęb'.l·rka powtarza jednak, że to ona zażądała uprzedzenia publiczności.
- Sza1wwni Państwo - zaczął 1Pan Gajda nie mamy

!liktorzy nie mieli odlo-

ty na sztumnowan.ie prze<lziału,
się przeto wsa:yscy
koryban-~. dhoć i to dobre,

:z,naletH

na
że

!P.r zynajmnie·i w piell"wszej klasie. Nie wiadomo, jaki byliby
finał tej podl!'óży ll'aal<> w Ustce
(pierwszego dni-a miały sii: odbyć % „marszu" aż trzy imprezy) gdyby nie zaradność pani
Marzeny~ dhleipatkóril z zajętego
przedziału rozdała po dwie pacziki „fajek", a oni zgodzili się
ustąpić miejsca„.
'

Z Ustiki podjecl1ali ta!ksóW,kami do Siemierowic, gdzie odbył się pierwszy występ. NajzupeŁniej udany - ;podkrreślają
zgod1nie lO<faia;nie. Aktorzy nie
wiedzieli nic jeszcze o Smoleniu, publiczn·ość zachowywała
się spokojnie, nie było żadnych
pretensj.f. Co innego twierd-zi pani inspekto.r d.s. teatru z Lę
borka (podaję za bydgoskimi
„Faktaimi "):
- W Siemierowicach uda.wana czekanie na sp6źniającego
się Smolenia. Poszla nawet plotka, fa leży pijany w krzakach
przy drodze.
Pomińmy tę opinię jako odosobioną. Niech tak już ipoQ:ostanie, że pierwszy wyistęp był
bez zarzutu, skoro łodzianie są w
tej materii zgodni. Uszanujmy
ich zgodę, bo po występach w
Lęborku zmieni się ona w pretensje i wzajemne oskarżenia,
a pod koniec wyprawy każda
ze stron przedstawi swą włas
ną. je<lynie słuszną wersję wy-

zwlaszcza kiedy§ atkoholł1c".
Po pechowym Lębor:kiu kaiba-

ret „Szipital" (albo ,,Docent")
wystąpił w kilku
mniejszych
miejscowbściach
na PomorZ1U.
Wszędzie podkreśla pani Marzena - było znośnie, a nawet
zupeł•nie nieźle. Aktorzy, balI'dzo zdolni, wypadli znakomicie,
:publiczność była
zachwycona,
jeżeli zaś wznoszono pojedyń
cze okrzyki protestu (; - Gdzie
jest ten Smoleń?!) to tY'liko na
początku występu, do.póki nie
przekonano się na wlasne oczy
i LBzy o naprawdę
wysdkim
poziomie
kabaretu
z Łodzi.
Zresztą, trzymano się JUZ procedury z LębO\t'ka, upra:edzając
od razu widzów o nieobecności
Gwiazdy.
Zdarzało się
wprawdzie niekiedy, że kierownicy domów
kultury domagali się. wyjaś
nień, ale rzecz cała d otwala się
szybko
\vygładzić,
zwłaszcza
przy kojącym <lzialaniu bąbeł
ków z szampana.
Pan Gajda ró-.vnicż paimiętia.

Gdzie jest

biletów, gdyJ Ja1t
podarlt je ze zlo§ct (.„) W tej S'!Jtuacji obiecaliA-my tym, którzy zaplacili, ie
o,trzymają specjalną rekompenmaJqc

twłerdzilł -

satę.

A efeki:
Nie
podpisaiiśmy dokummtu o odbyciu imprezy, fl.ie
-

zapłacimy.

-

A

jednak

zaplacili! -

twierd~i

kategorycznie
pani
Marzena, która nie może zrozUIIDieć, ja'k można ta·k przesadzać na łamach „Faik!tów". Nie
wierzy, że s.poieczeństwo kipiało z oburzenia. Widziała pa.--zecież reakcję widowni: była, pozytywna. Mo.że jednak p.oitem
- .zastanawia sii: - ludzie zaczęli w domach
kombinować,
że dostaną zwrot pienię<l·zy za
bilety?
Pozostaje faktem, że po Lę
borltiu rozcl7.woni!y się telefonv.
W mi arę kolejnych występów,
było ich coraz więcej. Widzowie
frlefonowali
dio _ ur.zę
dów, urzc;dnicy
powiadamiali

-

je

Jak

aferę

w teatrze -komentu- srefów

Mieczysław

Gajda -

rezvser ite ustawi aktorów, ale'
to oni zbierają cięgi od krytyków.
1

Dyreikit()[' Leiwlk·owski rozumie
rozgoryczen.ie aktorów, ale zaII'zuty, wobec Unl-Artu zdecvd-O'wanie odir2luca. Fwma jest
początkująca, to praiwda, lee.z
prowadzą ją osoby z doowiadczeniem w branży. Nie ma pojęcia, skąd właściwie wziął się
Smoleń. - Nigdy nie było
nim
mowy. Wszystkiemu je~t winna

o

Ma\t'zena Pawlicka, osoba z pozoru ~ympatycz.na, lecz w gruncie rzeczy ·sprytna, która z sobie tylko 'w iadomych powodów
wymyśliła
Gwiazdę. Może domyśla sii: dyrektoir chciała przez to więcej zarobić? Lecz
przecież i tak należafo sii: jej
1 O procent od wartości sprzedanych biletów, czyli - jak na
taką trasę około 200 tys. zł.
- Dostala plakaty - zaznacza - których wcale nie poka-

oleń?!

-

Po p1t1"u minutach wyszli
widownia
topniala.
Strip-tease przeważyl szalę wyszla polowa publiczności.
następni,

- To prawda
p·r ostuje
„Faik!ty" Marzena ·Pawlicka - że striptizerka byla wyjąt
kowo slaba, ale byl to naprawdę. jedyny slaby punkt kaba,retu, który w calo§ci - byi pierwsza klasa!!

Bawiono si~ więc - w wersji
podanej przez lodiziaill - znakomicie. Ludzie d-0~ć SZY'bko zapomnieli o SmOilerniu, zrozumieli łódz!ki kabaret, bo taki był
życiowy, Ostry też był, polityczny., a ludzie to zawsze kupią.
Nie oszczędzał nikogo, ani niczeg<1. Nawet us.ro Urbana:
,„,,wie -P.an. - w· ZQ·O; z 1'.0zpaczy zdechi słoń, bo się dowiedzial,

że

ma mniejsze uszy

od...
- Wiem!!f To byi sloń indyjski i dowiedział się, że ma
mniejsze uszy od afry,kań
skiego".
był :również wielki, gdy
wyśmiewano się z pana Marka,
wal~ącego z· alkoholi2lmem:

Ubaw

„Raz wróbelek elemelek
Chcial nauczyć się LITEREK
więc . go wypil szybciuteńko
Flaszki rzucU lewą ręką
W prawą rękę wziąl wróbli'cę
Mocno ścisnąl ją za cy„.
Lecz nie wyszło biedakowi
Jaki§ moraŁ trzeba zrobić:
„Oj, nie wszystko po twej _
woli

że wielu kierowników, śmiejąc
się

wyro:iumiale,

zapewniało:

To są sta.re numery.' Myś
początku wiedzieli, że
Smolenia nie będzie.
-

my od

G<lzieniegdzie jedna1k tros?Jkę
przeholowano. Na przykład w
Szczeciruku. Przed imprezami,
które kupiono od Uni-Artu ryczałtem, panienki-bileterki wydawały
bilety na Bohdana
Smolenia we własnej osobie,
nie na żzden tam kabaret. Wiedziały, że przeholowały zapewni:a .pani
Marzena - lbo
zgodzily się później stać przy
wejściu, grzecznie przepraszając wchodzącą na
salę
pubiicznosć.

Nie jest więc wcale takie pewne, czy zdziwienie kilku urzędników od kultury wysta·r czyłoby na to, żeby z nieobec-·
ności Gwiazdy
zrobić
aferę.
Potem, gdy afera nabrala roz-

pędu,
wprost
brakowało im
słów na Wyrażenie w całej peł
ni swego eburienh. Być może

jednak wszystko byłoby dobrze.
to znaczy p0 cichu, gdyby nie
ona, ta gtz.eczna w sumie pomorska publiczność, która przestała być grzeczna dopiero po
występach.

O ile bowiem artystów przvjmowa.no z respektem, a ogląda
no z ciekawością, o tyle po występie, gdy - opuścili już mia5<to,
wzbierała fala społecznego oburzenia. Było tak na przykład
w Lęborku:
- Od poniedziałku zaczęly
sie zbiorowe ataki na Miejski
O§rodek
TeuLtury
podają
„Fakty". - Wyzywano nas od
najgorszych, grożono, grożono
i 1eszcze raz grqżooo. Niektórzy
przych-0dzili po pieniądze, nie

żwien:chników,

ci z kolei swoich zwierzchników, wszyscy zaś
poczęli
wydzwaniać
do Uni-Artu w f~odzi Firma zmieniła
właśnie siedzibę (z p'.lwodów usłyszałe:n niezależnych od
afery), trudno więc było zła
pać kontakt. Niektórym się u<fało.
,
- Zaczęly do nas
docierać
sygnały mówi dyrektor Agencji, Jacek Lewkowski. - że
coś

tam w Slupskiem jest nie
w porządku.
Padlo nazwisko
Smolenia, co nas zupełnie zaskoczylo.

Dyrektor Lewkowski oznajmia, ie to Agencja podjęł3 decyzję o odwołaniu h<:~ch ostąt
nich występów w Ustce, pragnąc
zakończyć
nieprzyjemną
sytuację . Do autorstwa tej decyzji przyznaje się także Wydział Kultury i Sztuki Urzędiu
Wojewódz.kieg<1
Słuipsiku. To
samo utrzvmują aktorzy ' że
to oni pi.erwsi z.decydowal\ się_
};rrzet'wać
występy, · bo
nie
chcieli narażać swej artystycz-

w

nej reputacji.
Aktorzy są zdania, że pomysł
ze Smoleniem obciąża w cało
ści organiza.t orów,
czyli Uni-Art. Taka jest treść listu, wysłanego pod adresem Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku, który
podpisali: Włodzimierz Adamski, Mieczyslaw Gajda, Robert
Rozmus, Teresa
StokowskaGajdowa, Julita Sękiewicz, Michał Szewczyk.
Nie obchodzi

ich zbytnio, czy wymyśliła to
pani Marzena, czy jej i:;zefowie.
W trakcie występów zażądali
podwyżki honorariów, ze wzglę
du na stra.ty m0iral·ne. Otrzymali ją. .

zała. Zrobiia sobie na własny
użytek pieczqtkę, gdzie tytuluje
się„. kierownikiem zespo!u!

społy!

Finał afery jest taki: straty
finansowe Uni-Artu wynoszą w
sumie 1,2 mln zł (nie zapłaco
ne imprezy, odwołane występy),
ipa.ni Marzena winna jest kasie
ponad 450 tys. zł, pracownicy
Agencji od dwóch miesięcv ży
ją bez pens·ji (?), straty moralne firmy to utrata zaufania dl\lżej części klientów, obywatele
slu.pskiego utracili z kolei zaufanie do placówek- l~ultUJry, zaś
akto·rom
pozostał sHny kac.
Teraz Uni-Art zapowiada, że
zaskarży do sądu panią Marzenę, ta zaś pokazuje dziennikarzowi oświadczenie, w którym
grozi podaniem do sądu Agencji, jeśli nie zwróci się jej kos ztów eskapady. Płaciła przecit'~
reprezentacyjną

czekoladę

n,1ch materialów reklamowych.
wyrobilam za przuzwoleniem szefa, gdy okazalo
się, że ja.Iw zwykły kolporter
nie mogę zawierać umów„.

Pieczątkę

A

Smoleń,

skąd

się

wziął

Smoleń?

-

Dyrekto-r Lewkowski wymi, że chodzi o kabaret
wedlug tekstów Bohdana Smolenia. Kazal zanotować na karteczce to wszystko, co napisałam później na swoim odręcz
nym plakacie: kabret „Docent",
Smolei'i itp. Przecież tam nigdzie nie pisze, że Smoleń jest
jaśni?

wykonawcą! -

- Nie przywiozłam niczego,
jestem bez grosza - wyznaje

występami

i...

„. mówiłam
wyraźnie
do
niego, że chodzi o reklamę w11-

stępów Smolenia. Niczego nie
zdementowal...

Pani insipekto•r nie orientuje
kim był ten „on" po drugiej stronie słucha·wki. Dyrektor Lewkowskl przebywał wtedv na urlopie, więc nie mógł
rozmawiać z Łodzi.
Pani Marzena przyznaje, Żi!
w jednej rozimowie z k;tórymś z
się,

i't'. ,...~:~__ ~- ~.:

-

-..... -

-

~

·----

gło

z sumą kilkuset
za imprezy w
Szczecinku, k,tórej zwrotu domaga się Uni-Ar<t?

Została podobno w tym przemiłym miasteczku, gdzie urzą
dzono sobie „lewe" częściowo
im1Prezy. Słowo „częśdowo" zna-

czy tu po prostu, ie na „lewo"
podzielono się tylko forsą z nie<>ficjalnej nadwyżki widzów, uzys•kanej
przez
dostawienie
krzeseł. Po co więc te pretensje,
skoro chod.zi o „lewe" pienią
dze?
Całą sumę
bowiązała
J?iesięcznych

-

-Dvrektor Lewkowski nie slyszal powyŻ:SzyOh stów, lecz gdyby słyszał, z pewnością stanowczo by zaprzeczył. Bydgoskie
•„Fakty" podają jednak, że pani
ins·pe-kto.r z Lęb-Orka zadzwoniła do Agencji
jeszcze przed

i

za kwbty dla kierowniczek, za
,:zamp:rny, za taksówki dla artystów - i to wszystko na rachw1el'!

Co się stalo
tysięcy złotych

będo,

pani Marzena zosię
zwrocie w
ratach. Dlaczego?
A pan mvśtt, ze jak oni

eh.ciel.i, to 'Il.ie
podo.dz(\
mnie do sqdu? Proszę pana, w
tej branźy zawsze się co§ na
czlowieka znajdzie„.

w
spra:wy
po cichu. że
oprócz im,prez częściowo „lewych" planowano też trzy cał
kowicie „lewe" występy, organizowallle
bez jakiejkolwiek
wiedzy organizatora, czyli Uni-Artu. Po wpadce ze Smoleniem zrezygnowano z tyClh do- ·
datkowycll dochodów.
Kabal!'e1t wrócił z Pomorza,
kabaret wystąpi wkrótce w Lodzi. Znów będzie świetny uba:w,
zachwyceni widzowie, humor,
ale i nostalgia, jak ta na przykład, za watą:
,,A ja pluję na dolary nawet
Wtajemniczeni

branży

twie.rdzą

w listku
w kraju

bym chodztla
byl cieplejszy
nieco klimat
Dawne żale rzucę w dat
Ot na zimę zwykly szal
Tylko waty, tylko waty, tytko
waty
Tylko watu żal".

I nikit tyi1ko jakoś, psiakirew,
rnie żailiuje Bohdana Smolenia .

.-.·.--

no ich ża.rtem.
Jeszcze większe niezrozumienie sytuacji wykazała pani dyrektor Miej1';kiego Ośrodka Kultury. Zamiast, zgodnie z przyji:tą w branży metodą postępo
wania i estradowym obyciem,
spróbować wyjaśnić nieporozumienie, dogadać się ja.koś z wykon1wca1mi,
narobiła
niepotrzebnego krzyku.
Zdaje sit;
je<lna.k, że nie miah innego
wyjścia. b-0 w Lęborku przed
wejściem do MOK wisiało już
ogłoszenie,
cza.rno na białym
podające do publicznej wiadomości, iż iprzyjedzie kabaret„.
Bohd ana Smolenia.

~ ANDRZEJ
GĘBAIROWSKI

PS. Pani Ewa Szyndlauer z
firmy Marketeam poinforowala
nas, że Bo.hdan S~oleń zamierza wkrótce wystąpić do sądu
przeciwko
Agencji
Uni·Art.
Domaga się równieł zadość
uczynienia w wymiarze finansowym - na cel społeczny, który
5aro W5każe. Firma- Marketeam
wystosowała
natomiast pismo
:fo wszystki-ch wojewódzkich
wydziałów kultury w Polsce, ił
iest jedyną reprezę,ntant'ką Interesów arrtysty.

je na wlasną
inicjatywy -

Z'łmieszanie

pani Marzena -

Nikt im przecież nie mówil, że ,
to będzie kabaret Smolenia„.

___

---_,;.....Zrobiła się nerwowa atmosfera. Nikt nie wiedział, do
cz.ego będzie z-0<1Lna Potężnie
zawiedziona publika, gdy okaże ~ ·
się, że nie wys•tąpi Smoleń, tylko jakiś kabaret ,,Szpital" alias
„Docent". Sala była zapełniona
do osta.tnjego miejsca, zjawiły
się w komplecie całe rodziny,
wydając po kilka tysięcy zło
tych, byle tylko obejrzeć z bliska Gwiazdę.„ Gdy>by zdołano
przewideieć, że łódzki ka:ball'et
s.pod<iha się, że publilQZ!l<IŚĆ nie

--- ·-

4 ODGLOSY

To jest ryzyko tawodowe
gdyby nie' takie
chwyty, czy udaloby się sprzedać imprezę w sezonie, w atrakcyjnych
miejscowościach?
Proszę pana,
jakie tam byty
wcześniej atrakcje,
jakie ze-

mówi -

prze::: <a stanowczo pani Marzena - Wysłano mnie bez żad

- "1·:~-

- Gdzie przywieźltscie Smolenfa, w bagażniku? - przywita-

w f ,ębork u

-

-

dramatyc;mie, .zdus2onym
sem.

--~

Wykonali

lety na Smolenia ja.k w Sz<:zecinku.

bule

W Lęborłku, od raz.u, ja'k tylko wysiedli z taksówki wyczu,li, że public.mość. nastawiona
jest na zupełnie .in.'1:-,g<? artystę.

-

osobiście. M-0.ż.liwe, że żartowała
w ten s.posób również przy innych okazjach. Nie myślała,
że faima pójdzie ta-k szy!bko, a
niektórzy porobią sobie własne
ogłoszenia i afisze (g<lz.ie bę
dzie jeszcze więcej od te.go, co
powie<lziała) albo specjalne. bi-

- Plakatów nie d<»stalam, bo
byly jeszcze w drukarni - za-

darzeń.

rękę. z nadmiaru
tłumaczy lipcowe

kultury na Pomorzu
ił Ido wl•e, może
sii: jednak ten Smoleń pokaże

z:i

zgodni. Lecz mów, jak 111a złość,
przeciwnego wprost zdania je;;t
nie wymieniona z nazw.iska pani ins1Pekitor ds. tea.tru, indagowana przez reportera z Bydgoszczy (1podaję za „Faktami"):

od

na.pomknęła,

=

Przy

zbieraniu

materiału

wykorzystałem
informacje zawarte na łamach „Faktów" Ilf

43/88, w artykule Piotra Szy„Kup pan Smolenia".

mańskiego

•
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ie§I! o ucieczce MikolaJczt11ct1 J'otOtaTzano sobie z ust dit u.n. W pierwszych dniach sierpnia bt1ł to teLudzie aadalt:
inat numer jeden.
uciekl, bo mial nieczyste aumienie.
Ktoś puścil plotkę, że tD lasach się
ttk~ywa. W Plocku jest - upieTali się inni. Tak
Nikt jednak nie znal
twierdzila też milicja.
o Stanislawie Mikolajczyku. I
e~lej 'f!rawdy
nikt nie próbował jej dociec. Ludziom wvstarA mówiła
~zylo to, -co mówila Dzięgielewska.
im straszne rzeczy.

Póki mieszkali. razem pod strzechą, jakoś bySpafa w kuchni na
ło. Jeszcze babcia żyła.
kozetce. Młodzi i matka - w izbie. W dzień
obijali się o siebie co chwila, ale nie było rady. I tak do~rze, że Stasiu ściany polatał, sionkę przystawił... Bo chałupa nie widziała chło
pa ~e dw~dzieścia lat. A cl, co przychodzili, to
całkiem me po to, żeby coś przy niej zrobić.
~V listopadzie osiemdziesiątego trzeciego urodziła się Gra~yna. Za niedługo on dostał robotę
i spod Raciąża
Bliżej, nareszcie sa-

w petrochemu przy pompach
pr~enieśli się

pod

Płock.

mi.„

W fabryce mieli dawać mieszkania. Podobno
11zy?ko. Zapisał . się. Dali hotel rodzinny - na
razie. Po Pólkach i Maszewie to już było coś .
Ale można się byto
Tylko łazienka wspólna.
dogadać, więc nie narzekali. U matki ani na

Najmłodszą, kiłkumiesięczną Justynkę wzięła

Starsze
babcia Zosia.
do siebie do Płocka
dziewczynki babcia Jadzia zabierała czasem do
Raciąża, do znajomych. Najwięcej do Chmielewskich, u których sama nieraz i po parę dni
siedziała. Lepiej jej tam było, a i zięć mógł
wtedy wyciągnąć się na łóżku, bo tak to spal
na podłodze. Piwnica ciasna, zimna, mroczna,
Żyli tylko myślą: byle do wiosny.
wilgotna„.
przeszło.
Najgorsze
odetchnęli.
Wiosną
tak że przed
Latem stanęły mury pod dach,
następnymi mrozami mogli już przenieść się do
Pachniało dopiero co nałożony m tynpokoi.
kiem, nie było w nich jeszcze podłóg, ale im
zdawałe się, że to raj.
Matce dali na razie najmniejszy od południa
bo musiała przechodz1Ć
trochę niewygodny,
przez pokój dzieci, ale w tym, co by ł dla niej
szykowany, z osobnym wejściem z korytarza
leżało j~szcze drewno, narzędzia„. POltem się ją
przeprowadzi, postanowili. Po wykończeniu canie
łości. No, tak dobrze to jeszcze w życiu
mieszkała.

P AWE:L TOMASZEWSKI

Wycug

(1)

stancji nie mieli przecież nawet ta:kiej. Jak by
nie patrzeć, szli w gorę. Jeszcze jeden krok, a
bęt.i.:.e już swoje. Cieszyli się. Ela zaczęła robic. ::.podobało się jej to miastowe życie. Nie
Najz~ąqia go jednak dobrze zakosztować.
pierw, bo mąż kazał się zwolnić, że niby jak
ma szkołę, dobry fach w ręku, to rodzinę sam
utrzyma, a kobiecie najlepiej siedzieć w domu
co swiętą prawdą się okazało, gdy przyszła n~
- przez
Potem
świat druga córka, Iwona.
ma.Kę, bo w głowie im zawróciła: a to, że na
ws1 1_p1ej, że babcia tęskni za wnuczką, a to
zm, w, ze działkę im zapisze i kiedyś się pobuduJą. Różne były namowy. Dość, że skuteczne
i w Końcu wrócili na Pólka, na Eli matkowi- babkowiznę, bo jak przyznę, czy raczej
szło co do czego i poszli później do rejenta, to
się wydalo, że działka i chałupa jeszcze przed
wo;ną na panieńskie nazwisko świętej już wtedy pamięc1 babki pisana. Dopiero trzeba bylo
wsz. ystko prostować, księgę wieczystą zakładać
podat ki pooplacać.„ Razem tyle, co by za dru~
j
gą działkę dali. To i matka miałaby swoją
Ale że
~m1 s.woją, a tak sobie nawet myśleli.
Chciała matka dać to
JUZ się stało, trudno.
wz . ęli. A że u rejenta zapis zrobiła, że Ja'kby
co k1..:dy postawili, jeden pokoik będzie dla niej
to czemu nie. Zgodzili się bel! jed.nego słowa-'.
N o bo w czym by to im przeszkadzało?
pwudziestego

dziewiątego' lipca

Stanislaw

M.ikotajczyk zTozumial, że zbliża się jego koniec. Czul to już wcześniej, ale jeszcze mial
'!1ad7ieję, jeszcze ticzyl, że coś się może zmieni
i ~zmo

wsz'l!stko zd.olajq się jakoś poTozu.mieć,

WzeT~yl długo, chciał wieTzyć, że to
mozlzwe. Z dnia na dzień Tobilo się jednak coulo7Y_ć.

Taz gorzej.
Bronil. się, jak umial, prosil o pomoc pokazywał, że ręce ma czyste. Na próżno. Ńikt nie
Prawie cale otoczenie bylo już
dawał ~iary.
n:a~tawione, każdy jego ruch - Aledzony, a miltc3a tylko czekała na odpowiedni moment że
by go zamknąć. Wiedział, że jeśli zostanie 'kie'
dyś jej się to w końcu ud.a.

Ledwie Pt:zepisali działkę, jut zaczął starać
Co mógł, załatwiał od ręki.
si~ o materiały.
Niech leży. Bo gdy ruszy z budową, wszystko
zaraz potrzebne. A jak ruszy, pociągnie, żeby
w rok, dwa do nowego wejść. Stara chalupa
prz " cież się wali, córki już trzy, a i Ursżulka
tylko patrzeć, jak do szkoły pójdzie.
Na

jesień

osiemdziesiątego

trzeciego

zalał

fu~damenty. Od wiosny robił pustaki, bo ·ojciec
żuzel dał; murował piwnice„„ Niewiele ale coś

już było widać,
G.łównie -

choć

szło

jak po grudzie.

że wciąż brakowało pieniędzy,

a

biednemu zawsze wiatr w oczy. Szczęście tylko,
że o pomoc nie musiał się prosić. Od początku
do końca miał wsparcie w rodzinie, która ani
w gotówce, ani w naturze, ani w robocie nie
żałowała na ten nowy dom. Tak samo sąsied·ti
- jak trzeba było, przyszli. Bez łaski: oni jemu, on im„. Zawsze w zgodzie żyli. Aż tu nagle.„

Spaliła się ~ra chałupa.

W październiku

osiemdzif'siąt"go czwartego to było. Przyjechali
z Pl 01 rtr"lwni prąd naprawiać, bo się linka. co
idz'" od ~łupa, zerwała. Zamiast wymienić całą. 7.w:;;izali tylko, posztukowali, no I niedługo
przetarło się wszystko, a iskra poszła prosto na
słomiany dach.

Po pożarze „Mikołaje" z córkami i matką zojak zdążyli wybiec na podstali prawie tak,
Z pogorzeliska nie było co wybierać.
wórko.
A tu zima za pasem i nie ma się w co przyodz i ać, gdzie przed mrozem schronić, na czym
i pod czym spać.„ Prawdziwe nies-zczęście, że
Bo żeby choć
tylko siąść na rowie i płakać.
dom był już przykryty, żeby choć surowe mury.„ Ale to dopiero same piwnice. Spojrzeli a
niedowierzaniem - czy można żyć w pustej,
nie wykończonej piwnicy?
Nie mieli innego wyjścia. Od góry ocieplili
deskami, papą, gałęziami z lasu, co za pło
tem. Do środka wstawili piec, dwie wersalki,
które ocalały i to, co podostawali z jego zakła
du, od rodziny i od dobrych ludzi. Z czasem
tapczan i
nazbierało się tego nawet trochę;
krzesła od kościelnego z Ractąża, kredens, 161ka, szafa i stolik od Kopeińskieao, dru1a na!a.
ją

•
zm1

tapezantld, tołdrr I po~cłel od Płock!eg1t Kombinatu Budowlanego, ubrania od ciotki Teresy,
pot1m1 - komplet mebli kuchennych od ciotk4 Krystyn1, lodówka od brata, Leszka.„ To s
grubszych rzeezy, bo a drobnlejszyoh, trudno
spamiętać, co kto dał. Ważne, :te a aerca. No
i tak jakoś ~·zetrzymali.

nie zastanawial się
Stanislaw Mikolajczyk
2.bytnio, co 'f'obi. Wziąl z domu paTę najpotTzebniejszych rzeczy t - byle dalej. Czul, że to ostatnia chwila, że dlużej już nie wytrzywtdzial tylko czarną
ma. Gdy zamykal oczy,
otchłań, w którą zaraz runie. Tego najbardziej
·
się ·bal.
Gdy odnala.zl w Lodzi ciotkę Teresę, nie potTafil powstTzymać lez. Wysluchala go ze współ
Mimo
ale też ochTzanila zdrowo.
czuciem,
wszystko, nie powinien był zostawiać żony i
dzieci. Mężczyzna tak nie postępuje! Chociaż
Potem obiecała
w tym wypadku„. Kto wie?
pomóc. Ale najpierw musi znaleźć jakąś pracę.
Bez tego nie ma tu czego -szukać!

z kolei córki
Po urodzeniu się czwartej
zwątpili, że mogą mieć jeszcze syna. Szukali go
ich
Ale
w sobie, nie znaleźli - wola Boża.
wola szukać go teraz gdzie indziej, choćby w
Tak sobie przyrzekli i nie
domach dziecka.
nimi żadnej o to niezgody Marzenie o chlopc:;zyku od dawna już nie dawało obojgu spokoju, a pożar starego i budowa nowego domu odwlekały tylko jego spełnienie, ale
przekreślić tego nie poradziły.

. było między

brat Stasia, Janek też miał czwórk~
dzieciak6Iv. Mial - bo mu je odebrano. Bratowa po porodzie zapadła na głowę, on - rencista po „hajnemedinie", więc - powiedzieli w
opiece spolecznej - nie mogą wychowywać.
I tak najstarsza trafiła do przyszkolnego internatu w Płocku, a pozostała trójka - Grażynka,
Przemek i Renatka - do domów dziecka w
Kutnie i Lucieniu. Smutna sprawa - mówiono
po rodzinie - smutniejsza jeszcze, że nie r'ibo nie dosyć, że bez rodziców, to nawet
Ale szczęście w
bez rodzeństwa.„ Jakże tak?
Stasiu I Ela. Po co brać obce?
nieszczęściu - przemyśleli wszystko i szybko zdecydowali,
że choć chcieli tylko syna, to w takich razach
Grzech by było zostawić
wezmą całą trójkę.
dziewczynki. Miało być pięć, będzie siedem niewielka różnica. Z siódemką też na pewno
dadzą sobie radę.
Młodszy

zem,

Brat Janek był zachwycony - zawsze to roTowarzystwo
dz.ina, a nie jacyś obcy ludzie.
Przyjaciół Dzieci też nie miało żadnego „ale'',
a sprawdziło wszystko, co tam trzeba: w domu,
szkole, zakładzie, w tym - jak to się mówi środowisku.„ Jeździła taka starsza pani i wszę
bo w nieodpowiednie
dzie zaglądała, pytała,
Rodzina zastępcza musi być
ręce nie dają.
czysta, jak łza. Ale najwięcej chyba cieszyły
się · dzieciaczki. Jak je przywieźli w maju
będzie już dwa lata temu - od razu zaczęły im
mówić: mama, tata. Same z siebie, bo nawet
Nie było
Ela prostowała najpierw, że ciocia.
dyskusji - mama i już. Teraz też inaczej nie
powiedzą, chociaż znają prawdziwych rodziców
i czasami ich widują. Przyjęły się na Pólkach
całkowicie, a i oni już myślą, o nich: swoje.
Pewnie, te nie było im wtedy lekko. Nigdy
nie było. Spalić się, pobudować, ubrać i wyA
karmić siedmioro dzieci, to nie przelewki.
pensja jedna. No, może z tym, co Stasiu po
godzinach dorobił, to tak jakby dwie. Ale i tego przecie:! nie za wiele.
Na

budowę

dostali

tu z banku i trzysta

dziewięćset tysięcy kredyIle
pożyczki z zakładu.

nikt nie
dołożyła jego rodzina, po prawdzie
co najmniej drugie
liczył, ale z roboeimą tyle. Więcej jak przez dwa Iata byli u sąsia
dów na pożyczkach. Oddali już wszystko co .do
grosza. Urządzili się jakoś. Pozakładali podłogi,
dwie
Dwie łazienki,
centralne ogrzewanie.
kuchnie, jedna z gazem, w kranach ciepła woda, gdy palą. Telewizor, lodówka, pralka, odkuDaj Boże innym na
rzacz też w domu jest.
A wspomnieć starą
Pólkach, żeby tak mieli.
chałupę i co w niej było, to po prostu cud. Ale
co to teraz warte, jak nie ma między nimi zgody.
nie poczuwa się do
Stanislaw Mikola.Jczyk
PTzyznaje, że
winy. Bezradnie Tozklada ręce.
jego ucieczka nie rozwiązala problemu, bo on
jak żyć w takich waTuntu, rodzina tam kach. Ale gdyby zostal, mogloby doj§ć do wielkiej tragedii. Szkoda dzieci. Tych dzieci mu
na;baTdziej szkoda.
Domu td ukoda. - tol.ożone<J w niego PfCLCy,
Pf'Zela,iego potu, ra.dolci, że WTeszcie Jest. Tak
pięknie polożony: PTZ1/ dTodze, pod samym lasem„. Mniejsza. jednak o dom. Oddalby go pTzecież natychmiast ~a jakieś wtększe mieszkanie
w Lodzi, Plocku, obojętnie gdzie, byle daleko
od Raciąża. żeby w końcu byl spok6j. Bo tam,
to już chyba nie ma dla niego życia.
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ZOFIA

KĘDZIORA

\'{ poprzednim numerze „Odwydrukowany został
głosów"
list zarzucający mi, ż~ w art ykule pod tytułem „Korepetycje nie są zabronione" („Odgłosy " 1988.07.02) mi.nęłam się z
prawdą. Przyznam, że list ten
bardzo mnie ucieszył, dał bowiem szansę powrotu do spraw y Agnieszki.

Agnieszka nie była uczenniani dobrą , ani złą, miała
jednak ta tę, co nie jest niczym
wyjątkowy m, ale jej tata miał
a to nie
prywatny warsztat,
jest j u ż t akie powszechne.
Prywatny warsztat oznacza
dla wielu pieniądze, a także,
że rodziców stać na korepetycje dla dziecka. Pozostaje jednak kwestia nakłonienia ich do
tego wydatku.
W przypadku Agnieszki scenariusz miał być następujący:
nie
że
składa oświadczenie,
w tym roku zdawać
będzie
matury, za co nauczyciele zobowiązują, się przez cały następny rok udzielać jej ko1'epetycji, tak, że z maiturą w przyjuż
nie będzie
szłym roku
problemów.
Agnieszka, zagrożona utratą
wzroku nie mogła jednak pozwolić sobie na stratę roku. Lenie dawali gwarancji,
karze
że jej choroba nie pogłębi się.
mobilizacja
i
chęć
Stąd
aby za wszelką
dziewczyny,
cą,

cenę maturę zdawać.
szły
Jej wysiłki

jednak na
marne. Często żaliła się, że im
więcej pracuje i umie, tym jest
surowiej oceniana.
Na miesiąc przed egzaminem
matka Agnieszki
dojrzałości
do szkoły
została poproszona
na rozmowę.
„Zlożono mi następującą
mówi matka Agnieofertę -

w 1988
szki - po uzyskaniu
świadectwa ukończenia
roku
szkoly córka miałaby pobierać
korepetycje z języka polskiego
u polonistki, z histoTii u pani
od historii oTaZ z propedeutyki
nauki o społeczeństwie i języ
dyrektora
u
ka rosyjskiego
który uczyl zresztą ....
szkoly,
geografii".
Nie
-

zgodziła się.

