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Stan naszego kraju jest ~ielkim skandalem
w Europie, który trwa już stanowczo zbyt długo .••
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Bezwzględne pierwszeństwo

na rzecz miasta.
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ROK XlXI
dl.a zys ku

zderzyło się

z

koniecznością służby

·

ZŁ

wodno-kanalizacyjnej.
Chcleli
przynajmniej
zarabiać
nie
mniej niż 20 tys. zł miesięcznie.
Zarobki
w
skierniewickim
przedsiębiorstwie odbiegły
średniej
dół na tyle, że

w

A4NDRZEJ

GĘB-AROWSKI

-

Otls;:edt•m, bo
wl.a.d:w
się za moimi plecami
sprawy vrzeds1ębiorstu;a. Byłem za bardzo i za wcześnie w
r eformie - tłumaczy, nie kryją<' emocji. Jego następca wyjaśnia to sobie tak: ~ Musiał
orkiść, bo miał
zbyt . lódzkie''
sp0;rzenie. Z perspektywy Lo·
dzi widział tylko zusk nie do
tct1ącuLi

w

slr??aają<'

w

ogńlc>

Skwrnie-

.lakż ,,

wi<'
idąc

mial rlba(; o miasflJ
na konfrontację z wladzc(

SPOŁKI SĄ

DOBRE
N A \VSZYSTKO
Wlodzimierz W esolowski, pre-

zes

łódzkich

espPrantystów, wykonkurs na dyrektora w
19Br~ roku. po dłu7.szym; p6łrOC7nvm wak:o~if' na s-•.anowisku naczelnego. Nikt się wówcza~ nie
!Jrał

µsiąść za tym
Prze"lsiębiorstwo

biurkiem.
Gospodarki
Komunalne; i MieszkanioweJ w
Skierniewicach, które od dawna
ugrzę?lo w klopotąch, zajmowało się komunalnym mydłem i
powidłem: wodą, gazem i kana1;zacją. zielenią; drogami i oczyszczaniem miasta, komunikacją.
cmentarzem.
nawet schronis·
kiem dla zwierząt. Ten .,wszy·
stkoi7.m" drogo kosztował wszy.
~tkich: budżet mieiski, z którego łatano deficyt; samo miasto
domagaiące -się lepszej
opiel~ .
gdy brakowało środków
na
podstawowy sprzęt; pracowników - zatrudnionych w złych
warunkach, nisko opłaca1J1ych.
Dyrektor Wesołowski miał
po wvbr:>rze iedną tylko wizję,
jak postawić na nogi gospodarkę komunalną w Skierniewicach. Wyobrażał sobie, że WYpalil

stąpi na sesji rady narodowej,
uświadomi radnych,
jak niezbędne
jest
miastu
mocne
przedsiębiorstwo,
jak przedsiębiorstwu potrzebne
są
do
wzmocnienia pieniądze, wybęb
ni, ile się da, z
najgorszego
jakoś wybrnie.
Będzie tak co
roku - myślał - jechać na
dotacjach, bo przy cenach ur-zę
dowych nie ma innego wyjścia.
Udało mu się, choć z trudem,
dojechać do końca roku, wybębniwszy nie tylko
dotacje,
ale również zwolnienie z podatku.
Było to jednak
rozwiązanie
tymczasowe. Najgorsze mialo
dopiero nastą.pić.
Z początkiem 1987 roku
z
PGKiM ,uciekli niemal ws.zyscy
pracownicy zakładu pogrzebowego. W czerwcu złożyli wypowiedzenia konserwatorzy sieci

od

dotychczasowe

nasze

rządy

rozpoczyn,aly

swoją

pod hasłami za.prowadzenia różnych pożytec·znych i przez

naród upragnionych reform. (. .. ) Naród początkowo wierzył w
te zapowfedz1, wttal każdy nowy rząd z ucwciern nadziei na
lepoze cza>y. l<iedy się jednak okazalo, że z1p'l11'iedziane · każdo
razowo hmlu i refarmy były tylko czczymi frazesami rzucanymi
naiwnym obywatelom, że każdy nou;y rząd zamiast zapowiedzianydi refo1 m 11roiradzil nadal politykę chaosu~ marazmu i klęsk
- spoleczeństwo przestalo wierzyć o~niadczeniom rządów, zaciskaio zęby i klnąc, czekalo z upragnieniem ,i rezygnacją jakiegoś
. wybawienia".
• ·
,

Jest to cytat z artykułu Jana Stańczyka, który ukazał się
sześćdziesiąt _jeden lat· temu w tygodniku ,,.mos Zagłębia" (9 I 1927).
W tym czasJE~ na czele rządu stal Józef Piłsudski_ Był to już
piętnasty z kolei rząd od chwili ocizyskania przez Polskę niepodległości W zakończeniu cytowanego artykułu .hm Stań czyk
(sekret?rz generalny Centralnego Związku Górników, późniejsLy
minister w rządzie londyńskim) pisał na~tępująco:
"Po ośmiu miesiącach panowania rządu uzbrojonego prawie
w dyktatorską wladzę, stoimy znowu nad brzegiem tej samej
przepaści, nad którą nas w pamiętnych dniach majowych zatrzumah krew żolnierzy .i robotników. lstotniP. jakiś .traaizm bezwoli,
w którym lamią się ws.zelkie wysilki i ofiary zawisl nad n'I s::·um
nieszczęsnym krajem i ludem"

nawet przyzwyczajeni do biedy
zaczęli sarkać.
Dotychczasowymi środkami, poprzez dotacje i
ulgi, można było co najwyżęj
powstrzymać dalszy upadek.
Il wtedy wlaśnle, w sytuacji
podbramkowej, dyrektor Wesołowski odkry' dla siebie spół
Gdy 2 października 1926 r Józef Piłs udski zastąpi! p•·of. l'aki Pomogła mu w tym ·gdyń zimierz;i Bartla na urzędzie premiera, wywołało to sr:>nsac,k w
ska spółdzielnia
„Inicjatywa'', ~polrcleństwiP i wzrost nadziei na poprawę sytuacji. Sropn im\O
organizując
wykład, prezentuJedna.Jr legendarny Kom endant, marszałPk Polski tracił poparcie.
jący zalety niekonwencjonalnych
W pierwszych wyborach po za machu majowym (marzec 1928)
rozwiązań w sferze organizacji
obóz prorządowy zdobył tylko- 25 proc. głosów oraz 29 proc.
i łączenia kapitałów. Szybko
mandatów. ·
dał się przekonać. Spółki wydaJuż w czerwcu 1928 r. Józef· Piłsudskt u·bolewał, że nie udało
ły mu się dobre na wszystko.
mu się „stanou;cze zerwanie z paskudzi.wami przeszlości„. Gdzieś
Zastrzyk w postaci
kapitału
nikly pieniądze, gdzieś kradli„." Zre~ygn-0wał więc z funkcji prewspólnika
dopomóc miał ~·
miera, którą ponownie objął Kazimierz Bartel l sprawował niezlikwidowaniu deficytu. Spółki, spełna IO miesięcy . Następnie powstał rząd „twardej ręki" albo
obejmując w posiadanie najbar- · inaczej ,.pulkowników" na czele z majorem Kazimie rzem Śwital
dzie1 zagrożone odcinki; uwol- skim. W 1?rudni11 1929 r. gabinet ten nie uzyskał wotum zaufanić mogłp przedsiębiorstwo od
nia i po raz trzeci wrócił prof. Bartel. J e dnakże po 79 dniach
.. wszyst.k-0izmu". pozostawiajac powołano nowy rząd „silnej ręki" pod przewodnktwem pułkowmu d1iedziny bardziej oplacalnika Walerego Sławka.
,
ne.
Wreszcie - miał to być1
Wszystkie zmiany i zabiegi niewiele dały. Kryzys poglępiąl się
dobry sposób na wyższe zarob- i mnożyły wezwania do · obalenia „dyktatury". Wobec tego 25
ki.
sierpnia 1930 r. szefem rządu znowu został Józef Piłsudski. Wyraźnie miał już dość demokracji sejm.owej i ciągłych zmagań
. Zarobki pracowz niesforną opozycją. Sięgnął po środki terroru i zastraszenia.
ników spółki
rosną
W noey z 9 na 10 września 1930 r. aresztowano tych przeciwniw sposób niejako
ków sana~ji, ktc'.rych osobiście nie znosił. Wtrącono do więzienia
auto'matycznf
Dla
nawet byłego trzykrotne-go premiera WincPntego Witosa I słyn
nowo powstałej spółnego działacza śląskiego Wojciecha Korfantego.
Przed listopadowymi wyborami 1930 r. aresztowano 15 proc.
członków parlamentu i około 5 tysięcy innych działaczy politycznych. Represje i oszustwa pozwoliły 7J<fobyć stronie 'rządowej
47 proc głosów. Po tym wątpliwym zwycięstw • e na czele kolejnych rządów stawali: pułkownicy Walery Sławek, Aleksander
Prys~or i Ja.nusz Jędrzejewicz. a później Leon Kozlow ki i znowu
pt:\ Sł a wek . W okresie dzi ewięciu lat - od przewr<>tu mqj()wrgo
do śmierc i Józefa Piłsudskiego - aż 12 razy 7mieniał się p-,.. m·er
rządu polskiego.
Wydawać się mogło, że powszechny żal po śmierci Marszałka
zintegruje naród i wpłynie na wzrost popularności pilsud rzv ków.
A tymczasem w najbliższych wyborach sa.nacja ponio•!a k •tastrofalną klęskę. Udział w glosowaniu do sejmu wzięło tylko 46
proc. uprawnionych (w stolicy niecałe 30 proc) . Wt'dlug oblic ze ń ·
Winc€ntego Witosa rzą>Cl poparło ok{Jło 10-20 proc. wyborców.
Po klęsce wrześniówej nienawiść do piłsudczyków jeszcze bardziej wzrosła 1 Bvły prezes polskiego PEN Clubu i Związku r,iteratów Ferdynand Goetel, którego z aprobatą qtuje genera ł Tadeusz Machalski, t ak chara-kteryzował powszechną op1n'ę
w
kraju:
·
„O pilsu<Jczykach mówiono ONI. · Nie my, nie Polacy, nie
na_ród, nie s~oleczeństwo alJ ONI. Oni przegrali wojnę. oni uciekli. za . gr.anicę, ~nosiq.c swój i. narodowy .dobytek, oni okryli

~anbą nn,zę Polski w ocz~ch ~świeconego ś1Vt11ta, ich generalowie

z pulkownicy zmarnowali dzielność, patriotyzm i męstwo pol-

skiego żolnierza, ich pyszalkowatość spowodowala podjęcie ic0 j ny
z Niemcami bez zwnżenia na slabość 1dasnych sil, ich dyplomaci i politycy nie mieli żad11ej wiedzy o tym, komu i jak dalece
ufać należy. Glupcy, fanta.lici, niedolędey i. j:ik si-r okazalo, tchórze - to oni".

Chroniczny kryzys polski
e>Uage• Cr«l!gor:e

I'

Galct>Sł?t.skł

W siedemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodlegloki,
w czterdziestym piątym r&u Polski LuCłoweJ kondycja
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Warunki prenomerat1: l Dla
instytucji i zakładów pracy
zlokalizowane w miastach wojewódzkich I pozostałych miastach,
w kt6ry.c h znajdują altt siedziby
Oddziałów RSW „Prasa-Ksiązka
·Ruch" z.amawiają prenumeratę
in·
tych oddziałach
w
stytucJe I zakłady pracy zlomiejscowościach
kalizowane w
gdzie nie ma Oddziałów RSW
opłacają
„Prasa-Ksląźka-Ruch",
prenumeratę w urzędach pocz-

~~ozumieć, ~e w żadn11m ro;.

Zła sytuacja gospodarcza spopopularności
wodowała wzrost
„Solidarności". Stanisław Kwiatkowski przyznaje rację Broniw
Geremkowi, że
sławowi

przeciętnie
w11noszą
dżerów
tetrzydziestosiedmiokrotność

go, co otrzymuje robotnik. ( ... )
wszystko i przede
Nade
wszystkim zaprzestać stosowania w życiu doktrynerskich i
nierealnych koncepcji naszych
którzy nigdy nie
teoretyków,
mieli okazji zetknąć się z żad
n4 praktyką administracji' gospodarczej. Odesłać ich z całym
respektem do uczelni, a powierzyć decyzje gospodarcze praktykom, tj. menedżerom, którzy
wykazali, ż.e potrafią w11bierać
co dzień mniejsze zło i trafną
skoro
postępowania drogę
potrafilt osiągnąć mtmo nieprawdopodobnego skrępowania
i trudnych warunków - · rozwój swych przedsiębiorstw",

POLITYKA ,
A GOSPODARKA

R~lam

l Ogłoszeń Łódf, ul. S!t-nklewlcza */I
Biuro

zda~ia.
ankietouważała, że sytuacja
~vanych
Jest tak zła, iż ludziom nie pojak tylko
zostaje nic innego

kra3u postęp nie szedt
w parze z wpływem samorzą
dów na decyzje d11rektora już
nie mówiąc o jego nomin~cji i
odwołaniu. w modelu «3 s„ dy1:ektor aiedzi na swym fotelu
3ak mysz na pudle, uzależnio
n11 od wielu stron i pobierajacy .Płacę nie pozostającą w żad~
ne) proporcji do wagi jego obowiązków. Zdarza się, że loalbo
~owany jest na setnym
1eszcze dalsz11m miejscu na liś
cie plac. W U SA place mene-

Szymański-Glanc.

j

Strajki sierpniowe spotkały
się z większym poparciem sponiż kwietniowe i
łeczeństwa
majowe. Stanisław Kwiatkowski ujawnił w poprzednlej
że 218
„~OLITYCE" {nr 41),
sierpnia br. popierało strajki 47
proc. dorosłych Polaków, dezawyrażało 41 proc. a
probatę

głosić, że nie ma
,,Przestać
alternatyw71 innej jak albo sysbiurokracja
albo
tem „3 s„
1przed .l98Z roku. Zrozumieć że
jest jeszcze poza tymi d~ma
powmenedżerski
system
~zechnie obowiązują~y w kra10-ch · rozwiniętych i że jest on
równie daleki od s11stemu sprzed
reform11, jak nasze nieszczęsne
„3 s„. („.J

wmięt11m

F:otoreporter: Grzegorz
Ga łasiński.
Korekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale współpracują:
1
Tadeusz Błażejewski,
Marek Brzeziński (Londyn),
Bohdan Gadomsk-i,
Grzegorz Gazda, Andrzej
Karokzak, Witold
KasperkiPwicz, Andi'zej
Kempa, Wasyl
Kucznow (Jwanowo),

Oitłoszen!a:

i kontrowersyjny
Ciekawy
program uzdrowienia naszej gospodarki przedstawił w tygodniku „ODRODZENIE" {nr 41)
Aleksander Bocheński. Jego
p~opozycje różnią się dość istotnie od najczęściej wysuwanych
prze:i różnych ekspertów i działaczy. Pisze między innymi:

to ef~t arogan.cji
centrom
gospodarczego. Arogcmcji przy
nierealizacji słu.sin11ch uchwol
zwiqzk6J
stanowisk f opinii
roztoiqzywanfe
zawodowych,
ich w. llamazarnym tempie lirobotcząc na zanik pamięci
ników i związków zawodOW11ch,
w - biurokratyczne;
zatonięcie
njemocy zbiorowej odpowie,
dzialnolci".

„Straikł -

i nietrafnych decyzji

Nie wszyscy specjaliści opozwiększeniem
wiadają się za
roli samorządów pracowniczych
i związków zawodowych w
Podczas
przeqsiębiorstwach.
dyskusji w Polskim Towarzysktórej
Ekonomicznym,
twie
:fragmenty opublikował „TYGODNIK KULTURALNY" (nr
41). prof. Andrzej Tymowski
ekonostwierdził, że sprawy
miczne muszą mieć pierwszeń
stwo p~zed politycznymi.
,,Nie wolno
że grupa
względu

na

dopu..kić

do tego,

bez
strajkujących,
s. ytuację finansową

przed.siębiorstwci, może wvmusić

to, co chce. Pieniądze daje się
dla świętego spokoju., żeby nie
strajkowali. Czynniki polityczne popełniają jeden zasadniczy
błąd. Nie rozumieją, że słabość
tych decyzji w sumie obraca
tylko nie
się przeciwko nim,
ciziś a za miesiąc".

mieli
pozostali nie
Ponad jedna czwarta

strajkować.

PROBLEM
uSOLIDARNOSCI''

„solid~r
mlodym pokoleniu
tylko
n~ść„, która dotąd byla
mitem, stała się rzeczywisto~

cią". Jednakże w końcu siero.:
nia br. postulat; reaktywowania „Solidarności" uważało za
nierealny 47 proc. i niesł'uszny
43 proc. Polaków. Sympatię do
Lecha Wałęsy deklarowało 20
pro~. społeczeństwa, bra.k sympatii - 38 proc., obojętność W grupie
26 proc. badanych.
byłych członków „Solidarności"
proc. odnosiło się pozytywrue do byłego przewodniczącego.

3?

Władysław

Slla-Nowicki stanowczo twierdzi w wywiadzie
udzielonym tygodnikowi „LAD"
(nr 41), że pluralizm związko
wy nie . będzie powodował eskalacji żądań materialnych. To
właśnie brak pluralizmu prowadzi de niebezpiecznych konfliktów. Dlatego sprawa ta musi
opunktem
być pierwszym
• "
krągłego stołu".
Mecenas Siła-Nowicki jest doEdwarda Radziewicza, operatora sprzętu zmet:hanizowanego, delegata Szczecina do
rozmów „okrągłego stołu". Pojak mówi w
łączyła ich obu innym wywiadzie E. Radziewicz
- wspólna pasja - legalizac;a.
radcą

NSZZ

„solidarność„''.

'Edward Radziewicz uwaza, że
nie można się zgodzić na rezygnację z nazwy „Solidarność''.
Trzeba też próbować wynegostole"
cjować przy „okrągłym
regionalną
zgodę na strukturę
Działalność tylko na
Związku.
poziomie zakładów należałoby
uznać . jedynie jako rozwiązanie
przejściowe.

Bardzo ciekawy artykuł na
temat „Solidarności" opublikow dolnośląskim pisrme
wał
katolickim „NOWE ŻYCIE" (nr
20) Witold GadomskL W organie Kurii Metropolitalnej podsolidatności
kreśla on, że idea
społecznej jest piękna i powinna być propagowana, ale branie
dalekosiężnego celu za rzeczvwistość jest niebezpieczne. Poiitycy muszą kierować się realnymi diagnozami istniejącego
stanu.

„Zadne spoleczeństwo nie jest
Tymowski u\yaża,
zawodowe maJą w jednolite w takim stopniu jak
towych I u doręczycieli. 2. Dla Polsce za duże uprawnienia. W to sobie Wl/Obrażali dziaŁacze
prenumerato- · innych krajach rozw_iniętych te- „solidarności„. W normalnym
Indywidualnych
rów - osoby fizyczne iamlesz· go nie ma. Potrzebny jest pe- pluraUstyc;nym społeczeństwie
kale na wsi . I w miejscowościach,
wien szok w postaci kategorycz- · istnieją liczne grupy świacfome
gdzie nie ma oddziałów RSW nego l!lprzeciwu władzy wobec swatch interesów i dzialające
opłacają.
„Prasa Kslążlta·Ruch"
postulatów eko- dla ich zabezpieczenia. (.„)
pocz· niesłusznych
prenumeratę w urzędach
okresie „solida1'Róumież w
nomicznych.
towych I u doręczycieli, osoby
była
ności-. jedność społeczna
fizyczne zamieszkałe w miastach - „Nie chodzi nawet o to, czy fikcją. W związku działał, acz- siedzibach Oddziałów RSW
uklad
nieformalnie,
kolwiek
czy
.-Solidarność„,
to
jest
opłaca Ją
„Prasa Książka· Ruch"
OPZZ, ale o ich rolę. Związki branżowy wzmacniający pozyprE>numeratę wyłącznie N urzę
cję pracowników zatrudnionych
dach poc1towych nadawczo-od- chcą podwyższyć emerytury, w przemyśle ciężkim. Oczywiś
pła
podwyższyć świadczenia dawczvch właściwvch dla mle1sea ce muszą nadążać - a poza cie, nie dochodziło do protesprenumeratora
zamies1kania
tów, powiedzmy, hutników przedokonuje się używając tym ;eszcze walczyć z infladą. ciwko lekarzom, gdyż więzt
Wpłaty
nieposą rzeczy zupełnie
To
blankietu ,.wpłaty" na rachunek
socjalizspołeczne w realnym
bflnkowy miejscowego Oddziału ważne. Jeśli ktoś wysuwa ja- mie są «zapośredniczone-. przez
to powinien ;Jedżądania,kieś
RSW „Prn~a Książka-Ruch". 3.
władzę, ale podW11żki plac i unocześnie wskazać, jak ;e sfiPrenumeratę ~ zleceniem wyzyskiwane przywileje przez jedprzyjmuje nansować. Proszę bardzo - od- ne branże wplywaly na pogorza · granicę
syłki
„Prasa Ksląika Ruch"' · bierzmy górnikom, · stoczniow- - szenie się sytuacji innych . .Tak
RSW
Prasy i com, a dajmy włókniarzom. v.;ięc haslo spolecznej «~olidar-:
Kolportażu
Centrala
Wvdawnictw. ul Towarowa 23, Nauka pierwszych lat osiem- ności„ zamazywało realne konOO 11511 Warszawa. konto PKO BP dziesiątych zostałd udoskonalo- flikty, które wcześniej czy póź
na. i ludzie osiągnęli już w tej
Waruawie nr
KV Od:iilał w
jedn,otity
rozsadziłyo71
niej
liceum,
najmnie;
l6'i8 20 I 045 '139 11 . Prenumerata chwilt co
Związek".
ze zlereniem wysyłki za granicę jeśli nie uniwersytet w zakreod sie żądań''.
poczta twykłą jest droższa
U podstaw drugiego etapu reprenumeraty krajowe) o 50 proc.
formy ekonomicznej leży kwesZwiązkowcy wskazywali jeddla zleceniodawców lndywldualnak ostatnio przykłady niegos- tia zmniejszenia obecności pań
nycl'! I o 100 proc. dla zlecają
polityki stwa w gospodarce. Reaktywocych lnstytucjt I zakład6w pra- podarności i błędhej
wanie związku „Solidarność" nie
cy Terminy przyjmowania _pre- ekonomiC2lilej. W dwutygodniku przybliży jednak tego celu, lecz
numeraty na kra) I za granicę „WIADOMOŚCI PRODUKCYJ- wprost przeciwnie. Grozić bę
- od dnia 10 listopada na I NE" (nr 16) Zofia Kraszewska dzie wzmocnieniem Óbu stron.
przytacza wypowiedź przewodkwartał I półrocze roku następ
Witold Gadomski stawia pyNiezależ
niczącego Federacji
nee;o oraz cały rok następny o zasadniczym znaczeniu.
tania
Związków
Samorządnych
nych
do dnia I katdego miesiąca -prenume- Zawodowych Przemysłu Lekpoprzedzając-ego okres
„Czy w ttOnMtnym kraju o
kiego, Pawła Szymańskiego .
. raty roku bieżącego
zdrowe; gospodarce ł pluralisZam. 3332. S-5. Pod koniec sierpnia mówił on:

Andrzej

że związki

•

2 ODGŁOSY

tycznym spoleczeństwie można
sobie wyobrazić. funkcjonowan.i e „Solidarności"? Zapewne nie/
Jeżeli wtęc chcemy, by Polska
była krajem normalnym, to czy
droga do tego ma wieś.ć tytko
przez reaktywowanie „solidarno§ci„7"

Polska musi dziś
strukturę gospodarki:

zmienić

czyć udział przemysłu

ciężkie

ograni-

drobNie
ną wytwórczość i hand~l.
pomoże w tym związek zawodowy, oparty na wielkoprzemysłowej klasie robotniczej. W
dodatku trzeba obniżyć realne
dochody jednych grup kosztem
innych.
go, a

rozbudować

usługi,

„Nie znam kraju., w którym
zawodowe pomoglyby
w rozwiązaniu. tych problemów.
i1igdy też szybki rozwój gospo·darczy nie dokonywał się tam,
gdzie robotnicy przemyslowi
·dzięki swym związkom zawodowym byli w stanie wymuszać
spTZeczne z rynkową
decyzje
Osiem lat
racjonalnością. (.„)
po u.tworzeniu. JiSZZ „sotidarlegalizacji jej
no.§ć„ problem
struktur nie jest sprawą pierwsq
Najwaźniejsze
szorzędną.
zmiany, jakie powinny nastąpić
w gospodarcą i w jej politycznym otoczeniu".
związki

z pisma
artykuł
Powyższy
wydawanego przez Kurii> Metropolitalną Wrocławs~ą •przety godni.K
drukował w całości
„SPRAWY I LUDZIE" (nr 401.
Pominięto jedynie zaznaczenia
ingerencji urzędowych. Redakcja
dostrzegła w nim wiele momentów stycznych z własnymi analizami sytuacji.
J'.łkie są dziś grai:iice ustępstw
pohtycznych w naszym kraju?
Na to pytanie próbuje odpowiedzieć w miesięczniku „POLITY.
KA SPOŁECZNA" (nr 8) MieJego zdaczysław Nasiłowski.
niem, nie ma prostej zależnoś
ci między większą liberalizacją a gotowością społeczeństwa
do wyrzeczeń i wydajniejszej
pracy. Ale potrzebny jest au'instytutentyczny pluralizm
cjonalny.

„Nie trzeba więc z~ieniać
ustroju politycznego lub nararządzącej na utratę
żać partii
wiadzy, aby system społeczno
-polityczny i gospodarczy uczynić

się

'IU1

lepszym,

szerszej

opierającym

bazie sp0tecz-

efeknej oraz organizacyjnie
tywniejszym. ( .•. ) Obawiam się,
stworzenia autentyczże bez
nych pluralistycz:nych struktur
instytucjonalnych znacznie trudniej będzie wzajemnie się porozumieć. Dezintegracja spoleczna będzie się pogłębiać ·i utrwalać frustrację ambitnego narodu
pozostającego w tyle za świato
wym postępem c11wilizac11in11m" ,

PYTAMY:

Jaki byl miniony tydzień?
. WLADYSLAW KLIMCZAK, prezes Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego:

'+•••a+•
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n
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- · Bodaj w miniony piątek wysłuchałem w radiu ·porannej
audycji „Co niesie dz:ień", Była to rozmowa trzech panów: szefa
krakowskiego PRON, a zarazem doskonałego znawcy spraw legionowych; młodego publicysty, który wródł z Nowegu Jorku,
gdzie przebywał m.in. w Instytucie Piłsudskiego, oraz. dziennikarza naszej rozgłośni. Mówili o legionach, o odzyskaniu niepódlegtości, o tragedii narodu w czasie ostatniej wojny, o smutnym lesie polski<:h oficerów, wracających z: Zach<idu o dramacie
oficerów AK - w tonie tak bardzo krytycznym ;obec · rzeczywistej, powojennej praktyki sprawowania władzy, tak prawdzi-:Vie, a momentami nawet dr-amatycznie (dowiedzialem się m.in.
ze. ojciec jednego z rozmówców zginął w Katyniu), iż standy
.m1 przed ?cz~mt burzliwe dzieje mojej rodziny, splecione z wydarzeniami h1storyczn!mi w Polsce. Zwłaszcza losy ojca, który jako
chłopak uciek.l do. legionów z domu, dcstowuie przez okno, potem
- na polecenie Piłsudskiego - zaprowadzał polskość na Pomorzu
a _zginął od rany w 1923 roku ... Ta audycja bardzo mi przypadł~
d-0 serca, podobnie jak telewizyjny program, przedstawiający losy
Elżbiety Zawadzkiej, oficera AK, w czasach stalinowski.eh. Myślę
że najwyższy czas powiedzieć bez <Jsłonek całą prawdę o tych
czasach, Wł<\cznie z tym, że uderzenie radzieckie z 17 września
1939 r. byto dla nas ciosem w plecy, a nie żadną - ja·k to ciągle
jeszcze się ujmuje - koniecznością dziejową. O stalinizmie mówi
się teraz dużo, core.z więeej, ale pewnych zasadniczych spraw
- oczywistych dla każdego patrioty - nie dopowiada się nadal do końca Inaczej jest w Estonii, gdzie .destalinizacja zaczęła siE:'
później niż u nas. ale od razu ,,ruszyta z kopyta" Przebywałem
tam !liedawno, uczestnicząc w jury międzynarodowego konkursu
„Kobieta. w artylgtycznej ~otografii". Otóż w Estonii mówi się
teraz. bez żadnych za~amowań o tym, jaką tragedią dla tego
malego narodu stato się panowanie Stalina... Wczoraj, ~'1"11cajac
z uroczystości na Kop<:u Pilsudsklego, spotkałem młode małżeń
stwo z dziećmi: nieśli wszyscy proporczyki i śpiewali ,,Pierwszą
to właśnie jest polskcść. Musimy wrócić do
Brygadę". Tak nasz;.·ch tradyrji. Czym bez nich jesteśmy?

l"f1i!CHAL SUSKI, dyrektor ds. sportowych LKS:
ii&D&
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- W minionym tygodniu układaliśmy zimowy plan zajęć w
dwóch naszych halach sportowych, które - ch-0ć nie są z. gumy
- muszą pomieśdć. 3 sekcje halowe, a oprócz nich szereg konkurencji typowo letnich. Nie jest to łatwe. Jak co tydzień za;mowała mnie również walka <> zapewnienie dóbr matr1a'1nv~h
<i1a naszej klubowej młodzieży. -Te kilka tysięcy dziewcząt i.
cllłci;>c~w z 10 sekcji ŁKS potrzebuje odzieży soortowej, obuwia,
specJahstycz.nego sprzętu, śrQdków na wyjazdy, na zawody ligowe,
mówię 0
na opiekę zdrowotną w czasie treningów Celowo
„walce"„.sk~r<J brak~je pieniędzy, zaś duża cześt c;przetu krajowC'j
produkCJI nie spełnia wymagań użytkowych ani pod wzgledem
bez!Jiecz~ństwa. •Pozo~taje więc sprzęt zagraniczny. do nabycia
\~ylączme za poc;redn1ctwem Centralnego Ośrodka Sportu. z częś
ci środków dewizowych, uzyskanych za transfer zawodnika. Bezco najwyżej „rówpośrednio do ręki nikt nam dewiz nie daje nowartość" w złotówkach, po oficjalnym kursie bankowym, !-.Iuszę
też dodać, że sprz~t s.prowadzany z zagranicy obtożony }est bar-

dlo

wys~kim cłem.

Tyle o rz.e<'zach smutnych. Nls mogę teraz nie wspomnieć o
zbliżającym się jubileuszu 80-lecla powolan.ia ŁKS. Przy~oto
wuj!"my się do a-kademii, która odbt;>dzie się 3 1Jstopada w hali
pny al. Unii. ChcE: też powiedzieć zdani.e () natłzie)ach, jakle
wzbudziły nowe csoby w rządz.ie. Osobiście liczę na ministra
przemysłu I ministra edukacji narodowej.

LESZEK KACPERSKI, magazynier:
+;
WAll*Ml§1·
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Największe

Oczywiście

przemysfu,
minister
jak to pnwie<lzial premier
Rakowski - „baronów" przemysłu, jest to po prostu „pry\„aciarz". W jaki spos6b poradzi sobie z nimi? A może oni pi.erwsf
poradzą sobie z nim?
-

zaskoczenie?

Wllczelf Myśl~. że w opinii naszych -

Notował:

ANDRZEJ

GĘBAROWSKI

W najhliższych
numerach ·„Odgłosów"

•

W opublikowanym obok artykule piszę o doświadczeniach '
przeszłości i wyzwaniach teraź.,.
Powołuję się m.' 1.
niejszości.
na tekst Jana Szczepańskiego z
miesięcznika „WEKTORY GOS- W paidzleralku 1899 r. Józef Piłsudski I jego żona 'Maria
PODARKI" (nr 8). ' Wybitny
z Koplewskicb przekraczali progi wynajętego mieszkania przy
socjolog ~onkluduje:
uL Wschodniej 19 w Łodzi Umeblowanie lokalu na piętrze było
,,z dziejów Polski t z dzie- bardzo skromne. W gabinecie nad biurkiem wisiał portret Ro·
maalda Traaptta - artykuł ANDRZEJA KEMPY.
jów innych reform można wy- -Miałem wratenfe, że ktoś mnie obserwuje. Otworzyłem oesy
reforciqgnqć jedetr wniosek.:
I w \ll'IYclemnionym oknie zobaczyłem sylwetkę kobłetr. Wy•
my gospodarcze, spoleczne i podawało mi się, :ie siedzi w fotelu, że ma dużą, srebmit fryzurę.
lityczne są skuteczne, gdy reawyjaś
przypominają.cą perukę. Kim była tajemnicza kobieta? lizuje ję jeden człowiek mają nienie w kolejnym odcinku książl1I ANDRZEJA BRYCHTA „Azy!
polityczny",
cy wyraźną wizję ce!ów, umie- Nic mogę zrozumieć, dlaczego w świecie ludzi rodza.;1 ieńskl
jący do tych. celów i metod ich
tak często i pownecbnie uchodz;ił za zły i grzeszny - pisze
realizacji :zmobtlizow~ć sztab i ~llROSŁAWA SARB~SKA w artykule pt. „Seks ·i przeznaneszerokie grono współpracowni nie",
- W pełnej tajemnic;y 15 kwietnia 1919 r. zakończono przy- .
ków, umiejący pokazać ludziom
gotowania do wyprawy wileńskiej. Komendant, zariekły pa.laCT7
perspektywę prz11szlaści".
uczynił ponoć ślub, ie nie zapali papierosa, póki nie 'Zdobędzie
książki CEZAREGO LEŻEięSKIEGO pt.
Jan Szczepański daje przy- Wilna - fragment
·
„Kwatera 139".
który
kład Ludwik11. Erharda,
- Typowego satanistę poznać łatwo. Obowiązkowym strojem
przyczynił się do szybkiego rozwoju Republiki Federalnej Nie- jest czama kurtka, nabijana ćwiekami. Najbardziej znanym symmiec. Nie apelował przy tym do bolem Jest odwrócony krzyż - artykuł BOGUMIŁA A. MApatriotyzmu i poczu..:ia moral- - KOWSKIEGO, który warto przeczyta~ aby ustrzec dzieci przed
nego, lecz stworzył system gos- "'ynaturzenlem.
podar.c:uy, w . którym wysoko
/
premiowano chęć zysku, dążenie NASTĘPNY NUMER „ODGLOSÓW" 20 STRON,
do bogactwa, przedsiębiorczość,
CEN A BEZ ZMIAN.
zdolność do ryzyka, inteligencję
, w działaniu. W ten sposób wytkwiące
siły
zwalał
dym społeczeństwie.

E. L.

w

każ

•

UWAGA CnTELNICY!

Jut 10 listopada upływa' termin prenumeraty „Oddos6w•. Jest
to naJlepsza gwarancja otrzymania wszystkich numer6w, Warunki
prenumeraty podane są w 1topce redakcyjnej.
W pnynło§cl będziemy drukować: dalsze odcinki książek AN·
DRZEJA BRYCBTA i ZBIGNIEWA NIENACKIEGO, fragment,najnowazeJ PoWidcl LEONARDA pt. „Faret", ksl.ąźkę ANATOLIJA RYBAKOWA ,,Rok 1935", Interesujące reportaże krajowe i
zasrantczne, artykuły, W)'Wiad1, recenzJe.

NR 43 (1595), 22PA2DZIERNIKA1988 R.
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nie umiecie pracować pod ttlasnym, polskim kierownictwem.
Więc prędzej czy pói:niej was::a pr::yslowiowa
«polnische

ze str. 1
naszego społeczet'lstwa jest na-,
dal bard~ zła. Mamy dramatyczną

sytuację

gospodarczą,

straszliwe zaniedbania w służ
bie zdrowia, ośwlaĆie, kulturze
i innych dziedzinach• zdewnstowane środowisko
naturalne,
zdt>kapitalizowany majątek produkcyiny. ogromne zadłużenie
z '':(raniczne Spada
autorytPt
in'łtytucji
politycznych i o~ób
prominentm1 ch, pogarszają s:~
nastroje
Jpoleczne. Większość
dorosłych Polaków oczekuje, że
w przyszłości będzie tak samo
bądź jeszcze gorzej. Najgors?e
nastroje są w dużych miastach
i wśród młodego pokolenia. Stan naszego kraju jest wielkim skandalem '" Europie, który trwa już
stanowczo zbyt
długo i kompromituje
naród
. polski. W innych '.:zasach są
siedzi nie ścierpieliby takiego
bałaganu i niegospodarnośc i na
obszarze 312,7 tys. km kw. w
środku konty.tientu. W osiemnastym wieku - jak brutalnie
stwierdził Stanisław
Ignacy
Witkiewicz - . ,,znudzone naszą
ohydą państwa ościenne odebraly· nam swobodę gnicia U'e
"wlasn111n . śmierdzącym
sosie.
Kara byla w zupelności zasłu
żona„."

Historyk

brytyjski Arnold

Wirtschafb> zrobi swoje. Doprowadzi efo krGńcowego kry::ysu. A wtedy wy, specjaliśd
od ancyc1iihi powstmi. taki spowodujecie rozgardiasz, taki arcypolski balagan, że naavet najlepszy ustrój i rzad nic nie zdołają poradzić.
I
wówczas.„
Wówc::as my wygramy trzecią
u:ojnę bez wojny".

Republika Federalna Niemiec
ma dziś siedPm razy większ:i'
d(')Chód narodow:v na jednego
mieszkańca aniżeli Polska. Nasz
dochód jest o ponad ' 10 proc.
niższy niż dziesięć lat
temu.
W latach 1979-1981 nastąpił
spv.<lek zdarzający się je<lynie
państwom nawiedzonym przez
kataklizm przyrodniczy
lub
wojenny. Obecnie
Z'l.dłużenie
rngraniczne stan0wi o!l:o!o 40
proc. dochodu narodowego. \V
połowie 1988 r.
statystyczny
Pohk był winien
zagranicy
1003 dolary oraz 1'82 ruble.
Tym fatum ciążącym
jak
zmora na umysłach i działa
niach Polaków jest tradycja,
której nie potrafimy i nie chcemy priZezwyciężyć. Zależy nam
bardzo, żeby Polska była Polską, i dlatego tak n:Jm
się
wiedzie. Nie rozumiemy - jak
pisał Witold' Gombrowicz że
Syl'lczyzna jest lepsza ,od Oj"

s

twierdzić, że nie
pokonamy
trudności gospodarczych i społeczno-moralnych be-z radykalnych zmian w Kościele I religijności katolickiej. Polsce pil-

. łecznego. Teraz widzę, że prob. Iem jest poważniejszy i nale-

W końcu 1986 r.' PZPR liczymln 129 tys. członków i
nie potrzebna jest jakaś ref<5r- kandydatów. Skupiała 8,1 proc
macja religijno~oralna.
Bez dorosłych Polaków - 12,3 proc;,
reformacji niemożliwa jest re- mężczY?;n oraz 4,2 proc. kobiet.
wolucja. Zreformowany Ko§ciól Należało do niej 26,3 proc. ogómógłby stanowić ideo~ą podłu inteligencji, 11,1 proc. rostawę socjalizmu. Nie mówiąc
botników, 4.1 pro-c. chłopów.
o tym, że byłby bliższy źródeł Nie są to złe wskaźniki. R7ec;:
ewangelicznych.
jednak w tym, że ·Partia jest
demograficznie
podcięta, starzeje się, ,przechodzi na emeryProblem „Salidarności"
turę i
obumięra.· W dodat ku
dryfuje politycznie. Nie
ma
W okresie posierpniowym gospodarka polska przeszła
od efektywnego kierownictwa. W
jeJ szeregach panuje dezorier1stanu kryzysu · do niemal cał
kowitego bankructwa. Z pozy- tacja ideowa. .
Obawiam si<), że przeciwko
cji na skraju przepaści zrobizbyt dużo.
liśmy niebezpieczn:i• ruch
na- PZPR przemawia
aby mogła odzyskać aµtorytet.
przOd. Ten lekkomyślny krok
Dlatego proponuję przekształ
obci:ąża \\" największym stopn!u
cenie jej w nową partię o m.z·
konto opozycji. Odpowiada ona
'vie Polski Ruch Socjalistyczm:.
za nierozważne wymuszenir Partia ta nawiązywałaby
do
\\" kryzysowym stadium f.·-.~O
tradycji Polskiej Partii Sccjad:arki ! - wolnych sobót' I podwyżek plac oraz wszczynanie · listycznej, Polskie; Partii Robotniczej i „większości" Komu·
strajkóv,; z błahych niejednonistycznej Partii Polski_.
krotnie powodów. Złamano elePatronką nowej
partii romentarną zasadę postępowania
botniczej proponuję
uczynić
z niedomagającym organizmem:
primum non nocere
(przede Marię Koszutską. Była to kowszystkim nie szkodzić). Zkiśli bieta niezwy~le odważna, idewy. los spra\\'il, że nieprzejed- owa i ·mądra, a poza tym ładna, co też nie jest bez znanani przeciwnicy tych, którzy
czenia. Żyła i działała
jak
<ioprowadzili do kryzysu. stali
święta. Zginęła nie\\;inn;~
w
s;ę mimo woli ich w·pólnikastalinowskim więzieniu. Marian
mi.

W czasie swej działalności
„Solidarność" zrobiła
więcej
złego niż dobrego. Na pytanie,

:VIarek Drozdmvski
niej:

napisał·

o

„Historia zweryfikou;a1a wie·

le ·twierdzeń Marii Kosziitskiej.
czy . decyzja o wprowadzeniu
stanu wojennego była słuszna, 'Natomiast 1ej ideowość, odwaga i szlachetność ciągle
bly·
jesienią 1985 roku dorosła ludszczą pierwszą świeżością, poność Polski odpowiadała nastepująco: zdecydowanie tak - 26 , dobnie jak idea, która «paT\lenkę z dworu» wciągnęla na
proc„ raczej tak - 28 proc„
c!rogę polŚkie{}o ritchu rewoln~
raczei nie - 12 proc„ zdecydocyjnego".
wanie nie - 8 proc., trudno
Marię Koszutską wysoko cepowiedzieć - 26 proc. Zaufanie
nili nawet przeciwnicy polido „Solidarności" w podziemiu
tyczni. Michał Sokolnicki (p'.ł-,
miało wówczas zaledwie
11
sudczyk) tak ją charakLe;yzoproc„ nie miało aż 52 proc„ a
t\·ał:
,
reszta nie miała zdania. Lech
„Wera zau·s:::c cicha,' 'tlie na·
Wałęsa c:eszył się zaufaniem
34 proc. , Polaków,
Zbigniew rzucająca się, zalat wiajo.ca n.·'.iwa::niejsze sprawy lagodnie i z
Bujak - 10 proc„ Jacek Kur01i.
prostotą, ścisla, obowirtzko1ca,
- zaledwie 8 procent. Te~o
roczne strajki pokazały, że „So- prawie mistycz'fta. i uduchowiona w swym spojrzenitt
i
li<larność" nie ma zb~1 t dużego
poparcia. W opinii większości swej pracy - wieczna· romanorganizac)a ta kojarzy się z tyczka polska".
Gdyby Partia była w stan:e
anarchią i pustymi
pólkami
radykaln:e przeobrazić i;'e
i
sklepowymi.
Niemniej jednak s,poro inteE- przedstawić dobrze uzasadnion.v program rozwoju kraju, to
gencji i robotników pragnie lenie musiałaby oba11.·iać ~:ę żod
galizacji „Solidirnq.ści". Dlatego
nej opozy<:ji. Nie jestem natonależy spełnić ten pastulat, ale
pod waru11kiem respekt.owania miast zwolennikiem rozszerzetró"jpart~rjnego.
prawa związkowego i zasad nia systemu
System. ten akceptuje zresztą
reformy gospodaTCzej. Przedłu
· większość społeczeństwa.
W
żająca się tera:ii walka o uznawojennego
nie ,.Solidarności" byłaby nie- przededniu stanu
korzystna dla państwa i gospo- tylko 24 proc. P<ilaków uważało, że powinny powstać jakieś
darki. Poza tym spowodowałaby
r•r·"
p"l~tie politvczne
poz'l
wzrost autorytetu Związku poPZPR, ZSL i SD. Przeciwko
pieranego przez wielu wybitnych intelektualistów I ducho- temu by1o 71 proc. respondentów (aż 68 proć. członków „Sownych.
„Solidarność" .była
dawniej lidarności").
Na zakończenie pragnę podoskarżana o tendencje antysockreślić, że
przede wszystkim
jalistyczne. Później okazało się,
Polska potrzebuje właściwego
że głosrone przez ten ruch !<lee
ekon-0miczne można pogodzić z systemu ekonomicznego. Mu'i
socjal;zmem. Należałoby więc być , taka organizacja pracy. i
taka motywacja, · aby ni.e mcidokona~ powtórnej oceny i zbana było i nie opl!lciło · się pradać aktualne intencje działaczy.
cować źle.
· „<Ml
Jednocześnie związkowa
forPodobne oo. nas cechy mieli
muła „Solidarności" z pewnoś
kiedyś Hiszpanie. Słynęli
r.
cią zniechęciłaby do organii;acii graczy politycznych, spoza wielkiej dumy, c;zaleńczej odśrodowiska
robotniczego. O- wagi, fanatycznej religijnośc:,
adoracji kobiet. Wyróżniali się
gromna ,większość
s.p<iłeczeń
niezaradnością życiową i postwa chce stabilizacji i spo- gardą
do pracy. Charakter ten
koju.
zderzył się później z wymogaW postawach
aktywisfów mi
gospodarki rynkowej. I co
„Solidarności" niepokoi
·mnie się stało?
brak samokrytycyzmu.
Zdu„Od bezmiernej dumy Hiszmiewa też barokowa religij- panów, od ich1 wygórowanego
ność i naiwny romantyzm. Zwlą- .
honoru pisze hi~
zek powinien J;>yć ehyba bar- po~cUi
storyk T. Jakubowicz - sildziej nowoczesny,
Zbliżamy się

wszak d-0

końca

XX wieku.

