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Dom szczęśliwej starości
RYSZARD mNKOWSKI
Któregoś zimowego dnia o czwartej rano pędził środlciem ulicy Aleksandrowskiej face·t w piżamie i od raz;u uobiła się straszna psychoza. Kobiety do dziś boją się wycho<lzić wieczorem
z dornu, a niektóre wznoszą modły na intencję zachowania cnoty i czci własnej aby nigdy żaden pacjent nie wymknął się
z pobliskiego szpitala im. di!' J. Babińskiego. W sąsiedztwie
linii „2" i
5 11pttala, niemal na wprost klrańcówlci tramwajów
„25", stoi przy ul. Chochoła piękiDY, w starym stylu architektonicznym, parafialny kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Duszpasterstwo po<l tym wezwaniem jest nieodzowne. chociaż okoliczni parafianie n~ wymagają li tylko pomocy boskiej, lecz
pn:ede wszystkim pomocy dzieLnicowych władz na· Bałutach. I
tak naprarwdę, jeśli kobiety modlą się, to nie tyle ze strachu
.przed zbiegami ze szpitala psychiatrycznego, co z oba wy przed
elementem. który grasuje wiec:w;rami po ciemnych, zapomnianych
przez uirzędy uliczkach, gdzie nie może trafić śmieciarka am
·
milicjant.

Ze środków komunikacji dociera tu jeszcze tramwaj linii .,44".
Więcej luksusów nie trzeba, albowiem ten fragment. ul .'\leksand.rowskiej stanowi południowy kraniec dawnej wsi K.1 1y . O

mamy do czynienia ze wsi4 w mieście. świad c z<1 wyprzez chlopomaina z urzędu nazwy uliczek oraz :·oztaczające sio widoki; na przykład zabłąkane w simurze samochodów konie ciągnące fury z obornikiem.

tym, że
myślone

Za u\i.cą Chochola stoi pusty zieleniak. bo

IV

miejskiej wsi

\ud pracujący może sobie sam uprawiać 1„·arzywa, a dalej jest
ul. Uprawna i usytuowany w gJębi przemysłowy sklep Gminnej Spółdzielni. Potem mamy ul. Hektarową, ozdobioną na ro-

i::u czarnym drewniakiem bez dachu z napisem

.Blacha~stwo„

le ·t i poczta z dwiema skrzynkami. czerwoną i z'.elon:1 . bo to

przecież miasto, obok z.as zakład przewijając_,. silnik;. a ootem o::! ruchliwej Aleksanclro1t·skicj odchodzi cicha. senna

ulica

Kał<>wska.

5

Z lewej widać dwie otynkowane kamieniczki, obie w grnncl"
rze czy dwupiętrowe. bo ta druga oficyna ma jakieś mieszkan ie na strychu . Ludziom żyłoby się tam jako tako.
gdyb y obejścia nie o panowały szczury i myszy, i gdyby n :c zeosul s'<: h~·drant na froncie. W związku z tym
trzeba chodzić po wodę do hydrantu postawionego w
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ten rozinteresów" o>W Eu.ropie wschod-

skimi Niemcami.

graniczał ,,stre.fę

bu państw

'
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nie j.

28 wrz.eśnia 1939

r. zawarto

estoiisko-radziecki, 5

Parlament fiński - 6 grudnia 1917 r. - proklamował niepodległość Finlandii Jednak bli - kolebki
skość Petersburga
socjalistycznej
rewolucji
musiała oddziaływać na nastruje klasy robotniczej. W Finlandii rozpoczęła się wojna dom o·
wa. W styczniu 1918 r. Helsinki zostały zajęte orz.ez .,c'Zerwonych", a senat reprezentujący władzę .. białych" zmuszony został do przeniesienia się
jo Va.asa, na zacho<lnim brzegu Finlandii. Do decydu jące) i
rozstrzygającej bitwy doszło no
poc'Zątku kwietnia 1918 r. pod
Tampere - na północ od Helsinek - gdz;ie ,biaili" odnieśli
zwycięstwo przy pomocy n iemieckiej Dyiwizji Eałtycikiej.

mieć

Film tel~wizy.jny
trzeba robić dla widza

paździer

nika ł<>tewslto-radziecki, a

w
Rosja pokonała Sz\\;ec,ę
wojnie 1808-1809 i Finlandia
stała się autonomicznym Wielz
kim Księstwem związanym
Ros ją un:ą personalną. ówczesny car - Aleksander Il - na
fil'lskim organizmie przeprowadził s\vój liberalny eksperyment.
Finlandia miała własny p~la
ment pocztę, monetę oraz włas
nego minlst.ra w Petersburgu.
Po J >-; r długim okresie wzgJęd
i dobrobytu w
negJ ; ,Jokoju
latach 1899-1905 nastąpił pier\Vs1.y ukres ucisku a krótko P<
nim w 1908 r. - drugi. Gd"
stal.1
więc l wojna światowa
się faktem. fińscy oatrioci peł
ni byli nadziei na przywrócenie autonomii w ramach imoe
rium rooyjskiego. a p,rzy sprz~._
jających okoliczmościach na we1
na niezależność.

festiwal filmów powinien

ogólnopolską rangę!