Wobec tego -

lej matka Agnieszki

mówi dapo

moim wyjściu ze szkoly przedstawiciele rady pedagogicznej,
a więc dyrektor, pani od historii i polonistka, czyli wszyscy
ci, którzy chcieli w przyszłym

roku.

udzielać

Agnieszce kore-

się poTozz nią.
bezpośTednio
mawiać
Łatw iej jest dziewczynę przeOdbyli
straszyć i zastraszyć.
więc zdecydowaną rozmowę z
Agnieszką, żądając od niej te-

petycji zdecydowali

na co ja nie wyraziłam
wcześniej zgody. Nie zawahali
się nawet posłużyć klamstwem.
Głównym argumentem bylo bowiem twieTdzenie, że „matka
już się zgodziła, teraz jeszcze
ty musisz zaakceptować tę decyzję, a na maturze spotkamv
Wszystko
się w Toku 1989".
to mialo być dla jej dobra.
go,

Po tej- rozmowie

Agnieszka

doznała szoku. Próbowała popełnić samobójstwo.
u
spowodowały
Przeżycia
do
niej załamanie nerwowe,
matury nie uczestniczyła w zaDo egzaminu dojrzajęciach.
łości jednak przystąpiła, mimo
przepisane
brać,
że musiała

przez lekarza

środki

Zaraz po maturze, 16
wości.
maja 1988 roku złożyła skargę
w kuratorium i „. no, właśnie
i nic. Mimo że przeciw dyrektorowi szkoły i nauczycielce
przedstawiała bardzo
historii
działania
konkretne zarzuty
wbrew etyce nauczyciela (oprócz tego, że kilka razy była
Oś
zaproszona do Wydziału
wiaty na rozmowy wyjaśnia
)ące, podqas jednej zapytano
,.po .co zawiadomiła
nawet
:prasę") nie otrzymała żadnej
odpowiedzi. Koleżanki z pracy
mówiły : „zobaczysz, nauczyciel
nauczyciela nie da ruszyć". I
zobaczyła. Po trzech i pól miejuż
nie ma
siąca czekania
wątpliwości, że jest to gra na
zwłokę, że dąży się do wyciszenia sprawy.
Tym bardziej, że gdy do Kuratorium wpłynęła skarga matki innej uczennicy tego samego liceum i w podobnej spra~
wie (również dotyczyła matur}·, drukowaliśmy ją również
ani matka,
w „Odgłosach"),
ani córka nie zostały nawet
zaproszone na rozmowę do Wydziału Oświaty w celu wyjaś
nienia tej sprawy.
Można powiedzieć, że mimo
milczenia władz oświatowych
sprawa Agnieszki ma jednak
swój dalszy ciąg.
który zdecydoNauczyciel,
wobec
wał się zaprotestować
niesprawiedliwości

został...

przysłano
Pocztą
zwolniony.
podpisane
mu zawiadomienie
przez dYTektora. Tego samego
dyrektora, który zawsze w awaryjnej sytuacji, gdy trzeba
było na przykład douczać tuż
przed maturą klasę, bo stwier- ·
dzono duże braki, właśnie do
tego nauczyciela zwracał się o
pomoc. Nigdy zresztą nie spotkał się z odmową. Niby zwolzgodnie z
odbyło się
nienie
Nauczyciel historii,
prawem.
pracował
już na emeryturze,
w tej szkole na pól etatu, więc
umowa z nim musiała być coW · ty·m
rocznie przedłużana.
roku nie była.
N o, ale zwolnienie koronnego
~wiadka to jeszcze nie wszystko.
Następny krok, to zasugerowanie społeczności szkolnej,
że: „Tak, to byl zaslużony pe-

ale przewTażliwiony.
dagog,
Cóż, nie można mieć pretensji,
starszy czlowiek„." Albo: „Co?
Swięty? A wiecie, że wlaśnie
on bTal od. matki Agnieszki lapówki. Forsę wziąl, obiecal, że
więc
dziewczyna zda matuTę,
jak się nie udalo, tTZeba. bylo

Historyk nadal we wspomnieniach
swoich uczniów obdarzony jest
sympatią, ale ziarnko niepewności już zostało być może zaże niesiane, tym bardziej,
obecni nie mają racji, nie mogą się bronić. Niedobrze tylko,
że obiektem manipulacji jest
w tym przypadku mlodziet.
Co jednak dalej?
Najlepszą metodą obrony jest
atak, można więc przysłać list
pełen słów oburzenia przeciw
wyciąganiu sprawy na światło
dzienne i jednocześnie laurkę
wobec osób zainteresowanych,
jakoś sprawę odwTócić".

aby ni•
nieszki.

ujawniać

sprawy

Aa-

do zaaranżo
okazją
takiego listu j~t na
przykład obóz, na którym odi absolpoczywają uczniowie
wenci szkoły.
który nadszedł do reList,
wydrukowany w podakcji,
podpisali
przednim numerze
niemal wyłącznie uczniowie z
klasy, w której pani od histoi
była wychowawczynią
rii
nieliczne osoby z innych klas.
Z klasy Agnieszki nie podpisał
a dość znamienny
się nikt,
jest chyba fakt, że klasa ta już
po zdaniu ·matury postanowiła
nie kupować kwiatów ani paani pani od
nu dyrektorowi,
historii. Co to znaczy, wie zapewne każdy nauczyciel. Wiw ich kondocznie nie było
taktach z klasą czegokolwiek,
za co klasa ta chciałaby im
Dobrą

wania

podziękować.

jest
Wspomniany jut list
jakby nie na temat. Nie ustosunkował się do treści mojego
sprawy dziewczyartykułu popchniętej do samobójny,
stwa, ale- odpowiadał na ewen·
tualne zarzuty co do atmosf~
ry panującej w szkole. A zaw
choć mogły,
rzuty takie,
moim tekście nie padły.
Autor listu zarzuca mi (uważam bowiem, że to nie mło
że nie dość
dzież go pisała),
starannie zamaskowałam które
W zaperzeniu nie
to liceum.
że nie podawałam
zauważył,
nie tylko dzielnicy, ale również nie wskazałam miasta, w
którym szkoła się znajduje. Nijest
co
gdzie nie pisałam,
szczegółem
że dyrektor

niedawna

identyfikującym,
i od
młody
tę
pełni w szkole

jest

funkcję.

Autor zapomniał również, że
nie jest powszechnym zwyczajem w szkołach, aby uczniowie
wgląd do dzienników f
mieli
kart ocen, a jak sugeruje stopnie Agnieszki były w szkole
znane. Jest to o tyle dziwne,
że Agnieszka nie zna większo
~ci z tych osób, które list podpisały, jest więc prawdopodote i one podpisując nie
bne,
wiedziały o kogo chodzi.
Zaniepokoić może jednak jeden fragment listu: „Pani profesor (..,) nauczyła nas (.„) za~
radnoścl życiowei". Oby słowa
te nie były prawdą.

P.S.
Gdy zadzwoniłam do dyrektora •l!IZkoly, chciałam dać mu
wypowiedzenia się na
na!l!ę
łamach gazety (nie udało nam
się jednak spotkać) zapytał: No

t co, dzwoni pani, abt1 mnfe

pTzepTosić?
Otóż nie,

Panie Dyrektorze.
Nie mam powodów, aby Pana
przepraszat!.

•

uspokaja-

jące.

Matury nie zdała. Symptomatyczny jest jednak fakt, że
członek
jeden z nauczycieli,
komisji egzaminacyjnej odmówił podpisania oceny niedostatecznej pod jej pracą maturalNapisał nawet
ną z historii.
„Po zapoznaniu
oświadczenie:
się z pracą pisemną Agnieszki
(nazwisko pomińmy) wndoskuoceny
wystaiwierue
o
ję
Modostl!JteC'lnej.
jeszcze
że
tym,
to
tywuję
elementów
szereg
zawiera
świadczących o znajomości tematu, ale pisana była w stanie
skrajnego stresu. Jest mi dokładnie wiadome, że uczennica ta włoży ła godny najwyż
pracy
wkład
szego uznania
przez cały rok szkolny. (.„)".
W moim artykule nie chopradziło o udowodnienie, że
na
nie była
ca Agnieszki
ale jeszcze na ocenę
dwójkę,
dostateczną, chodziło o ukazanie metody.
Pewnie wszystko ułożyłoby
l!lię dalej po myśli nauczycieli,
sprawa nie ujrzałaby światła
nie pech.
gdyby
dziennego,
trafili boZwyczajny pech,
wiem na matkę, która postadochodzić tprawiedl!nowiła

1'oto:

Gneaon
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Wszystko, co dzieje ale we
roantom.i-mie. orzy.
mier.za s ie. porównuje d odnosi
do Tomaszewskiego. Tak fest
kiedyś
od wielu lat. Robiłem
choreografie do iak:!ego~ prze<ls t awienia teatralnel?o I .p róbe
Henryk
obserwował właśnie
Tomaszewski. Po ief zakończe.
ni u p0dszedł do mnie i oowie·
-

str. t

ws półczesnef

autorsk ie
„~ziedstawienie
'Wojciecha Misiuro ies t próbą
'WYO<>wiedzi artystyczne; skonn owvch
struowane; na baz.ie
środków wyrazu. Jeg0 tema~v
ka nieustannie oscylu je mie dzy
Erosem. Ludzie
Thanatosem
tylko
nie podlegają Historii
przezn a czen iem
Biologii. ich
je&t: Przy.iście - przeżycie ode.iście. Smierć iednos tki w niczym n ie zmienia Persoektvwy

a

aoołeczeństwa-mrowis ka.

Czło

wiek umiera. lecz g atunek zostaje, dlatego też śmierć i o rzemi i anie n je maja dla twórcy
spektaklu wvmiaru tragicznez mrowia
go. Czasem je dnak
bezładnie bieizai a cych owadów
wvławi amv iednego - k ie ruiac
nań obiektvw uw agi i ś wi ado
międzv
mości. Tylko w grze
obserwatorem a obserwowan vm
może dokonać sie o ro ces p oznania innei istoty. In tymn oś ć
kontaktów. zmnieiszenie odle111łości „międzyludzki ej" u naoczinfa. iż wszystko czego nas ucwno. mzed czvm ostrze:!ano
Poszuku;ą c
u.legło degirr.dad i.

dział:

- Prosze pana. ależ to n ie
ma n ic wspólnego ze mna !
Prosze
ia mu na to.

głośno

Powtórzyć

Tomaszewski nowtórzył .i byl
io pierwszy mói sukces w Pos zukiwaniach czegoś n-0wego ~
w ielki komplement.
Misiuro zaoala 10apierosa. oali z reszta iednego oo drugim:
- A klasyczna szkoła baletowa. która wszechw~dnie obowiazuje w naszvm kraiu. to
groza - tu zabawnie ookazu.ie.
iak „klasvczni". w identyc~n:v
soosób prezentują radość. smutek. złość . itd. - Nie uczy lch
s ie ekspresii. Wszvs·c y sa ied-

Narodziny perlr

wr6t

'W

mzdd.

~ 'W

Jedy

„.

ciało

docem:vmetrze IPOSU·
wa sit do orzodu. a musi być
kontrolowane. bv reka stdz.ieA
oeft1DOW()!]ft!.4n.i.U,

słowinde

IDO

odstała
nie
tam bezładnie
noita. by w naHrudn!eiszvm
momencie. na plecach. ani o
włos nie Pl'zYŚIPleSwć... S,próbuioie .zreszta isami„. I to się
wspaniale udało.

Tęsbota za wielkim światem

CZY

ze str. t

Innego
wana hałaśliwie Grażyna Szapołowska.
zdania byli jurorzy. „Krótki film o miłości" za- Nie mogło się nie udać garnął zresztą największą ilość nagród i podobał
mówi Misiuro - rpracowaliśmy się festiwalowej publiczności, jest to bowiem film
tradycyjny, pozbawiony udziwnień i pretensji do
n.ad tym trzy miesiące.
:VYrafino~anego artyzmu, prostodusznie wz.rusza:rący wzniosłym przesłaniem, które tak długo po3 miesiące 1>racy nad 3 minuzostanie aktualne, jak długo ludz>ie będą okaleczać p~ych.i.cznie innych ludzi. Podczas dyskusji
tami I Tak !ię dochodzi do .p erpo PI'OJekCJl padały opinie. że oto otrzymaliśmy
właśnie
fekcjonizmu. to ies.t
film klasy światowej (otrzymał nagrodę specjalną
zawodowstwo.
Pro.fesjonalne na festiwalu w San Sebastian).
Film Kieślowskiego rozpoczął serię awarii a·pado
Pode.iście
wykonvwanej
ratury kinowej, zainstalowanej w salj Teatru Mupracy.
zycznego - nieustanne kłopoty z dźwiękiem, szujak
my, trzasiki, syki, nieostry obraz, rwąca się
wszystko to dawało o sowątła nitka taśll)a powiedział
Nares?.cie
bie znać przez cały czas trwania fe....tiwalu i ooewien mói kolega, stdY mu o
fiarami niesprawnego sprzętu padały kolej~e filmy konkursowe. w tym także drugi na liście .,Otym OPowti·adałem - bo już n:e
bywatel Piszczyk" w reżyserii Andrzeja Kotkowmożna patrzeć na tych różnych
skiego, opowiadający o dalsźych losach bohatera
nieudanych od l!óry do dołu i
pamiętneg.o „Zezowatego szczęścia"' Munka, działa
Jącego juz po .latach w wyzwolonej ojczyźnie. Pisłuchać wiecznych wvkretów d
szczyka w miejsce Bogumiła Kobieli gra .Jerzy
narzekań. że czegoś się nie da.
Stuhr. który wywiązuje się z powierzonego mu
zadania z dynamiką i zręcznością starego aktorwrażenie.
skiego. wyjadacza, robiącego dodatnie
Kiedy;Ś „kat" Wagner dzięki
Scenariusz
ale me wzbudzającego zachwytów.
morderczej pracy zdobvwał z „Piszczyk.a"
naoisał oczywiście Jerzy Stefan Stasiatkarzami olimpijalcie złoto i
wiński. akcja filmu rozpoczyna się w 1952 roku,
mistrzostwo świata. Dziś „kat" ki~d~ t? niesłusznie ()skarrony Piszczyk trafia do
w1ęz1ema za współpracę z Intellb?ence Service. a
Misiuro dzieki morderezei pra- za oknem szaleje jeszcze stalinizm. pokazany
w
filmie :Kotkowskiego z tragikomicznym przymrucy osi~a wielki ~ukces artyżeniem oka. Niebanalną kreację stworzyła w tym
styczny.
filmie partnerująca Stuhrowi Maria Pakulnis. 11;rająca córkę wysokiego dygnitarza partyjnego. doTeatr Ekspresu .stoi na pojemagającą się na wiecach reform i prawdy.
dnak „Obywatel Piszczyk" mimo kilku udanych.
czatku swej artvstycznei oodródorównuje
riowcionych i oomysłowych scen nie
ży. Wiele się może zmien;ć i . pierwowzorowi
Film umiejętnie wyreżvserowany
i trafnie obsadzony. zdradzający oewne ołvcizny
- na oewno - zmieni. Ale,
myślowe. ale w sumie zasługujący chyba na nawłaśnie: teatr. czvli i.nstytucia.
grodę, mimo stosunkowo niskich ocen. jakie obraJak sobie z tym radzi artys:a?
eksperci „Gazety
zowi Kotkowskiego wystawili
Festiwalowej'"
SO"ooka7
mykał
a
z
u
1
festiw~
dzień
Pierw1'zv
- Ja tworząc spektakl. tw"1 , . .
T ·• ' '"'""~ ,...l ··I ., 1.: .„..,.
..,.
t'
1
rze dzieło sztuki. Tak iak. na
lat
l(l: h' e" n„ „i:, n ei ę tel(•l tyl ulu orze1 wano 11
tetuu tl i.I l)}::·1.•L1: p O\\f~.-::>; I Vl ll ~l··,J\• \ , 1t;1l1·«''przykład. arty3ta malarz. I n :c
grafii polskiej a w orezent<>wan.vm obecnie pumnie wtedy nie obchodza iakieś
bliczności filmie brakujące sekwencje zastapiono
przeoisY. oaragrafy. ore1imjnaqcenami ulicznymi kręconymi w Polsce roku 1987.
Film Żuławskiego nie został zakwalifikowany do
rze zezwolenia. Nie chcę i pie
konkursu ponieważ. jak ozna imił dyr. Zaporowbędę tego robił. KtQŚ sie tym
11ki.„ nikt go nie zgłosił Bez wątpienia ogladaliś
my · najnowocześ:iieiszy film festiwalu. szokujący
jednak zaimie. bo u nas wszyekspresyjną formą , niekonwencjonalnym sposobem
stko musi być oodoorzadkowaporuszania się kamery. szekspirowską. koturnowa
ne formalnościom i Przepisom.
gry aktorskiej i nieoohamowaną wyomanierą
braźnią reżysera. Żuławski należy jednak do najbardziej męczących twórców kina w OJ!Óle. i ci,
ktoś.
Na szczęście iest tak.i
którzy nie dotrwali do końca „Diabła" na ooPatronem i sponsorem Teatru
kazie „Na srebrnym globie" nie wysiedzą nawet
Ekspresji jest irdyński~ Mlodzie- piętnastu minut Film Żuławskiego stanowi mimo
trwały
pewne.i irytującej niespójności myślowej
łowe Centrum Kultury, którewkład w rozwói sztuki filmowej w Polsce, i ieBarbarł. Burczyk
·11:0 orezea..
'Pewnosc1a
go obecność na nas'Z.ych e\uanacb z
i doceniona.
zostanie przez krytykę dostrzeżona
wie oo robi. la:nsuiac zesoól i
jedynie ubolewać. że film ten nie zoMożemy
wyn:::to
iei
Będzie
ie.IZo szef.a.
kiestał ukończony w latach siedemdziesiątych
dy miał jeszcze okazję na uzyskanie niekwestionodz.one z oewnościa. Dziś zes.
prekursornowanej wvsokiej pozycji na liście
nół dvsoonuie sala orób, gd~ie
sk ich. awangardowych filmów na całym ~wiecie.
szlifuie nasteone widowisko rto
Rozczarował . Kingsajz" Juliusza Machulskiel!o.
Jest to zdecydowanie najsłabszy film tego ri>;\ ·
dooiero ma bvć bomba!) i ooiesera najbardziei infantvlny i orzestvlizowany o
dzie z n!m tam. d~kad zaoronaimniei wyrazistym i wyrobionym scenariuszu.
zrealizowany i zmontowany.
przyzwoit-ie
choć
sza.
nieNajjaśnieiszvm ounktem „Kingsajz•J" była
co też znalazło odzwiE'rciescenografia
iwie
watpl
Przed kilkoma latv w ,,Odg!odle nie w ocenach jury.
sach" trafnie przepowiedzieliśmy
Podczas projekcji telewizyjnego .Wielkiego wosukces teatru Andrzeja Dziuka. z zu" freż. · Marek Wortman) oraz „Oszołomienia"
freż. Jerzy Sztwiertnlal filmu opartego na b.iog.raZakopanego, grubo przed tv~o
ekranu
fii Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, z
wiało nudą. Papierowe, nieprawdziwe, jednowydni.kami warszawskimi ł - namiarowe postaci. raźąoo sztucz.ne i nieskła~ne diawet - krakowskimi.
logi. baoalna i co gorzej uboga myśl . skutecz.nie
zabijała na powrót wskrzeszone iakimś cudem aTeatr Wojciecha ~lsiury ma nachroniczne wyobrażenia obu reżyserów o roli i
funkcji filmu w społeczeństwie. którego nie mo.feszcze wieksze możliwości sukgą już porwać ani prz.ekonać obrazy o jałowym
cesu - i to sukcesu między
pozcharakterze gazetowych agitek moralnych.
narodowego. Nie ma tu bowiem
bawionych ooarcia i w wyobraźni, i w rzeczywistości.
barierv iezyka mówionego. Ten.
filmem
Sprawnie i błysko tli wi e wykonanym
rozuktórvm on się posługu;e.
bermudzki" Woiciecha
b ył natomiast . ,Trójkąt
Wójcika, udany i dowcipny oolski krymi::i.ał zbuI nie mam
mie cala Ziemia.
dowany podobnie jak „Zabij mnie glino" (rei..
watoliwości. iż n iebawem św ia t
Jacek Bromski) według najlepszych wzorów amewyciągnie ręce po Misiure ~ ierykańskich filmów tego gatunku. Kino rozrywśpiew"
kowe reprezentował również „Łabedzi
i:to zespół.
(reż. Robert Gliński) z brawurową kreacją Jana
Film Glińskiego wielu 'krytyk6w nie bez.
A może, zanim tak się sta- Peszka.
racji uznało jednomyślnie za najciekawSZlł polską
nie, zaprosimy Teatr Ekspresji komedię ostatnich dziesięciu lat, w C'Zym niemała zasługa doświadczonego scenarzysty Bolesława
do Lodzi? Mamy przecież wielMichałka. Nieciekawy tytuł skrywa półtorej goi dyrektora
ki Teatr WieLkii
dziny pysznej. pionierskiej zabawy - oionlerskiei.
bowiem pierwszy to film polski, który z taką
znanee:o
Sławomira Pietrasa,
swobodą igra znanymi konwencjami kina świato
wszem menażera. A menażer
wego, i pierwszy, który z njewymuszoną pomysłowością automatycznie kp.i z filmowej kuchni,
oowinien mieć wech na podoi nie rezygnując z odwołań do intelektu widza,
bne opisywanemu zapachy -zmusza go do zastanov.rienia nad wyszydzonymi
ien
nodpowiadam.
skr<>mn·ie
co
I
zjadliwie realiami nasz:ego życia politycznego
społecznego.
fachowiec nrzeci@.
goście
półkowników"
„szarży
Po ubiegłorocznej
I
XIII FPFF mogli tym razem obejrzeć dwa zaw iem.
Znając iednak życie
trzymane niegdyś filmy: „Wigilię" Leszka Wosiewicza, opowiadająca o pamiętnej Wigilii 1981 roże dooiero wtedv. stdv z Paryku, klaustrofobiczną w atmosferze i o powolnej,
ża. Rzymu, Londynu dobiegną
paradokumentalnej formie, nazbyt. chyba nużącej
wieści o sukcesach Teatru Eki rozwlekłej, oraz „Kobietę samotną" Agnieszki
Holland, film prezentowa.n y już w bieżącym roku
otworzymy iaoY i
spresji samotna"
przez: IT program telewizji. .Kobieta
wyt:rzeszczymv g.ały w z.dwn:ebyła w moim przekonaniu najlepS'l:ym fllmem festiwalu, co jest stwierdzeniem njeco smutnym w
iź
niu. że- nie zauważyliśmy,
jako że dotyczy ono filmu nakręconego
nad oolskim morzem urodziła 7wymowie,
Marli
lat temu. Wyborne kreacje aktorskie
się iprawd:Zliwa ner~.
Chwalibó!I i Bogusława Lindy. odtwórc6w głów
uwierzytelniaia
nych ról, w nieoceniony sposób
o
głębokie, przejmujące tragizmem oskarźe<nie
znieczulicę. obojętność i okrucieństwo, których ofiarami i nosicielami bywamy prędzej czy póź
niej wszyscy. Rozgoryczenie i bezsilność bohater6w, żyjących w duchowej i materialnej nęd:iy,
ludzi. kt6rym obiecano raj, a kt6rym ostatecznie
odebrano na.wet prawo do marzeń, stanow!14 niepodważalny materiał dowodowy, nie w;maitająey
już objaśniającej mowy prokuratora. przerasta-.
jący niejako sam siebie i zyskujący poetycką ran·
gę wielkiej metafory o niezwykłej sile w}'1'aZU.
od.zr.a..
Podobnym! walorami humanistycznymi
oza.ł IR11 tailcże kolejny ~lm Kieślowskiego, „K'1'6ł.!d

„:

orawdy o 1<>bie i świeci e rozumiemy, że ie1 nie ma ... że Kolorowe iest bezbarwne dz w: ę
czne nie dźwieczv a ruch Lastyga w bezruchu. Zreszta 1 te
defini tvwne.
PocizJały nie sa
Nauczon-0 nas oroswch i iasnvch formul św iata. które sa
falst.vwe a my Przez le nistwo
i wygodnictwo umyslo we ules t.ereo typJ m .
gamy groźnym
Przyjmujemy cudze ornwdy za
.wtasne nie staraiac s i ę o ich
wer:vfikacje. W marzeniach Każdy chciałby przeżyc życie na
jedna k
swói. idealny soosób,
wię!5&zość ludzi iest za słaba,
by oderwać sie od obowia.zu iaGigan tyczne
cego schematu.
matryce życi a odciskaia se ryj ne
żYciorvsY. orodu ku ia ooso1eszne. byle iakie istnienia. W tym
kontekście prze miianie 1 ie;.?.o
kres staia się determina n ta negatvwną ogranicz·2iaca l u<lll>::e
doznania do spraw na iorym,t.vwniejszych . „ Umarli ootr >i iią
tańczyć ' iest zaorzeczeniem tei
widzen:a
te.z.y. oróba inneiw
.postaw ludzkich w momencie
10rzechodzenia w stan os ta tecznei wolności" - tak mówi o
swoim soektaklu iego twórca.
piórem Haliny Kasjaniuk, Która zeznania Misiury spisała do
Pt'i.>gramu.
Teatru. ieao reży
ser 1 choreograt - Wo jciech
lVltsi w·o - n ;e i est P ·JS t ac, ą
niez.nana w arty.stycznym św1e. cie. Pracował w balecie Janiny
Jarzynówny-Sobczak w Gdnn sku. skad oochndzi. bvl mime m
w Pantomimie Henryka Tomawe Wrocł a wiu -·szewskiego
oaz.nawał różne techniki ruchu
scenicznee.o. WsoólPracowal z
m ;n.
reżyseram i :
wieloma
Braunem. Kajzarem, l\linccm,
Hanuszkiewiczem . by! wyktad owca w PWSFTviT na wydziale
aktorskim. Wvs teoowa l w Paryżu. Londynie Nowym Jork u
i Montrealu brał udzial w fe i teastiwalach baletowvch
tralnych w Adelaidzie w o\uZachodnim ,
strali\. Berlinie
Bergen w Norwegi i. Edynburgu, w Meksyku . Całv czas myślał o czvmś nowvm.
Założyc iel

nakowi I wszystko
robia.

1ednakowo

- Postanowiłem znaleźć iak;ś
kontynuuje Wojciech
kluc.z Misiuro. - Wytypowałem więc
zesoół po wstęonvch próbach z
grona soortowców i osób o du'żei sorawności ruchowe;, za.in·
teresowanvch różnymi technikami opanowania własnego .:ia!a i odkrvwa.nia co.raz to nowych iego możliwogci. Sprawność ruchowa w polaczeniu z
innymi oredysp0zycjami osvchostanowiła główne
fizycznymi,
krvteri urn doboru członków zeSiPOłu Sa to ludzie młodzi. ale
fa:k na wvczvnowców w sporcie iuż emervci. Na przykład
17-letnia gimnastyczka czy 19-letni olvwak. Ci ludzte maia
kilka zalet. Po oierwsze: iuż
w iedzą . po co pracują, bowiem
większość z nich osiągnęła róż ne sukcesy sportowe. Po drugie: przvzwvczaien.i sa do ostrego reżimu treningowego. l
to im sie orzydało. bo ia iestem
ostry. nie puszcze naidrobniejsrej niedoróbkii. Wszystko musi
bvć tak iak ia chce i nie ma
mowv o iakiimkolwiek komoromisie. Wyciskałem z nich oot
Przez siedem miesiecy, niek.iedv oo kilkanaście godzin dziennie Tyle czasu przygotowywal i śmv orzedstawienie. Tłumaczy
łem że wvnagrodzi im to sukces inny niż w sporcie, sukces
artvstycznv. orzed prawdziwą
oublicznościa teatralną. Dlatego z dusza na ramie.n.iu czekałem na ltoniec spektaklu. nic
n ie widziałem i nic nie styszalem.

A sukces był ogromny. Teatr rozsadzała wielomi:nutowa.
gorąca owacia. Cześć widzów
A publi·
powstała z mieisc.
czność bvła bardzo różna: zblazowana-premierowa. młodzież,
s tarsi krytycv. Chyba wszystkich poniosło. Krzyc.zeli I bill
brawo. W hlstocie. cały zespół
Dawno,
zasłużył sobie na to.
bardzo dawno nie bylem świad
k iem takiei reakcii pubJ.iczno.
ści w teatrze.
zaprezentować widowni
możliwości ruchowe członków
zesoolu I ich sorawność ciele·
sna Misiuro wvmyślił 3-4-mi-

Aby

Opowiada. s1edzac oleca m i do
Teatru Muzycznego.
budvnku
g o ścinnego mieisca wczor a isL.ego
sukcesu - w kawiarni ho telu
„Gdynia" w Gdyni:

6

ODGŁOSY

nutowy przerywn.i k w akcjd, stdY
cały zespół ro.bi ,.zwykły" i>rze--

•

film o zabijaniu", który zbierał wysokie oceny
ekspert6w, a opromieniony tegoroczllĄ nagrodą w
Cannes przyciągnął do Teatru Muzyc:miego licZ!llą
widownię, choć jego kinowa premiera odbyła Się
kilka miesięcy przed festiwalem. Kieślowsk1 na.
kręcił pełnometrażowy esej, posługując się przy.
kładem, jakich pełno w każdym pOdręc.zniku e•
tyki. i utrafił w gusta publiczności, która opu„
szcza kino zaszokowana naturalizmem poszczeg(>l•
nych scen i oburzającą niesprawiedliwością pra·
wa. Film odniósł sukces i krytycy Kieślowskiege>
muszą się z tym pogodzić.
Skandalem zakoi1czyła się projekcja filmu „DotWiesław Saniewski). Kiedy kole.iny
knięci" (rei:
raz zerwała się taśma, a Fronczewski znów za.
czął mówić dziecinnym dyszkantem, twórca ,Nadzoru" zdecydował się przerwac wyświetlanie filmu, tym bardzdej, że wcześniej demonstracyjnie
opuścili salę jurorzy. Film Saniewskiego pokazano po krótkiej naradzie następnego dnia, ale ' i
tak przeszedł on nie zauw'aiony. choć to oozycja
ambitna i znakomicie obsadzona (F.r onczewski. Zamachowski. Łukaszewicz. Bardi111i, Ewa Wiśniew.
ska. Ewa Błaszczyk). Gorycz oorailki osłodzili nie·
co Saniewskiemu dzlennU<arze.
Z dwóch Witkacych - Jan Nowicki w filmie A.
Domalika .. Schodami w góre. schodami w dół" i
Tadeusz Huk w filmie H. Kluby ,,Gwiazda Pioznacznie ciekawiej wypada ten pierwszy,
łun" grający postać barwną, acz kaleką i tragiczna,
odartą przy tym nareszcie z brązowego patetyzmu. _jakim karmi widza H. Kluba. Film Domalika powstał na motywach znanej powieści Chorosię
mańskiego i w warstwie treściowej broni
sam - przez dwie godziny oglądamy ostatni dancing w Zakopanem. okraszony pięknymi kostiumami . i pejzażami, dancing tchnący nostalgią i tę
z
sknotą za epoką minioną bezpowrotnie wraz
ludźmi. którzy nadawali jej charakter. Film zasłamiący tak znamienną O•
kakująco arytmicz:ny
statnio dla kina polskiego monotonię. zrealizowany z szacunkiem wobec widza.
Obraz H. Kluby posiada natomiast ascetyczną o•
i wyróżnia się nie-szablonową
prawę plastyczną
formą, ale konia z rzędem temu, kto zrozumie
cokolwiek z tego filmu n.ie znając biografii Wetkacego. Zbyt wiele w nim złotv~h myśli, zby.t
wiele nieczytelnych aluzji i odniesień. A jeś1i ni&
jest to film o Witkacym, to jest to film o nikim.
Nie spełniły niestety oczekiwań filmy d''>óch
mistrzów naszego kina, Wojciecha J. Hasa I Kuy.
sztofa Zanussiego. . .Niezwykła podróż Baltazara
Hasa
dokonań
Kobera" w kontekście dawnych
jest filmem wtórnym, nie liczącym się zupełnie
z marzeniami i wymaganiami współczesnego widza i nowoczesnego kina choć :& drugiej strony
Jest to bezsprzecznie naJleps:z.y film 1-la~a od w:e lu lat, powracający stylistycząie do znak:>mitego
„Sanatorium pod kle.psydrą" czy „Pamiętnika znalezionego w Saragossie". Większych emoc)i Jednak
nie wzbudził. podobnie jak nieco łzawy i melodramatyczny film Zanussiego o niemożliwym do
jesliś
jest,
wymówienia tytule ,Gdzieśkolwiek
jest" (cytat z jednego z .,Trenów" Kochanowskiego). Zbyt natrętna dosłowność niszczy delikatną
tkankę tego filmu, miejscami niebezpiecznie ocierającego się o szkolny tragizm, co u tak renomo·
wanego reżysera może tylko irytować.
Ostatnim filmem festiwalu, na jaki warto l'y.
lo zwrócić uwagę. był zabawny .,Nowy Jork
Krzysztofa
czwarta rano" interesujący debiut
Krauzego. przeznaczlllly głównie dla młodej widowni, której mam nadzieję nie zniechęci fakt. że
"Podczas oro)ekcl't ti.\m'IJ. tneba ta\d.e trochę Pll·
myśleć. choć daleki iest Krauze od mentorskieg.o
fabuła nie zwalnia
moralizowania. Komediowa
jednak odbiorcy od refleksyjnych i porinawczych
obowiązków.
Trafiały się

natomiast w Teatrze Muzycznym fil·
których tytułów nie warto nawet wspomf.
a które be:r.spornie nakładają na widza o•
bow1ązek bojkotu kina I telewizji, w zależ.Ilości
od tego. która z tych instytucji oierwsza zdecy·
duje się popełnić samobójstwo, wyświetlając np.
grające
Rotszylda'',
czy ,Skrzypce
.,Zakole"
zdecydowanie na fałszywą nutę.
Piotra
Osłabione morderczą pracą i brakiem
od
Szulkina jury wydało 18 września wyrok,
którego nie ma apelacji:
Gdańskie,
Grand Prix festiwalu, Złote Lwy
za
K. Kieślowskiemu
przyz.nano jednogłośnie
o zabija.
film
„Krótki film o miłości" i ,,Krótki
niu"; nagroda specjalna jury przyznana została
jednogłośnie A. Holland za film „Kobieta 1amotna";
iednogłośn!e,
Srebrne Lwy Gdańskie, również
przyznano R. Gllmkiemu .za reżyseri11 filmu „Ła•
będzi śpiew"; Srebrne Lwy Gdańskie (jest to na·
stępna nagroda główna) otrzymał większością gło
sów A. Kotkowski za reżyserię filmu „Obywatel
Piszczyk"; Srebrne Lwy Gdańskie z.a scena.riusz
otrzymali jednogłośnie K. Piesiewics I K. Kieślow·
ski za „Krótki film o miłości"; nagrodę za debiut
k inowy przyznano większością głosów K. Krauze.
mu za film „Nowy Jork - czwarta rano" - są.
to tzw. Lwy Gdańskie, dawniej Z\Vane Brązowymi
Lwami, kojarzonymi, jak uznało jury, nazbyt czę
sto z brązowym medalem czyli trzecim miejscem
w rywalizacji. Za najlepsze role żeńskie jury przyznało dwie r6wnorzędne nagrody Marii Chwalibór
Sza1>ołow1kieJ
(„Kobieta samotna") t Grałynie
(„Kr6tki film o miłości"); nagrod.c za najle~
my

nać.

rolę męską otrzymał większością głosów Bogusław

Linda („Kobieta samotna''), nagrodę Fundacji Kul·
tury Polskiej jury przyznało Janowi Penkowł za
kreację aktorską w filmie „Łabędzi śpiew". Na•
t>rzypadła
groda za drugoplanową rolę żeńską
pośmiei-tnie Stefanii Iwlńsldd („Krótki film o ml·
łości"), za drugoplanową rolę męską wyr6żniony
został Bogusław Pawlik („Tabu" Andrzeja Barań
skiego). Nagrodę za scenografię otrzymał Januss
Sosnowski („Kingsajz"); ta zdjęcia - Witold A·
d&mek („Krótki film o miłości", „Dotknięci". ,.O-

bywatel Piszczyk"); nagrodę za muzykę orz:vznano Jerzemu Satanowskiemu („Schodami w g6rę,
schodami w dól"). Nagroda za dł.więk do filmu
„Niezwykła podróz Baltazara Kofiera" przypadła
.Januszowi Rosołowi; n.ag.radę za montaż przyznano Jadwidze Zajiezek (,,Zabij mnie glino"); za
kostiumy pośmiertnie nagrodę -przyznano .Jolancie
.Jackowskiej („Schodami w górę, schodami w dół''}.
Po ogłoszeniu werdyktu przewodniezący jury Ja.
nusz Zaorski odczytał jeszcze na konferencji i;>ra·
sowej oświadczenie naste-pującej treki:
powodu
„Jury wyraża głębokie oburzen!e z
skandalicznego ~tanu aoaratury dźwiękowej w Teatrze Muzycznym w Gdyni".
Krótka ocen.a festiwalu. omówienie przebiel!u
Forum Stowa.rzyszenia Filmowców Polskich i kil·
ka słów o filmach wyświetlanych na 'Pl'kaz.ach
specjalnych za tydzień. Ale już teraz można twier·
dzić z duża dozą l)r.!Wdopodobieństwa. te Oscara
dla polskiego filmu w najbllT,s,zych latach nie bę.
dzie. Chyba źe nast~pny festiwal odbędzie się w
Hollywood, l!dzie dy~nUJlł J)Odobno sprawna aparatut'lł nagłaśniajlłClł.