Terainiejszość

i ·przyszłOść Partii
Nie pierwszy raz w naszych
dziejach potrzebujemy - jak to
określił w 1982 r<>ku Daniel
Passent - solidarności be~ cudzysłowu. Nie wierzę jednak,
że solidarność taka czy konsensus pow.stanie w wyniku jakieg<iś poro:rumienia narodowego. Bardziej prawdopodobne jest
to, że jaka~ gru,pa bltdź przyw&dca zdobędzie zaufanie i pociągnie masy za sobą. Jeszcze
rok temu myślałem, że uda !if:
odrodzić PZPR ·i
stworzy~
„koło zamachowe" 1>09tępu spo-
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Toynbee doszedł do wniosku, czyzny. Wszystkie siły społecz
ne w Polsce powinny rozważyć
te o ro~ju cywUizaejl decysłynny paraodoks księda
di
dują trzy czynniki: wyzwan1e
ze strony €rodowiska, siła twór- Lampedusa:
,,Jeśli chcemy, by wszystko
cza elity ·kulturalnej. i solidarn<iść społeczna. Natomiast
w po;mstaw tak, ;ak ;est, wszystko
·momentach kryzysowych 11lab- się mu.si zmienić".
Te słowa w szczególności de1lie potencjal
tw6Tczy elity,
epada jej autoryt~t i pogłębia dykuję ludziom trzech instytucji: Partii, „Solidarności" i Koś
eię dezintegracja •Poleczeństwa.
cioła rzymskokatolickiego.
Od
Jaką z tego punktu widzenia
mamy dzi§ sytuac3fł w Polsce? nich bowiem, jak przypuszczam,
bieg
Przede wszystkim
niezwYkle zależeć b~zie głównie
trudne wyzwanie weWńęttzne· wydarzeń w Polsce w nadcho1 zewnętrzne, niską efektyw- dzących dniach, miesiącach i
lata.eh. W aktualnym kształcie
.,o§ć intelektuatnl\ t organizawszystkie trzy organizacje- ucyjną elity oraz brak soliodartrwalają panujl:'j~e ~ło: Poza
nośd społecznej. Pod wielóma
tym każda z nich w jakimś
wzgl~ami kraj je-st op6iniony
i 'ta.cofany, spada na ostatnie stopniu odpowiada za istnieją
miejsca w Europie, a r6wn<i- cy stan gospadałki.
eześnie nie widać ani wybitnych projektów naprawy, ant
Rola KQściola
znakomitych liderów.
Nawet
podczas najwięk~zej demokrarzymskokatolickiego
cji, któTl\ · pTzerwal stan wo'enny, w strukturach Partii ł
,,SOlidarności" wyłoniono
zduWiny rządzącej Partii
są
miewa.fąco słabe grupy kierowoczywiste. Ale jakie grzech.V
nicze. Nasuwa się w związku z ekonomiczne mógł popełnić u
tym gorzki· 1 ponury wniosek,
nas Kości6l rzymskokatolicki?
te naród nasz ma takich przy- otóż najlepiej wyraził to Alekw6dc6w, na Jakich zasługuje. sander Bocheński. W głośnej
A solidarność istnieje tylko w książce pt. „R~ecz <> psychice
cudzysłowie„.
narodu polskiego" czytamy: '
Odnoszę ooraz silnieisze wra„Żadna wielka akcja mająca
tenie, że grozi nam chroniczny na celu. wzmocnienie gospodar- ·
kryzys. Obawiam się, że teraz ki narodowej nie mogfo liczyć
nie WYSzli§my jeszcze z jedne- na poparcie episkopatu i licznej
go załamania, a już wch~dzimy doborowej 41'.mii
duchowień
w następne. NiektóTzy postrze- stwa. Straty w zakresie zdolgają całą b!storię "Polski Luności mobilizacji sil, jakie
tu
dowej jako ciąg notorycznych kraj poniósl, obciążają Kościól
kryzysów. Ale można z tą pe- co najmniej w tv.m
samym
symistyczną optyką cofnąć si~
stopniu, w jakifn polityków objeszcze dalej. Jan Szczepański
ciążają ich blędy" (Warszawa
zwraca uwagę, te uderzająco
1971, s. 95).
podobne ziawiska
kryzysowe
Podałem tu1 dane bibliogra\\7stepowały w dwudziestoleficzne, ponieważ w trzecim wyciu mie~zywojennym 1 mają daniu autor złagodził pierwot11w6j początek jeszcze . w XVI! ną ocenę. Uznał mianowicie, że
wieku. Państwo polskie
nie poniesione z tego powodu przez
wvchodziło z kryzysu przez caPolskę s!raty „byly i są połe XVlII stulecie. Pod~te wówważne" (W,arszawa 1986, s. 70).
czas reformy okazały się nieHamująca rola Kościoła katoekutPC'zne' l spóźnione.
lickiego n1a przede wszystkim
Nie ulega dla mnie wątpll charakter mentalny. Instytucji
woścf, że pewne czynńikl krytej bliższe jest średniowiecze
z:v~o1ten.ne dzialaią w Polsce od
niż odrodzenie, barok niż oświe
cz11sów przedrozbiorowych do cenie, romantyzm ·niż pozyty.dzlś Pisałem o tym kiedy~ w wizm, mistycyzm niż racjona,.Polityce" i na łamach „Od- lizm. Zmysły i rozum należy .
głosów" (rozs-zerzone
wersje ukorzyć wiarą. Przekonuje się
zawiera ksiażka „W kręgu reli- wiernych, ze Matka Boska jest.
~ii l historii"
wydana przez „danii narodowi polskiemu ku
KA W). Na kryzysy, moim zda~ obronie". W popularnej pieśni
niem, skazuje nas pewien kod kościelnej zawarta jest sympto'kultHrowy - coś, co dziala nie- · matyczna prośba: „Sluch.aj. Jemal iak fatum, przeznaczenie. zu, jak Cię ' btaga lud, sluchaj,
Przeszło ćwierć wieku temu,
sliichaj - uczyń z nami cud".
Zgodnie z powyższym wezw 196.1 roku ukazała się niev.1lt>1ka ksiażeczka Mariana Tur- waniem, Polacy mniej
lub
wida pt. „,Noc -gad Doliną". Za- bardziej liczą na cud.· Zaldawiera ona kasandryczną wizję da.ią, że jakoś to będzie. Koś
Polski. Bohater powieści zwie- ciół kształtuje nieod,powied;zialdza ruiny Kancelaril. Rzeszv l ny sposób myślenia. W dodatku
spotvka tam Niemca z Berlina nie sprzyja moralno,ści publiczZachodn!e;!o, który "-'"YP'OWia>da nej, ponieważ zbyt łatwo odpuszcza ~zechy i zastępuje suprorocze ~lowa:
mierue .
.. Przecii-:! w11 Polacv byli§cie
Moim iclaniem, istniejący typ
ł ie~li>ścii- nieodpo 1·iedzialni hk
rellgijnoś~i
stanowi
ważną
dziPci A Tbo jak szaleńcu. l'lie
umiecie ani rozsądnie myśleć. przeszkodę na drodze rozwoju
Polski. Smiem
ani porzqdnie gospodarować. r społecznego

Z tej ziemi.

żalo'by :zrobić coś więcej.

niejsze okazaly się jednak nie-·
wzruszone prawa ekonomiczne
którym w końcu ulec musial ·
ten naród żahiierzv i •wanturnik6w po?ttycznych,
.1:yciou:o
mało za1'adnych i gardzących
pracą".
·

EDMUND
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mam sprecyzowanego stcsunku do felietonów Krystyny
Zielinskiej. Je>dni je lubią, ir,ni \vręcz wyłączają radio, gdy tylko
usłyszą jei głos. Słucham, kiedy mogę, czytam, jeśli· ti·afię, wielekro.ć się zgadzą.m, niekiedy s:ę zżymam. Różnie z tym bywa.
Ostatnio jednak nie zgodziłem się z tezą la11sowaną przez Krystynę Zielińską, gdyż uważam ją za szkodliwą. Tę tezę oczy~ie

wiście!

1

. Opowiadała Krystyna Zi€!ińska o ~ym, jak to do Polski pr.zy3echała grupa zagranicznych architektów, z3.chwycili s:ę naszą froską o zabytki, ale nie mogli się nądziw ić naszemu stosunko\vi do
nowego. budownictwa. Wchc<lzili do klatek schodowych i nosy
zatykali, bo tak tam brzydko pachniało, wydziwiali, że te klatki
są brudne i poobijane, że wokół nowych domów
brudno i
b:zydko. Jak fo się dzieje? Dlaczego tak się dzieje'?
I opowiacl?li, że u nich - w tyc11 obcych kraja~h -- to ludzie
sami dba3:-:, o osiedla, traktują je jak wspólną własność i wspólnie za nie odpowiadają. ~awet sami sprzątają. Dlaczego więc oni
mogą, il my me? Kr~'styna Zielińska postawiła ich nam za przykład.
.
To prawda, że u nas bywa brudno, że nikt o nic nie dba że
nos trzeba zatykać, gdy się wchodzi do tej· czy innej bramy.
Br~dne są ulice, odrapane domy, rozkopane jeZJdnie pełne różnych
dziur. Choć trzeba przyznać, że zdarzaią ·Się wYjątki chlubne,
to prawda, ale nie służą innym za przykład. Nie o to jednak
cho~zi. Krys~yna Zielińska proponuj"e n.am, abyśmy zajęli się
só\m1 porządkiem, no bo skoro mamy być samorządni.
Po pierwsze - propoawwałbym samoobsługi nie· mieszać z samorządzeniem się Być może intencje autorki były inne, ale tak
to odebrał.em i sprLeciwiłem się, czemu niniojszym daję wyraz.
.Po ~rug1e -. za szkodliwe uważam lansow~mie poglądów, wedle ~to.ryc.h poz~·tecznym ma być robienie tego, co powinni byli
zrobić mm, czyli wyręczanie innych w wypełnianiu ich obowiazl?ów zawodowych. Nie pojmuję, dlaczego mam sprzątać kłatk~
schodową,_ skoro mogę w tym czasie zrobić coś, na czym się
zn~m lepiej, ~· poza tym zrobić to powinien ,„gospod~rz domu",
ktoren:u płaci się pensje i daje mieszkanie z pieniędzy, któt•e
płacę Jako czynsz?!? · .
Podobno prawdziwy mężczyzna powinien w życiu
zasadŻić
drzewo i zbudować dom. Drzewa sadziłem w ramach akcji zalesi~nia, teraz ktoś to bezmyślnie niszczy. Domu nie zbuduję, bo· do
tego P?trzeba s~e~jalnej wiedzy, narzędzi, kooper,v.ntów, materla·lów. Nic z. tego me posiadam, a uczf>no mnie, abym nie brał się
do rzeczy, których nie potrafię rooić. Domy powinni budować
bt1dowla?i ? różnych specjalnościach. I niech to robią dobrze.
LansuJe się u nas taką tezę, że młodzi ludzie Jeśli chcą szybciej mieć n:Jeszkanie, to powinni się do tego przyczynić· własną
p~acą. Uwazam to za działanie szkodliwe. Młody lekarz powint~n wolny czas przeznaczać na odpoczynek lub na doskonalenie
w~edzy. Jemu powi~rzamy pt'zecież swoje zdrowie i powinniśmy
mieć pewność, ze Jest ·on dobrym fachowcem. Jeśli natomiast
będzi.e w wolnych chwilach tynkował przyszłe mieszkanie, coś
w nim przebudowywał, ganiał po dyżurach i temu podobne
wy~zynial rzeczy, to któregoś dnia popełni „błąd w sztuce" i nie
chciałbym, aby ten błąd popełnił ratując mi życie. Dlatego wolal~ym, aby swoją inicjatywę wykazywał w praktyce z.awodoweJ.
Kto~ l?;i na1\:ymyślał ostatni.o przez telefon, że w „01'.lgłosach"
o?>yazylls~y się wskazać sżkolę, w której działo się nie najleP.l~J- ~onoc to nasza wina, żeśmy ujawnili zło. A przecież nie
c~z1ennikarze to . zło uczynilf, tylko pedagodzy. Korepetycje stały
się u nas złem powszechnym. I nie· ma co odawać że· ni·kt o
tym nie .wie. ~o jaklś czas ktoś.,.,2;e zna~.ąmyi;!i. pyt~ mnie, czy
prz!padk1em nie znąm kogoś w tej I'tlb innej szkole - również
wyzszej - no bo przydałyby się „konsultacje", gdyż syn lub córka
mojego rozmó,vcy będzie zdawała właśnie do tej szkoły.
. N!e mogę . zro~umieć, jak pedagodzy mogą godzić się z faktem,
:e ich uczniowie muszą brać korepetycje? Przedeż to dla nich
Jest naj~epsze świadectwo ich niskich kwalifikacji. Ale niestety
wiemy! ze nie tylko o to chodzi. ~est to również sposób na dorobienie sobie kilku tysięcy. I jest to zjawisko ze wszech miar
szkodliwe 1;Jczy bowiem młocfych, że nie ich wiedza, zdolności,
~red~·~pozycJ_e, ~a~ecy~u~ą o i~h przyszłości, a pieniądze i układy
1odz1cow. PoznieJ dziwimy się, skąd bierze się taka młodzież?
Ano - to my~1'.1Y ich takimi uczynili, tak ich wychowaliśmy. ,
Wolałbym więc, aby nauczyciel nie musiał budować dla siebie
domi;, udzi:tać fikcyjnych korepetycji, biegać po zastępstwach",
ale .zeby ąuat ~zas i \\rarunki · na doskonalenie swojej wiedzy i
. swoich pec4igog1cznych umiejętności. Przy~ułość Polski - przeprasza~ z~ banał_ kszt.ałtuje się w szkole. Silnej władzy pań
stwoweJ me da się. o-przec tylko na armii i tiolicji. Ona musi · się
przed.e . wszystkim opierać na szkole. A my przez cale niemal .
40 mi:11ionych lat robimy wszystko, aby było inaczej. No i mamy
· skutk~ tego .. Wy~tarczy się uwa?;nie wokół siebie rozejrzeć.
Mysl~ wH;c, ze naszym hasłem powinno być rzetelne wykonywanie. t~~o, co do nas należy. Jeśli. Mieczysław F. Rakowski
'-"'.Ola o ii;11cJa~ywy -:- to w pracy powinny się one ujawniać, a
m~ \~ działam1:1 za:n1ast. Tak rozumiem kompetencyjność, postaw1eme i:a lud.z:, ktorzr w swojej pracy osiągnęli sukces, a ~atem
dobrze Ją robili. Ludzie sukcesu - to ludzie dobrej roboty. Traci
to trochę myszką jako hasto, ale mimo tego, jest to niezaprŻe
czałna prawda.
Próbowali ju.ż nami rządzić profesorowie. W literalmze pięknej
~~tk~łem taki. pog~ąd, . że j~k uczeni dojdą do władzy, to na
s>~ie~ie · zap~nu3e . rai. Nie ~aJ mi Boże tyc w takim raju. Urzą
dzanie św1~,a to zbyt powazna .sprawa, aby mieli się tym zajmować uc~en1. Oni :i:iech 17pie? rozwijają naukę. Tej nam też potrzeba i na wysokim poz10mie. Do rządzenia niech się biorą polity~y, którzy są fachowcami w tej dziedzinie. l\1am nadzieję że
:\Il~czysław· F. Rakowski jest właśnie takim fachowcem od
tyki. Wszystko jednakże pokaże praktyka.
To. nie znaczy j7dnak, aby każdy z nas nie miał wpływu na
sposob spr~wow~m~ władzy, nil; rządzenie. Niektórzy nazywają
t? „ll?Od~iotowiemem społeczenstwa·•. Nie o nazwy będzieroy
się spierali.' a o to, ja~ to osiągnąć. Stalinowski model rządzenia
za~adzał się ~~ tym, .ze ~ teorii wszystko zależało od inas praCUJącyc~, a 1'.l"sY. te. ni: miały ;v praktyce nic do ga(lania. Rządzili
wybr.am w .. 1c~ imi:my, za mch myśleli, podejmowali decyzje ·1
zµ nich sp~Jah koniaki na bankietach i spotkaniach. Zadaniem
n;as natorru~st było .wznoszen.ie okrzyków, klaskanie i wyraża
me. bezgranicznego wchwy~u i uwielbienia. Dziś o tym być nie
moze mowy, Pozostaje jednak pytanie: jak zapewnić ludziom
wpływ na sprawowanie władzy?
.
Pyt~nie _to jest 1?a tyle aktualne, ~c wymyślone do tej pory inst~tucJe me spe~ruają swego ~adama. Być może „Okrągły stół"
cos ~emu zaradzi w t:v.m sensie, że w toku dyskusji powstanie
sposob ,pa „uJ?odmi?towienie społeczeństwa" albo „uspołecznienie 1
wła_dzy . Wyciągnąc P?lskę z grzęzawiska przeciętności I zastoju
rnozna, tyl_~~ raze~.' me zważaj!lc na różnicę poglądów, świato
pogląd~w i ideologu. Mam nadzieję, że Mieczysław ·F. RakowS:ti
r~zum1e tak jak daw.tł temu wyraz w różnych przemówieniach, ż: zacząć trzę?a od reform politycznych. Tędy bowiem
prowadzi droga do obfitości na stole .. Powodzenia!

Poli-

LUCJUSZ WLODKOWSKI

NR 43 (1595)t 22 PAŻDZIERN!IKA 1988 R.
•i

•

'

.

•

Gdy ratunek nadchodzi.za póZno

•

W słuchawce telefonicznej odezwał 1141 zgn~
biony kobiecy głos. „Proszę mi nie miel: u z1e,
ze szukam p0mocy, gdzie się tylko da. Niedaw•
~o straciłam ojca, chorego na raka. Może iył•
by do dzisiaj, gdyby nie to, że w izpitalu onkologicznym były częste przerwy w działaniu
leczniczeJ aparatu!l"y. Teraz w tym samym
szpitalu poddawana jest naawietlaniom moja
matka. której stan, niestety, nie poJepaza się;
pewnie również dlatego, że obecnie ma dłuł.ctJł
przerwę w mbiegach z powodu remontu bomby
kobaltowej. Bo l:llpltala nie stać na nowy epNęt. ,
Błagam, napiszcie coś na ten temat, poprzyj•
cie telewizyjny ape-1 doktora ~adeusaa Nqań·
aklfJIO do społecznej ofiamojcl. Zrozwncle rol•
paczliwll 1ytuacJ4 ludzi, którzy giną, mimo li
w nuzych czasach mogliby zostać uratowani.
Czy w.lecie eo przeżywają ltldzie, którzy ni•
mog\ nic zrobić dla swoich najbliższych? Bla·
pm. pomóżcie!"
Tej treści telefon
odebrałem niedawno w
e7asie czwartk<1Wego
redakcyjnego dyżuru i
pod silnym wrazeniem tak prr.ejmującej pro.ł
by przeprowadziłem wstępne 1 z natury rzeczy
dość pobieżne rozeznanie w sytuacji, wy1tar·
czające jednak, żeby zdać sobie 1prawq 1 po: wagt ł grozy położenia wielu oa6b dotkniętych
nadal niebezpl~ dla życia chor®' nowo•
tworawą, zaliczaną, jak wiadomo, do gl6wnyc:h
olał współczesnej cyw1Uzacjl. Wazędr.ie jednak
w oatat;nicb czasUb na.stąpił wyraźny postw,
znacznie zwiększył)' lię azanae przeżycia przy
wcześalle rozpoznanym l nowocześnie leczionym
schorzeniu. Do niedawna 1 nuz kraj uczestniczył w fym postępie, wn06il awój cenny wkład
w walk~ z rakiem. A jaik jest dZisiaj?
Nie . dane mi było słyszeć wspomnianego a·
pelu doktora Tadeuiza Nagańskiegoo, dyre~a
łódzkiego centrum onkologiczneco, mienc~cego
się w wojewódzkim
a:pitalu ?.elpolonym im.
Kopernika, w sknydle budynku od ulicy Ga·
prlna. Moja bytność w ośrodku po\wierdr.iła
prawdziwość najgorszych wieści o tym, i! atan
macznej czękl pacjentów buch! uzasadnioay l
col;'az wlękny niepokój, i to wlaśni,e dlatego.
że rJe łJlOiemy im zapewnić wszyatkdego, czym
rozporządza współc~sna onkologia.
Doktor Nagański przy jął mnie w o~okl
dra Eugeniusza Studenckiego, kierownika zakładu
teleradioterapii, i obaj cl doświade&eni, , zasłu
żeni na polu onkologii lekane
a największą
troską zobrazowali sytuację w terapii chorób
nowotworowych. Lec7.enie jest w;>rawdz.ie tyl•
ko jednym - obok oświaty, profilaktykd i dia·
gnostyki - z kierunków działalno.śei ośrodka,
ale oczywlście tak watnym, ił niewątpliwe o- ·
aiągnięcia ośrodka w tamtych dziedzinach, nie
mogą przesłonić dramatu
lekuskiej, ludzkiej
bezsilności wobec , groźb ·
zagłady istnień, które można by nie tylko watować, ale i całko
wicie przywrócić życiu. gdyby nie to, gdyby
nie tamto, gdyby nie OWOBo nawet nie ma sensu wyliczanie tutaj cale· litanii wyposażeniowych braków, wystat'•
czy wspomnieć, że nl)•• jeden J; rentgenowskich
aoaratów do tzw. terapii głębokiej musiał zostać wycofany z powodu kompletnego ztJ:tyc!a
po 28 latach eksploatacji, a drugi Jeat już też
mocno wiekowy l wkrótce odmówi posłusU!ń
stwa. Z trzech bomb kobaltowych do naświe
tlał tylko .jedna jest na ogół sprawna, inna
poszła do kasacji z braku części zamien,nych,
których firma Siemensa ~ od dawna nie pr~
dukuje, a trzecią bon1bę oo ~iś czas kieruje
ste do reperacji, na zasadzie wprawdzie fachowej, ale doraźnej „łataniny". Ośrodek może,
a jakie, pochwalić si~ Po$iadaniem ak~lerato
ra ltniowego elektronów, ale miewa on obec·
nir już 80 dni przestoju rocznie, •a sam ten
remont pochłania miljony złotych.
Z wymienionych i tym podobnych przyuyn
nie sto5uje się jui w ośrodku petnej terapii,
lecz tylko z zastosowaruem tzw. wiązki pion<>·
wej, a ponadto coraz częst.su stają się prierwy
w naświetlaniach, co pociąga za sobą konieczność późniejs:iych niepotądanych dla zdrowia,
dopełnień dawki.
Tak więc, jak w całej niemal naszej gospo- ·
darce, jak w więluzo~ci dziedzin życia dają tu
o sobie znać braki środków dewizowych na
niezbędne zaltupy, a jak wysokie są to koszty
mech pow1g fakt, iż na jedno z potrzebnych
urlądt.eń niezbędny byłby milion dolarów. Nie
znaczy to zresztą, że złotówki byłyby calikiem
do Pogardzenia.
Zrozumiałe więc, że dr Nagaf.ski ·zdecydował
ale odwołać do publicznej ofiarności,
mając
zresztą na myśli nie tyle hojność jednostek i
doraźne datki organizacji sPQłecznych, ile przede 1Vszystkim stałe dotacje ze śrOdków budie· ·
towych aqministracji państwowej, a chyba jeszcze bardziej - odpisy dewizowe, uzyskiwane
prz.ez przedsiębiorstwa eksportujące.

Panorama
ALBANIA
W Alhanii niezwykle uroczyście obchodzi się
BO rocznicę urodzin Envera Hodży - nleży
Jąc"go jui przywódcy albańskiego ruchu
robotri 'ciego. W Korczy odsłonięto pierw1zy jego pomnik, następne powstaną w Tiranie i
GJirt.kaster. Odbyło się też kUka sesji poś\Vię
conycł> dorobkowi myśli teore~yc:z.nej Envera
Ho:iży W toku tych konferencji krytykowano
radz!ecką pieriestro,kę i jugosłowiański system ,
1amoriądowy.

,CSRS
Ostrawski dzienni.le wychodzący w języku
pol~k•m „Głos Ludu" skrytykował
działaay
· P 1l'lk eg1, Związku Kulturatno-O~wlatowego
licz~ ·ego obecnie około 25000 · członków za
braK pom.vsłów, <>kostnienie i działania, kt6re
nic . rndowalają członków tego związ~u. W
' pażdz•erniku każdego roku odbywają się trady<:vjne kiermas.ze i imprezy zwląune z dniami oswlaty, ksiąt1tl i prasy. Trwają one przez
cały paźd~iernlk i zawsze obfitowały w liczne

O

Owazem, obywatele naszego kraju, a w tym
przypadku mieszkańcy naazego realonu da~ ·od
et.uu do c&alU materialne dowody nieobojęt
nokł na ludzkie potrzeby, ale przeciei !ndyWidualala ofiarność ma też swoje granice, a
ponadto dość skirornne możliwości. Mimo wszystko suma 10 milionów złotych zebrana w ostatnich dz!esdęci·U latach zarówno prze• osoby
prywatne, ja!!< i przekazana
przez lnstJl,'tuci;?
nie sła4-czylaby na pokrycie lecz4!nia szpitalnego 10 tysięcy pacjentów oraz 90 ty~ięcy w lecznictwie otwartym rocznie, gdyby nie stała pozycja na ten cel
w budźeoie wojewMztwa
łódzkiego.

Ale połow41 liczby pacjentów korzystających
opiekł łódzkiego ośrodka onkologicznego 1tanowią mieszkańcv czterech ościennych województw - piotTkow.~iego, sieradzkiego, s1de;rniewickiego i włocławskiego, powinny więc l
te \Wjew6dztwa w Interesie swoich mieszkań
ców partycypować w pokrywaniu wydatków ośrodka. Jak dotychcuu jednak, mimo różnych
pró.łb 'i apeli nie
przeznaczają one w swoich
bu.dietach na ten cel al)i złotówki. Czy cy.nicz.nie liczą na to, że przecież łódzllti o.łtodelt nie
zamknie doatępu do leczeni.a
c~rych apoza
Lod%i?
Ale wsparcie złotówkowe, Jak powiedziano,
to jeszc. nie wszy&tko. Na Pokrycie wydati1tów
w "twardej walucie" można by uzyskać macznieJsze kwoty z odpisów dewizowych uzyski·
wanych przez przedsiębiors~wa z eksportu. Ja:k
dotychczas, -na apel prezydenta m. Łodzi niektóre łódzk.ie zakłady przekamły na rzecz ośrodka ze swych odpisów 30 'tyis. dolarów. Na1uwa ·się, moim zda.niem, oczywisty wnioselt,

•

że

rćwnieź

zakłady

eksportujące

wątpienia moźe liczyć.
Zeby wyjść naprzeciw ewentuałnym chęciom

osób prywatnych
cr.y instytucji
udzielenia
pomocy materb .nej ośrodkowi podaję jego konto: PKO I Odddal w Łodzi, aL Kościunkl 13,
nt konta - 47513-10474-13% oraz: Bank Polska
Kall& Opiekł SA, Oddział w Łodal. uL .Piotrko\vska %11, nr konta 5.łTOU-151-9.187.2·

1!08791.

Lódzki Ośr-Odek Onkologiczny w swojej dziaiejszej, zintegrowanej postad istnieje już 25
lat i z każdym dalszym rokiem staje się coraz
bardziej potrzebny społeczeństwu. Dotychczail
ofiam; pracownicy ośrodka uratowali od niechybnej śmierci setki i tysiĄce istnień ludzkich.
Szanse przywracania zdrowia chorym na nowotwory złośliwe zwiększają się nieustannie dzięki
postęi:;om oświaty I profilaktyki, diagn~styki i
teraoii, oczywiście pod warunkiem podeJmowanta w porę nowocze:nych działań medycznych.
Byłoby niewybaczalne i równałoby si,ę biet:~
nemu przyglądaniu się ludzkiej tragedii, gdybyśmy nie starali się przęłamał obecnej krytycznej sytuacji przez
społeczną pomoc dla
łódzkiej onkologid.

ł

„

atrakcyjne i.mprezy. Obecnie jest •kromnie
i nudno. Brakuje przede wszystkim kliążki
polskiej. Jej ceny są niebywale wysokie - rosną one bowiem w Polsce, skąd ksłęłki pochodzą i to odbija 1ię na łeb cenach w CSRS.
Wybrany niedawno nowy zarząd Polskiego
Związku Kulturalno-Oświato~ego spotyka
si~
corai częściej 1 oetrą krytyką.
W mieście Sl:umperk na Morawach któregoś
dnia znlklnął · wielki pomnilt Józefa Stalina.
Wielu sądziło, że na zawsze jako wyraz dokonuJącej się przebudowy. Okazało się jednak,
że byli w błę<hie. Po 3 miesią<:ach pomnik po·
wr6cił, odrestaurowany l u1tawio.n<1 go w bardziej eksponowanym miejscu.
P.9mnilt'i Józefa Stallna są w Ottrawie, Oło
mu6cu . i w Lltomienycach. W Pra<ąe jest ulka Józefa Stalina. Jeden z czytelnik6w ,,Rudeho Prava" zapytał na epotkaniu z redakeją.
czy w Litomlerzycach pomnik Józefa Stali.na
s.toł ,priez zapomnfenJe? Odpowiadaj;\c na to
pytanie na łamach 'gazety stwierdzono, · te J6zeJ Stalin zajmuje trwałe miejsce w hUtorli
ludzkości
i trzeba dyskutować nad tym, co
zrobił, a nie "7ykreślać
go . 1 biistorU ZSRR.
Posługując się cytatami 1 przem6wiełl Micha·
Iła Gorbaczowa stwierdr.o.no, te
pny ocen.le
Józefa Stalina nalety brać pod uwagę to, co
z.r()bił dobrego I jakie
popełnił błędy.
Zdaniem autora artykułu w „Rudym Pravie" dYJ- .
k:usja nad działaniem .T6zefa st·a una jencze
trwa. W prasie CSRS dy!kusję tocion, . na- la·
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Na

'-czenła
r6tnych
technik ł
procedur badawczych. Sarn sto1ował tę zasadę,
jego prace
mają

syntetyzujący
charakt~r
cząl!tkowych.
Dość wymienić „Socjolo,ziczczne
ugadnienia
wyższego
wykształcenia"
1963 r41>1tu czy
„Zmiany społeczeństwa
polskiego pod wpływem. uprzemysłowienia" ~ 1975 czy z 1981 „Konsumpcja a rozwój człowieka". Jan Suzepański ujawnił w tych
łtudiaeh
s?Jtukę
&tawiania
pytań
I
sys-

wobec wielu prac

z

tematyzacji
problematyki.
Nie
zamyka
analizy rwoimi konkluzjami, lecz otwte•a
drogę do dalszych badań (szkoda, :ie nie zawsze kontynuowanych). Czę!ito rozpoczyna od oficjalnej wykładni problemu,
aby dalej przeprowadzić diagnozę stanu rzeczywistego i pokazać rozbieżności funkcji rzeczywistych i założonych, by
'"Teszcie sformułować pytania
o mechanizmy i sposoby wyjścia z owych rozbieżności. Czasami są to bardziej konstatacje
niż. Ntan!a, zaś ' ich postawienie wywołuje wrażenie, i:l: autor
ma wątpliwości. Czy jest to

.

siedemdziesięciopięciolecie

.

Jana

sceptycyzmu nie mo:l:e przecid
powstrzymać się od uwag, odwołując się raczej do naszego
zdrowego rozsądku, mniej i;iś
szukając argumentow w teorii.
Być może dzięki terQu łatwiej
dociera do specjalistó;v ró.tnycn
dziedzin nauki i właśnie
do
„~yk~ych", ale niewątpliwie inteligentny~h czytelników;
Totet chyba nikt bardziej ni± Jan
Szczepański nie przyczynił się
do' popularności
socjo.\ogii w
naszym społeczęństwie.
Specjalne miejsce zdobyły .sfJbie szkice filozo!iczne publik»wane od
ponad
10 lat „Sprawy ludzkie" i najnowsze
„O idywidualności". Od bad'l•
nia mechanizmów życia społecz
nego, od dylematów naszego
społeczeństwa Jan Szczepański
przeszedł w nich do rozważań
nad losem człowieka. Jest to
filozofia bliska. każdemu: humanistyczna przez zainteresowanie indywidualnością, odwołującą się do dzielności c:złowie.- ·
ka zmagającego się ze swym
losem, pełna współczucia dla
jego cierpienia.
Zauważę jeszcze, że te wątki
pojawiły się wcześniej w innej

Szczepańskiego.

Dzitkuje_.y za Twą indywidualność!

ościennych

województw. powinny świadczyć na tiZeC.Z łódz
kiego ośrodka, a ponadto, że najcenniejsza byłaby nie doeywcza, lecz 1tala w określonej wysokości pomoc. umożliwiająca ośrodkowi sporządADie pi-elimina:za r.akupów - na ~
okres i przewidywanie dalszych. Zresztą Je&t
·precedens, gdyt obsługujący spory region o4ro- - ,
dek onkolog:!czny krakowski
wspierany jest
syatematycmie z odpisów dewi%owych z terenu
Gliwic.
Do świadczenia dewizowych filantropii Zł·
chęca się przemysł na ogólne>krajowych naradach, ale w ślad za tymi ...apelami, jak zauważaja moi rozmówcy, powinno pójść uznanie o-·
środków onkologicznych za instytucje wyższej
użyte<:zności, co zwalniałoby ofiarodawców od
podatków 1 stanowibo tym aamym . zachętę do
ofiarności. Oczywiście, idealna byłaby sytuacja,
gdyb1 wystarczające środki - złotówkow~ i
dew.izowe na działalność ośrodków onkologicznych 'malazły się w budżecie centralnym, a o
tym. że nie są, dowiaduje się zapewne każdy,
jak i ja, z najwyższym zdumieniem. Ale skoro
już tak
jest, to najpewniej nieprędko się
z.mieni z uwagi na ogól.1ą syt'uacj~ ekonomic:&nl\
krajlJ. 'fym większego znaczenia nabiera więc
każda możliwość dotaTcia do nowego, p0tencjal;nego tr6dla, które , by zasiliło fundusze ośrO<l·
ka.
Jak się wydaje, pewne możliwości mla~by
Łódzka Rada Narodowa. ~11aszcza i:i: zasillda
w niej cała grupa wybitnych przedstawicieli
medycyny, na ktbrych życzliwość, jaki mnie zapewnił nowy przewodnie7.ący Rady, pr<>f. dr
Andrzej Grabski, katde
sensowne działanie
słutące ochronie zdrowiia
społeczeństwa be:i:.

JERZY KWJECmSKI

te

pnygotowalHmy a
okazji 70-lecla Jana
Szczepańskiego,
opublikowana przez
Ossolineum w 1985
roku. Bibliografia prac Jana
Szczepa61kiego, obejmująca 1309
pozycji koilczy 11, w połowie
1933 rqku. Z opóźnieniem także przygotowujemy ciąg dalszy
Księgi bibliografię za lata
1983-1988. Niech
to będzie
prezent urodzinowy od redakcji
K1ięgi i . Grażyny Kononowic'z,
która opracowała bibliografię.
Mam przyjemność i . obowią
zek występować W' imieniu Lodzi - jeszcze raz. złożyć tyczenia od rektora UŁ i dziekana
Wydziału Ekonomiczno-Socjohgicznego, ale przede wszystkim
od łódzkich 1ocjolog6w,
Jego
uczniów i od naszych uczniO\v
którzy znają Jana Szczepań
skiego z obowiązkowych i seminaryjnych lektur.
Od września 1945 - do wrześni11 1970 roku Jan Szczepański był profesorem UL 25 lat, połowa niemal kariery.
Warto przypomnieć, ie w Ło
dzi zarysowały si4 główne kie-

JOLANTA KULPIN'SKA

run.ki zainteresowań
badaw- ·
czych. W Łodzi Jan Szczepański
w praktycznym działaniu badał
funkcjonowanie uniwersytetu,
w Łodzi, po październiku 1956
został posłem, a więc rozpoczął
swoją karierę polityczną.
We
wrześniu 1970 r., zamiast jubileuszu pracy w UL, minister
odmówił Janowi Szczepańskiemu
zgody na pracę na pół etatu
:w Łodzi ówczesne władze Iokalne i uniwersyteckie nie interweniowaly.
, Nie sposób przedstawić dorobku naukowego J. Szczep.u'lskiego, jego wkładu do polsldej
socjologii. Musiałabym · zająć
zbyt wiele miejsca. W 40 tomie
,,Przeglądu Socjologicznego", w
1990 roku, ukaże
się
mój
tekst, poświęcony jednej tylko
dziedzinie
zainteresowań badawczych Jana Szczepańskiego
i-ozwijanei właśnie w łódzkim
okresie w latach . 60-tych, a
mianowicie soejologii przemysłu.
Tutllj chciałabym
przyporonieć, że Jan Szczepański wypowiadał się w wielu dzied:z:inach zwłaszcza o pracy i industrializacji, inteligencji, szkolnictwie wyższym, konsumpcji, by
w latach ostatnich 11koncentrować się na bardziej filoaoficznych wątkach
„spraw ludzk1ch" i indywidualności.
Wa.rte podkreślenia jest też,
iż Jan Szczepański - również
z racji swych
kierowniczych
funkcji
nauce - był inicjatorem badań socjologicznych.
Był ich organizatorem, w dwu
· znaczeniach: dosłownym, wobec
nas - młodych . badaczy i w
drugim sensie, tym mianowicie,
że musiał tworzyć nasz wspolny warsztat, przekonać władze
nauki i władze polltyc"""I o po·
trzebie, o konieczności
tych
badań. Myśl~, ie zapominamy
często o trudnych
„wdro:te·
niach" spraw
teraz oczywi1tych.
Jan Szczepailskl w pierwszym
polskim po~u metod badań społecznych - ·skrypcie z
19S1 roku - podkreślał wag~

w

wątpieaiie

badacza,
pytarua
postaci
w książkach o In·
nauczyciela czy może kamuflaż.
dianach, w których Jan Szczewobec cenzora?
pański chwalił dzielność, godJan Szczepański miał wielu
noSć i wierność czerw-0noskóuczniów - studentów, dokto- rych obrońców swej ziemi.
rantów, oceniał dorobek chyba
N1ekwestionowa.ny autorytet
~zystkich docentów i profesoJana Szczepańskiego ma swoje
rów socjologii. Nie chodzi mi
źródła w jego niezależn0ści m.tu jednak o wskazanie jak wietelektualnei, prze)awiającej i.;ę
le znaczy dla naszej dyscypJiprzede wszystkim w diagr10ny w takim formalnym i waż
zach, w konkluzjach z nich pły-·
nym zakresie - bo pracował
nących, w pytaniach. Jan Szczez „młodą kadrą", lecz
chcę
pański jest diagnostą jakby „od
zwrócić uwagę na sposób w jawewnątrz obozu władzy", ale i
ki ocenia Nie narzuca swego
z zewnątrz jako obserwator i
punktu widzenia, lecz stara :;ię
krytyk. Krytykuje mechanizmy,
popatrzeć na problem z punktu
pokazuje skutki, krytykuje luwidzenia autora,
przyjmujqc dzi nie personalnie, lecz niejajego kryteria i założenia. Jest
ko zbiorowo, piętnując wady
to arena życzliWie zachęcająnaszego „charakteru narodoweca, inspirująca przez wydobygo",
cie tego, co interesujące i co
Myślę, że autonomia
Jana
wartościowe w ocenianym teK·
SzczepańSkiego ma swoje cieście. Myślę, te tak
właś ni e
kawe i wla)lne podło:te. Jest ou
przejawia się sz.w.ególllly SPOSób Sląz.akiem, chłopskim synem,
w jaki Jan Szczepatiski jest protestantem, · podkreślającym
naszym nauczycielem.
swoje korzenie i odwołującym
P;ytania, zadawa~ przei. Jana się do nieb. Niemairksi.sta <w
Szczepańskiego czytelnikowi inznaczeniu dogmatycznym) jest
spirują badaczy, ale pobudzaj ą
autorem studiów o „empiryczwszystkich - także „meprofo- nym marksizmie", które wal•
sjonalnych", licz~ych czytelni- nie przyczyniły się do powstaków. Bowiem Jan Szczepański nia socjologii w krajach nasze.
pisze dla nich też, często
dla go bloku, do budowania mostu
nich przede wszystkim. Odnosi między socjologami
różnych •
się to do ogromnej
jego ese- orientacji, doświadczeń J oboistyki czy publicystyki socjolo- zów. Jest wreszcie bezpartyjgicznej. Realizuje w ten sposób nym "paiistwowcem", kt6reizo
„oświeceniową" fu~cję socjoprawdziwa rola polityczna nie
logii, przyczynia się do kszl:ił
jest nam jeszcze właściwie znatowania świadomości społecznl.'!j. na.,
Wykracza poza . rolę socjologa
Pora na druk dziennika! Zana rzecz roli intelektualisty. Jan kończę cytatem z jego zapoSzczepański przestrzegał przed
wiedzi: w „Korzeniami wrosłem
„mitologizacją intelektualistów",
w ziemię":
ale sam pełnił rolę intelektua„Trzeba (więc) doQrze zdawać
listy, znaczoną dwoma szcze·
sobie sprawę z tego,
co się
gólnymi tekstami: „Próbą di~gwzięło Lecz oryginalnego wkła
nozy" z 19~7 roku i z 1988 "O·
du w. dorobek
społeczeńst'.•.ra
ku pracą
zatytułowaną: „::>d
możemy wnieść tylko ty e, ile
diagnozy do działania".
możemy
wypromieniować
'!:
Ciekawe, ie w owych opraco- własnej niepowtarzalnej ind:YWiwaniach, artykillacb publicysty- dualności".
cznych, notach krytycznych Jan
Szczepąński jest
sceptycznym
diagnostą, dostrzegającym rozbieżnoścl między tym, co jest
a co być mogłoby. Mimo te~o

mach radzieckich gazet prezentuje
s6b wyc:lnkoWJ ł bardzo utrożny.

się

w spo-

ZS.BR
W wychodl,cym w Wilnie w języku polskim „Czerwonym Sztandarze" ukazał się artykuł Jana Ciechanowicza, w którym · autor
1itrytyczrrie wyrata się o stosowanej do. tej po~Y praktyce nadawania litewskiego
brmiienla
polskim Imionom i nazwiskom. Na przykład
Stefana przerabiano na Stepasa, Jana na Jonasa, a Macieja na Motieju11.
Autor słusznie zauwaia1 te nie ma nic w
tym złego, ie obce nazwiska pisze się wedle
duch:l języka litewskiego. I tak na pnykład
Lenin - pisze się Lenf.nas, Puszkin '- Puszkinas, Ozler:!:yilskl - Oziedynslds, Wysocki .WysockJ1, Janeokl - Janeckis. Ale gdy wraca
11ę do pl1ownJ roeyjskiej, to nie tłumaczy się
u,t ewsldego naiwłska na rosyjskie tak, Jakby
było ono oryginalnie litewskie. Lenin pozosta·
je Leninem, Puszkin Puszkinem, a Due!lz~skl Diledyńtkim.
Natomiast niektóre
nazwiska polskie przenosiąc d<> języka rosyj11clego, pisząc cyrytłC2\, i><>zostawla się w brzmle•
niu nadanym ·Im w jęeyku litewskim. żyła kłe
dyj na Litwie słynna rodzina malarzy Rusieckich: Kanuty, Walenty, Bolesław. Niedaw·
no pokazano lch obraiy,, pod tt6ryml wystę
puj' w języku litewskim jako Ru1ecka1. I to
;.et w po"'cf;cu. Natomłatt w nlł'f)łsacb roa:rJ-

•

ski,ch żywcem przetłumaczono brzmienie Htew„·kie i wyszło Rusiackas. Po co to? pyta
Jan · Ciechanowicz. Czy pnez to wzbogaci się
Kultura litewska?
W Moskwie były prokurator Iwan Timofiejewicz Szechowcow z Charkowa
po raz 17
1łożył powództw
do tądu w obronie dobrego
imienia J6zefa Stalina l własnego. Był t,o pozew przeciw pisarzowi Alesiowi Adamowlczo,.;
wi. W czasie rozprawy sala sądu w swierdłow
skiej dzielnicy Moskwy była nabita do ostatecznóści. Ludzie stali. Obecni byli zagraniczni
dziennikarze. Iwan T. Szechowcow korzysta z
prawnej zasady, że nie wolno nikogo nazwać
przestępcil bez prawomocne~o wyroku sądowe
go udowadniającego to przestępstwo. Takiego
wyroku na Józefa Stalina nie ma. Mimo to
sąd odrzucił pozew Iwana 'f.
Szechowcowa.
Proces ten pokazał, jak głębokie spustoszenie
irobił stalinizm w ludzkiej dwiaaomo6ci.