1939 r. podpi.><.<1
23 i;.ier,p nia
pakit o nieagresji z hitlerow-

Stareie u dalekiej pólnoey
„'

Łódzki

W przededniu drugiej
wojny światowej ZSRR

w latach 1939-1940 i 1941-1945.

lu

litewsko-xadziecki układ o poF AJBUSIEWIl\'IICHALE'M
z
Rozmowa
mocy wzajemnej i nieagresji.
CZEM, autorem filmów i programu .,997".
W ramach tych ukladów Eston ia udostępniła Armii Czerwon ej bazy morskie na wyspach
oraz w porcie
Dago, Ozylia
- Poprzez s\VOJ i>rogram „997" i;tal się 1><1.11 osobą publiczBałtyckim. natomiast Lotwa ną. Co prawda różni cmokierzy mają do niego zastrzeżenia, to
bazy morskie w Windawie i
jednak cieszy się on dużą popularnością, a zatem spełnia oczeLipawie. We wszystkich tych . kiwania widzów. Wydawać by się więc mogło, że pańskiemu
trzech państwach od 17 do 21
temperamentowi dziennikarskiemu, spontaniczności ten program
czerwca 1940 r., utworzono rzą
wystarczy, tymczasem ...
dy ludowe, a w dniach 21 i 22
władze ralipca ustanowiono
- Przyznam się. że moim programem ..997" jestem bardzo
dziecką, tworząc Litewską. Lozmęczony. Stałem sic; jego niewoln ikiem . Jednakże głupotą by~ewską i Estońską Socja\istyc7.inIo!J~ za.staw i ć go komuś innemu . Wypełn i a 0 n pewne luki
m1 Republikę Radziecką .
formacyjne w telewizji. w które „ wstrzeliłem s i ę". stąd jego
su kces. Sp!'a1Yy poruszane w programie mają SIVO i<J wagę , c o ś
Leningrad łe:lal n km od
z 500<1 n i osą . jednakże w kraju dzie ją s i ę rzec'Z y d użo waż ti ie J 
granicy hi1skiej.
sze i jako dzienn ilrnn nie czu ję się do koilca fair w stosunku
do telewidzów. Zreszl<) boję się, że któregoś dnia. jak to już nieraz bywało . 1.apadnil:' Jak as dec>ZJa. że ma go nk b y ć .. Po za
5 paździ ernika 1939 r. t.aprutym nie mogę tracić kontaktu l zawodem Ni c rubienie rep o rtaży
fili.skierni.
ponowano rządowi
nierozmawianie z
- filmowych. niebycie na piani!:' filmowym
rozpoczęcie ..(... )rokowań w koncząsteczki
na
nierozbieranie rzeczywistości
czyli
ludźmi.
kretnych sprawach w świet\l
- grozi dziennikarzowi wtórnym analfabety1.mem. Tego się
z:mienioneJ przez wojnę sytuaoba\viam. Ola zachowania sprawności zawodowe J, do s!rn nalerna
cji międzynarodowej„ Dla P'.lwars'Ztatu podejmuję różne tematy. ab y sprawdzić się Talnm
Leningradu .
lep.szenia obrony
sprawdzianem jest m.in festiwal Jeśli moje prace zakwalifioostula:
Józef Stalin wysunął
kowały się na festiwal oznacza to. że bvły godne zauważenia.
z.:nian teryt<Hialnych. t. któr ych
P odobnie jak emitowany w TV reportaż . gd,v jest zauważony
na jwainiejsze obejm o wały: odprzez telewidzów, recenzentów. Jest to sprawdzian, że coś podanie orzez Fin l and ię niewie!i rafię z robić . co jest ważne , co egzempl1 fik u ie na s z ą eze::z' wisk iego, lecz o strategicznym znnwśc. o c zywiście w moim zwier('i adle Z:"l '"·' ' C:1 m i sio częst o. że
obszaru na Przesmyku
czeniu
ukazuję ją w sposób ostry, luytyczn:r. A dlaczego by n ie?! Nie
Karelskim w zamian la kommnie nie
lubię uładzonej rzecz)wistośct. Taka rze ~7. vwistoś ć
pensatę na oółnocy w radziec·
interesuje. A robię to, co mnie interesuje, co odpowiada m.ojckie1 wschodniei Karelii Ponadmu temperamentowi. umiejętnościom i... telewidzom, skoro spoto pewne przesunięcia na póltyka się z dobrym przyjęciem. A że od czasu do czasu wzbudza
nocy (Półwysep Rybacki) miakontrowersje, cóż! W góle jestem za twórczością kontrowersyjbezpieczeństw'>
ły wzmocnić
ną ...
ważnej murmat'lniesłychanie
Żądano
skiej linii kolejowej.
- Czy łódzki Festiwal Filmów Społeczno-Politycznych jest
także oddania IV dzierżawę na
pierwszym festiwalem. w którym pan startował?
czas półokreślony
- Nie. Na krakowskim festiwalu przedstawiłem film
wyspu Hanko z okolipt. „Jest miasteczko". Ten 'ilm uważam za najcenniejwysepkami
cznymi
szą pozycję w moim dorobku reportażyst y telewizyjneutworzenia
celu
w
go. Na przykładzie niewielkieg 0 miasteczka - Rejowca
bazy
radzieckiej