MAOIE.J Swm&KOCKI

•
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czypuszczam, te kolejna, !}o i<illrnn'l stu
lata<'h, wizyta w
f.odzi
skierowała
pani myśli ku dawnym sprawom
przezyciom.
- Wspomnienia z dzieciństwa
i młodości powróciły z ogromna siłą. Okres ten utrwalił
się zresztą w
mojej pamięci
naj:epiej, bo życie dorosłe biegnie zbyt szybko i
nerwowo
Spacer po Łodzi sprawił, że
przez chwilę poczułam się znów
młodą dziewczyną.

- Widziała pani
knych miast. Jaka
Łódź teraz?

pię
wydała się

tyle

I Hiszpanii. W 1972 r. podpisałam kontrakt
z Metropolitan
Opera Miał on na razie, jak
u większości innych artystów,
charakter sezonowy I dotyczył
okoł-0 10 przedstawień To
nie
była jeszcze stała
praca. Tę
otrzymałam dopiero w 1975 r.
Nowy, długoterminowy kontrakt przewidywał zatrudnienie
od września do końca marca,
5 własnych premier plus obowiązkowo tzw. role
zastępcze,
na wypadek choroby innego
solisty. Wtedy stało się oczywiste, że moje dalsze życie muszę na stałe związać z Nowym
Jorkiem.

- Ten okres nie
wno łatwy.

- Mam do Łodzi silny stosunek uczuciowy. Tu uczyłam się,
tu podjęłam pracę solistki operowej. Samo miasto
niewiele
się zmienił-0 i ma dla mnie ten
sam urok co dawniej. Dokuczyło mi _tylko zanieczyszczone
powietrze. Wytworzył się stan
zapalny gardła,
który
mógł
wręcz uniemożliwić
drugi z
przewidzianych występów w
Teatrze Wielkim. Na szczęście,
dzięki pom-0cy lekarskiej udało
1ię tę dolegliwość opanować.

Trudno byłoby domyślić
tych kłopotów, słuchając pani pięknego śpiewu podczas
-

1lę

był

na pe-

Wie pan, początkowo nie
nawet języka angielskiego i byłam w tym obcym
świecie właściwie zupełnie sama. Przy ogromnej konkurencji
zawodowej liczyć mogłam pod
-

znałam

każdym
względem
wyłącznie
na własne siły. Osamotnienie
powodowało różne myśli,
nie-

raz byłam bliska załamania.
Bardzo tęskniłam za najbliż
szymi. Nic dziwnego, że jak
najszybciej chciałam ich mieć
znów przy sobie. Udało mi się
zapr"osić męża i córki na Boże
Narodzenie. Wtedy zrozumieliśmy, że już nie
możemy
się

- A talent? Czy nłe stoi on
na pierwszym miejscu? Osobiście nie zgadzam się
np. z
Ignacym Paderewskim, kt6ry
mawiał, że praca decyduJe
o
wszystkim ł przyznawał JeJ w
sztuce 90 procent ważności.
Oczywiście, że

-

talent jest
najważniejszy. Bez niego praca
stałaby się szybko ciężarem ponad siły.
- W pani repertuarze jest
ponad 30 partii Jperowych.
Która jest najbliższa sercu?

!my się I Placido przeclllgnął
mnie nawet do swojego impresaria w Londynie (impresaria
kobiety, zresztą) Wśród moich
dobrych kolegów znaletli
się
też Tito Gobbi i Nicolai Gedda.
- Czytając
wspomnienia
Rudolfa Binga, dyrektora l\letropolltan Opera w lątach
1950-1972, natknąłem się na
jego opinię, że teatr operowy
musi być zorganizowany
Jak
demokracja wojskowa, w której rządzi jeden człowiek.
-

- Niektórych ról, jak np.
,.Królowej Saby" czy „Euryanthe" już nie wykonujEt. Natomiast często śpiewam
partie
Pucciniowskie. Na pewno operą szczególnie lubianą jest „Tosca" Arię „Vissi d'arte" - „ży
łam sztuką,
żyłam miłością",
traktuję jako życiowe
motto.
Bo ja naprawdę żyję sztuką
żyję miłością.

- Spiewa też pani w operach niemieckich Wagnera,
Straussa. Jest interesujące z
punktu widzenia techniki wokalnej, jak udaje się ·pogodzić
tak różne stylistycznie pozycje?
- Polegam na tym, co zakodowane jest już niejako w
podświadomości. Każda
inter-

Bing przez niektórych uza tyrana. Za moich jednak czasów zapanowała
w MET zasada podejmowania
decyzji przez całe kolegium dyrektorskie.
ważany był

- Jaki reżim pracy obowią.
zuje w tej słynnej placówce
artystycznej?
- Obowiązuje zasada maksymalnego wykorzystania czasu i pełnej sprawności. Wszyscy soliści muszą być przygotowani do prób na 100 procent.
Nie ma artysty nie przygoto-·
wanego Gdyby się taki pojawił,
musiałby
natychmiast odejść.
Wydaje mi się, że we wszystkich zespołach praca jest wzorowo zorganizowana, powiedziałabym komputerowo.
-

A w teatrach polskich, w

teatrze

Ż Ję sztuką, zy •ę milością..."
pretacja stanowi

przecież wyosobowości i kultury
muzycznej odtwórcy Jeśli śpie
wak wie, jak kształtować np.
frazę u danego
kompozytora,

koncertu. Proszę przypomnieć,
Jak wyglądała łódzka edukacja?

padkową

- Spiewać chciałam od dziecka i na,pierw poszłam do ogniska muzyczneg-0. Po rocznej
nauce wstąpiłam do Sredniej
Szko!y Muzycznej, mieszr:i;ącej
się wówczas w tym samym budynku co PWSM. Dyplom dostałam już po 3, a nie po 5 latach zaś egzamin końcowy potra ~tnwany został jednocześnie
jako
wstępny
egzamin do
PWC:M. W szikole śred.niej uczyła mnie -prot Jul'la
Gorz.ec'nowska, w wyższej prof.
Olga Olgina.

może czuć się
żnych

-

specjalne

- Było to koniecznością, jako ie rodzicom nie powodziło
się najlepiej. Będąc uczennicą
Sredniej Szkoły Muzycznej, już
po maturze w Liceum w Pabianicach, pracowałam w księ·
gowości Zajęcie
to męczyło
mnie bardzo, gdyż nie interesowało wcale.

Owszem.
Wytypowano
mnie na Ogólnopolski Konkurs
Spiewaczy w Katowicach, w
którym uczestniczyli już wła
ściwie zawodowi śpiewacy.
Otrzymałam II nagrodę ex aequo
z Paulosem Raptisem.
- Przyszła kolej na · nastę
pne konkursy.
- Zostałam laureatką krajowe11;0 Konkursu Muzyki Dawnej. potem l.onkursów w Tu1uzie, Monachium. Hel~inkach.
Na Konkursie im. P. Czajkow~k iego w Moskwie doszłam do
fini'llu, lec2' na~ła choroba uniemożliwiła
dalsze
śpiewanie.
Mimo to. otrzymałam dyplom i
wyrazy uznania od jurorów.
- Czy nie ma
szczególnego do
prof. Olginie?

pani

czegoś

zawdzięczenia

Olginę
nazywałam
swą muzyczną
matką
chrzestną Była wspaniałym pedagogiem 1 człowiekiem o ~łębokiej
kulturze Opiekowała się mną

Prof

nie tylko w latach szkolnych,
lecz towarzyszyła potem w ży
ciu prywatnym .Jako profesor
i tłumacz pojechała ze mną w
1970 r na pierwszy występ do
Nowee;o .Jorku
Debiutowałam
w Carnee;ie Hall, w nieznanej
mi wcześniej operze Goldmarka . Królowa Saba"
Był
to
przełomowy moment w mojej
karierze i moim życiu - wtedy
właśnie posypały się kontrakty
za11:ranirzne Prof. Ole;ina do ostatnich chwil życia służyła mi
radą korespondowała ze
mną,
rozm a wiała przez ocean te lefonicznie, ane;ażowała się w moje
sprawy. Zachowałam
za
to
wielką wdzięczność.

-

nia

się

doszło

do przeniesiedo Nowego Jorku na

Jak

stałe?

- Po debiucie w Carnegie
Hall wyjeżdżałam na występy
do różnych miast amerykań
skich, do Anglii, Francji, Włoch
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Czy

rozstać,

że
musimy
zawsze razem na dobre i ńa złe. Życie nie mogło
być dłużej rozbite, szczególnie,
że mąż,
jako
koncertmistrz
wiolonczel w łódzkiej Filharmonii, też zaczął akurat wyjeż
dżać za granicę Córki pozostawały same, cała rodzina
była
rozdzielona.

ponownie

być odtąd

- Należy pani do tych nielicznych artystek, które harmo nijnie łączą wielką karierę z
wzorowo przebiegającym ży
ciem rodzinnym.
Czy
sądzi
pani, :ie dla artystki jest sprawą
ważną
mieć
normalny
dom?
- To jest, moim zdaniem,
spr a wa ogromnej wagi. Artystki. które nie osiągnęły szczę
śc·
nd li n uego, stają się po
jakimś czasie zgorzkniałe, oprysK, •.ve, maJące do całego świa
ta pretensję, że nie leży u ich
stóp i nie wielbi ich talentu,
choć u byłej primadonny głos
mni'P nvc iuż nie ten. Stąd
wielkie tragedie, nawet samoboistwa Poza tym szczęście osobiste, rodzinne, pomaga w
pracy artystycznej. Daje
doświadczenie psychologiczne potrzebne do kreowania postaci,
dzięki czemu role nie są suche
i bezbarwne. Ja czuję się szczę
śliwą żoną i matką, mam
kochającego męża, który
rozumiał od początku moje problemy, mam oddane
córy.
Za
granicą
jesteśmy
tylko we
czwórkę, nie mamy tam
żad
nych krewnych, ale nie jest
nam źle, bo się kochamy.
- Początkowy okres w
stanowił prawdziwą próbę
rakteru, z której wyszła
zwycięsko.
ni młodym

USA

chapani
Co doradzałaby paartystom?

- Doradzać nie jest łatwo.
Powiem tylko, że nie wolno
rezygnować ze swoich marzeń,
trzeba kontynuować zaczętą
pracę. Niepowodzenia
są
na
każdej drodze życia, zwycięża
ją natomiast ci,
którzy mają
dość silnej woli i odwagi, by
walczyć o sukces.

.
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jej

pani na
jakieś

trudności?

- Poza utworami modernistycznymi najtrudniejsze były
dla mnie utwory Ryszarda
Straussa. Jest to muzyka pię
kna, wyrafinowana
(głównie
pod względem harmonicznym),
ale skomplikowana wykonawczo. Wśród śpiewaków
budzi
krańcowe reakcje albo się
ją od razu lubi, albo nienawidzi. Ja Straussa śpiewałam już
w Polsce jako studentka.
W
1973 r. uczestniczyłam w realizacji „Elektry" w Wenecji. Zaprezentowane obecnie w Łodzi
4 Ostatnie pieśni
wykonywałam w różnych miastach USA,
zaś telewizja w Montrealu zrobiła w oparciu o moje nagranie ~pektakl dramatyczny, w
którym aktorzy przedstawili
symbolicznie 4 fazy życia czło
wieka.
-

Czy lubi pani

- Nie wypada krytykować,
ale zauważyłam wśród niektórych -solistów trochę zbytniej
swobody Na przykład ktoś się
gdzieś zapodział I
trzeba gQ
szukać. Ekonomia czasu
więc
zawodzi Choć orkiestra jest w
pełni zdyscyplinowana.
- M6wl teraz pani trochę
jak pedagog. To jest, o ile się
nie mylę, nowa pasja?
-

Faktycznie, nauczam z zaI sporą satysfakcją Nie chcę, żeby umarło coś,
co ja ukochałam Kto wie, może moje piękne przeżycia artystyczne staną się 'kiedyś udziałem którejś z uczennic? W ubiegłym roku miałam 9 adeptek. m.in Japonkę, Murzynkę i
Chinkę. Kilka zrobiło już
dyplom.
angażowaniem

natknęła się

dzieła sprawiające

- Zdaje się, że pracowała
pani zarazem zawodowo.

- Pierwszy konkuTSO'A'"Y sukces odniosła pani na I roku
studiów.

swobodnie w ró-

stylach.

łódzkim?

wykonywać

pieśni?

Bardzo lubię. Uważam, że
one okazję do wyjąt
kowo dobrego porozumienia się
z odbiorcą. 7.a granicą przez
cały czas wykonuję m.in
pieśni polskie Chopina, Moniuszki, Karłowicza Niebawem w
co.lege'u, w którym pracuję
wraz z mężem pedagogicznie,
wezmę udział w kolejnym koncercie chopinowskim
Muzyka
naszeg•o wielkiego twórcy jest
wszędzie chętnie słuchdna
Odtwarzam ponadto pieśni kompozytorów amerykańskich polskiego pochodzenia, ostatnio np.
utwory Jankowskiej do
słów
-

stwarzają

Miłosza.

- Wiem, że nieobcy jest pa ni repertuar oratoryjny •.
- Spiewałam nie tylko operowe nieco w stylu Requiem
Verdiego, lecz także IX Symfonię Beethovena, kantaty Bacha, „Mesjasza" Haendla, „Stabat Mater" Szymanowskiego.

-

A czym

córki mamy?

- W Bostonie śpiewałam
..Fidelio" razem z Magdaleną
Falewicz, w Metropolitan Opera - „Eugeniusz~ Oniegina" z
Wiesławem Ochmanem.
Poza
sceną spotykam się nieraz
z
Teresą

Donat,

Żylis-Garą,
Zdzisławą
Stefanią Toczyńską.

- Partnerowały pani najsłyn
niejsze gwiazdy wokalistyki. Z
którymi spośród sławnych śpie
waków współpracowało się najlepiej?
- Od początku mej kariery
często występowałam z Placido
Domingo. W różnych krajach
wykonywaliśmy wspólnie ,,Toskę"

i „Aidę", nasz występ w
MET transmitowany był za pośrednictwem radia na całą Amerykę.
Szybko zaprzyjaźnili-

zajmują się pani
poszły w
ślady

- 'Młodsza córka,
Dorota,
kończy szkołę dramatyczną.
W
ramach zajęć występowała ostatnio w „Wegołej wdówce".
Starsza - Małgorzata - ukoń
czyła z wyróżnieniem
szkołę
handlu zagranicznego I bankowości i pracuje w
potężnym
banku nowojorskim.
Co lubi

pal\ł robić \V

do-

mu?
Przede wszystkim odpoczywab Dużo czytam, oglądam
telewizję (są aż 23 kanały), ale
także l'.!otuję i sprzątam
Mamy teraz nowy, wspaniale wyposażony dom
pod
Nowym
Jorkiem 4 sypialnie. salon itd.
Zajmuję się nadal urządzaniem.
-

Czy

tęskni

pani do

Łodzi?

- Tęsknię, bo tu są moje
korzenie I jakże cieszę się z
obecnej wizyty Nie myślałam
kiedyś, że to będzie
możliwe.
Główna w tym zasługa
dyr.
Pietrasa.
Dziękuję
jemu i
wszystkim. którzy mnie tak
serdecznie przyjęli.
- Gdyby przed kilkunastoma
laty nie wyje~hała pani do Nowego Jorku Jak mogłoby potoczyć się pa,ni życie?
Prawdopodobnie byłabym
w dalszym ciągu solistką łódz
kiej opery. może los rzuciłby
mnie do Warszawy. Dzieliła
bym radości i kłqpoty wszystkich polskich śpiewaków.
-

-

Czy

spełnione

- Czy zetknęła się pani na
wielkich scenach operowych z
polskimi śpiewakami?

czy

ma pani jakle§ nie
pragnienie?

- Tak, bardzo chciałabym
zaśpiewać w mediolańskiej La
Scali. Jakoś się do tej pory nie
złożyło.

Spiewałam
niemal
nawet na pustyni arabskiej o 12 w nocy, fortepian
dosłownie wniesiono na piasek.
Ale w La Scali dotąd nie. Opera ta nie jest już może tak
renomowana, jak kiedyś, ale
zaśpiewać tam „wypada".
Każdy solista tego pragnie, ja też.
Czy się jeszcze uda?.M
wszędzie,

- Jestem prekonany. Bar•
dzo dziękuję pani sa rozmowę.

Rozmawiał:

JANUSZ JANYST

Mówi: Matek Drewnowski
- Czy w Polsce łatwo Jest zrobić pianistyczną k:.rierę?
- W Polsee nie lubi się tego słowa, a na tych, którzy ją robi4
lub zrobili patrzy się podejrzliwie.
- O karierach polskich artystów na Zachodzie często decydu·
je przypadek i tak właśnie było w pana przypadku?
- Nie wierzę w przypadki, a moja kariera nie trwa od dzisiaj,
lecz od wielu lat Jest wypracowana.
- Przeczytałem jednak, że na Zachód wyjechał pan przypad•
kowo, bo Jako mąż żony skrzypaczki, która otrzymała kontrakt?
- Nie napisanó, że to ja skierowałem żonę na to przesłuchanie,
na którym jej akompaniowałem.
- Wkrótce i pan zaczął pracować we Włoszech. Jak wypadła
konfrontacja własnych umiejętności z tym co tam pan obserwQwal?
- Stwierdziłem, że nie wypadam źle i owa konfrontacja, której się obawiałem, wcale nie jest taka strasma.
- Wyjechaliście w okresie stanu wojennego, · a więc zapewne
towarzyszyła wam niepewność co będzie dalej?
- Ta niepewność towarzyszy mi do dzisiaj. Brakuje fortepianu,
1ala jest w rem-0ncie i nie ma gdz.ie nagrać płyty. Nie mówią4
już o sprawach bytowych. Moje uczucie niepewn-0ści pracy w
Polsce potęguje się ilekroć tu przyjeżdżam.
- We Włoszech musiał pan zaczynać od zeraT
- Tak, po roku p0bytu miałem tam tylko dwa koncerty.
- Pewnie dlatego, że nie miał pan impresaria?
- Przez kilka lat nie miałem.
- A teraz?
- Mam trzech impresariów: we Włoszech, RFN i w PO'lsee,
gdzie moim impresariem jest firma POLTEL.
- Yest pan jednym z odkryć wielkiego dyrygenta Leonarda Bernsteina. cey nadal współpracujecie z sobą?
- Owszem. ale bardi:iej na gruncie towarzyskim, np. niedawno
by~śmy razem na wielkim przy jęciu wydanym
w Rzymie na
czesć słynnego gwiazdora Michaela Jacksona.
- Jakie wrażenie zrobił aa panu ld~I rockowy?
- Ot młody ekseenkyczny człowiek, który śpiewa i tańczy.
- Na przyjęciu była także Sophia Loren?
- Do tej pory znałem ją jedynie z ekranu, teaaz mogłem na
nią patrzeć z bliska.
- Gdzie toncer&uje pan na łwiecleT
- Występowałem jak dotąd w całej Europie oraz w Stanach
Zjedn-0czo.nych.
- A w kraJu?
- Czekam na ot-warcie Fiilharmonii Narrodowej.
- Szczególnie dużo czasu I uwagi poświęca pan nagraniom płytowym?
- Nagrania są dokumentem, który pozo.staje po pianiście. Moje
płyty wychodzą obecnie na całym świecie i uważam, że jest to
m-0ja najlepsza wizytówka i reklama.
- Obecnie przebywa pan w Warszawie, czy dokona pan nowycla
nagrań płytowych?

- W sumie nagrałem w Polsce 10 płyt, z czego na wydanie
od kilku lat czeka 7 innych. Mówi to samo za siebie. Ale ja si~
nie zrażam i nagrywam dalej. Właśnie ukazała się moja płyta
compactowa. Teraz nagrywam wa.Jce dla „Ton.pressu". Na, Za.oho•
dzie głównie nagrywam dla firmy „Frequenz".
- Ile czasu poświęca pan rodzinie!
- Do Polski przyjechałem z rodziną, która rozjechała się na
wakacje. Jestem w domu Sart} skoncentrowany na przygotowa~
niach d-0 nagrań.
- Właściwie ma pan dwa domy: w Warszawie i w San Remo?
- W Warszawie mieszkam u mamy, w San Remo zajmuję drugie piętro dużej willi z ogrodem, oddalonej od kurortu. Nie lubię
ruchu turystycznego, tego nieustannego przemijania twuzy na
jeden raz.
- Jeste§cle • łonll na kontraktach!
- Tak, mamy polskie paszporty, tona jest skrzypaczką w
miejscowej orkiestrze.
- Jak daleko sięga... pana plan:rT
Są ooukładane na plę~ lat.
:- HobbyT
- Lubię natur,, apaceq po lesie, przebywani• w ogrodzie.
- A bardziej czynny wypoczynek?
- Gram w teni1la f jetd!ę na rowerze.
- I to właśnie utrzymuje pana w tak makomlteJ kond1cJit
- Tak, bo pianista musi być w dobrej formie, jego praca jeał
wyczerpująca psychicznie ł fizycznie.
·
- Osiunął pan w tyciu duło, c11e10 jeszcze chclałbJ 1pr6bować!

- Będę prowadził we Włoszech kw'1 ml.strzowsld, eo stanowi
dla mnie przygodę i dużą zmianę.

Rozmawiał:

BOHDAN GADOMSKI

•

ODGŁOSY

T

W1'ESl..MV KAZANECKI

KsiąiJki 1,ora Newerlego ,,Zosta·
Io z uczty bogów" n ie waham się
nazwać wydarzeniem nie tylko literaokim. Dojrzewała długo - w
zamyśle
autorskLm, w realizacii.
w cyklu wrciawniczym. Jej wyjąt
kowość
- nie tylko w naszej
Ska.li - wymacza pasja szczeroś
ci. ATChai1X7Wana metafora, użyta
jako tytuł. .zaczerpnięta została z
położonego lalko
motto wiersza
Fiodora Tiutezewa:

Wiersz

na czarną godzinQ
O Polace mówiąc nie przemilcz.aj imienia

On.a gawiedzią jest wokół 1zafotu
i kat jej pracownikiem.
Kolczyki złote w im:ach Atlantyku

Europ1.

kołyszą się.

SwJecidełka

ledwie

zza oceanu na piersiach słodkiej

elaywają

jej

Francji.

nagość;

.podnieca ją szorstka grzywa brytyjskie.go lwa.
Nie przysięgała nigdy miłości.
Jej zdrady zdarzały się tylko w wyobrdnl
zazdrosnego ludu nad Wisłą.
Nie chciała umierać za Gdańsk.
Lecz nie oddała tycia także za swój Paryż.
Nie przYl'ięgała miłości Paryżowi!
Jakże więc miałby prawo lżyć ją
l poniżać.
Twoja siostra Europa
s najeźdźeami pod rękę od wieków spaceruje,
wdzięczy 1ię do zwycięzców.
A ty jej ezepczesz czule o honorze?
A ty jej przypomin88z Ojca $r6dziemnego imię?
Na ręce spójrz Europie!
Barbarzyńca z Szeksptra:
1r1i1o~nik teatralnych gestów,
wynalazca §mierci jasnej jak ostrze lasera;
dywizje 1we jak szpony zaci$kał na szył
Warszawy;

SESJA NAUKOWA, WYSTAWY,
PREMIERY,PRZiEGLĄDY

•

Sto lat stałej sceny
„6 października 1988 roku jest ważną datą w hi-

storii teatru łódzkiego - pisała w lipcu na naszych łamach doc. dr hab. Anna Kuligowska. ~
Minie wówczas 100 lat od powstania stałej sceny
.polskiej w Łodzi. Wprawdzie pierwsza kompania
aktorska przybyła tutaj już w roku 1844,
ale
przez następne kilkadziesiąt lat Łódż nie posiadała
teatru stałego (..•). W roku 1877 został wzniesiony pierwszy murowany gmach teatralny w Łodzi
- „Victoria" (d9 niedawna znajdowało się w tym
miejscu kino „Polonia"), ale do utworzenia stałej sceny polskiej doszło dopiero w r. 1888. Jej
twórcą był Lucjan Kościelecki recenzent i felietonista „Dziennika Łódzkiego"...
W ten piękny, stuletni dorobek sceny polskiej
w Łodzi, swój znaczący wkład wnieśli tak wybitni twórcy, jak: Aleksander Zelwerowicz, Andrzej
Mielewski, Bolesław Leśmian, Arnold
Szyfman,
Karol Adwentowicz, Stanisława
Wysocka, Leon
Schiller, nie mówiąc już o powojennych wielkich
ludziach teatru - Feliksie Żukowskim, Stanisła
wie Łapińskim, Janie Maclejdwskim czy Bogdanie
Hussakowskim.
Okazją do ukazania znaczenia tego wielkiego wydarzenia zarówno w życiu miasta jak i kraju, bę
dą uroc~ystości jubileuszowe, jakie odbędą się 'POczą wszy od 5 października br. Rozpocznie je dwudniowa sesja naukowa z następującymi tematami:
„Wielcy dyrektorzy scen łódzkich:'. "Wielcy ~kt?
rzy na scenach łódzkich", „Wielkie przedstawienia.
w teatrze łódzkim" i wreszcie „Publicznośó teatrl\lna". Uroczystą sesję poprzedzi ~twa~cie . wystawy okolicznościowej w Muzeum Historii Miasta
Łodzi pt. „Łódź teatralna 1888 - 1988".
Program obchodów stulecia stałej sceny pr~e
widuje również przegląd filmów krótkometrazowych „Łódź artystyczna w ~Umie", premiery na
małej i dużej scenie Teatru 1m. S. Jaracza, i.:irzegląd repertuaru polskiego, 'Przegląd spektakli zarejestrowanych 'Przez Telewizję.
Uroczystościo;r:n patronuje Komitet Honorowy, w
skład którego weszli: prof. Aleksander Krawczuk
- minister kultury ł sztuki, Jarosław Pietrzyk
_ prezydent m. Łodzi, Jó~eł Nie~iadomski
prezes Towarzystwa Przyjaciół ·Łodzi, Henryk Kluba - rektor PWSFTviT. prof. prof. Zbigniew Ra.szewski i Bohdan Korzeniewski, Kazimierz Dejmek
_ dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, prot
.Jadwiga Chojna.eka, Kazimierz Iwiński - prezes
Oddz. ZASP i Sabina Nowicka. - dyrektor Teatru
im. S. Jaracza w Łodzi.

M. Z.
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Srozęśliwy, kto ogląd.at świat
W chw•i lach przemiany i przełomu:

Kwestia s
Bogowie go do swego domu
Wezwali. by do uczty z n imi siad ł.
(prze•klad .J. Tuwima)
To iksiąż'ka, którą powinien p rzeczytać właściwie każ d y .
z w łasz.
cz.a zaś ten. kto
pogub ił sie w

naszej
obechei
rzeczY'N ist ośc i.
Wraz z jej leoktura uzy;k ui emy
bowiem perspektY"We zdarzeń i
postaw. również
negatywnych.
rzecz prosta, które trwale legły u
źródeł wielu współczesnych zjawisk.
Igior Newerly pisze wprawdzie o
czas.ach odległych. ale są to po
prawdzie czasy. w których u'ksz.taJtowało się oblicze
dwudziestego
stulecia. Znaczenie ksiąilki „Zostało z uczty bogów" 'Polega
przede
wszystkim na tvm.
iż roz<praw ia
się
ona z mitami i dogmatami.
kJtórym! posługiwano sie przez całe dziesięciolecia w z góry u'stalony - apologetyczny, sposób.
Przemawiał tak i Newerly. Również jruko pisairz. a.utor
choćby
„Pamiątki z Celulozy",
wiel-oletniej lektury szkomeJ. Ale w końcu
niekoniecznie mus~my o tym pamiętać. kiedy czytamy .. Zostało z
uczty bogów".
Tym bardziej. iż
Newerly o stalini=ie wspomina
jedynie na zasadzie dygresii. lw i ą
część tekistu poświęcając
burzliwym dziejom rew-olucji rosy jskiej
i pierwszym siedmiu pa.i:>aździemi
kowym latom. to iest do momentu.
kiedy przez zieloną granice dotarł

eto Polski. Trochę to wszysfl1oo dziwne. Igor Newerly - polsiki 'Pisarz
z mieszanego czesko-rosyjskiego
rodu, dał w języku. ktbrym ledwo
posługiwał
sie prze<kraczaiac graniczna rzeokę Horyń. ksią7Jkę. iaka
pojawić by się
mogł.a (powinna ?l
w wielu innych
Językach.
Dał

ksi11i!kę k-onkontulącą młodzieńczv
ideał
„upojnego szcześcia" spraw iedliwości społecznej iz p0ezatka-

mi realnego socjalizmu. Nawet nie
był pewien. czy sie ona
ukaże.
Oto znamienna
dygresja, ujawni,a,j ąca
wewnętrzną walkę. soór

swoi:st!l kironik!l sprzeczn00cl, 1asiedliskiem pozostaje człowiek
i tworzona przezeń historia. Patrtz:ąc
na P'r zemian z zachrtem i przerażeniem na potężne żarna dzieiów
obracające w proch przeszłość (nie
tylko z jej złymi
stronami, ale
rów•nież i pozytyWnym dorobkiem)
bohater powieści przebył drogę
długą: od zachwytu
do zwątpie
nia. od wyuczenia się na pamieć
„Elementarza komunj.zmu" Bucharina do wiezienia GPU. TowarzYS'LY tej drodze w iec2llle zdziwienie.
nieustanne uczenie sie świata i ludzi: od dziecięcego
kontaktu
z
.następcą
rosyjskiego tronu. poprzez zaskoczenie, że .. ni stad ni
zowąd', w nieprzewidzianym przez
historie czasie i miejscu. a więc
~ich

poniekąd
zupełnie

nieprawidłowo,

powstał

in.ny. nie znany dotad
ustrój". aź po czas
spędzony w
hitlerowskich obozach kioncentrapisarza z samym sobą i nie do cyjnych.
ko1'lca udane próby przezwYcieże
Iluż pokoleniom
w mawiano. że
nia zahamowań: „Nie pisałem dwa
to spiżow y
monument:
b.a.
Depresja ery inna chandra historia
jednoli•
t
y.
przytłaczaj acv . Newerly
i ostateczn ie coraz mniej nadziei.
przywraca
historii
wym
iar lud:ziki.
ż e to si ę uk aże w druku („.). T en
wzniA>sły i
przerwany wątek o naszych wy- a więc niejednality :
tragiczny zarazem, gdzie nieboob ra żenia c h i oczekiwania.eh przytycznym zamiarom tow a rzyszą nieszłośd niech zostanie ia~ iest w
kra inie milcz.enia. oo to nieważ doskonałości i wady ca~k iem przYzi;mne (oto przykłado wo
narrane, co sie tam śniło
pięknego.
tor okradziony zostaje 'Przez wsoół
przebudzenie było sllraszne".
wyznawców idei poszechnego braNie wietrz.my ied'Dak
sensacji terstwa i roZl)acza nie tyle z potam. gdzie jej nie ma. Nie podej- wodu strat materialnych. co pła
r zewaj my Igora Newerlego o łatwe cze nad ludzkią ułomnością). Pouogólnienia. Rozliczył sie on bo- padam w ton emocjonalny. ale
wiem
nade wszystko z własna przecież książki Newerlel!o bez
czytać się nie da.
Jak
młodością.
górną
i chmumą. z emocji
kiedy
własną wiarą i towarzyszącymi iei zwykle zres:z.tą w sytuacji.
literat.urze
udaje
się
przybliżyć
rozczarowaniami. z własnym suw swej
niejednolitości
mieniem. „Zostało z uczty bogów" głęboką
to typowy utwór konfesyjny. od- prawdę o człowieku. I t:vl'ko sma<k.
miana powieści o formowaniu sie który pozostał z uczty bog&w. zmuosobowości
(zwana z niemiecka sza do refleks.ii. czy była to uczta
Bildungsromanl czy też odmiana Lukullusa, czy też uczta Baltazapowieści
„rozwojowej" (Entwic'k- ra.
lungsroman) . ukazująca
krystalizowanie się postaVl(y życiowej nar- TADEUSZ
ratora w ogarniętej wrzeciem rewolucyjne.i i porewoJ.ucyjnei Rosi!. BLAżEJ·EWSKI
Rzecz pierwsza i najważniejsza w
tej kosią.żce, rzecz. która nieodmiennie przY'kuwa uwagę cz:rtelnrka to precyzyjnie uchwycone konIgor Newerly, „Zostało s uczty
trasty i kanfliikty w wymiarze z.arówn-o jednostkowym. jak i spo- bogów", Czytelnik, Wa.rsza wa 1988,
łe cznym. Mamy do czvnienia ze cena zł 850.-

Mielę w sobie wrześniowe wystawy
i jakoś
smaku nie mogę si ę doszukać. Wprawdzie na ogół podobało mi się to, co na tych wv'
1
pokazano„. Bo i Bronisława. Kierzkowskiego obrazy fakturowe z lat 1984 - 1987 w Galerii Bałi&\:
kiej i malarstwo Jerzego Murawskiego, którą to
wystawą w Ośrodku Propagandy Sztuki dyrektor
BWA Bernard Kepler otworzył nowy sezon: wart
też jest. za Galerią 86, odnotow.11nia eksperyment
wspólnego malowania. czego rezultat zademonstrowali w tejże galerii Olaf Marxfeld i Zygmunt
Kędzia; nie powiem również, że z przykrością o-

A w galeriach
po .staremu
glądałam pokazy urządzone w Muzeum Hiswrii
Łodzi. Odwatna, bo nie ukrywająca sła
bości, ale i )>ełna wzlotów prezentacja dorobku ło

Miasta

dzianina Witolda Warzywody, ceramika artystów
z różnych stron świata wykonana w Międzynaro
dowym Centrum Ceramicznym w Kecskemet na
Węgrzech, jak też i współczesna sztuka dunska.
Na wszystkich tych wystawach znajdowałam
prace, które nie tylko cieszyły oko. także rozbudzały wyobraźnię, wywoływały emocje. skłaniałv
do przemyśleń. 'V sumie jednak, na tle rosnącej
temperatury życia artystycznego, zdaje mi się to
jakieś letnie, za bardzo w starym stylu.
Najlepiej układały mi się w tym kompozycje
Bronisława Kierzkowskiego. Artysta ten zadebiutował w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, wtedy też zwrócił uwagę krytyków własną odpowiedzią na wyraźny w sztuce światowej nurt strukturalizmu, któremu pozóstał na swój
sposób
wierny do dziś, a to przez, co jakiś czas, do nie&:o powroty, bardziej, lub mniej bliskie temu, co

fi

powstawało na
sześćdziesiątych.

twierdzenie.

że

przełomie lat pięćdziesiątych
i
Można
by więc
zaryzykować
już klasyka polskiej
sztuki
skoro klasy}!:a, to musi się czuć

to

współczesnej, a
dobrze w klasycznych - niestety w tym przypadku znaczy to równ1eż nieco
skostniałych formach ekspozycji.
Prezentacja dokonań znanych i uznanych jest
potrzebna i nie o to ma]ll pretensje
do tych,
którzy zawiadują łódzkimi galeriami. Brakuje mi
wyraźnej reakcji na to. co dzieje się
w sztuce
najmłodszego pokolenia twórców. Wyczuwa
się,
że warunki dyktuje tu malarstwo bardzo zresztą
szeroko rozumiane. W Łodzi poznajemy je jednak
bardzie; z obrzeży niż z nurtów głównych.
To wcale nie oznacza, że oczekuję prezentacji
na miarę Arsenalu '88, czy bardzo dobre.i wystawy „$wieżo malowane" w warszawskiej Zachęcie.
Oba te 'P<>kazy dowiodły, 'i.e dzi.ś \est ważne ni.e
tylko jakie dzieła z.naidujemy na. wystawach ~ecz
także i to, że sama wystawa iest wydarzeniem
artystycznym jakby trochę niezależnie od tego,
co na niej zostaje pokazane.
Jak na razie zauważa to przede wszystkim Galeria Wschodnia i trochę Galeria 86. odbijają się
jednak kreowane tam wydarzenia ~łównii:; ~ śro
dowisku samych twórców, a chodzi przec1ez o to,
żeby wyjść poza ten krąg. A że jest po
temu
artystyczny potencjał, świadczy poplenerowa wystawa w Ośrodku Propagandy SLtuki. którą pamiętamy
jeszcze
sprzed
wakacji.
Uważam, że możliwości łodzian nie ustępują temu. co
pokazano w Zachęcie, ani tym bardziej w Hali
Gwardii. Nie ustępują zarówno w sensie intelektualnym jak i emocjonalnym, chociaż ma ta twórczość swoje odrębne oblicze (zapewne dlatego była nieobecna w Zachęcie i nielicznie ujawniła się
na Arsenale '88) i koniecznie trzeba je łódz.kiej
publiczności uiawnić.