•

Opracował:

W. BOROWY

••
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stu- wa wskazówka nazwana została
miejętnoki zawodników,
· - Kręci się pan tu nie wia- winna by~ zapewniona ciągła
diowanie ciągów poprzednich w teorii gier „pniblemem ruiny
domo po co. O co właściwie transmisja z przebiegu gonitw
gracza".
stąd
wyścigów i wysnuwanie
panu chodzi? My przecież dob- w Warszawie, a nie tak jak tehoroskopów, co do przyszłych
rze widzimy, że znowu pan tu raz podają tylko jej wynik. Na
- Ja ·bardzo często korzywyników gonitw. Bywa i tak,
jest, że znowu pan węszy. Prze- Służewcu przynajmniej widać
stam z pomocy prasy. Autoryże zakładający się nie mają dapiękno konia. Kor.i:? są śliczne,
cież ja już wszystkJ panu potet i prestiż takiego repaktora
nych, na których można oprzeć
w
m
zadbane, wyszczotkowane, a jak
wiedziałam. Powiedzi
trafności
. zależy w końcu od
obliczenie szans wygranej
jakich godzinach i w jaki.e h biegną to czasami są tak wyjego
jego typów - w k9ńcu
wtedy wystarczy byle pretekst,
dniach pracujen.y. Powiedziaci!łgnięte, że aż btzuchami topraca właśnie na tym polega,
na przykład maść konia, jego
Powied~ia
ru dotyl)ają. To jes: naprawdę
łam, ile jest kas.
żeby być bardzo dobrze zorienimię lub jego „szczęśliwy" nugonitwy
łam, jakiego rodzaju przyjmuwspaniale. W czasie
·
towanym.
mer startowy.
jemy zakłady. Reszty mógł się ' każdy zaciska nogi. w kolanach,
pan dowiedzieć z orogramów. spręża się, krzyczy, żeby temu
- No i jak panu idzie? Wywystarczyć
swojemu ·koniowi jakoś pomóc.
To powinno panu
Większość stara się
pan?
grywa
brudnym
do napisania artykułu. Czego A w Łodzi, w tym
doszukać prawdy
pan więcej chce? - wykrzyku-. grajdole, czy r · · żna coś mówić
wyścigowej w programie
różnie
- Przyznam się, że
Klincewicz, o pięknie wyścigów konnych.
~e do mnie Irena
bywa. Dziś już przegrałem trz:r
i typach gazetowych.
kierowniczka Łódzkiej Ekspozy- Tutaj jest ·tylko czysty hazard:
tysiące.
Wyścigów
Totalizatora
tury
Hazard dla hazardzistów.
że
Konnych.
Bywalcy dobrze wiedzą,
- A panu hk idzie?
wybierając się na wyścigi trzeW dni wyścigowe przychodzi
ba mieć z sobą typy publiko- Chciałem się dowiedzieć,
tu przeciętnie około stu osób.
dostaję
- Raz w miesiącu
panoJak wyg·Iąda hazard z punktu
wane przez: .. Express WieczorSą to przeważnie starsi
ny", ,.życie Warszawy", „Ku- od żony tysiąc złotych i gram
widzenia ludzi organizujących
wie, emeryci i renciści. pokatak długo jak mi starczy pierier Polski". Inni z kolei mają
totalizatora?
słujący i podpieraj::icy się lasniążków, Dziś jestem jeszcze do
w odspecjalne kartoteki prowadzone
kami. Przychodzą tu
przpdu. ·
danego
od początku kariery
świętnych ubraniach, tych szypa!l (oburzony
. - Widział
głębokie
s1pokojnie,
tych bardzo solidnie, z bardzo · konia. Czasem takie
głos), ludzie graJą
- A panu jak się wiedzie?
których
studia nad typami i tabelami
solidnych tkanin, po
nikt nikomu nie ubliża, nikt
prowadzą do' kasy wypłat, zwy- '
widać że się trzymają doskonahazard
nikogo nie zaczepia,
raczej jestem
- No ja to
kle jednak prowadzą do przele już dwudziesty sezon. To co
jak wszędzie
wygrany. Dwa tygodnie temu
granej. Jeden z działów nowo.:.
ich tu przyciaga to nie tylko
wygrałem ponad czterysta tyzwany
matematyki
czesnej
hazard. To również nuda. To
- Gra pani czasem na wyś
sięcy.
„teorią gier" rozwinął ten proucieczka z domu w świat ludzi,
cigach?
blem następująco: jeśli mamy
którzy grają w prze~rane. Poddobrze
- To chyba bardzo
do czynienia z dwoma graczami,
niecenie oczekiwania na zwy- Ja się nie hazarduję. Ja
zna się 'pan na koniach?
z których jeden dysponuje ocięstwo typowanego konia staje
nie gram. Zbyt ciężko pracuję,
jak
graniczonym kapitałem a drugi
się w pewnym momencie
abym miała to co : zarabiam
- Panie, gdybym znał się na
nieo~raniczonym, i ciągłą wolą
każdy inny nałóg usprawiedliprzegrywać.
gry (np. totalizator), to gracz z koniach, to bym tyle nie wywieniem samym w sobie.
grał. Ot podobała mi się nazwa
ograniczonym kapitałem ma
- Dlaczego nie chciała pani
konia, postawiłem i o dziwo
początkowo
wygrać
na
szansę
- Mądrzy to w ogóle
ze mną rozmawiać? Czego się
wygrałem. Im bardziej człowiek
Bo jak
pewną sumę zanim zostanie zuwyścigach nie grają.
pani obawb..:a?
zna się na koniach, tym więcej
pełnie ograny, ta antyhazardozaczniesz się już tym intereso- Dzieją się tu różne dziwne rzeczy. Różni ludzie przych.odzą. Boję się ...
.Nie trzeba znać się na koniach, żeby wygrać cztery~ta tysięcy złotych.
- Jakie dziwne rzeczy? Jacy
ludzie?
- Nie jestem od tego,
panu o tym opowiadać.

na
- ·Lokatorzy skari;ł się
bywalców totalizatora. Mówią,
że czasem strach wdi!<' w podwórko. Podobno ma.cie być · stąd
dh.tego eksmitowl\ni.

- Jeśli
mogą być

gospodarz i lokatorzy
niezat- .uioleni. to nie
z istnienia totalitalora i przyz
chodzących tutaj graczy, ale
bliskiego sąsiedztwa szkoły. To
szkoły
dzieciaki. dzieci L tej
Te
dewastują cały ten teren.
rozerozwydrzone sz zenia'·i
brały doszczetnie wiale służącą
schrohieniu się przed deszczem
graczom, wybijają szyby w oknach, w ogóle niszczą wszystko.
-

Co pani

myśli

ą

bazar-

dzie?

ale
wyścigi konne to nie tylko hato
zard, to również hobby,
pewna r'o7rywka dla ludzi, jeśli
kogoś s.tać, to dlaczego miano by
go pozbawiać tej przyjemności.
-

Kaidy ha?.ard jest

zły,

życia.

JA1ROSLAW

prze-

Tak, oczywiście, że przeCzasem też dochodzi
do tragedii. Są tacy, po których
nigdy pan by nie przypuszczał,
że mają pieniądze. a grają naprawdę wysoko setkami tysię
cy. Spokojniutko sobie obsta-

grywają.

DĄBROWSKI

wiają gonitwę

gdy zaczniesz grać, to bę
dziesz już ciągle pchał w to
jak
szmalec. Zależy jeszcze,
porażki,
przyjmiesz pierwsze
którf' przędzej czy później musz.:i przyjść. "'akladam, :te ponisko,
czątkowo będziesz ~rał
a le jak zaczniesz ostro to szybjuż
ko przegraąz. a potem to
będ7iesz tu przychod1ił, tak jak
ja. tylko po to, żeby się odegra<- Nie, nie po to. żeby wychoć
grać . tylko po to, żeby
do
część z puli wyciągnąć co
tej pory w niej utopiłeś.
wać,

kilka i

za

gonitwą

kilkadziesiąt tysięcy,

po
a

później rzucają ze wściekłością
pęczkami przegranych biletów.
Uważam , że ci którzy się spieszą. i na jednej gonitwie chcą
zrobić majątek. muszą źle skoń
czyć i przegrać . Potem dochodzi do takich śmieszrych scen.
Na przykład . żona ładuje faceta
parasolką i ub lita mu ile. wlezie. krzycząc: .. Ty skurwysynie,
ubranie dwa lata leży u kraw-·
ca nie wykupione. a ty wciąż
przegrywasz na wyścigach" wszyscy wokół śmieją się i cieszą, że to nie oni są w takiej

Chwilami może się zdawać,
że zbierające się tu
towarzystwo to Klub
Niespokojnej Starości.

każdej
zakładzie zarabia, na
gonitwie zyskuje, na żadnęj nie
podatek zawsze
traci, swój
ściągn~. więc co go może obchodzić, jakie będą wyniki. Do
tej firmy nie ma się o co przyczepić. Grający zaś to zupełnie
inna strona całej tej 'zabawy•
Jestem przekonany i mogę nawet twierdzić , źe tam gdzie w
grę wchodzą ludzie i duże pieniądze, tam nie może być mowy o' uczciwości. ' Jatego sądzę,
że ci, których widać na-- totalizatorowym podwóreczku, skła
dają się na wygrane tych; którzy grają „mądrze".

hk
- Są w Łodzi jeszcze
zwani bukmacherzy, ale o n ich
niewiele mogę powiedzieć. Mają
swoje siedziby po kawiarniach.
goNigdy nie mia'łem takiej
tówki. żeby byli mną zainteremną
sowani, żeby chcieli ze
bukmacher
rozmawiać. Taki
potrzebuje, żebyś mu postawił
na gonit~ę dziesieć tysięcy, a
nie jakieś tam marne sto czy
też dwieście złotych.

- Dużo wie pan o tym Aro•
dowisku. l)ługo gra pan na wy•
ścigach?

- Ale czasem ludzie
grywah?

zez

żeby

Któraś z· kasjerek z.za moicb '
pleców daje kierowniczce radę:
„- Takiego to najlepiej od razu za drzwi wyrzuci""· Ktoś
inny mówi głośno, tak bym domu
kładnie usłyszał: „- Dać
po łbie to się uspokoi".

bo tym bardziej
p_rzegr:ywa
się upiera i utwierdza w swojej pewności, że tak a nie inaczej być powinn9, a w tej grze
nie ma pewników, dlatego niwiadomo,
gdy napr.awdę nie
kiedy postawić większą sumę
na daną gonitwę. Jeśli ktoś postawi mało i ·trafi, wtedy widać
gości łapiących cię za rękaw i
miałem,
krzyczących: „Bracie
miałem, miałen ten typ, że też
ja taki głupi 1 yłem i nie zagrałem za dziesięć tysięi;:y zło
tych". Spróbuje w następnej
gonitwie, bo jest tak samo petak
wien, no i przegrywa bywa najczęściej. Najwięcej zaś
tak
wygrywa ten, który trafi
zwanego fuksa. wtedy wszyscy
ludzie
wokół są rozgoryczeni.
no i mi
klną niesamowicie właśnje takiego fuksa udało się
dodaje
trafić. Taka wygrana
takiego
się
skrzydeł, dostaje
straszliwego przekonania ci swoim powodzeniu, o swoim genie trwa
niuszu. To zwykle
długo, zwykle już następna gonitwa leczy cię z tego, ale ta
chwila zwycięskiego powodzenia jest naprawdę warta prze-

- Od dziewiętnastu lat praktycznie trzy razy w tygodniu
Zaraził
jestem na wyścigach.
mnie tym kumo-1 z pracy, który już wcześniej t „ch~ grywał.
To on pokazał mi, jak się czyta program wyścigów, pokazał
mi gazety, w których można
zakłady
szukać typów. Wtedy
po dwadzieścia
by~ jeszcze
złotych, a nie jak tElraz po stówie. Obstawiłem pierwsze dwia
gonitwy, no . i oczywiście przepamiętam
gr·ałem. W trzeciej,
to doskonale, sięgnąłem po typy
z „Expressu Wieczonnego" ~
wziąłem typ pierwszego konia
·i on przyszedł jako pierwszy
nie
- ale jeszcze porządku
wtedy,
trafiłem, Myślę sobie
będę
cholera, w takim razle
brał pierwszego konia z gazety
i do niego grał wszyst' ie pozostałe konie. "1 i-egło siedem koni. Kupiłem więc biletów za
sto dwadzieścia złotych. Trafiłem. Za portądek płacili ponad
tamte
na
sześćset złotych dużo.
bardzo
czasy; to było
Procedurę powtórzyłem ponownie i ·znowu wygrałem, tym razłotych ·
zem tysiąc cztęrysLt
Potem już prze 1ywałem, ale
tak to się właśn ·..? zaczęło dla
mn'e.
- Jaką radę dałby pan na·
szym Czytal.nikom, ~t6rzy chcie·
li by spróbować graó na · wyści·
gach?

nie grać .
- Po pierwsze
nagłego
Otarcie się o szansę
wzbogacenia, ·yskanie pewnej
sumy pie w wyniku pracy, daje
do
i
sytuacji. Ale dochodzi
do
podnietę zbliżoną nie'·iedy
prawdziwyr1' tragedii przy któu:rawianie
narkotyku . . ~ ęsto
wirych · śmiech zamier"I . To
gier hazardowych może wywonie
d"?iałem jui 1a Służewcu,
przegranej
łać w następstwie
przegrał
tutaj w Łodzi . Facet
załamania
nawet depresje i
grubszą forsę i dostał zawału ,
Nie mówię już o licznych roznie zdążono go zreanimować,
nie
bitych rodzinach„ Jędnak
po prostu umarł - takie wywierzę, żeby do wszystkich to
padki też się zdarzają. P amieprzemawiało. Dlatego tym, któutam też faceta z pianą na
chcieliby
rzy mimo wszystko
stach, który .rzucił sic> do kasy
pobawić się na wyścigach, dał
z plikiem pr . egranych biletów, bym taką radę: by narzucając
pieniądze,
żeby mu zwrócono
sobie pewien autory"or zaangaale. tu nie ma takich możliwoś
grę,
żowania gJtówkowego w
ci - przegranych pieniędzy się
wzięli jedną z gazet, ostatnio
nie zwraca.
n"ajlepiej typuje „Życie Warszai grali z małą progresją.
wy"
ta - Nie widziałem tutaj
gonitwie jest jakiś
pierwszej
W
kich. którzy graliby tak wysotyp; zagraj go za sto złotych,
ko, jak pan mówi. Nie widziajeś l i przegrałeś, w drugiej goniłem nawet •'łkfch . którzy rzucaliby grubymi plikami prze- . twie graj za dwieście złotych,
w
jeśli ponownie przegrałeś,
granych biletów.
trzeciej gonitwie graj za . trzysta złotych i tak dalej . I co się
Ci
--, Bo ich tutaj nie ma.
dzieje: bardzo dobrze jak przepan
których
wszyscy ludzie,
gonitwie,
w pierwszej
grasz
totalizatorowym
na
widział
bardz dobrze jak przegrasz w
podwórku nie µtrzymaliby tej
i
drugiej i trzeciej gonitwie,
pobliskich
Po
ekspozytury.
bąrdzo dobrze jak w czwartej
knajoach są zupełnie inne , uwreszcie trafisz - bo grasz już
kłady i inne z<ikłady . Spotykacztery razy tę samą możliwość.
ją się tam ludzie, którzy mają
Wypłata prawie na oewno pona
grubszą forsę i oni wcale
dotychcza>0we przegrane
kryje
przychodzą.
podwóreczko nie
z lekką nawiązka No i ponowPani kasjerka dostanie kartecl·
nie zaczyniisz od •etki postępu
kę z tvpami i ona ma obowią.!
jąc w myśl powyżs ·ej reguły.
zek to obsta wić , b~dzie wvgra·
Będziesz miał świetną zabawę.
na. to t.neba ją odda ć za ·j a ki ś
Jak widzisz. jeśli na ~ześć razy
wdzięcznościowy ułamek, a bę
wygrasz dwa razy. to nie przedo kasy
dzie przegrar.a t '
grasz - prawda? Tvtko to wywpłacić musi, bo zbyt dużo rymaga konse 1:v encji W tej zazykuje. To wszystko · •ożna zabawie zawsze kto~ musi · przełatwić na telefon i tak jest zatym,
~rać. problem · ilega na
łatwiane. To wszystko opbywa
że jeśli bierze~? w niej uriział,
się niewidzi~ ! nie i bezszelestnle
to rób to tak, żeby jak najorzy
mniej przegrywać - co
- Do tego wszystkiego dobezza~to~nm<>nlu n::iwet tak
„mą
chodzą ci, którzy grają
piecznego systPmu, jaki podadrze", to jest tacy, którzy mają
bezpo: ;·edni 'ł0m; jes·t możliwe.
lub
pośredni
i
wpływ na przebieg gonitwy
chca na tym parę groszy zarob i ć . Wolą się oni nie pokazywac w Warszawie. po co kłuć
ludzi w ocz: - i oni też po
cichutku '. elefoniczni · l latwiają swoje sprawy z kasjerkami
w Łodzi. Zrobię w tym miejscu
taki mały wtręt na temat samego totalizatora. Totalizator to
bardzo solidna, P-ństwowa firma. Totalizator nie jest zainteresowany w ustawianiu wyników gonitw. Od jego strony nie
ma żadnych os:o:ustw. Ustalany
każdym
jest procent, jaki na
1

Starości nerwowo uciekające3
myślami.
niedobrymi
przed
Klub ludzi zabijających czas i
przeżywających chwile uniesień,
ekscytacji i podniecenia. Jedynego podniecenia, jakle może im
być dane, gdy kob'--ty, chociaż
wciąż żyjące pośród nich, przemęż
stały być już dla tych
czyzn źródłem erotyczr j fascynacji

Irena
Na pozostałe· pytania
Kiincewicz nie •'1ce odpowiadać, i:asł?niając się swoją niekompetencją. Stwierdza jeszcze
tylko, że prowadzona przez nią
zyEkspozytura jest bat dzo
skowna. Nie m'3 już więcej dla
trochę
~u
też
Przychodzi
że
mnie czasu Cznajmiil mi,
d ·obnych pijaczków, taki<;:h poprzes.tlrnd7.am jej w pracy. Je- . mocników, którzy bardzo chęt
stem praktyczn.ie wyrzucony za
nie poradz:> jak masz grać, co
drzwi.
nie znaczy, że pomogą wygrać .
jest tu
Takich ·pomocników
bardm dużo Oni przeważnie
Łódzka Fkspozytura
dużo piją i star · · -;ię grać nie
Totalizatora Wyścigów
za swpje pieniądze . Pomagają
Konnych ma swoją sied,zi.hę
rozewięc. Mają fantastyczne
przy Piotrk<>wskiej 84.
znanie człowieka i duża umiepodejś
jętnośl" qdpowiednie'!o
cia : Zdarza się, że taki pomocI choć · jest to samo centrum
nik kilku osobom P< a rótne
miasta niewielu łbdzian wie, ie
możliwnści typowania. Wiec jew głęb i 11nd órka znajdującego
biegnie
śli .w danej gonitwie '
naprzeciwko
dokła ·mie
się
„porządek"
>lnu [)z1ecka jest sześl" koni, a na
tl, iJ \lv'"
je5t. tylko oiętnaścle możliwości
barak, w którym w dni wyści
(zakład porzadkowv nolega na
gowe to znar7y w; środy, sobowytypowaniu koni. które jako
troożna się
ty 1 nied1iele
dwa pierwsze m'na celownik) i
ste lkę ooha1;irduwać za .viera
7.fłCZe
jeśli każdemu z pięciu
ją~ ,akł,1dy ' wyniki gonitw na
facetl'>w ooinagacz
pionych
torze służewieckh .
sprzeda po trzy typy to praktycznie całą g1Jnit ę ma obstat.l przeżyłem
Przychodzą.
wion!). i on wygrać musi. w
czenie. Nie spodziemałe za,
dodatku nie za swoje pieniąd~e.
w iłem śię taki.go widoku . Nie
urody,
l
ku
m1 tu nic z
d<' ..vnd eleg;rncji minionej epo·
- Gdybyś . : edyś chciał za.c darr> 1 ułdnów. Brudne pod- 1 >?;rać nie korzystaj z pomocy
W'ltko. ~ .•dn, · nonure. Ki kapomagierów . Sam się ?,astan6w,
na r iP •mu~t~ ,,1ianych 1 ławek
po co facet , który wie na pew- ·
na
K• lka dr tew. Troc he . uzu. Jano. jaka będzie kolejność
kie~ przerdtewiałe I. oorzucone
. mecie, miałby nrzvjść do ciemiednice. Walające się po ziebie. to jest log i<':me t yba, no
do
m • hilety po prze~ranych zakła
nie? Natomiast przyjdzie
dach i opadłe L drzew liście.
ciebie taki oszu<:t. może źle poJeden ~e st ·ych bywalców
wiedziałem o-;zust. taki dobry
tylko się
powiedział :ni:
człowiek. któremu
-;- Nie tylko pan się . dziwi
wydaje, jaki h~d1ie wynik gonitwy - a j.k będzie napr.awoh~ktfrn o:ki te"''l podwóreczka
dę, to się dopiero okaże po goPrzecieź przy takich dochoda.ch,
jakie oni tutaj maja, totalizanitwie.
przetor po·vin; -- 11 wy~tawić
podnosi
gry
Temperaturę
uiekne budynki, a nie tak pobezsprzecznie możliwość przenure baraki. Powinhn być tu
prowadzenia, wcześniejszej anajakiś bar. Powinno być lepsze
lizy szans„ porównanie siły 1 unagłośnienie, a moie nawet po-

Foto:

Grzegorz Galasttlski

,

NR 43 (1595), 22 PAZDZIERNIKA 1.988 R.

•

ODGŁOSY

I

'

5

r~częla słę

wojna nerwów. W wojnie tej dybardzo prędko po najcięższy arsenał: 12 stycznia wszyscy ·kierowcy otrzymłlli
wypowiedzenia. Nie wiadomo, czy celowo postą
pił tak .lekkomyślnie, mając dość szarpaniny z
przyśpieszyć w ten sposób
pragnąc
wład1.ą,
własną _dymisję. _On ~am jest z.cla.n.la, żs postą
pił uczc1w1e, pomewaz me dyiąxmował pienięd.l
mi, które mógłby przeznaczyć na podwyżki. Pracownicy - uważa - muszą się liczyć z finansami przedsiębiorstwa, bo inaczej pozostaie }ui
'
tylko Kiepska polityka.
Władze miasta nie były tak twarde. Widmo
pozbawionych .komunikacJi Skierniewic nie zdą·
żyło się do końca zmaterializować, a już. musia·
ło i.ię rozwiać. 14 stycznia kierowcom anulowano wypowiedzenia, zaś dyrektor Wesołowski
przestał być dyrektorem.

ze str. 1

rektor

Id ustala się z góry tzw. wielkości

bazowe,
od
podatku
obliczaniu
przy
wynagrop{)nadnormatywnych
dzeń: W tłumaczeniu na język efektów z:naczy
t;o, ze spółka startuje od razu z wyższymi zaod wypła
robkami, duż.o nieraz wyższymi
udziałowcami
będących
canych w firmach,
ważne
wypłat

spółki.
Złośliwi twierdzą, że
kapitałowego w Polsce,

zachęta

spółek

do tworzenia

słabości rynku
najważniejsza
udziałem pt2ed-

wobec
jest to

z

siębiorstw uspołecznionych.
Dyrektm- Wesołowski miał jednak nadzieję, że
w
skorzystają również 'P'facownlcy, zatrudnieni

dziedzin.ach, którzy nie
spółki, lecz pozosta-

mniej zabagnionych
:zostaną „wchłonięci"
ną w macierzystym

przez

przedsiębiorstwie. Uwa7.ał,

ZNOW PRZY ZIELONYM SUKNIE

PGKiM, uwolnione czę§c!owo od. deficytu,
zdoła stopniowo wypracować wy7$ze place. Były to - łak przekonamy się później - nadzieje
na wyrost, uzasadnione zapewne, ale po dłuż
jak
długim,
Stanowcw za
szym okresie
iż

Nie jest dziś tak istotne, czy rzeczywiście jal( uważa były dyrektor PGKiM - była wtedy sz:ins~ polubownego załatwienia sporu. Nie
c11odz1 tez o to, czy prezydent postąpił właści
wie, obiecując kierowcom podwyżkę plac bez
por_ozumienia z ~?'rektorem, co zmusiło go do
złozeruą ~ezygn~c31, P~wuie prezydent nie mógł
postąp1.c inac7..eJ. O wiele poważniejszy jest zarzut, u była to koleJna in~erencja Urzędu w
w.ewnętrzne sprawy prt.eds1ębiorsiwa. Zatarg z
co przepełniła
stał się kroplą,
k1erowca1m
~zban. W środku h7ył się spór zasadniczy: na
ile m~żna być ni~t.a.leżnyij{, kierując \Vażnym
dla miasta przeds1ęb10rshyem? Na ile niezależne
mogą być· spółki, kierujące się (w teorii) zasa·
dą maksymalizacji zysku?

ńa ludzką cieiipliwość.

PREZES MA DYŻUR PRzy PIECU
od 1 kwietnia
rozpoczęły
działalność „Ars~ i „Cis", spółki dwoch

Jako pierwsze,
1987 r.

udzia!owców: PGKiM, które ze swej strony przeo?az
kazało sprzęL trwałego uzytku i bu<iynki,
firmy „Pro-kon", która sama iest
łódzkiej
prywatną spółką. Lodzianie włożyli do spółld
własne pieniądze, niewiellde zresztą. Początek
·
był wię<.oej niż skromny.
Wydzierżawiony autobus pogrzebowy i lokal z
oto cały majątek tl'Wały ,,Arwyposażeniem su". „Cis" znalazł się w posia<laniu 11-letmego
„żuka", jednej kosiarki, szklarni wymagającej '
remontu i budynku administra<.-yjnego z kotłownią. Zastał również na miejseu 4 portierów
4 panie z biura, 2 kiP.rowców, co razem prze~
wyższało liczbę osób zatrudnionych w produ.kc;i (kwiatów i warzyw) oraz w usługach.
Jak w takim razie wywiązywano się o<ltąd
z obowiąz.ków na rzecz. zieleni w mieście nie
tego Zbigniew Adamczyk, prezes „Cisu",
stara się nawet odgadnąć . Dyrektor Wesołow
półrocze
ski podaje za to, że na pierwsu
1987 r. planowano deficyt zakładu zieleni w
wysokości 2,3 mln zł,
Po utworzeniu spólki, deficyt znikł jak kamfora.
wspomina
Nadrabialiśmy wydajnością Zwoltiiliśmy na początek 2 portierów,
pracownicy umysłowi (łącznie ze mną) pelnią
wszyscy za rodyżury palaczy. Bierzemy się

~1arurnna Turska, prezes Pro-Konu, firmy udz1aJ:owca „Arsu" i „Cisu", wyraża się w tej
kwestii jasno:

W ład.ze nie rozumieją samej istoty spóna nas pode3rziiwie bo pewwn roctzaj . dziatatnosci wymknął im ;ię spod bezpoś
redniego sterowania. Prez11dent może bt1ć tyLKo
1ednym z kontrahentów, o ile proponu1e zlecenie, które je~t ~orzystne. Nie dzialam11 char11·
powołani wytqcztatywnie ani nie 3esteśmy
me na potrzeby miasta, bo Urząd nie ma żad
nego, nawet svrnbolicznego udziału.
-

łek. Patrzą

'cottage: Grzegorz Gawsiński

Kto jest katem na Spółki?

Zupe.łnie inaczej patrzy na to Henr11k Bugus?awski, prezes „A polu", jedynej spóśrod powospółek,
łanych przez dyrektora Wesołowskiego
która chwali sob1e współpracę z władzami i ż
nowym dyrektorem PGKiM:

prezes -

boty niespecjalistyczm.

Rezultat: do końca 1987 roku „Cis" przyniósł
więcej 11iż 5 mln zł dochodu. Wydajność skoczyła prawie dwukrotnie. Ludzi do pracy przyosiągnęły w „Cisie"
było, bo średnie zarobki
kwotę 50 tys. zł mieslęc.znle.
W tym samym czasie, gdy w „Cisie" cieszono
się ~. wy!>-okich larobków, do.szło w PGKiM do
„buntu" koruerwatorów sieci wodno-kanali.żacyj
ne; Skutek był taki, że konserwatorzy pozostali wprawd7Je przy swoich zajęciach, ale od
sierpnia 1987 r. wykonują je pod szyldem s;>ół.ki
,;Wod-kan". Nie słydiać odtąd, żeby wzniecali
bunty.
Udz i ałowcami „Wod.-ka;nu" oprócz macierzyszostały również dwie
tego przedsiębiorstwa,
osoby prywatne, wśród nich ~ były szef PQK1M,
poprzednik dyręktora Wesołowskiego. Nie pozostało to bez echa, skoro po roku następny
z kole! naczelny uzna, że trzeba ten fakt sko- -Jeśli dyrektor Wesołowsld twiermentować: dz!, że wydobył przedsiębi9rstwo z takiego baswego
spółki
dopuścić do
gM. jakże mógł
poprzednika? ·
W miarę upływu czasu, coraz więcej ,posunięć
dyrekt-0ra Wesołowskiego wywoływać będzie
echa. Nie tylko w przedsięb!oi;-s wie.
Nie wybiegajmy jednak zanadto do przodu.
Na razie wszystko układa się wspanialą. Wszystko - oprócz nastrojów tej części załogi, która
miała nieszczęście 1.atrudnlć się w mniej w.bagospodarki lromuna1lnej,
gnionych dziedzinach
albo w takich, lrtóre 2e swej natttcy muszą pozostać w PGKiM.
Rychło powstają następne spÓłki. „Apol", maścieków,. ma
jący w swej pieczy oczyszcza}nię
już 3 udziałowców poza PGKiM I prezydentem
Z inimiasta, także Instytut Warzywnictwa.
cjatywy prezydenta Skierniewic wstaje też powołana Agenrja Budowlana Skier-Ma...:, gdzi::PGKiM jest jednym z 4 udzfa!owctiw.
Pomysł ze spółkami poprawił kondycję finansową PGKiM do. tego stopnia, że rok 1937 zama
knął się zyskiem w wyi;okości ·18 mln zł,
więc sPorym, jak na branżę z reguły defi<:ytową.
Na poprawę nie miały jeszcze wpływu zyski,
wypracowane przez spółki (było na · to- o wiele
przedsiębiorstwo
' za wcześnie), lecz fakt, Iż
UWQ!niło się w dużej mierze od „wszystkoizmu".
W tej sytuacji wydawało się, że pozycja dyrekon
t;ora iPst niepodwafalna Nie uwzględnił
jednak w swych planach dwóch bardro wainych
czynników. Po pierwsze - ludzkiej niecierpliwtiści o wyższe zarobki, rosnącej szybeiej, niż
mo7Jiwo~ri finansowe, podsycanei przez wieś
ci o tym, ile zarabia się w spółkil"h Po ckugie
z
- dyrektor nie 7..adbał o dobre stosunki
wladzą, bo za bardzo przejął się refonną.

"
WARIACKIE TEMPO
DYREKTORSKIEJ PRACY
Władza

to w przypadku PGKi:><I znaczy:
lJr;ą d Miasta, który jest głównym ileceniodawcą pr.ledsiębiorstwa. Dyrektor Wesołowski\twier
c!zi, iż wobec szczupłości skierniewickiej kasy,
Urząd lei<ceważył ustawicznie regulowanie na~
okresy, gdy
leżuości PGKiM. -Bywały takie
przeterminowane ponad miesiąc należności się
zobowią
gały kwoty 60 mln zł, · przy rocznych
zaniach rzędu 400 mln zł! Zdarzyło się nawet,
na
środków
powodu
zabrakło z tego
że
olej napędowy, potrzebny komunikacji miejskiej i dla wywozu Śmieci. Częste też były probna wypłatę
pieniędzy
lemy z ,.użebraniem"
wynagrodzeń. .,Dodatkowym smaczkiem" nazywa dyrektor Wesołowski fakt, że przez więcej
niż pół roku przedsiębiorstwo nie mogło - się doprosić ostatecznego zatwierdzenia planu za 1987
rok, co stanęło na przeszkodzie w uzyskaniu na
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sięgnął

czas kredytu bankowego. Urząd Miasta
wspomina dyrektor - zgodził się na plan dopwro na polecenie Urzędu Wojewódzkiego do
'
którego PGKiM odwołał się o pomoc.
Na opieszałość Urzędu narzekał również prezes „Cisu":
- Gąyby nie to, że wladze miasta są naszym glównym i przymusowym

zleceniodawcą

'
zaszlibyśmy juz o wiele dalej niż jesteśmy.
. Powyższe opinie można dziś przytoczyć bez
obawy o konsekwencje w stosunku do prezesa i
dyrektora Tak się złożyło, _że obaj pracują w ·
zupełnie innym miejscu, lecz niezupełnie z włas
neJ woli.
Wspomniane odwołanie do Urzędu Wojewódzkh..go i kilka wystąpień na sesjach Miejskiej
Rady Nl(lrodowej, było główną przyczyną akcji
przeciwko mnie - uważa
Pana Prezydenta
zaznacza dyrektor Wesołowski. Możliwe iż „górze" nie spodobało się również karne nahczanie odsetek za opóżnienia Urzędu w należ
Poprzedni dyrektor tego wszak nie
nościach.
·
czynił.
Co zaś się tyczy dyrektorskich wystąpień, daje o nich pojęcie inne przemówienie, WYgłoszo
ne z okazji 30-lecia przedsiębiorstwa, w obecności władz miasta. Oto fragment:
- „Wtadze miasta traktv,ją nas w sposób
Wielka to ala nas uroczystość, bo
ani 10-lecia ani 20-lec'ia ani
iadne3 inne1 rocznicy. KiikanaŚcie zatru.dnio~ycli
od poi:zątku. osób miato otrzyma(: odznaczenia
państwowe. Na długo przedtem wystąpiliśm11 z
propozycjami nazwisk. Kilka odrzucono. Na pozos'tale wyrażono zgodę. Dzień uroczystości odkładaliśmy wielokrotnie, bo nie bylo odznaczeń.
Dziś miały być już na pewno, i nie ma ..."
niewłaściwy.

me

obchodziliśmy

To, co były dyrektor PGKiM nazywa „akcją",
po prostu kontrolą, slderowaną przez prezydenta do zarządu przedsiębiorstwa. Kontrola
p1·:i;yszla z „nasta.wienlem" na spółkL Dostala się
Zarzut pierwszy: nie
J •~uuak s,;cwwi całości.
roi;hczone. wyjazdy w „teren", odbyte w godzinach pracy, a także wieczorem. Ponieważ nie
zostały one uznane za
wystawiono delegacji,
.
'
prywatne.
Zakwestionowano m.in. około 20 wyjazdów do
Warszawy i Łodzi. Było to w czasie,. gdy ·dyrektor i prezes w jednej osobie podjął sią (SG,l<>łecznie} zorganizowania dwóch poważnych imprez międzynarodowych w gronie esperantysnauczycieli w Łodzi, oraz
tów: konferencji
Swiatowego Kongresu Esperantystów - w stolicy. Zdarzyło się również 3 razy, że wracał
późno służbo\vym samochode'm do Łodzi w której mieszkał, gdyż uciekł mu sprzed nosa ostatni pociąg. Działo się tak z powodu pasji, której
poświęcał w biurze sporo czasu, nieraz do :r:oc;,: samodzielnie prLygotowywał i wdrażał programy komputerowe, przydatne \V działalności
było

przedsiębiorstwa.

-

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że

szczególnie w 1987 r. narzuciłem sobie wariackie tempo pracy. Gdy zalatwialem rano sprawy slużbowe w Łodzi, gnalem samochodem do
Skierniewic, aby być tam mo:i:itwie wcześnie,
n:ioglem - jeśli zalatwianie tych spraw przeciągnęłoby się przy korzystaniu z komunikacji
miejskiej do 10. - nie jechać w tym dniu wcale, bo między 9.50 i 11.50 nie ma żadnego pociągu i ponadto w sezonie Tobót torowych pociągi lokalne mialy du.że opóźnienia lub w ogó!e
były odwoływane. W to pan prezydent nie ;jest
w stanie uwierzyć.

a

WYSTRZAŁ

Z

!NAJWIĘKSZEJ

ARMATY
Drugi zarzut kontroli dotyczył złamania zasady, iż pieniędzy wygospodarowanych przez
likwidację zbędnych stanowisk nie wolno rozpracowników umysłowych,
dzielać pomiędzy
przejmujących przez to nowe obowiązki. Wbrew
te:nu dyrektor ogłosił, że 80 procent wynagro-

dzenia przypisanego likwidowanym etatom może być rozdzielone pomiędzy tych pracowników,·
którz:,. potrafią zwiększyć swóJ zakres obowiązków. Pozbyto się w ten sposób B zbęd
nych etatów, zaś kierownicy, zamiast występo
wać J dodatkowe zatrudnienie, poczęli usprawniać organizację pracy.
- To rozwiqzanie - żali slę dyrektor - nie

znalazło uznama u pracowników słabych, któ- ·
rzy nie spodziewali się podwyżek. Nie zyskało
kontrolerów z Urzędu
tez uznania w oczach
Miasta, gdyż tradyc113ny system płac nie przewiduje ryczaUowych dodatków do zarobkow

„um11słowych",
na
Ryczałty -

zostały
wniosek kontroli
to jeszcze narastające od
pewnego ' c.Gasu niezadowolenie. P..::..y 1,>omma le
sobie Barbara Machowska, sekretarz organizacji związkowej:

cofni~te.

Zwiększyło

powołane
·- Szef obiec11wat, że jak tylko
ludzio111
spółki, od razu podwyzszy
płacę. Spólki powstały, no i ludzie zaczęli się
pytać, gdzie te pieniądze? Słyszeli przecież, ze
w sput1wch - przy podobnej w sumie pracy niz w przedsię
zarabia się 2, 3 razy więce;
tiiorstwie.
Przewodniczący rady pracowniczej, Zdzislaw
Duklas, tak ocenia postępowanie dyrektora:
- Zrobił ,błąd, ze nie wyjaśnit dobitnie, iż
tak od razu to spółki nie prz11niosq nam zy:1ku
bo same muszą wpierw zainwestować. Zresztą'
ten ich zysk można przeznaczyć np. na fundus~
socjalnt1, ale nigd11 na place. Tak są ustawione
pnepis11. /
zostaną

0

równiei zarzut „przeKontrola podniosła
rostów" personalnych w pionie ekonomicznym
kt?ry był oczkiem w głowie szefa. W jego za~
miarach pion ten wypełniać miał w przyszłoś
ci rolę szczególną: skomputeryzowanego mózgu
z.arz_ąa_zającego siecią społ~k i niewielkich, wy~
specJahzowanych przedsiębiorstw na które zos- ·
i.:.~"'. roz„ar<:elowaue .Ł"u.t'-i.M . . 1~ieruJąt.: :;ii; ią
Wl.Z)ą, zatrudnił me tylko zastępcę ds. ekonomicz·
nych (k,órego prz.edtem nie byłt>J, ale także
Jak wigi.1.1wną c1t0Homistkt;. Kunsekwentnie dat - zmierzał do celu. Zatrzymały go w tym
mars:u kł.opoty z władzą, i... z własnymi pracownikami.
Zarzuty kontroli nie były - mimo wszystko
- tego kalibru, żeby wymusić natychmiastową dymisję. Decydującą dla dyrektorskiej kariery rozgrywkę zaczęli dopiero kierowcy .autobusów.
autobu1v ,,ołowie ub. roku 38 kierowców
sów komunikacji miejskiej w Skierniewicach
Dyrekto.r
pojazdów.
odmóviiło mycia swych
pr:.:yzriaJe, i:L kierowcy pracowali w skandalicznych warunkach, w pomieszczeniach po byłej
stajni, b.ez zaplecza warsztatowego, nawet bez
porządnego placu, gdzie by można ustawić po- •
Jazd. Nie było t(łkże myjni. Wszystko to już
dawno ulec miało zmianie wraz z odi;laniem do
użytku nowej zajezdni. Rzecz w tym, że budowa przewlekała się, zaś kierowcy coraz bardziej
tracili cierpliwość.
Po dłuższych negocjacjach, stanęło na podWY,~ce z.. 1200 zł do 2 tys. zł za jedno „generalne. mycie, przy dodatkowym warunku, że przestaJe ono odtąd być dobrowolne. Spokój nie
trwał długo. Kierowcy nadal czuli się pokrzywdzeni finansowo. Nie imponowało im, że są jepgrup w przedsię
ną z najlepiej zarabiających
biorstwie. Co z tego, skoro osiągali te zarobki
kosztem nadgodzin? I czy warto się z nich cieszyć, skoro w innych miastach płacą kierowcom lepiej? Toteż, gdy okazało się w końcu
roku, że ·znów opóźni się przeprowadzka do no- ·
wej zajezdni, . wystąpili z wnioskiem o zwięk
szenie dodatku za mycie - do 5 tys. zł. Ponieważ nie otrzymali odpowiedzi, po raz drugi
,
autobusy zaczęły straszyć brudem.
Odtąd wydarzenia nabrały tempa. Wobec formalnego wypowiedzertła przez kierowców warunków pracy (w punkcie dotyczącym mycia),

.:._. W11znaję zasadę. ie nasza rol.a jest służeb
na woli~<: miasta. Onegdaj buło tak, że Wod·Kan
studzienek na mieścuz
przea.ł'!LZyl czyszczenie
cu pr.?e.~~.~odziło mim w pracy. Zaprotestowo.:
łell]-, a w odpowiedzi. otrzymale1n g: Wod-Kanu.
pis.i.o •1•Jvr11.u1ąc.:e, iz - JaKo 11a1f«>d.Ztelna społ
~a --:- me przy3mu3ą na siebie z<{bawiązań wooec innych podmiotów gospodarczych., o ile nie
wynt.<ca3ą one. z umowy. Taki sposób myśtenia
3est zgubny!

Zbigniewa AdamPoglądy prezesa „Cisu:•,
c~y .tea, JUŻ poznaliśmy. Nie różnią się one zbytpoglądów dyrektora 'Wesołowskiego.
się więc dziwić, że z chwilą, gdy
rektor ods7.edł, pre7.es po cz.ut si~ zagrot.ony.
,
ukrywał tego:

ruo od

można

J'ile

ar-

Nie

- . Dyrektor WesolowBki był oddany spólkom.
prze1mowat się ich kłopotami. Stanowił dla na~
„par.asol ochronny". Teraz, gdy odszedł, czuję
·
uę 3ak 11.a walizkach...

Poczucie to nie było bezpodstawne, co stanie
w pełni jasne, gdy przytoczymy słowa, wypowiedziane przez Andrzeja Michal.aka, obecnego
ctyrektora PGKiM:

sią

- Mówią o mnie, że jestem. katem na spółki.
To nieprawda. Ja nie torpedowałem „Cisu". Jti
torpedowalem prezesa ,.Cisu". Chciałem mieć
icogoś z uchem w Skierniewicach, a nie taiciego, co slucha duspozycii z Lodzi.

Wzmianka o Łodzi jest aluzją do osoby dyrektora Wesołowskiego, który - choć odszedł
pozostał nadal przewodnic1..ą
~e Skierniewic cym· rady nadzorczej 4 spółek. Spółki - co ciekawe - przedłużyły mu wpływy w Skierniewicach.
ugoZdaniem dyrektora Michalaka, proces
wania" ekipy poprzednika jest prawie zakoń
sze.!a
byłego
czony. Rzeczywiście: zastępca
sobie prywatny zakład.
machnął ręką, założył
Główna księgowa złożyła 'wymówienie, podobnie jak główna ekonomistka i kadrowa. Przed,
_ostatni był prezes „Cisu" (miesiąc temu odszedł
do innej firmy) a ostatnim będzie zapewne sam \
przewodniczący (coWłodzimierz Wesołowski,
raz bardziej formalnie) rad nadzorczych.
Dyrektor Michalak twierdzi, że nie jest katem na spółki. Musi je tylkd inaczej „ustawić",
bo ich pierws~m obowiązkiem jest służenie
miastu. Dyrektor Michalak ma całkiem odmienne poglądy od poprzednika:
Większość spraw załatwia sU: lepiej przy
wołanie o ·pomoc
zielonym suknie niż p'l'Zez
·
prasy.

Inne
ce:

są też poglądy

nowego dyrektora na

pła„

- Ludziom stę daje podwyżki po równo, a
Wtedy
nie jednemu. więcej, drugiemu mniej.
jest spokój.

Mimo wszystko, nie należy stąd wyciągać
v,:niosków, że dyrektor Michalak utrzyma się
dyrektora
d\użej od poprzednika. Poprzednik
Wesołowskiego też miał silne poparcie we wła
dzach. Nie przewidział, że także na „górze"
pewien czas następują zmiany.
Praćownicy PGKiM wciąż narzekają na pła
nieofice, .lecz dyrektor Michalak powtarza
cjalnie, te nie powiedział jeszcze w tej kwestii .
Wesołowski
ostatniego słowa. Były dyrektor
jest obecnie prezesem łódzkiej spółki. Tak jak
poprzednio, wiele czasu spędza przy komputerze.

oo
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ieść o ucieczce Mikolaj-:ą, ka
po wta-

1
sobie z ust
d(). 1<st Ludzie gad a11 • uciekl,
bo
miat n1f'ciy8te s:imienze.
vost.1wili 11a
nim
krzy~i,k. Drugi krz11z·yk poslau;j,li na Mtkcl 1jczykou:ej. Sqsiadki na:::waly ją nawet wampirem.i Nikt jednak nie
:nal
pr12 wdy. l nikt nie próbou:al
jeJ deciec. Ludziom wystarczyło to , t:o móu:ila Dzięgielewska.
A mo-w1h im straszn<1 r:::ec:y.

nn>io

.Jak mu kiE.dy kto m:'lwil co
swojej
matce albo
tłumaczy! spokojnie:
- Bo ty nie umiesz się do-

złego o
teściowej,
gadać.

. Nie
można

Potem
potrafi
ra-dy

wierzył. Zawsze przecież
.i'lkoś dojść do zgody.

okazało się, że

sam ·nie

Chociaż chce, nie da~e
~loże
i;dyby by! <.:1 :0-

łem ? A 1 t0,
Judzką zaw:ść

kto \Yic. Bo "1a
i itcść nic ma

sposobu.
Zaczęło

się

z niczego, z jakiegoś głupstwa chyba. Kobieta prędzej powie, bo chłop to
połowy nie widzi. Nie ma tego
rożmysłu, nie ma czasu.
Na
.autobus do Płocka wychodził o
:piątej rano, wracał piąta po
południu, zjadł i znowu do
roboty. Przy budowie, prywatnie dorobić, są.siadom pomóc.„
Toż nawet nie było kiedy, żeby
-co na złość zr'obić albo dokuczyć. Zresztą po co? żona

PAWEL
TOMASZEWSKI

(3)

loby być inaczej? A że uciek.l?
Po prostu zrobil teściowej n.a
złość i tyle.