4
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machowca. Ot, młody cdowiek
6 &odzin i 8 minut, ,,mleko u
z biednej rodziny".
- 1'7 min., .,jajko u
zamach nastąpił w
Drugi
10 min., pół lHra
1952 rodru, kiedy oddaiwano do
6 godz.
,.stołowej " wód'ki
u żytku budynek Rady Państwa
40 min„ pralka autQlllatyCU1a
w rejonie UJlicy Wiejskiej. Ktoś
BIO PS 663 - 398 godz.. 22
włooył do pieca ładunek wybum in., odikU111Zacz t Yll> 451
Adres redakcji:
telewiwr
64 godz. 38 min.,
chowy 1 piec wy<leciał w pawie261
90-113 Łódź, ul. Henryka
c.zarno-biały „Uran"
trze. Publicznie nie ujal\vnfono
osób podejrzanyich.
godz. 23 min„ jaeda 300 km
Sienkiewicza 3/5.
„Mógł to zrobić ktoś, kto miał
poc iągiem ek6lPI"e.5owym z mie jTelefony: redaktor naczelny
i
5 godz. 55 miq., bidostęp do tych pomieszczeń
scówką 36-52-44,
Charakter narodowy zmienia
poruszał się w nich bez żadnych
4
let na autobus miejski .sekretarz redakcji,
się .pod W1Ply1wem systemu ~po
kłopotów i komplikacji, zwłasz
min., nocleg w pokoju jednołeczno-ekonomicZlllego i związa
cza bez wzbudzania podejrzeń.
osobowym z łazienką w hotelu
fotoreporter: 36-80-99,
nego z. nim sposobu życia 1-u dzi.
„Metro.po!" w Warszawie - 13
Był to więc ktoś z pracownipublicyści: 36-77-70,
Na jlepiej świadczy o tym przyków albo osobnik wprowadzony
godz. 3 min., trumna sosnowa
32-89-70.
mieli
kł ad Hi.szpanów, którzy
przez niego".
bez dodatków - 125 godz. 29
Redaktor naczelny: Lucjusz
m in., ceremonia pogr zebowa podobne do nas cechy. Wie l~
b y ła
W tym samym roku
264 godz. 14 min„ .samochód
lai temu Józef Łobodowski natrzecia próba zamachu. Bierut
Włodkowski.
i
„F iat .126 FL" - 4065 godzin i . pr zechodził
pisa ł :7ll1aimienną f.raszikę:
ulicą F.rascati
Zastępca redaktora
„Niewyparzeni w gębie i do
4 minuty.
nagle zaczął do niego strzelać
naczelnego: Edmund
niebitki skłonni, niesłowni,
aiutoma.tycz.nej jakiś
z broni
Lewandowski.
zdarni, hardz.i, nieporządni, gdy
młody cz.ł O!wiek. Prezydenta zaWRAŻ1ENIA Z POLSKI
Sekretarz redakcji:
własn"
się postawić,
trzeba
isłonił własnym ciałem poruczportki sprzeda, a u góry bała
nili: Julian Doskoczyński. A inGrażyna Olechnowicz.
Niedawno odwi edził Polskę
gan, a w k1>morze bieda, pięk
ni człO"nkowie ochrqny zastrzeliKierownik działu
dominikanin,
wybitny Iilozo(
ne gesty na wynos i miny ko! i zamachowca. k tóry podobno
Józef Maria
prof. Innocenty
literackiego: Henryk
gucie. Był tu kiedyś dobrobyt,
na l eżał do tzw. pod ziemia poBocheńsk i. W wy wiadzie udziePustkowski.
akc·vskiet:! o.
ale szybko uciekł, więc nikogo
lonym tygodnikow i .,LAD" (nr
na świecie nie szacują taniej.
..Ostatnia znana nam próba
Redaktor techniczny:
46) mów ; o trzech swo ich w raCzy to fraszka na Polskę? Nie,
zamachu na Bolesława Bierub
Janusz Kozłowski.
żenia c h:
znato na Hiszpanię .. .''.
nastąpiła w 1953 roku,
„Podziwu godny jest dynaZespół: Ryszard Binkowski,
d:i
śmiercią Józefa Stawybra ła
miennl·m
Takie motlto
mło
jego
narodu,
naszego
mb;m
~ Dariusz Dorożyński, .