KRYSTYNA
NAMYSWWSKA

•

„Nazywa się ich Nowymi Barbarzyńcami,
opalonymi ho·rdami. Przyrównuje d-0 szarań
czy". O kimże to tak sympatyc:zmie wyraża się
szwajcarski profesor Jost Krippendorf, zajmujący się sprawami wypoczynku i rekreacji?
A o

kimże

innym, jak nie o turystach!

Co za kretyńskd paradoks: przywożą oni
worki pieniędr;y, są podstawą egzystencji bardzo, bardzo wielu ludzi na wielu obszarach
kuli ziemskiej; wiele państw czerpie z ich pobytu poważne, liczące się w budżetach rządo
wych, zyski - ale też dewastują oni w sposób straszliwy naturę, zabytki sztuki i pomniki kultury„. Nie chodzi tu oczywiście o indywidualnych turystów - problem leży 1w turystyce masowej.

To błędne kolo. Z jednej strony zniszczenie,
z drugiej dewizy, których łakną wszyscy
jak ka:nie dżd'żu, pod każdą szerokością geograficzną bez wyjątku.
„Turystyka staje się tym większą plagą mówi Jacques Cousteau (jego serial „Odyseja
-Cousteau" oglądamy właśnie w Tv) żs
urlopowicze poszukują nieustannie coraz to
nowych, dziewiczych jeszcze miejsc. Dewastowan.i e najbardziej nawet niecfostępnych zakąt
ków, aile też zabytków i innych miejsc, b.'tó„e
„wypada obejrzeć",
zaśmiecanie
środowiska
naturalnego, ale także zaśmiecanie tradycji" - to zjawiska nagminne. Sięga to niekiedy samych szczytów. Schroniska wysokogórskie, położone z dala od szos i autostrad,
nigdy nie musiały się obawia6 najazdu tłu
mów. Każdy, kto się w nich zatrzymał czuł
się współgospodarzem. Dziś nawet wysokogórskie szlaki przeobraziły się w wydeptane ście
żki. Wszystko się zmieniło w tych górskich
szalasa.c_h, . gdzie tradycja wymagała, zeby rozostawic Je uprzątnięte i z zapasem drewna
dla tych, co przyjdą jako następni. Wszystkie
nie pilnowane domy, nawet szalasy pasterskie
są dziś w opłakanym stanie. W niektórych
zerwano nawet podłogi na podpałkę - opowiada syn przewodnika z Gavame.
A jak zaś\vinili szczyty Himalajów ar:vstQkraci sportu - himala1ści? Przecież specjalna
ekspedycja musiała tam pójść I zebrać cały
ten śmietnik, jak u nas harcerze w Tatrach
w Parku Narodowym„.
'

A żeglarze? Ten szlachetny, piękny sport t~ dopiero plaga. Tysiące, setki tysięcy jachto~ wyrzuca d~ mórz i oceanów wsz.vstkie
mozliwe gów.na z odpadki, ws:r.elk:ie śWiństwo
jakie tylko człowiek wytwana„.

'

Z raportu przedstawionego amerykańskiemu
Kongresowi: „Codziennie wyrzuea się za burtę 650 tys. naczyń plastikowych. Każdego roku. na całym świecie gi?llie milion ptaków morskich oraz 100 tys. fok i wielorybów, z powodu otlpadków wyrzucanych do morza". Nie
dość na tym. Ciągnięte po dnach mórz kotwice .niszczą także środowisko koralowce f
roślm~ość; ul~gają zagładzie mikrokosmosy
ekologiczne. Niby drobiazgi, ale jakże groźne
przez swoją masowość„.

Oprócz tych..„górali" i „marynarzy'', którzy
da:wno , zatr~c11I ~cz~c:ie wszelkiej odpowie~z1~lnosd, nie pos1adaJą żadnej kultury wsn0lzycia z i:atur~ .- pojawiła się jeszeze jedna
plaga, mianowicie zmotoryzowane pojazdy terenowe,. ułatwi~jące „konsumowanie" pięknej
natury 1 wspaniałych zabytków„.
Wystarczy chyba tego?

ANDRZEJ GRUN

7iR~~t'.~t~l_f:~ju·tze., ś~iata . •. Z kraju i ze $'wiat~- ~-,z.~'. kraJuJ~ze świata• zkraju i-ze świata -, ~~;;~:·~~
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PIOTR PARANDOWSKI
O OJCU

1!11s. S!awomir

8

ODGŁOSY

l:.uczyński

Piotr Parandowski jest archeologiem i filmowcem, autorem
filmu o swoim wielkim ojcu Janie Parandowskim. W
wywiad zie dla „Anteny" powiedział:
„.„W postawie Ojca nie było byna jmniej potępienia naszych czasów. Przecież sam _swoim ży
ciem objął aż trzy najnowsze epoki: koniec wieku XIX zamykaj ą cego się w 1914 r„ potem
ok res międzywojenny wraz z
wojną i czasy powojenne. Ojciec określił kiedyś swoją postawę co można by uznać za
credo
w której dominuje
wiara w człowieka, w jego zdolność do odradzania siebie i wartości trwałych, głoszonych przez
antyk w tak klarownej postaci. I dlatego n ie obawiał się
tak bardzo o człowieka współ
czesnego„.
Ojciec często przeciwstawiał
rozum rozsądkowi,
kltóry
nazywał rozumem
bez
skrz y deł... Ojciec s t warzał w domu pewie n nastrój, który był
połąc zen i e m skupie ni a, serdeczności i humoru. I to odczuwali przede wszystk im członkowie
rodziny. Tak też chciałem go
przedstawi ć w film ie„. Widz nie
znajdzie tam ani biografii, ani
testamentu.
Chciałem
ukazać
Jego stosunek do ~wiata,
do
h\·ór ców „. Ojciec na ogół nie

zabierał
głosu w
publicznych
sprawaeh, nie wygłaszał opinii,
zwłaszcza w sprawach
doraź
nych. Często więc uważany był
za człowieka dalekiego od polityki. Swój stosunek do zdarzeń
wyrażał
pTZede wszystkim w
postępowaniu, tak w kręgu prywatnym, jak i publicznie. Cechowała Go szczególna powścią
gliwość i ostroWość w osądza
niu bieżących wydarzeń„.".

KSIĄŻKA O
ANNIE GERMAN
Nakładem moskiewskiego w ydawnictwa „IS>kusstwo" ukazała
się książka
Aleksandra Zigariewa pt. „Anna German". Autor przedstawia w niej drogę
aTtystyczną
naszej piosenkarki,
która - jak wiemy - urodziła się w Związku Radzieckim,
tam spędziła wraz ze swoimi bliskimi niezwykle trudne lata
d~ieciństwa i tam także święto
wała dni swojego największego
triumfu.
W Związku Radzieckim miała rzeczywiście liczne
rzesze swoich wielbicieli.

K. K!IESLOWSKI
LAIUREATEJ."\1
Ustanowioną po raz pierwszy
spółkę „ł'Um Polski" nagrGdę dla twórcy najlepiej sprze-

przez

'

,l

„

dającego się filmu polskiego za

Krzysztof Kie- ś~e "'.' dniach od 8 do 16 paź
„Przypadek" dziernika, organizowany jest w
(nb. który przeleżał się jakiś „Hybrydach" czwarty już Warczas na pół'kach, nim trafił na szawski '!Ydzień Filmowy, w raekrany kin). Za sprzedaż tego mac~ ktorego warszawscy kinofilmu uzyskano dotychczas po- m5 an: bi;dą mogli obejrz€ć ponad
O fąmow z 20 krajów świata.
nad 64 mln zł.
Następnymi dobrze sprzedają W ~ększości będą to spotkania
cymi się pozycjami filmowymi z naJnowszymi filmami reżyse
już
za granicą są: „Matka Kr616w" rów,_ ~tórzy prezentowali
Janusza Zaorskiego
(ten film s~oJe filmy w „Hybrydach". Gobędzie reżyser
także poleżał na półkach jakiś ś~iem tygodnia
czas) oraz „Krótki film o zabi- filmu „Okupacja w 26 obrazach"
Zafranowic z Jugosła
janiu" Krzysztofa Kieślowskiego, Lordan
wii.
nagrodzony na tegoiroeznym feA: •w?ją drogą ciekawe, te
stiwalu w Cannes.
takie. miasto jak Łódź, szczycą
ce się .szkołą filmową, nie jest
CZY NIE MOŻNA BY
w starue. doczekać się podobnej,
i o tak!m rozmachu, imprezy.
UNAS?
~zkoła filmowa z pewnością poŁódzcy kinomani z zazdrością siada dostatecznie rozległe konprzyglądają się poczynaniom Ro- takty ze światem filmu ..•
mana Gutka z warszawskiego
DKF „Hybrydy",
który drogą
wielu żmudnych i zapobiegli- G. GREE!NE O ZSRR
wych poczynań zdolny jest sprowadzać nie . tyhko interesujące
„W latach pięćdziesląty<:h i aż
pozycje filmowe do swojego klu- do początku lat sześćdziesiątych
bu,
lecz ró~ież wybitnych zwykłem raz w roku jeździć do
twórców światowego kina, że Związku Radzieckiego pisz&
przypomnimy goszczenie w Klu- Graha·m Greene w „La Stambie „Hybrydy'' Bertolucciego z pa". - Jeździłem do Moskwy I
.,ostatnim cesarzem". Najcieka- do Leningradu, i ostro kłóciłem
wsze pozycje pozyskuje pan Ro- się z Rosjanami z powodu przeman Gutek bezpośrednio z am- trzymywania w więzieni u Daniebasad, instytutów kultury, a tak- la i Siniawskiego. Powiedziałem,
że i bezpośrednio od producen- że nie chcę, by tłumaczono
i
tów. Na tej też zasadzie, wła- wydawano w Związku Radziecgranicą otrzymał

ślo~vski

za

film
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Koncert
gwiazd?
w ydarzeniem przewidzianego na 24
Teatrze Wielkim „Koncertu gwiazd
Festiwalu Krynickiego" miał być udział solistki
Metropolitan Opera, Teresy Wojtaszek-Kubiak.
Miał być i był. Kończąca właśnie pobyt w rodzinnym mieście światowej sławy artystka nie
swych
popis
zawiodła łodzian uświetniając
szczególmłodych kolegów arią Halki oraz nie w jej interpretacji pięknie brzmiącą
przeznaczenia".
arią Donny Leonory • ,,Mocy
Do spodziewanych bisów nie doszło, gdyż prowadzący konferansjerkę szybko wieczór zamk-

ste odkrywanie myślowej zawartości utworu. Gozabiegami
dzę się jednak z najdowoln!ejszym!
kompilacyjnymi, jeśli czynione są jawnie. nie dezorientując widza, i w zamyśle wzbogacenia dialog·u ze społeczeństwem o sprawach godnych uwagi.
Najnows~ premiera w „Jaraczu" nosi tytuł jednej z dawniejszych sztuk belgijskiego dramaturga, Flamanda p iszącego p0 francusku. Michela de
Ghelderode, autora znanego u nas m.in. z g łoś
nego przed laty i znakomitego łódzkiego przed-

PREMI·E!RA W TEA.T RZE S. JARACZA
"i'

Z tą konferansjerką to w ogóle h istoria osobna. Wszyscy oczekiwali zapow iadanego na
afiszu Bogusława Kaczyńskiego. Niestety, ów
popularny prezenter nie przybył, ponoć zacho„awarował. · Dyr. Pietras zaangażował więc
ryjnie" młodego, zdolnego skądinąd publicy stę
Tomasza Raczka. Twierd~, że Raczek nie powinien engagement przyjąć i to z dwu powodów: po pierwsze - nie miał nic do powiedz.,nia na temat muzyki i wokalistów (mimo iż
jak:Oby był na festiwalu w Krynicy), po drugie - nie posiadał odpowiedniego stroju i na
scenę wkroczył w sfatygowanych dżinsach. W
óstatnim czasie trzy razy miałem okazję oglą
konferansjera.
dać Raczka w Łodzi w roli
Przed wakaclami, kiedy zapowiadał recital Agnieszki Fatygi w piwnicy CIK, a potem spektakl „Wesela Figara" w TW („Głos Robotniczy"
- maturzystom) i wreszcie teraz. I trzy razy
czas
1łuchałem tych samych, zapełniających
koszuli
anegdot: o niewidomym żebraku, o
(którą, notabene, należałoby raczej „wkładać" a
nie „ubierać")„. Oj, groźną doprawdy powiał-0
.
chałturą.
Liezba gwiazd w ramach rzeczonego koncertu ograniczyła się do jednej, wYmienionej na
wstępie. Tym niemniej „uprawnienia repertuarowe" były jednakowe. Podobnie jak Teresa
Wojtaszek-Kubiak, również kaidy z siedmiorga młodych wokalistów, nagrodzonych lub tylmiał
ko wyróżnionych przez krynickie jury,
możność wykonania dwóch arii z towarzyszeniem orkiestry TW pod zmieniającymi się batutami Andreasa Ka.echa i Aleksandra Tracza.
bardzo
Reprezentowali ci wokaliści poziom
raczkowania
zaledwie
od
zróżnicowany (przepraszam za to słowo w dzisiejszym kontekście) w trudnej sztuce operowego śpiewu,
po kunszt rzeczywiście profesjonalny. To zróż
nicowanie umiejętności wynikało m. in. z faktu, że pośród zatrudni.onych już w muzycznych teatrach solistów stanęła np. ,,nie oszlifowana" jeszcze głosowo studentka II roku AM.
potraktowali
Skoro ją organizatorzy imprezy
w
śpiewali
jako gwiazdę, to ciekawe, jak
Kry•icy ci nie wyróżnieni?
Wymienię teraz najlepszych troje z koncertu. Zdobywca festiwalowego Grand Prix, Adam
Kruszewski, zaśpiewał swym dźwięcznym, w
pełni dojrzałym barytonem arie Miecznika ze
,.Strasznego dworu" i Posy z „Don Carlosa".
Sopranistka Eugenia Rezler (II nagroda) odtworzyła arię Rozyny z ,,Cyrulika sewilskiego"
I Cherubina z „Wesela Figara". Nie jest to głos
zbyt silny i całkowicie wyrównany barwowo,
ale zdradzający naprawdę dużą kulturę muzyczną i techniczną precyzję. Aria Rozyny stanowiła jedyny b is wieczoru (szkoda, że akurat
sporo „nieporządku" zawierał akompaniament
orkiestry). Duże i zasłużone brawa za pełną
arH Don
blasku, emocjonalną interpretację
Josego z „Carmen" oraz Canio z opery „Pajace"
zebrał laureat III miejsca i nagrody publiczSylwester Kostecki z łódz
ności w Krynicy kiego TW. Gdyby jeszcze tenorowi uóało się
pozbyć delikatnego przydźwtęku„. Szczególnie,
że ma szanse być gwiazdą prawdziwą.

JANUSZ JANYST
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ostrożność.

Ostrożność

. „, ·. '

:.
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po d zi w i ać trzeba n a p1ęi:Hl emocjonalne, jak-ie potr afił wzbudzać w sobie MARIUSZ WOJCIECH()..
WSKI, jako miota ny obsesjami, perfidny w okru~
c1eństwle Król, z uznaniem też należy się odnieść

stawienia „Czerwonej magii". Oryginalny to twóruroki
.:a, uwrażliwiony na swoiste wartości , i
flandryjskiej kultury średniowiecza, w kotórej kliPetera
malarstwo
niegdyś
się
ukształtowało
macie
Breughela.
Otóż; nasz premierowy „Eskurial", którego tekł>t
literacki dostarcza materiału scendcznego na nie
więcej z pewnością niż trzy kwadranse, uzupeł
niony został fragmentami innych sztuk tegoż auna zasadzie jednak całkowitego kamuflatora,
zu. Po prologu, star\owiącym jakby taniec śmier
ci, z udziałem wszystkich dramatis personae, akod przeniesioneJ
cja przedstawienia zaczyna się
wiernie piątej sceny sztuki „Kram Karoliny", w
której. występują (wśród innych postaci) Kolombina, Pierrot i Arlekin, a ściślej mówiąc wędro
wni aktorzy, którzy w swym długim życiu wcielali się w postaci komedii dell'arte i szukają teraz
spokojnej przystani na resztę swoich dni. Tak
W tekście
więc doczepiono ich do „Eskurialu''.
jednak dają się słyszeć wstawki, których w obu
zapozyczolecz
ma,
nie
wymienionych sztufitach
no je, wraz z górującą w tle szubienicą, z farsy
,,Sroka na szubienicy", gdzie znów wypowiadaja
je całkiem inn'!! postacie. Dotyczy to kwestii o
niezmiennej naturze władzy i o funkcji terroru,
zresztą w formie sentencji i aforyzmów, co ma
wymr>wy
przedstawieniu
zapewne przydawać
ponadczasowej.

•

A

- Zgodnie z rozpowszechnionymi tak:k i u nas poglądami estetycznymi, muzyka sta.nowi przeka.z
jako kobieta
uczuć. Czy pani a zarazem mu'Zyk i młoda kompo'Zytorka - zgadza się z tym .stanowiskiem?
- Ogóklie zgadzam się. Dodała
bym jednak, że uczucia są w mukoozyce przetworzone i malo
kretne. Muzyka to -przecież naibardziei abstrakcyjna ze sztuk.
- Zdaje się, te nieobce są pani
. Schopenhauera,
z~pat~ywania
UJlllUJącego cmocJe obecne w mu-

do · konsekwentnie poprowadzonej roli MARIUSZA
!!>ANITERNIKA, jako błazna S:i:a.leja., a rozegrana
między nimi scena wzajemnej „zamia•ny ról" wybija ła się ponad całość przedstawienia.
Pozostali. którym przypadły nie tak boga.te role: BOGU~fiŁ ANTCZAK, BOHDAN WROBL~W
SKI, EW A W'JCHROWSKA. ANDRZEJ WICHROWSKI, ANDRZEJ KIERC i PIOTR CYRWUS wyszli
ze swoich zadań obronną ręką.
Z tych wi ę c co najmniej trzech sztuk Ghelderode'a
powstała ' m iszkulancja nieprzejrzysta i ciężkostra
w:-ia, nadmiernie zresztą przegadana, a kto z winowajców przedstawienia powinien zadyndać na
nie
rzeczonej szubienicy, tego za żadne skarby
powiem. W każdym razie nie autorzy malowniczych kostiumów, sugestywnej muzyki czy skła
dtlej choreografii...

JERZY KWIECIŃSKI
Michel de Ghelderode: „Esk!urial". Przekład Zbigniew Stolarek Układ tekstu i rełyseria Katarzyna
Andrzej Pa.włowski, scenografia Przyjemska, muzyka - Piotr Hertel, choreografia
- Janina Niesobska. Premiera prasowa 25 września

88.
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miejętnooć

budowania formy. l\Iu we wnę.trzn ie
trzeba słyszeć
i potrafić rOiZplanować dramaturgicznie.
- Studia ukońC'ZYł& pani w Łi>
teorii muzyki a
dzi w zakresie
Brodopiero potem - u prof.
nisława Kazimierza Przybylskiego
- w dziedzinie kompozycji. Co jest
pani podstawowym kapitałem wyniesionym z kompozytorskich stu-

artystycznie dojrzeKompozytm
wa przecież <ilugo. Z muzyki XX
wieku najbliżsi są mi - Pendetwórczości),
(z I okresu
.rec1ki
Messiaen. S7lkoła Wiedeńska i z punk t u widzenia twórczości n•l a
dzieci - Prokofiew. Mój sposób
Pisan ia nie jest związany z systemem dur~moll. Szukam nowej
ekspresji odchodząc od tradycyjnej
ro.in. w
harmMiki i mełodyki.
diów?
utworach W()kalnych.
- Prof. Przybylsk i rozwi .iał te
- Jak łączy pani pisanie m1121yumiejętności. o których mówiłam ki z obowiązkami zawodowymi i
przed chwilą. Przyz;wyczaił mnie rodzinnymi?

:zy'kę

„Szukam nowej ekspresji„."
·,'

-

:

· .•

),
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rozmowa z JOLANTĄ

:-.

zyce v;\aśnie lako 'ka.ter;orie wyabstrahowane z życia. A skoro już
mówimy o uC'Zuciach przyobleczonych w kształty dźwiękowe: aby
utwór. nJe wystarskomponować
czy być choćby i najbardziej uczuciową ·niewiastą ...
Trak,to- Tu tkwi paradoks.
wanie muzyikl jaklo swoistego przekazu emocjonalnego nie umniejsza. rzecz jasna. roli oi>eracji czvsto intelekbualnych w procesie komponowania muzyki. Trzeba mieć
po prostu, oc!Jpowiednie rzemiosło
i opa·n owany warsztat.
- Które r; umiejętności warsdatowych uważa pani za naJwatniejs.ze?
- D-Okładną znajomość t-echniczinstTument6w.
możliwości
nych
kolorygtyc.zn• i uwyobraźni41

ludzie młodzi, kotrzydziestki, i obejmują funkcje przewodniczących i pierwszych sekretarzy w Nowosybirsku, w Tomsku, w rejonie IrTo
kucka l jeziora Bajkał.
wszystko wydało mi się bardzo

pojawiają się
ło

obiecujące.
że w Eu,ropie i w
Uważam,
Ameryce należałoby wyzbyć się
tej odrobiny podej.rzliwości, jaką zawsze okazujemy. Mówimy:
to „oszukaństwo", „makijaż". A
przeaież chodzi o coś więcej niż
położenie lakieru. To idzie bardziej w głąb. Ale czy Gorbaczowowi się uda? To już zupełnie inna kwestia„." .

NIEPOKÓJ
IDSZPANOW
W Hiszpanii z niepokojem obserwuje się zdominowanie tamtejszego rynku środków masowego przekazu przez telewi:iję.
Szacuje się, że spośród dziesię
ciu Hiszpanów, codziennie oglą
da telewizję i z tlliej głównie
aktualne wiadomości,
czerpie
krajowe i zagiraniczne - dziewięciu obywateli. Systematycznie
słucha programów radiowych pokraju,
dorosłej ludności
ł{)wa
natomiast tylko co trzeci Hiszpan jest codziennym czytelnikiem gazet.
Dominacja małego ekranu za
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MARKOWSKĄ-STĘPIEŃ.
do stoaowani.a przeirzys•~~'l i
mężabk• I
- Zanim zos:ałam
adekwatnego zapisu i uczulił na matka miałam Powa~ne trudno6ci
inspiracje pozamuzyczne.
z braku mieszkania.
wynikające
- Czyżby chodziło o tzw. pro- Ogromną ilość czasu
pochłaniała
~:· 1111owo.łć?
też praca nauczycielska w Liceum
- Zwolennknką programowości :\Iuzycznym Teraz jestem na urie.śli 'ooie macierzyńskim. zajmu.ie sie
Przynajmniej
nie jestem.
idzie o twórczość aidresowaną do dzieckiem I domem ale cz;as skurdorosłego słuchacza. bo dzieci zaw- czył sie jeszcze bardziej .
Pewni~
sze chętniej będą słuchały kiompo- wiele moich planów
muzycznych
naśladujących np. od,g!.o~v będę musiała odłożyć na ,,6źniej.
zycji
przyrody. Taka muzyka jest dla
nich bardziej komunikatywna. Ja
inspiracje pozamuzyczne pojmuie
jedynie jako bodziec,
- J&k n:itomiast wyglądaj~ ins- Rozmawiał:
piracje muzyczne - mam na myśli JANUSZ JANYST
którzy na pani~ od·
twórców.
też

•

działują?

- Tego,
.kora:ystam,

że

z pewnych wZOt"ów
wcale nie ukiryw.am.

z kraju ize świata •·Z-kraju.ize . świata • z„kraju i ~ze świata•

rozmówców z obydwu sbron Ostrożność ze względu na siebie,
ostrożność ze względu na nas.
Teraz czuje się, ie ludzie rozmawiają, mówią z zupełną swobodą. W domach prywatnych u
przyjaciół. Ta zmiana wywarła
na mnie głębokie wrażenie. Zanumer
Ligaczow,
prosił mnie
dwa w Biurze Politycznym; byliśmy razem przez około 10 dni,
przyjmowano mnle w sposób
bardzo sympatyczny.
ż.e przeUderzyło mnie to,
wodni czącyml rady i pierwszymi sekretarzami w miasta-eh są
ludzie młodzi. Pamiętam rozmojaką niPgdyś agent KGB
wę,
w Panamie - z moim
odbył przyjacielem generałem Omarem
powiedział on. że
Torrijosem;
w Związku Ra'lzie<'kim nie na.
stąplą zmi.an v dnprki u władzy
będą starzy ludzie. I oto nagle

'

.

.

•

. '

-: •

Szuhieniezne pomysły

nął.

ogromną

ją

dochodzącą
wyżej cenię reżyserską odkrywczość
do głosu mimo czy dzięki wiemoścl tekstowi oryginału. odbywa się bowiem wówcZM rzeczywi-

Główn ym
września w

kim moje książki. Skrupulatnie
respektowano moją wolę. Potem
przez 25 lat n'ie byłem w Rosji. Wróciłem tam w 1986 roku. Mój pobyt był długi. Zwiedziłem Gruzję i wybrzeże Morza Czarnego, gdzie nigdy przedtem nie byłem, potem wróciłem
do Moskwy na Forum Pokoju,
w kwietniu 1987 r., a we wrześniu pojechałem na Syberię.
tej okazji
Zauważyłem przy
bardzo wielkie zmiany. Wszędzie.
Przedtem dostrzegało się zawsze

Kiedy wreszcl• wędr-ownł komedJueł naułala
1ię nad swoim le!em, nutąpi kruejny wkęt.
Ot-o naszych bohaterów, udających teraz manekiny, zaczyna bombardować ku:Lamł Kat z „Eskurialu".
Pozwoliłem sobie na tę drobiazgową wiwiaekcję.
aby unaocznić czytelnikowi. iż ,;pożenienie" postaci I tekstów z trzech sztu>I!: nie ma tu z ~bą
głębszego, logicznego związku, nie wynika, moim
zdaniem. z żadnej konieCZ!ltlści artystycznej, Poza wątłym pretekstem. iż Król wspomina o wygnaniu aktorów.
Sam „Eskurial" (od nazwy rezydencji królów
Hiszpanii) oddaje wprawdzie mroczny, przepojony lękiem przed nieubłaganą śmiercią klimat
nastroówczesnej arcykatolicklei Hiszpa,nii, do
zwłajów wszakże cała rzecz się sprowadzała,
szcza i ż akcja C'O rusz , ,siadała". Tym bardziej

WidZ<>wie nasi oswoili lię s pne-t)l.aitani~ tekstu jednej sztuk! wstawkami z innych, zwłaszcza
tego samego autora, mającymi zazwyczaj na celu
iż
określoną interpretację dzieła. Przy2Jllam się,

rok - dwa zapewne jeszcze bardziej się umocni, gdy zostaną uruchomiope trzy nowe, prywatne kanały. Na razie Televislon
Espanota (TVE), fi.rma państwo
wa, za<:howuje monopol w tej
Widownię telewizj.i
dziedzinie.
obliczono na ponad 24 miliony
osób dziennie, w tym ponad 11
m.ilionów ogląda dzienniikl. Po
dziennikach i niektórych proinformacyjno-publi<:ygramach
stycznych, nadawanych po głów
nym serwi~ie po godz. 21, do
najbardziej masowo oglądanych
w TVE należą liczne programy
sportowe oraz seriale I inne fHwypełniające
fabularne,
my
a w
większą część wieczo.r u,
czasie weekendów nawet całą
noc. Od roku 1989 TVE zamierza pierwszy program nadawać
w nieprzerwanym cyklu 24 godz.,
co zainicjowano w nocy z piąt
ku na sobotę przed kilku mie-

Fraszki niektóre
ANDRZEJ

bazujące

na dwu sie-

ciach kontrolowanych przez pań
stwo (łącznie 112 stacji nadawtd kilkaobejmujące
czych).
?rywatnych,
rozgłośni
dziesiąt
lokalnych czy regionalczęsto
nych, ma dość duże audytorium,
dzięki istnieniu ?1ielu sieci. Naj"'liększą popularno~clą cieszą się

programy lokalne, rozrywkowe,
muzyczne, i. oczywiście, sportowe.

W ub. tygodniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Kultury Rady Narodowej m.
Łodzi. Radni wysłuchali informacji o aktualplacówek
funkcjono\vania
nych problemach
kulturalnych w Łodzi, po czym ustalili formy
pracy Komisji.
grupie mianowanych
W ub. tygodniu, w
przez Radę Państwa profesorów zwyczajnych
i nadzwyczajnych, którym wręczono akty nominacyjne, znaleźli się również łódzcy pracownicy nauki. Tytuł profesora zwyczajnego otrzynauk medycznych Zenon Torzecmał m. in. ki z Akademii Medycznej, nauk prawnych Cezary Kosikowski z Uniwersytetu Łódzkiego.
Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych otrzymał Stanisław Petri z Akademii Medycznej.
Na pierwsze Międzynarodowe Biennale Medalierstwa Unikatowego w Wa.rsz!lwie na<lesl:lno l5o prac 34 artystów z 9 krajów. Jury wylaureatem
rótniio cztery zestawy prac, zaś
Grand Prix został Bułgar - Bogumił Nikolow.
Już po raz dwusetny Państwowy Teatr „Arlekin" w Łodzi wystawił widowisko dla dzieci
„Krawca Niteczki" Kornela Makuszyńskiego w
Pomysłową
reżyserii Aleksandra Antończaka.
scenografię opracował Andrzej Labiniec, natomiast muzykę do widowiska skomponował Bogumił Pasternak. W ciągu dwóch lat to urocze
widowisko obejrzało 50 tys. widzów wielu województw. W dniach od 10 do 16 października
br. zespół „Arlekina" przedstawi widowisko w
Wystąpi
Teatrze Lalek w Karl-Marx-Stadt.
także w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
i Teatru. Wizyta łódzkiego „Arlekina" w NRD
pomiędzy
nawiązanej
to wynik współpracy
od
Niezależnie
Łodzią a Karl-Marx-Stadt.
„Krawca Niteczki" łódzcy aktorzy przedstawią
enerdowskiej widowni sztukę Hanny Januszewskiej "Tygrysek", wyreżyserowaną przez kierownika artystycznego tej sceny - Stanisława
Ochmańskiego. .

W dniach od 3 do 23 pai"dziernika Muzeum
swoje
Figur Woskowych z Lugano wystawi
i
eksponaty przy zbiegu ulic Mickiewicza
Piotrkowskiej w Lodzi. Będziemy więc mogli
Chaplina,
obejrzeć z bliska m. in. Gagarina,
Stalina, Cartera, Presleya, J. F. Kennedy'ego,
papieża Jana XXII!, nie mówiąc już o legenOrganizatorzy
Drakuli.
darnym.. wampirze
oraz
Wieś"
(spółka „Ata'', tygodnik „Nowa
„Gromada") ogłosiły przy tej okazji konkurs
na dwie najpopularniejsze postacie, które powinny znaleźć się w woskowym gabinecie. Do
tej pory wpłynęło wiele propozycji, w których
podano: papieża Jana Pawła II, Józefa Pił
sudskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsę, a także Zbigniewa Bońka; Katarzynę Figurę i in.

/
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RAJ UTRAC .J
W imię wyższych racji
i rejonizacji,
musiał odejść

Adam.
oraz jego madamme ...

NA PAPIER TOALETOWY Z PEWEXU
Choć go w waszej kasie
za dolary kupil,
twier<lzi po niewczaaie,
ie i tak do d„.!

BŁ.\Z.;A

Nie ominie swego,
kto z królem w pr.zyjatni...
Dopuści do tego,
że ten ·mu 1ię zbłaźni!?

APEL
Gdy cię zeprze,
zrób gdzie indziej ...
Ale „wieprzu",
nie azcqj •.• w windzie!

Kron.i

Na Zamku Kr6lewsklm w Warszawie odbyło
zebranie założycielskie Stowarzyszenia. Animatorów Kultury, które skupia twórców pracowników i działaczy społecznych. Sto~arzy
szenie zajmie się wypracowaniem nowych rozwiązań organizacyjnych' w sferze upowszechnienia kultury, m. in. przez integrację środo
wisk, regionów i r~sortów. Na przewodniczącą
wybrano Ewę Starczewski\.

Nie wmawiaj, mój drogi,
przyszłym matadorom,
że byka za ,:ogi
winni brać z pokorą!

s.ią<:ami.

Radło,

Foto: Rom·uaid Sakowicz

węgierskim.

MATADOROW

MEMENTO DLA

Mariusz Saniterni"

Na Węgrzech założono spółkę mieszaną, która wydawać będzie od października zachodnio·
języku
niemiecki magazyn mody „Burda" w

JĘDRZEJ·EWSKI

SZKOŁA

Mariusz Wojciechowski i
to „Eskurialu".

•

W Stuttgarcie podpisana została umowa partnerska między Łodzi!\ i Stuttgartem. Podpisy
prezydent
na oficjalnym dokumencie złożyli
Łodzi Jarosław Pietrzyk i natlburmistrz Stuttgartu Manfred Rommel. Łódź jest dziewiątym
polskim miastem, które nawiązało takie stosunki z miastami RFN.
Centrum Informacji Kulturalnej przygotowało
na październik bogaty zestaw wydarzeń arty1tycznych, jakie odbywać się będą w kawiarni
„W Piwnicy", przy ul. Zamenhofa. Po recitalu
Leszka Długosza, zamykającym niejako wrześ
niowe wydarzenia, CIK proponuje m. in.: spotpt,
Robakowskiego
kanie autorsk1'! Józefa
„Wideo sstuka moich myśli", recital Elibiety
Adamiak l Andrzeja Poniedzielskiego, programy
satyryczne „Si6dmy etap", wr. tekst6w .Janusza
Osęki i program „Odbitka" w wykonaniu kabaretu „Errata" oraz recital Macieja Zembate10, Krzysztofa Radowskiego i wreszcie występ
Teatru ,.Pon" • lolanłl\ Lothe.