Z akt wynika, ze prokuratu.:
ra dwulcrutnie badata sprawę
llnkolaje<.ylcow. Pierwszy raz 1u ich wniosek, w
czerwcu..
1J1 ugi na wmosek posterunk lL MO · w Raciązu, w
lipcu
l!!IJ8 roku. W obydu:u przypadkach .czynności
wyjaśniające
nie doprowadziły do ujawnieni.i dowodów
jakzegui;;olwzek
przestępstwa, zas „rozpytywane
n.i J)O wpżs:;y if!-mai os ob J „.r
sLronne oświadc::yly, ::e
nie
widziały żadnych u.waMur ~v
m'iędzy

Jadwigą

LJzięgii;;tewsKą

a Mik.olaiczykami. O <1wanturach i niepo(ozumieniach wiedzą tylko z epowiadań Jadwigi
Dzięgieleu;skiej".

W .tej sytu1cii
Hejonou;a

U'

u;s;.częcia

l'rok.uratura

t·tvlLSk..t o •.ul!JWd.J
postę/]otca1ua

wk

przeciwko 3„dn~J. Jak 1 drugiej
:;tronie kon 1 Ltl.ctu, prosząc
Jf ·
go
rozstrzygnięcie S pole c~ ną
Komisję Pojednawczą przy na-·
czeZniku miasta i gminy Raciąż.

„

Dwu.krotne
zmierzające
zwaśnionej

wysWd komisji
pogodzenia
rodziny spełzły na

do

-

To

weź

i wystaw.

Obie

'

•

rękawi-czkach.

odezwać się

0

napisać,

tv\k"I c;zczerą

prawdą

n;ipisali: teś:-iowa od września
tamti>go roku w Raciążu
u
Chmielewskich siedzi Do d9mu
przvchodzi!a raz na l><lziPń,
albo dwa. kłótnię zrobiła
i
znowu i;zła Jak by szczerze
chcial::i mieszkać to by przecież mie<:1.kała. N:kt jej
n'e
wzbrar.ial ·pokój jak miała,
tak
rna Trzv
zamki
\\'
drzwi-ach Przed- kim? Ale w'dać, nie rhria!a. Nawet 'firanek
nie powiei:iła. No to iak?
Decy?,j;1 była, że nie. Trudno.
SkoM ma zostat. niech zostaniP T'ylkn że spokoju d~ei 11ie
m' Rad11 1v radę napisali więc
do orokur~tora. Może on rozstr •vgnii>. A gdzie tam! Na\vet
wysl•trha<" do końca nie chciał
- Ozieci się nabrlłło - mówi - i -dla mat.ki nie ma już
mi jsca, co?
Catkiem iak teściowa, bo też
im nie raz ·wvnomniala, że ba_chorów, siubrów w domu trzy0

m•ią.

To co, lepi!>j żeby w domt1
dziecka b)rly? Tam je 1vychowa ją? A że po bracie, to też
chvb~ dobrze, bo zawsze
w
r<>d?.i,...ie nruga by się cieszyła,
domn trzvmsla
córce przy
. \\'nllC''J<-.•ch pom<igla . ·To C3lutką 7·me w !łac:ażu ~iedzia!a i
o' 1cf'j kobiecie ba wiła. Jak to
1\.·vs-iac.la'? Pr«'l5to lud7.i wstyd'
A ridrzei No1Mk.owski, asesor
w Pro1c•1r't1 ·urze Rrjonoll'e} 1.V
Pl01iskn dobrze pamiętn spra-

•

tn:
Mi1<:·1b1<'Z?1kli1P. Zntl
jri
przede m~::.ustkim - przy:majP
,.... z relflcJi ndęgielewskiej. Qdy
Sil? z niq rozmalda. przynajmni.e i wlndomo, o co chodzi.
P'>d'-'ir::ewa natomiast. ±e El·
Z:hieta i Stanislaw '11ikolaiczy.
kou;i<? sa 11sychic:nie chor:::y.
Nie •dn~y 'nby matka mogla
znęca<' się nad córką i zięciem.
Zau.,ve bywa odicrotnie, to dlaczego w tym przupadk.u mia-

•

- Ko. my już jesteśmy, tylko że teściowej nie ma. Może
zJw'.adomienia nie dostała'?

-

Nie szkodzi.

Teściowa

by-

ła już wcześniej.

- Jak to wcześniej? - zdziwi! się, bo l;lez teściowej
to
ża.dna przecież ko11fronta-cja. ale
nic. us:edli To znaczy, żona,
m -i tlrn I.i o:i, a córka w korytarzu zos'.ala.
- Co pani w:e w sprawie?
- zapybla matkę prokuratorka. To matka powiedziała, ale
krótko, bo prokuratorka - że
o tym już wie, i też jej kazala
wyjść i dopiero mówi, że teś
c;ol\'a była w czwartek· - <lonieść o pobiciu jej przez cór·
Jak to żona usłyszała, zaraz
tabletki wyjęła z torby 1i całą
garś~ w tym gabinecie ' do
t•varzy.„ Nie mogła wytrzymać
już z nerw·ów. że tak matka jq
•zkatu;e. A on powiedział tylko:

- Zabierać pralkę
i .ręce
zza siebie wyciąga, w czarnych

potrafiła

Zamieszkali w nowym, wzięli
Jankowe dzieci - zaczęły ~ię
żale. Najpierw, że t pieniędzy
chcieli ją ograbić. Potem, że
.pokój zamienili. Tlumaczyła:

Przyjechała raz do domu, w
lipcu to, było, a córka stoi przed
drzwiami, ręce za. sobą trzyma
i pralkę · jej z łazienki zabierać
każe. Dlaczego, nie wiedziała, ale mówi:

Ale córka swoje:

do wnuczki:
. - Odejdź, bcś ty taka sama
kurwa, iak twoja matka.
To czy mógł o niej dobrze
myś!~ć? A jak milicję ciągle o
.byle co na·c;y\ala, sąs\adów judz: la, przy dzieci.ach
zwala,
, \\'Szczynał;i awantury.„? Tak, że
\V bt·ietniu uradzili z żon:i po·
danie zanieść do urzędu. żeby
)a wym ldowali, bo już dłuż"'j
nie <,Zh prosl0 wytnymać .\

Zajeżdżają w piątek do Plc!lska: żona, najstarsza córka, on
i jego matka z Płocka, bo też
dużo widziała i mogla powiedzieć. Ale widzą w korytarzu pusto. To on do gabinetu
wszedł i mówi:

kę.

rę.

teściowa

jaki jest. Raz lepiej, ru g-0•
rzej, ale zawsze w zgodzie żyll
Nigdy specjalnie na niego nie
narzekała. To po co matce było
kłaść ten patee między drzwi?

niczym.

weźmiemy i wystawimy na gó-

' babcia
jedna u matki, dzieciom
p<>trzebna, a i jak i:;złowiek
spracowany, to lubi w domu
spokój. A już br<111 Boże, żeby
do bicia się brał. Własnej matce nie śmiałby potem spojrzeć
w oczy. Tak go wychowała, że
sam nierai o mało co by nie
dostał, jak zdarzyło się powiedzieć coś n'ie tak Ale to m'ltka i miała prawo. A on„ Dopóki to się nie zaczęło, zawsze
ze wszystkimi żył w zgodzie.
Każdy może potwlerd:>:)ć
No '
to dlaczeg-0 nagle miałby się
żnęcać nad teściową?
Później, faktycznie', Może i
w nerwach -coś czasem . powiedzial, ale slowa nie· llżył. A

mówił. Dopiero po tej awanturze z kuchnią.- Ale wtedy to
była prokuratorka. Zgodziła się:
będzie konfrontacja w piątek o
dpesiątej rano. Dobrze.
·

- Elu11ia, co ty robisz?
ona na to i Boga westchnieniem wzywa,' bo czuje, że coś
złego
zaraz się stanie. I tak
byio: córka pcha do łazit?nki,
gdzie ta pralka stoi. W tych rę
kawiczkach. Zaczęła krzyczeć,
bo mote kto w domu jest. To
córka jej usta
zakrywa, za
włosy szarpie i dalej pcha. A
w łazience· - patrzy - pełna
wanna wody. Uszykowana już
z1wczasu. Nic, tylko żeby j1.)
utopić.

Zaczęły

się

szamotać

Córka• do wanny ciągnie, ona
rękawiczki jej _ ściąga. Złapała
się brzegu, trzyma. To ta jej
głowę do wody„. Przewrócily
się.

- l\loja głowa! z l;>ólu. A córka:
- O Jezu!

'krzyknęła

To znaczy, że teściowa pona swoim. Drugi raz
na mnie, bo już jest na
pewno nowa zasadzka uszykowana. Muszę ja chybjl żonę i
dzieci zostawić i iść precz. Innej rady nie ma.
-

stawiła
będzie

To samo powtórzył później
na posterunku w Raciążu:
-

Teściowa

znowu przyjdzie,

awanturę z.robi, was wezwie,
żem ją pobił, a wy mnie zamk-

niecie, tak? To ja od razu
z matką do Płocka;

jadę

I pojechał. Ale na
<lrugi
wrócili jeszcze. Z autobusu w Raciążu wyśiedli, a tu
milicjant wota:
dzień

- Dobrze, że pana w'czoraj
na Pólkach nie było, bo już
j1 bym panu pokazał!
Nogi się pod nim ugięły
• nic, tylko coś się w domu stało. Haczyk jakiś na niego, wF
dać, był przygotowany.

W domu - żona cała poJak tylko sfolgowała, chwyposiniaczona,
cih się ubrania córki i tak z drapana, glo1Ya
płacze, dzieci płaczą, że uspoposadzki przyczepiona do meJ
koić nie idzie.
podniosła. Wybiegła na dwór
-z. krzykiem, płaczem, na rowie
- Jezus Maria, co się stało?
ui;iadta. Tam znalazła ją Kalmanka, do siebie wzięła, opaUspokoiły się w końcu wszytrzyła, zawiadomila
posterustkie, a żona mówi, jak było.
nek
Od tej pory powiedziała
Tego samego dnia spakował
sobie ~ ~arna do domu już nie
pójdzie. Chyba źe ,z milicją, bo najpotrzebniejsze rzeczy i strach. Jak ją raz pozbawić byle dalej. Najpierw z matką z
i:.rcia chciała, to i drugi raz · powrotem do Płocka, a potem
- do ciotki Teresy do Łodzi.
może. A na dowód obdukcję
zrobiła w Płońsku, u cał
Z domu Mikolajczyków wykiem obcego lekarza. Przyda się
jeżdżcrlem z mieszanvmi uczu- .
W sądzie.
ćiam'. Myślalem

Zastępca naczelnika miasta i
gminy Raciąż, Ryszarcł Gis:-.

c:::ak dopiero po chwili kojarzy:.
a, to · ci, co matki nie chcą
wpuścić do. do-mu. Coś tam slys: 2?. · Szczegółów jednak
nie
zna. Trudna sprawa. Zresztą nie
jedna taka w okolicy.
Ludzie
klócą się teraz o byle ca. Szcze-

ogólne

środowisko.„

Po. dluższej rozmowie Ryszard
Giszczak . przyznaje.. że niezależnie od tego, kto zawinil, najbardziej zagrożone są dzieci i
byloby niedobrze, gdyby rodzina Mikolajczyków miala
się
rozpaść, n i do tego przecie.i'
może dojść,

w Płoń;ku.

- Najlepiej, gdyby pan prokurator przyjechał <lo nas na
Pólka i sam się przekona!, jak
jest. Choćby zara.z. Opłacam ta·rvfę w obie strony.
lnnym znów razem:
może

cizy
oczy

nieszczęściu,

Póki razem mieszkali

Pytam, czy wie może coś o
nękaniu Elżbiety
Mikolajc_zyk
przez sąsiadów po wyjeździe
męża Niestety, nie, ale uwa::a,
to możliwe Na tl'Si to się zdarza.

Jak sprawa była
powiedział kiedyś:

o

jakie wszystkic1i tam spotkalo.
Tak:
wszystkich. Najbardziej
jednak ściskal serce obraz że
gnających ojca dzieci. PTOsily,
blagaly, żeby zabral Je do siebie razem z mamusią. Najlepiej od razu. 1 nawet dziadek,
Józef Mikolajczyk •Ukradkiem
ocieral. lzy.

Panie prokuratorze,

toi:

zrobić

konfrontację mię
nami, żebyśmy sobie w
powiedzieli, a pan rozsą

dżi

po czyjej stronie racja. Bo
kto by kłamał, to mu przecież
g!os zadrży.
Ale i na to prokurator od-

pod

strzechą, jakoś było. Chociaż
matka już wtedy nie bąJldzo lilbiła zięcia. A to, że z takiej
rodziny, a to, że ślepy, bo w
okularach chodzi.„ Nie raz ją
buntowała że za mało przy

niej robi, ,w kuchni n1e pomaga, albo - ..żeby zamiast jemu,
sobie co ładniejszego kupiła.
Chłopem nie warto się przejm0-wa6. Nie ten, to będzie inny. Ona jej znajdzie lepszego.
Jak by nie mogła patrzeć,
im tam ze sobą dobne.

że

Jakiego losu dla niej chciała?
S:ima rozeszła się z mętem nie- ~
długo po ślubie. Dziecko, co
razem mieli, zmarło w niemowlęctwie. Potem ją miała. Z
kim - do dzisiaj nie wie. Jak
się dopytywała, bo ludzie róż
nie o tym gadali, ma~ka odpowiadała, że skoro sama była,
to jakoś musiała się postarać.
Albo - .że tatuś wyjechał, inną .
ma„. Tylko tyle.
Wychowywały ją razem
i
babcią. Babcia dobra lbyła, gotowała obiady, przytuliła... Na
całe życie zapamiętała jej sło
wa, że męża trzeba szanować.

Zapamiętała

·l

unanowała

- Mamusiu. w tym od pół
nocy ' też ci będzie dobrze, a
przez dzied nie trzeba przrchodzić. Będziesz miała spokój.
Nie byki sposobu. Uparła s:ę
A przed komisją w urzę 7
idzie, co ich pogodzić chcieli, to
,powiedziała nawet, żeby
jej
dali dwa.
'
i

już.

Potem -

o to -Ogrzewanie.

Opowiadała . że jej specjalnie
na zimę kaloryfer odcię'i
i

,

przez to musiała <lo ludzi iść.
- T\l·oja. sztuka pt. „Z 11'.eba. na ziemię" zestala wyróżniona
Nieprawda! Odcięli dopit!ro· na
drugą \Piem:szeJ r.ic prŻpnauo) nagrodą na. Ogólnopolskim
wiosnę, p::zed samą Wielk3noKonkursie Otwartym poświęconym 70-leciu odzyskania niepodcą, bo awaria była, zapowieległośei. Oprócz gratulacji ode mnie osobiśCie i od redakcji
tr.zyło się, czy coś, a1zawory jak
chcę cię zai>ytać o twoją drogę do liter.itury. Jaka. była? Jak
raz - u niej '\I' pokoiu. Czclrnll
ją oceniasz dziś, po tylu łatach doświadczenia?
- matki nie ma, u Chmiele\\'- · . - Po
pierwsze, ja wcale nie chciałem trafić do literatury
skich w Raciążu, a trzy aRmki
i tego co napisałem wcale za literaturę nie· uważam. Po praw drzwiach, klucze sam:i trzystu chciałem brać udział w życiu społecznym, zawsze tego p,rama, im nie dala. To co h'liell
gnąłem,. a kiedy doszedłem do przekonania, źe właśnie tea·~l'
zr-0bić? Musial mąż rury odciąć,
Jest tym wielldm konfesjonałem, do którego przychodzą ludz1a
bo by w całym ·domu nie g.rzanie tylko po to, aby uwolnić się od swoich obsesji, od psychi•
ł;>.
cznych zahamowań, ale i po to, by zbliżyć się do innych, :rostałeny a'ktorem. A ponieważ jako aktor nie mogłem mówić teg<>
co czuję, co myślę, ostrzegać przed złudzeniami, zacząłem piZresztą czego to matka lusać.
\
•
dziom nie m:opowiadala. Wr-- Twoje życie, Karolu, było tak ciekawe, że starczyłoby na
ble jej wyrzucili. zamek popsuli,
part;
scenariuszy
i
na
parę
powieści.
Czy
jesteś
z
i1iego
zado•
do domu nie \vpuszczali, żało
we.Io ny?
.
wali wody, Ol!nia w piecu, je- Rzeczywiście, życie miałem ciekawe, barwne, pełne przy·dzenia.„ A <lla matki zawsze
gód. Robiłem co chciałem. Na długo .przed wojną marzyłem. o
obia<l byt To, co dla wszywomie, a kiedy wybuchła · wstąpiłem ochotniczo do wojska.
, stkich. A że mięsa nie chciał:ł
C7-ynami na polu bitwy chciałem wtargnąć do historii. Przeli•
jej na talerz włorżyć... Mówiła
czyłem się i poza brawurową ucieczką z niewoli, niczego godprzecież:
nego zapisu nie dokonałem. Koniec wojny zastał mnie w stopn~u plutonowego podchorążego bez odznaczeń. Był to widomy
- Mamusia weźmie
sama z:rnk, że dalej tą drogą na karty historii nie trafię. Postanoile chce, żeby nie było, że mawiłem więc zmienić zawód, zostać aktorem.
Oczywiście wielmusi wydzielamy.
k:m Dla tak ambitnych planów potrzebowafem jeszcze ambitniejsz~'Ch motywacji. Znalazłem je. ale do . c1ziś nie mogę pojąć
W umywalce nogi myla ~
~ak ja, młodzieniec głupi, jak przysłowiowy but
i co tu
wysoko, niewygodnie,
jeszcze
mówić niedouczony, o· niczym poza nawigają nie mający
się urwie„
Pokazała wody
pojęcia,· dokonal wyboru w sposób tak racjonalny.
do wanny trzeba napuścić, wy- Byleś młody i dlatego zapewne zadurzyłeś się on razu W .
ką,pać się, a ni'e chlapać
po
dlvóch paniach o wdzięcznych imioriach: Melpomena i Talia.
podłodze. No\,-a obraza ża
- Na postawione sobie pytanie: kim jest aktor? odpowiełują wody! I tak w kółko, o
działem, mpim zdaniem bezbłędnje: „Jest to człowiek, który sobyle co.
bą pokazuje innych", a ponieważ potrafi to nawet analfabeta,
uznałem, iż przy moim stanie wiedzy jest to atut poważny. GoOd kurew, od ladacznic ją
rze i poszło mi z uwzniośleniem tej suchej kanonicznej defini\\')'zwała. A ona nie wiedziała
cji. ale ,zastanawiając się nad przyczynam: wo~en, doszedłem do
nawet, co to ta ladacznica, down:csku. że dziejP · się tak dlatego, bo ludzie zamiast podkreślać
piero męża musiała spytać. Bo
ta co ich łączy. co czyni 'ich podohnyml do innych, uwydatniają
i skąd miała
przede wszystkim to, co ich wyróżnia, dzieli, wywyższa. Stąd
wiedzieć? Po
siedmiu klasach na v;si? Co
ju± tylko krok do uczucia wrogości i pogardY". Z czasem, w
miarę dojrzewania zauważyłem, że są myśli, któr.Ych się wstyinnego matka - w mleczarni
d1ę, a zdarzały mi się i takie, których się brzydziłem.
pracowała, na ~elioracje jeź
- Dobrze, dobrze, ale kiedy ostatecznie dokonałeś wyb11ru zadziła, z mężczyzn?mi.„ Teraz
wodu, w jaki sposób?
.
tet prędzej, .sładniej się
- Pewnego razu będąc w teatrze ZQbaczyłem, że to, czego się
gada, to i przez to jej więcej
wstydzę, co przed innymi, a nawet przed sobą staram się uwierzą.
k!'yć, przeżywa aktor na scenie. I pamiętam, odczułem wielką
ulgę, a więc on też'· Przez niego, przez tego aktora poczułem
Ale co to za matka? żeby są
się b1iższy widzowi obok, bliźslly wszystkim ludziom. Przeży
siadów przeci·w córce
nastałem sam, nie umiejąc tego nazwać, katharsis. Od tego czasu
wiać. Po twarzy bić. Bo bila
teatr był dla mnie świątynią, gdzie jak w kościele m<>żna było
- w ten dzień, <"O u prokm'lł
dostąpić oczyszczenia przez spowiedź. Zbliżać ludzi przez ukatora miała się odbyć ta konfrontacja. Mat.ki ,tam nie hy!o: zywanie im podobieństwa. · Po tym dawno odkrytym odkryciu,
cennym, bo odkrytym przeze mnie, samodzielnie wybrałem się
Ale przychodzi potem do ·dornu
na egzamin do Ro;-aJ Academy of Dramatic Art w Londynie.
i ·tak pyta:
Zdałem śpiewająco, to znaczy płac!ząco, monologi, jakie wrl?rałern, miały taki bardziej oczvszczalący charakter.
- No i co, nie wJ·g~alaś?!
- Po powrocie do Polski tal.Ze musiale§ zdawać epamin dtt
I z pięściami do .niej. A ona szkoły aktorskiej. Jeiro przebieg m6głby stać się znakomitą anegdotą, gdyby nie był prawdą i tylko prawdą.
wtenczas, bo przy łazience sta- Byłem aktorem utalentowanym ~ pewnie dlatego nłe przyły:
,
' '
•
wiązywałem do tego 'vagi. Chciałem zbawić lµdzi, oczyszczać,
zbliżać do siebie. A już najlepiej '>wolch, w kraju. Powróciłem
- Jak mamusia ma siłę do
tedy w 1947 r. do Polski. W Krakowie powiedziano mi: jeśli
bicia, to proszę zabrać mi stąd
chcft pracować w teatrze, muszę się nauczyć aktorstwa po poiswoją pralkę!
. sku. Co mlalem robić? Stanąłem do egzaminu w Państwowej
Szkole .Aktorskiej. Po wygłoszeniµ monologu z „Hamleta" po
Nic jej ta pralka nie przesz- angielsku, Władysław Woi.nik. wybitny aktor i pedagog, krzykadzala, ale tak się w nerk ł
d
I
wach powiedziało. Obie b:v.·ły
·ną po enerwowany: Tu się zdaje po polsku! Ale ja po po~
sk.l niczego nie umiem. To niech się pan pomodli! Pomoqliłem
zdenerwowane. Ale to matka ze siQ i zostałem przyjęty. Myślę, że jestem jedynym w PRL, któzło~ci się na. nią rzuciła, po„Y zóstał przyjęty na studia po odmówieniu Ojcze nasz ...
drapała ją, bluzkę porwała, po
- W jakimś jednak momencie zrozumiałeś, że teatr, mam
podłodze wytarzała„. No, ona
na myśli aktorstwo, już ci nie wystarcza. Zacząłeś pisać: zostamatkę też, bo musiafa się przełeś clramaturgiem i autorem powieści... ·
cież bronić. Tak zresztą póź- Granie na scenie mi nie wystarczało. Swoją pierwszą sztuniej milicji podala. Zgodnie 7,
kę zacząłem pisać już w szkóle. Jest to ,.Soisek", sztuka, która
prawdą. A te rękawiczki, to · do dziś dnia nie miała swojej premiery.
matka prosto sobie wymyśliła,
- Pomówmy teraz o tej nagr()dzonej na ogólnopolskim konbo nawet wcat'e nie ma takich.
lmrsie, która zyskała tak ·wielkie uznanie u jurorów„.
Tylko że ludzie, choć nikt nie
- „Z nieba na ziemię" napisałem 24 lata temu. Tak, tak,
widział, zno\"-U uwierzyli i teprawie ćwierć wie~u temu! Największym 7.askoczeniem dla mnie
raz żyć jej cle dają. Chyba za
jest fakt, że po tylu latach jest ona na tyle aktualna, że
mężem musi uciekać. I jak mąż
można ją było nagrodzić. Oczywiście, mam satysfakcję
z tego
znajdzie mieszkanie,
zostawi
powodu, ale i żal, że tyle lat musiała leżeć w ' szufladzie. A jaką
wszystko i pójdzie z dziećmi.
by!ab.v rewelacją wówczas, kiedy ją napisałem!
Bo tu, na P61kach życia db
- Oprócz zainteresowań teatrem i literaturą, czym jeszcze
nich juz nie ma.
się pasjonujesz?
·
- Historią.
Dwc»dzidcia. l·at temu jedna
- .Jako całością?.
z sąsiadek publicznie obrazila
-- Historią TI Rzeczypospol;tei i najnowszą.
~adwigę Dzięgielewską, używa- Zadam teraz pytanie, na które sporo mężczyzn woli nit
jąe wulgarnych slów. Ta wnioo:lpowiadać. Jesteś dziadkiem?
sla pozew o znieslawienie
i
- Tak, mam d'ziewięcioletnią wrn.iczkę Wiktłlrlę.
sprawę w sądzie wygrala. Są- Co odziedziczyła po dziadkach aktorach?
siadka obiecała jej wówczas, i'.:
- Ma pasję do rysunk~w i posiada absolutny słuch.
kiedyś doprowadzi do tego, że , - Czy chciałbyś ją widzieć na scenie? Powiedzmy jako wy.
jeszcze z wlasną córką będzie
konawczynię głównej roli w jedne.i z twoich sztuk?
się procesowatł. DziA są przyja- Przed teatrem uchroniłem córkę. myślę: ie obronię przed
ciólkami. Ludzie powiadają je-' n:m także wnuczkę. Przecież w
tPatrze trzeba nieraz grać
dnak,' że ob_ietn.icy dotrzvmala.
wbrew sobie, niemal katować się. kiedy cały jestem przeciw, do
tekstu, do reżysera, a nieraz i pełen wrogości wobec kreowanej
r~czywistości, ale musist grać. I to jest najgorsze. Aktorstwo
- to piJ:kny zawód, ale„.
·
- Co zatem robi aktor I pisarz na emeryturze?
- Pisze.
- Konkretnie?
- Porządkuj~ to, co napisałem wówczas, kiedy nie miałem na
pisanie cza~u.
.
•
- Dziękuję u rozmowę 1 jeszcze raz gratuluję sukcesu.
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RYSZARD DANECIU

EDWARD KOLBUS I AN- tuJm1 fragment wierna „Mię
DRZEJ STRĄK - czyll praw- dzy wierszami - II": „odszedł
dziwy koniec Nowej Fali? Właś poeta f dyżurn1 obywatel I ten
ciwiej - koniec przekornie od ósmej piec~ I I jedenastego
Jeszcze przechow)'wanego w re- przykazania", bowiem owa gorzpertuarze strategii lat 80. etycz- ka konstatacja zakre!la motli,,mówienia wości ,dzisiejszych działań poenego przesłania
wprost". Warto by się zasta- tyckich (znowu działań uboczjakle mechanizmy (z - nych).
nowić,
uwzględnieniem sytuacji, kiedy
konwencje literackie zrnienla.lą
Z syndromu Marcuse'a: re„skokowy" nie wolta r>lus seks element pierw!.
się w sposób
się krytycznoliteracpoddając
szy zawarł poeta „między wierkim próbom / problematyzacji) szami", znaczni\ zaś część upowodujlł, że mimo wszelkich
tworów ierotyzował w niejedrewizji nowofalowej dykcji poe- noznacznej zrentą, ambiwalenttyckiej, mimo gzkoły „nowej nej strategii lfrycznej, gdyi seks

~

Odchodzenie
odiświata
żywiczny CZłls w SO!nqwym sęku
wybucha nagle ognts,tym bożJ. iem klaskają suche płomienie sekund,
iskrami tryska Igliwie ~orzkle -

pod tĄ sosną kłamać nie możesz nie ma orzeszło~ l)rzyszło4ci nocy
· ·
tylko słowa,
które widział Moj żesz:
/
jam jest - którym jest
KRZEW GOREJĄCY

Co Poeci 'Jhią

Pachnące dymy wędrownych ognisk ·
tlenionej krwi gorejące znicze
oiąc:zemy się nie pyta jąc o nic,
l)rosto w księżyc nie związani z niczyrn.-

GU>SN!E KSIĄŻKI

prywatąości", okres lat 70. jawi
się nam jako wyratny układ odwartości
niesienia wnoszący

•

sposób „pow
reali,zowane
ronny", niepełny, PoStulujący
poetykę jednowymiarową (retorycznoś~, apelatywność, publicystyczność tej poezji), ale z 15czasowej
-letnłej · perspektywy
również jako okres poetyckiej
na
polegającej
„dojrzałości"
próbach Wprowadzenia nowej
poetyki „czynu" r6WI1oważnej
mogła
wiarą, że li~ratura
11pełniać fun~cję interwencyjną

a

w rozregulowanych
mach

W Kolon.li ukazała ·się niedawno ksiąika Otto Friedricha pt. „Markt der 1choenen Luegen.
Die Geschichte Hollywooda ln seiner IJ'ouen
Zeit" (Targowisko piękll)'e- kłamstw. Bbłorla

BollJwoodu w

~co

wlelkieJ ePoceJ.

utitwalił na
Frecla Olta.
Nikt - nawet ;am wynalar.ca - nie przypu•
szczał. że w tym momencie narodziła aię Jedna
z technik masowego orzekazu. Niewielki odstę" czasu dzielił ten zapia of narodzin ktnematografii amerykańskiej. Lata trzydzieste, a
zwłaszcza czterdzieste to punkt kulminacyjny
rozwoju amerykańskiego prz.en.ysłu filmowego,
czasie stal 1ię olbrzymim
który w krótkim
konglomerate!ll mitów I rzeczywistości. W swej
książce „Targowisko pięknych kłamstw" (tyod poemat~ Bertolda
tuł utworu pochodzi
Brechta) Ott-o Friedrich przeplata anegdotr z
leu co
legendami, marzenia z koszmarami.
najważniejsze PodeJmuje próbę ukazania świa
ta hollywoodzkiego w rzeczywistym świeUe.

W roku 189i Tomu1 Alva Ecl1lan

taśmie kichnięcie swego asystenta

Iru1ą, równie Interesującą pozycją, jaka ukazała się ostatnio na zachodnioniemieckim ryn-

ku wydawniczym "'Są ~pomnienia Jean Anouil;
ha (Jeao AnonUh: ,.Datr Leben hł nnerhoertt
- "Zycie Jesł niebywałe!''). Wybitny dramaturg
francuski swoje wspomnienia zaczyna od ostatnich klas szkoln.:·ch, kończy zaś w roku 19'44,
kiedy wyzwolony został Paryt, a młody dr~„
maturg omal nie zosta> roz.stnelany jako . podejrzany o kolaborację. O swoich przeżyciach
w dniach wyzwolenia pisze Anouilh doić 1arkastycznie. W tym samym tonie utrzymane są
jego notatki o karierze dramaturga - autora
do najczęściej granych na
sztuk należą-:ych
desk3.ch scenicznych.

V' Wydawnictwie Morrow ukazała się_ lfc~
ca 735 stron praca Alana Brlena pł. ,,Lenin •
Książka jest literackim portretem W.I. Lenina,
napisanym w formie osobistego dziennika twórcy
państwa radzieckiego, Opis wydarzeń przeplatany jest · licznymi cytatami z olsm .t wypowledxl
Lenina, Z11Wlerających nawet Ironiczne akcenty
wobec własnej Powlerzchownośei orcu majo•
mych osób. w tam równie! kobiet.

•

mechaniz-

życia społecznego.

może

Być

oczekiwanie na powtórne
objawienie się poezji „gorącej"
powoduje, że często tet krytyka wraca do tamtych lat i są to
Hntymentalne podróże w czasie.
Tymczasem kibicujący nowofalowym poczynaniom - · startujący literacka z pozycji out\iderakich - Edward Kolbus od
początku zaznaczył swoje zdystansowanie a mote i niewiarę w
skuteczność panującej wówczas
postawy poety<.'ltiej. Swiadczą o
tym już same tytuły zbiorów:
.,Dział.anie uboczne" (1979), „Mię
dzt1 innvmi" {1982) oraz tom recenzowany - „Temat zastępcz11"
za chwilę, na
Dookreślimy
czym polega „zastępczość" oweąo tematu, ale pierwej zacy-

(a szerzej - erotyka) jest właś
nie owyrrt tematem zastępczym.
Mówiąc krócej - eros ,jest ponadczasową

Kslązki

działat'1

wyżej

przywołanym

tytułem.

Ujawńia ~

kulturowy I poezja - mimo
oddalepozorne
wszelkie
nia - zaczyna znowu dochodzie! do swoich „buntowniczych"
korzeni.
Inaczej AN~RZEJ STRĄK.
To poeta "dzieckiem podszysprowadzający
ty" Ironicznie
wszystkie „dorosłe" i wielce
sprawy do , dziecięcego
ważne
pokoju nie tyle z zabawkami,
ile z książkami. STRĄK jest uwainym czytelnikiem „Alicji

można też
tomiku ślady'

w krainie czarów" i
znaleźć

w jego
„zlogizowanegą
Carrolowego
, absurdu". Wdychając „wiatr
historii" przez zakatarzony nos
(a zatem z przytłumionym wę
chem) może się poeta znaleźć
w sytuacji „źle ustawionego"
przegranego. Nie podejmuje
przeto rozgrywki z rzeczywiskamufluje ją
tością wprost dziecięcą przypowieścią , zrewi(w wielu
dowaną baśnią lub
wierszach) wyraźnie parodiowatzw. literatury
ną ,,gadaniną "
dla dzieeł i młodzieży. Jego poetyckie alter ego · - Sejm ur
zredukowane jest do kHku
cech: zdziwienia, naiwności i
przekory. Nie jest
dziecięcej
ów bohater Panem Myślę (jest
Panem Nikt}, bliższy jest też
w swym rodowodzie kulturo. wym Panu Piórko niż Panu
Głowie. Ironia STRĄKA i jego
gry literackie mogą mylić a
krytyków.
przeto irytować
Swego czasu JAN MARX był
zdegustowany faktem, :że Se.imur siusia do zlewu. Nie ćh
siusia na zdrowie, byle poezja
interesubyła czysta (czytaj -

co prawda - niekiedy nasz poeta sentymenty
jąca).
wskazujące, it nie wy.tracił do
doświadczed lat ,,burzy
końca
i naporu" (wiersze: „Mój PTt11·
jaciet'', „Morjologia", .,Pamięcl HENRYK
Marka HłtUkf"J, ale leitmotivem tomu jest erotyka bezpru- PUSTKOWSKI
deryjna, śmiała, acz nie pozbawiona kulturowych czy filozo- •
ficznych odniesień („Salome").
Właściwie zamiast skrótowego
referatu z nowego „świato. Edward Kolbus - Temat zasobrazu" E. KOLBVSA można tępczy, Iskry, Warszawa 1986 .r.,
by zacytować motto patronują s. 108, cena 50 zL
ce tomikowi a przejęte od Andrzeja Bursy: „Gdzież nall' my~ Andrzej Strąk - Węch, Wł~
l,6di 1988 r„ s. 130, cena 180 zł.
ojczyzny· f My
leć o miłości
nawet jednej kobiety I nie u-

•

Najpierw miał miej~ eksperyment. Na mAkiermaszu, zorganizowanym na Dni Kul°wym
'tury,
i Prasy, pojawi)o
Oświaty,

domeną

poetyckich (i pozapoetyckich)
.nie po.zbawioną manipwacyjnych mechanizmów, ale stwarzających jakąś szansę utrwa•
lenia swej_ podmiotowości. Moż
na dz16 kochać milion kobiet
- nie da się kochać (i cierpieć)
„u miliony". Patrzy pi-zeto
poeta na świat z przekornej i
odwrotnej pozycji (por. ,,Na
pannf.e, pod pannq"), a będzie
tak ·czynił dalej, bowiem w
druku jest tom następny pod

młemy kocha6 jak trzeba". Być
krąg
może zarnknllł się jakiś

się llO
Pawłem

k11set z "Dawidem i Sandy" oraz .,Janem
ll". Wi!!eokasety firmowane przez stołeczny "In•
łel'Jlren-Film" rozeszły się w okamgnieniu.
Od sierpnia 35 tytułów znalazło !lę w 6 placówkach „Domu Ksi~tki" .- w „Eureee", „Musyc:meJ", ..,Pod Gór.alem" oraz w Sieradzu, PiotrkowJ• Trybunalskim 1 .Bełchatowie. Łodzianie za-

nych pudelkach. Plastykowe producent proponu1e
w cenie 1200 zł, eo dla dyrekcji „Domu Książki' '
było z kolei nie do przyjęcia Wideokasety I tak
są wyjąUtowo drogie. Samo nagranie na taśmę
klienta - w ramach dodatkowych usług - '1-0·
stało wycenione na 16--11 tys. zł!
W zapowiedziach spółki ITT na październik znajdują się m.in. Ian Pietrzak w programie „Panie
kontrolerze", Wojciech Młynarski w „R6bmy swo. je", filmy fabularne „Wielki skok" (3 części) prod.

Wideokasety w••• księgarniach
ezęli handlować kasetami po pierwszych próbach,
jakie podjęły „Domy Ksil\illd" w ·Poznaniu f. Warszawie. W ci~łU miesiąca sprzedano 600 sztuk.
rynek zdomłnowałv
Już po kilku tygodniach
nagrania Przedsiębiorstwa Zagraniczneio w Polsce ITI. W !eh dqtychczasowej ofercie znała~~
s:lę recitale piosenkarskie. programy kabQretowe,

przedstawienia teatralne I bajki, nie tylko d!a
dzieci. Obok „Kabareta Tadeusza Drozc1y" królu:te nieśmiertelny benefis Zenona Lukowika ..Z tył11 sklepu". Ola. smnk&zy obsceniów jest „Fredro
dłA dorosłych" z Zofią Czerwlmką, Talfeunem
Plucl6sldm I Zd1lsławem Lełnłakłe- To i>~łe
~i l!n it· Sl)ekt&klu teatru „Syrena" w Warszewie.
Do młodszej dziatwy adresowaiie jest ,.111 mhlat
" &"·ieele bajek" (4 . części) •
Kuet7 sprzedawane w tekturowycti, koamulr-

pułapce
telewizję
instruktażowych na

Hongkongu, „W
emltowane przez

zycji

czasu" japoński, wvw Kinie Nocnym. Z pllznajdzie się
pćłkach

„Kuchnia chińska".
W wytypowanych księgamiach pojawią się n iedrogie kasety japoi1skie, czyste 2-godzinne, . p::i
11,5 tys. zł, dostarczane pne~„ ,,Dom Ksi ąż k i"'
w Poznaniu, który jest udziałowcem w spółce
o kapitale mieszanym. „Polskie Nagrania" zapt1wiedtiały dostawy kaset 120-minutowych po 10 tys.
zł I 180-mlnutowycb po t! tys. zł. Będą konkurencją dla sprzedawanych w pawilonach ,,Domaru" wideokaset ,,Panasonic" - przynajmniej cenoWit!

KUP.

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata
NOHANT, CZYLI SKĄD

•
• zkraju ze

renowawymagają pilnl• prac
. cyjnyoh. W obrębie poaiadłości
MYTO ZNAMY?
znajduje aię również bardzo zniszczony ,.Pawilon Flauberta", gdzie
podczas
Miłośników pr~łołcł i tych oiarz c:rąato pracował
wszystkich. którym leżJ na ser- pobytów w .Nohant. Podobnie
c·i zachowanie dziedzictwa kul- .można b1 · w większym stopniu
turalnego I zabytków historyci-- zam· czy~ obecność Chopina w
nietkniętym tym dornu, sromadząc w pokoju,
nych w możliwie
stanie ogarnęło zaniepokojenie w któ1'1 ujmował, l)rzedmiot1 i dozwiązku z tozwai nymi wstępnie kument:r nie1dył do niego naleorojektami . przekształcenia · daw· titce. Atel!er, gdzie pracował
nej Posiadłości George Sand, w Delacroix, zamieniono w pomie. Nohant. w ,.Europejski ~środek szczenie. dla 1tr6ta.
Pęd do •rzerabtańla l „un0wocztery
Istnieją
romantyzmu".
wersje. tego oroJektu, którego ce- cześniania" najcenniejszych zespo- .
Iem jest .;tworzenie w Nohant łów zabytlcowJch we Francji wistałego ośrodka, gdzie odbywały- dać na każdym kroku. Tymczaby . si" ró:tne„o rodzaju tmpruy ser.1 wiele zab)"tk6w ginie bezpokulturalne, nawiązujące do okre- wrotnle, ponieważ zabrakło wyosu romantyzmu w sztuce euro- bratni 1- pieniędq.
pejskiej. do dorobku artystów •
.ró:tnych ,d&!edzin tworflłcych w KŁOPOTY LUWRU
tamtej ep0ee. Dlatego tri konie;:ine byłoby wqdowanie odpo·
Od oonad ml~alltea piramida
wiednich oomleszc!ze6: sali wystawo .vej oraz wldowiskoweJ. Pel g6ru"' nad wielkim dziedziń
gdzie mogłyby . sie odbywa~ ll)ek· cem Luwru. Choć prace nie zotakle teairalne, kon~n1. •pot- stały jesJ.CZe ako6czone - urząM
dr.ante podziemnego centrum tukania i dyskusje.
·mego O()Jrwa do grudnia
Czy rzecr.vwlścl• Nohant po• ry
trzebny jest taki ośrodek? Jegą - 1u1· teras 1ztdano-aluminiawy
obro6cy Podkreślają, te miejsce kolos . sprawia ple-rwsze . kłapoty
to nie ootrzebuje dodatkoWego uiytkowatkom. Okazało się borozgłosu. Do Nohant nadal •olll· włcm, te r.anteczyszczona atmogaja artyści z całego· świata. · m. sfera Pa?Yta niezbyt służy nowo:.
in. właśnie dla te~. :te nic . •i• CUIM)' konstrukcji. Unoszące się
tu ' d lat rte zmieniło. Tymcza- w 1>0wietnu zanleczyszcr.en!a
1e.m nie wiMI się, te 11r6wno sąblro prąlUfb' blask 111da i
sam par'k, jak I dw6r -w N•aitł alWftlnłwa. "'ancml• pt'11Uu-

i
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w moskiewskim
,,Rewizja przeprowadzona
mieszkaniu Meyerholda ttwała 12 godzin. w·
tyn} mies7lkamu została w niespełna mi esiąc
później zamordowana Zinaida Reich. Nieznani
sprawcy zadali jej 10 ciosów nożami. Wkrótce
cała rodzina Meyerholda i
po jej pogrzebie
Reich została bezceremonialnie i w trybie na(Konstantin
wysiedlona z Moskwy".
głym
Rudnicki „Ogonio:k" - przedruk w ,.Forum").

Kilka lat temu od·b ylo się w Sztokholmie
poświęcone twórczości Meyerholsympozjum
da. Gdzie odbędzie się następne? W Monachium, w Meksyku, w Chicago? A może jednak w Moskwie?
W „Kniżnom obozrenit" Lew Woskriesienski
(przedruk też w FORUM) pi sał: „Czara cierpliwoś ci kierownictwa tć;„1tych lat przepełniła siq,
kiedy w grudniu 1973 roku na Zachodzie uka' zał się pierwszy tom ,,Archipelagu Gułag",. Należy powiedzieć. ~ Sołżenicyn nie w pełni dobrowolnie zgodził się na opublikowanie za granicą tego najdroższego swemu sercu, ukrywa•
nego przez pewien czas utworu, o, .którym wiedziało tylko kilku jego najbliższych przyjacióŁ,
Zmusiły go do tego trochę okoJjczności. Rzećz
w tym, że w sierpniu 1973 roku skonfiskowano
jeden z początko JCh wariantów książki. Póź
nie j, w niewyjaśnionych okollcmościach, zginę
ła Jelizawieta Denisowna Woronianska, stara,
samotna mieszkanka Leningradu, która przez
wiele lat pomagała Sołżenicynowi jako . maszyn istka. Publikacja .,Archipelagu" na Zachodzie
stanowiła odpowiedź Sołżenicyna na konfiskatę
Jego rękapisu 1 śmierć jego pomocnicy".

W 1974,

w jednym

i

moskiewskich parków,

buldożerami' Zlniszewno wystaw• ,.artystów nie-

oficjalnych"..„ Dowit. .!ziałem
niedawno-.
Ogromna

oisać

swoją

część świata,
histOl!'ię od

się

o tym dopie.ro

my także, musimy n~
nowa. Także historią

kultury i sztuki.
Jakie były prawdziwe losy poetów, pisarzy.
malarzy, aktorów. re:i:yseró}V-„ ludzi sztuki i
kultury? Co się stało • ich spuścizną artystyczna? $wiat chce owe losy poznać, chce w i e •
d z i e ć. I nie tylko historycy i badacze maj\\
do tej wiedzy prawo; to orawo mają wszyscy.
Stoi u mnie na półce kilka tomów pamiętni
wsJ)Omnleń zabawnych,
ków Ilii Erenburga;
czasem wprost
fascynujących. wstrząsających,
niewiarygÓdnych._ Zapisków o ludziach. o latach, o życiu„. Już wtedy, kiedy brałem je do
raz pierwszy - parę ładnych lat teręki p0
mu - zastanawiałem się, ile te! ErenburgoV1:9i
wycięli. skreślili, zmieri.ili_ I· tam. I.u nas. Dz~ś
n:•· wiem ile l)ym dał za prawd~iwą wersJę •
owych zapisków. I\ mote i jemu kazal! ją oddać, ·albo zam! s:;onfl$kowali„.?
Chciałbym wiedzieć„.