•
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tódi: historia, wspomnienia, relacje
ll!!I

o by?o w kwietniu, pierwszego ro.ku ery gettowej. Getto by?o w
tym okresie terenem licznych wy-

niejsrej ł bardmej akompllkowanej
którą operowano dotychczas.

stąpień

.„Amerykańskde wydanie
leży obok i pieści
zencją. W „Kronice" nie

T

głodujących

mieszkańców,

Na obszernym placu, który mieś 
c\l się przy ówczesnej ulicy Lutomierskiej, za pogotowiem ratunkowym odbywał się wiec zorganizowany przez resztki ugrupowań robotniczych. Miał wówczas dyżur
w pogotowiu i szczegóły wydarzeń, których
był świadkiem, dobrze wbiły mu się w pamięć. Czego właściwie był świadkiem? Najauten tyczmiejszej prowokacji, której skutki mogły być przerażające...
Lokal pogotowia obrał
za s i edzibę swego
sztabu komisarz służb y porządkowej getta,
niejaki Hanemann. Z siedziby pogotowia kierował akcją, która miała rozpędzić wiec. Co
kilkanaście
minut informował telefonicznie
Rumkowskiego o sytuacji na placu - niczym
Ludendorf informuj ący Hindenburga o przebiegu bitwy pod Tannenbel'giem.„ Tylko że informacje
Hanemanna były z k\.Vadrainsa na
kwadrans coraz bardzi·e j alarmujące i, co gar.sza, kłamliwe.
Jako lekarz dyżurriy uznał, że wykorzystywanie lokalu pogotowia prze z p o lic j ę goto•v ą
do tego rodzaju dz.ial alności, jest niedopuszczalne, i powiedział o tym Hanemannowi, który jego protestem nie bardzo się przejął. Widząc, że Hanemann i jego ludzie a ni myślą
opuścić lokal pogotowia, zwrócił się do obecnego podczas wszystkich tych wydarzeń lekarza naczelnego pogotowia, doktora W„ by ten
zrobił, co do niego należy. Doktor W„ nieszczęśliwy kaleka (miał jedną nogę sztuczną),
obawiający się własnego cienia, nie zamierzał
zadzierać z wpływowym loomisarzem gettowej
policji. A ten informował właśnie telefonicznie Rumkowskiego, że sytuacja na placu jest
już tak groźna, iż on sam nie da rady i że
konieczne jest wezwanie gestapo. Była to typowa prowokacja. Wiec na placu się kończył,
a zebranym tam ani w głowie była jakaś powa:.miejsza maalifestacja. Hanemann zaś, przewidując przybycie gestpo, zamknął wyjśc i e z
placu, jak też zabarykadował prowadzące z
pogotciwia na plac tylne drzwi...
.„.Wielokrotnie zastanawiał się później nad
motywami postępowania tego człowieka. Musiał sobie przecież Haneman.n zdawać sprawę
z tego, że poleje się krew, że gestapo z i>rzyjemnością wy,rżnie paruset Zydów, by zakomunikować swojej władzy zwierzchniej i ludno„ci niemieckiej w Lodzi, jakie to groźne
niebezi.-ieczeństwo
udało się zlikwido·wać bu1.t L.ydów ! A może marzyło się ambitnemu
korr.1~ar:wwi, że w ten sposób pozyska sobie
łaski Niemców i zastąpi starca Rumkowskiego
na tronie gettowym '! Lub „1oże wyobrażał sobie, że w ten si)ó'sób utrwali coś w rodzaju
wspólnoty Interesów obydwu policji? W każ
dym razie niezalewie od motywów, jakimi
kierował się komisarz z żółtą gwiazdą i z
oi;:aską policji gettowej, machina prowokacji
poszła w ruch. Rumkowski wezwal na pomoc
gestapo.
było za wiele. Wobec milczenia doktopowiedział głośno, co o tym myśli,
śc i ągną! z rękawa opaskę czerwonego krzyża
(paradne czapki lekarskie otrzymali później),
rzucił ją przed Hanemannem na ziemi~ i wyszedł z lo.kalu pogotowfa, by przyłączyć się do

ra

Tego
W.,

wiecujących. A właściwie w tym przede WS'ZYstkim celu, by ich powiadomić o g1·ożącym ze
strony gestapo niebezpieczeństwie. Zresztą cel
swój osiągnął. Wiecujący rozbiegli się na
wszystkie strony, przeskakując przez okalają
cy plac mur I siłą przepychając się tylnymi
drzwiami pogotowia na ulicę. Kiedy po paru
minutach ciężarówka z kilkudziesięcioma uzbrojonymi esesmanami przybyła na Lutomierską, plac był pusty.

Wydarzenie to miało zresztą swój dalszy
którego był częściowo bohaterem. Tego
samego wieczora wstał, na polecenie samego
Rumkowskiego, aresztowany. Był to jedyny
wypadek aresztowania w getcie lekarza. Po
dwL•dziestu czterech godzinach
wypuszcwno
go na wolność, dzięki ówczesnemu kierownikowi Wydziału Zdrowia, doktorowi Szykierowi. iednej z nielicznych postaci, które wyrastały ponad wyznaczoną
przez okoliczności
miarę. Dalszym efektem tych wydarzeń było
to. że poszukali z nim kontaktu działacze komunistyczni, którzy pozostali w Łodzi.„ Ale to
juź zupełnie inna historia, mó~iąca o próbach
zorganiwwania w getcie ruchu związkowego
I czegoś w rod".aju ruchu oporu ... O t}'-m oczvwiście w „Kronice" (poza wstępem do niej)
nie ma mowy ... Mo7...e kiedyś i do tej historii
Wa"to będzie wrócić.
ciąg,

nU

ta,

„Kroniki getta łódz
oko elegancką preznajdzie czytający
odpowiedzi na pytanie, które ci.zdś, po latach
trzeba wreszcie postawić. Gdyby miał tę „Kronikę" omówić, sformułowałby je mniej wię
cej tak: ' jakiie właściwie postępowanie byto
wówczas, w czasach;.bezkarnego ludobójstwa,
właściwe? Napisałby też w takiej recenzji, że
odpowiadając
na nje kierować się należy
pragmatyzmem. Pragmatyzmem uwzględniają
cym czasy gett i obozów, w całym ich wielowymiaro.wym kształcie. Uwzględniającym ludobójcze, konsekwentnie realizowaITTe plany niemieckie i beznadziejność jakiegokolwiek oporu w getcie - zamkniętym, otoczonym przez
ludność przeważnie niemiecką, w którym nie
b'ylo ani jednej sztuki broni. Zarówno straszliwy, paraliżujący wolę głód, jak i pogardliwą obojętność świata. Co więc należało robić,
jak należało postępować, by uratować jak największą liczbę Żyidów? Tak postawione pytanie odrzuca w jakimś sensie inne, a mianow icie, co należało robić, by umrzeć z honorem. Nikt ni e chce umierać. Nad.zieję na uratowanie - tak napisałby - mieliiśmy wszyscy,
kiego"

(7)

„ .Pisząc o „Kronice" zadałby to pytanie inaczej: na co mieli oni prawo liczyć? Mieli oczywiście prawo liczyć na reakcję świata cywilizowanego, nie zważając nawet na to, że
hitleryzm był jego wypieszczonym dziecięciem.
Powinni byli liczyć na reakcję tej i'llstytucji
międzYTJarodowej, która nawet w świecie aryjczyków o blond włosach i niebieskich oczach cieszyła się w ielkim autorytetem, to
jest na Waty>kan. Mf.eli prawo liczyć na taką
reakcję, jako że cywilizowany świat i Watykan byM o wyroku wypisanym na żydostwo
doskonale poinformowand. Byli też poinformowani, że wyrok ten hitleryzm wykoauje z naukową k0insekwencją.

Tak moiina by pytanie to po5tav.'ić, tylko że
prnblem zaczyna się od momentu, kiedy obydwaj - Czern iakow i Rumkowski - zoriento wali się. i~ żadnej reakcji nie będzie. Potę
gi świeckie i duchowe świata miały inne spraw y na głowie niż zastanawiamie się nad możliwo ś cią uratowania od śmierci paru milionów Żyiów, z którymi przez dwa tysifiCe lat
były same kłopoty. Z tei strony nie mieli na
co obydwaj królowie - li:czyć.
A więc co im pozostawało? Odpowiedź jest
prosta. Jakże prosta! Jeden i drugi mogli li-

ARNOLD MOSTOWICZ

BJ
nawet w najtragiczniejszych, najbardziej beznadziejnych momentach. · Bo ta nadzieja wywodzi się z instynktu życia. Przezwyciężenie
jej jest bohat~rstwem, a bohaterskie bywają
jednostki, nie masy. Hitlerowcy wiedzieli, że
mordowanie masowe niesie ml'lJiejszą groźbę
oporu niż mo-rdowanie pojedynczych ludzd i
dlatego postępowaLi tak, jak postępowali...
Ale ci zaglo<lzeni, zamknięci w getcie, sterroryzowani Zyd!zi nie myśleli o dobrym samopoczuciu Ich religijno-duchowych spadkobierców w przyszłości. Myśleli, jak się uratować,
jak przeżyć, ·tym bardziej że jeśli nawet wiedzieli to, co na pewn<> wiedzieli Czerniakow
czy Rumkowski o planach hitlerowskich, nie
chcieli przyjąć ;eJ wiedzr do wiadomości. Pytanie więc, jak należało 1wówczas postępować,
mniej dotyczy każdego ze skazanych na wytępienie. Dotyczy przede wszystkim takich ludzi, jak właśnie Czerniakow czy Rumkowski.
Jak oni powi1nnl byli postępować, jak zachować się wiedząc to, co wiedzieli?
Drobnostka ...

•
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Sta·rszeństwa

C'zyć tylko na cud... O wła&nie, tak by napisał omawiając ,.Kronikę . Kiedy liczenie na
sumienie świata było mrzc.nką, liczenie na cud
stawało się myśleniem jak najbardziej prag-

matycznym.
Wysoki Sądzie historii! Masz wydać wyrok
w sprawie dwóch ludzi, ludzi o jakże różmych
formatach moralnych i intelektualnych, dwóch ·
ludzi , na których bark.i spadła konieczność
liczenia na cud, jeśli chcieli uratować od zagłady powierzone ich władzy i opiece setki tysięcy ludzi. I niechże Wysoki Sąd zważy: cud
mógł
być tylko jeden. że
Niemcy swoich
planów nie zdążą wcielić w życie. Inaczej
mówiąc, że aliantom uda się posłać hitleryzm
do piekła wcześniej niż jemu uda się posiać
resztki Żydów polskich do komót gazowych.
Tylko że w wypadku liczenia na cud możli
we są dwie postawy, które ilustruje, Wysoki
Sądzie, stara żydowska anegdota.
Wznosił biedny Żyd do Boga pretensje, że
ten nie CZy>lli cudu i nie pomaga mu wygrać
na loterii. Pretensje były coraz bardziej gorzkie i coraz gwałtowniejsze, aż usłyszał Żyd
głos z nieba, który tak do niego przemówi~: Dobrze, uczy>nię cud I wygras.z na loterii, ale
pod warunkiem, że ty mnie ;z kolei pomożesz. że kupisz los.„

Nie trzeba być historykiem, aby m1ec s wrndomość, że w dziejach ludzkości żaden chyba
przywódca nie stanął przed podobnym dylematem, przed jakim stanęli obydwaj ci z nomi1Dacji Niemców przywódcy skucisk 7vdowskich. Nigdy jeszcze historia nfo obarczyła podobnym ciężarem żadnego z żyjących. To znacz:v pełną świadomością losu, jaki stani~ sie
udziaJem setek tysięcy ludzi , za których są
odpowiedzialni, oraz praktycznie niewykonalnym moralnym obowiązkiem ratowania skazanych od tego, pisanego im przez hitlerowskich
szaleńców, przeznaczenia. Niestety Żydów gett
polskich od prześladowców dzieliły druty. a
nie morze, które rozwarte dla prześladowa
nych, zatopiłoby pr1..eśladowców.

Czerniakow nte zrobił nic, by pomóc cudowi, albo też zrobił bardro niewiele. Kiedy w
lipcu czterdziestego drugiego okazało się, że
cudu nie będzie, że do klęski Niemiec daleko, a kl~ska Żydów została już podpisana, wybrał
śmierć jaik naibard'Ziej godną. Ale
pezedtem? Czy aby nie powinien był posłu
chać rad prostaka z Łodzi? Nikt zresztą Wysoki Sądzie, rad tych . nie słyszał. Nikt nie wie,
co sobie Rumkowskl i Czerniakow, gdy się
spotkali w WaTSzawie, mieli do powiedzenia.

Na co mogli wówczas Czerniakow czy Rumkowski liczyć?

Bo prostak z Lodzi postanowi? cudowi dopomóc. Nie na darmo przecież od dziecka u-

Żydów

to

f'

f OSY

i uzbrojonej w cyklon, taktyka Rumkowskiego - liczenia na cud - mogła zakoń
czyc się sukcesem, Co by się wówczas stało?
Czy Rumkowski zostałby ogłos:oony bohaterem
narodowym?
Czy potomność u.znałaby go za
równie zasłużonego dla ludu żydowskiego Jak,
nie przymierzając, Esterę? I czy z okazji tego
cu-downego ocalenia siedemdziesięciu tysięcy
łódzkich :tydów ustanowiQno by święto równie radosne, jak to związane z klęską wroga
Zydów Hamana - Purym? Ni·e ! Z całą pewnością nie! Zostałby nieszczęsny król żydow
sk!i z Lodzi powieszony albo z miejsca rozszarpany przez tych, którzy dzięki niemu przeżyli. Przez tych, których uradowała w Brzezince wiadomość o jego ponurym końcu. Czyniono by go odpowiedzialnym za śmierć ponad stu tysięcy mieszkańców getta - skazanych na śmierć z głodu, w wyniku epidemii,
zaduszonych w komorach ga.wwych Chełmna.
Uznano by go odpowiedzialnym za wszystkie
nadużycia, łapówki, kradzieże jego podkomednych. Przypomniano by mu wszystkie policzki
i kopniak.i, które ro'Ldawal na prawo i na lewo, jak też owe talony żywnościowe, którymi
kupował sobie tych, na których mu chwilowo
zależało. I może o ironio losu! - przed
powieszeniem wskazano by wzór, który powinien byt naśladować - Czeriniak.owa.„
.„Z pewnością ro wszystko by napisał, gdyby miał omówić tę „Kronikę" gettowej epopei.
Ale też nie omieszkałby przypomnieć, że gettołód7Jkie przeżyło warszawsk.ie o
osiemnaście
czy dwadzieśch miesięcy żmagań wojennych.
A każdy dzień tych zmagań mógł decydować
o los-ie owych sikupisk żydowskich, o życi•u lub
śmierci setek tysięcy Żydów„. I dodałby jeszcze, że ulice Bałut ani przez chwilę ni~ były
terenem, nie były areną chaosu wynikłego z
ponurej konfrontacji straszUwej nędzy i beznadziejnego głodu ze spekulancko-s~mugler
skimi grubymi pieniędzmi, jak to miało miejsce na Nalewkach czy Dzi•k iej, Bo i to jest
prawda warszawskiego getta. Ostatni, bohaterski akord jego historii, jakim było powstanie
akt rozpaczy, gdy wykona!llie wyroku na
warszawskim żydostwie zbliżało się do końca,
mieści siię już w 2'JUpełnie innych kategoriach
i wymaga zupełnie innych rozważań.
•. .Aha, napisałby jeszcze, że w ostatecznym
obrachun,ku należałoby uwzględ!llić i ten fakt,
iż z getta łódzk.iego pozostało przecież przy
życiu kilkanaście tysięcy Żydów, których nie
zdążyła pochłonąć śmierć oborowa. Z getta
warszawskiego nie pozostał prawie nikt, poza
tymi nielicznymi, których przygarnęła „strona
aryjska". To oczywiście buchalteria straszliwa.
Jeśli jej druga pozycja nie obciąża, rzecz jasna, w niczym Czerniakowa, to pierwsza stanowi przecież jakieś pośmiertne zwycięstwo
Rurnkowskiego„.
Tak, buchalteria to strasZlliwa. Tym bardmej,
nie uwzględnia wysokości stawki, która
przy1!liosła jakże mizerną ostaitecznie wygraną.„ Tylko że ten pooury rachunek strat i zysków jest dziełem rasizmu hitlerowskiego, a
żyrował
go rasiizm całego cywilizowanego
że

ś·w:Jata.„

„.Tak \Vłruśnie zakończyłby omówierue książ

ki, w której zamykają się dzieje czterech lat
getta łódzkiego i res gestae jego króla. ..

C.D.N.

•

łódzki.eh

miarę

n pływu lat postacią coraz
b a~ri~ • e i złowro~ą. Odmalowywano ją w kolorze wyłącmie czarnym. Stał się uosobieniem
zła Lady Makbet I Ryszardem III w jednei osobie. Ten portret, będący efektem zafascvr owania rzeczywistym! i urojonymi krzywdami wyrządzonymi
zarówno jednostkom,
jak i zamkniętE>mu w getcie społeczeństwu ży
dow skiemu, uniemożliwia dotarcie do jaki•eiś
innej prawdy. Prawdy być może znacznie waż-

„.To wszystko by napisał, omaw1aJ ąc „Kro'. A swój apel do Wysokiego Sądu H istor1i uzupełl'lJiłby jeszcze paroma faktami. Bo
przecieri: getto lód:zikie zo::.tało zlikwidowane
dopiero w sierpniu czterdziestego czwartego.
Sumienny historyk zajrzy do kalendarza. Jesli
zechce, może zastanowić się, co by się s ta ł o ,
gdyby ofensywa radziecka nie zatrzymała s i ę.
na Wiśle? Jeśli historyk jest fatalistą, odpo wie, że i tak Niemcy zdążyliby wy kończyć
lodzkie getto. Niewykluczone, że taki fa talistyczny pogląd byłby uzasadniony. Ale historyk ów może dojrzeć w kalendarzu jeszcze
i·nne wydarzenie. W lipcu tego roku miał miejsce zamach na Hitlera. Gdyby zamach ten się
uda!, getto żydowskie pod wodzą Rumkowsk.iego byłoby jedynym sku,piskiem żydowskim,
jakie by ocalało z rzezi„. ,
nikę

styką

Jakte się mylił! Dla tych, któ!1Zy przeżyli ,
dla tvch, 1 którzy po latach poświęcili gettu
tó" · ' o.mu t ;ego wtadcy jakieś prace czy ksią
sta>A 11 1

Kalkulacja, jak widać, nie była skomplikowana. Tylko skoro rozpoczękl s i ę tę gr ę o
przetrwanie, grę o cud, to tr.6eba ją bylo i,. rowadzić do końca i nie podda w ać si ę wal ko werem. I tak sobie prawdopodobn ie poota nowił, Wysoki Sądzie Historii, żydowski krul z
Lodzi. Mało go obchodzita pogarda Czerniakowa. Może nieco więcej przejmo wa ł się o pinią, jaką o nim mieli jego podda.n.i. upę t a .. y
był jednak swoim posłannictwem i uzn ał, ~ e
nawet jeśli ma przeciwko sobie ludność geLa,
nie może się z tym liczyć. Nie mógł przec i eż
jeździć po wszystkich ulicach getta i z trybuny swojej dorożki głosić, że Bóg za pośredni c 
twem Hitlera wydał wyrOtk na s>wój naród
wybrany i że tylko on, IV1or ... eci1aJ J., u·w:kc•wski, zna sposób na odwrócenie bosk ich w yroków.

.„Kiedy wi.ęc tak 111ap_isalby omawiając
tę książkę żadne siły na liwiecie nle myśJ.ały o powstrzymaniu rękl ozxiobionej swa-

Takimi właśnie ludźmi jak Hanemann otacza ! się H.um'rnwski. Wielkiego wyboru, to
pra'A da. nie miał, a i imstynkt go zawodzi!
j2k o;tarego ogara węch . Jeśli się na kimś w
sw 1im ·7.ro·1,11mieniu 'l.aw1ódl, odrzucał go jak
r ; rr · tr1Phną o;zmatę . Często, jak surowy ojej ?~
c;am wymierza! sprawiedliwość - parorr ::i po!ir·1,kami czy kopniakami. Domyślał się,
""e •~kie 7.ar-howanie nie sprzyja jego popularno<„;, ale tak był przeświadczony o swoim
r0ct~n · ;„twie,
że wierzył. iż wcześniej czy
p.; '_,;„i wo;zvscy go zrozumi,eją, pokochają I bę
dą mu Wd7.ięczni...

żk i

ezyl sl~ kalkulować. Wiedział, co robi, gdy za
wszelką cenę wszelką, to znaczy najwyż
szą starał się cale getto zamienić w obóz
pracujący dla okupanta. Tysiące Niemców zbijały ciężkie majątki na wyzysku niewolniczej
sHy gettowej, a setki innych, dzięki lstni eni·u
getta, ratowały się przed wysyłką na front.

Łódzkie

getto

Repr. Konrad

Tu1'0t.031cł

Powyiszy odcinek jest kolejnym fragmentem
książki Arnolda Mostowicze. „Żółta Gwiazda I
Czerwony Krzyż", która niebawem ukaże się
nakładem PnV. Są to zbeletryzowane wspomnienia autora z czasów kiedy autor był więzio
ny w łódzkim getcie i obozach koncentracy Jnycb m Rzeszy.
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„Azyl polityczny" - nowa książka Andrzeja Brychta
ycie na rue Jourdan stawało się
dla Ducha i Georgii coraz bardziej
uciążliwe. Codziennie o dziewiątej
rano dwaj
opiekunowie czekali
·
przed bramą - małżeństwo
posłusznie wędrowało na przesłuchanie. Trwało to dwa tygodnie. Pewnie, że mogłoby trwać trzy dni, gdyby nie konieczność
czterokrotnego tłumaczenia tego samego tekstu.
Ale w przypadku Georgii powinno być łatwiej:
rozmowy przebiegały po angielsku. Winny byt
archaiczny sposób rejestrowania dialogów, przy
pomocy piórą.

Z

Duch był przekonany, że w pokoju
cały
czas działa magnetofon, a zapisywanie na gorąco jego odpowiedzi jest kamuflażem, służą
cym ·nie wiadomo czemu. Nie narzekał jednak,
tłumaczka była bardzo miłą i ładną dziewczyną, kiedyś nawet, gdy Vincent wyszedł
na
chwilę z pokQju, powiedziała Duchowi, że podoba się jej sposób rozumowania Ducha 1 styl
życia, że chętnie spotkałaby się z nim prywatnie, gdyby nie to, że wiąże ją zobowiązanie
służbowe, uniemożliwiające tego rodzaju kontakty. Ale przynajmniej potencjalnie Duch czuł
w niej swoją kochankę, to wprawiało go w
bardzo dobre samopoczucie.
miała niezły bal. Na jej
cziu znajdował się ten
Amerykanin z NATO, którego poznała pierwszego dnia. Wyraźnie z nią flirtował, choć może
był to tylko zawodowy chwyt, żeby rozluźnić
klientkę, wprowadzic! w niebezpieczny
proceder przesłuchań trochę intymności, w której
człowiek otwiera się t gada ryzykowne głups
twa„. Georgia czuła się w swoim sosie. Amerykanin był fajny. Powiedział jej:

Georgia natomiast

przesłuchaniach

cały

- Gdyby J)cuił znala francuski, ftatychmłast
zcilatwilbvm pracę w naszej firmie. Dowcip,
łnteltqenc;a, precyzja, wdzłęk osobisty, to
są
cechy, którpch
poszu.kujemy... Kiedy
tylko
skończy pani kurs francuskiego, proszę się do
mnie zglosfć ...

Georgia _z
wi.
-

łch

dum~ powtarzała

Wierzysz mu? -

hm kit

-

Gluptaku,

wvobrazić

te

tyczne NATO.

męczq MS o to, dlaczego właś
zostllć, pode;rzewają. że
rozpracować to jakieś tam idioa ty wierzysz, że on by cie wla-

śnie w tvm cholernym NATO zatrudni?? On
chce wiedzieć, czy ty się zapalisz. cz11 za trzy
miesiące zglosisz się do niego
ze zna knmitą
znajomością francuskiego. którego moalaś przecfeż nauczyć się w Moskwie, czy w Warszawie,
a tylko udajesz, że nie znasz ...

...:.. Za pól roku będę mówila bardzo dobrze.
- No, to zglo§ się do tego Jankesa. W11ladujesz w kiciu, a ja z tobą. O co oni cię w ogóle
PVta.jq?
ogóln.łe.

-

TC1k

-

Ale o czym?

Rozmawia.my sobie.

- Co się niby mct dziać? Urządzacie tam
orgie seksualne? - wzruszył ramionami Duch.
Pewnie wtają cię o to samo. co i mnie, ci
f)Otem J)Orównują odpowiedzi. Dlatego lepiej
żebyś mi powiedziala...
'
Nie mam nic do powiedzenia. Może się
zdarzyć, że to ja dostanę tiZtll, 4 ty nie. W obee tego nie mam zttmiaru konspirować z to-

bq.
naiśmielszych

marzeniach nie
Georgia okaże się aż
taką
idiotką. Można przeżyć nie tytko pięć. ale nawet dwadzieścia pięć łat, i nie mieć pojęcia, z
kim . się naprawdę żyje. Najlepiej mają ci, którzy nic do siebie nie mówią, tylko kopulują i
konsumują. Nawet wy<'howanle
dzieci może
przebiegać w milczeniu, przy użyciu co najv:yżej dwustu słów.
Większość ludzi na świecie
tak żvje. dlaczego miałbym stanowić wyjątek
- zastanawiał się.
pr.zypuszczał.

że

piątej

wracali
z przesłuchań. Georgia
prysznic. przebierała się i wybiegała do
miasta. Potrafiła i:todzinaml oglądać wystawy
s}depowe na Avenue Louis,e, czy odwiedzać
sklepiki na rue Neuve. często wchodziła do
eleganckiego domu towarowego „Sarma-Lux",
by udając. że wybiera towary. dotykać pię
knych opakowań, czuć w dłoniach te zagraniczne skarby, na które już wkrótce będzie ją
Po

brała

stać.

Co to znaczy?! - krzyknęła Georgia w
oburzeniu. - Może ty się nie dorobisz! Ale ja? Będę miala dokladnie to,
co

energii i na-

obudź się! krzyczała od progu. Widzialam dziś znakomity plaszcz, skórzany, o

-

Hej,

zlocistym kolorze, wqskt w pasie, rozszerzany
u dolu, a sk6rka, mówię ci. delikatna jak pół
dupek niemowlęcia ..• Ach. Janek, odyb11ś zobaczyt ten 11laszcz na mnie, nie mógłbyś uwierzyć, że
to ;a! Wualądam. jak księżniczka. I
żebyś wiedzial, że taki plaszc.z
jest dla księ
żniczek wlaśnie: cena taka. że mi się 'ID gło
wie zakręcilo. Ale wiesz. będę go miala - mówiła

to przez zaciśnięte zęby, z takim postanowieniem, że Duch patrzył na nią z rosną
cym podziwem. Tyle energii. tyle desperackiego pożądania iakiegoś tam płaszcza! Tyle silnej woli. przemyślności. włączonej w to pragnien;e. zaprzę~nlętej do tak błahego problemu! .Takbv chodziło o uratowanie żvcia komuś
zagubionemu na pustyni, czy o zdanie koń-

~R

-

ności

chcę. Taki „Jaguar" nic dla mnie nie znacz11.
Przekonasz się.

ak też pewnie myśleli ci. którzy penetr01Wa!i pokój Ducha i Georgii w czasie,
kiedy tamci byli na przesłuchaniu. Duch
pewnego razu poczuł. się nieswojo po wejściu
do pokoju. Pamiętał ułożenie S\Voich neczy,
których nie było wiele. Miał wrażenie. że coś
jest przesunięte, że w walizce bielizna znajduje się w większym, niż zwykle, nieładzie.

T

Po dwudziestu latach od tamtej rozmowy
Duch nie interesuje się ani płaszczami, ani samochodami, właściwie niczym, co można kupić niczym, co nie zaspokaja potrzeb podstawowych. Georgia natomiast zmienia co roku
„Porsche" na ,,Porsche Turbo". albo jeszcze inne, płaszczy ma ze sto, a oprócz tego hoduje
wyścigowe konie na swojej rozległej farmie.
Georgia potrafi się ekscytować drobiazgami. jak
małe dziecko, zakupy sprawiają jej przyjemność najwyższej rangi, pokazywanie, że
ma
pieniądze. jest dla niej chyba ważniejsze od samych pieniędzy.

Kto i c.:ego szukał, tego się Duch nie dowiedział. Ale po kilku dniach zdobył pewność, że
kip1szują go codziennie. Zamykał drzwi i przylepiał wlos do ramy, oraz do gómej krawędzi
drzwi. Po powrocie sprawdzał: włos był zerwany. Tak samo kawałki zapałek. wsadzone sprytnie do zamka, znajdowały się na podłodze.

Zaoawna osóbka powiada do mnie
nie przypuszczalem, że jest aż tak
niepewna siebie. Broni się przed światem, chowa za tymi przedmiotami, przesuwa. się po
świecie w pancerzu % przedmiotów. Sama. gola, wyciągnięta 21 rupieci, chyba by umarla z
poczucia pustki i wlasnej nicości. Zrezygnowala nawet z urodzenia dziecka, bo to by wystawilo ją na klopoty ze strony świata. Nie moglaby dla siebie samej być istotą nahoażn;ej
szą, dziecko zabiera doroslemu jego sztuczną,
nadmuchaną ważność,
sprowadza go na zie-

Duch -

Mogła to być pani
Wróbelek, konsjerżka.
Miała zapasowe klucze
do wszystkich pokoi.
Ale przecież wystarczyłoby jej rat: spenetrować
bagaże klientów. z czystej babskiej ciekawoś
ci. Po co narażać się na schwytanie codziennie? Mógł przecież Duch wrócić z przesłucha-

nia
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· Porozmawiał na ten temat z Muszkatułowi
czem. który wydawał mu się równym, inteligentnym facetem.

mię.
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też ostatnio wracała
z przesłuchań
jakaś nieswoja. Duch wiedział. że i
o znajomych, a to każdemu człowie

Georgia
zmęczona
ją męczą

i

kowi, obdarzonemu przez los poczuciem przymusi
sprawiać ból.
O ·ile wiem,
Duch nie poniżył się do wymieniania swoich
znajomych - mimo iż zdawał sobie s.orawę z
tego, że na szali znajduje się azyl. Czy zrobiła to Georgia? Ani D1.tch, ani ja, nigdy ni•
dowiedzieliśmy się prawdy.
zwoitości,

a również przeszedłem serię przesłuchań,
ale wcześniej. Nie żądano ode mnie takich idiotyzmów, być może był to wynalazek Amerykanina. Po latach. będąc w Stanach jako przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej z Kanady, dowied:tiałem się, że niektóre
firmy u nich ogłaszają w prasie, że potrzebują pracowników i że płacą na start ogromne
sumy. Bardzo wielu ludzi przychodzi,
każdy
by chciał taką dobrą pracę. Dostają do \\.-ypeł
nien'a ankietę, w którei więcej rubryk odnosi
się do ich znajomych
niż do nich samych.
Trzeba podać zawód, stan rodzinny i zarobki
znajomego, adres i telefon, a także podać. jeśli
się wie, jaki rodzaj ubezpieczeń znajomy posiada. Oczywiście, tych stu czy dwustu ludzi
do pracy się nie dostaje, zaś ankiety s~rytni
agenci wykorzystują we właściwy sposób. pę
dzą do tych „sprzeda·nych"
nieopatrznie osób,
powołują się na rekomendację petenta który wciąż jeszcze myśli, że go przyjmą,
więc
w razie konieczności potwierdzi. ż!.' to znakomita firma - i starają się sprzedać jak najwięcej polis ubezpieczeniowych. Po
kilku tygodniach powtarzają numer z ogłoszeniem vr
innej miejscowości.

J

Możliwe więc. że

Ame:rykanin

chciał

żyć się tą wypróbowaną metodą w
w:rn' a agentów? Diabli go wiedzą.
O ~ tatniego dnia Vincent
Ducha cygarem i powiedział:

posłu

celu werbo-

poczęstował

Jana

Bardzo proszę. żeby pan nikomu nie mó" naszych rozmotvac:h ani gdzi e się ndbyu;a/y . nic. Ani slowa. To. co tu s i ę d,:;;alo . po
p·ro st.u n igdy nie istni alo. Tak.te n l ~ch
pan
nie podaje nikomu mojego rysopisu ani imie·
nia.
-

.

f'

wił

•

Pani pozdrowi ehlopaków
- Dziecko nie potrzebuje „Porsche'a",
ani
wyscigowego konia - powiedziałem - potrzebuje calusa i przytulenia, a w tej dziedzinie
pieniądze nie mają już nic do roboty.
-

Otóż

to -

zgodził się

żdego stać na wyjście
się bezpieczny.

Duch. - Ale nie kaz teatru, w którym czuje

o przesłuchaniu Duch kładł się na łóż
ko i czytał książki. wydane przez Instvtut
Literacki, drugie obok „Kultury" przedsięwzięcie Jerzego
Giedroycia W Polsce te
książki były zabroni.o ne. za
posiadanie
ich
czy rozpowszechnianie można było wylądować
za kratą. 'Teraz Duch mial okazję zanurzyć się
w tych nektarach grzechu.

P

ogień poszły dwie książki Cze„zd„bycie władzy" i .. Zni1:„volony umysl". Czyta o;ię. m6glbv powtórzvć
Duch
manieryczną formułkę .. Przekroju".
Pierwsza
z tych książek przeleciała przez Ducha bez
osadu. druga zgniewała go, bo w Miłoszu. którego bardzo cenił jako poetę, zobaczył małego
mieszczucha. grzecznego, ulizanego, który chce
być tak strasznie czysty moralnie. żeby nawet na jego widok żaden pies nie zaszczekał.
bezwonny czyścioch moralny, jak Ich określał
Stanisław Grochowiak.
sława Miłosza:

Oceny moralne, wystawiane Tadeuszowi Borowskiemu choćby! Borowski to geniusz - a
Miłosz nie ma przecież pojęcia o prozie.
Nie
potrafi nawet pisać tak. jak Jerzy Andrzejewski. Ba, nawet widać jego piekącą zawiść w
stosunku do Jerzego Putramenta ... Bo też można Futramentowl zazdrościć jego łatwości pisania, jakiekolwiek by nie było. jego temperamentu - a przecież. nie łudźmy się, Miłosz nie
ma żadnej szansy w porównaniu chociażby z
krótkimi opowiadaniami Putramenta...
~dvby
napisał choć jedną rzecz,
która siłą· wyrazu
zbliża się do opowiadania .. Swięta kulo". Nie.
Należy wobec tego skompromitować ,prozaików,
jako sprzedajne, godne pożałowania typy-. przeżywające w mękach swoje
moralne tragedie.
Duch odłożył tę książkę z obrzydzeniem, miał
uczucie. że njłplsał ją sprytny pięknoduch :z
kaznodziejskim zadęciem.

się

Tak, jakby to
Duch.

Popatrz, jaka zabawna

dZJiał do
dezercją

historia. -

mnie Duch teraz,-po latach -

powie-

z

tą

Milosza ...

- Dezercją? - zdziwiłem 11ię. - Walczvsz %
nazywaniem wv1azdu pojęciem ucieczka, a tu ..•
Prywatna osoba wyjeżdża, nie ucieka. Al11
który zajmuje stanowisko rządowe, cz11
to w kraju, czv w dyplomacji za granicą, jeże
li wprost z tego stanowiska schodzi do innych
okopów, to przecież dezerteruje. Sam jestem
poza krajem, ale dla mnie różnica jest jasna:
ja wyjechalem, a Milosz. Spasowskt cz11
Rurarz zdezerterowali. Ale do rzeczy. Otóż po
dezercji Milosza; w warszawskiej „Nowej Kulturze" ukazalo się
opowiadanie Kazimierztt
Brandysa pod tytulem „Nim będzie zapomnittny". Opowtadanie z kluczem, niby jakiś malarz ucieka, ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o
Milosza. Pamiętam scenę, kiedy autor opowiadania cholfzi po galerii z Nalkowską, oglądają
obrazy delikwenta, i w
pewnym momencie
Nalkowska powiada: „Jakież to głupie, jakież
to strasznie głupie ...." Nie pr%flkladalbym takiej
opinii do slynnego wtedy tomu poezji Milos.za
„Ocalenie". jego fl431epszego zbioru. Ale Brandys mial swoją grę. Zanosilo się wtedy na to,
że o Miloszu w Polsce pies z kulawą nogą nie
wspomni. Gdt1b11 stalinizm osiqg114ł 01tateezn11

41 (1593), 8 PAZDZ'IERINllKA 1988 R.

To 1uuze zgredy -

pogardliwie

zaśmiał

Antek

imię było

prawdziwe -

po-

Jakie znowu zgredy?

-

Prezesi, sekretarze. . Waleczni kombatanci,

dzwonić.

dziś na uslugach belgijskie; policji. A co
ty
myślisz. że ont tak z dobreJ woli ten ho'<!lik
dla uch1>d-?ców prowadzą? tVięce; z tym r:lopotów niż zysku. Ale trzeba trzymać call' to
az111owe bara.chla w kupie. kontrolować . Kt~
dyś tu jeden facet zna.lazl mttleńki mikrofon
pod lóżkiem. Wiesz. co zrobil?

-

Wyrwa?

tnstci!ację.„

- A skad. Sprowadzil kumpli. naaot„wali
grochówy. a potem dali koncert życzeń... !'Vie
muęzę ci m?wić, ja.kie dedv'<.acje pos11lali
razem z muzykq.
-

Ale ktol włazi do mnie każdego dnia.

Jeden z tych walów z biura. Oni tei mado wszystkich pokoi. Kto wie, może
nawet wlazi w towttrzystwie tajniaka. Nie dziw
się, bo to, co o tobie mówią ...
-

ją klucze

mówią?

-

Co

-

Jttk kupiu flaszkę.

-

Kupię.

Gadaj!

- Że ;este& ubek, bracie, to o tobie m6wiq.
I to nie byle jaki l\fasz stopień pułkownika. i

zostaleś

tu

przysłany umyślnie.

-

Umyślnie?

-

Przez poliki Wt1wiad.

-

Idłot1121m. Kto

-

Nie t11lko w11gaduJ4 -

Przez 1,ogo? Po co?
Albo ;ea:zcz• ttni-

żnie;uy.

taW. łndurv "'11f14duje't I
pocieszył

10 Antek.

- Piszą na. ciebłe donosy. Ja nawet wiem, kto
na. ciebie pisH prawie codziennie.
Jeden z naszych? Tu, to tym domu'.!'

- A żebyś wiedzial. Afówi się, że dostajuz
po cichu forsę od polskiej ambasady. że sit
kontaktujesz z ich człowiekiem i donosbz mu
o wszystkim, co sit tutaj dzieje. Zupelna parano ja, braci•.
-

Dobrze, ie prz11MJmnłeJ

rozsądek.

tv maa

zdrowtt

tOVProwadzilbtlm rit
sam, to tu może W11trzymać, na zttsadzie: baf'dach, maZpł gaj. Ale
masz babę, jesteś poważny goś6, poeta, zwiewa; stąd. wynajmij sobie cof prvwatnego, Merlo za to zaplaci. Nie ma
obowiązku,
żeby
mieszkać tu w SPK. To nie ;est J)1'Zflmusowe.

-

Nit twoim miejscu

stqd, Wiesz, jttk

- I jeszcze - ciągnął Vincent - gdyby się
do pana zglosili ludzie z ambasady polskie;,

czy in.ne3 polskiej placówki, z jakimkolwiek żq
dart!em, to proszę natychmiast do mnie
za-

-

-

-

pełna

Mądrv

producent zmienia linię w ZtJleż
od potrzeb rynku - powiedziałem.
Wszyscy to robim11, nie tylko tamci dwaj. Trzeba żyć.

-

najwyższym

gość,

· Wracała podekscytowana,
dziei.

mruknął

Na pierwszy

Sluchaj, a czy ja muszę ci mówić? Ty masz
swoje _przesluchanie. a ja swo;e. Prosili mnie,
żebvm nikomu nie opowiadala, co się w pokoju dzieje.
-

Jan Duch w

Takiego to się nie dorobim11 -

wtedy Duch.

siące ludzi, a że miał sposób bycia typu .. brat-łata", przeto każdy, z kim się na krótko zet·
knął, stawał się jego dobrym znajomym.
Ry·
sowała się perspektywa przeciągnięcia przesłu
chań do następnego roku

myślał

nie w Brukseli chcem11
mamy rozkaz

jak nigdu J)rzedtem, a dawny stalinowiec Brctndys, w szatach liberala wyjechał na
Zachód
i wlaściwie stoi dziś w tej same1 „lidze obrażonych moralistów", co Milosz. Prttsa podaje,
że biorą udzia.l w tych samych kongrescich
i
konferencjach pisarz11, protestujących przeciw
rządom totalitarnym w
rozmaitych krajach
świata. Czy to nie śmieszne?

~

Ducho-

zapytał.

A czemu 11.ie? Możesz sobie
sekretarki ł kierowniczki.. ..

J
-

(13)

zwycięstwo, ocz11wUcie. Mówilob'I/ się
.za; to
dużo o Brandysie, szczególnie o powieści ,,Ob'l/watele". No ł zobacz, co z tego wszystkiego
wvszlo: Milosz dostał Nobla, znanu w kra;u

cowych egzaminów na studiach, mimo długo
trwałej choroby. A tu płaszcz.
an Duch pamiętał, jak kiedy~ jechał „Fiatem" po Słowackiego w Warszawie, Georgia
'obol!:, kiedy nagle wyprzedził ich mknący
z wielką szybkością „Jaguar" na brytyjskich
numerach. Ten samochód, ze względu na swoje
kształty, zawsze pociągał Ducha, choć technicznie „Mercedes" i BMW są lepsze.

było więc: „Proszę podać nazwiskts
adreS11 WSZf/stkich pana znajomych". Zadanie
to było niewykonalne, ponieważ Duch znał ty-

Vincenta

t

c.zlowłek

pogadał z Georgią I postanowili wyprowadzić i;ię, jak tylko skoliczit. li• przesłucha·

Duch

ni a.

Tymczasem prze11łucbania 11tawaly tde coru
bardziej detaliczne. Vincent wypytywał o znajomych Ducha, o wszystkich J:najomych. Kazał
sobie opowiadać o nich szczeg6łowo, ze spe·
cjalnym akcentem na możliwość, fe któryś 1
nich pracuje dla polskiego wywiadu.
Duch
odrzucał z oburzeniem
Żl\dania
Vincenta.
Oświadczył, ie :J~złe
odPowładal konkretnie
na konkretne pytania, Pierwszym pytaniem

Podał Duchowi kartkę z numerem telefonu.
Ale ńie .i:aszła potrzeba kontaktowania się z
Vincentem. Nikt ze strony polskiej do Ducha
się nie zwrócił przez najbliższe piętna~cie lat.

Teraz już sprawa azylu pójdzie galopem
powiedziała pani Wróbelek na widok wchodzących do domu Ducha i Georgii. Skąd wiedziała, że był to ostabni
dzień
przesłuchań'P
-

-

- A w ogóle, ta p.ini Wróbelek, co to z4
jedna? - zapytała Georgia, kiedy znaleźli się
sami w pokoju. - Czy wiesz. co się dou·iedzialam? Ze ona co dwa miesiące jeździ
do
kraju. rzekomo z powodu, że córka jest chora.
Podllbno sama. znalazła się tutaj z jakimś lcochanf:iem, marynarzem. razem postanowłli wybrać wohtość, ale marynarz zwinął się, odplynąl swoim statkiem, -a. pani Wróbelek zostala
ze złożoną, podpisaną prośbą. z czymś takim do
Polski wracać nie mogla, więc dostala az11l,
przyjęto ;ą tu na konsjerżkę, podobno dltttego
że zostala kochanką jednego z prezesów.
Ale
popatrz: na azylu, a jeździ do kraju, nic jej
nie robią zlego, ani tam ani tu. zupelnie obojętna osoba. Kto wie, z kim ona się w kraju
spotyka, co opowiada, 3akie kopie papierów z
biura zawozi... I co opowiada tuta; po polrro-

cie...
-

Zazdrościsz

jef! -

~pytał

Duch.

- A skądże! - oburzyła
się Georgia.
Tylko mnie dziwi. Tak trudno jest wyjfc l!n ć,
1izylotviec każdy traktowany ;est w kra;u ;~
trędowaty, a tu takie uklad11. I to kto, taktt
prosttt kobiecina!
-

Skqd

tv

to wszystko wiesz'!

- Sama . mi to opowiadala. Ztt kilk4 dni
znowu jedzie, na tydzien. To już czwarty raz tD
tym roku. Ciekawe, co o nas opowie... Dokąd
lecisz?

Jan Duch zbiegł ze schodów, zapukał do
drzwi służbowych. Pani Wróbelek otworzyła,
uśmiechnięta szeroko.
-

powiediziioał
obojętnym głosem. Pani

Pani Wróbelek -

kojny,

Duch s·p o·
do

jedzie

kraju?
- Tak, jadę. Zabrać co od pana rodzinie'.!'
- Nie, dziękuję. Tylko mam prośbę: niech
panł pozdrowi ode mnie chlopaków.

Pani Wróbelek patrzyła na niezo z tym !lllmym szerokim, naiwnym uśmiechem. Tylko iej
szare oczy, lekko wyłupiaste, stały się zirtne
i twarde jak kamienie.
Cilłgle

z tym

uśmiechem, · powiedziała

wol-

no:
-

Panłe Duch,

i« zawsH ich pozdrawiam.

C.D.N.

•
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\'łideonotes
- Jak czuje
rora?

FILM, TV,· WIDEO

się

pan w roll ju- czywa na mnie jaklj obowiązek,
bo wydaje mi się, że umiem robić filmy I powinienem pokazać,
Jest
to
obserwacja że filmy mo~na robić krótko.
festiwalu
od
innej strol!ly. Janusz Zaorski
nakręcił
teraz
Do tej pory widziałem go jak film „Piłkarski poker", skompliktoś, kto pokazuje swoje filmy, kowany film współczesny w seni przeżywałem to inaczej. Myślę, sie inscenizacyjnym, w 31 dni
że było
to dla mnie ciekawe zdjęciowych Kiedyś taki film
doświadczenie zawodowe, bo ni- robiło się 60 dnt
gdy dotąd takiej panoramy kina
polskiego w ciągu tygodnia nie
- A zatem wraca pan do terobaczyłem. Ułożyły mi się pew- matyki współczesnej?
ne proporcje, ułożyła mi się hierarchia ważności tych filmów,
- Tak, zdecydowanie, i będę
dostrzegłem
także
nieobecność chyba przez dlużs-zy czas drążył
pewnych
tematów,
pewnych tę tematylkę, aż znowu nie usfer rzeczywistości, których tu wiedzie mnie historia.
zabrakło.

-

Jakie

to

były

tematy?

-

Czy pan

się wyrz~ka

rych wszyscy bardzo lubimy. Natomiast gdyby doszło do realizacji projektów, o których mówiłem, bardzo chętnie spotkałbym
się ze starymi aktorami amerykańskimi lat 60-tych: Kirk Douglas, Burł
Lancaster, James
Stewart.
- ·Jakie cechy powinien nosić

R.,.,I efa

nowoczesn~ilm?

do

To znaczy,

że fabuła

sklego kina, czy pan Je
nia?

dyżuru

- Tak, fabuła wraca do łask ..•
poi- odchodzi się na świecie od kina

a

uzupeł

amorficznego. Dalej, zdecydowanie wyrobiony scenariusz - w
sensie puent, dialogu, konstruk- Takie samoświadomościowe cji, i pewna metaforyzacj;i tetesty zawsze są.„ dość trudne. matu. Nie poetyzowanie na silę,
Wydaje mi się, że zająłem po ale przez sam wybór temstu,
prostu wolne miejsce.
metaforyzującego się przez samą
swoją koncentryczmiść.
Ale nie
- Czy reżyser Jest artystą?
zawsze talki temat się znajduje.
-

Reżyser

bywa

artys1ą.

- Kiedy?
- Czy ma pan nadzieję, że ta
- Kiedy harmonia formy i
sytuacja ulegnie zmianie, biorąt:
zwłaszcza pod uwagę stanowislJJ treści dochodzi do pewnego Pouczestników Forum Stowarzysze- ziomu metafory. Trochę to po
grafomańsku
powiedziałem, ale
nia Filmowców Polskich?
mniei wiecei o to mi chodzi. Re- Forum było niezWykle wa- zyser nie może być prostym reżne.
Zajęło
niekwestionowane jestratorem, musi dokonać pewstanowisko wobec tego, co się nego zabiegu, nie tylko porząd
w tej chwili w Polsce dzieje. kującego, ale również uwznioMyślę, że był to bardzo. poważ ślającego.
ny głos w dyskusji. Jeżeli w
- Odpowiedzialność za film
gremiach decydujących o kształ
cie naszej rzeczywistości zapa- spada głównie na reżysera, czy
dną te
sprawiedliwe decyzje, jest więc kino sztuką 'Zbiorową?
których wszyscy oczekujemy i
które gorąco będziemy popierać
- Jest to zdecydowanie sztu- mam tu na myśli faktyczny ka zbiorowa, ale poziom ingepluralizm,
faktyczne odd3nie rencji reżysera w nią jest róż
pewnej sprawiedliw ości dziejo- ny Żartowałem kiedyś za Andy
wej „Solidarnośc1" - to wtedy Warholem, że reżyser jest gadzostanie na nowo uruchomicny getem na planie - jak jest reproces twórczy, który zatrzym:i- żyser, to się kręci, jak go nie
no, który się nie ujawnia, nie ma, to wszy~tko stuje. Jest jewychodzi w tej chwili na po- szcze kwestia ludzi, z którymi
wierzchnię.
się współpracuje, czego się cd
nich chce, jak się ich urucha- Jak ocenia pan powrót An- mia, na ile wyc1ągme się z nich
drzej'1 Wajdy na łono Stowa~ to, co mają najlepszego. To takrzyszenia?
że zadanie
reżysera.
Im lepsi
wspó!pracownicv, tym większa
- Jestem bardzo zadowolony, szansa na dobry film.
wszvscy jesteśmy b:i rdzo zadowoleni z tel'(0. re nan Andrzej
- Bi orą.c pod uwagę upodoprzvbv l na to Forum, gdyż jest bania czysto artystyczne, jakich
to takżP 7nak pewnej norm3l·za- aktorów zachodnich najchętniej
cji. .Jest to bat·dzo w ,żne, gdyż widziałby pan w swoich fil1est to miejsce w którym oowi- mach?
n ie n s · ę wypowiedzieć, t w którym powiedział to, co chciał p:i- No cóż, jest pewna gama
wiedzieć.
aktorów amerybńskich,
któ-

- W kontekście tej pana wypowiedzi, w jakim miejscu znajduje się kino polskie?
- No, daleko. Choć dla mnie
filmem metaforycznym w sensie
podjęcia tematu
jest „Kobieta
samotna", czy „Krótki film o zabijaniu".
-

Czy w

dzieją się
jakieś nowe rzeczy.
jeśli chodzi o warsztat filmowy?

- Dla mnie ostatnim słowem
w kwestii techniki kina, w sen
sie nowatorstwJ, byl film „Me
chaniczna pomarańcza", w 1972
roku. Potem już nic mnie nie
zaskakiwało.

- A jaki film widziany osta·
tnio zrobił na panu największe
wrażenie?

- Były dwa takie filmy „Down by law" Jima Jarmuscha
znakomity film, I „Radio days"
Woody Allena.
Dziękuję

-

za

rozmowę.

Rozmawiał:

MACIEJ

ŚW'IERI{OCKI

Czv '!kład tegoroczneito .iu·
ry był dla pana z slt~czc i m?
-

0

- Ja uw ·żarn. że skład był
dobrv Przyimui ac czł o nkostwo
w jury, z·., dalem piet wsze pytanie: . Kto będzie w tym jury?"
Po • 11rważ nie było tam ludzi. z
którym; nie
zgoc17;łbvm
się
us 'ąś~ przy
;ed:iyrn ~tole, z1akceptowalem prnpo7yrję.

ZAKL~

DOSKO. „ \L
ZAWODOWEC...O

05RODET\ T\ 7T \f

c

-

Czy
oba filmy pows!ani}
pana scenariuszy?

-

Tak jest. Oba filmy mają
pewnym
eksperymentem
produkcyjnym, gdyż chcę je zrobić w bardzo
krótkim czasie,
dwa razv krótszym, niż obowią
zujące reżimy produkcyjne, które uwabm za dzied11ctwo pewnej epoki. kiedy robiło się filmy
nie myśląc zupełnie o kondycji
fin ·ms·iwej filmu. W tej chwili
to się zmieniło, i sądzę, że spobyć

1? orr.LOSY

G

A
ł

•

według

l

WE.GO

w Łodzi, ul.· Wróblewskiego nr 17

- Czy w ll''jhliźs~ym ez'.ls''?
obejrzymy pan-i nDwy film?
- Mam wiel){ą n •dzie ję, ż?
na n0rzątku przvszłego roku zaczr" !.clięcla d•1 dwórh filmów dn f lmu „Trędowaty"; który został / ·trzy ma ny
w dniu r· zpoczęcia produkcji w bodajże 1983
roku. iest to film o st·r nie wojennym, i dJ komed:1, k:órr j tytuł na
razie brzmi
.,Bal na
dworcu w K<Jluszk:tch", a która
opowiada o słynnym ataku zimy
stulecia.
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KURSY ł

gcspodnika
kierownika małej gastr·on.omii
tzw. minimum sanitarne dla praco.wnik~w
handlu i gastron-0mii
palaczy c.o.
bhp i ppoż. (szkolenie pn-dstawowe
i okres-owe)
metodyki instruktażu stanQwiskowegu
zespołów p()Wypadkowych
obsługi rusztowań

•
•

średniego sprzętu budowlanego
gospodarki magazynowej

Zajęcia na kursach odbywają się w wolne soboty
i niedziele w godz. od 9 do 15.30, lub w poniedział
ki, wtorki i piątki w godz. 16.15-20.
Bliższych informacji udziela i zgłoszenia
przyjmuje Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 4 w Ło
dzi, ul. Wróblewskiego nr 17, tel. 84-97-21.
2786/K

myślal.

Przy trasie wylotowej z Lodzi w
kierunku Piotrkowa znajdują , Je
położone
naprzeciw siebie dwie
stacje benzynowe. Dwie, gdyż mają obsługiwać kierowców jadących
w obu kierunkach bez konieczności zjeżdżania z jednej
jezdni
na drugą, Tak iest w teorii.
w
praktyce bardzo często któraś ze
stacjj jest zamknięta (choćby
z
p~wodu dostawy paliwa) I, 'chcąc
me chcąc, trzeba jednak podjechać
do drugiej. Nie jest to wszakże
takie proste. gdyż aby znaleźć sie
na jezdni o przeciwnym klt'runku
ruchu, nie łamiąc przy tym przepisów, pokonać trzeba dodatkowo
co najmniej kilometrowa od!el(łość.
Czy nie szkoda benzyny? - pyta
Zygmunt R. - Benzyny, która jest
przecież
reglamentowana.
Czy
przejazd z jednej jezdni na drugą nie mógłby być przy samych
staciach? A może po prostu obie
powinny być zawsze otwarte? Aż
trudno 1;1wlerzyć,
że
tego tal<
„skomphkowanego~ problemu
nie
daje sic jakoś rozwiązać.
Na Retklni, za ostatnimi blokami od lat funkcjonuje przesypownia kruszyw. Od lat wyjeżdżające z
niej ciężarówki, nierzadko z orzy_
czepami, gubią
po drodze żwir,
którego ślady widoczne sa Jeszcze
w odległości nawet kilku kilometrów od · przesypowni. Pomi1alac
już fakt, że żwir na asfalcie stanowi zagrożenie
dla bezpleczeń
~twa ruchu, kryje się za tym takze zwykle marnotrawstwo,
gdyż
nawet iego
późniejsze zbieranie

PAWEŁ

TOMASIZEWSKI

WOJEWÓDZKA KOLUMNA TRANSPORTU S.ANITARNEr ')
w
O

światowym

kinie

jąc przy tym zupelnle \Vskazać mu
tam drogę.
Wystarczyłaby
jakaś
plansza, plakat. strz!ilkl, jaklkolwiek ślad. Niestety, nasz czytelnik
takowych nie zauważył I stracił
sporo czasu, zanim trafił tam gdzie
chciał. W tej sytuacji nie zdziwiło
go już, że salka by!a pusta, a rosyjscy kelnerzy narzekali na brak
zainteresowania ze strony łodzian.
Krótko mówiąc, znów ktoś nie po-

Podczas ostatniego czwartkowego
przy redakcyjnym telefonie po raz któryś Już mlalem okazję przekonać
się, że naszyc11
czytelników najbard1iej denerwują
i niepokoją proste, można by nawet rzec - banalne sprawy, z którymi od dawna
Już powinni śmy
się uporać. Jest to rażąca często
niegospodarność, fatalna organizacja, zaniedbanie podstawowych obowiązków, brak
kultury •• ; Mówi
i Pisze się o tym stosunkowo dużo, krytykuje, piętnuje, ale z nl e wielklm skutkiem. jako że te same problemy I zjawiska raz
po
ra~ wracają także w telefonach,
ktore w redakcji odbieramy.
Ot, choćby sprawa czystości
i
estetyki miasta. które w opinii tak
jego mieszkańców, j ak I przyjezdnych, do najczystszych niestety nie
należY. Ale
czyż
może być Inaczej - dziwi sie Jadwiga K.
skoro na cokole najbardziej znanego łódzkiego pomnika - Tadeusza Kościuszki na pl. Wolności rosną sobie małe drzewka? cnyba
nie. Co dziwniejsze, Wydział Kultury I Sztuki Urzędu Miasta zu.
pełnie
z!gnorowal uwagę Jadwigi
K. na ten temat. bo tam najpierw
się zwróciła. Na pewno powinniś
my chronić miejską zieleń, ale w
tym przypadku nie iest to chYba
dla niej odpowiednie mieji;;ce.
Kazimierz N. dowiedział się
z
prasy, że w restauracil „SWlatowit" odbedą s!e „Dm kuchni rosyjskiej", w czasie trwania których można będzie spróbować, jak
smakują n a rodowe potrawy Rosjan,
a także - być obsłużonym orzez
rosyjskich
kelnerów. Informacja
okazała sie prawdziwa. dania smaczne, zaś obsługa - mila i pewno
wszystko byloby w porządku
mówi Kazimierz N. - l(dybv
nie
informacja, a wlaśclwle jej orak.
Kierownictwo lokalu urządziło bowiem "Dni" w malej salce.
na
boku, do której trudno trafić przeciętnemu konsumentowi, zapomina-

wraca

łask?

- Rozmowa z FILIPEM BAJONEM.

- No, !istnieje cała gama tematu współcze.snego, który był
tu
poruszany niezwykle
nieśmiało. Myślę, że nieobecności te
wynikają głównie z polityki programowej nie tyle nawet Komietu
Kinematografii, co z
pewnych preferencji politycznych
fkresu stanu wojennego i po
•tanie wojennym. Stan wojenny
jeat odwołany, ale on w nas cały
czas jest.

telef -:.me z nia 29

#nu~\98

- Przede wszystkim konstrukcja fabuły...

•or

F

Na Twój telefon czekają redaktorzy:
6 października - RYSZARD BINKOWSKI
godz. 10-15.
13 października
EUGENIUSZ LWAINJCKI godz. 10-15.

kosztuje. A przecie! motna
by
temu zaradzić twierdzi Euge•
niusz D. - Wystarczyłoby
Przy
wyjetdzie z przesypowni urządzić
coś w rodzaju specjalnego
„toru
przeszkód", który wszystkie
samochody z kruszywem musiałyby
pokonać I na którym spadłobv
z
nich to, co spada potem na Ulicach. W przypadku wykorzystania
pomysłu przez kierownictwo nrzesypowni, Eugeniusz D. n!e
liczy
na żadną nagrodę. Mo że wlec warto by spróbować?
Godną uwagi
propozycje przedstawił równle7 Ryszard ż.,
l<tóry
jest Wielkim
miłośnikiem
ciekawych lektur. Rzecz w tym jednak,
że wielu pozycji na przyklad ukazujących
sie nakladem
Wydawnictwa Lódzkiego - nie m.Jże on
kupić w łódzkich kste~arnlach. "dvż
znilcają z nich bez śladu poznstawionego na ladzie, by potem pojawić się na
bazarze
za dwu-.
trzykrotnie wyższą cenę. Leża też
one nieraz w małych miasteczkach, pokryte kurzem. 1ako że tam
zalnterE!!!owanie nimi iest mniejsze. A może by tale - zastanawia
sle nasz czytelni:<
przed ukaza.
niem s!ę co bardziej
interesuią 
cych książek zbierać zgloszenia od
potencjalnych naby\\·ców ! Potem
wysyłać Im ie za zaliczeniem oocztowym? Praktyka taka mialaby l
te dobrą stronę,
że pozwa!?.hbv
wydawcy zorientować się.
ia 1<ie
jest zapotrzebowanie n• dan~· tvtuł I potem trafniej dobierać
ńa
kł~d. Niepokoi bowiem
troche. że
jednych tytułów zune!nle brak, a
Inne zalegają !rnlegarsl<ie
oólkl.
by później trafić na przemial.
Jedną z mieszkanek bloku przy
ulicy Piotrkowskiej 182, a zapewne
nie tylko ją, zdumiewa. że od 11
lat nie wykorzvstuje się pu•tvc11
przestrzeni pod wspomnianym bu·
dynklem. Niegdyś
planowano. Iż
b<:dą tam
garaże.
ale sprawa upadla - ponoć w wyniku braku
zgody straży pożarnej, Kto zawln\I: projektant,
czy wykonawca?
Ale mniejsza jut z tym. Dziś n ależy pytać: dlaczego jeśli
nie garaże, to nic Innego? Które z wielkich miast za granica oozwomooy
sobie na
takle
marnotrawstwo
miejsca w samym centrum?
To tylko niektóre ze spraw.
o
jakich lnformu;ą nas nasi czytelnicy. Nie o wszystkich Jesteśmy
w
stanie napisać . Zdarza się, że nasze Interwencie nie odnosz:i ża
dnego sl<utku. I czasem rodzi sie
refleksja: czy o takich spr wach
w ogóle powinniśmy pls 3ć? Czv
nie powinny być one zalat,~ a ne
bez udziału prasy. Jest wszak tyle ważniejszych i cl ekawszych tematów.
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PRZETARG NI·EOGRA.NICZONY

,

na

sprzedaż

Lp. Markc.
Nr rej.

n. wymienionych pojazdów

Rok
prod.

Nr
pod w.

%

Cena

zuż

wywoła w.

804915 1020952 65

758.000, -

LDB 972E 1984 1015922 1018201 70

650.000, -

LDB 977E 1984

890825 1018547 85

325.000, -

LDH 723B 1982

846081 1009700 75

542.000, -

LDB 350P 1985

966820 1023164 70

650.000, -

LDB 703P 1985

771440 1026164 70

650.000,-

LDG 882B 1983

847260 1011032 70

650.000, -

LDB 446B 1983

912357 101166·6 70

650.000,-

LDB 355P 1985

965428 1023118 70

650.000, -

LDB 416E 1984

910510 1016321 65

732.000, -

LZA 084C 1986 1067656 1037491 60

867.000, -

LDB 075H 1983 1014820 1067656 70

650.000, -

WB 616E 1984

837770 1017340 70

650.000, -

LDB 623E 1984

928143 1018101 65

758.000, -

LDB 506'E 1984

299939

291657 70

637.000, -

LDB 620E 1984

847392 10174215 70

650.000, -

LDB 503P 1985

865991

305728 70

637.000, -

LDB 364P 1985

963885 1023244 65

758.000, -

LDB 302P 1984

878953 1023485 80

433.000, -

1. P. Fiat

125p
2. P. Fiat
125p
3. P. Fiat
125p
4. P. Fiat
125p
5. P. Fiat
125p
6. P. Fiat
125p
7. P. Fiat
125p
8. P. Fiat.
125p
9. P. Fiat
125p
10. P. Fiat
pick-up
11. P. Fiat
125p
12. P. Fiat
125p
13. P. Fiat
125p
14. P. Fiat
125p
15. Nysa
5228
16. P. Fiat
125p
17. Nysa
522S
18. P. Fiat
125p
19. P. Fiat
125p
20. AVIA
A21N

Nr
silnika

LDB 916G 1984

LDB 538V 1985

02454

011037 70 1.023.000, -

Wymienione pojazdy można oglądać w dniu 20.10.1988 r. na terenie WRTS w
l..odzi, ul. Warecka 2, w godz. 8-10.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.1988 r., na terenie WKTS w Łodzi, ul. Warecka 2, o godz. 11.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w dniu C?g'lędzln do kasy przedsiębi·orst
wa w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej.
W przypadku niedojścia do skutku przetargu pierwszego, drugi przetarg odbę
dzie się w dniu 3.11.1988 r., o g·odz. 11 na terenie WKTS w Łodzi, ul. Warecka 2.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub wycofania niektórych samochodów
bez podania przyczyny oraz zmianę cen wywoławczych. Za występujące wady
ukryte w pojazdach za&ład nie ponosi odpowiedzialności oraa nie uzupełnia braków.
2739/K

N'R 41 f1o93), 8 PA~ 1988 R.

Na kolumnie „Polemik!. ll!'ty, oplnh" publtkujemy tylko listy podpisane lmłenlem I nazwiskiem. s podaniem adresa. Aclre1 I nazwisko na hazenie zalnteresowaoe~o zatrzvmuJemv do właclomo~cł remoiliwość •krótów

dakdl 7ac;lnl'r.amy c;oblt>

·· polemiki ·JiSty · opinie · : polemiki ·listy · :opirlie · ·
NA MA!RGl!NESffi POSTACI P.AiJ.~A WAJERA
~:iB11m;;miamummmr.amm1111łiłE11:1D11m&mBE'liilm

W niedawnych numerach „Odgłosów" ukazał się ciekawy arty(a właśdwle cykl artykułów) Arnolda Mostowicza p.t. „Prawdznvy koniec łódzkiej dintojry", którego treścią były .postacie
wielu osób a m.in. Slepy Maks i Stanisław Wajer. O ile -0 tym
p ierwszym słyszałem tylko legendy powtarzane w gronach żydow
skich kupców i robociarskiej braci. to osoba Stanisława Wajera
kilka razy otarła się o moją rodzinę.
. Wajer był komisarzem polskiej .p olicji w Łodzi, dobr~e znaną
figurą. Tak się złożyło, że miesZ:~ał na tej samej ulicy co moja
rodz.ina - Zachodniej. W okresie przedwojennym manifestował
s\voje stanowisko antylewicowe i poparcie dla ówczesnej władzy.
Cała historia rozpoczęła się jednak po wiuocze:iiu wojsk n:lemieckich do Lo::!z.i 'h p:> dni-u 9 wrzesnia 1939 r. 'l'en człowiek,
z całą rodziną tak gorąco :rnanifestujący swoją polskość „przypomniał sobie" dawne pochodzenie d uagle stał się Niemce.-n. Nie
stracił na tym nic, a nawet zyskał. Przed wojną był przecież
komisarzem polskiej Policji państwowej. W czasie okupacji nie
zmienił charakteru swojej pracy, nadal pozostaje na stanowisku
komisarza niemieckiej policji kryminalnej. Przeabrażenie narodowościowe jego rodziny stało się niemal bły$kaiwiome.
Tak ja, jak i moja siostra w r. 1939 byliśmy harcerzami. Afiszowaliśmy się w mundurkach, a we wrześniu 1939 r. braliśmy udział w Pogotowiu Haxcerskim, Synowie p. Wajer a (a było ich dwóch)
nie udzielali się wtedy .nigdzie, przesiadując w domu i spotykając
Kiedy byłe;11
z młodymi, nieznanymi ludźmi.
~ię w nim
w mundu·r ku, a spotykałem i ch rzadko na ulicy, czułem badawcze
spojrzenia na swojej osobie. Nie śmieli mnie nigdy zaczepić. Była to swego rodzaju cicha umowa „o 111eutralnoki". W okresie
Pogotowia nie mieli do mnie żadnych spraw; zaś na początku ckupacji pycha nie pozwalała im zagadnąć do mnie. choć za mlodych lat bawiliśmy się często na podwórku. Kiedy jednak na5•tąpiła okUipacja, zacząłem odcZJu1wać wrogość w sto.!>unlrn do tych,
ktć.rzy zmieniali swoje zapatrywania jak chorągiewki. Taik dziecięce wspól!ne drogi rozeszły się na zawsze.
Jednym z pierwszych okupacyjnych kontaktów tej rodziny z
moją był okres późnej jesieni 1939 r. Wtedy żona p. Wajera zaczęła zapraszać do siebie poszczególne sąsiadki rzekomo mając
różne produkty żywnościowe. lttórymi ,,z dobrego serca'' c:1c'.ała
się podzielić. W czasie takiego spotkania podchwytliwymi pytaniami sondowała opinie swc>ich :rozrnówczy1't. N'.e byly one entuzjastyczne. Z wiadomych powodów okres ten, tuż po zakończeniu
wojny obronnej w Pcls:::e nie nasta.Wiial zbyt optymistycznie. Panowa.ia za duża apatia. Sytuację taką wykor.zys1tywala p. W.ajerowa próbując wmawiać kobietom, że Niemcy będą teraz narodem z,wycięzców, że teraz należałoby za.stanowić sią na tym, w '
jaki· sposób zachować swoje rodziny, mienie i pracę. Najlepszym
sposobem (w jej mniemaniu) byto poszukać w swoim rodowodz.ie
osoby, która miała pochodzenie niemieckie. Stąd już łatwa droga
do uzyskania statusu volksdeutscha. A wtedy ... Pani rozumie.„?
Jedna z tych kobiet, któ:re brały udział w takiej ,.przyjaclelsk1~j" roz.mowie opowiadała potem mojej matce jak podczas rozmowy synowie p. Wajera bawili się polską czapką wojskową swojego ojra kopiąc ją niczym piłkc:. n:e zważając na polskiego oi:zelka ani dystynkcje plutonowego.
Przez długi czas polscy mieszkańcy ul. Zachodn:ej str0nili od tej rodz~ny i nie byb 1vykluczonym, że w pożniejszych
wysiedleniach tych rodzin maczała palce rodzina p. Wajera. Niemniej jednak sto unek jego i żony po tym, że nie odnieśli sukcesu w· okresie \Yerbunku do ..narodu panów" był w stosunku
do Polaków raczej oziębly. Sąsiedzi już nigdy nie mogli liczyć
na iadne wsparcie. Zresztą takiej pomocy nie oczekiwali.
terenie
na
aresztowania
wzmogły się
W lipcu 1940 r.
Łodzi. Szczegó1nie dotyczyły one grup młodzieży, które znalazły
miejsce w t1~·orzących się zespołach konspiracyjnych. Zagrożony
z tego kierunku w nocy z dnia 19 na 20 października opuściłem
Łódź udając iP, n;i teren tz·.v. „Generalnej Guberni". Tam jeszcze
kilkakrotnie dochodzily mnie '\vieści o wyczynach dorastającego
syna p. Wajer'.l,
Do Lodzi powrćciłem dopiero z końcem marca 1945 r. do te110
samego domu,\\" którym mieszkałem przed wojną. Wkrótce doszła
mnie wiadomość. że p. Wajer został schwytany i aresztow:my.
Przed rozprawą sądo'\\·ą jego żona próbowała zorganizować wśród
ocalałych sąsiadów grono świadków, którzy by potwierdzili , .j '.łki
to om był dobry dla Polaków". Wkrótce odbył się proces sądo1\vy,
ale jaki wyrok oska!ż.ony otI'zymał, już nie pamiętam. O jego syopowiadano, że
okresie
na.eh też słuch z.aginął. W pe,wnym
jeden z nich zginął pełniąc służbę żandarma we Francji.
MIECZYSŁAW KOZAK
ku.ł

czy CHODZI TYLKO O KOREPETYCJE?
&*&**i
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nowych 52.ikół
tylko umysły
wybitne i samodzielne,
nigdy ludzie małoduszni,
trwożliwi i zazdrośni".
E. Payr
Przeglądając nr „Odgłosów" natrafiliśmy na artykuł o jednym
z łódzkich liceów ogól•nokształcących. W trakcie lektury artykułu rozpoznaliśmy w nim nasze XXIX Liceum Ogólnokształcące.
Po skontaktowaniu się z naszymi młodszymi kolegami upewniliśmy się, że historia i przeżycia Agnieszki są prawdziwe.
Odczucia Agnieszki nie są nam obce, ponieważ wiel·u z nas
było w podobnej sytuacji. My absolwenci XXIX LO chcemy zabrać głos w tej sprawie,· aby nasi młodsi koledzy me przeż.yh
podobnego koszmaru. Charakterystyka pani prof. od historii i
PNOS oraz pana dyrektora nie jest według naszej opinii wyolbrzymi ona
Przykładem mCFgą być zdarzenia, o których chcielibyśmy SzaSzczególnie
poinformować.
nową Redakcję i jej Czytelników
utkwił nam lekceważący, a wręcz ordynamy stosUJnek pani prof.
mgr Elżbiety Frydrych do uczniów. Już samo zachowanie pani
prof. budziło wiele wątpliwości. Przed każdą lekcją PNOS odczuwaliśmy paraliżujący strach ... Dochodziło do sytuacji, że nasze
Pani prof.
koleżanki i koledzy zażywali tabletki uspokajające.
wprowadzała na· lekcjach atmosferę psychozy, która opanowywała zastraszonych uczmiów. Za.wsze lekcja PNOS-u kojarzyła nam
się z „nie kończącym się horrorem". Niejednokrotnie pani Frydrych używała w stosunku do nas niecenzuTalnych określer'l, nie
prlestrzegała również Kodeksu Ucz.nia i zawartych w rum p.raw
(iądając od nas wykonywania oboWiązków).
Stosunki i układ y w naszej szkole p. prof. Frydrych uniemożli
wiały nam ujawnienie i rozwiązanie naszych problemów. Wiele
zastrzeżeń budził również system oceniania uczniów. Nasze oceny cząstkowe nie za często przekraczały ocenę dostateczną. Oceny
pozytywne zarezerwowane były dla „wybranych uczniów". Naszym zdaniem p. Frydrych wartościowała uczniów według wła
snej sympatii a nie wiedzy. Narzucała nam własny sposób myś
lenia, hamując równocześnie rozwój naszej myśli twórczej. Wykorzystując fakt, że uczyła nas historii młoda i niedoświadczona
nauczyrielka, pani Frydrych nie znając naszych umiejętności
maiomo~ci przPdmiotu sugerowała oceny dla poszczególnych uczniów. Podz;wiamy intuicję p. Frydrych, która to pozwalała jej
na w1·•vr,nwnnie spośród nas uczniów, którzy „nie zdadzą matury" ..., · "·'1'11'7.<imy jednocześnie, :i:e informowała ieh o tym już na
por 7 • • • '""'··1 szkolnego.
Od da,rn:i dochodziły nas pogłoski o ,,nlezabrOID.ionyeh korepe„Zalo~,·ci'.!lami
mogą być
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tycjach". Krążyła opima, że w obecnej sytuacji nie wcisl{a s1e
nauczycielowi koperty z określoną sumą pieniędzy, lecz pobiera
się u niego koreipetycje, co było równo.znaczne ze zdaniem egzaminu maturalnego. Zazwyczaj propozycje te były skierowane do
uczniów, których rodzice z.najdują się w dobrej sytuacji materialnej. Uczniowie, którzy pobierali korepetycje awansowali na najlepszych w klasie i mieli zapewnioną pomoc u p. prof. na maturze.
Od najmlvdszych lat rodzice i szkoła utwierdzali nas w przekonaniu, że istnieje równość i sprawiedliwość, dlatego w nas
że dzielimy się na równych
młodych ludziach burzy się krew,
i „równiejszych" - prywatnych uczniów pani prof. Frydrych.
Dowiedzieliśmy się, że tą sprawą zajęło się Kuratorium. NiP.
widać jednak żadnych pozytywnych efektów, a wręcz przeciwnie
sprawa zaczyna ucichać. Miejmy nadzieję, że po opublikowaniu
a kompetentne
naszego listu, problem nie zostanie zamknięty,
władze podejmą odpowiednie kroki.
„Mistrz wielki, Z'.lws·ze dba o sprawiedliwość, lichy ma na uwadze tylk-o wtasną korzyść". (Kcnfucjusz)
Lódź,

1

Łącząc wyrazy szacunku absolwenoł
września 1988 roku.

i obecni uczniowie

Czytając kolejny numer waszej gazety natknęłam się na bairdzo
ciekawy artykuł pt. „Korepetycje nie są zabronione". Podczas
lektury zorientowałam się, że została w nim opisana szkoła i panujące w niei stosunki, szkoła w której pracowałam. Pracując w
tej szkole w dość krótkim czasie .zauważyłam bardzo dziwne ,,układy" między nauczycielką PNOS-u i historJi a uczniami. Sama
niejednokrotnie rozmawiając z młodzieżą z ich ust słyszałam. że
lekcje PNOS·u i historii są najgorszymi. Pani prof. sama swoją
postruwą i zachowaniem budziła strach miodzieży. Niejednokrotnie
słyszałam jak odnosi się do uczniów, nie były to słowa przyjemne
a wręcz obraźliwe.
Młodzież skarżyła się bard.z.o cz~to, że na lekcjach stawiane są
bardzo trudne problemy, a nauczycielka żąda odpowiedzi takich
jakie ma na myśli. Jest to według mnie hamowanie własnej inwencji myślowej uczniów. Nauczyciel może się nie zgadzać z poglądami wychowanków, ale poglądy ich powinien uszanować. Mło
dzież czasem zwracała się do mnie z prośbami o wytłumaczenie
problemów z lekcji PNOS-u i w miarę możliwości na przerwach
st3rałam się te problemy wytłumaczyć.
Nie potrafię zrozumieć, jakimi metodami pracuje nauczyciel z
dużym stażem pedago~icznym. kiedy tak boją się go uczniowie.
Na początku myślałam, :i:e uczniowie przesadzają. Pćźniej przyznawałam im w duszy rację. To, co widziałam na korytarzu przed
pra,cownią, to istna psychoza. Nerwowe SZiPeranie w zeszytach,
książkach, rozmowy kto dzisiaj dostanie dwóję. O korepetycjach
którzy n;e zdali matury
słyszałam od ucmiów i absolwentów.
bądź do niej nie przystępowali. Byłam tym zaszokowana. Jak
można komuś udzielać korepetycji, zwłaszcza jeśli się go uczy lub
uczyło. Nie chcę tutaj oczerniać pani profesor, ale pragnę wypowiedzieć swoje zdanie.
Dziwny był sposób oceniania. Niektórzy uczniowie do tej pory
nie mający kłopotów z nauką zaczęli je mieć z PNOS-em, ci
ktćrzy do tej pory byli nieaktywni, nie zabierali głosu, raptem
dostawali lepsze oceny (byli to prywatni uczniowie pani prof.).
Pozycj_1 pani prof. była niezachwiana. młodzież zwróciła na to uwagę i sama pozostała ze swoimi problemami. Mam nadzieję, że
Kuratorium i Wydział Oświaty podejmą odpowiednie kroki i postarfłją się o wyjaśnienie sytuacji i o ukaTanie winnych, a na
przyszłość będą pilnować, aby taka sytuacja nie powtćrzyła się.
Pragnę zaznaczyć, że sytuacja i opisane zdarzenia zaciążyły na całej opinii nauczycieli. wszyscy oczekujemy zatem szybkiego wyjaśnienia sprawy, aby z czystym sumiieniem spojrzeć w oczy oczekującej werdyktu młodzieży.
Łącząc wyrazy szacunku
B.S.
(imię i na.zwisko do wiadomości redakcji)
LO<lź., 25 wn.eśn'ta 1988 r.