Rosja była krajem nazbyt znaczącym w kulturze świata. w ogólnych dziejach sztuki, by
można dziś cokolwiek uronić lub zapomni~ z
~ było nas współczes
tych wartoś ci. Żeby
nych na pomi>Tllęc !e jakie~oś Babla, Bułhako
w a, Mandelsztama, Chlebnikowa._

ANDRZEJ GRUN

świata

• zkraju .i ze ŚWiata

•

milo zachwyty, jak.ie pierwotnie czowników. Stare k·r<miki chińskie
budow1t architekta mówią o plemionach Siunów zawietnamskiego pochodzenia
cri ' 'SZk'rtjącycb północną Mandżu
leoha Mlnga Pei. Na pomoc wez- rię, stepy bajkals~ie I wschodwano więc grupę alpinistów, któ- niomongolskie. Plemiona te zarzy szybko i sprawnie umyli pi- częł. sle jednoczyć i - w miarę
ramidę.
wzrostu swej ootęgi - rodbljać
Kłopoty te nie zakłócają spoko- sąsiednie ludy . Przesuwały
się.
ju twórcy piramidy. który nie u- one na zachód i okresowo stwoosiągnię
z
krywa, ie jest dumny
międzyplemienny
rzyły zwi zek
tego efektu, zaznaczając, że Po:. nad górnym Irtyszem i Jenisieprzodkami
dobną konstrukcję mógł zapro- jem. S!uno..., ,.; byU
jektować tyl'ko w Francji, gdzie Ełurmów. Wchłonęli
oni różne
wiele
zap0życzylJ
tak często tradycja towarzyszy ple!l"looa t
nowoczesności, c1A!~o przykładem składników Ich kultur. Spowosą też kolumny Bureria w Pal&s- dowali upadek 'Scytów, od któ-Royal.
rych przejęli niektóre elementy
cywilłiacji stepowych koc1.0wników. -.e stepów nad Wołgą I DoSKĄD PRZYBYLI .
. nem - Slun<>wle, którzy przeHUNNOWIE?
kształcili się ju · w Hunnów, ru.
szyli na Eurapę.
Hunnowle, którzy odegrali ogromną rolę w dziejach Europy
na przełomie ery antycuiej i PIERWSZE DRUKI
malo
średniowiecza, należą do
jeszcze poznanych ludów: W V
W DuSz.nikach Zdroju mieści
w. n.e. opanowali większą część się licznie odwiedzane Muzeum
kon•ynentu europejskiego - spo- Papiernictwa, które liczy już sowodowali Wielką Wędrówkę Lu- bie 20 lat. Muzeum posiada wię..
dów 1 orz•·czynil! się do upadku le unikatowych eksponatów. Obejrzeć tu można m.in. rękopis Ta•
Imperiµm Rzymskiego.
Do nlecla~na uczeni nie byli młlskł na liściach bambust'wych
zgodni, gdzie majdowały się pifer- przy\/leziony do Europy przez
wotne siedziby Hunnów. Wiedzia- Marco Pole, a tak:te
pierwsze
no że przybyli oni ze stepów oolskie banknoty & okresu lnsuOstatnie rekeJł
śr<)dkowoazjatycklch.
Ko6cluszkowsldeJ ora~
br.d;;.nia archeologiczne. historycz- pierwszy polski druk z drukami
ne i lingwlstyczne rzucają nowe krakowskdeJ Jana Hallera z 1~8
światło . na PQcllodzenie tych ko- roku.
towarzyszyły
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- Jesteście pnństwo' założyciela.mi eksperymentalnego teatru „Poza". Na c:i:ym polega jego specyfika?
-· Nazwaliśmy się teatrem „Poza" - mówi· Piotr
Lachmann - nie dlatego,· Iż znaleźliśmy się poza
teatrem nie przestając nim być, lecz również dlatego, iż szukamy niejako „prawdy póz". Specyfiką ńaszego teatru jest zastosowanie „na żywo" w
spektaklu teatralnym sprzętu wideo, który komplikuje i powiela pr7ekaz. W próbie „dialogu obraz6w„ żvwv "~tor i le~o nie mniej żywe sobowtóry oraz przywoływane z innej czasoprzestrzewcześniej na
ni sceny i obrazv zarejestrowane
wideokasetach, pozostają równoprawnymi partnerami obrazów z kamer, którymi kieruję, wystę-

- Nie, faktycznie to nie przypadek - m6wl p,
Lachmann. - Zajmuję się różnymi rzeczami w
swoim życiu zawodowym. Jestem autorem kllkU.
tłumaczę
wiersze,
słuchowisk radiowych, piszę
sztuki rozmaitych autorów na ji:zyk niemiecki;
momengł6wnie T. Rótewicza, ale w pewnym
cie zaintrygowała mnie twórczość H. Kajzara, Kie-.
dy tłumaczyłem jego „Gwiazdę", dramat ten nie
uchwycił mnie. Krył w sobie zbyt wiele tajemnic. Jednocześnie zawierał silne podniety estetyczne, k.tóre zaczęły mnie zniewalać, zmuszając do
intensywnego myślenia o estetyce proponowanej
przez Kajzara. Pomaleńku zacząłem dostrzegać„ botkwiących w tekście, a ·zagactwo mo:mwości
razem w roli. Postanowiłem wydrzeć tę tajemnicę

„Jak w lusterku - twarzą w twarz„."·
rozmowa z

,-

JOLANTĄ

LOTHE l

pując jednocześnie w

roli operatora i re:!;ysera.
•
- Czy Jest to pomysł zapo:!;yczony?
- Nie, taką formę spektaklu wymyśliliśmy se.mi. Wprawdzie wcześniej oglądaliśmy „wideo-art",
formę niezwykle elitarną, robioną na użytek r6ż- ·
nych wideotek, ale nam zależało na utrzymaniu
kontaktu z widzem. Szukaliśmy odpowiedników
linearnej konstrukcji dramatu w taki sposób, aby
prezentowan7 tekst dramatu nie okazał się li tylko Ilustracją. Słowa wypowiedziane na tywo prz_ez
Jolantę Lothe w spektaklu zostały zwielokrotnioWłaśnie to odne magnetowidowym odbiciem.
błełe stało się r6wnie watnym elementem wsp6ł1rającym jak tywy: aktor.
- Zatem Jesteićte pa6s&wo prekursorami noweJ
·
fermy &ea&ru jedner• aktora?
- Niezupełnie. Prawdziwyttl „prekursorem" jest
telewizja, a właściwie jej studio. W studiu. telewizyjnym znajduje się cała ściana, wyposażona w
kilka rzędów monitorów, na których pojawia się
wielość planów tych samych zdarzeń. tejestrowanych przez tótne kamery. Tu tkwi chyba podwyobraźnii: do
ttawowa inspiracja sycąca naszą
takiej a nie innej Inscenizacji naszego spektaklu.
trzy
- Zreallzowallłcle padstw• · do teJ pory
spektakle: ,.Akł-orka I„, ,,KaJ1ar - fragmenty,",
,.Akt-orka IP'. Wszystkie powstały na podstawie
wybranych tekstów 11 dramat&w Helmuta Kajzara. Dob6r autora nie Jest chyba 1prawll przyptulku'ł

Gdrby został
dyrektorem

PIOTREM LACHMAINNEM.
Kajzarowi, a .to poszuklwanie zaprowadziło mnir.
do własnej wizji spektaklu. Wspólnie z Jolantą
Lothe zaryzykowaliśmy ten eksperyment.
- Zatem słowa otwierające przedstawienie zaprzez J.
tytułowane ,,Akt-orka" wypowiedziane
Lothe: ,,Jenczc ras, jak w lusterku twarz!\ w
twarz.~" 5:\ wprowadzeniem widza w podstawową
myśl estetyczni\ 4ramatu H. Kajzara?
. - Tak. Wsz:icstkie nasze spektakle wyrastają :r;
111ebie organicznie. Naszą intencją jest właśnie ·uestemyśli
zmysłowienie widzom podstawowej
tycznej .dramatu H. Kajzara „Gwiazda" i „Zawsze
kwinwidzimy
kt6rej
w
tylko na podobleilstwo",
w
tesencję aktualnej sytuacji sztuki l kultury
dobie fascynacji sztuczną aurą kopii - na mie)sau
tradycyjnej ,aury oryginałii (zgodnie z•koncepcją
uczestnimoże
W. Benjamina). Również teatr
czyć w budowie innej, bardziej skomplikowanej
rzeczywistości sztuki, wykorzystując w tym celu
dośwladczenla wizualne odbiorców. wynikające z
kontaktu z telewizją, fotografią. wideo.
- Udział pani w tym niecodziennym teatrze
Jednego aktora musi być dla a.ktorkl . bardzo ciekawym doświadc-ieniem zawodowym, dostarczają
cym wiedzy o własnych µiozliwościach. Pani swoją osobowościit musi przez cały czas trwailla 1p_ektaklu podsyca6 salnteresowanie widza, a to trud··
ne "Zadanie - zwracam Ilię do Jolanty Lothe.
- Jest to zadanie ryzykowne l fascynujące •.,
wideo despektaklu technik!
Zastosowanie w

K

MANNIE FISHER, australijski kompozytor, sasladal w Jury sopockiego festiwalu, a tak±e jai.o przed1tawlciel FIDOFF - Międzynarodowej Organizacji
Festiwali, był jego obserwatorem. Mannie Fisher
pt""ywió7l do Sopotu nagrodę dla najlepszego wyko~
nawcy poniżej ~ roku życia. Dzlł wiadomo, że przypadła llalln.lę. Pi:zy okazji komplementowania orkiestry Aleksandra Mallszewskiego Mannie Fisher po-

"lub

jazzowy„.

pamiętają

Niektórzy

jE&Z::ze, zape<W-

•.Storyville"
ł6d7lki
(Plotrkowska 55, w 1)0dNie
klub-efemerydę.
ogiem.1u),
istnieje od lat. podc>bnie }ak żad
na inna ·tego typu placówka. Od
lat też nie dzie}e się w łódzkim
ja.:czie najlepiej. O~rwujemy uinnych
do
stawiczną ucieczkę
miast co zdolniejszych mw:vków
(ostatnio choćby And.rzeja Ole.initczaka). To w końcu nie dziwi:
gdyby, na przykład. zlikwidować
mU'zyc:z:ne,
filha·rmonię I teatry
nie mielibyśmy również skrzyp..
ków I wiolonczelistów, a Mozarta i Strawiński-ego wypadałpbv
ne

wiedział:

-

W

maju

tęgo

r<tku

byłem

na festiwalu „Braty-

sławska Lira", .ale nje zasiadałem tam w jury. To
kraju socjalistycznym.
była ·nrofa pierwsza wizyta
·
.
Drugą jest mój pobyt w Sopo~e.

w

- Czy m6głby pan powiedzieć, Jak testiwat w Sopocie prezentuje się na tle innych testhvall1
- Musz~ 1>0wiedzleć. że spośr6d wielu. jakle widziałem, sopock\ testiwal jest unikalny pod wieloma względami, ot c\\~by to, co każdemu rzuca się
w t>CZy - wspaniałe polotenle Opery Leśnej. Na
szczególnlł pochwałę usłutyla orkiestra, która 3est
fantastyczna. Jest jedni\ z najlepszych,jak\e słysza
łem do tej pory, muzycy grali\ bardzo nowocT.ełnie,
na bardzo w;vso.klm lwlatowym pai:domle.
- A plosenkarze1'
- Tutaj tet jest nJefle ł jur:v mlalo du.te kłopoty • pr:i:yznaniem głównej nagrody.
- Miał pan motllwollć obejrzenia ł wysłurbania na
łllt!tiwatu Kayah, Haliny I Grzegorza Clecbowskieco."
- Nie chciałbym komentować całej trójki, ale niektóre utwory- bardzo mUe mnie zaskoczyły. Bardzo
ciekawe dla mnie, jalto komP<>""ytora, były Interpretacje polskich piosenek przez artystów zagrantcznv<"h,
ale myślę, te niestety przekłady nie EO.wsze oddawały atmosferę polskiego tekstu
Gdyby został pan dvrektorem generalnym sopockiego festiwalu, co by pan zmlenll1
- Z te1;:0 co widziałem do tej pory nie zmienił·
bym nic.

R-0zmawiał:

BOOUMIL A. MAKOWSKI

.

•

kt6ry
Wykonawcami koncertu symfoni~nego,
wrześniu
w Filharmonii Łódzkiej we
br. byli dwaj młodzi artyści: polski dyrygent ~
KePaweł Przytocki i amerykański planista vin Kenner. Wspomnian'y wleez6r muzyczny otworzyło Adagietto z opery .Rai utracony" Krzysztofa · Pendereckiego. Napisana do libretta opartego
na poemacie angielskiego poetv epoki baroku Pendereckiego,
Johna Miltona opera Krzysztofa
P'>dobnie ja li . I koncert skrzyncowy należy do tej
~rupy dzieł kompozytora, których język muzyczodbył się

„

•

•

_·.

J

•.,,

. mas)ruje mo:Wwo!el ..warsztatowe aktora, odsłania
Jego . wratliwołć, a także uzewnętrznia ró:i:ne
P.rawdy, które on w sobie nosi. Dzięki udziałowi
w tych spektaklach odkryłam w 10bitt "\Vlele pre'dyspozyćji dc> zagrania teJ samej postaci na wiele
·
· · sposobów...
· , ....... · Wideo · dnje .motlłwołć natyohmias:towego
IJprawdzenia· tego, jak 11!11 zagrało - uzupełnia P.
Lachmann. - Daje zatem możliwość automanipulacji. Przy montażu widowiska oboje motetny l)B•
nowa~ . nad matel'ią, kt6rl\ tworzymy.
obserwujemy dramat akW tral<cie spektaklu
' for ki, . dla której nadchodzący' czas oznacia kreti
':itariery. Monitory· przywołują wspom11ienia dawukazując różne po:y tej samej
' !.'lej świetności,
. · gwiazdy. To nic innego, jak lustra - innego czasu.
Teatr tradycyjny ani film takich możliwości nie
daj"1.
Wideo ze swej natury prowokuje i zobowiąt.U .
· do rozbicia r1.ry jednego aktora na cząstki - mówi P. L!!chmann. - Jest to szczególnie poetyckie
medium. Nasz spektakl to nie tylko opowieść o
kobiecie. aktorce przywołującej swoje teatr~ne
wspomnienia, ale to także opowieść o wspanio.fytn
medium, które kocha manipulację_.
- Znajdujecie się pamtwo w klopołlhveJ sY•
tuacji, nie posiadacie stałej siedziby. Skazanł Jesteście na rośclnność innych scen, rzadko s11ełnla
jacycb wasze oczekiwania. Niemniej '!lreuntowa. Ji~cie w rótnych miastach swoje spektakle, j11ki
był ich 11tlb!ór?
- .Jeżeli chodr.i o możliwości odbioru naszego \eatru. nie pomylimmy tSie - m6\\'.i ,T. Lnthe
~o nas ;- 11Publiczność, mimo ż.e przychodn
Widzoprzedzeniaml, to opuszcza nas bez nieb .
wie rozumieją, te fm więcej na scenie s"r:..ętu, tym
wleksza korzyść dla spektaklu. .Mamy świado·
mość że intrygujemy widzów. Obecnie soektakle
1!=ompromisowe~." Na~z
. , prez~ntujemy w wersji
teatr tak ' odmienny w swoim rodzaju, me mozc
istni~~ przy normalnej scenie. Potrze1'ny jest nam
własny lokal, który kojarzyłby się z naszą eksperymentalną · formą kontaktu z wldzem, w kt?rym •patatura miała\ly swoje stałe-. miejsce. gdzie
..
spełniony byłby wymóg kameralności.
- . - Łódzka. publiczność bedzie mogła zal'JOZ1':16 Il'!
z l)aństwa }:lropozyoją. :N i !3 1'aidzłernika. w
Rtt1tural!1ej,
,:ościnnej salce CP.nłrt1m Informacji
pr7;v ulicy Zamenhofa 113 Co zobaczymy?
!''1
,.,rezento'Wanv
· Akt-orke TT" spektakl
D;;;gi~h Spotkaniach Te1tru "Plastyki I Wit:ji •v
·
st!rClH:tnych
Katowicach, w ~erwcu tego roku.
dcczni1: zapraszamy. ·

IWONA
NlEMIEC-ADAMSKA
.

0
-

.
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mieni-a Estrady ople-kę orgB>n}za•
Jaz.z Clucyj.ną nad „Cotton
bem". Iwonę Kłamano: - "No~;e
rozPQCzynamy
sezon
wy
świadomością, że klub jest ś:ro„
dowisku rzeczywikle niezbed•nY
zaWiodać d,uże zaintereso11:anie
równo muzyków. iak i miłośni
ja.zzihaZrzeszamy
ja:imu.
ków
nów repre;ten~u..iących różne ge.
style i umiejętno~d.
neracje,
Swój akces zt;tłoo!ły właśtl!e kolejne 2 zesipoły. Aktywr:ii si.'\ m.
i..'l. sbudencl Akademii Muzyl'7.'leJ
i· - ostatnio - ucznk>wie PS\1
TI stovnia im. S. Monlu..'>zki 0bv tylim nie zahrakło pienledzv
Cotygodniowe,
działalność.
na
ooniedziałkowe sootkani.a sa niebiletowa111e, a kaida dżialaln-0ś~ .
'
jak · wiadomo, koszłmje".
Chwilkę na · rozmowę o zamiet
J>rógt'amcwO"'artttly.11:ii;o ·,;
r~en lich
nY~.h znal~~lj . człJ>nkowie .,Zi\lrz~- _
Andnej „Taon••
t1U "klubowe!!:il.
powiedział:
· Wojciechowski
mlesia<"u
w
„Pragniemy raz
znanego
takiego§
nas
do
ściągać
wała 10 bm. śV{_ój nowy sezon.
solistę lub- zesi:xil ·za:powledr.ie1!
Przys7lll, jak zwykle, fani, nie
:jut wizytę Jarosław Smletana I
zawiedli muzycy ••. Pierwsze „na.Janusa Munłak. W grudn~u lak
bijanie ryt.mu" należało do Ka"t>r?.ed rokiem. i>rzewidulemv 0rola Nlcu, kt6ry ze swa gruT>a
i>latek .iatr:TPWy. " Jeśli wvsterczv
instrumentallsdoświadczonych
łi,t.'lduszó'l'I'. podejmiemy też, b~·c
urozmal.cooą
przedstaw.ił
tów
moie, łatt0"-'11 ~u1i;ade nalatyli6tycznie wiązankę ttandar.
mhdszych„
dów: od nieśmiertelnego. nc>wo„'.\t:vJeny Ka~łmłcrczyk: I
Bagu"
orleańskiego · „'l'l«er
..Cotto!I· Jau
ś'!e, ie b.v \'\'alców
., n'hen The Saints Go Marchin
"talntolonv
Cluf;m" r.aiflteresuie
'In" po jazz-rockowa · pa1'afra~
przez Estradę tzw." Tele-B!m (0,..
fforshwi·nowskiej ,,Rhapsocly In
becn!e c?1.vba icd~·ny w P.,ltJCe).
Blue" {po wcześniejszych, udawipo~al!llj11c'.'I' 01?l11dać · film:'!
nych wystęipaeb z orkiestrą fił
na ek.ranie o WY'tl1il!re··h
deo."
harmonil, kt6re pamiętam. ma.
Rl-'1'"'!.
d!włęklem
11
m.
ł
na
'
!I
faktycZJile K. Nleze ten utwór
-programów
filmowych
Zar>!1$
•, w paleiich"). P.arę godzin tl'Wa·
janoowycb ma,my Sl>ot"v"":
ło po~m jam 11ess!on. ' sw:ngoCM:. wyglada to ciebw!e. A
wali m.ln. saksofoniści . Jacek
Z'l.tem. do nit.st~p;nego ~ot·kania.
MacleJ Pawłowski,
ł
Delong
w „Cotton Jaa. Clubie".
a
skrzypek Maciej Strzelczyk
znakomlt4.
utrzymujący
także
„oldboye" ·muzyczną formę
JANYST
JANUSZ
Atelt I Wo}ciechowskL
W tr!lkcie wteczoru 1>0pr06iłem
o kilka ełów apra~~ • ra-

„Meloma1DóW", ebecnie redaktora
i
„Ka!e;idosko.P'U"
na.czelnego
Archiwum
kustosu Pobkiego
Jazzu - Andrzeja „Idona" WoJ·
ciechowsjticgo; pianisty i popularyza1tora muzyki synkopowanej
- Witolda A:felta oraz saksofonisty - Jerzego Kazim.Ierczyka,
w grw:ini·u u'b. roku powołano
do życia P'rzY Estradzie· Łódz
kie-i (ul. Na·rutowicza 2B) „Cotton Jazz Club". Klu.b jaUJOWV. z
prawdziwego zd.a.rzenia, .
l'a niekc>mercyjl!la 1 w peoł'11
bo dostępna
demoltratyczna dla wsz1stkich, czynnie i bie-rpie
zai.nteresowanych jazz.owym graplacówka za.inauguroniem -

·.1

••

•

Wieczór w „Cotton Jazz Cl~hie!'
słucha4 wylącznl• & płyt I
dia., cze-kaj~ co najwyżej

l'a-

na

jMties gościnne występy ... ".
Tak na łamach „Odgłosów" 'Pi.,0b}"wate1
felietonie
sałem w
nieobecny" w roku 1979. Sytuac]'a muzykl synkopowanej w
naszym mieście nie przedstawiała się wówczas wesoło. Nie bvło
gdzie grać, ni~ było grlzie sluch"ć iuzu.
Teraz jest fui, na ~częścle, 'naczej. W od-r6żnieniu od Pani
Klasyki, kt6ra po przymusowym
opuszczeni.u gmachu filha:rmOlllii
przy ul. Narutowicza kontynuuje dokuczliwy żywot sublokatorski. szacowny Obywatel JaZ%.
po krótkim pobycie w klubie
PSJ (Piotrkowska 56, na pię
trze), doczekał się wreszcie lokalowej stabilizacji. Jak łuż na
naszych łamach lnformowali6mv,
d%iękl Inicjatywie dyrektora Es-.
trady, byłego perkusisty jazrowego - Januna Sikory; tręba
cza, nlegdył członka sławnych

•

'wrażeniom odniesionym · t>rzez kompozytora 1:1od. czas młodzieńcżej podr6ty do S!kocjl. Dzieło to ·
·'·' jest po mistrzowsku sugestywn.ym obrazem osobliwego . piękna ..szkockfoh wysp. Wszystkie n:te. ry. · ezęścl svmfonlł majll jednolity ~lancholiinv
. nastrój. , W interpretacji fiiharmonik6w łódzkich
. pod . bat.utit 'P'· Pawła Przytockiego została na-prawizja
wdę Interesująco przedstawiona estetyczna
'
jej kotnpo~ycjl.
Tr;zeba · zwróci~ uwagę na sugestywne rozplawe
·nowanle kontrastów dynamicznych utworu
· wszystkich jego czlerećh ógnhvat'h. Jeżeli chodzi o
naJto
agitato)
: część t>lerwstą (Allegro un 1'0CtJ
. barozłej wyraziście · ·brzmiały w jej przebiegu instrumenty dęte drewniane I alt6wkl W'Pf'Owadzaj11..,
ce temat · l>ierwnY. Odnloslem natomiast wrate- '
;nie.- ·ł.ż w' UU'Ple skrzyplee, grającvch . melodię o
" tęsknym charakterze, zdarzyło się kilka u1rtet'Ck
· 1nt~n.ąc.y}nych. Ciekawa pod wzieledem dźwiękowej
kolorystyki ~vła tet cze§6 druga - (~b~ol. Nalmnie
większe muzyezne wratenle 1Vywarło na
cmiekkie brzmienie- klarnetu.
W · ezęścl ' trzeciej - (Adsglol, zapewne najbar_ czu~ w rotowycb kadencjach utrzymanego w rvhnle krakowiaka tinałowego ronda. Młody artysta'·.. ,.dzie' ·mo~ła l>Odoba6 się soczyste I melancholijne
wykazał także w tym tragmencle s·woją ·· s"nę wł_..· ·: 'brzmienie ·smyczk6w. Wreszcie w finale - (Alle· itro · vivacl simo) · godnym szeiel{6lneJ uwagi bv)
specyficznego . stylu
talną I głębokie wyc'zucie
mistrzowsku
posępny, twardy temat, gra.ny PO
polskie} muzyki narodowej.
· ,)rzez wę.ltornle. Trudno było też nie zauwai:v~ suPo wysłuchaniu artystycznej kreacji 24-letnłe·
geśt.:vwnegó 'sposobu nrowadzenla z.esnołu ·przez
J?o amerykaó.sklego planisty można śmiało powie_dyryite}ita , kt6ry. pomagał muzykom w irozum!erldeć. że jest ona mhno młodego wieku w pełni
prezentowanych
iuż dojrzałą Indywidualnością muzyczn-., o .nai:itta- .. ; ;~~~eirtlencJI lnterJ>~~~!~~ch
· ,. P.rógr'a!JI ·wi~zÓ'll'U llOl!tał .d obrany w S'l)056b ~ewdę wielkiej przyszłości artystycznej. · :""·:: .•. · .
"mY#ań,Y · ~ł.. ·bardzo :lntelii?tnty. Miał na celu u~
Jeżelł łl,lYśllmy, () epoce romantyzmu w tnuz:ree,
.-~do\VO~!)~enle·.: sluchsczom,, ft trad.,.cja · rom•nt"c~"a
ltt6rycb
+o trudno zapomnle~ o takich dziełach
_,
J
...,
J
j
l!:om1>ozytorzy .,odmalowu·;ą" przy iiomocy dźwleków piękno przyrody t podziwiane prżet · slebl• · · .„ .,w .;tnu.tyee ~t· tywa, do dzll
·' · · · '" „. ·
"
1!:ralobrazy. Do grupy tego typu ·utwor'6"'' llateź1f
..
bez wątpienia dwie najbardzieł wartołćlawe 'ar- ·.-.' r.'"'~
~
tystycznle symtonłe r6wleśnika Chopina ·:- FeU•'·'
.;
~sa Mendelssohna - .,Włoska" I ,.Szkocka!' .. Wła.
~awlaneg<> ~ .-., „ ,.,, "''•·;'·' . .
sn}e ta ostatnia :zamknęła program
"'F ;. .- ,.,...,.·«·
wieczoru aymfonlcznego.
zawdzięcza
Swoje JIQWstanle Symfonia a-moll

Anie wspomniane dzieło łączy w sobie J)lnlastelc.
liryczno-poetycki z wirtuozowskim blaskiem. ·tir..: ·.
teresujące oraz godne zauważenia ·w: "łnterpretacjł ,
młodego ameryt•ńsklego artystY' jest·. to. że- r6w- ·. ·
nie pięknie potrafił zaznaczyć frag,menty o typowo·.-.
poetyckim I lłryciftym cbaraktęrze r.-· rozlewne :ł
spokojne prowadzenie linii melodycznej w drugiej ..
Romanza. Trzeba też zau~ażyć
części dzieła wyjątkowo bezbłędnie pod względem tecttnlcmym
brzmiące liryczne solo fagotu. Kevin· Kenner okazał się tei: świetnym w!rtu<nem. Dało się to "cid-

Romantyzm i wspólezesn~Sć '.
nT nawiązuje wyraźnie do tradycji romantyzmu
oraz im1>resjonizmu Zaprezentow11ne jako pierwszy punkt programu Adagietto !est utworem na
w
wskroś osobistym. Penderec-ki wykorzvstuje
nim przyC'iemnione I zamglone barwy brzmienia
o
chodzi
Jeśłl
orkiestry.
niektórvch instrumentów
•1slvszaną tego wiec-zoru lnterpretadę. to zapew"e trzeba zwrócić uwagę na świetnie uwvpuklofnne przez dyrygenta cieniowanie dynamiczne
«tr11mentów smyczkowych Godnym podkreślenia
je~t też znalromlte pod wzi::leriem brzmienia prowadzenie tematu l(ł6wnel(o w solowel 1>artil waltorni co rzadko zdarza ~ę w ltoncPrtowej pralrtyce polski<"h zes1>0łów symfonlrznvch.
wykónal
Mlody Amerykanin. Kevin Kenner
'ltQncert Fortep!anowv e-moll Fryderyka Chopina.
,JPieli chodzi o dwa choplnOw<>kle dzieła koncertowe na forteoian i orkiestre to łeb zna<'Zenie l
!)()pularność opiera się głównie na: bogat"twie I
faktułwlezości Inwencji melody<"znej, śwletn_ej
rze fortepianowej I oryginalnej harmonice. Wła-
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W GllUNNi"M OSRODKU KULTURY
BYCliLb'óiE, li bm., odb~la się lnaUg\U'aCJa

roku

kulturalnej 1988/ 1881 w woj.

d~lalalności

m 1ej•k1Ul łódzkim.

Tradycyjnym zwyczajem naJoardzlej wyrótniaj11c1
kultury uhonorowanl zostali wysoklml
Qdznaczenlamt państwowymi. Krzytem Kawalersktna
Orderu Odroqaenia Polski 11dekoro;wan• &0stalJ'1
Uonorata Chróścielewska, Danuta Chybowlc1, Zofia
Lltak, Ryuarda Matysik, Eltbleta Pawlicka, Barbara
Połomska, Aleksandra Trachlmowlcc l Danuta
.
Wł1>daraka.
W uroczysto§cl wzięli m.ln. uch:łal: wiceprezydent
Janusz Urbaniak I kierownik Wydzlalll
Łodzi Kul~ury KL PZPR - Stanisław D:l'J;bardl1.
ll!ę działacze

W RAMACH OBCHODOW 70-LEClA ODZYSKAl1ll4

.SIEPODLEGŁOSCI przez Polskę, w Tarnowi•
od.>lonięty został pomnik Wincentego Witosa.

w MUZEUM LUl)ELSKll\I w Lublinie, 12 bm„
otwai·ta została ciekawa okoUczn~clowa wyatawa pt.
„Jan Paweł U w medalierstwie" (z okazji X rocznjcy
·
pontyfikat.11).
WYBITNY SPECJALISTA s d2ledzj11y teoril Jlat&stwa
I prĄl'Wa - prot. dr Jeny Wróblew1ki' s UL -o
· otrzymał doktout honor!! causa hlB>Zpańskieco
.
Uaiwenytetu Kraju Basków.
tJroczystośc nadania tytułu, z udziałem prezydenta
prowincji Kraju Bask(!w, odbyła się w tej uczelni
pod.czas lnaugUracjt roku akademickleco 1988/1941.
ZlllA.!ilY DOBRZE czytelnikom a nuzycb łamów
autor rozchwytywanej, wciąż wznawianej „Matni" l
„Iiskarnacjl" - popularny Leonard. - otrsymal, s
o((aiJI. łS-Jecla LWP, nagrodę Uteraclą I 1top1).la
mlnl;.tra obrony narodowej.
Serdeczne gratulacje od zespołu „Odgłosów'/!
INSTYTUT EKONOMII l STATYSTYKI Ut.
organizuje w dniach ~0-21 patdzlernlka 1988 r.
(w gm11chu Wydziału Ekonomlczno-SOCjologicznego
przy ul. Rewolucji 1905 r. 39) VJ - Międzynarodowe
.
Seminarium nt. „Wielowymiarowa ,Analiza
Statystyc:ina - W AS '88''.
Seminarium poświęcone będzie metodologicznym
pro:tilemom wielowymiarowej analizy statystycznej.
Swo} udział w konferencji •apowledz!eli naukowr.?
>: Holandii, Finlandii, NRD, RFN. Wielkiej Brytanii,
ZSRR ąrnz polsklcb ośrodków lv\dnwczycb.
ODBYŁO SIĘ

PIERWSZE ZEBRANJE nowo

powstałego w DĄszym mieście Klubu Inteligencji
Katolickiej. Stawia on sobie 7.a cel propagowanie
'Ol'artoicl lntelektuatnycb orH spoleczn}'Ch,
wynikających z. nauki Kośctola katolickiego,

ROKU abudowano w Łodzi 29?5
plan budownictwa mieszkaniowego
został wykonany w naszym mlescie

~D POCZĄTH:U
m1e~z1rau. Roczny

zn t

mlesl.ęc-y.

u.it~uw,f,1• ~~li, P!i9cent.ac~1

.•

, t'. ;_, •• · , .

PRnESiiM. 'łJOi:>ZKif:J Etl><'ił;VZreLitd ' . .· · · .

~UESZKANI9WEJ

został

Jan'usz J'odldskt {lat 51)

a1>solwent Uniwersytetu Łódzkiego, Tnydzleścl lat
prlepracowal w · gospodarce mieszkaniowej. Był m.ln.
·
dyrektorem PGM ł.ódź·St6dmleścle.
Obok sportu, drugim jego zamiłowaniem jest
literatura dotycząca II :Rzeczypospolitej I U wojny
łwlatowej .
PRZY,DOMU KULTURY ŁOD:t-SRODllUESCIE
pierwszy w nas;r.ym mieście Fan-Club
muzyki powatneJ. Członkowie klubu zamlerzaj11 m.ln.
po~ysklwać coraz ezenso 1rono łodslan do odbioru
I
teJ formy m11zykl.
Przyklasnąć, zasluguj4ceJ na rozpropagowanie
'
inicjatywie.

11<>wstał

WE WROCŁAWIU ZAREJESTROWANO
TOWA.RZYSTWO PRZYJACIOŁ LWOWA, które na
zn>ladzie klubów mo:1e prowadzić działalno~ć w cal)•m
kraJ11.

CENTRUM KRAKOWA - po~ając od
br., •talo 1lę stteflł nczegóJneJ
óc.hrony•
Z rynku l ulic otoczonych Plantami wyprowadzono
pojazdy motorowe (po;a nlezbędnymi dla
funkcjonowania miasta).

1 października

!·P· "~ZTUKA POL!fltA" ma 'ut H

sobą

I

Jat

bardzo dynamiczne pi-ęclolecJe
Informacji o tblałalnoki Oddzlaha
Lodzk1ego, zaliczanego do najprętnleJszego w kraJu
'
uclzlelU dyrektor mgr Wiesław Lewandowski na
spotkaniu 1 przedstawlcielatnl llwl11zk6w l
•towarzysze!\ twórczych <pia.tycznych), 1 udziałem
prasy, radia l Tv, I! pażdz1ernlka br. w Klubie
Plastyków Dyrektor polnfQrmowal r6wnlet o nowych
'
niezwykle korzystnycb dla tw6rc6w 1asadacll
tMllczeń finansowyeh Ostra, momentami
kontrowersyjna dyskusja, która się wyWiązała po
wystąpieniu dyr. Wiesława Lewandowskiego dowodzi,
~e Wiele jeszcze problen16w drooowl;tcowych nie
pozwala artystom spokojnie pracowa<: bez obawy •
przyszłoś6' włam11 1 pol~klej sztuki. '
dt1ałalnoscl. Było to
fila p~zedslęblorstwa.

MUZEUM KlNE1'iAT0GRAFU W ŁODZI zaorasza
na 'l\"ystawę malarstwa Joanny Posłuszny (USA) dl)
'
Palmiarni w Parku :tródllska.
SZESCDZIESIĘCIOLEClE URODZIN Obchoclai
łódzki numizmatyk, blblloflł I kotekcjdner -

Stanisław

anany

Bulklewlcz.

W CZASIE WARSZTATOW 1.lTERACKICB
I J>L~NERU w Wiśniowej Górze, iorganlzowanych
przez Oddział łAdzkl RSTK, rozstrzygnięto &onkun
·
Lll:er,ackl Im. Anny Domll!łały ..Jakue.
W dziale poezJI I nagrod, uzyskała Marzena aeata
Guzowska (Gdańsk). U - Anna Zyęadłewlcz (t,ódt)
I dwie W na11rody jury przytnało• MaPClnowt
Stanisławowi Boguszewskiemu (Łódt) nru
Bronisławowi StaPiilskll!mu (Wrocław), Hł
wyróżnienia J)f"Zypadly: Marli szczęsnej (Lublin) I
·
Kazimierzowi Graczykowi (Łódt).
W dziale prozy .1 naitr<>dv nie J)l"ZVZnano. Dwłe n
na!łrody otrzymały - Marla1tna Snkół I A.lekMndra
Misztal (oble z Łodzi), dwie hl - stanl•ław
\\'otklewtcz (ł,ódf) oraz WIMła w Kottk:t (Sieradz).
Przvznano tet trzy wyr6::<nlenla: lanttlZflwł
Bartlewlaowl. Mleezysławowt Kllmecklerr, oru
Witoldowi Kowalskiemu (wszyscy 11 i.odr!).
POWSTA.JE 1,Centralny tatalOłf 1kradslonyeb t
zairlnlonycb dobr kultury". Będzie on rozsyłany d()
muzeów, ant;vkwartatów, salonów Desy" urzędów
'
"
celnych I Jedńostek MO.
Najwyższy czas I najwytsza pors, ·by PMtawte
te!IZ'cse Jedną tamę gra bletcom unlkatowyeb dzieł Ilf!
skarllfla narodowej ntuld.

Opra~ftwal:

JAK

•

.,,,

fiótJz: histon , WS

ela je

Trzej oficerowie w 'czarnych
i lśniących nie~pvzwoitą czystością wysokich
butach z życzliwym zainteresowaniem rozmawiali ze -;tojącym obok nich starszym męż
rękawiczkach

czyzną. Mężczyzna był więcej
niż słusznego wzrostu. trzymał
się prosto, niemal służbiście, a
na pokrytej gęstą siwizną gło
wie nosił okrągłą. granatową
czapkę z daszkiem. Nad daszkiem widniał
wykrojony z

sukna znak czerwonego krzyco wskazywał.o, że ' mQż
czyzna .jest lekarzem. Zainteresowanie oficerów wzbudziła
niewątpliwie
jego aparycj:i,
wyróżniająca go z tłumu sza, rvch postaci• z żól.tą gwiazdą,
które wypluł sznur towarowych wagonów. Kilka kroków
ohol<" stał młody mężczyzna w
takiej . samej lekarskiej czapce
i słuchał przez krótką chwilę
toczącej się żywo i swobodnie
rozmowy. Prowadzona była oczywiście po niemiecku,
przy
czym niemczyzna
cywila w
czapce z czerwonym krzyżem
ża,

wyróżniała
się
niezw~'l!dą
wprost wytwornością.

-

W Dorpacie,

mówi pan?
rangą z oficerów.
znakomity uniwersytet„.
powiedział

-

najwyższy
- To był

czterdzieści
stwierdził
dumą mężczyzna.

- Tak,
temu -

Patologię

-

osiem lat
z niejaką

wykładał,

- Swietnie
niemiecku

mówi pan

karskiej czapce

teraz dopiero
oficera szpiczawdzięcza pan

po

pochwalił
ten
najwyższy rangą.
(Stojący obok młody mężczyzna w lezauważył

w

ręku

rutę).

- Dużo
Niemcom.

Zgiełk wybuchł
teraz z taką siłą, jak gdyby
dyrygent

hałaśliwie

wypuszczając

odjeżdżała,

się, w

zdaje

tym czasie s'am wielki
powiedział c::cer.

Zanim jednak mężczyzna uodpowiedzi, z tyłu, gdzie
stał na rampie pociąg, doszedł
gwałtowny

w którym
rozróżnić
można było krzyki żołnierzy i
wściekłe ujadanie psów. Zgiełk
trwał właściwie cały czas. Falował - . to narastał, to zmniejszał się, w zależności od tego,
jak szybko i sprawnie ustawiała slę kolumna ludzi. Jeden z oficerów spojrzał z lekka zniecierpliwiony w kierunku rampy i jak _gdyby pod
wpływem tego spojrzenia hałas
w tym momencie ~ieco osłabL
zgiełk,

- W Dorpacie patologia shla niezwykle wysoko. Chyb;c
nigdzie w Niemczech nie sły~
szalo się tak . znakomitych wykładów z patologii. Szczególnie
choroby wewnętrzne„.
·
pańska spe- przerwał mu jeden z oficerów, który stał na.
lewo od tego z naj\vyższą ra:1-

A jaka jest

cjalność?

gą.

-

Choroby skóry„. Specjaliw chorobach skó-

zowałem się

Kolumna

była już

Na nas cŻas -

-

mojej grupy z obozu. Teraz mia-

•

zwrócił u-

wagę temu wyższemu
szar!.ą
stojący obok
i niecierpliwie
przestępujący z nogi
nogę,

koń

jak

·

na
przed biegiem, o~icer.

Tak, oczywiście - powieten najstarszy rangą, odwrócił się i podszedł szybko·
w, stronę uformowanej kolumny.
-

dział

Z pewnym

począł swoją
miesięcy
taką
samą
czynność.
Trzymając
zręcznie

szpicrutę między

kciukiem a
lekkim ruchem ręki w
czarnej, eleganckiej rękawicz
ce dzielił. kolumnę
na dwie
nierówne . części. Tę większą
kierował na lewo, mniejszą na prawo.
dłonią,

Jeden z
óficerów

pozostałych

zawołał

coś

dwóch
głośno,

pytającY,m

wzrokiem ~vskazu
na starszego mężczyznę w
cz:apce z czerwonym krzyżem.

jąc

-

Normalnie, normalnie! ten najwyższy ra"lgą
nie przerywając sw0jej
mechanicznie i, pr71yznać trzeba, niezbyt uważnie wykonywanej czynności.
odkrzyknął

Trzeci z oficerów, ten najmniej
rozmowny,
grzecznie
wskazał
staremu mężczyźq.ie
miejsce w kolumnie ciągnącej
już

długą

czarną

wstęgą

w

le\~ą stronę. Mężczyzna skłon'ł
się lekko i stanął
obok Jakiejś kobiety z dwojgiem dzieci. Wolnym krokiem ruszył w
kierunku S\Vego przeznacz'=!aia,
w stronę · łaźni, gdzie kurki,
podobnie jak ui_:>rzednio uś
miechy oficerów, były tyl.!<o
atrapami.

łam

Poznałam
się z poetą

i zaprzyjaźniłam
Icchakiem Kacenelsonem w „Vitel" v:e Francji w
roku 1943, gdzie zostałam zesła
na :z obozu w Besancon jako
obywatelka · brytyjska z Palestyny. Ojciec mój pochodził z
WarszaWy, matka z Niemiec. W
roku 1933 moja rodzina wyjechała z Niemiec hitlerowskich
do Anglii, · a potem do Paryża.
Nieco później (1936) \Vyemigrowałam w grupie młodzieży syjonistycznej do ówczesnej Palestyny. W roku 1939 przyjechałam do Paryża, aby odwiedzić rodzinę i tu zastała mnie
wojna.
Niemcy internowali obywateli krajów, które brały udział
w wojnie
przeciwko nim i
zamknęli ich w Besancon. Znalazłam się między nimi. Rodzice moi zostali zawleczeni do
rozmaitych obozów nazis.towskich, i w końcu zamordowani
w Oświęcimiu.
Uratował się
tylko brat.
Więzili mnie w Vitel
blisko
cztery lata. Mieszkałam w budynku, gdzie przeważnie znajdowali się jeńcy aryjscy.
Icchak Kacenelson przybył
tu w transporcie !Zydów z Polski.
Kiedy
zwolniono go· z
kwarantanny, zapytał, czy znajdują się w obozie jacyś Żydzi?
Skierowano go do mt).ie i mojego przyjaciela, · Ben-Cyjona
Chomskiego.
Trzymałam przy sobie . zawsze biblię, którą udało mi -ię
przewieźć do obozu. Niemcy oznaczyli ją stemplem „Gepruft~·
- sprawdzone._ (Księga ta, jak
i inne dokumenty z Vitel znajdują się obecnie w 'archiwum
Lohamej Hagetaot).
Po raz pierwszy
odwiedził
mnie Icchak Kacenelson w towarzystwie swego syna Cwi,
żony i dr Natana Eka, byłego
dyrektora żydowskiego · gim„:izjum w Łodzi, którego przywieziono razem z nimi. W cza1sje naszej rozmowy wspomniałam o Nechemie z biblii. Icchak
Kacenelson zwrócił uwagę, że ·.
mówię o tej postaci, jak o kimś
żyjącym wśród nas„; Jakaś kobieta napomknęła, że mężczyz
nom · wzbroniono
odwiedzać
blok kobiet. Icchak zaproponował, iebyśmy poszli do ogrodu.

o zamordowanym narodzie". Raz po raz odczytywał
mi napisane ·fragmeąty, a ja
ocierałam inu ł.zy i pot z twarz';/. Nieraz nalegałam, żeby

Wmieszało się

że

Pozwolono im za dnia wchodo obozu za specjalną
przepustką. - Wieczorem wracali do Beausite. Przekonywano
ich, że żadne
niebezpieczeń
stwo nie zagraża ich życiu. Ale
Żydzi polscy byli gorzko
doś
wiadczeni i nie wierzyli w te
uspokajania.
Zapanowała
wśród nich
rozpacz i panika.
Niektórzy popełniali samobójstwo, skakali z dachów, przecinali sobie żyły.

„Pieśń

przerwał pracę!, gdyż widziałam,

jest bliski omdlenia. Jednak
mógł przerwać, choć ból i
wysiłet dobijały go.
Strofy poematu „Do niebios"
przeczytał mi w ogrodzie, zaglądając
mi przenikliwie w
oczy. Czekał w napięciu i z bojaźnią mojej reakcji. WiedzLł,
że jestem nabożna, a wiersz był .
wielkim protestem wobec Boga.

nie

gestapo. Pewnej nocy wywlekli ich do ·budynku zwanego BeausHe, który stał poza obrębem obozu.
Tr:zyman<,> ich tam jakiś czas.
dzić

wypełnić swą

misję

r.rze-

wiezienia walizki z rękopis em
Icchaka Kacenelsona oraz tpry
chasydów. Jak prżemcść torę?
Niemcy nie mogli nie zauważyć
tak wielkiej paczki. Pośród rewidujących
nas był Niem: !C,
który pochodził z mojego miasta. Jego 11yn uczył się w tej samej klasie co mój brat, a nawet
odwiedzał nasz dom. Zwróciłam
sję do niego i wyjaśniłam, ż e
w paczce jest biblia i pragnę zabrać ją ze sobą do Palestyny.
W;i;cisnął pieczęć „sprawdzone"
na zapakowanej torze. Wyszłam na ze·wnątrz i odetchnęłam
z

znudzeniem rozrutynową, od sze-

Po studiach specjalizowasię w Berlinie i w Lipsku W Berlinie u.. - Hałas
ponownie pr:zerwał słowa męż
czyzny. Po chwili dopiero doNa. tym
kończymy
druk
fragmentów książki Arnolda
końĆzył: - .„w tamtejszej klinice
uniwersyteck~j.
Mam · Mostowfoza. „Żółta Gwiazda i
bardzo przyjemne wspomnieCzerwony Krzyż", która. niebania z tego okresu.
' wem ukaże się nakładem PIW.
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Foto: I<onrad Turowski

K.T.

i wyglądała w miarę porząd
nie.