„KOMIN NIEZGODY"
Nawiązując do artykułu z dnia 10 wrzesnia br. zamieszczonego w tygodniku „Odgłosy" - informuję Redaktora Naczelnego
tago poczytnego tygodnika. iż opinia pllblicz.na, ktćra przeczytała
artykuł red. Ryszarda B. pt. „Komin niezgody" została wprowadzona w błąd. Tytuł powinien brzmieć „Komin zazdrości".
Zakład mój i moja osoba zostały oszkalowane przez zazdrosnych
wąsacza"
sąsiadów, ob. Henryka Le.fika i jego· syna 40-letniego
który do tej pory nie może uwolnić się spod opieki s\~ojego ta~
tusia. Do całej tej dyskusji przychylił się bardzo „przy jaźnie" rektor „Odgłosów" Ryszard B. Redaktor ten bez mojej zgody posłu
gi wał się w swoim artykule moim nazwiskiem, na co nie zezwoliłem ja ani moja rodzina. Pan redaktor w swym artykule
stara się powołać komisję do zbadania zarzutów postawionych
przez Ob. Henryka Lefika mojemu zakładowi. Ja osobiście ze
strony ob." Lefika mam już dość komisji, donosów i anonimów,
ale uważam, że przydałaby się komisja Sa.nepi<lu i ochrony śTo
dowiska na podwórzu mego sąsiada. Jeżeli sąsiad tak bardzo
dba o ochronę środowiska, to dla przykładu powinien wybudować szambo, a nie wszystk.ie prywatne ścieki wpuszczać do ws.pólnego kanału, który płynie przez podwórko. Pisze ob. redaktor w
swym artykule o kominach, ale tylko o dwóch. bo gdyby zajrzał
obywatel do szklarni ob. Lefika przekonałby się, że tych kominów jest dużo więcej i wyglądają jak peryskopy na łodziach podwodnych, a one też emitują zanieczyszczenia do atmosfery.
Dlatego też ob. Henryk Lef.i:k powinien zrobić dla ochrony śro
dowiska i Sanepidu operat pt. cyt. „operat ochrony powietrza atmosferycznego dla zakładu ogrodniczego mieszczącego się w Aleksandrowie na ulicy Wojska Polskiego". W operacie tym ujęta być
powinna charakterystyka źródeł emisji i emitorów, wyliczenie spalin, opis kotłowni oraz wyliczenie spalin z kotła wodnego, przedostających się do atmosfery i z innych kominów. Operat powinien obejmować cha:rakterystykę paliwa, charakterystykę emitorów. tj. wysokość geometryczna, otwór wylotowy oraz jego wydajność, średnica zasięgu i temperatura spalin. Do tego dochodzi
okres ogrzewczy, nieważne czy to jest zima czy lato, czy &1ię pali
nocą czy dniem. Obliczyć trzeba czas trwania emisji o dopuszczalności spalin. Ponadto trzeba ob1iczyć emisję pyłu, który przedostaje się do atmosfery, pył mwieszony, dwutlenek siarki, tlenek
Na tej
węgla i azotu oraz prędkość wylotową i objętość spalin.
podstawie powinien być dopuszczony do pracy kocioł wodny ob.
Le fika.
Jeżeli chodzi o szambo, wJadomo że miejscowość, w której
pracujemy nie posiada kanalizacji. Wobec czego zgodnie z projektem i operatem WY'budowałem szambo kryte, betonowe z pełną izowybudowano zgodnie
lacją o pojemności 40 tys. titrów. Szambo
z projektem wytyczonym prze.z ill'lżyniera nadzomjącego. Sdeki wywożone są przez MPO. Operat mój dotyczy także chemika1iów używJ.nych przy produkcji, zgodillie z wyliczeniem 1 receptur zastosowanych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołeczn!onej. Dane te opracowane były w latach 1966-1975, a operat watżmy
Jest do 1990, 31 grudnia.
Ob. Ryszard B. w swym artykule. nie wiem po co i dlaczego,
posługuje się życiorysem ob. Hen:ryka Lefika oraz jego stanem
zdrowia.
Uważam, że w Polsce Ludowej żyją lu.dzie o włęk!zych usłu
gach i odZl".Aczeniach i nie wykorzystują tego do załatwiania
soraw prywatnych.

Gdyby powtórzyła się sytuacja z 1939 r. każdy obywatel zroto samo, co zrobił ob. Lefilt.
Do zakładu mego wprowadziłem się w styczniu 1988 r. i od tej
pory ani w czas.ie budowy zakładu nie widziałem w szklarni o·b.
Henryka Lefika, ani jego syna, ani ich pracowników pracujących
w wytwoirnych frakach, smo·k.ingach ani z maskami gazowymi.
Co do otwarcia ·i pracy mego :zakładu nikt nie będ:i;ie ingerował
w jakim czasie będę pracował, a są one uzgodnione z Wydziałem
Przemysłu i Handlu, a je,szcze muszą wywiązać się w stosunku
do klie11tów. N.ie wyliczam ob. Lefikowi godzin stania przed
sklepami państwowymi handlującemu warzywami własnej „uprawy". A to że k1ienci przywożą do mnie belki dzianiny białej, a odbierają wykończ.o.'1.ą świadczy o tym. że zakład mój wykonuje usługi
dobrze l zgodnie z uprawnienia.mi. Nie staram. się wyliczać są
siada ze sprzedanych pomidorćw I kwiatów, które kwitną w
chwili obecnej tak samo jak w htach poprzednich. a może i lepiej. Nie chodzę po sąsiadach i nie namawiam ich. żeby przyczynili się do zamknięcia szklarni z powodu bardzo bLiskiego sąsiedz
twa. tj. około 2 m od mojej granicy. Na dodatek tego postawiłem
ob. Lefikowi ogrodzenie na własny koszt, za ktćre nie otrzymałem
nawet dobrego słowa. Obecnie ogrodzenie zostanie przebudowane.
Smiem twder<lzić, że ob. ob. Lefikow.ie nie posiadają źadnej umowy z poprzednim właścicielem działki, dotyczącej bli~kośd po·l:'Aldowania sakla.mi, studni · oraz domu ':z oknem na moją stronę. Nie
wspominam o stawie jako zbiorniku otwartym, służącym ob. Le·
fikowi do podlewania szklarni i usta·w.ionym w odległości 1 m
od mojej granicy. Z chwilą otrzymania zez.wolenia na budowę
· domu i wytyczenia terenu pod budowę, ze względu na wąską
działkę staw ten musi być zasypany.
Do budyn1!ku zakbadowego dopl'owadwny jest już gaz.. który w
chwili obecnej znajduje się w rurach. Jeżeli tylko w najbliższych
dniach będziemy mieli 7,ałożone · gazomierze, .zniknie za.g.r·ożenie
przedostawania się spalin do atmosfery. Zapytuję się ob. redaktora
co z tym fantem zrobi ob. Lefik i jak rozstrzygnie surawę zanieczysz-czenia środowiiS:ka pr•zez s.wój kocioł wodny. Czy wtedy
ja też mam udać się oso•biśoie do ob. redaktora jako osoby „kom•
petentnej" o napisanie artykułu pt. „Komin niezgody".
Łódź, dnia 1988.09.14
(-) SZADKOWSKI STANISŁAW
biłby

INlSTYWCJE WYJASNIAJĄ
•••n„w-.u~:,..SiflilillM„llllllllllllillllillll„l'I•
n
nrem·
Odpowiadając na materiał k.rytycz.ny autorstwa Red. Eugeniusza
lwaruckiego, pt.: „Relacje z dyżuru telefonicznego", kierownictwo
kina „PO!{OJ" w Łodzi, ul. Kazimierza nr 6, - uprzejmie wyjaś
nia, iż telefoniczna informacja pani Marii Rejnert, z ul. Elsnera 9,
jest n1e.>cisła, gdyż żad·nych dzieci w wieku przedszkolnym na filmie „Moot na rzece 1{,wai" - nie było. ciyły na seansie u.zieci
umiejące czytać, lee.z ze względu na mlody wiek - nie potrafHy
spotto.1nre usredLiec przez. owie godziny, często wychodząc do \VC,
co na pewno Panią Marię REJNERT i Jej męia denerwowało, z.a
co bardzo przepraszamy!
Jednocześnie uprzejmie informujemy zainteresowanych i Redakcję Tygodni-ka Społeczno-Kulturalnego „ODGLOSY" w Lodzi, że
w pr·zyszlości - dołożymy starań, wzmożemy dyiiury ma wk1owni, aby podobnych zjawi5k nie było.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego kina!
Kierownik Kina „Pokój"
HENRYKA SOBIERAJSKA

1
Odpowiadając na „materiał krytyczny" red. Bogdy Madej z dnia
30 sierpnia br. (wpłynął 7.09.1988) pt.: „Relacja z dyżuru telefosy~nalizacji
o uruchomieniu
nicznego". uprzejmie informuję
świetlnej na skrzyżowaniu Przybyszewskiego- Kilińskiego w dniu
26 sierpnia 1988 r., ok. godz. 16.00.
Wyjaśniam również, :i:e dyrektorem Wydziału Komunikacji UML
jest mgr inż. Lech Krupowies.
Z-ca dyrektora Wydziału
mgr inż. HENRYK WILK
00,powiada.iąc na oi&m<> li dnia ł września br., przy któzym dołącrono notatkę zam1esu:z.oną w tygodniku „0agłosy" pt. „Uspraw-

nienie -

czy to takie trudne"?, informujemy:

naprzeciw rosnącemu zapotrze1'Qwaniu ludności na
n/Banku już w roku 1986 poczyniono szereg zmian polegających na wprowadzeniu obsługi dwuzmianowej przy jednoczesnym jej zabezpieczeniu przez dwde soboty każdego miesiąca.
Równocześnie tylko w zakresie obsługi rachunków walutowych
zat~udnienie wzrosło z 42 do 50 pracowników.
Jakkolwiek przedsięw~ęcia te niewątpliwie p:rzyczyniły się do
poprawy obsług.i i zwiększenia przepływu klientów to jednak nie
na ty e, aby można je było umać za zadowalające, tym ba..rd:ziej
w świetle podjętej ostatnio przez władze centralne decyzji o likwidacji rachunków „N" i możliwości dokonywanie. w.płat na
rachunk.i „A" bez potrzeby dokumentowania źródeł IJOChodzenia
środków płatniczych. Wprowadzenie w życ.ie postam>wień wynikających z tej decy:.i:~i tuż przed okresem wzmożonych u:rlo.pów
i w dodatku bez obowiązku wsparcia n/Banku ze strony jednostek
NBP spowodowało niespotykany dotąd napływ klientów, co przy
uwzględnieniu s·z.czuplej powierz.eh.ni, jaką użytkuje oddział w lokalu przy ul. Pi-Otrkowskiej 211, wynoszącej 480 m 2, w tym dla
klientów 196 m 2 i najniższym w skali n/Banku wskaźniku powierzchni pracy stałej przypadającej na 1 zatrudnionego - 2,10
m 2 wyklucza praktycznie możliwość uruchomienia dalszych dodatkowych stanowisk obsługi.
Radykalna poprawa poziomu obsługi klientćw była i jest przedmiotem stalei troski kierownldwa <>ddzi.alu, czego wyraz.em
wobec braku możliwości powiększenia użytkowego lokalu są prowadzone od 1979 r. starania w Urzędzie Miasta Łodzi w sprawie
konieczności budowy obiektu bankowego, funkcjonalnie przystosowanego dla naszych potrzeb.
R~alizacja ostatniej decyzji władz miejskich przyznającej lokaLizacJę pod budowę banku przy pl. Reymonta od dłuższego czasu
na.potykała na przeszkody powodowane głównie 'brakiem moż1i
wości zabezpieczenia wykonawcy robót. Ostatecznie budowa obiektu ma być rozpoczęta w roku bieżącym.
Uzupełnieniem zlożon-ości uwarunkowań, w jakich obeonle fulnkcjonuje n/Oddział może być notatka. która ukazała się w jednym
z numerów lipcowych „Dzieruka Łódzkiiego" pt. „Z nO'iem do kolejki".
Dyrektor
mgr JANUSZ PONIATOWSKI
Wychodząc

usługi

W odpowłedzi na notatkę priuową dotyczącą estetyki budynku
ROM VII przy ul. Cieszyńskiej 43 uprzejmie Informuję:
W m-clł czerwcu br. wykonaliśmy malowanie elewacji przedmiotowego budynku. Obecnie e&tetyka tej posesji nie budzi .zastrzeżeń.

mgr

lnź,

Z-ca dyrektora llłs. eksploatacji
WLODZIMIERZ ZAJĄCZKOWSfH
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Sekretariat w oprzy al. Kościuszki 21 (poprzeczna oficyna, Il piętro)
tel. 33-25-85, przyjmuje zapisy w godz.
8.30-16.30.
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w ŁODZI, plac Zwycięstwa 13
tel. 7 4-24-28, 7 4-30-38,
telex 885536

- OPRACOWANIA i wdrażania prac optymalizujących zużycie energii w zastosowaniach: techniki cieplnej, energoe!ektroniki, elektroenergetyki, inżynierii chemicznej.
EKSPERTYZ i doradztwa technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego związanego z uruchamianiem nowej produkcji.
BADAŃ hydrogeologicznych, projektowania i wiercenia
studni.
ZĄBEZPIECZEŃ antykorozyjnych układów wodnych.
WY'NĄ.LAZCZOSCI, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych (.5ERWIS PATENTOWY).
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OFERUJE USŁUGI
ZAKRESIE:
SPOŁKA z o.o
(jedn-0$tka gospodarki
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Dysponujemy kadrą naukową i inżynierską
ejach. Zapewniamy krótkie terminy realizacji!

o wysokich
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PHU „O TE X"
w Lodzi
i
PHZ „B A L T O N A " SA
w Gdyni
Z
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do swoich sklepów,
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polecając:

KOLOROW ~

STUDIO FOTOGRAFICZNE AFP
Z A P R A S Z A

(

adres: 03-318 Warszawa, 1 ul. Ogińskiego 5a, tel. 11-50-!'
00-MS Wars1awa, u\. Marnalkowska 1?.;
tel 28-32-29.
Prace można również nadsyłać pocztą.
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Wartość mienia
300 ooo
500 ooo
1.000.000
2.000 ooo
5.000 ooo
10.000 ooo

Proponujemy Naszym Klient'>m ubezpieczenie mieszkań od kradzieży z włama
niem, rabunku, ognia, zalania J innych zdarzeń losowych po cenach konkurencyjnych względem PZU.
Składka w PZU
2.700
3.825
6.300
12.600
31 500
63.000

Składka w „Weście"
1.590
2.650
5.300
10.600
26.500
53.000

Rótnica na korzyść klien f.4'
1.110
1.175
1.000
2.000
5.000
10.000

można ubezpieczyć wszystko

na korzystnych dla Klienta warunkach kolekcje, · dzieła szt u.ki biźu·
telewizory magnetowidy komputery instrumenty muzyczne. anteny satelitarne i.tel. wg. przelicznika cenv skupu bonów PKO SA w dniu wypłaty odszkodowania.
M 1żna nie ubel.pien:ać m1es·tkan1a a uhe1.pieczyć jego elementy wyposa:!:enia.
W

terię.
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Z.\PF.W"lllAMV DALSZE ORNJŻENJE SKŁADEK Z fVTUŁU CIĄGŁEGO WIELOl .ETNIEGO I BEZSZKODOWEGO OBEZPIECZENIA - 10 PROC ZA KAŻDY TRZYLETNI OKRES BEZSZKODOWY
Informacje i ta wieranie umów u pośredników i w przedstawicielstwie „ WESTY"

~

~klep

FILM

z Twojego negatywu wywołanego u nas wykona , eo
na 1nm1eJ 20 dobrvl h zdjęć!
Wywoływanie filmów ORWO, AGFA. KODAK i innyrh w urządzeniarh na.ilPpszych firm światowych,
Odbitki barwne robione wyłąrznie w autom?lac-h
AGFA i GRETAG na papierach polskich i zagranicznych,
Odbitki ze slajdów wykonywane techniką specjalrą
"a papierze odwracalnym.
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Przy opłaceniu składki np. 1.000 zł miesięcznie WESTA proponuje dotywotnill
nym okresie opłacenia składek.
Renta wynosi przykładowo:
Lata opłacania składek
Wpłacon. •kładki
W~renty
miesięcznej

rentę miesięczną płatną po

zl

Okres zwrotu

umówio-

wpłaconych

m-ce.
!IO.OOO
8.857
18
15
180.000
1U28
12
240 ooo
20
27.428
9
is
300.000
42.851
8
30
360.000
111.714
s
Renta płatna od 50 roku tycia. a nie p6fnlej jak od 115 roku tycia.
Dla di.leci kalekich, ren tę mogą wykupić opiekunowie I w tym przypa<iku nie ma ograniczenia wieku rozpoczęcia
1t

składek

wypłaty.

przedwczesnej śmierci ubezpieczonego WESTA wypłacać będzie umówioną rentę rodzinni\.
Informacje t zawieranie umów u pośredników l w przed stawlcielstwie WESTY.
Nasz adres: PRZEDSTAWICIELSTWO .WESTY" 91-łlł L6dł aL Nowotki I, łeL SZ-511-81.
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Pojawił się we Lwowie latem 1815 r. młodzieniec na oko
dwudziest.opatroletni, wysoki. szczupły, o bladej cerze, lekko zakrzywionym nosie i ro2lbieganych, iskrzących się jak węgle,
oczach. Poprzedzała jego przY!Jycie do grodu nad Pełtwią stugębna
plotka, że jest cesarzewiczem arakańskim, towarzyszącym NaPoleonowi w jego marszu na Moskwę. Podczas odwrotu, w potyczce
pod Michaliszkami, stracił ponoć egzotyczny dynasta swe bagaże,
a wśróci nich nadane mu przez o;ca ordery: boskiej opatrzności,
%.lośliwych tygrysów i smoka straszliwego.
Plotka swobodnie przekroczała granke między byłymi departamentami byłego Księstwa Warszawskiego a galicyjskimi cyrkułami, potwierdzając wieści o nieprzebranych skarbach, znajdujący-eh się gdzieś daleko nad brzegami Gangesu, bo tu Jego
Wysokość goły był jak mysz k-0ścielna i wciąż zmykał przed
tro.piacymi go kozakami. Przeszedł jakoś spod Grodna na Podlasie
i Lubelszczyznę, jednając sobie sympatię nie tylko dobrodusznej
i łatwowiernej szlachty, ale i posesj-onat6w, ba, panów całą gębą,
jak choćby, na wyrost nazywany hrabią, cześnik podlaski Feliks
Kuczyń!'ki z Korczewa w powiecie sokotowskim.
Szeroko rozwartymi oczami patrzył na zamorskiego królewicza
s bajki· małoletni syn pana domu Oleś, w przyszłości ma.rszałek
szlachty i mą.ż Joanny z Wulfersów - bardziej zna·nej jako „Pani
na. Korczewie" - adresatki listów Cypriana Norwida. W in·nym
znow domu ośmioletni Lucjan Siemieński, przyszły poeta-romantyk
i autor wspomnienia o tajemnkzy.m wędrowcu, z niedowierzaniem
spoglądał na konwencjonalny czarny strój królewicza, tak nie
pasujący do opawiadanych przez n i anię bajek o :pozłocistych szatac~ wschodnich wla<l.ców. Niekorzystne wrażenie chłopca uleglo
zmianie, gdy ujrzał królewiczowską świtę: dwóch rosłych Arnautów w kaftanach ze złotogłowiu, białych zawoja-ch i bogatych
pasach, za którymi lśniły nabijane srebrem pistolety i kindżały.
Gęste brody strażników, ich ogorzałe twarze i dzikie spojrzenia
w21budzały mimo woli należny władzy respekt. Pod<ihno s'.łm hospodar woł-0ski przysłał cesarzewiczowi· tych Arnautów oraz sekretarz~· osobistego, pełniącego zarazem obowiązki tłumacza, jakiegoś Persa czy Ormianina, nazwiskiem Grzeg<>rz Szatbej.

Kawaler orderu
złośliwych tygrysów
Większość poczciwych hreczkosiejów
działa, gdzie leży tajemnicze cesarstwo

zapewne w ogóle nie wieAra.kanu, o którym próżno
było szukać wiadomości nawet w „Nowyeh Atenach" - uczonym
kompendium gcjencji wszelkich pełnym - pióra ks. Benedykta
Chmielowskieg<J. Bywali w ś·wiecie ludzie, a szczególnie ż<ilnierze
Wit::lkiej Armii, przebąkiwali, że kręciła się u boku Napoleona
mizerota jakaś z Indii rodem, a właściwie z Birmy, na której
terytonum rozpościerał się A1·akan, podbity zresztą przez wo'.lowniczy<:h Birman, wypełniających testament '[}olityczny swego
monarchy Alaung;paja.
Mogla s:ę zdarzyć - sze'[}tano - że Arakańczyk istotnie znaJazl się tH?.Y 'Napoleonie, bo Napoleon nie lubil Anglików, Angli.cy zarówno Birman Jak i pośrednio Arakańczyków (podbili
zresztą Arakan w 1824 r., włączając g-0 wraz z sąsiednimi prowincjami do tzw. tndochin Brytyjskich). mógł więc tata cesarz
synalka na wojenną terminatorkę do drugiego cesarza wysłać,
aby syn, wyuczywszy się rzemiosła n-obił po powrocie ciach
mach brzydkim Birmanom, którzy ośmielili się targnąć na niepodległy od stuleci Arakan.
·
.
•
Oczywiś:ie młooy królewicz nie domyślal się, jaką niespodzi~n
kę zgotują za lat kilka chytrzy Anglicy jego górzystemu krajowi
nad Zatoką Bengalską, urodza,nemu w ryż, kawę, bawełnę, Indygo, pieprz, owoce cytrusowe, a także zasobnemu w srebro i zło
to. Tymczasem szlifował lwowskie bruki i zaszczycał swą obecnością uczty wydaw,ane na jego cześć przez obywateli Lwowa,
Przyjmując od nieh hojne dary jako zaliczkę przyszłych zaszc:r.Ytó_w i godności, gdy tylko zasiądzie na ojcowskim tronie. Na
w1ec:z.ną rzeczy pamiątkę raczył też podyktować lwowskiemu
bernardynowi rc?lację ze swego krótkiego, lecz bogatego w przygody. życia.
Najjaśniejszy Salomon Balsamin, cesarzewicz arakański, królewi.ci peguańs:d, wielki książę indyjski, następca tronu obsadzonego ieszcze przez tate Dawida VII Jozafata Belsamina (coś mi
~o . na:0wisko przvpomina niejakiego Cagtiostra, znanego też pod
~m~eme1?1 Józ.ef Balsamo), cesarza ar::tkańskiego, króla Pegu, przyJac1ela 1 kręwnego Najwyższego Boga i Jego Opatrzności, króla

za'lJ,sznic rubinowych i dwudziestu czterech baldachimów, wielkiego księcia indyjskiego, zlo~liwych tygrysów i smoka straszliwego, srogich lwów i lampartów.
Po ucieczce z opresji na polu bitwy, za radą swego adiutanta
Władysława Kossowskiego, szlachcica łęczyckiego (?), zamierzał
zrazu uc;tać się do Odessy, stamtąd do Konstant}mopola, by pod
osłoną firmanu sułtańskiego podążyć do Ara!tanu. Rzeczywist<iść
ok:izala się brutalna. Najpierw w Korczewie odkryła jego incognito krewna Kuczyńskiego, jakaś pani Pawłowska, potem placmaj.or z pobliskich Łosic a.resztował go i odesłał do Warszawy,
gdzie tamtejny prezes Rady Najwyższej Tym(:zasowej hr .. Łańskoj
straszył go słowami:
„Choćbyś b!łl synem nie tylko cesarza, ale samego szatana,
wolno mi z tobą czynić, co mi się podoba. Poślę cię na S11bir, a
tam dopiero, dumny niewolniku, nauczysz

się

pokory!"

Mimo straży udało się więźniowi raz i drugi zbiec z aresztów,
ujść pogoni i przedrzeć do Lwowa, gdzie podejmował go goś
cinnre ta:mtej52y gubernator Oechsner. Rychło zjednał sobie przychylność ziemiaństwa galicyjskiego, nawet powszechnie znany
li?hwiarz lw(lwski pożyczył mu pod zastaw ara:!tańskich bogactw
mebagatelną sumę 10 OOO dukatów. Wreszcie jednak cierpliwość
szlachecka zaczęła się wyczerpywać, gdy nie nadchodziły spodz1ewa•ne ;karby Młody kró\ewicz w bogatym przyodziewku i z
pełną sakiewką poje.chat dla poratowania nadwątlonego trudami
podróży zdrowia do podlwowskiego uzdrowiska Lubienia.
I tyle go widziano. Wraz ze swymi Amautami i sekretarzem
pojawił się pod !toniec 1815 r. na południowo-wschodnim cyplu
dawnej Rtecz:vpospolitej, w okolicach śniatynia, gdzieś między
Kołomyją a Czerniowcami, mamiąc ~iwą szlachtę bajdami
o swych przygodach i bajecznych skarbach, które w zamian za
pomoc w dotarciu do Araka•nu staną się udziałem gościnnych ziemian. Łącznie, jak zapisał jeden z potomnych, mniema.ny cesarzewicz airakański oskubał łatwowierną szlachtę galicyjską na
blisko 12 milion6w złotych polskl<:h.
W pograniczn~h Czerniowcach żandarmi austriaccy położyli
kres dalszej wędrówce grupy oszustów, okuwając w kajdany pos~
potu cesarzewicza z sekretarzem, a także obydwu Arnautów.
Opowiadano potem, że schwytany oszust był Żydem na słui:bie
u rzeczywistego Arakańczyka. Gdy jego pan padł na polu bitwy,
sługa , zagarnął klejnoty, dokume•nty i pieniądze zabitego, po czym,
przedarłszy się do Galicji, umyślił wraz ze wspólnikiem, również
żydem, grać rolę wracającego clo kraju następcy tronu egzotycznego państwa.
I tym razem jednak oszust wymknął się sprawie<lllwo~ci, be
już w lutym 1816 r. widziano go w Warszawie, skąd po iuesztow:aniu i krótkim śledztwie wywieziono p<>d silną eskortłi do Petersburga. Je.go tajemnica nie została nigdy wyjaśniona.