A ten młodszy, w takiej samej lekarskiej czapce, pewny
- I oczywiście wenerycz- . swoich trzydziestu zaledwie lat,
nych? - zaśmiał się ten na
po zezwalającym geście oficelewo . - To przecież
zaw~zt
ra dołączył do kolumny suną
szło razem. prawda?
Ćej w prawą stronę.
- Ależ nie - przerwał mu
ten najwyższy rangą - dobry
Był siefpień 1944 roku i jedspecjalista skórnik wcale nie
na z ostatnich selekcji, jaką w
musiał zajmować się chorobaOświęcimiu
przeprowad-zał
mi wenerycznymi.
hauptsturmfilhrer Józef Mengele.
:..... Pan na p_ewno był dobrym lekarzem
powiedział
ten· z oficerów, który .dotychczas milczał - tyle lat praktyki.

-

opowiadania. pochodzi od redakcji.

ustawiona

ry.

łem

zgoła sensa.cyjneg~

regu

dzielił

.· -

tego

pozostawiwszy ' na
stacji puste wagony i ich niedawnych pasażerów.

pracy

rozmawiających

Tytuł

parę

Bauptstu~mfihrer

Zunge -

Przypomnijmy, ie Icchak Ka.celfelson url'dził się . w 1886 roku.
Jego utwory - dramat pt. „Odwrót" i poemat t>t. „TarsŻisz'',
ukazały ślę w tłumaczeniu na. język polski w latach
międzywojennych. W czasie okupacji przetiywał w getcie
warszawskim, a następnie w obozie w Vitel we Francji, skąd
przewieziony został do Oświęcimia, gdzie ~ginął w 1944 roku.

jakiejś
piekielnf!j ' orkiestry
wszystkim instrumentom nakazał granie forte.
Do szczekania psów, krzyków żołnierzy i
matek, nawołujących płaczące
dzieci, dołączyła jeszcze lokomo.t ywa, która rytmicznie i

ARNOLD MOSTOl\VrCZ

p~zy

Halina Blrenbaum, autorka' dwukrotnie wydanej nakładem
"Czytelnika" książki wspomnieniowej pt. „Nadzieja. . umiera.
ostatnia.", udostępniła. naszej redakcji tekst oparty na relacji
Rut Adler-Goldberg. Dotyczy on uratowania rękopis6w Icchaka.
Kacenelsona, a zw~szcu Jegit .,Pieśni o zamordowanym narodzie
żydowskim", wstrząsającego póematu o ginącym getcie. Według
informacji Autorki tak sz.czegółowy opis przygotowany na
I
podstawie udokumentowanej rela.iiJi bezpośredniej uczestniczki
akcji ratowania' tw6rczoścL w'ybltnego poety i dr~maturga.
:tydowskiego publikowany Jest po raz pierwsZ!', a i>rzedsta.wione
okoliczności nie były dotąd znane.

(9)

ulgą.

Nagle zjawił się Niemiec i
zawołał mnie. Kazał mi iść za
11im z walizką . Przekazałam torę
jeńcowi
żydowskiemu.
Wprowadzili mnie do pokoju,
N.iemka przeprowadziła rewizję
osobistą,
rozbierając mnie do
naga. żołnierze niemieccy przewracali wszystko w walizce,
przeszukiwali każdy drobiazg.
Zabrali rysunki, które malowałam w obozie. Rękopisu Icchaka Kacenelsona nie znależli.
Miałam okazję ponownie pożegnać się z Chomskim, Który
znajdował
się w pobliżu. Objęliśmy się i· ucałowali. Niemiec
podszedł

i

uderzył

mnie

kilkakrotnie w twarz.
Opanowała mnie szalona
chęć
zemsty. Jedynie myśl o tych,
którzy tu pozostają powstrzyNiemcy podejrzewali rówmez mała mnie; Kiedy już byłam
ogrodzeniem, dał mi
siebie i swego Boga, że w głę Ben-Cyjona Chomskiego, że ma poza
bi serca utożsamiam się z tym, fałszywe dokumenty i dołączy Chomski do zrozumienia wzroco napisał i czytał mi. Pomyś li go do Żydów wyprowadzo- kiem i ruchem rąk, że pomści
moje upokorżenie. I dotrzyr, tł
ny~h poza obręb obozu. Pewnelałam, że należy włączyć te strofy do biblii. Icchak wzdychał i go dnia wręczył mi Chomski słowa. Po wojnie przysłał mi
powtarzał z rozpaczą
w głosie: awoją przepustkę, abym mogła zdjęcie, na któzym sfotografo„O mój narodzie, o, narodzie pój~ć do Beausite i zobaczyć się wany był ten Niemiec w ·1iemój!". Odniosłam wrażenie, że z Icchakiem. Wartownili\ nie- woli z rękoma założonymi nad
on niesie na swych barkach miecki przy bramie zawołał na głową. Do dziś mam to zdjęcie.
mnie, czytając z przepustki:
cały ciężar naszego strasznego
W Konstantynopolu skontaklosu!
- Ben-Żyjon Chomski:
towałam się z Wanią
PomeNie pojął, że jest to imię męż rancem z Palestyny. OpowieIcchak Kacenelson pisał też
inne wiersze· w Vitel. Dopaso- czyzny i powiedział:
działam mu o transporcie ży
- Tak, tak, w porządku!
wywał słowa do znanych uludów polskich, z którymi wyPrzeszłam, choć mogło się to
bionych melodii. Spiewaliśmy je
słany został Icchak Kacenelson
razem. Utwory swe cenił po-· skończyć fatalnie.
z synem. Prosiłam, żeby dowieNie wiedzieliśmy, że to już dział się, co zrobili z tym transnad życie. Pragnął uratować je
dla świata. Po wspólnej nara- jest nasze ostatnie spotkanie: portem. Opowiedziałam Pomedzie z Chomskim, postanowiliśmy Wkrótce
wyprowadzili nocą rancowi o rękopisie Kacenelsowszystkich Żydów i posłali na na i o torze, które \Vywiozłam
włożyć rękopisy do butelek i
stracenie do Oświęcimia!
z Vitel.
zakopać je w ziemi. .
Na początku 1944 roku zawiaDostałam się do brytyjskiego
Ben-Cyjon Chomski został jedomiono mnie, że .znajduję się szcze
w Beausite.
Chasydzi obozu w Palestynie, Atlit. Judce
na liście transportu do Pales- przekazali mu torę, z prosbą
Helmanowi, członkowi jednego
tyny, na wymianę za Niemców. żebym przewiozła ją do Pales- z kibuców Hakibuc-Hemeuhad
Icchak s~ysząc to, zawołał:
tyny„. Ufali mi bardzo i polegali przekazałam rękopisy Kacenel- O, Rut, może to jest jedy- na mnie, choć na ogół nie sona („Pieśń o zamordowanym
na okazja uratowania moich u- wierzą kobietom. Polecili oddać narodzie", kilka innych wierszy i scenariusz,
napisant- w
torę rabinowi z Gur do jeszytworów?
Ale po chwili wycofał się, . botu „Sefat-Emet" w Jerozoli- Vitlu) oraz listy od poety do
Beria
Kaee1ielsona 1 Tabenmie. .
·
chwytając się rekoma za gło
kina, przywódców żydowskiego
wę, powiedzial
Ben-Cyjon Chomski wrócił ruchu robotniczego w Pales- ·J ak mogłem ośmie!ić się
zaproponować ci tak
niebez- do obozu. Nie był już tym sa- tynie. Przedstawicielowi partii
Agudat-Izrael Ben'...
pieczny czyn?! Przypłaciłabyś . mym człowiekiem. Milczał ca- religijnej
jaminowi Mincowi p.rzek~załam
łymi dniami. Nie mógł wydoLyć
to życiem 111
z siebie głosu. Ze mną działo torę od chasydów z Vitel... ByBen-:Cyjon wtrącił. się:
- Jak to! Ty Iccl:lakl1 m~ się to samo. Byłam oszołomfo ło to w roku 1944 - wojna w
na, zgnębiona. Otoczyła mnie Europie.
żesz tak wiele działać i twoW pierwszym wydaniu pism
pustka i ciemność. Życie strarzyć, aby przekazać
ludzkości
nasze straszne dzieje - a my ciło sens od chwili, gdy zabra- Icchaka Kacenelsona, które onie dołożymy do tego żadnych li mojego wielkiego przyjaciela publikowano w 1947 rokii zaIcchaka Kacenelsona i jego blis- znaczono, że przewiozłam ręko
wysiłków i starań?!
Również zdjęcie
Wzięłam moją biblię. Usiedliś
Postanowiliśmy,
że
Icchak kich,
których
· pokochałam .. pisy . z Vitel.
my na ławce i Icchak odczy- przepisze poemat na cienkiej Chwilami łu~iłam się, że mo- poety z synem zamieszczone w
książce pochodzi ode mnie. T{atał urywek z Ezechiela p wysubibule, żebym mogła przewieźć że zdarzy się cud i
zobaczę
cenelson podarował mi je na
szonych kościach. Czytał z go dó Palestyny. Wykopaliśmy ich jeszcze„.
nie.zwyltiym przejęciem, jak butelki,
wyjęliśmy
kartki i
- Ben-Cyjon Chomski dzia- pamiątkę wraz z dedykacją.
najżarliwszą modlitwę W;):'raża
Icchak zas~adł do przepisywania. łał w tajnej komórce oporu anPo wojnie
Miriam Nowitz
jącą nasze rozpaczliwe nadzieje!
Wszystko należało utrzymać w ' tyhitlerowskiego. Zorganizował przywiozła butelki z orygina-·
Postanowiłam
przenieść się
tajemnicy, gdyż groziła nam ka- wraz z towarzyszami zerwanie łem poematu.
Być może dodo bloku, gdzie znajdowali się ra śmierci, gdyby -Niemcy do- mostu. . Myślałam,
wiedziała się o miejscu · ich uże może
Żydzi. Był to stary, zaniedbany
wiedzieli się o pisaniu wierszy
krycia od Natana Eka. Midzięki temu transport Icchaka
budynek. Ludzie ostrzegali mnie, w obozie i planie przeszmuglo- zatrzy_ma się i -wróci" do 'obo- riam przez ·pewien czas mieszże jest tam niewyiodnie i niewania ich na wolność. Dopuś zu.
J<;ała ze mną w „Grand Hotelu"
w Vitel.
bezpiecznie. Alę chciałam być ciliśmy do sekretu pewnego
wśród współrodaków. ZwróciŻyda z obozu. Zwinięte w ruW ' późąiejszych wydani-ach
Ben-Cyjon Chomski zdobył
łam się z tym do komendanta
lonilł kartki . bibuły
zamierza- . aparat radiowy. Cieszyliśmy się pism Kacenelsona pominięto t~
obozu, Landhauzera. Niemiec liśmy wsuńąć do rączki mo- · z możliwości słuchania wiado- wszystkie fakty.
.
ten był katolikiem i nie tak jej walizki. Nathman Gold- mości ze świata. Niemcy dozły, · jak jego koledzy. Zgodził
sztejn uczynił to z niezwykłą wiedz.ieli się o tym. Zaczęli szu- 15.03.1988 r .
się wypełnić moją prośbę.
zręcznością. Butelki z oryginakać. Kiedy zbliżali się do terePrzeniÓsłam się do budynku
Spisała i
P,!zetłumaczyła z ·
łem poematu zakopaliśmy ~onu, w którym mieszkał Chomdawnego hotelu „Providence"
nownie.
.
ski, wzięłam aparat do siebie. hebrajskiego
6
w którym umieszczono ŻydóW 2
Przyszedł
moment wymiany Akurat dzielono paczki z CzerPolski. Vitel było ·przed wojną · Żydów polsltich, a wśród nich wonego Krzyża. Wepchnęłam
miejscowością kuracyjną,
peł
Icchaka .z synem. l'{iemcy, odbiornik do pustego pudła po
ną hoteli. Budynek przeznaezosprawdzili ich dokumenty, ale paczce, związałam sznurem i
ny dla żydów zwał się „Grand okazało się, że nie są. w ·- - poszłam z tym na komendanturę
Hotel", a w dawnym })otelu rządku. Kraje, do których mie- niby wyjaśnić coś. Tymczasem HALINA BIRENBAUM
„Kontynental" trzymano zakon- li zosta,ć wysłani, oświadczyły, przeszukali mój pokój i niczenice.
że nte są ich · obywatelami. Zhago nie znaleźli. Chomski przySpotykałam
się z Icchakiem
czyło . to, że przybyli na dokupatrywał się temu zdrętwiały z
Kacenelsonem codziennie. Sie- · mentach sfałszorwa~ych. Sprawa napięcia i grozy.
działam przy nim,
gdy pisał przybrała zastraszający obrót.
Nadszedł
dzień - zwolnienia
Myślał, że będę sprzeciwiać się
Byłam zaszokowana siłą wyrazu
tego utworu. · Opanowało mnie
poczucie potęgi i wieczności. Nie
ośmielałam się przyznać wobec

•
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polityczny" - nowa książka Andrzeja Brychta

an Duch powlókł się do domu z
: oszczerczymi wycinkami w kieszeTu illespodzianka: gospodyni
ni.
podała mu grubą kopertę od JerzeDuch rozerwał ją
go Giedroycia.
niecierpliwie, jakby spodziewał się,
nowiutkich 'franków.
tam plik
że znajdzie
Niestety - ku swemu zdziwieniu zobaczył te
same wycinki, które otrzymał od Merły! Ale
nie tylk9. Były także kopie kserok.sowe listów
-anonimów, które ostatnio napływały w dużych
ilościach do redakcji „Kultury".
„Uważam za sluszne, by Pan byl zorientosię wokól" Pana osoby dzieje, Otrzymuję też telefony i listy z groźbami, że je~h
będę Pana drukowal, to czytelnicy zerwq pre-

wany, co

numeratę" -

pisał Giedroyć.

·

Spojrzał na mnie spÓd oka, żeby się upewnić,
czy nie zasypiam, czy rozumiem. Owszem, rozumiałem, chociaż nie wiedziałem, w jakim celu mi tp czyta.

- Sluchai dale; - powiedział
mial obraz mentalny tego kraju.

0

„Kiedy

Wracajmy do Ducha. Następnego dnia ran.:>
do niego - mieszkał już prywatnie
otwierało
na ma11sardzie, gdzie zamiast okna
się po·prostu kijem kawałek dachu - I miał"m
okazję przeczytać ten gnój, który spadł na jego
sposób.
w ten
łeb, jeżeli można powiedzieć
z rewolwerowcem nieNailepszy był numer
gdzie przedstawiono
mh„.:.dm „Der Spiegel",
Ducha jako tchórza, kurwiarza, agenta Miecz ·sława Moczara;- ~ułkownika Urzędu Bezpieczeń
stwa, szpiega i w ogóle kompletne zero moralne i fizyczne, nie wiadomo po co turlające s1~
To wszystko okraszo11e
po ziemskim padole.
zdjęciem Jana pucha, odbierającego jakąś nagrodę za jakiś tomik poezji.

człowiek

przestrzeń

-

będziesz

Rozumtesz, czy mam

przeczytać jeszcze

raz?

„Wzbudzenia kolektJWDe"

wpadłem

eraz, w Warszawie, blisko dwadzleści11
lat później, śmiejemy się obaj z Duchem
tamtych oszczerstw i
na wspomnienie
\Vy,myślań. Ale' wtedy to było groźne to mogło
nas po~bawić azvlu - i o to właśnie autorom
tych gówien chodzi1o.

T

- Powiedz, stary, naprawdę n°ie znaleA Moczara? - pvta mnie Duch.

- Znałem go tak samo, jak ty - odpowiadam, ni e mile - dotknięty niewiarą w prawdnwość moich oświadczeń, składanych wówczas w
Belgii.
Zastanawia mnie, jak dlugo w ludziach poi pomówienia. Ba,
wiara w plotki
kutuje
wzmacnia się i powiększa z upływem lat! Że
by zrobić Duchowi na złość, mówię:
A tv nie masz co się wstydzić. Widziałem
z Moczarem w Spatifie warszawskim w
Ale nikomu
c":>:erwcu c;ze$ćd:dl'siątego ósmego.
nie po\ •iPdziatem. przecież wiesz.
-

c!ę

Duch wytrzeszcza na mnie białe
ci oczv.
-

Y-

wści~k'"'~

Bo ci przypierdolę 1

- · Kiedy brak argumentów, dochodzi
przemoc - powiadam obojętnie.

do

głosu

Duch w końcu uspokaja się, pyta o dziennikarza, nazwiskiem Jerzy ,Urban.
- Ten, co napisal o tobie w „Polityce" fe1i0ton. pod h1!ulPm: .. Kryminał z trupem 'łtl
tora'', zrtraz pn twoim toyjeździe. Zapomnialeś'
Oczywiście, że

-

mją

Tak. Ale własnym szaleństwem, nie chespod ciemnej gwiazdy.

Teraz sobie gadamy, jak dwóch emerytów,
spokój w nas, bezpieczeństwo, kelner próbuJe
nas zrobić na tny tysiące; pui.1;y śmiech. Fajne
jest życie, gdy się jest turystą we własnym
kraju„. wlasnym? No, w tym, w którym się
człek urodził. I którego językiem gada.
- Ale pomyśl, Janek - powiadam - załóż
my, że musisz tu zjrć, i a.potykać tych samych
piesków, którzy na ciebie skakali I szczekali„
czytać nowe bzdury, które na twój temat będą
kon·
wypisywać... Biegać po wydawnictwach,
ferować z urzędnikami w sprawach na}pro;.tszych, wspinać się na wielką górę niemożnos
c1, czekać trzy lata na druk książki, recenzję
jakiegoś chłopaczka, który znll świat z telewi·
zji uważać za sukces, opinię jakiejś siusluma.1tki za nobilitację literacką„„ powiedz, jak byś
Czy nie chciałbyś wylecieć
się wtedy czul?
nawet mając sześćdzies!~t
stąd jak z procy,
lat? ·
- Nawet jakbym miał 1to. Zatoue, to kai·
dym momencte. Z trumny bym się urwał, r:.
l
trumną na plecach posunqlbym na Zachód.
to nie do Eurow, bracie. Europa Co takie 1amo
barac'hlo; ;ak to tuta;. Europa to imierć. Ja
Przestrzeń
już nie mogę żyć bez PTzestrzeni.
to życie. Sluchaj, kiedy sobie ttprz11tamniam, !e
kt6rt1 ma dziestęć
jestem obywatelem kraju,
milionów kilometrów · kwadrotowych f'OWierz·
cltni, to czuję w plucaeh C%t/SftJ tlen.„

Ale mnie nie o
Mam to samo wrażenie.
tylko o a,tmosferę między
geografię chodzi,
ludźmi: To atmosfera jest ciasna, ·jest duszna,
To ludzkie myśli, ludzka wyobratnla tutaj jest
duszna. To mi przeszkadza, a nie bieda mate·
rialna. z taką biedą można sobie dać radę, ale
ze stanem umysłowego na wpół uduszeńia nie
można sobie dać. rady.
-

Janek pokiwał głową,
marynarki cienką, wąską
-

Patrz, co kupilem

księgarni: „$cieżki

wyciągnął

z kieszeni

książeczkę.

kilka godztn temu w

Jogi", ta.kie mele kompe1i·
diuni wiedzy o styla.eh 3ogi, zełn'ane przez Ma·

Ale ml Duch
zapomnia?em .
Istótnie, ten dziennikarz napisał
tak~ felieton, pod takim właśnie tytułem. Tvm
trupem miałem być ja. Ale tyję. I nawet nie
chcę zawiadamiać o tym Jerzego Urbana, bo
nie warto: n'e mam czvm się pochwalić, ni!!
napi-;ałem t vch słusznych książek, których napisania Urban s i ę spodziewał. Wyraźnie prz~
powieclzial, że wrócę do kraju i napiszę „słu
swe" książki. Gdyby wszy~tkie przepowiednie
Jerl11go Url:>ana się sprawdzały, mielibyśmy papier toaletowy.

rię Grodecką. Wiesz, że studiowalem Hindusów
przez cale I.a.ta, że. nawet zaczqlem tltttn4CZ1/Ć
„The Awakening of Intelligence" Krl.shnamurdo b-ranta na
ti'ego, zre8ztą ;edynego faceta
Uturgicznej,
serio, bez calej tej abrakadabry
ł różnych forrozpanoszonej w ;adze, zenie
mach buddyzmu. tVidzę, że mlodzi ludzie do·
słownie porywają z ladt1 tę ksiqfeczkę, więc jq
kupilem. Om1 szuka.ją drogi, jakiejś furtki do
tego calego balag(,lnu psychicznego, dla.wiącego
normalne życie w tym kraju. Dob-rze, że im tu
takie furtki otwierają, oczyw!;ete to tylko !Ila
wybranych, ale dobrze. Sluch4j, co t4 kobtetll
·
pisze:

pełnym zrozumlenia
kłopoty. Ale gdyby
pożył jakieś dwadzieścia lat dłu

„Każdy z nas tworzy kształty myślowe i rzu·
tuje je w otaczającą atmosferę. Jednocześnie
myśli cudze o podobnym
przyciąga do siebie
jak jego własne charakterze i zabarwieniu. W
ten sposób zasila zasoby własnej energii men·
Ale
talnej i potęguje silę jej oddziaływania.
czy przyciągnie i przyswoi energie pozytywne
czy negatywne, pomagające czy przeszkadza~ą
ce w dalszym rozwoju, to już zależy od jakoś
ci i zabarwienia jego własnych myśli. Jeżelł
będą one dob :e, szlachetne, twórcze, przywoła-

przypomniał.

Tak, łatwo
pt·zypummać

z uśmiechem
sobie dawne

.Józef Stalin
żej„. i wpaść w
felietonisty.„

ręce

jakiegoś

sfrustrowanego

- A pamiętasz nygusa, którego
bii>ql calą polską prasę, ?akiegoś
innego wsiaha„. Wiesz. ten, co to
błleś „znaną tłumaczkę w domu

czej" ..-

artykulik ...
Walatka, czy
pisal, że po-

pracy twór•
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Go ahead, you fucking bastard pod nosem.

-

I szalona.•

prze-

~ląłem

.

- „Zja wisko to może niezmierrue ograniczać
reagowania indywidualnego, odmozliwość
cechy, zdolności i talenty,
kszt.alcać wr.>dzon('
zmieniać linię osobistego rot.woju. Niezdolnt>ść
akceptowania nowych pozytywnych idei i propozycji, trafnej oceny odkrywczych pomysłów,
negowanie każdej koriyst.nej nawet zmiany
wynika z zagęszczenia tej. zbiorowej atmoifery
psyclli.C2.11ej, w której się przebywa. Jeżeli zbiorowe kształty myślowe, zwane również „wzbuduniami kolektywnymi", są wytworem myśli
mściwych i nienawistnych, to
gwałtC1Wnych,
sile,
wyzwalają energię destruktywną o takiej
że„.''

Ja się czuję w
w basenie wy·
peln.Jooym kwasem solnym. PrU!z pół 1·oku me
usłysz.alem od nikogo żadnej dobrej opinii o
kimkolwiek. Zmasowr.ny kwas, żółć. niechęć.~
-

Pasuje -

powiedziałem. pływał

tym kraju tak, jakbym

- „bunty, psychozy zbi-Orowe - kontynuował
Duch. - Powstaje wtedy coś w rodzaju zbioroweg-0 opętania, które wciąga we wspólny prąd
ludzi skądinąd nieskłonnych do okrucieństwa i
przemocy. Uczestniczenie we wszelkich zbioro·
wościach zamkniętych, gettach, enklawach, ko-lektywach, choćby nawet budowanych na naj·
azlachetniejszych. 7.ałożeniach ma w rezultacie
fatalny wpływ na rozwój jednostek: pozbawia
własnego sądu, niewoli umysł, wypae:ta sposób
postępowania, p()woduje stan psychiczny, który
ubezwłasnowolnieniem osobomożna nazwać
wości.'' ·
- Pewnie wydała to Jak.U nlelegaLna oficyna - rzekłem - bo to brzmi bardzo pn.eciw
partii.~

- „Uczestniczenie w kolektywach, nawet budowanych na najszlachetniejszych załoł.eniach„."
oclnosi aic to clo każdej
- powtórzy! Duch "możliwe; grupy, do Koł&JZG te:. A toydtin. ;ut
calkiem „legalnie", Jeżeli pojęcie legalnolct da
się w ogóle zastoaować do spraw mt1llowt1ch
cz11 wydawniczych: przez lnistvtu.t W1fdawniczu
Związków Zawodowych, i to t·· nakładzie dwadzieścia pięć tysięcy egzemplarzy. Dob-r4 robota.

Znakomita. Niech ludzie wre57.eie zaczną
na . siebie, jaik na coś . ważnego, dla
nich samych przede wszystkim, należy skończyć
z. mental.nOścią k~tu, fea.-mentującego pod
własnym ciężarem w ciemn>'M silosie.
-

patrzeć

an Duch mieszkał w dzielnicy St. Gilles,
przy rue .de .la Croix de Pierre 32. Led. wie tam się \Vpl'OIV'adzili, Georgia postanowiła pracować. Nie chciała spędzać dni bezczynnie w towarzys!wie męta. Chciała ,mieć
własne pieniądze, posyłać paczki do rodziny.
Duch zastanawiał
Obserwując jej krzątaninę,
się, jak wielka próżność tkwi w ludziach-, dokonując pozornie dobrych uczynków. Posyła
nie paczek do rodziny w Polsce - chwalebna
rzecy;. Ale ·chodziło przecież o to, i wyłącznie
o to, żeby pokazać, że ~rgię stać na posyła·
. nif: ~h paczek. Jej rodzina była zamożna':
ojciec był dyrektorem dużej fabryki, mieli do·
bre m.iesikanie, nowy samochód, co roku jeź
dtili za granicę, nawet I po dwa razy, poniewat
byli za.pa' ..mym.i wędrowcami. J oto tutaj, z
tych nędznych groszy, z zapomogi otrzymywanej od Merły, .a zapomogi od urzędn dzielnico- weg-0 dla bezrobotnych - ona komponuje dwu·
dziestokilogramowe paczki, wypełniane czym.ł
:tupelnle idiotycmym: wspaniałe, kolorowe butle
pianki do kąpieli, IZ&JDPODJ' o etrzX>l:ycznych na-

J

- Jesteś glu.pi - odpowiadała. - My sobie
damy tu radę, bo jesteśmy na Zachodzie. Oni
s i ę tam zamartwiają o nas, i g'dyby wiedzieli,
w jakiej norze mieszkamy, to by po proatu.
nie u.wierzyli... Jnk dostar~.t takq paczkę, to
sobie pomyślą, że dajemy sobie radę, że żyje
my w raju .. A co, może jest inaczej?

- Pros;ję bardzo, posyla; im, co chcesz, ale
nie bierz do tego celu moich pi~niędzy.
To nasze wspólne

w

pewien
pozostaje w magnetycznym z nim kontakcie,
ale zasila w ten sposób i powiększa dobrą , !ul>
zbiorowe
Takie duże
złą silę kolektywną.
kształty myślowe mają ogromny wpływ na spow jednej rodzinie,
sób · myślenia na przvkład
prowincji, na.rodzie czy w jednej religii. Decydują one o wspólnych opiniach,' sympatiach,
antypatiach, określają identyczne sposoby odczuwania. i reagowania na pewne sprawv I zagadnienia. Tak właśnie tworzą się „ogólne. opinie", przesądy, uprzedzenia, „niezłomne prz~
konania", których nie sposób zmienić ani Zlł
czy
kwestionować argumentami racjonalnymi
mechanizm ich kształtowan;a
moralnymi, bo
się jest pozaracjonalnv i pozamoralny: Ludzie
Pozostający t>od wplywem atmosfery wypełni„widlą
nej zbiorow:vmi kształtami myślowymi
barwiP.
o pewnej
'"~?:vstko .iak przeź szkło
przekonarila są stale umacnione
WłaS11e ich
podobnymi wibracjami, przychodzącymi z zewnątrz, i z kolei same zas-l!ają atmosferę· zbiorowych myśloks:>;tałt6w".

<-

ta pianka niczemu • nie sluźy. Od picia kakao ·
dostaje 1ię za.tw~rdzenia, od czekolady też, ii
kawy żaden czbwiek nte powirun pić, pooieważ jest bardzo szkodliwa. Wysylasz im sama
olupstwa i trucizny, 4 nam tutaj brakuje na
podstawowe potrzeby„.

-

otaczającą go
kształt myślowy, to nie tylko

rzutuje

zwach, czekolada w btckach, pusZki kawy ·1 ka·
kao„.
- Po co im tó wszystko? - tłumaczył jej
Duch-. _... I tak kąpią aię raz rb tydzieii.,

ją takle nesze energii pokrewnych, ie sam bę
dzie się dziwił. skąd .bierze się w nim tyle siły
i dobrych
do wykonywania twórczych zadań
czynów, przewyższających znacznie zasoby jego
własnych możliwości. W podobny sposób zosta·
ją przyciągnięte myśli złośliwe, podłe, destruktywne, popyehające niekiedy ludzi do wystl!'Pków, na które sam! by .się nie zdobyli".

Przypominam sobie, owszem. Dawał
tragicznie Zrtylrłego Marka Hłaski, te
to niby emigracja stal'll się przyczyną śmierci
pisarza. Podczas gdy wszyscy w Polsce wiedzieli, że Hłasko błagał o prawo t><>Wt'Otu, aGomułka osobiście nie wyrażał zgody. Ciekawe,
co taki Gomułka miał do Hłaski, jaka relacja
między przywódcą partii politycznej a popu·
larnym pisarzem? To były czasy, kiedy pisarze,
zagrażali władzy„.
władców,
w mniemaniu
po
Gomułka
Stalin mordował piśmiennych,
prostu jednego głupka nie wpuścił do rzqd7.o·
nego przez siebie kraju. I ten głupek, Marek, zaposzedł na
miast zawziąć się i przetrzymać,
Je·
słabość, proszki I wódl<a, przedawkował...
władcy,
,.moralnie czystego"
d n zero dla
Wstyd o tvm dzisiaj mówić, wiesz, Janek, to
wszystko śmierdzi jakąś ciasną zagrodą, spę.taną
strachem przez pijanego sołtysa.
-.

przykład

„Neue
Wycinki artykułów z „Le Monde",
„Het Volk",
belgijskiego
Zurcher Zeitung"
też
- Tamten pies - powiedział Duch i „Il Tempo·',
włoskich „Corrillre della Sera"
dal ci przepowiednię: „Marek Hłasko zmarł 'V
a także „La Libre Belgique" i kilku innych
Czyżby się Andr:tc}
niesławie na emigracji.
gazet europejskich utrzymane były w tonie inBrycht niczego nie nauc.,eył?".
formującym, raczej przychylnym, „Not() scrittore Polacco chtede azilo in Belgio" - znany ·
Roześmiałem się, rzeczywiście, coś takiego opisarz polski "prosi o azyl w Belgii - albo, jak
biegło polskie gazety, nawet przez pewien czas
w gazecie z Zurychu: ,,Schrifstelle't' und Cenprzysłane pr.z.e;z • Jerzego
trzymałem wycinki,
zur", znaczy: · „pisarz a cenzura". Nic specjaldo kibl.i.
potem wyrzuciłem to
Giedroycia,
nego. Ale już spory artykuł w „Sueddeutsche
"Miahkij 1iamiok" tego pieska, że niby przepaZeitung'' utrzymany w napastliwym, pełnym
dnę, albo ktoś mnie załatwi. Ach, ty mały nęjakaś kreatura, podpisująca ·
nienawiści tonie:
. dzarzu, gdziekolwiek jesteś, niech los cię ma w
w tekście zatytułowa
się Pampuch-Bronska,
opie.ce.„
nym ,,Das Ende eine Ka.riere?" („Koniec pewnej kariery?"), zarzuca Duchowi nieuczciwość
- Ciekawe - powiada Duch - jak pisalby
dziennikarską i szereg innych grzechów, z któMarek Hlasko, gdyby dożył do pięćdziesiątki, i
rych główny, jak można się domyślać, był ten,
dalej. że mial talent, to fakt, i to chwilami
· że Duch takim, jak ta Pampuch, nie chciał liduży. że byl dzieckiem, naśladującym pisarzy,
zać dupy.
to też fak,-t. Ale gdyby dojrzal?
I
Ciekawe, że ta sama kreatura, w tym· samym · •
Dojrzałby, gdyby przestał pić, Ktoś, kto
z
dzienniku, pisała także o mnie, mieszając
pije, nie dojrzeje nigdy. Dojrzałość jest trzeź
blofem mój „Raport z Monachium", a stawiawa.
jąc mi za przykład szlachetnego obiektywizmu
utwór zatytułowany „Raport z Hamburga", pióra Wiesława Górnickiego, skądinąd bardzo doNie miałem okazji przebrego dziennikarza.
czytać tej książki, ale wierzę, że jest lepsza
niż moja, ponieważ podobała się pani Pampuch i jej południowoniemieckim przyjaciołom.
'

(f5)

pieniądze.

Dlatego mam prawo

t ja o nich decydo--

wać.

zdenerwowała

Doskonale/ -

- się, -

Ocl

tej pory to, co dostajemy, będziemy azielili na
polowę, i każdy rządzi się $am.
to, co zarobię na ·boku, należy

A opról::z tego
tylko do mnie.

zarabiać nie tylko na boku,
powiedział o111 wspak zastanawiając się jednocześnie,

- Możesz sobie
ale i na wznak i

bojętnie Duch,
czy nie dałoby się
szkania i odczepić
wej idiotki.

wynająć gdzieś
się bez zwłoki

osobno mieod uporczy-

łatwość w
eorgia posiadała niebywał \
. nawiąZY'''aniu kontaktów ż ludźmi. Zaczęły się pojawiać na poddaszu jakieś
gruba kobieta, kalecząca
prz~dziwne figury:
Język . polski, o dźwięcznym imieniu Eljana,
mieszkająca w ::2elgii od .: Nudziestu lat, potem
Jakaś Marokanka, której mąż posiadał warsztat, wykonujący cementowe schody, potem
jakiś trener konnej jazdy.„ Georgia szyła koznak fhmawy
bietom sukienki, projektowaL
dla producenta schodów, rozważała wejście do
spól:k.i z koniarzem i otwarcie sklepu z siodła
mi i uprzężą.„ W końcu d:itarła do jakiegoś
starozakonnego, pochodzącego z Polski, nazwiskiem Wei1ffiann 1 została jego opiekunką. Sta·
ruszek miał już ponad osiemdziesiąt lat, żona
umarła o dziesięć lat wcześniej, bardzo eleganckie mieszkanie w dobrej dzielnicy było zapuszczone, petne papierzysk i kurzu. Ge(}rg1a
gotowała obiady, sprzątała, wysłuchiwała opowieści starego człowieka, powiedziała mu także
o sobie, że maluje i że ma męża poetę. Weiz·
mann ucieszył aię bardzo, zaprosił kb oboje do
iiebie na · po.ważnit, jak powiedział, rozmowę.

G

Chodziło o to, że miał stosy materiałów, dokumentujących los r wnej grupy żydowskiej
podt:zas okupacji, miał także swoje na gorąco
sp:sywane pamiętniki. Ale to wszystko było po-

tysiące kartek i stosy
mieszane, rozrzucone,
brulionów, listów, dokumentów.„ Weizmann nie
miał już siły do tego bałaganu się dobrać. Od
dawna już myśl ', żeby kogoś zatrudnić przy
porządkowaniu· archiwum, ale problem polegał
na tym, że większość materiałów była w języ
ku polskim, a w Belgii trudno było znaleźć
Polaka o ocloowiednich zdolnościach. Teraz, na
wiadomość, że Duch wydał kilka ksląże~, oraz
był redaktorem w gazetach; Weizmanin pawie- ,

I

dział:

- O, to wlaśr,:e czlowiek, jakiego. mi trzeba!
Pan mt to wszystko uloży, posegreguje... al11
to nie wszystko. Trzeba z ty~h rzeczy ułożyć
książkę i wydać. I po polsku, i w innych ję·
zykach. Sam pan zobaczy, jakie to są cieka.we
rzeczy...

Duch zapalił się do projektu.
szcze sprawa wynag~enia.

Pozostawała

je-

- Niech &tę pan teraz nad. 1t1m r.łie zastana•
dobrą herbatę,
wia - powiedział Duch, pij
którą zaparzyła Georgia i jedząc kruche ciaponieważ
steczka, też przez n!ą upieczone,
Welzmann nie lubił „kupnego" pożywienia. Najpierw zorientuję się, ile '/}Tacy to będzie
wymagalo, zobaczę, . czy sq możliu.ości, żeby
powstała

ksiqżka,

hon01'arium. Nie
panc.

i dopiero om6wimy spraw11
będę

dużo,

żądal

zapewniam
I

- Mnie nie chodzi o pieniądze - powiedział
Weizmainn - bo ;a pieniąd 7~ , mam. Mnie cho·
dzi o pieczolowitq '/}Tacę t pojęcie, Pan jest zawodowym pi$arzem, par.t zna. polski, czego wię
cej
cel.

mogę .łądać?

Za kilka

miesięcy osiągniemy

Duch umówił !dę z Weizmannem za kilka
dni, ponieważ staruszek wyjeżdża, do Antwerpii. Ge<.rgia była 'umt"" z· siebie, że załatwiła
taką dobrą pracę niedobremu Duchowi, a' Duch
wyobrażał sobie efekty tej pracy, coś w rodzaju nowego „Dziennika Anny Frank". Sądząc po
ilości papierzysk w kilku pokojach Weizmanna,
można by wykroić mocną rzecz."
Weizmann wrócił 1 wezwał do 5iebie Geortelefonicznie, o dzień wcześniej, niż byli
umówieni. Po· godzinie Georgia wróciła, przy·

gię

ipiębiona.

-

Co

staruszek
-

zapytał
1ię atalo'! zachorował.

On nie chce

ruu

Duch, pewien, :l:e

już widzieć -

powie-

Ktoś mu w Antwerpii powiedzial,
działa. te jesteś antysemitą i żyd'>żercą. Kazal mi też
oddać ten aweterek, który mi dal... . Sam nalegal, żebym go wzłęla., chociaż nt.! chciala.m, bo
niemodny, ale dla jego przyjemności zaklada·
łam go, kiedy do 11.iego szlam.. Kazal mi zdją~
t polożyć w pr~edpoko;u. Na mote „do widze·
nia" nie odp010iedział.

„

C.D.N.

..
ODGŁOSY

•
11

prowadzeniu jeg~ sprawy spa~~
kowej do pomyślnego zakonczenla. Poradziłem, aby osobiś
cie zgł_osil się do redakcji, ponieważ rzecz jest poważna i
wymaga S'Zczegółowego omówienia.
do
R. Z. (imię i nazwisko
zgłos.i ł
wiadomości redakcji) „
sprawę, naszym zdaruem wazną z punktu widzenia wychowania społecznego, którą postaramy $ię zająć odrębnie.
ul.
z
Lucyna Przeniosło
Zl;laraskiej 4 m. 12 prosi o pomoc, gdyż Od trzech lat sąsi e
dzi zalewają jej m·ieszkanie„ Może więc Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Za.r zew" odpowie na tę
skar11:ę beziradnej kobiety?
Grzegorz Szczepanik z Beł
chatowa. z Osiedla Dolnoślą. skiego skarży się. że na osiedlu
są 4 aparaty telefoniczne (w
sklepach i restaurac ji ), ale s ą
nieczynne. Co ma robi ć czł ow i ek
eh ;ąc w nocy w~zwać pcgotow1e ratunkowe? Czy n ie można
telefonów
byłoby zainstalować
- automatów na zewnątrz budynków, jak to się praktykuje
w innych miastach?

FILM, TV, WIDEO
I

A MlldifaQ

N

$

dorobek fllmowy
...::. Pański
jest imponu.łący: 5ł filmy, obszaJ'
zainteresowań rozległy. Czym pan
' kieruje slę w doborze tematów
do filmów?
- Przede wszystkim swoimi
zain_teresowaniami, a Interesuje
mnie wiele rzeczy. Kocham pejzaż, stąd wzięły się filmy etnokwiaty",
grafJczne („Chaty Jak
„WiatJ"aki", „Karczmy I zajazdy"),
Spojrzenie rozmiłowanego turysty wędrującego z plecakiem po
Polsce sprawiło, :i:e zrobiłem kilka filmów o tematyce turystycznej, propagowałem włóczęgę górską („Wyścig ze śmiercią", „Na
Mazurach", „Siadami Koperniskłoniła
ka"); żyłka historyka
mnie do rozwiązywania paru zagadnień historycznych, nurtują-

nie starzeje się tak, jak fHm fa·
bula.riny. W przypadku filmu etczas
nograficznego, przeciwnie,
Na Twój telefon czekaj_ą redaktorzy:
dodaje mu mocy i aromatu, jak
czerwonemu winu. Wefmy piergodzi20 października - BOGIDA MADEJ
wsze z brzegu tvtuły·: „Stała we .
ivsi chata" czy „Wiatraki" - one
•
na 10-15.
pozostaną w historii. Pozostaną
27 października - DARWSZ DOROŻYNSKI
ani
dlatego, :i:e nie ma dzisiaj
takich chat, ani takich wiatragod'z ina 10-15.
ków, ani takich wsi. Może dlatego ' fl!my etnograficzne uważam
za najbardziej wartościowe i bliRelacja z dyżuru przy telefonie z dnia 13 paź
skie memu sercu„. Twierdzę, że
1988 roku.
dziernika
to co bezpowrotnie ginie na na-:szych oczach, mam na myśli: ·
zakulturę ludową, drewniane
orzeczytaniu ostatniego numeru
Jak kaiidy dyżur, także i ten
bytki, pieśni narodowe powinny
„Odgłosów". Zbulwersowały go
ważnych,
spraw
parę
przyniósł
być utrwalone na taśmie filmow
zamieszcwne
wiadomości
sporo
i
wa:Dnych
mniej
kilka
wej i ·przekazane następnym poprzeglądzie prasy. Otóż pan R:
takich których nie warto było
koleniom w dziedz.ictwie, po to
pielgrzymki
R widzi co roku
odnotowywać.
d~ Ciięstochowy, nad któryn;i
Andrzej Romantowski z ul.
powiewają transparenty z nap;A. Struga jest nie. tylko rozgosami np. „Komuna na kolana".
ryczony, ałe i solidnie zirytowaTo go wkurza, bo przecież Koś
ny. Otóż w kwietniu br. wykuciół nie powinien zajmować się
wczaŁodzi
w
„Orbisie''
w
pił
polityką, nie powinien dopu:;zsY w Italii. Pojechał - zgoc!rue
czać do jątrzenia wśród społez terminem - w sier.pniu. Poczeństwa. Inna rzecz. która pajechał z pieskiem, cocker-~pa
na R. R. denerwuje: jak to jest
campmgu
na
Ale
inielem.
możliwe, że Lech Wałęsa uwaz
Germania" pod Wenecją
EUGEN'.IUSZ
~dbyl . ża się za przywódcę klasy ro~sami nie 'przyjmują.
botniczej? On, _bogacz. ma rerozmowa z EDWARDEM P AŁCzyNsru!M, reżyserein filmowym.
więc z rodziną i wspomruanym
IWA.~lCKI
prezentować interesy pana R.R„
pieskiem drogę powro~ą;, W
któremu nie zawsze starcza do
Łodz.i poszedł do ,,Orbis~ . P9
pierwszego? I to ma być ten
zwrot waluty, bo przec1ez z
pluralizm?
wczasów nie kQl'zystal. Tu dowiedział się, :i:e łódllka placówStanisław Młynarczyk z Piotrka jest jedynie pośrednikiei:i,
kowa Tryb. obok wielu słów
że w takich sprawach nalezy
pochwały pod adresem naszego
' pisać do PP „Orbis" Biuro Zapisma orosił o pomoc w dogranicznej Turystyki w . Warszawie na ulicy Brackrl.e.J . 16. '7/./././/./././././/.//'././/././/././././././..r.r.r.rfff./.F.F/.///..r..r..r..r.r..r..r..r..rJ..r..r/f./.rLJ
~
.
Pan A. R. napisał. Po mles1ącu ~
w ·c ych mnie od dawna
- OcJ 35 lai pracuje pan
(„Sejm by funkcjonowały w świadomości
otrzymał odpowiedź, że pienię
~
§
filmy Czteroletni", „Pieśń niepodległa", narodow .j dalej.„
łódzkiej WFO realizując
dizy mu nie zwrócą. Pan A. R.
krótkometrażowe. Czy nigdy nie „Walcząca satyra"), Z zainteresoTylko
apel
Swego czasu ogłosiłem
nie rozumie, przecież zawarł z §
korciło pana. zrobienie filmu fa- waniem śledzę biografię wielkich do reżyserów, operatorów, dy.:.
~
~
płaci,
Orbisem" umowę: on
bularnego?
od 5 października ~
.
po- rektorów wytwórni filmowych,
~·
ludzi. Składając im hołd,
po~yt
.mu
zabezpiecza
::orbis"
- Mówiąc o wyborze · d,rogi wstał cykl filmó·v · biograficz- aby w swoich planach częściej upod · Wenecją. Pan A. R. poJe- §
do 15. listopada br.
·
iawodowej, _ pozwolę sobie na nych („Oblęgorek Henryka Sien- względniali realizację filmów et~
bo
ch:;ił ale go n.ie przyjęto,
igrzysk kiewicza", „Maria Konopnicka", nograficznych, aby zarejestrowado
małe odniesienie
§
nikt' mu w Polsce nie powiesporu;>wych. Wydaje mi się, że z „Mariusz Zaruski - żeglarz - li dla potomnych obraz rzeczy~
KAżDY ZAKUP
§
d.ział że na camping „GermasameJ postury należę do krótko- taternik"), Monograficzne filmy wistości, który niedługo trudny
wpusznie
Wenecją
pod
'
nia"
dystansowców. · Kr0~ki metraż wzięły się z potrzeby utrwalenia będzie do wyobra:i:enia.„
jedno:
czają psów. I .jeszcze
•KAWY#
bardziej mj odpowiada, nie wy- pięknej architektury niektórych
- Myślę, że patriotyczna. po7Jll3.jomy pana A. R. był na tym §
~
maga ani cierpliwości ani konl:ly- miast w Polsce („Dawny Toruń", stawa stanowi spoiwo łączące
samy· l campingu także z psem·
fabula- „Kalisz",
cji długodystansowca.' „Płyń moja ł...odzi"). całą pańską twórczość, emanuje
~
instant
mielonej,
ziarnistej,
~
i także :oostal vdeslany do Pol~
-rzysty. Uświadomiłem · to sobie źródło powstania tych filmów z pana twórczości nie tylko filski ale on przezornie wykupił
~dąc j~szcze studentem szkoły jest analogiczne, jak w przypad- mowe[, ale także poetyckiej l
PZ~ot.
A
PZMot.
w
wc~y
o wadze od 1 kg
fi.lm?weJ; ~pecjalizowałem się w ku
etnograficznych, kompozytorskiej.
filmów
koszty . rócił. Wiięc jak to Jest?
pionie oswiatowym. W czasach chciałem ocalić od zapomnienia
Cho- Być może tak jest.„
Wiesława Rybka podała, że
studen~kich z~ealizowałem tylko to, co zafascynowało mnie swą dziłem do szkól, w których paTANSZY ·O 10 PROC.
d~a filmy, więc tut po · skończe urodą w miejskim pejzażu. Fil- triotyzm był podkreślany na każ pod moątem kolejowym na ża
zbudowan~
być
miało
bieńcu
n.1u szkoły. _Postanowiłem poddać my techniczne zmusiły mnie do dym kroku.
Zapraszamy do wszystkich sklepów proprzejście dla ludzi (za torami
„termi~torce zawodowej", przełamania postawy humanistysię
- „Pieśnią niepodległą" sprasą ogródki działkowe, tamtędy ·
siebie cznej wobec świata na korzyść wll pan ogromną
dla nabrania pewności
przyjemność
sporo osób chodzi do pracy),
P~z~d przystąpieniem do poważ~ dziedzin odległych od dotychcza- wszystkim weteranom wojennym.
~
czych. ·
zgromadzono nawet sterty ~
meJszych zadań.
sowych zainteresowań. Matemapieśni,
- To przecież piękne
ruc.
I
budowlanych.
teriałÓ'W
- Który z filmów uznał pan tyczne,
~
K
2854
.
zagadnienia które do dzisiaj są śpiewane w
·~
fizyczne
Wszystko to leży, a ludzie na- ~
za debiut autorski?
~
.
musiałem tak zaprezentować wi- wielu domach. Długo
czekałem
dal przeskakują przez szyn! '7.r.r.r.r.r..r.r...r.r.r.r.r..r.r...r...r..r...r..r.r.r...r..r.r.r..r..r.r.r.r.r..r.r.r.r.r.r..r.r/..r/.///////./////ff~
- uN:arty, tl'ips, Zakopane". dzowi, aby na wet laik zrozumiał na zatwierdzenie scenariusza do
kolejgwe. Pani W. R. twierdzi,
Mam ogromny s 'ntyment do te- istotę
problemu. realizacji. Poprze7 pieśń pokazaporuszonego
że do czasu. bo ktoś nie zdąży
go filmu, myślę, że udał mi się. Choć sam wiele musiałem
się na jest 150-letnia walka naszego
i trafi ood koła lokomotywy.
Został entuzjastycznie przyjęty przy tych !ilmach nauczyć,
to narodu o uzvskanie niepodleJan Zeman z Retkini pyta,
przez publiczność kinową, zdobył satysfakcję
mi, że głości. IstnieJe czasowa zbieżność
sprawiło
dlaczego od ośmiu lat nie ~wie-.
nagrodę - ·sreb1 ny puchar
za tego filmu ~ „Sejmem Czterolet„Dzwignię I koło" µznano
pomiędzy
cą lampy w uliczce
na Międzynarodowym Festiwalu wzór filmu szkolnego. Za przy- nim".
,
blokiem 338 a pawilonem spoTrento rodniczy ·cykl („Wiosna", „Lato",
w
Filmów Górskich
- Obecnie pracuje pan także
tamtędy
'1957 r., uzyskał wyróżnienie n~ „Jesień",
„Zima") otrzymałem nad dwoma filmami historyczny- . żywczym? Chodzą
i przedszkoły
ze
dzieci
I Konkursie Filmów Krajoznaw- podziękowanie z Ministerstwa O- mi.„
z
wracaia
czo-Turystycznych w Warszawie światy i Wychowania.
Synteza
- Tak, teraz będę się zmagał .szkoła, ludzie
w 1959 r., poza tym reprezento- czterech pór roku miała zapo- z pierwszym i drugim . rozbiorem pracy. A tu ciemno, że - ok~
wvkoll Pan J. Z. przy okazi1
wał WFO na I Prze~lądzie Naj- czątkować polską
filmotekę Polski. Chciałbym
opowiedzieć
pochwalił nasze pismo. Powielepszych Filmów Polskich X-le- szkolną. Filmy rolnicze stanowi- jasno I wyrafoie o przebiegu
PHU „0 TE X"
do
dział że niegdyś namówił
fabularnych. ły margines mojej twórczości.
cia, obok fllmów
owych rozbiorów, prdobnie jak
koswego
„Odgłosów"
czyta'.niia
w Lodzi
Proszę pa.ni, ten film zrealizodo to uczyniłem w „Sejmie Cztero- Z perspektywy czasu,
legę i ciziś kolega jest mu za
wałem w 1957 r. Przekazy arty- których filmów ma pan szczegól- lehtim", poza tym mam w plai
czasów były ny sentyment?
styczne tamtych
nach film dziecięcy poświęcony to wdzięczny.
PHZ „B A L T O N A " SA
fildo~ć .,drętwe'', zarówno w
z
Krawczyk
Włodzimierz
- Każde spojrzenie po latach sylwetce Hanny Januszewskiej.
D.zierżyńsltiego 24 skarżył się
mach .dokumentalnycti, oświato na film pozostawia uczucie nie- DzlękuJę za rozmowę.
w Gdyni
wych Jak i fabularnych . . Mój dosytu. Chciałoby się coś zmie•
n.a kierowców, którzy jeżdżą ofilm zrealizowany był na innych nić; jakieś niepotrzebne słowo
o
której
na
siejlową uliczką,
zasadach; był dowcipny i lekki wyrzucić z komentarza, podciąć
bowiązuje zakaz porusza.pia !cię
p R A
A J
w odbiorze. Inspiracją qo jego jakąś scenę, ale przy minimal- . IWONA
tam
A
wszelkJch pojazdów.
realizacji były dowcipy na temat nych formalnych retuszach, po- NI'l:"l'l~C
obok jest przedszkole i szkoła:
DA;MS·YrA
narciarstwa. Dzisiejsi widzowie wiem ni!lskromnie: podpisuję się
Samochody rozpędzają te dzieI.n
1"'U.1'.l1"' ·A
do swoich sklepów, polecając:
przyzwyczajeni są do tego typu pod swoimi filmami.
ci trąbią. Zimą d:r.ieciarnta bu
Stanowią
zaby
barykady,
nawet
duje
prawbył
t"'
dawniej
filmów, a1e
dla mnie nieprzemijalną wartość.
dziwy -szok.„
samochodowy,
trzymać ruch
Proszę zauważyć, krótki metraż
ul. ZGIERSKA 22
ale to ·nie · na wiele się zdaje.
Mój k-Olllentarz jest taki:· 'mo,że
• sprzęt RTV i ·a udiowizualny
by stanął tam mili<.1ant z gru~JaE~·Rli'l:~S!!l*BICAlm•m•••••••••m••••mm•••••
• kasety video
bym bloczkiem mandatów'!
art. kosmetyczne
•
Marian Pająk z Retkini
Dziś proponujem) film pt. „KaSródmieścia irytuje s-ię, że na
i zegarki
zegary
•
mienny W)'l'ok". Ten kanadyjSki
parkingu przy ul. Tomaszewicza
film grozy reżyserował Ou11ama, obok bloku 165 ustawiono ba• zabawki i kalkulatory
Kawi. Bohaterką jest kobieta
ralti budowlane, zwyczajne bu(wydyslekcję
na
chora
dy w których zainstalowano
ra:i:a .się m. irl. w trudnoś- gry komputerowe. O&iedle jest
sklep czynny w godz. 10-18
~iaeh uczenia się, wymowy itp.).
nieestety. ładne, a te budy są
w soboty, w godz. 10-15
do
gospo.sta
ja'ko
Zaangażowana
'
czne, brzydkie, szpecące. Gospolekarza w
bQgatego
r.odzlny
darzem terenu jest Spółdzielnia
Ameryce przeżywa depresję psyMieszkaOiowa „Polesie", ale ul. ZGIERSKA 11
chiczną. spowodowaną chorobą,
jak tiwi<lrdzi pa.n M. P. - Spół
która doorowpdza ~ą d(> wydadzielnia zezwolenia na postaart. spożywcze
rzenia nieodwraealnego. Ale t0
wienie tych bud nie wydawała.
napoje
już trzeba obejrzeć ·w kinie.
Więc k'.o? Może za.tern NacJ:e~
nfk Dzielnicy Łódz - Polesie
Jedni nazywają ten obraz filodoowie na to pyta°:ie?
sklep czynny w godz. 10-18
mem e:rozv. mnl osychodresZC"ZoEugeniusz Gablnowski z ul'.
wcem. jednakże bez wzii;l~u na
w soboty, w godz. 10-15
·
Rzgowskie; powiedział mi, że
nazwę jeost to film godiny obejmoże zrozumieć brak cukru na
rzenia.
rynku. natomiast nie rozumie,
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUP0\V1
dlaczego nie ma szarego .mydła
W filmie Wy.!;tępu)ą m. in. Rldo prania. EmeTycl i renciści
2494 R
Petty,
RosR
b . Tushłnirham,
nie· zawsze morą oddawać bieSheltey Peterson. Jessica Steen.
są
d:1liś
liznę do pralni, bo ceny
Jonatb"n Crombie I · l'!lni. Film
spore, więc piorą w domu. Tedozwolony 0<1 .18 lat.
raz są w rozpaczy. bo nagle
nigdzie nie ma zwykłego, szarego mydła . .
do
R. lt, (Imię i nazwisko
wiad-Oiności redakcji) mieszkaniec · Bełchatowa zadzwonił po
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Bogusław Szul stworzył „Pleśń
Na cr.e5ć .Tózefa Pltsudskiego,
Legionów". Z')stala ona zapomniana. Pieśń tę śpiewano na melodię ,.Mazurka Dąbrowskiego".
Ot<> tekst tej pieśni:

PIESR LEGIONÓW ,
Jencze Polska nie zginęla
póki my żyjemy
co nam obca przemoc wzięla

odbierzemy.

szablą

Marsz. marsz Pilsudsid
Prowadź na. bój krwawy,
za twoim przewodem
wejdziem do Warszawv.
Tyś nas wezwał do ·oręża,
tyś

zbudzil 1"11cerzy,

przekonaleś, że zwycięża

tylko ten kto wierzy.

Marsz, marsz Pilsudski itd.

Wstali strzelcy legioniści
na twe zawolanie.
Dziś zwyc~stwo nam aię zUci,
Polska zmartwychwstanie.
Marsz, marsz Piłsudski i.ta.

Skru.szym wnet moskiewskie
będziemy ż~ w swobOdzie,

pęta,

nas:i:q sprawą, sprawa -święta
siuchaj r.1.:is, narodzie.
Marsz marsz Pilsudskt itd.

.

„Pieśń t,e'gionów" oPUblikowal miesięcznik

„Ti;atr. Ludowy"
v: nr n z 1938 r. z okazji ówczesnego XX-lecia sWllęta Niepodległości.

KAZIMIERZ BUŁHAK
(Otmuchów)

POZWÓLMY ORGANOM BRZMIEC
PEŁNĄ URODĄ DZWIĘKU

••-tMi&*MW#I '*' FIA

•

M*

,.

Koncerty muzyki organowej są. V! naszej powole:inej kulturze muzycznej elementem całkowicie no'ło'.ym. Letnie koil;certy
organowe, ~ub koncerty o charakterze mieszany.ro .z udz1a~em
solistów, zespołów kameralnych czy chórów, maJą Jesz.cz~ Je.dno bardzo ważne społeczne znaczenie - oto w znakomite) w1ę
k.;~ości mieisc, gdi.ie się odbywają, stanowią jedyną p~opozycJę
0 w:i-.so~ich walorach artystycznych, adresowaną do mieJscoweJ
ludności i wczasowiczów.
By można było organizować koncerty organowe, należy. sp~łn. ć trzy · oodstawowe warunki: mieć miejsce, lnstrume~t i ~i~
n>qdze. Nie najgorzej przedstawia się rzet7., gdy cho~z1 o miersr:::i konrertowania - w.ykorzystuje się latem tak c1e~awe . obiekty, jak np. leśniczówka Pranie, pałacyk ":N Antonmku, itp.,
jednakże dla wykonywania muzyki organoweJ podst'.1wowe znaczenie ma stan i przydatność organów. I tu sytua<:Ja przedsta•
.
wia sią bardzo różnie.
Posłużmy s.ię przykłacW.µ1j. Z pewnością nalsławme}sze · organy oliwskie, które są miejscem stałych koncertów o~ bard~o
dawna (od 1957 roku Festiwal, organizowany przez Filarmómę
Bałtyc\{ą, a pierws.7.Y koncert publiczny, jaki u~~ło si~. udok~;
mentować odbył się 27 lipca 1946 roku z okaZJI „Dru Morza
Grał .wtedy Jan Kucharski). Niewątpliwie też właśnie tej form ie
a!'t.}•stycznego wykorzystania zawdzięczają organy ten swój bardzo dobry stan terhni.czny. Instrument jest regularnie konser.
.
.
wowa ny, usterki usuwane są na bieżąco.
Zupełnie inaczeJ, wręcz dramatycznie przedstawia się sytu~cJa
w Kamieniu Pomorskim, gdzie organiz-owany od 24 lat Festiwal
Muzyki Organowej i' Kameralnej nab~ał szcze~6lne~o roz':lac~~
! cie$ZY się tei ogromnym powodzeniem. Zaz.fwaiące Wte~kieJ
sławy orgat\Y kamieńskie dożywaJą swoich dm. Są oczyw1śc 1 e
naprawiane -i konserwowane, tyle że• te doraź_ne naprawy . polegające na łataniu rozsypującego się mechan.1z~u, P?zwal.a J ~ z
du7.ym prawdopodobieństwem przewidywać dz1en (moze m1es1ą~
lub rok), kiedy grać się na nich już po prostu n!~ da. J.ak m1
wiadomo sformułowane 'Zostały plany rekonstrukcJi tego mstrumentu, polegające na koniecznej wymianie całego „grającego"
wnr:trza. Na razie nie znaleziono środków.
Nieco młodszy od kamieńskiego jest festiwal odbywają<:y się
w. Katedrze w Koszalinie. Tu przynajmniej w bardz-o dobrym
Instrumencie ze świdnickiej wy.twóml Schłaga, wymieniono
n ; e~prawne traktury gry, ale pracy nie dokończono. ,,Odkryty"
przed niewielu Jaty instrument w Darłowie czeka jak dotąd na
sweno uzdrowiciela, a szkoda. Od kilku \at cyklicmych koncertów organowych dorobił, się również · Słupsk. Wnętrze bard'Zo
akust:vcmea:<1 I pięknego kościola ~w. Jacka wyjątkowo wprost
spnyja wykonywaniu w nim muzyki. Same organy, których
pr0spPkt jest zmn;ejszo"ną repliką organów w Kamieniu Pom.orsk'm, mają niewątpliwe zalety brzmieniowe L- ~poro niedostatków
Slawn.a Katedra Fromborska z historycznymi organami z warsz•.lltu Nitrowo;ik!E'!to od dawna jest mle}scem koncertów I wycieczek niewiele tylko ustępując pod tym wz.ględem Katedru w
OPw;P Swoistym ..odkr.vclem" okazały s!ę ore:any w Giżycku
E- Kempera, średniej
(w kościele ewanne!i(·kim); instrument
w;ełkośri, ma niewątpliwie wiele zalet. Natomiast srodze się rozcz:u"wałem or~:inami w Suwałkach (również w ko§clele ewan"\
gelic!rim) - mały instrument był dopiero ooddawanv zable!!;om
remontowo-kons-erwatorskim. Pl'ld1>bnie rzecz się ma z instrumentem w urokliwej świątyni Wan~ w Bierutowi-cach, gdzie za~
biee; o ort~anlzowanie koncertów na tak atrakcyjnym turystyczr.ie terenie wvdałv wreszde rezultaty.
Od dość dawna ozdobą nieco sennego latem Ka'Zlmierza . nalj
Wi~łą c;ą koncerty, które w kościele farnym pozwalają rozkoautens1ować się brzmieniem jednego z bardzo już ruewielu
odrestatvc:rnych instrumentów z XVU wieku, pieczołowicie
urriwanego ood c1ujnym okiem doc . .dr ks. J. Chwałka. Filharmonia Krake'lw•ka koncertuje tatem w Opactwie Benedyktvnów w TyńC'u . Or,:!anir.owane są latem koncerty w Zakopanem,
W ·<le i wielu innvrh miejscowościach.
Niewatoliwie mieisre, jakie muzyce organoWi!j przypada w o.be1·npi liturgii, je.<t wrecz mare;lnesowe . Faktem jest pardzo
złv ~tan orzeważajacej ilości onian6w (takte tych zabytkowych).
„Dl„ t1źvtk11 k<"ścielni:'ii,o wystarczą" - pana często wyjaśnienie.
Wre•7rie sprawa może najwat.nlE>Jsza. Grając koncerty w
Kł)~cin!arh mam 7.awsze śwladomo~ć. ie .muzyka moja d-oc!era ·
d.- ły<"h, którzy nie przestąpłą pMJn1 filharmonH (lub czynią
nasl!a~ąca się
In 11!P1M'ernie •."rnd!ro). Dl;rtego ta dzlntalność,
J?l'w.miP l::ił"'m (na tE>re"'larh turystvcznvch jest taka ważna. Do- .
dajmy też. że konrertew tych słuchają również pilnie bardzo
zagranicy.
!ic1n' furvści
Gd1ie wi ęc i kto organizuje również koncerty w Imię najs1!arhetniej t"Ozttmianej nii~ji 1<:ułturntwńrczej Kościoła? Byłem
sobie l'llebvwały wrę~z pod tym
z"uminnv uo§wiadnmhvi;zy
'-1neler!Pm rozmach w niektórych ośrodkach. Oto najważniejs'Ze z
nich:
- Bazylika Mariacka i Kościół OO. Dominikan6w w Gdań-

„
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Tymczasem historia, tak jak i polityka, jest bezustaiin.Ym WY•
sku. W obydwu tych kościołach są barpzo dobre nowe qrgany,
'borem.· Dlaczego więc ograniczać jej wykład tylko ·do 1cenazbudowane przez firmy niemieckie; '
riu~zr spełnionych·? Nie mniej cJeka'we, a mote. nawet bardzir.J
- Kościół Serca Jezusowego· w Gdyni (organy stosunkowo
pasjonujące Jest przytocze~!e rozwiązań alternatywnych. _ Nie
r.owe, zbudowane przez polską tirmę z. Ę:amińskil;
chocizi o zupełnie dowolne .tantaz:juwanie na temat przeszłości.
- Kościół OO. Chrystusowców we Władysławowie (nowe orjak w „Muzie dalekkh podróży" Teodora Parnickiego, ukazugany firmy Z. Kamiński, koncerty odbywają się od U lat);
jqcd Królestwo Po!sk!e po zwycięskim powstaniu listopadowym.
- Kate<lra w Olsztynie;
- Kościół św. R.P4ziny w Radomiu (nowe organy firmy W. · gdzie Prądzyński jest dyktatorem, a Mickiewicz mini~trem ~ś
·.
wiaty nie dl)?u:Sz<::tającym do szkół dramatów Słowackiego.
'FruszczyńSlki. Niektćl'e koncerty firmuje· Wydział · Kultury
Tematem ,,Rozdroży" będll autentyczne wybory ł to te naj.
Sztuki Urzędu Woj.);
wa~nlej.sze, przesądzające o olbllczu całych stuleci. Mógł prze.
- Kościół w Kryrilcy;
cież Miesz~o przyjąć chrześci.jaństwo z Bizancjum, ni.e z ~ymu.
- Kości/ił w Kartuzach;
Mógł go w ogóle nie sprowai:izać, choć to ostatnie rozwiązani•
l w:ele innych, o których moje informacje są jedna~ niepełne.
byłoby na krótką bardzo metę. _Kaid.a z tych decyzji pociągała .
·Ja1k z tego pobieżnego przeglądu wyruka najl~piej sytuacja
ckreślone konsekwencje. Zadani.em „RO'lld.roży" będzie wlaśni9
przed.stawia się w pasie nadmorskim. Są jednak ! inne, piękne
próba ich ukazania. Poszczególne szkice mają takze wyjaśnić
r egi ony turystyczne i są tam ·też -0rgany, ale koncerty s i ę nie
niptnvację podejmowania takich, i nie innych decyzji i określi6
·
o d l:- ywają.
jak były one ważikie w skutkach.
P ostrawmy wreszcie kropkę nad „i'.'. Kościoły wyposaża się
Nie zawsze zresi.tą ów moment przełomowy jest tak oczywi„
wielkim kosztem na ogół w instrumenty przystosowane do speł
s\~-. jak w przypadku przyjęcia chrześcijaństwa. O wiele .trud·
n iania wi.elu różnych zadań . Używając ' ićh jedynie dla celów Iiniej np. jest odpowiedzieć na pytanie, kiedy Rzeczpospolita ia•
- turgicznych. Pozwótrny· " organom brzmieć pełną urodą ich
czę'ła zmierzać ku katastrofie rozbiorów. Nie ulega bowie"'
·
dźwię.ku.
owo „ro'Zd.r ote", d'!)
wątpliwotci, że kiedyś musiało iałstnieć
~Iµt,OSŁA ~ PIETKIEWICZ
którego państwo prosperowało dobrze, a od któ.rego jego mechanizmy zac!'!ęły szwankować. Obserwacja tego procesu ' ot! ·
czasów saskich jest zwykłym · nieporozumieniem. Rzeczpo5poli•
„GDZIJE JEST SMOL'EN!?„
• t.q była już wówczas chora i to §mlertelnle. Kiedy więc wkroVI
czyła na tę równię pochyłą? W czasie wojny ikokos.zej1
chwili. wymarcia dynastii Jagiellonów? · W mom.ende :rokoszu
W związku z arty.kułem, który ukazał s ię w nr 41 „Odgło
Zebr:r.ydowskiego? W czasie powstania Chm!elrtlckiego? A mot•
sów", pióra Andrzeja Gębarowskiegio pt. „Gdzie jest Smoleń"
ostatnią szansę . uratow.ania państwa przegapił Jan III? ·
upr;;ejmie wyjaśniamy, że :
1. W lipcu br. na terenie województw · słupskiego i koszatiń
Takie rpyiania moż~ mnot~·ć i to co najmniej w kilkunastu
sk:ego realizowaliśmy trasę koncertową ~abaretu pt. „Lot nad
to
momentach naiwięk!zych polskicłl zakrętów dziejowych. I
wronim gniazdem".
wątpliwołcł
właśnie ·jest celem „Rozdroty". Nie na wszystkie
2. W celu kolportażu biletów na tę trasę sko-rtystaliśm:t ~· uprzyniosą one ·odpovliedt. Nie dlatego, by nie starczało wiedzy l
·
słu g kolportera ob. Marzeny Pawlickiej.
kcmpetencii autorom. Będą bowtem nimi najwybitnieJ~i pol•
3. Ob. Pawlkka nigdy nie była, n ie jest i nie będzfe naszym
sc.„ historycyr Antoni Czubiński, Eugenlugz Duracz,yi\ski, Alek·
pracownikiem.
sander Gieylzt-or, Józef Giero~!, Jarema Maci.szewski, Henryll
4. Z ob. Pawlicką łącz.yła nas cywiln-o..,prawna umowa zlece•
Samśonowlic.z, Władysław Serczyk, Janusz Tazbłr, Jerzy Topolnia, ta.ka jaka np. łączy zlecającego wykonanie usłu~1 z wyko. ski. Tadeusi Was!lews.k!, Andrzej Zahorski. A to zaledwie ponującY!!l tę usługę. rzemieślnikiem.
5. W czasie działania -o.b. Pawlioki:el doszło do karygodnych <:zątek listy liczącej kilkanaście nazwisk. Nie na wszystkie PY•
tania w hi~torii można jednak odpowiedzieć. Ale z ich formu•
ł całkowicie samowolnych z . jej strony działań, o kiórych, na
łowanla rezygnować nie wolno.
ogół z~odn i e z faktami, mówi Wasz artykuł.
dla nauczycieli h!.stor!ł
„Rozdroża" mają stanowić pomoc
~. żaden ze wspólników „Uni-Artu" nie wiedział o tych_ nieodpow:edzialnych działaniach eb. Pawlickiej ani ich nie lnspi- · c,raz ·'Zachęcić czytelnika, zwłaszcza młodego, <lo myślenia. Maj~
uświadomić JTIU skalę i wagę podejmowanych przez przyW6d·
rl'W8ł.
ców kraju decyzji. Mają kształtować postawy współuczestnictwa,
7. Niewątpliwie głównym poszkodowanym w tej aferze (zabowiem zawsze hiw.
godzić w bterność i stanie z boku~ Skoro
równo finansowo, jak i w odniesieniu do opmu firmv) jest
toria była zbiorem różnych szans, raz przez priodików wy.korzy.
„lini-Art". Z całą pewnością poszkodowanym jest ró\\>-nież wystanych, raz zaprzepaszczonych, to warto przecież 'Zastanowi~
·
b;t.!'ly artysta estrady pan Bogdan Smoleń,
si~ nad tym, czy i dzit nie znajdujem·y się na kolejnym bard·zo
8. Agencja „Uni-Ąrt" natych,tnia~t po otrzymaniu wiadomości
·
.
w11żnvm „rozdrożu".
o samow-0lnej, niezgodnej z umową · zle·c enia, dzie.łalnMci ob.
Będą więc szkice m tym cyklu -zamieszczane pokazywać hl$•
Pnwli~lriej przerwała tę działalno§ć odwołując dalszą cz~ść tra•
tori~ żywą. Daleką od kart~, wypełnionego faktami, podręczni·
s,· koncertowej.
ka kt<'irego trzeba slę nauczyć, nawet niewiele rozumiejąc. lto•
9. Ponieważ ob. Pawlicka w sposób oczywisty dopuściła się
lejne teksty będące spotkaniem z dylematami dziadów i pradzia•
r r .-nu niedozwolonego, o któryqi mowa w · art. 415 Kodek~u Cyd6w, , powinny ułatwić zrozumienie historii i prze'Z to stanowicł
w ilnego, SDółka .,Uni-Art" dn„ 29.09.1988 skiero\\·ała przeciwko
·
pomoc do lepsze!ro jej poznania.
.
~farzC'nie Paw!kkiej pozew do sądu.
w
rozpoczęła „Literatura"
l1ruk cyklu „Ro:u:lroża hist-0rii"
JO . Z uwagi na otrzymanie syimału od reprezentu j ącej o.
swym numerze sierpniowym.
Bogdana Smol~mia firmy ,.Marketeam", iż uważa : się on 'za
e>hr a żone!:{o, w naszym pozwie. do sądu uvngledniliśmy także int e re~y, p. Smolenia. maksymalnie jak tylko pOZ\\•ała na to Ko„.
,.
· ~ ·.
.
.,. . . .
.. · ·
deks C~i\yilny; :
l'! Na ręce p. ~ Bo~dąn.a $molenla skierowaliśmy !ISt. w kt6- · „FAKTY" W PAtDZIElt~IKU
•
-' „
· ·~ · ,„
·
·
' ·
·
r)'m:
Red-akcJa tygodnika spolec2no-kulturalnego ,,Fakty" rozpaczy.
- wyj.:i.śniamy całą sprawę.
na w paidzierntku druk nieznanej jestcu w Polsce powiekl
- wvrażamy ubolewanie wobec p. "Sme>lenla.
Fredericka Forsytha .,Akta Odessy", w której aut-or „Dnia
- zwracamy się do o Smolenia o Je!!o ewentualnv t1dz!ał
8?.akala" przedstawia sensacyjną historię tajnej organizac}i l>T•
w charaikterze stron y przypozwane~. w proce~ie przeciwko oo'.
lych członków SS (w skrócie: ODESSA).
Pa •~·lic'i(-ip j - winnej całej afery.
„Fakty" kontynuują także publikację biografii Johna Lenno•
1?.. W tej sytuacji. z uwagi na brak ja!dchkol~:iek zaniedbań
na. której autorem jest amerykański historyk literatury Al~rł
r.zv uchyhi eń 'Z nas'Zej strony w całej tej sprawie, prdtt!mv r~dó wiado- Goldman, który u.kazuje nieznane, skand.aliczne strony tycia
dakcję „Odgłosów" o podanie n11szego wyjaśnienia
·
trdera zespołu "The Beałles".
m,.,~ci ,.,ubl icznej.
\V nowym c)"klu „Blitej historii" ukażą się w najblitszym
. l~ W ~ałaczeniu orzesvlam~· kopfę pozwu do sądu oraz k~o-'ę
czasle pubłtkacje na temat paktu Ribbentrop - Mołotow Seina!:ze?o h5tu do p. Boedana Smoleni.a --' do wy.k orzystania orze'!
mu Wielkiego, rocznicy odzyi;kafiia nlepodtegłodcl przez Polslt•
·
re-'"kcje l'!l?Oqnie :z uznaniem„
w roku 1918 oru poruszające kwestie niemieckiej listy narodo·
Pozostajemy z szacunkiem
wościowej na Pomorzu. Cykl, adresowany, do nauczycieli hi„
Z.\P.2(~' !)
·
_
torii. uczniów szkół średnich I studentów kierunków humanlS•
P.U.H. „Unl-Art" ·StJ. -z o.o. \V LodzJ
tycznych, może zainteresować wszystkich mi~nik6w przeszłoł.
ci. Do jego redagowania za.proszeni zostali wybitni historycy.
r..n;z~TF. OSl'lCZĘDZAC? . "
·- Z historią zWtązane są r6wn!ei fragmenty n-owej powieki·
ukazane zostaly
Wiesława llotowalde1e „Odmiana", w której
wydarzenia i bydgoskiego ·patdziernika 19SS ro.ku.
Tyle u nas mówi' się, pisze i zachęca do oszczędzania ·
W katdym numerze pisma a.k tualne reportde, artykuły p&..
najlepieJ w PKO. A mnie aię wydaje, że sama instytucja PKO
orH konkura literacki l tyJod•
skutecznie nas od tego odzwyczaja i zniechęca. Oto przykład: ' blicystyczne, felietony, recenzje
„Fakty„ - tylko 35 ił.
tygodnika
Cena
TV.
pro.gram
niowy
oszczęd
książeczką
moją
z
się
zgłosić
by
dostałem wezwanie,
nościową, numer taki to a tiakl ul. Koś~iuszki °15 w celu sprawUCHWALA
dzenia. Jadę na swój koszt, tracę czas,' tam mi ksiąieczkę zatrzymują na tydziei:\. Po tygodniu znów muszę jechać do nich,
oddają mi książeczkę bez .słowa wyjaśnienia czy przeproszenia
KLUBU ltOMBATANTOW PRZY l.ODZKIM KOMITECIB
(choćby za tracąny czas). Na. moje żądanie panienka z okienka
ITRONNiCTWA DEMOKRATYCZNEGO
powiedziała, że ostatnia wpłata (5000 zl) nie została umieszczoZ DN. li WRZESNIA 1988 R..
na w jakiejś tam ,,cedule''. · ·
Le_kko się podenerwowałen\, bo niby co mnie· obchodzi, te
Kombatancl--członkowle Stronnictwa Demokratycznego zebrani
jakaś tam niezdyscyplinowana . pracownica PKO czy poczty tle
w ~9 roctn~cę agresji Niemiec .hitlerowskich na Polskę,. nawie\„
pracuje. Nie moja to jui wina, proszę ml wierzyć, że przestazuJąc do aipelu ł6dz.kich kombatantów i młodzieży z dnia S
łem b,,Yć klientem PKO. Wyl>rałem do końca moje oszczędności
września 1988 roku w sprawie budowy Pomnika Chwały Żoł„
z książeczki i już nigdy nie -skorzystam z usług PKO. Oszczęd
nierzy Armil „Ud:t" - wyratają niepokój z powodu przedłu·
ności wolę lokować inaczej, poniew.aż -PKO zupełnie nie liczy
się ze swoimi klientami, załatwiają ta~, jakby robili jakąś łas . żająceg-o 11ię tempa prac przygotowawaych budowy tego pomnikakę. Nie tylko sam nie będę oszczędzał w PKO,„ ale jeszcie !toW zwtązku s powyhzym zgodnie z uchwalą Prezydium i,6d.,.
go się da przek-onam o biurokracji panującej w . te! usługo·
k.!cgo Komitetu Stronnictwa Demokratycżńe~o z ·dn. 3 tut•o
.-· ..
wej przecit!ż instytucji.
1988 roku w •prawie udziału bazy spo!ecznej Stronnictwa ne„
· STEFA.N BU~Y~SKI
mokrat~in.ego w budowie pomnika, zgłaszamy wniosek o ro11>patrzenfe ~awy apó:fnień na posiedzeniu Prezydium t.K S'D,
NA INNYClfLAMACH ·
ZBoWlD, PRON ł innych ori?anizacji sJ)Oleemych.
W Imieniu członkc\w Klulm I Zarzada
!'

,,ROZDROŻA

~·.

dr
WS'l;'ORU"

„RozdT>Oża historii''

to

. •.

-~ J '

noW,~ cykl pttbliJtacji na ·1ama.eh mie-

URZĄD MIASTA LODZI

ZDZtSł,A W

ZIENIEWICZ

'WY.TASNIA

sięczni:ka „Litęratura", którY .. prezentować· będzie teksty poświf:
'cone momentom zwrotqym w dziejach Polsłti. Nie poprzestaną
one. na opisie„ J1ajwazniejszyc}'l, przefom-owych wydarzeń. Przed~

W <'dpowledzl na Wasze pismo i dnia 09.09.br. Wydział Zdro·
<;t.•la 1 Opieki Społecznej Urzędu Miasta Łod'ZI informuje, ' li nie
sprawuje merytorycznego nadzo.ru nad działalnokil' „uzdrawia•
riią mechanizmy dziejów i wypełniające je · k<>nkreąte „ ludzk~e „
: - czy„.
··
·
,„ ·,, , .· · ·
·
'· '
motywa-cje.
Organami powołanYJii.I do ujęcia się podobnym! sprawantl
Podstawową wadą naszej. szkolnef )' ąkademiclde~ n.a uki .hi~':
są Urząd Skarbowy I Prokuratura.
torii jest jej statyczność, operowanj~ pfawdaml objawionymi,
z uwul na brak . bliższych danych „uf!dr,wiaczki" wydmał
P"glądem, ie historia jest tyl~o j~driAl:~r . <;iążY, na~ , tJaktin : ~ykła
nie powiacf'.?mił wskazany~h wyżej instytucji.
dem zmora determinizmu, sugeruJąca, ze ..wszystkp .cl) . ~ię ,,doko~
ooł~ było nieuniknione. Jak mało jest to atrakc1Jna wizja dla
Z-ca dyrektora Wydziału ds. Lennłołwa
rod!lków Tadeusza Kościuszki, Piotra': Wysockiego i R~mualda
lek. TADEUSZ RZESNIOWU:mn
niej,
z
wynika
Wszak
udowadniać.
dług-o
trzeblt
nie
Traugutta,
niejako
że wszystkie tragiczne momenty w 'dzleiach Polski były
z góry przeznaczone: poczynając od t'OZblor6w, przez. klęsk41
1939 roku, a na oki:esle stailfn1zmu ' k.Qńcząc. Smutny musi b:Vć
efekt dydaktycmy ..ta.kiej nauki, Nieo(lp,ąrc:ie .~owiem naf\lWa sfe:
wniosek, że wszelkie próby ludzkiej ···~~°'cl ,p~;bawł~n• .,
·
'„ ·· · ·
·
sensu.

stawią rzecz w . historii najistotniejszą,
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SPOŁKA

PRZEDSIĘBIORSTWO

z o.o.

PRODUKCYJNO·HANDLOWE

JEDNOSTKA ·GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Oddział w ŁODZI
ORAZ CHOJENSKI KLUB SPORTOWY

Z A P R A S Z A J

.

'

D O:

Ą

OSRODKA R!EHABIL1TACJI MEDYCZINEJ
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
w Lodzi, ul. Kosynieróu: Gdyńskich 18
telefon ~4-8 7-83
O F , E IR U J. E M y:

,

I

KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY DS. REHABILITACJI
LECZNICZEJ I MEDYCYNY MANUALNEJ
doc. med. Paweł Wieczorek,
BLOKADY PRZECIWBOLOWE,
TERAPIĄ MANUALNA
(mobilizacja I manipulacja staw6w)
GABl'NET KINEZYTERAPII
(glmmstyka Indywidualna dla dzieci 1 dorosłych),
·
GABINET FIZYKOTERAPil

-

W dniach , 17-31 października
PODPINKOWA
oz1·A I

(światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, elektroleeznłctwo)

-

A

„ BIAŁY ąARANEK"

'
.
GABINETY MASAŻU,
'
ZABIEGI WODOLECZNICZE
(n-a tryskl, kąpiele solankowe, wlr6wki, masafe podwodne)
,
GIMNASTYKA .KOREKCYJNA DLA DZIECI (sooota)
'
SAUNA

ZAJĘCIA
R E K R E A C Y J N E
- GI~NASTYKA ZESPO?,OWA DLA KOBIET I MĘŻCZYZ..~
(otyło§6, b6le krzyża, g-imnastYka re'kreacyJno-relaks-cyjna, aerobic).
- WYCI·E CZKI DLA MŁODZIEZY SZKOLNEJ I ZAKŁADOW
PRACY.
Zamiejscowym, po telefoniczpym uzgodnieniu gwarantujemy noclegi w n aszym
hotelu.

o taniej

291Z!i{

BIURO REZERWACJI I SPRZEDAH
f..ódź, ul. P4otrk-0wska 122

•

INFORMACJA, REZERWACJA ~tel. 33-48-15
33-99-98
·- tel. 33-48-59
AIR TOURS
TLX 8861~5 LOT PL

Z
c ~ ilziennie

•

A

P

R

A

S

Z

A

w godz. 9-17, w soboty w godz. 10-H,
AIR TOUR-S w godz. 1'2-16.

Polecamy nasze

usługi:

- _Informacje na temat lotów krajowych i zagranicznych.
- Rezerwacje miejsc w sam olo~ach polskich i zagraniczI
nych liniach fotniczych.
- Bilety lotnicze na wszystkie trasy świata.
- Udzia~ w atrakcyjnych imprezach turystycznych, organizowanych przez LOTNICZE .BIURO TURYSTYKI Affi
'
TOURS.

IfusfyiuTJ;,-;;ow-;ćyfeo-Wd;;ie;;fOVll'f I
·1

.I
I
I
I
I
I
I
I

~

UWAGA

FOTOAMATOR·z y'.

I.

I
I~

. .)
p

90-047 Lódź, plac Zwycięstwa nr 13
tel. 7 4-24-28, 74-30-3.8
l"
p

SERWIS PAT ·E NTOWY
w zakresie:
- badania stanu tech·n iki dla podejmowanych nowych tematów
a) w literaturze ogólnej,
. b) w literaturze paten•t owej,
...._ badania czystości patentowej produkowanych wyrobów,
- opracowywanie i zgłaszanie do ochrony w Urzędzie Patentowym .·
PRL nowych rozwiązań,
- opraoowywanie i ' zgłaszanie do ochrony w Urzędach Patootowyc~ •
zagranicznyi:h.
podejmie się opracować
„I. TC~
- wzory zdobnicize i wzory użytkowe na wyroby konfek~yjne,
które · produkowane są przez Przedsiębiorstwa Polonijno\ Zagranicz·
ne, Spółki, Spółdzielnie.
Uzyskane prawo ochronne daje prawa wyłączne na dany wzór.
Dysponujemy kadrą specjalistów o wysokich kwalifikacja'!h.

-- -- - -

14 ODGLOSY

-

OTRZYMASZ

I

FILM KOLOROWY,

z Twojego negatywu wywołanego u nas wykonamy co
najmniej 20 dobrych zdjęć!
- Wywoływanie filmów ORWO, AGFA, KODAK i innych w urządzenlach najleeszych firm światowych,
· --:- Odbitki barwne robione wyłącznie w automatach
AGFA i GRETAG na papierach polskich i .zagranicz. .
.
n~~
- Odbitki ze slajdów wykonywane techniką specjalną
na papierze odwra~alnym.

.I.

1.

l
I
... .

BEZPŁATNIE

jeżeli

STUDIO FOTOGRAFICZNE AFP
Z ~ P R A S Z A

j

I

adres: 03-SlS Wanzawa, ul. Ogińskiego 5a, tel. 11-50-95.
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 72,
tel. 28-32-29;
Prace można r6wni ~,t nadsyłać pocztą.