ANDRZIEJ KEMPA
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rzeka - pełne zakrttów, wirów i prądów.
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Wiry i zakręty
Zarówno radio jak
telewizja
mają zwyczaj,
podobnie
jak na całym świecie, ankietowania
mniej
lub bardziej
ważnych spraw poprzez zadawanie pyta11 przygodnym rozmówcom, na przykład przechodniom na ulicy.
W dniu 16
września redaktorzy „Muzyki i
Aktualności"
przeprowadzili
taką

miniankietę

stawiając

paru osobom
pytanie: „.Jak
pan sądzi, . co to jest pluralizm?".
Odpowiedzi były dość zaskakujące. „Pluralizm to jest taki,
no... spokój, porządek" - mó\Vił
pierwszy zaindagowany
przechodzień.
„Pluralizm, no,
bo ja w\em,
to jest taki porządek, żeby wszystko było w
skl epach, żeby było dobrze" mówiła j~dna pani. Na osiem
odpowiedzi
tylko jedna wypadła trafnie, że pluralizm to
jest wielość,
dopuszczenie do
głosu wielu różnych opinii
i
poglądów. Cóż, w szkołach nie
uczą teraz laciny
1
dziwne
słO\VO „pluralizm"
wielu ludziom z niczym się po prostu
nie kojarzy
Od lat na przykład operujemy pojęciem ,.1emokracja ludowa", „demokracja" to g·reckie słowo,
oznaczające rządy
ludu, „demos"
znaczy ,.lud".
Jeśli się więc powie „demokracja ludowa" - to tak jakby
się powiedziało ,.ludowe r r. ądv
ludu", czyli masło maślane.
W ferworze
walki politr·
cznej, w przerzucaniu się has·
łami i epitetami łatwo o niemałe
zamieszanie z popląta
niem. Przeżywamy w tej chwili
wielki renesans
legendy
marszałka Józefa Piłsudskiego
Postać to niewątpliwi 0 ważna
historyczni~,
zasługująca
na
wielostronne studia, a także na
uwiecznienie w nazwach ulic i
na pomnikach.
Dziwnym mi
się tytko \Vydaje, że o te ulice
i o te pomniki upominają ' się
księża z ambon,
jak to wyczytaliśmy niedawno
w „Odgłosach". Całej kampanii przewodzi Kościół Jezuitów w Lod zi. Prasa katolicka przoduje
w organizowaniu kultu marszałka.
A
byl to czlow1ek
inuyLe•·en tny religijnie. Poczytajcie Kuśmewicza „Mieszaniny obyczajowe" tam się
przytacza rnzmowy toczone w
wielkopai'iskich
dworach polskich, oceniające także Piłsud
skiego jako burzyciela porząd
k_u publ_icznego, jako - zmiłuj
się Panie socjalistę.
A tu
nagle kazania
i nauki z ust
namaszczonych kaptłństwem.
Orzeł polski, stanowiący dzisiaj godło naszego narodu, odsądzony bywa od tego zaszczytu, bo nie nosi korony. I znowu zapomina się o tym,
że

Państwo

wszystkiemu
nie podoła

zaza-

sadzie: i ty możesz być zło
dziejem.
Państwo nasze rozwijało się
według wzor6w radzieckich
i
zgodnie z tymi wrorami wię
cej uwagi przykładało d-0 rozbudowy przemysłu cię:bkiego.
energetyiki I kopalnictwa niż
do tych
przemysłów,
które
przetwarzają surówkę i kopaliny, dają g-0towe wyroby poszukiwane na rynku. · Skutek
tego jest taki, że wielu ·urzą
dzeń brakuje na rynku i ludz·i e czekają na nie w społecz
nie zarządiza.nych
kolej;kach.
Społeczna praktyka co'I'az mocniej podważa taki system organizowania gospodarki. Dziś
zrodziła się nadzieja na radykalne tego zreformowanie.
Praktyka obalila i obala monopol państwa we wszystkich
dziedzinach życia społecznego
i gospodarczego. Po
prostu
państwa
dzięki niskiemu
poziomowi naszej pracy - na
to nie stać, aby O'I'ganizować
i handel pietrus:tką, i prod.uk-

Powiada się nie kiedy,
że
cj ~
urządzeń
przemysłowych.
nasze jest nadmiernie Oddaje
się
więc
niektóre
opie.kuilcze. Powiada się, ze
przedsiębiorstwa w ajencje, alud:zie zdemorali:zowali się i
by · uwolnić państwo od naduważają, że im się tylko nalemiernych obciążeń. Chciałbym
ży. Są to poglądy może i po·
więc przy tej okazji
nadmiepuiarne w pewnych kręgach, nić, że nie jest to żadna
heretyle że nie do końca prawdzizja.
we. Zapomina się bo\vtlem, że
Wiosną 1943 roku
w Moskiedy zaczynaliśmy
tworzyć
kwie Alfred Lampe rozmyślał
nasz ust-rój, to zakładaliśmy , nad
przyszłym kształtem
Pol·
że
właśnie
oświata,
nauka. ski. Rozmyślarnia swoje skrzęt
mieszkania,
opieka lekarska nie notował i tak powstały
będą bezpłatne,
czyli weźm:e .,Notatki Alfreda Lampego",
o
to na siebie państwo. Pamię których
przez
wiele
lat
było
tam jesz·cze taki moment, kie- cicho.
Otóż w tych notatkach
dy ludziom wręczano klucze
na podstawie analizy sił podo nowych mieszkań. Odby- -litycznych
i społecznych
w
wało się to wielce uroczyście i
kraju, ch-0ć wieśc.i
docierały
myślę,
że w
M"chiwach p ,}1skiej Kroniki Filmowej znala- fragmentaryczne i spóźnione
- widział on dużą rolę drobzłyby się tego
utrwalone na
nomieszczaństwa, chłoopów
infilmowej taśmie dowo.dy. „Od- dywidualnych,
inteligencji. Pogłosy" u zarania swego istnie„prawa
nia stać było na danie jako stulował gwarancję
przemysłu średniego,
nagrody w konkursie.„ mie.sz- własności
drohnego, . rzemiosła, chałupkania. Dziś stać ' nas góra na , nictwa
i handlu",
czyli
to
encyklopedię.
_
wszystko, co zostało odrzucone
Państwo socjalistyczne
konwedług
stalinowskiego wzoru.
struowano właśnie w taki spoa
do
czego
dziś powoli wracasób. że brało ono na siebie
my. Praktyka bowiem pokazarównież funkcje
społeczne
i
ła, że etapów w rozwoju spoorganizatorskie, wyrażające się
łecznym
przeskoczyć się
nie
tym, że państwo buduje żł·ob
da.
ki,
w
których gwarantuje
Jeśli więc
dzisiaj przyjdzie
miejsca dla dzieci ludzi pracunam znaleźć racjona·l ne rozjących, buduje szkoły,
uczelwiązanie dla opiekuńczej
roli
nie, domy kultury, kina. tepaństwa, bo państwo jej
nie
atry, i:;zpitale, sanatoria. domy
jest w stanie podołać, to . prowypoczynkowe
te zaczęły
szę wi1
ny za to łaskawie nle
później budować silne
przedzwafać
na zdemoralizowane
siębia:rstwa oraz
związ·ki
zaspołeczeństwo, że to jego
wodowe - domy opieki społe
łączna wina. bo to po procznej i tak dalej. Ta rola
stu - n.ieorawda. Zastosowano
państwa nie wzięła się jednak
niewłaściwe rozwiązanie.
z niczego. Państwo nie jest bowiem tworem abstrakcyjnym
ani nadrzęd'!lym, nie podlegającym niczyjej kl}ntroli. Pań
BOROWY
stwo dzieli to, co ludzie pracy
wytworzą i dają państwu
do
pańs two

wy-

W1TOLD

podziału. Jeśli
wi~c
państ.wo
'[>elni również rolę opiekuńczą,
to pełni ją z upoważnienia
społeczei'1stwa, w jego imieniu
oraz
jego pieniędzy.
Gdybyśmy założyli taką sytuację
teoretyczną,
że
we
wszystkich dziedzinach życia
obowiązują prawa rynkowe, to
każdy z nas
musiałby
odpo-

z

wiednio do tej teorii
tei
niestety teoretycznie zarabiać. Powinienem za.rabiać tyle, abym mógł opłaoić czesne
w r>rzeds?Jkolu, szk-ole i na uczelni, za leczenie w szpitala
- zresztą, jak wróble ćwier
kają, teraz też się pł.aci, tylko
nieoficjalnie - :!eby mnie byprzecież legioniści Piłsudskiego
nosili właśnie orzełki b e z ło stać na wakacje i na miejkorony, że koronę dodano orlu sce w domu spokojnej staroś
parę lat po
odzyskaniu nie- ci. Nie ws.pominam już o kol.opodległości,
bodajże
w 1922 rowym telewizol:'ze, magnetowidzie, aam«hod2iie i innych
roku.
Wincenty Witoa był zwolen- podstawowych dobrach naszej
ni'kiem reformy rolnej, co było cywiliucji. Ale ludzi ~rednio
uznane za zamach na święte zarabiających na to wszystko
r;ie stać. Lepiej zarabiających
prawo
własności. Franciszek
też. I państwo mu~i
- przy
Magryś
w swoim
„żywocie
naszej pomocy - doprowadzić
chłopa i działacza" z 1932 roku, wspomina o tym,
jak to do tego, żeby zależność cen i
płac stała się wreszcie realna.
księża w kościołach wiejskich
Państwo
prrelic-zyło
swoje
nawoływali
do niegłosowania
na partię Witosa, grożąc, że możliwości. Rewolucyjnym ookto będzie tak glosował, powi- mantykom wydawało się, że
nien być pochowany w nic po- wystar<:zy dokonać rewolucji,
a wszystko zmieni się na lepświęcanej ziemi. Dziś postawisze tak dokładnie, że całe zło
liśmy Witosowi, i słusznie, pomnik na placu Trzech Krzyży zniknie z powierzchni świata.
Ale praktyka społeczna rychło
w Warszawie.
Piłsudski był
te ma.rzenia obaliła i rewoluzawziętym przeciwnikiem Wiromaintycy mu!leli 5tać
t-0sa, osadził go, jak pamięta cyjni
się płaskimi reaJ.istami.
Rozmy, w twierdzy brzeskiej, zmu- ·bud:zili
społeczne
potrzeby,
sił do opuszczenia kraju.
Je- których nie byli przy isbnieją
żeli postawimy pomnik także
cym stanie gospodarki zaspoPiłsudskiemu, a to byłoby zgokoić. A te potrzeby w kondne
z naszym prawdziwym frontacji z wysoko ro?JWinięty
odczuwaniem własnym historii, mi krajami - stale i t-0 dość
to nie powinno nikomu prze- szybko rosną. Powstaje ro.zszkadzać,
gdyby te pomniki dźwięk między r-Ol!dlącymi poznalazły się w pobliżu siebie,
trzebami a . reatnymi możli
że dwaj
wielcy przeciwnicy wościami ich zaspok~jarua. Na
będą na siebie 1poglądać,
jui dodatek rozbua<>no
lud7Jkie
teraz pogodzeni i osądzeni w ambicje. I dz!A katdy chciał
imię
najwyższych kryteriów
by rządzić, aby tytko nie prahistorycznych.
cować ciężlM przy wytwarzaI to będzie te!
pluralizm. niu naszych d6br doczesnych.
Pluralizm czyli uczciwe uzna- Mamy więc romudOWUUl ponie i przyznanie si~ do tego, że nad wszelkie miary adminidzieje narodu nie płyn" jed- 1tr.ację, kt6rej powama część
nym wĄziutkim strumyczkiem, 1pebnia ftmkcje kO'n~olne, bo•
iem nikomu J nia:łzi• •i~ nie
te '"l ~
rizeb I - jak

'*

wierzy. Cały ten system
rządzania funkcjonuje na

„

Cień

nad
olimpijskim
stadionem

drugą

potęgę

olimpijską.

Więc

lepiej _nie przesadzajmY. z tym
optymizmem. Piszę to tak na
wszelki wypadek, gdyż
już
wielekroć
zdarzało
mi się
spotkać z
takimi nadmiernie
op:ymistycznym.i opiniami. po
ktor.vch... przychodziło r-0zczarowa.nie. Lepiej więc dmuchać
na zimne. Co właśnie „,..,..:~.

2.
Popieram

wszystkich

tych,

k~órzy są za wędrującą olimpiadą. Obserwując olimpijskie
zmagania. uroc.zystości otwarcia i zamknięcia igrzysk, reportaże z olimpijskiego miasta

człowi~k pozn:aje świat, p0-:
równuJe ·obyczaje, czegoś no''"'.ego do:Vi~duje się. Oczywiś
cie w m1maturze, mniej niż ci
którzy są na miejscu, ale zaw~
sze. A zatem, niech olimpiada
wędruje po świecie. Za 4 lata
popat!"Zymy
jak wszyśtke
dobrze pójdzie - na Ba'?"cel$nę. Miejmy nadzieję, że do tego czasu poprawi się poziom
naszego sportu. Czego sobie i
wszyst'k:im szczerze życzę!
Poza pięknem, jakie obserwowaliśmy na naszych
ekranach. z Seulu przyszły też
wiadomości ponure. Po pierwsze - doping. Po drugie - sę
dz;iowa.nie.
Jeśli chodzi
o doping,
to
spotykaliśmy się już
z tym
zjawiskiem nie jeden raz. ale
na oUmpiadzie doszło do cze-

goś

więcej

niż

przyłapanie

niezdyscyplinnwanego
sportO\\"cą na przekroczeniu przepisów. Upadł mit na)szyh!zego
człowieka świata.
Próbowano
wprawdzie - ale zaraz zaniechano tego - dowodzić. że to
ktoś
postronny, a złośliwy,
wsypał• mu
do napoju jakiś
niedozwolony środek. Ale od
decyzji komisji antydopin~o
wej nie ma odwołania. T Ben
Johnson wyjechał z Seulu w
niesławie.
Doszło do kryzysu
zaufania. Fakt ten ma już wymiaT moralny l rzuca g.roźn:r
cień na olimpijskie
zmagania.
Teraz ludzie mówią:
oni
WSZY'SCY biorą,
tylko nie u
wszystkich udaje się to stwierdzi ć. Czy taik jest r~y
wiście?

1.
Przyznaję,
pomylilam
Zakładałam, że z Seułu

teg-o tak znów pewna. Zgodziłabym się z opinią, że ma
się ku lepszemu.
Jestem pełna uznania dla
naszych zapaśników i bokserów, 7!robili więcej nii m<igli,
ale nie przesiania mi to braków polskiej lekkiej atletyld.
A nasi lekkoatleci byt! wprawdzie w Seulu na Olimpiadzie,
ale w tabelach wyników jakoś.
swojej obecności nie zaznaczyli ~ukcesami. Polska lekka
atletyka znajduje się nadal w
glębnkim
kryzysie. Podobnie
jak polska siatkówka. .koszykówka i inne gry zespołowe.
Proszę mnie jednak nie
posądzać o malkontenctwo.
Staram się pat·rzeć na sport realnie, nie ulegać - ta:k u nu
jeszcze roz;panoi:zonym - tendencjom do „propaga.n dy sukcesu". Łakniemy sukcesu, to
nat•.rralne. Lepie~ jednak nie
szukać go tam, gdzie go
nie
ma, bo to skraca
perspektywę, u.sypia niepokój, da]e fał
szywe oceny. - Narzekacie na
sp.ort - ppwie ten i 6w optymista - a pros.tę, nasi sportowcy przywieź!: z Seulu aż
16 medali. l to ma być kryzysowv wynik? - W odpowie.dzi
na tak optymistyczne widzenie
spraw sportu mogę tylko po•l ecić spojrzenie za Odrę.
Nasz
zachodni sąsiad wyszedł · na

się.

nasza
ekipa oJimpijska wróci bez
medali. Wrócili z 16 medalami, w tym z dwoma złotymi.
Można
powiedzieć:
jest dobrze!
Ale przestrzegałabym
pri.ed zbytnim optymizmem.
Nawet przed optymizmem w
ogóle.
Medale zdobyli przedstawiciele
dyscyplin mniej d·o tej
pory ek.spon~wanych, mniej oglądanych, mniej populamych.
To pięknie, :!e na·sl dżudocy
są leps.i od Japończyków. Ale
dżudo boleję
nad tym nie jest tak populairną dyscypliną sportową jak piłka noż
na. A naszych piłkarzy
w
Seu1u nie było. Medale dżu
dok6w czy kajakarzy - chwała im •za toi nie przykryją kryzysu, jaki przeżywa polska pUka noma.
Cieszy mnie srebro naszej
drużyny kolantkiej, ale mutwi
brak dobrych
wyni:k6w
w
wyści~u
indywidualnym. Ozy
radując
si~ srebrem
polskiej
dTużyny możemy już spokojnie
powiedzieć, że w pol$1kim kolarstwie wszystko jest już dobrze? Czy mo!emy po-:vied!zieć
że ta dyscy.plina si;ortu kiryzy;
ma ju. pon .obi\? Nie jestem

Sędziowanie było w nieltt6rych przypadkach fata1ne. I
nie o fachowość chodziło, a o
stronniczość. To też rzuca cieft
na olimpijskie zmagania. Coł
z tym olimpijskie władze muszą zrobić. Z dopingiem motna walczyć poprzez wykrywanie go, ale antysbronnicze} komisji sędziowskiej jeszc?:e nie
powołano. Niejeden sportowiec
przeżywał dramat. że . przegrał
niezasłużenie.
A byli i taey
którym było przykro, że wygrali... niezasłużenie.

3.
Zdarzyło

mi si~ być w tym
meczu w małej
miejscowości
w województwie
sieradizkim,
~d~ie
walczył-y
dwie drużymy piłkarskiej n.ajnii:szej klasy. Mlodzi chłopcy
starali się naśladować swoich
starszych, słaW111ych kolegów.
Ale grali czysto. Byll kibice.
Był doping z~ strony kibiców oczywiście. Miłe było paczasie

na

trzeć.

Miodu nalało ml się do ~u
szy. Może t'a młod1tież stanie
się
nadzieją
odrodzenia w
sporcie? Mam taką nadziej~.
Czy nie jestem zbytnią optymistką?

BOGDA
MADEJ

•

ODGLOSY 11

· Udali, że nie usłyszeli słów
naiwet odFulki. Niektórzy
wirócili wzrok od nagiej Arne
i udawali, że są zajęci urzą
Znosili
dzaniem obozowiska.
chrust z lasu I układali go na
żwirze nad rrzeką. Da wali tym
Fuke do rrozumienia, ze są
głodni i należy im się posiłek.
Ich proste umysły odczuwały
strach. Nie bali się ludzi uzbrojonych w pancerze i hełmy, w
miecze i o.szcze,p;y. Ale przed
owym nagim osobnikiem, który ani przez chwilę nie okazał
lę k u, drażnił się z nimi, Jak z
w klatce dzikim
uwięzionym
zw~erz.ęc1em, odczuwali .strach.
- Panie. To nie był zwykły
człowiek wodny
człowiek, ale
- powiedział w koń<:u jeden z
WOJOWnikow F'ulki. - To był
pan tej rzeki. Złóż mu, parne,
o.riari:. L:łuz ofiarę tej rzece.
- zapytał
- Jaką ofiarę?
Fulkv.
- Taką, panie - i ów wouderzeniem
nagłym
jownik
człowieka
miecza uciął głowę
ze zmiażdżoną twarzą.
A potem spokojnie zabrał się
do lidejmowania juków ze swojego konia. Podobnie czynili inni. Złożyli ofiarę bogowi rzeki
i byli spokojni o swój los.
Fulko chwycił dłonią rękojeść
miecza, ch<:ąc uśmiercić zabójcę. Wistrzymał się jednak, naspojrzenia
potkawszy gro:bne
własnycll żołnierzy. Nagle pojął, że władza nad tymi ludźmi
mu się z rąk ;ak
wymknęła
śliska ryba. O<lszedł kilka krokÓ'W i usiadł na ziemi, zastaczy z takimi
się,
nawiają.c
ludźmi nie jest czymś ryzykosię przei
wnym przedzierać
obcy kraj, aby dotrzeć do gra. nic państwa Visulan i stanąć
przed księżną Helgundą.
Arne ubrała się . Wyciskając
wodę z mokrych włosów, zblirzekła
i
żyła się do Fulki
twardo:
- Opanuj się, Fulko. To był
wynapra.wdę Piastun, który
jest
gnał Helgundę. Dlaczego
tak że nawet klasztorna dziwka ma cza.sem więcej rozumu
od

beze mnie pójdziecie do Krainy
jest dość
Zmarłych? Jeszcze
czasu, aby stąd ucie<:, bo wojsko znajduje si~ po drugiej
stronie rzeki.
Lecz kiedy rozejrzeli .się wokół .siebie, zobaczyli, że za !eh
plecami na skraju skarpy stoi
wojowników
ponad pięciuset
konnych w białych płaszct:1ch
i błyszczących pancerzach. CzłoBogiem
wiek, którego uzmali
wśród
się
Rzeki znajd-01Wał
nich na białym ogierze, połys
kiwał złotawo kamień przepaski na jego wł01sach i tak samo
drogopołyskiwała w słońcu
cenna zapinka na lewym ramieniu.
grafowi
życie
- Darujcie
widzę tru,pa
Fulce, ponieważ
.podniósł na
człowieka, który
powiedział do
mnie rękę nich Piastun z wysokości skarpy i grzbietu swojego ogiera.
- Daję war.o. też wybór: służ
bę u mnie lub drogę do Krainy Zmarłyeh. Ja bowiem jestem Dago Pan i Piastun, któremu król Ludwik Teutoński
dał :złoty łańcu,ch i tytuł hra-

jego oczy - niezwykle przenikliwe i o gromym wejrzeniu.
rozkazał
- Złótcle broń Splcim1r.
Ociągając się rzucali miecze,
łuki, tarcze I topory pod ,piaszczysty nawis skarpy rzecznej i
wracali do swoich koni. Fulko
zrobił to jako ostatni, ale gdy
chciał wrócić do konia, zatrzymał go rozkaz Spicimira:
- Ty, hrabio, pozostaw także
swój hełm z pawimi piórami.
Nie godzi się, abyś z nakrytą
głową stał przed Piastunem . .
Aż zatrzęsło · hrabią Fulko z
bezsilnej wściekłości. Nikt go
a
tak dotąl} nie upokorzy!,
r
przecież przesze d ł on '"
r

życiu
zdjął

niemało.
jednak hełm
już

Posłusznie

i rzu." go
na .stos broni, gdyż nie chciał
pójść do Nawi.
Spicimir oświadczył:
- Wynajął was książę Hok,
abyście przeszli przez kraj Piastuna i dopomogli Łże-Helgun
dzie w od.zyskaniu tronu Popiołowłosych. Jesteście więc jako te psy, które gryzą z rozkazu tego, co trzyma łańcuch.

się mieU naa jedną obroną i języ
po-rozumienia z niedokiem
strzegalnymi siłami były czary.
Jeden z najmitów nadepnął
na okręg wyrysowany nożem
Piastuna i wtedy Spicimir bły
skawicznie wyciągnął miecz 1
pochwy I pchnął go w brzuch.
za- Tyś był zdrajcą! -

umarli I tych co
rodzić,

- Jestej zwykłą dziwką.
- A ty? Jesteś dziwką wojny.
Zapadał zmierzch. Arne wstaprzeciągnęła

brzegiem rzeki poszukując ogniska, przy którym siedział Piastun. Nikt jej nie zatrzymywał
zaczepial. Żołnierze
ani nie
mieli
byli syci kobiet, gdyż
wiele niewolnk, które właśnie
odsyłali na drugi brzeg. Ta kobieta noslla miecz u boku i
może dobrze nim władała. Stała się zresztą własnością Piastuna, gdyż wszystko pozostajego własnością, zanim
wało
łupów nie rozdał między żot
nierzy.
Piastun siedział przy ogniu i
jadł kawałek pieczonej woło
winy. Na białych włosach poły
skiwał mu jak gwiazda .złoty

otoczyło

Fulkę,

obezwładniło

go. o-lf''hr~l" mu mierz i noz.
- Bóg Rzeki żąda iegzcze JE'dnei ofiary - powiedział któryś z nich.
- Jak\ej?
- Twoiei głowy, panie. Mój
miecz ;est ostry i nie będzie
cię bnlało .„

- Arne, przemów tym luJestPm
do roz~adku.
dziom
chnpóri i~ni,..,em i wiem że rzeka nie ma Ż"<lnee;o Rog'I
Arne wzru.qvla ramionami:
- A iedn"l< bę<lzi:> leniej, je<li 11mnesz. Bez ciebie Piastun
mn7P n'lm nk:izać łaskę
- Dziwkal - wrzasnął

ko. -

Hi

n

Czy nie

Ful·
7°

rozumie~i 0

i

kamień.

Czego chcesz? -

-

zapytał
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w Jum.nie

złotymi n uJeśli chciała , mogła
mieć każdego . Nawet Fulko ta-

płacono

mizma tami.

rzał się u jej stóp, błagając, aby
mu się oddała z dobrej woli.
Bo tylko gdy naprawdę chciała, potrafiła się oddawać i kodo utraty przytomności.
chać
dziewJako dwunastoletnia
miłości
czynka namówiła do
swojego ojca, a potem oskarży
ła go o gwałt, za co musiał iść
do kościoła w worku pokutnym,
bez miecza, w kapturze. A raz
zakosztowawszy rozkoszy z nią,
błagał ją potem o następną mi-

uciechę, obsypywał zło
rabował dla niej na goś
gdy mu
cińcach, a wreszcie zdecydowanie odmówiła - powiesił się . Sześć lat już się kochała z mężczyznami, była na-

łosną

tem,

łożnicą stare~o księcia Hoka i
zabił własne żony i ją
chciał uczyn ić księżną. Wolała
jednak uciec z Fulką, ponieważ
do
wydawał s ię jej podobnym
niej, także spragnionej zmbny
i przygód. Pierwszy raz ktoś nią
zamiast odpogardził, a ona czuwać do tego człowieka nie-

dla niej

nawiść -

pragnęła go jeszcze

mocniej.
Rozpalono

duże

o<.;nisko nad
tam Fulkę,
przyszło wielu żołnierzy, a takod
że nadszedł Piastun. Zar
p :ilił
ognia już na odległość
twarze.
tylko
- Grafie Fulko. Ten
ma prawo władać innymi ludź
mi, kto posiadł sztukę seidr. Oto rzucam do ogniska złotego
solida. Wyjmij go z żaru gołą
dłonią, a będziesz wolnym. Jeś
li ja to uczynię, ty zostaniesz
moim niewolnikiem.
wrzucił
To mówiąc Dago
złotą monetę w środek ogniska,
tam, gdzie był najwiekszy żPr.
odoarł Fulko. - Nie Nie Wyjmę tej monety, gdy ż
żar Sp'ili mi twarz i dłoń.
Spicimir podał Dagonowi miskę pełną jakiejś gęstej cieczy.
sw"ią
Dago umaz1l w niej
czarna.
dło ń, ktńra stała się
Pomazał też ową cie czą swo'1
twarz, która również zrob'ta się
czarna. Vlówczas pochylił s'ę
ku ognisku i wyci~gnąl 'l ż 0 ru
złotą monetę. Przez chwilę_ podrzucał ją na otwartej dłcni, a
potem cisnął na piasek.
niewolni - Jesteś moim
kiem, Fulko - oświadczyl by
Mam w tej chwili moc,
kai;::lego człowieka zamie nić w
w~ża, w wilka, konia lub 7u bra. Mogę też uczynić z ciebie
robaka i zdeptać jak robaka.
rzeką.

Idź precz!
splunął jej pod

I pokazał dłonią drugi brzeg
rzeki. gdzie z lasu wyłaniały
aie setki żotnierzy Pałuki i w
trz.,:111ach nadrzecznych trwał
n.a wodę dz1e·
ruch: zsuwauo
s iątk i tratw z bali drzewnych.
Ale nie wydawało się, aby wojsko miało zami~r przeprawi<ić
się na drug<1 stronę. Tak było
w Lstocie. g<lyż Pałuka o.trzymał
rozkaz, aby przygotować tratwy dla przeprawy armii Dagona
- Oni czekają na Piastu!la
- domyśliła się Arne · - A to
zn~czy, że za n.qszyrąi plec::.mi
też są setki wo.iow·nil<ów.
Powied ziała to w ji;zyku Teutonów Ale on-00b'l ie chyba ,;1yśleli żołnierze Fulki.
wojow:iilców
oiefr.1
Nagle

ruszyła

ła,

A kiedy tamte.n chwycił się
za brzuch I upadł na ziemię,
Spicimir uciął mu głowę tak,
jak to czynił Piastun.
Teraz najmici zaczęli kolejno klękać przed Piastunem, a
połę
on na ich głowy kładł
białego
wyszarzałego
swego
płasz·cz a i mówił:
- Biorę cię w swoje piastowanie, otrzymasz moją opiekę,
żołd, strawę i kobiety.
- A ja? - zapytał Fulko.
- Zaczekaj do zmroku odparł Spicimir.
Do nocy było jednak jeszcze
daleko. Mimo tego zapalono
ogniska t ak po jednej jak i po
drugiej stronie rzeki, wojsko
Pałuki i wojsko Piastuna roz-

-

łych?

się

krzyknął.

~af.a?

Do niego nogi.
- On sam przyjdzie po mnie
- odrzekła. - I po ciebie.
Fulko czuł .się upokorzony.
Uważał się za jednego z Il3JUl n'ijsławniej.szych rycerzy,
waleczniejszego z walecznych.
?J • na isorytna jsprytniejszego
najok.rutnie isze~'.J z
niejszych.
okrutnych.
Widział Fulko lężące, na pla.sku i obmywane. wc<l<i n;ek1
obdarte już. <lo. naga cia\.o .. WJ.jownika, który uderzył Piastuna. Czy to nie dziwne, że
wystarczyło jedno słowo tamtego człowieka, aby spełniono
jego ro.i;kaz, choc on. Fulku,
czyn11'.: tego me kazał? ram,en
ct.io>v1ek mvw1ł cos o maJ.C>tacie i o >Ha<lzy. 1<'ulko pvmyslal, ze poaob.rue Jak tegu trupa na brzegu obdarto JUZ ze
zbroi i odzieży, tak Ji:!go oodarto z maJesLatu grafa i z
wiaozy nad lu-0źmi.
że ów
Nie wiedział r ulko,
człowiek Jest t.aledw,e o kilkaset rnetrow od .i.ego, w 1esie.
Ze wreszcie odnalazł sw ~go
bi~ .cgo ogiera, pr,;el.)rał sit: w
struJ nastuna, wskoct.ył na siodło i pognał w kierunku Lest·
kow.
Do Fulki podsze<lł wojownik, ktory przed chwilą zalJil
tego, co zdz1clił batem 11agusa.
powiedział
Rzeki
- Bóg
prawd ę, panie. Szukałeś brodu
przez rt.ekę. Po co? Aby nas
Krainy Zmarzaprowadzić G!o

- Od pierwszej chwi~ gdy go
ujrzałam nagiego na drzewie,
przeczuwałam w nim jaką• niepall
widzialną silę. At mnie
podbrzusze, ta·k go poiądam.

Zawołano

Lesfkowie

odsunęli

się

od

011.nts\.:.a. VJ\eo:z.\e\\, 'i.e k'n. ""'-ad-

ca zna sztukę czarów, słyszeli
o tym od wielu. Teraz jednak
byli świadkami cze q oś tak niezwykłego, że oga rnęło ich przerażenie.

biega, ale je

odrzuciłem

ii:ys. Janusz

ze

nie zwyponieważ
wzga:-~ą.
obcym krolom.
służyć
kłem
zowykła kobieta,
Zrodziła mnie
ale począł mnie olbrzym. dla.teniezowyciężonego
go· zabiłem
a potem
hrabiego Nibelunga,
zdradzieckiego hrabiego Fredegara. To ja zniszczyłem Smoka,
który nękał Ludzi Wolnych.
I to ja stworzyłem tutaj potęż
ne państwo Polan Zwyciężyłem
Estów.
także
a
Pomorców,
Również i inne ludy podbiję i
uczynię własny m ludem. Zawsze płaciłem dobrem i sprawieodpłacano
dliwością i zawsze
na
dobro. Oto
mi złem za
żołnierzy
oczach setek moich
rozsiekano ciało księżnej Helgundy, ale książę Karak wynalazł jakąś kobietę i nazwał ją
Helgundą, roszcząc sobie prawa
Popiołowłosych.
tronu
do
Czy w sprawiedliwej sprawie
posłał was tuta j książę Hok?
Czy chcecie służyć prawdzie
czy kłamstwu? Uczyłem się u
ces'rza Rhomajów sztuki rzą
dz~nia ludźmi, p osia dłem nauki wolne od rozu mu i zależne
od rozumu, nikomu z was nie
uczyniłem krzywdy, a j'?dnak
mnie tutaj batem.
sm::ignięto
Dlacze~o?

..

Szymański-Glanc

; ą, gdy zbliżyła się do ogniska.
- Ciebie, panie. Widziałam
tej
twoje przyrodzenie i od
chwili aż pali mnie moje łono.
- Odejdź - rzekł twardo. Tej nocy będę grał z Fulką. To
gra i wymaga
zaczarowana
zbyt
czystości. Miało cię już
wielu i dlatego mógłbym się

i~

zbrukać.
Wzruszyła

ramionami:
Ilu ludziom, panie, podawałeś rękę, a przecież nie .stałeś się przez to brudny. Wielu
wchodziło w moje łono, ale
mężczyzny jeszcze nie miałam.
Dlatego czuję się czysta.
Spojrzał na nią z zaciekawieniem. Twarz miała · o jasnej cerze i małych mtach. Była to
długie
twarz dziecka. Jasne
włosy równo leżały nit jej ramionach, przypomniał sobie jej
nieduże piersi, płaski brzuch
smukłe uda i mocno owłosione
łono, co w jego wyobrażeniu
świadczyło o namiętności. Gdy
siedział nagi na drzewie, wydawała mu się . ładną. Teraz -

Nasze prawa mówią, że ten, kto
pom aga Łże-Helgundzie i godzi
w Piastuna zasługuje na stryczek, ale wy nie znacie naszych praw. Tedy słysząc niewypowiedziane przez Piastuna
że
rozkazy, powiadam wam,
możecie wybrać: powrócić wolno do Jumna albo stać się psami łańcuchowymi Piastuna. Nie
hrabiego
dotyczy to jedynie
Fulki.
chcę
- Dlaczego? Ja też
zawomieć możność wyboru Tak samo jak
ł:lł hrabia. oni zostałem wy11ajęty przez
Hoka.
- Ty, hrabio, zagrasz z Piastunem w zaczarowaną grę. I
to po dwakroć. Reszta z aś bę
dzie wybierać. Kto prze}dzie
przez narysowany na piasku tajemny znak Piastuna i okaże
niego,
szczerość w służbie dla
żywym zostanie i będzie mu
słu żył. Kto okaże fałsz i zdradę,
zginie. Kto nie chce przejść
przez znak. niechaj bezbronny
wraca do Hoka.
Zeskoczył Piastun ze swego
na
białego ogiera, a potem
narysopiasku nadbrzeżnym
wał ostrzem sw~o noża taiemnv zm,ak.

Milczeli. Przeraż.ata ic h tak
nagle odkryta potęga Pi astuna,
o ldórym myśleli, że jest jawokimś nic nie znaczącym
dzem plemiennym.
- Okaż im. panie, ł askę. Nie
znali cię prlecież - wstawiła
sie za nimi Arne.
upomniał ją Piastun:
- Zamilcz kobieto. O twoim
późni ej,
tyłku zadecydu jem y
tf'raz rozmawiam z mężczyzna
mi.
I zwrócił się do kogoś . w
tłumie otaczających go rycerzy.
- Wystąp, · Spicimirze, który
rozumiesz nie wypowiedziane
Spicimir dał ręką znak i
przeze mnie słowa i. rozkazy.
wszyscy najmici zaczęli przeUczyń to, o czym myślę.
Na krawędź skarpy wyjechał . chodzić przez magiczny zn~k
wojownik niskiego wzrostu, z na piasku, .starając się go nie
garbem na piersiach i twarzą nadepnąć Ich serca pełne byw
ły ląku, ponieważ wierzyli
pooraną bliznami Miał złoconą
oraz magiczną moc wszelkich znakolczugę i biały płaszcz
ków. Otaczający ich świat rzą
długi miecz frankoński. Mógłby
dził się nieznanymi prawami,
swoją powzbudzić śmiech
wypełniały go duchy tych, co
kraczną sylwetką, gdyby nie

mawiało

ze

sobą

nakrywając

lub je oddym nagle
znikał lub się ukazywał na niebie. Potem ponad trzydzieści
tratw przedostało się na prawy
brzeg Noteczy, posadzono na
nie niewolników i niewolnice,
które odpłynęły na lewy brzeg.
Wojsko Piastuna miało się przeprawić dopiero nazajutrz. Żoł
nierze położyli się przy ogniskach, najmitom zwrócono broń
i też im pozwolono zasiąść przy
własnych ogniskach.
Arne i graf Fulko siedzieli
osobno. tylko we dwoje. Obydwoje milczeli, zast!łnawiając się
nad zadziwiającą zmiennością
własnych losów. Przyglądali się
ruchliwej krzątaninie żołnierzy,
tratwom, o~niskom po obydwu
stronach rzeki.
- To zadziwiające - odezże
wał się w końcu Fulko Hok. Obodryci i Wilkowie tak
lekceważą wieści o owym Piastunie. Nie mają pojęcia, że jest
tak dobrze zorganizowany i ma
dnia
potężną armię. Pewnego
spadnie. na nich jak orzeł. Widziałaś tego białego ptaka, któTo
rego noszą na tarczach?
właśnie jest orzeł. Co oni ze
płaszczami
krywając przez co

ogni.ska

mną zrobią?

Zagrasz z Piastunem w za- wzruszyła ramiona.mi Arne.
- Nic cię nie obchodzi mój
los, choć mówiłaś, że mnie kochasz i żyć beze mnie nie możesz. Wydaje ci się, że swoim
tyłkiem uratujesz życie. A może
on odda cię swoim żomierzom!
- To możliwe - westchnęła.
-

czarowa·ną grę

piękną.

- Ile masz lat? - zapytał.
- Osiemnaście.
- Dam cię najpierw Spklmirowi. On cię wypróbuje.
- To nie ma , znaczenia, panie, kto mnie wypróbuje. Otrzyma to, co może mu dać
każda. Ty zaś dostaniesz to, czego nie dala ci żadna inna.
- Skąd wiesz?
- Po pro.stu: wiem.
Dago skinął ręką na siedzą
cego przy drugim ognisku żoł
nierza.
- Odpędźcie stąd tę kobietę.
Dajcie jej jeść i pi~, ale niech
śpi daleko ode mnie.
żolnie11z wstał od ogniska, ale
ona ode.szla sama. O kilkadziesiąt kroków rzuclla się na trawę w lesie i zaczęła ~ezgłośnie
płakać, chyba po raz pierwszy
w żydu, z prawdziwego żalu
i pożądania. Nikt jej tak nigdy
nie upokorzył. To dla niej bis
kup strac!l ła&ki arcybiskupa
T<' dla niej i;-ojedy·n kowal! się
rycerze. Za noe a ni- apęctzoną

Fulko słyszał, że na Wschodzie tamtejsze ludy znają wiele
tajemnic i posługują się c zara~
mi. które darow a ł im sz'.ltan,
Pan Ciemności. Teraz czuł się
już jak martwy. W ust.ach mi ał
dziwną suchość, język był jak
z drewna. Z trudem wybełko
tał:

- Miały być dwie gry, panie.„
Piastun poszedł do rzeki, uz
mył w niej dłoń I twarz
czarnej mazi, która je pokrywała. Spicimir wylał na ziemię
czarny płyn z naczynia.
- Klęknij - rozkazał Piastun grafowi Fulko.
A kiedy tamten klęknął ł
pochylił głowę, oświ~czył uroczyście Dago:
Fulkę,
- Oto niewolnika,
czynię człowiekiem wolnym. Czy
samo? Uczynić
potrafisz to
potem
mnie niewolnikiem, a
wolnym? Ogień, który tu plonie l. z którego wyjąłem złotą
twoje
monetę, spalił wszystkie
przysięgi dla księcia Hoka. Odbędziesz dowodził swymJ
tąd
dawnymi ludźmi w mojej służ
bie. A jeśli zrobisz choć jeden
zły krok, zrodzi się w tobie
choćby myśl o zdradzie, pochło
nie cię ogień.
Skłonił się Dago ognisku I
odszedł już bez słowa, a Fulko
stał jak martwy. Zdumienie i
przerażenie odebrały mu wszystkie siły, nie był w stanie poruszyć ani ręką, ani nogą. Ognislro rozpalało się coraz bardziej, sięgało mu już do stóp,
zaczęła się na nim tlić odzież,
a on tak stal ciągle jak skamieniały, aż jego wlasni żołnie 
rze w pewnej chwili rzucili
od
się na niego, odciągnęli
ogniska i zagasili tlące się na
Fulce ubranie.
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