I.·

•

-· -·
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~cłu na emeryturę, wstaje sogu dokumentów Itp. Na takie,
bie o czwarte}, albo i wcześ
za przeproszeniem, duperele
niej, żeby zająć miejsce w ko·
jak muzeum prasy I literatury
lejce, a, to u rzeinikn, a to po
nie miał czasu. Ale i>rzynajZ Układu olam. babli I zacienumerek do lekarza, a to w
mniej .nie przeszkadzał. Praconiezbicie. ł.e
ków wrnikało
biurze paszportowym, żeby wynad
pracowali
oddziału
wnicy
operacje
cała
bank roznoczał
ręczyć zięcia czy wnuka. Stagromadzeniem zbiorów, probez orzvE?otowania. odoowtednie w kolejkach to specjalność
nich zasobów l!otówkJ I iakie- gramowaniem, projektowaniem
emerytów, kolejki są właśnie
itp.
t?okotw!ek oomv§luniku. co wródla nich. oni są dl1\ kolejek.
żyło kle.c~ke. która 1est itd bliJeśli zdarzy się ktoś młodszy.
Mote w końcu doprowadziska. Kolejne podwyżki cen skuktoś w wteku produkcyjnym,
liby dzieło do jakiegoś począt
IPU na 1350. 1750. 1950 i 2050
to zaraz zaczyna . głośno wyokazało, że
nie
sie
gdyby
ku,
nic
złotych nic nie dały, bo
rzekać na nadmiar starców.
nowy dyrektor znalazł sobie
dać nie ·mogły. Cinkoiarze .zawktórzy udają. że są starzy. Popracę, kt6ra · mu bardziej odo 50 powiada
~ze płacili orzvnajmniej
dobno padają przy tym brzydIntelektualnie i za7..totyeh droże.i. sprzedajac pokie słowa i wyzwiska. Mówię
spokaja jego ambicje w peł
umiarrkowanvm
z
tem towar
„podobno", bo emeryci na
niejszy sposób niż kierowanie
za· zvsklem. a itdv bank też
szczęście tego nie s}yszą, mają
muzeum. Odchodzi więc, a na
czął · sprzedawać -:- obstawili
słuch przytępiony. Dobrze być
pusty stołek jest kandydat,
kasy i wedle nleformalne.11t-0 c- , który zna się jeszcze lepiej i
emerytem. Nie widzi się czy
.świadczeni.a n.ieforma~izo r.rejeszcze lepiej nadaje się · na · ekspedientka doważyła czy nie
cl"..nlka tel nieformal.nei gruov
doważyła, nie dostrzega się zadyrektora.
90
n17Jeehwvcill nrzvnaimn.iej
plutych schodów we własnym
~rocent bon6w. skutecznie zni~
domu ani skandalicznie brud·
Z nadzieją powitali kibice
ch~iac osoby nostronne do unej ławki na autobusowym
i działacze nowego, p~don,
1.
.stawiania siew kolejce.
przystanku.
najnowszego dyrektora Tak się
bowiem składa, że jest on rówbvł
wy.darzeń
Ta)ti obrót
Znaczna ~ ~eh g~t
Emeryt się nie śpieszy. Nie
nież literatem, i więc sprawa
dziecinnie nrostv do przewit:vdzleń w tydzień drukuje hoprzestępuje nerwowo z nogi na
muzeum literatury J:>ędzie mu
dzenia i choć istotnie na czar·
ro.skopy, sa one jednak rzecz
nogę stojąc na przystanku i
bardziej leżeć na sercu niż
nvm rvn·ku kursv walut rcslv.
ciekawa. za.zwvczai naizuoeJnlei
spokojnie czeka aż nareszcie
poprzednikowi. ·
banki zrobilv oe:romnv wvs.iłek.
za godzinę czy za półtorej pood siebie odmi~nne. eh« nie
zn-a.komi cie
aibv :oroces ten
jawią się dwa czy trzy autowydaje sle możliwe. iżb:v to:ry
pardon,
nowy,
Tymczasem
szuflad
różnych
Z
ciągu
W
mzYsoieszvć.
busy naraz. wtedy do tego
najnowszy dyrektor ma inny
olanet lnaczei or.zebieitały nad
I
trzech miesiecv bonv podskotrzeciego będzie już można jaLodzią. maczet nad Warszawą.
pomysł! On mianowicie sądzj,
, -.„ '
• , ,,,„~
"'
r
kó tako wejść. Prawdopodobże takie muzeum nie jest nikoa ieszcre inaczei - daim:v na czyły z 1700 do 2300 złotych i
dE>wiedzieć na
chciałbvm sie
nie miejsc siedzących także nie
Albo
to - Md Gdtńsltiem.
mu potrzebne. I na dodatek
będzie i w tym trzecim. ale eta>kiel?o diabla bvło t-0 bankcm
kosztowne ...
więc w polsklei prasie ścierają
meryt jui się przez swoje sieootrz.ebne?
się różne szkoły a.citrol~ic.zne.
demdziesiąt lat nasiedział doŻeby sobie życia nie komplialbo też - co cichcem "DOdejJeżeti zaś. z~odnle z deklasyć . może sobie postać. Czakować, rozdaje hojną· ręką to,
newam - wieksz~ć serwowaraciam!. cenv bónów miałv c:;ie
sem zresztą trafi się ktoś. kto
co zdołano zebrać. Skoro tam
nvch czytelnikom wrótb oiniera
ustabillzow;ić.
przvnaimnie1 wstanie i ustąpi miejsca. Prze· są różne takie książki i gazenietiosię nie ·na obserwacji
ważnie będzie to ktoś po czterty, jakieś tam jeszcze obrazki
tvle że - iak to u nas - C'OŚ
skłon u. lecz sufitu,
dziestce. bo poniżej tego wie''"U
itp. szpargały, to gdzie jest ich
całkiem odmiennee:o ?. tei openikt sobie nie wyobraźa, że
miejsce? No gdzie? W biblioracii wvszło. zadowolę sle ooI ~u czas wreszcie zdradzić,
starego mogą boleć kości.
tece. rzecz jasna! I dyrektor
znaniem mizwlsk oroiektodawfa dys:oonule sufite.m wviątk.o
noszenia przez kobiety ..sukien czarnych orali czarnych 11 bia"w te pędy przekazuje zgromaców te-i?o całego. pożal sie bowo wręcz do wrótb "Orzyd'łt
łym, a nawet i kolor.owych, obszytych czarną taśmą", ,,rękawków
Jeśli jest ciepły dzionek, em. manewru. Mam do tego dżone zblory do biblioteki. Jak
nvm. oełnvm fantazv1nvch olam
czunych z białym, kołnierzyków białych lub chusteczek z czarmeryt siada sobie na ławeczce
to kogoś interesuje. to przecież
demokratvczne 'Orawo. oni sie
i zacieków przyozd<>bionvm nanym obszycieni; kapeluszy czarnych i z białymi pnyborami",
w parku i karmi okruszynamj
w bibliotece publicznej jest dobowiem bawla a 1a i mnle ':)Obr.zmiałvmi bablami oraz struróżnvch emblematów patriotycznych np. krzyżyków cz.y spinek
gołębie . To jedyne stworzenia,
stępne? Proste. jasne. nie wyd-cbni fraierzv za cała z.abcrwe
.oam1 odoadalacei otatam! rarz podobizną orła białego lub korony cierniowej. Mężczyznom zaktóre jeszcze czegoś od staremagające zachodu i tzw. głów
wiedz!P.Ć
ołaca wvoad'l wiec
bv emulsvfnei. a k> wszvstko
b:-oniono noszenia czamarek jako stroju naśladującego ubiór
kowania„.
go człowieka oczekują, a nie
przy
koito mamv oklaskiwać
dlatei:i;o że nad moim sufitem
rin'wstańczy . Ogłoszenia tej treści wyraźnie określały stosunek
mają pretensji, jeśli im się nikoleinvm. iak.że zasłużonym astrvcha.m
i~t st.rvch. a nad
wł&dz carskich i policji do nastrojów społecznych, przejawiają
Powołano przed laty takie
czego nie podrzuci.
wans.re.
ADM
wbaściwv
któreito
dach
cych się w demonstracjach relig.i~ych i żało~ie narodowej jako
ciało . które miało jakoś tam
razem z właściwvm ROM-em
. formach protestu przeciw represJom carskim wobec poJmałódzkich
pracę
Restauracje dietetyczne to
koordynować
Jednocześnie raz leszcze ooleniiak nie ootrafia wvremonto"vch uczestników powstania styczniowego.
coś w sam raz dla emery16w,
plaC'ówek muzealnych. Jest to
cam siebie wra7 z moim su.fiwać. To znaczy bvJ remon._t. e.
·Rychło posypały się wysokie kary pieniężne. Gd 10 do 50 ruktórych wątroby marszczą się
bowfe.M. wbrew pczorom, wcatem na którvm wszystko ~ z
iakże. tvle że oo tym remoncie
hl i za noszenie zakazanych strojów i od 10. do 100 rubli za ujuż na sam widok rumszty~u
le niełatwa sprawa. Parę tych
s:?Óry było zapisane.
w miejscowym
d-0olero wszvstk.ir:n zaczęto ciekoz:ał w nabożeństwie żałobnym odprawionym
z pieczarkami, bigosów· i kamuzeów mamy i zawsze mógą
kojciele wraz z podaniem nazwisk „winowajców" do wiadomoś
nać n.a 2łowe.
puśniaków serwowanych przez
powstać wątpliwości ezy' jakiś
ci publicznej. na łamach „Łódzkich Ogłoszeń". Stąd wiemy np.,
wszystkie zakłady gastronoeksp<>nat •ma powędrować do
że niejaki Konstan\y Gembicki nie poddo.ł się represjom i mimo
2.
miczne w kraju jak rok okrą..i
Muzeum Sztuki a inny do MuI
'
." ar) ·(5.11.1864) nadal nosił czamarkę, czym zasłużył sobie na
gły . Niestety przed i;estauracją
zeum Włókiennictwa. żeby potl'lnowną karę w wysokości kolejnych 50 rubli (17.Il.1864).
Byle namolny dureń byłby b.ę
przy takim prostym
dietetyczną trzeba· znowu od..i
zostać
zaWśród obwieszczeń magistratu miasta Łodzi znajdujemy
stać co najmniej godzinę na uprzykładzie. A probl mów jest
t>r.zeial .f zaczął
tvm r>ewno
JERZY P.
ri:adzenie o zakazie palenia tytoniu w odkrytych fajkach oraz
licy przed otwarciem lokalu,
więcej i doprawd.Y Rada Naunawet oistwa~ skar2i do ~azet.
nie wolno
C"'J l!,ar w lesie miejskim, ponieważ wedle przepisów
bo o niej
a pogoda nie zawsze sprzyja,
kowa Muzeów eo do mnie uznałem iednak. re
-pahć tytoniu w lesie Iglastym (a takim był ówczesny las mfejmiała do roboty
aż · się ·wreszcie odechciewa
mówię każda nied~odnclć ma .swoie
~kil w okresie od wiosny d-0 jesieni. Osoby ' naruszające ten zawiele i mam nadzieję, że rówkleiku i klopsików w sosie ko' dobre 3tronf. które należy ukn. a ctostrzeżone przez służ~ leśną, podlegały karze od 25 kosporo do powiedzenia.
perkowym. Pozostają, jako onież
mieietnie w"l"'kO!l"ZYstać.
nie!ck do 5 rubli (1864, nr 54). Stróże domów robąwlązani byli
Niestety, jej pr~ewodniczący, · statni ratunek, bary mleczne.
również do pilnowania, by nikt nie palił koło domu powierzoTu są też kolejki, ale na szczę
nieodżałowany profesor ZdziNie Wiem. oo da &ie wYc:zytać
n"gc ich opiece "fajki, 9gara, papierosów". Mieli też pomagać
ście wewnątrz lokalu. Posuwasław Glowackl zmarł. i rada
z sufitu iako tako cz'V3-t.ego, oemiejscowej policji w dozorze, „aby psy nie gromadziły się po
ją się szybko I do swoich leprzestała się :r.blerać Mia? wlec
WnQ iakieś słodkawe ~ólntlt! ,
ulicach l placach, jeżeli za§ to nastąpi należy je rozganiać",
111owy, pardon. najnowszy dyniwych pierożków zawsze czło
w sam raz do wvsda..C\ZAl\ia na
Im
..,ab} przekupnlarze (!) zatrzymywali się na \Vskazanych
rektor sprawę ułatwioną ...
wiek bez większego trudu dobrzebraniach. oro1mozv ooarte na
uwagę, aby małe
m\e!'lcach". Kaidy stróż winien „zwracać
nie. Dobrze być emerytem. Pani
olamach i li.sza i ach soełn1ają
d1Jec\ n\e vozostawały na nJfcach I odprowadzać Je do rodziMam :tednak · nadzieję, że ooperuJąca zamaszyście chochlą
się wszelako z nieubłaganą. oecow lub do osób. 11ny kt6rycb tel dzieci się znajdują".
prócz milczącej Rady Muzealnie żałuje jadła, zawsze dorzuwnościa. Gav dobrych oare lai
Zdarzały się Cl.asem w „Łód-i\tich Ogłoszeniach" niezbyt t>Omieście jaci cokolwiek więcej ponad
nej są jeo;zcze
temu oojawilv sie pierwSU! soth1ebne dla ogółu sławetnych taiców m\e)s\tich obwieszcz~n\a
kie~ wladze. które tę feraina
normę . człowiek nie odejdzie od
lidnieisze zacieki. wvwróżylem
'[l~ezvdenta Rosickiego:
decyzję są władne anulować?
stolika głodny, nie ma kłopo
z nich nieomvlnie. :t.e za Jakiś
..w dniu dzisiejszym (tzn. 13 sierpnia 1864 r. - AK) zwyMoże Komisja Kultury Rady
tu z wiecznie złym i zmęczo
czas zgnUe również podłoga na
Rady MfejsJdej nie było, gdyż ładen z
~zajnr~o 11osledzenfa
Narodowej? Ktoś to powinien
nym kelnerem, nie zamienią
.soecz~onków 'lb.dy Miejskiej do sali posfedzeii magistratu nie przy.
strvchu i nikt ale t.vm
zrobić. A nowego, pardon, naj. mu w szatni kapelusza. Obiady
b~ł" (1864, nr M).
cialnle nie orzieimie. Istotnie
nowszego dyrektora zobowlą~
są smaczn~ zdrowe, a do nieZabrakło natomiast w druiku ja'kichkolwiek informacji o wyni.ki ai• n.ie
Z.litłtiła. istotnie
zać, żeby zbiory starannie przedawna były także niedrogie. Od
rokach śmlerc!, w;'konanych w Łodzi na uczestnikach powstaIPOZ03taJe więc
nrzeiał. teraz
chowywaL Przyjdzie przecie
pewnego czasu jakby rewaloryrii;, stycznłoweg-o: kpt. Janie Bfrtusle, rozstrzelanym 8 ~rudnia
iuź tvlko czekać. aż stroD za•
jeszcze nowszy dyrektol\ i mozują się sz3'bclej niż same eHJ63 r., czy o kontrolerze tabacznym Ignacym RadzłeJowsJdm,
czn.ie sie' walić w ramach tak
że on załozy wreszcie w Lodzi
merytury. No to co z tego?
pt,wstańczym naczelniku miasta, rozstrzelanym 16 lutego 1864 r.
o substancję
zwanei troski
Muzeum Literatury I Prasy?
Emeryt, jak nikt inny, rozuWarto· przypomnieć, fe 19 kwietnia 1864 r. został" w Łodzi
mieszkaniowa.
Bo już nawet Muzeum Sportu
mie konieczności ekonomiczne.
uruchomiony telegraf, początkowo tylko dla koresl)ondencj! kra.mamy, niczego sportowi i sporprawa działające na rynku,
jc,wych, wl"cr6tce równie:! dla zagrankznych. Telegramy były
Dom jest solidny. bo stary,
towcom nie ujmując. Bn. nawielkość zadłużenia kraju l kopnv-imowane w językach polskim, rosyiskim i niemieckim, 7.:>Ś
ootroche przeto to ieszcr.e
wet Muzeum Historii Ruchu
nieczność spłacenia długów. Epif'rwszy telegram został skierowany do hr. Fiodora. 'Flodoro,vi·
trw:i. nóki co MOile tedv świad
Młodzieżowego I
meryt uczył się tego wszyst·
cza Berga, namiestnika carskiego w Królestwie Polskim. a treść
czyć wieszczbiar&ltle ushlP:i i.akiego przez całe długie życie,
j::ttr hvlii niezwykle czołobitna:
równo dla ludn<>ścl, ia.k i na
godzinami słucha radia i dosko,.J\Jle<izkańcy m. Łodzi i ja wraz z nimi, upraszamy nv. Hra·
w nich
eksoort. Nawiązuje
nale wie co się dzieje na
hie orzyjąć głębokie podziękowanie za zapowiedziany teleęra.f
śmiało zarówno do star~
świecie, a szczególnie we włas
l r:u:em najpokorniejsze powinszowanie Swfąt Wielkanocnych tredvcii wr~ia :i. 1elit zwienym kraju. Współczuje młodym
ppłk. v. Broemsen".
rz.at. ofi.arnyeh 1ak t do nowANDRZEJ
którzy muszą szarpać
ludziom,
Telerrraficzna odpowiedt carskiego satrapy brzmiała:
DO
szej - wróżenia z fusów
Miało byd w Lodzi .muzeum.
się I rlerać w walkach o czterwalecznym woJ„D7.lękuję za tyczenia I proszę ołwladczyć
KAROL
kawie, oo w rezultacie dale
oryginalne: mianowicie
Dośl!
naste pensje, o wolne soboty
. skom powierzonego mu (tzw. Broemsenowi - AK) oddziału I
Muzeum Literatury i Prasy.
towar r>ierw.szej iak~ct. któ~o
i piątki. o dodatki do premii,
mlt'szkańcom m. Łodzi powinszowanie . uroC'Zysto§ci Swtąt Wielz pewnościa nie ,zd-Olam nastar- Pierw9tnie- jako oddział Muzeodznae?enia I inne dobra tego kanocnych - Hrabia Berg".
czyć.
um Historii Miasta Lodzi, w
świata. Emeryt już o to wszyTerro rod1a.iu rlemonstracja serw!l!zmu nie „pozyskała w pu·
jako samodzielna
przyszłości
stko wal<'Zyć nie potrzebuje,
blicznoścl należytego uznania". Mimo nacisków 'POiicmajstra i
gdzie
zrobyle
rzecz
nie
to
to.
I
mnie
jednostka.
Zmusza
jemu jest lepiej niż tamtym.
Nczvrlenta Andrzeja Roslckieito na polskich kamienicznlk6w i
ulokowana! Przy samym plazumiała. do wt>rowa<Uenia norCzasem się tylko martwi, że w
fabt )'kant6w nie udało się Johannowi Petersllgemu zdobyć w
cu Wolności. Nie muszę dodamalnej Procedury DI'2ed-płat. to
sobote nie ma mu kto zrobić
trodowlsku polskim niezbędnych środków oieniężnych na dalwać, te zapalili się do tego po1.11aezv źe torse t>rz.vimuie od
zastriyku, bo święto, że nie
S7e ·prowadzenie dwujęzycznego pisma. Polacy jednoznacznie
mysłu nie tylko muzealnicy t
dz:!ś. natomiast towar otrzyma
dostanie w sobotę lekarstwa,
p0t~pill redakcję, odmawiając jej sweir<> poparcia. chociaż orzedAntonim Szramem na czele, że
klient kiedyś tam w przvszło
bo apteki świętują I .w ogóle
siębinrczy Johann Petersnge uruchomił a!!endy oisma w Kaliszu
(nie
łodzianie
się
zapalilt
ści i oo ostatecznei cen.ie. laka
nie wyjdzie z domu. bo świę
w księgarni J. Mittwocha I w Warszawie u Q. Llefeldta przy
wszyscy, jak się okaże poniuznam za wtaśclwą. Kto bedzle
tuje większość autobusów I
ul Danielewiczow<ikiej nr hip. 495
oddział
żej ...), że się zapalił
miał s.zczeście otrzvma wróż;bę
ti:amwajów, a na starość wszę
~Il grudnia 18ff4 r ukazał się ostatni numer polsko-niemiec·
,
Związku Literatów i Stowarzybę
kto
ekst>ortu.
z
odirz.ut
dzie daleko.
k it•i rrazety l6dz4iej, ustępując miejsca gazecie niemieckiej „Loszenie Dziennikarzy PRL.
ciut
na
trafi
necha
miał
dzie
d7er Zeitung" (~opularnej „lodzerre"), u.ls"azującej się nieprzerod:luźszYch
oo
wvbra:kowana.
I tak mija miesiąc za mie.
·
wanie od 1 stycznia 1865 r. do ~ lutego 191'5 r.
Wszystko to się działo za dykresach rozoouodzeń z molel?o
siącem. rok za rokiem. CzyZaczął się trwający przez wiele następnych lat okres rusyfiSzrama,
Antoniego
rektury
sutitiu mało da sie bowiem notałem, że gdzieś na Kaukazie,
kacjl, a w Lodzi także germanizacji różnych przejaw6w życia
człowieka, który n1a więcej powel?O wvc~ a pracować to
w Tybecie czy w Patagonii. ży
~llbllcznego. W miesiąc zaledwie po zawieszeniu „Łódzkich 0zrealizozdążyłby
niż
mysłów
iest wróżvć tri:eb.a prr.ecie! na
ją pasterze po sto dwadziP!icia
uprzejmie członków
rr!Mzeń" ma!!istrat mfasta Lodzi zaprosił
jego wnuk, gdyby mu
wać
okrągło.
lat. 7.yją chyba właśnie tak jak
Pnd;· Miejskiej i Dozoru Bożniczego, aby raczyli się zebrać
wnukowi).
się chciało (temu
nasi wielkomiejscy emeryci. No
1 luteg-0 1865 r. o godz. t 1.00 w sali oosledzeń mMistratu „dla
Zorganizowano już jakiś skroto co, fajńe życie mają; nie?
asy~towania przy uwolnieniu od służby dotychczasowego Pre3.
il
mny personel, zaczęto projek-zydenta Miasta i Instalacji 'zastępcy prezydenta". Spodziewać się
tować przyszłe muzeum, zaczę
należy, że tym razem 34 rajców miejskich „raczyło" p?"Zybyć na
Oczywiście niektóre nrognozv
to zbierać ' ekspunaty. Pewnie
pos!edzenle. które zdecydowało o odsunięciu od władzy Andałoby Ale równiet WYt>rowa„
by jut do tej pory co§ z tego
. drzt'Ja Rosickiego, wyraźnie sprtyjającego powstańcom, a nadzać .z szachów. szachy ł!a 1ed·
było, ale stało się inaczej.
wet podejrzaneg-0 o milczące przyzwolenie na wydanie ka.sy
na.le era loi.tlczna l tylko do 1amiejskiej powstańcom ! partu łęczyckiej 22 lutego 1863 r.
ko tako lo~tcznvch działań moNic 1zczeg61nego się . nie
WLODZTMTERZ
przed·
,.Łćdt'kle Ogłoszenia", ktćrvch kr6tką historię tutal
działo. Nowy d:vrelltor miał dużna 1e odncslć. K.iedv bank rozshwiłem. miały zaledwie 300 prenumerałór6w. Do naszych dni
KRZEMI~SKI
ooczał BITWĘ o BONY (patrz
Nie ma to jak by~ emeryto pracy z wewnętrzną reor,;:;r.h<'wały się w jednym zaledwie egzemplarzu jako cenne źró
tflm, zwłaszcza w wielkim
ganlzacJit muzeum, ze zmianafelletomk ood tvm tytułem w
dłr. do poznania przeszłości naszego mlasta.
„Oddosach„ z 20 sierpnia), Jamieście. Człowiek przez całe
mi kadrowymi, UPol'Uldkowaniem placówki, z wprowadzezycie wstawał o sl.9dmej rano,
ko. naiwnv szachista mrllałem
niem w nleJ Jaklegoł przejrzyalbo nawet o szóstej, żeby zd:\·
t>t'7ieZ moment. te ma on Jak.tj
ANDRZEJ KEMPA
1te10 ładu, prawidłowego obieżyć do pracy, teraz, po przejtam olan kamoanłl, teden rzut

Niech mi Lucjusz Włodkowski - który nie lubi rocznic
wvbuczy roc;znicowy nieco charakter tego sz,"kicu, ale 2 grudnia
1863 r. (a więc 125 lat temu) rozpoczęła się nlstoria ł6dzkjej
prasy. Wówczas to pr·z ybysz z Niemiec, drukarz i litograf Johann Petersllge wydał pierwszy numer pierwszeg.o w ~dzi
c>:a~opisma w języku oolsk!m j niemieckim pod również dwuję
zvcznym tytułem „Łódzkie Ogłoszenia. Łodzer Anzelger". Pismo
ukazywało się poczatkowo dwii l"azv. a od 26 kwietnia 1864 r.
trzy razy w tygodniu.
r.zterostronicową treść każdego numeru wypełniały .,rozpoprzez bęben,
rządzenia policyjne, które dotychczas ogla..'Jzane
do wiadomości os6b
r.zęstokroć fałszywie pojmowane, późno
"aJnteresowanych dochodziły, narażając publiczność na nieporozumienia, nieprzyjemności i straty". W dalszej kolejności ukaob7-ywały się postamiwjenia mag\stratu, uprzednio również
ulicach miasta przez
w~eszczane na rynkach i znaczniejszych
urzędnika magistrackiego poprzedzanego przez ~bniącego w bę
>--•n dobosza. Bogata była część !nformacyjno-ogłoszen.lowa. Od
opowl11dani.a
c1asu do czasu pojawiaJy się drobne felietony i
pióra miejscowego nauczyciela Franciszka Rybki, podpisujące
to . się kryptonimem F.R.
W prospekcie ogłoszonym wcześniej przez drukarza zapowia...
iilan"·
"Pismo to Jako przeznaczone prawie wyłącznie dla rozwoju
Interesów przemysłowo-handlowych wtedy tylko istnłei! może,
Dlatego każdy
jcźl'lł zyska w publiczności należyte uznanie:
mieszkaniec naszego miasta powinien by poczuw~ się do obowl:nktt popierania przedsięwzięcia, mającego na celu zaradzenie
włl'lkiej potrzl.!bie, której konteczno§ó I użyteczność nie ulega
iadnl'J wątpliwości".
Między ogłoszeniami policyjnymi uwa'gę naszą zwraca zakaz

oka na au!it ~m W!'J:elako te złudne nadzieje.
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glądala

na szesnastolatkę, choć
lat oslemna~ie.
- Wyruszam na wojnę, Arne - powiedział Dago sadzając
ją przy stole. Pragnę,
cię
pożegnać i zapytać, czy
masz

trochę

złota 1 abył Splclm-ira
do Kędzierzy w Kruszwic z tajnymi rozkazami Niech
mnie otacza
tajemną opieką.
Będzie Kędzierza czerpał zyski
z zamtuzów w Ka'uszwic, dlatego nikt mi nie zrobi krzywjakieś życzenie. ·
dy.. Po ja.kimś czasie przekoMilczała'
Pokochała Dagona
nasz się, że zamtuzy przynoozą
miłością od pierwszego \vejrzetur~ach
odrobinę
łabędziego
więcej zysków
niż niejed!lla
puchu? Musl być jakieś pokre- nia Pokochała też ów obrzydwojna. Wojewo<lowie, władycy,
liwy sposób w jaki ją brał, gdy
wieństwo między nimi i Skrzysta!l'ootowie i kupcy będą kodlatymi Ludźmi Moźe 1 znają b,ywała do niego proszona na
rzystać
z mych
dziewcząt.
no~,
co
ostatnio
zdarzało
się
ich tajne sposoby walki?
Mniej będzie gwałtów w twoGdy Herim gotował się do coraz rzadziej.
im kraju„.
- Myślałaś z.apewne, ze wezwyjścia, dod~ł .jak gdyby od
- Ale · te zamtuzy
muszą
mę cię za żonę i uczynię wład
niechcenia:
•
mieć jakieś ,prarwa, jakieś naz- Spicimir przejął poslanca czynią - rzekł Dago. - Były
wanie.„
chwile, gdy tego ,pragnąłem
od Zyfiki do ciebie, Herimie.
- Będę wychowywać dziewgdyż
z
żadną
kobietą
nie
było
To już trzeci w ostatnim cz.aki do służby u możnych. A ty
sie Jeśli płaszcz nosisz
na mi ostatnio tak dobrze jak z
otrzymasz najładniej.sze.
dwóch ramionach. a nie
na . tobą, To jednak co muszę poTo mówiąc Arne wstała
jednym, jak każdy z nas, n:o- kochać najbardziej nazywa się oo stołu, zTzuciła z siebie lniawładza
i
sztuka
·
rządzenia
tesz uistać rozdzielony mieną suknię i naga położyła się
ludźmi. Czy zgadzasz się poroczem takze na dwie połowy.
na jego białym' futrze. A kiedy
stać
tvlko
moją
nałożnicą?
Mimo · upału Herimowi rapi on zrzucił z siebie białe gacie
,- Nie,
panie. Nałożnicami . i chciał w nią wejść, szepnęła:
tem zrobito gię zimnó. A więc
Spicimir przejął az trzech po- si~ gardzi. Od!cąd . zaś ty dale§
,,Nie tak, pa.nie, ale tak jak
m1 rozkosz i wyróżniłeś spo- wtedy". I pdłożyła się na brzugfańców Zyf!ki. Czy
przejął
ś~ód
.innych
kobiet„
nie
zniosę
takze posfań~ów, których
ch u.
•
oi;
·
mczyiej pogardy.
słał do Zyfikl. I co oni zeznali
Potem zaklaskał Dago w d!cna torturach? Drzącymi ręka
mi żebrał· ze stołu rl.llony p:rZBIGNIEW NIENACKI
gaminów i wreszcie
odwazył
się powiedzieć:
.
- Jeśli uważasz mnie
za
zdrajcę, panie, czemu nie ucinasz ml głowy?
Dago pogardliwie
wzruszył
ramionami.
- Moźe i na to przyjdzie
pora, gdy posuniesz. Ilię za
teko w swej miłości do Zyfiki.
Lecz jak do tej pory nie widzę powodu, abY pozbawiać się
przyjaciela, który umie czytać
ł pisać, wykreśfać drogi .i g~a
nice na pergaminach. Zyfika
chce, abym uznał
Kira
z.a
swego pierworodnego syna . i
dziedzica. ·no kogo ma
się
zwracać w tej sprawie jak nie
do mego kanclerza? Ty
zaś
ślesz do niej posłańców z odpowiedzią, że nie możesz
u
mnie niczego wskórać, ale to
jes~cze nie
zdrada, Herim_ie.
Wiem też, że gdy wędrowahś
my we trójkę przez bagna I
puszcze pokochałeś ją,
choć
myślałeś, że jest chłopcem .. Kt~
potrafi być wierny swej m1łośc1
do kobiety, ten potrafi
'.by~
wierny i swemu władcy, Jeśli
I jego kocha na ·swój sposób.
- 'Wiesz, panie, że cię ltocham.
- Dlatego
wciąz
jesz.cze
twoja głowa
spoczywa- na
twoim karku. parnię.taj jednak,
~e Zyflka ma tei:a: już· dwo~e
dzieci Jedno ze mną, a drugie
z niewiadomego ojca, którego"
kazała zabić. Twoja miłość do
niej nigdy nie zazna zaspOkojenia, gdyż, wiesz o tym dobrze musiałbyś wtedy oddać
~i~. To wciąż Dzika Kobieta.
Nie zapominaj o tym, Herim!e.
I nie zapomnij mi powiedzieć,
- Jeśli chcesz, obsypię cię
jeśli cię poprosi, abyś
otruł
zlotem i odeślę do Jumna.
mego syna, Lestka.
.
- To za daleko, pame. Pra- Panie
mój.„ Henm
gnę cię czasami widywać.
rzucił się do kolan Dagona.
- Czego więc żądasz'?
- Odejdź - - powled2liał ci- Daj mi trochę pieni~zy,
cho Dago. - Wiem, ze nie cofnie się przed niczym, abym abym mogła kUG>ić kilka doKira uczynił dziedzicem mego mów na pod~ziu i urządziła
tam zam.tuzy,
jak to jest u
państwa
Ftran.ków.
Dam tam ką.t pięk
Upal zmorzył
Dagona
i ładny~
wkrótce zci!nąl Ale kiedy się nym niewolnicom
dziewkom„ Twoi wojownicy bę
zbudził, starał sobie przypomdą musieli mi płacić, jeśll zenieć sen, który go naszedł. Na
chcą zażyć z nimi
rozkoozy.
próżno 1ednak wysilał
swoją
Będą u mnie pić wino, piwo i
pamięć. Miał jedynie świado
miód, zabawiać się z kobietamość, ze ów sen był męczący ł
mi, mówć po pijanemu, co
~rzedzlwny, ponieważ śnił o
nie i ~ozkazał pachołkowi weztym, o czym marzył skrycie skrycie myślą na trzeźwo. Ty wać Herima wraz z kawałkiem
od wielu dni, a właściwie od zaś aLbo Spicimir do..yiecie .się pergaminu i czernidłem. Popichwili, gdy dowiedział się o o czym mówią.
jając miód ze złotego kubka i
- To niemożliwe, kne. Jezdobywanej czarami
długo
· zaśmiewając
się, podyktował
atem Strażnikiem
Obyczajów.
włectnoścl Ludzi Skrzydlatych.
Wiesz jak surowo Gedania ka- Heriinowi:
Wtedy to zapragnął nagle, lecz rała za roZPus.tę. Nie jestem
„Ja, Dago Pan i Piaistun zez ogromną · siłą - żyć sto lat tak surowy jak Gedainia, lecz zwalam
wieke iSz.anownej i
albo ł więcej. Potęme państwo t-o musisz wiedzieć, że ąwobo cnotliwej pani Arne wynająć ·
- wiedział to ju'! teraz - nie da obyczajów j~t matką wszel- dom w Kru.szwie l otoczyć g~
budował<> się w ciągu jednej
to domu ma
kich ·twobód, a ja ten lud chcę strażą. W tym
chwili Wymagało to
czasu, . trzymać żelazną ręką. Zresztą, ona zająć się wychowywaniem
wielu lat. Tak, żyć sto albo moi żołnierze tak lubią dziew- dziewcząt dla dworskiej słu~by,
wlęce; lat. Zdobywać
coraz ki, że prąciami rozniosą tiwoje wiele bowiem
dziewcząt
jest
nowP demie I budować coraz zamt1:tzy. Kto cię obroni?
bez.pańskich
i wykorzystywannwp grody. umaC'nlać swoją
Wynajmę
wojowników do nych bezw.stydnie. Dom cnotlipotf:gę ł panować, panować,
wej pani
Arne
ma być też
obrony swoich zamtuzów, papanować.„ Nie tdradzlł swych
nie. A zyskami podzielę sii: z otwarty dla gości poszukują
myśli nikomu, nawet Herlmowi
cych dachu nad głową, zapewtobą.
f Spiclmirowl, ale t?.k na.praw- To
:niemożliwe,
Arne. niając im dobre pooługi ku po1
de pragnął
wojny z Lud· mi
żytkowi i sł.aJWie naszego kraWładca nie powinien
chronić
,Skrzydlatym!, aby siłą tub na- zamtuzów i
ju. Opłaty za swoje pTace cnotczer,pać
z n~ch
mową skłonić len d<J wydania
liwa Arne określi sama w zazysków.
.
ta1emnlcy długowlecznośd Nie
leźności od ceny zboża na tar- Ale może to czynić twój
znali iej !'lawet na
dy;orze grododzierżca, .starosta Kędzie
gowisku".
'
Rh0maj6w, ani w St,ilrej Ro- rza z Kruszwie.
Hel'im,
cląigle
myśląc
o
Nie
założę
mie, lecz przecież prawdą było, zamtuza w Gnieździe, ale w schwytanym ~Łańcu od Zyfiże władcy Ludzi Skrzydlatych
Kru.szwie, pa-0ie. I w Poznanii. ki nie zasta!llawiał .się nad
żyll ponad sto lat. Czy zdobyPotem, gdy przekonasz się jak treścią tego, co mu pisać kacie takiej tajemnicy. uczyniesię tylko, gdy
wielkie są z nich zyski i jak zano. Zdumiał
nie się długowiecznym, nieJ?ago zapytał Arne:
wiele dzięki nim wiesz o swowarte był<l ka7dej rl"ny, nawet ich poddanyćh, pozwolisz także
niebl"1plecznej wojny?
- Ale nie oszukasz mnie?
załozyć zamtuz w Gnieździe.
Rył już wieczór. Kazał so- Dam ci tyle złota, ile zd0- Dasz mi połowę zysków?
bie poda~ jedzenie oraz wez- ia.sz udźwignąć, ale trezygnuj
- Ta:k, panie. Frzysięgam to
wa~ Arne, którą Spicimlr u
I to jeszcze
ze swoich zamtuzów. Po co ci na swój tyłek.
mteśr.ił w bo~ato urządzonej
przyiSięgam,
że co jakiś czas
zamtuzy?
komnacie w najdalszej części
- Chcę ich, 1PC>nieważ zanoa- otrzyma.sz .posłańca z wieściami,
gniazdnwego dworu.
ziłam sii: od' cię'bie pożądaniem
o czym mówią po
pijanemu
Natychmiast stawiła się na
władzy, Nie chcę jednak takiej
goście odwiedzający ·mój dom
wezwanie Miała na sobie lniawładzy jaką ·ty masz.
panie. w Kruszwic.
ną
Chcę władzy ' innej. $wiat jest
lekką suknię, obciągniętą
Dopiero teraz pojął Herim,
w talli złotym pasem, poza tym wielkim zamtuzem, panie. Kto jaki to akt :napisał i czemu ma
dom w Kruszwic.
nie nosiła iadnych oidób I była
rządzi zamtuzem,
ten rządzi słuzyć ów
z gołą głową. Długie jasne wło
światem, choć to
inne r..ądy Natychmiast zatarł swoje itłuate
IY zaplotła w warkocze, wy- niż twoje • . Prosz~ ci~ tylko o dłOIIlie 1 p01Wied-zlał:

-

Wezwij d<o mnie
grafa
Awd ńca Niechaj Awdaniec or,yniesie z sobą jedną
ZP ~WYCh kolczastych kul na
łań ·uchu Niechaj 't'ównież, jak
to dawno · poler:llem. przyjdzie
i Łabędź Rudy Czy na próżno
noszą f' ahędzle w swoich kapFulkę I

miała już

- Grododztertea Kędzierza w
Kiruszwic umie czytać, a to
maczy, że u.szanuje moje pi.smo. Dam ci też kilku walecznych ludzi, którzy twój dom
w Krus7JWic
otcx:zą
opieką.
Później pTZyślę ci panie piękne
niewolnice i dziewki, u,iobyte
w wojnie, ale znające rozmaite
mowy, aby mog?y porozumieć
się oie tylko z tutejszymi ludź
mi, ale i z kupcami z obcych
krajów.
- Miałam słać wieści panu
Spici.mirowi...
zauważ..:ła
Arne, pytająco pat!l'ząc na Dagona.
Heriin 1P()Ślpieszył z rwy jaśn i e
niem:
- Spicimir, pani, to człowiek
surowych zasad i nie pochwali
tego, co czynisz w Kxm;iz:wic. Za
rozmaite
wieści
będzie
ci
·wdztęczny, ale nie spodziewaj
się .od .niego oznak wdzięcz.no ś 
ci. Zresztą, cóż stoi n~ -:-eszk.odzie, abym i j'l n' r - \
'
od ciebie owe wieści? Za niewolnice, - jakie
ci do_,.
.
ocz:ywiście zapłacisz mi tyle, ile

wysrał

zażądam.„'

zjadała ze złotej miseczki, miała skórę jedwabistą i różową,
qkrągłe policzki be-z: najmniejszej zmarszczki. Także jej ciało było bez zmarszczek, bo całą skórę napinała gruba 'varstwa tłuszczu.
Ciążyły
jej
ogromne piersi. brzuch miała
jak u kobiety ciężarnej, a jej
pośladki i zad
Jak gdyby z
dwóch krągłych
głazów
sic:
składal i taką samą odznaczał
się
\yartością.
Eponja
była
rad.a, że oto kończy
się c~1s
świętowania, gdyż wciąż jesz.cze
odczuwała ból w kroczu. Podo-

bnie bowiem jak jej pradziad,
Sieradz,
był
mężem
wszystkich k·obiet Ludzi Skrzydlatych, ·tak
c!la, jego prawnuczka, kapłanka Eponja, była żoną i kochanką wszystkich
mężczyzn. I wczoraj miało ją
aż ośmiu, w nocy i w dzie•1,
o c iekających rooołem pcxlgrzewanym w świętym . kt>tle. Teraz
zawalono głazami
\\·ejście do
grot aż <lo zimowego przesilenia słońca. Łono Eponji wvpełnialo męskie nasienie. żad
na jednak
jego
kro'Jla nie
książę

<24)

?a:

aby uczyniła mnie długowiecz
nym".
Dziwna to było prośba Nikt
dotąd z obcego ludu nie zwracał się z podobnym żądaniem
do władcy Ludu Sknydlatycli.
Gdyby to uczynił j.akiś potężny
książę, król albo
cesarz. być
może Sieradz. i Epon ja roz.wJ.żyliby poważnie
jego prośbę.
Lecz słowo •„Piastun" nic dl'.1
nich nie znaczyło, nawet, ieśli
ów człowiek powołał do istnienia Państwo Polan. Niezwyc ię
żeni byli Ludzie S1uzydlaci i
nie bali się
żadnego sąsiada.
Dlatego bez długich. namysłów,
tak samo na korze brzozowej
odpisała Piastunowi Eponja:
„Niechaj wprzó<ly wyrosną ci
skrzydła, . a otrzymasz
długo
wiecznośc".

Czy Odpowiedź taka nie stazarzew.i a przyszłej wojny? I czy nie słyszało się , że
ów Piarstun ponoć pochodzi! ·J·l
Olbrzyma Samo, a jego -01cem
był Boza„ ostatni ze Spalów?
Od pół.nocy więc zapewne groziło Skrzydlatym niebezpiecir·11 ·
stwo, choć sen nie mówił s~ad
przybywali ulcr,:ymi obcin.i;::i~Y
Skrzydlatym ich skrzydła.
„.O brzasku, w chłodnym powietrzu
wstającego
dnia czterech jeźdźców - Piastun,
Fulko, Łabędź Rudy i Awdaniec opuściło
Gniazdo i
skierowało się na · drogę
ku
granicy państwa Ludzi Skrzydlatych. Mijali rżyska po ścię
tym prosie i życie, rO'lległe łą
ki, gdzie pasły się duże stada
czerwonych krów.
Trakt byt
szeroki;- mogli więc jechać jeden koło
drugiego, strzemię
przy strzemieniu. / Zjedli obfite
śniadanie,
przed
nade iściern
skwaru spodziewali się dotrze.'.!
do puszczy,
\Vypocz.ę-te konie
raz po rzz wyTywnly ~ię z szeregu, aby kŁus zmienić w g:i.~
!oo. Wojownicy na krnia ch wyglądali strojnie,
każdy
nos:ł
biały płaszcz i hełm z koń.,!{,
kitą, lśniły srebrem lub zlotem
ich pancerze i kolczugi. ~uzawi
i brązu nabijane tarC'z.e i wysadz.ane drogimi
kamienia1ni
fibule. spinające olaszcz.e na lewym ramieniu Konie te7 wvnowił.a

glądały

-

irys. Janusz

Szymańs'ki-Gtanc

miała prawa uczynić ją brzemienną i nie 'czyhiła. gdyż ta-

•
- J~e$ (hciwy,
zaoponowała Arne.

panie

Ich spó.r wywołał nową fah!
wesoło.ki u' Pagona.
- Zl!iprawdę, Heximie -'- zawołał w końcu. :.... Gdy prz.estmiesz być moim kanclerzem,

Aine uczynt cię swoim zastę:p
cą.

Uśmiechnął
się
Herim
od'Ważył zażartować:
- Czy nie pomyślałeś, panie,
że służba w zamtuzie może być
wdzięcz.niej.sza i przyjemniejsza
niż to, co ;robię u ciebie?
- ·Wiem o tym spoważ
niał Dago i rozkazał Herimowi,
aby ze sk~bca
wydał Arne
c%tery wore~i złota.

„.A w tym
samym czasie
ró.IDa od Arne kobieta o imieniu Ęponja, dwudziest0i1>ięcioletnia
.prawnucz.ka
księcia Sieradza, kapłanka, w
dniu ósmym mie.siąca siel'lpnia,
gdy zakończono obchody świę
ta Luga, w świetle - pochodni
przyglądała się jak trzydziestu
skrzydlatych wojowników 2'awalało kamieniami wąskie wejście do ogromnych
pieczar w
Białych wzgórzach. W obszernych wapiennych grotach zwa. nych Greine
dogasał żar pod
ogromnym kotłem, gdzie ludzie
otrzymywali długi żywot. Eponja miała na ·sobie
jedwabną
wzorzystlł. szat~
tak obszerną,
te ukrywała jej niezwykle obfite kształty. Albowiem podobnie jak Matka Ziemia, tak i
ona, jej ka.planka, musiała być
zupełnie

tłwita.

Od dzieclństwa żywiona

nadmiernie, przeważnie słody
_CZ9llli jak ch<>ćby orzechami z
miodem, ~6re w
tej chwili

ka byla właściwość kapłanki. Z
roku na rok
powinna tylko
stawać się coraz tłustszą, o coraz pełniejszych
kształtach i
pięknej kri\głej twarzy, o różo
wej cerze i jasnych lokach I
przyjmować
nasien:e
tych
wszystkich
mężczyzn,
którzy
pragnęli żyć dłużej niż inni ludzie na świecie. Jej pełne czer'Wone wargi
smakowały w:ęc
słodycz miodu z orzechami. OC·bolewało lekko wejście do ło
na, czuła się jednak szczę:i.lh'va
ze spełnienia świętej powinności. Tylko odrobina
niepokoj:.i
trawiła ,iej serce, ponieważ w
nocy, gdy przez krótką chwilę
mężczyźni, kąpiący się w świę
tym rosole dawali jej odpoczywać, miała sen, że oto ctier<>i
konni olbrzymi swymi długimi
mieczami
obcinają
skrzydła
żołnierzom jej pradziada, a ona
jest bezradna I ucieka
i>rzed
nimi. Czy ten majak - śnionv
w świętą noc Luga - nie by!
proroczy?
C-z:y nie
należało
ostrzec pradziada, ojca i braci,
że zbliźa się wojna?
Dlatego
staŁa przy
wejściu
do groty
Greine i zważała bacznie, aby
żoŁnierze
starannie
zawalili
wejście. Potem
po7..woliłn >i<:
czterem mężczyznom i legła ·;i;
kolebce między dwoma ko:1Jami, które miały ją zanieść aż
do Sieradrz;a 'nad Wartą. ,
Skąd miał nadejść wróg Epo-nja nie
wiedzfałą,
a C•)
najwyżej

mogła

się

domyślać.

Późną wios:ną przybył

do Steradzy poołaniec z· Państwa Polan i przywiózł
zwój
kor,y
brzoz;owej, na którym czernidłem nakreślono magiczne znaki. Książę Sieradz nie pamię
tał
już
pradawnej
sztuki
u·trwalania myśli i słów, ale
kapłanki Ludzi
Skrzydlatych ·
posiadały tę magiczną wied1.ę.
Przeczytała więc Eponja swemu pradziadt>wi słowa i myśli

strojnię.

w

haftow~-

nych złotem
czaprakach. w
brazowych
naoierśnikaC'h
oełnvch srebrnv,..h
ok 1 1ć rfę ;~kich siodłach. W
s~ec ialnvch
uchwyU!r-łJ
orzy
strzemieniu
tkwiły oszczeoy ze skra>Vkiem
czerwonej materii,
na które i
wyha:ft()'\'.-·ano białymi nićmi coś
na kształt otlika z roz,T)()start "mi sl{rzvdlami. Ostrogi ieźdt
c'iw były misternie wykute 1e
7łcta, a za jedną srebrną ond!mwe. którym{ l'<"onic <lz.wonił;t
n'.l no1nvch '~ami en i.ach. kmi?Ć
mógłby ku„ić niewolnika. Przytroczone d'"> sioclel bukłaki :i:
winem i skórzane
sakwy z
wę d1. onym miesem 1a')owh<l<ih·. ie rnclróżnic'' n;o1wyk .i j1d " 6 i T'.'tĆ sm'lr-.,...,~I" Na rarn'1>niu jorl'1E' '"!O z ;eź ·17 ' A''-'. !'.~11t>etto f" 1h-z•rf'V' '"'
krul\ ; r.~.~ , :..-.:n

~ ~e-:l_,; . . ł

r7-,r" ~ V

T""tr;!1d~l

": ; ....

rlokol~.
- St a łeś

sie th.stv I len; ..,,._
- rzerd drwląco P i<J!<lun. - T-v.•ói krult od dawna
nie ki'ażył mid wrogimi uo1ami.
Słvszałem, ie nic
Innego nie
:rirbisz. t.vlko się mnożysz. Tyle
hit"W ostatnio
stoczvłem. •\r
fadnej jednak nie brał udziaiu
i\wdańcu

żaden

Awd„ni~c. ,

- Cała barnie;ia
jeźdźców
czeka na hvo;f' rozkazy. · i"S'1:V '
oanle. - b:-.onił siq Awd a niee.
~ Wedlul! twego nalecenia oonad sześciuset im oirh tarczo \'ników wkrótce będzie c oczekiwać w Gnieździe.
Czy myślisz, że Slęi.anie siedzieliby tak
l'pokojnie,
gdybym
zbytni'>
uszczuplił potęgę

Awdańców?

Przez dwa miesiące we wszysbkich moich ku:foiach robiliś
my · dla wojska kolcżaste kule
na łańcuchach. Nimi zwycię
żysz Skrzydlatych.
Odezwał się graf F'ulko:
- Kazał nam Piastun hć o
glcxlzie na granicy i rabować
w kraju Ludzi
Skzydlatych.
Dlatego wiem jak straszna jest
ich konnica,
gdy
z szumem
ogromnym spada na obce wojs!ta i płoszy ich konie. Co pomo~ą kolczaste kule? To bardzo trudno sięgnąć taką k .u!ą
skrzydlatego jeżjlźea . Jeśli bowiem ma miecz tak długi jak
ja, zanim się kulą zamachniesz,
już jesteś trupem.
- To są kule dla tarcwwników,, grafie.
To oni przyjmą
pJerwsze natarcie
~krzydlatei
konnicy i o~ymi
kufami na
łańcuchach będą miażdżyć koniom nogi - \\'yjaśnil A \V<laniec.

C.D.N

utrwalone na korze brzozowej:
„Ja, Dago Pan i Piastun, Dawca Wolności i S.prawiedliwn·ś
c!, Strdnik Obyczajów i Ojciec Mądrości proszę kapłankę
Eponję z Ludu
Skrzydlatych,
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