lina. Przed gmachem Belwedeswego art ykułu w m iesięczniku
dzieży. Po tylu stratach można
i. Andrzej Gębarowski,
GOSPODARKI"
ru. gdzie mieszkał Bolesław
,.WEKTORY
tymsię było obawiać apatii Bierut. zjawił się osobnik o po(nr 10) Maria Anna Kairwow·Eugeniusz Iwanicki, Teresa
czasem wydaje mi się, że jest
robotnika.
<ma hiS7Jpański
wierzchowności
ska. Opisuje
woli
'J erzykowska, Zofia
wręcz pl"zeciwnie, wiele
Wkroczył na dziedziniec Belwecud gospodarciy, który zaczął
wiele,
Tak
\\•alki.
i
przetrwania
Kędziora, Marek Koprowski,
deru pewnym krokiem, zmierzasię wprowadzaniem swobód eże obawiam się jakiejś awanJerzy Kwieciński, Bogda
jąc ku drzwiom. Drogę zastąpił
konomicznych pod koniec lat
tury, która byłaby głupstwem.
Siłą wiodącą
mu oficer z ochrony. Usiłował
:pięćdziesiątyc h .
Madej, Andrzej
go zatrzymać i wylegitymować.
była gru.pa technokratów zw ią
Makowiecki, Paweł
Znacznie mniej podziw'1 godWówczas zamachowiec wyrwał
zana z. organizacją Opu.s Dei
ne są kompleksy niżswści u
Tomaszewski, Marian
Stowarzyszenie
zza pasa siekierę. Zaskoczony
(Kapłańsk i e
szczególnie
Polaków. Jestem
Zdrojewski.
oficer usiłował sięgnąć po broń,
Swiętego Krrzyża i Dzieło Bozatroskany przejawami takich
że).
Grafik: Janusz
się
okazał
ale zamachowiec
kompleksów w filozofii i teolo„Kraj ten w dość krótkim
szybszy. Kilkoma ciosami sieSzymański-Glanc.
gii polskiej. Zamiast twonyć
kiery rozplatał gł1>wę oficeroczasie przeszedł szok ekonomiwłasną myśl polską, przejmują
Fotoreporter:· Grzegorz
czny. W ciągu lat 1955 do 1979
wi i pobiegł ku drzwiom procudzoziemgadaczem
byle
się
Gałasiński.
dochód narodGwy wzrósł ponad
wadzącym do wnętna Belweo teologię,
Jeśli chodzi
skim.
1'.orekta: Mariola Knaga,
deru. Drzwi były zamknięte. Zac~erokrotnle. Był to drugi po
Polska jest jednym z rzadkich
machowiec tłukł w nie siekie.
Japonii kraj na świecie o tak
Jolanta Sawiuk.
krajów naprawdę katolickich w
szybkim wzroście dochodu narą. ale bez skutku. Nie wie1
Stale współpracują:
w
świecie. Kościół dysponuje
Zn·łaszcza że po.
rodowego.
dział, że dnwi są zamykane i
niej ogromną kadrą i wielkimi
Tadeusz Błażejewski,
przednie dwadzieścia lat dochód
otwierane automatycznie. Gdy
środkami; no i Polska ma swoMarek Brzeziński (Londyn),
utrzymywał się na poziomie 50
t!'"k rąbał. w nie aż drzazgi leJą, wspaniałą tradycję własnej
ciały, dosięgły g0 kule żołnie
Bohdan Gadomski,
- 60 proc. dochodu z 1929 r.
logiki i filozofii. Tymczasem,
rzy z ochrony, którzy dobiegll
Koniec lat siedemdziesiątych
Grzegorz Gazda, Andrzej
wszystko oo polskie, jest nieI początek lat osiemdziesiątych
z wartowni i strzelali do niebiega się za byle proważne Karolczak, Witold
go".
był dla hiszpańskiej gospodarki
testantem czy Żydem, byle cuKasperkiewicz, Andrzej
okresem kryzysu. Poprzedzała
Zamachowiec zginął. Nie miał
dzoziemcem".
Kempa, Wasyl
przy sobie żadnych dokumengo ponad dwudziestoprocentowa
Ale naJbaroziej mart·wi ojca
inflacja, potem nastąpiło obnitów. Najpra•wdopodobniej był to
Kocznow (Iwanowo),
to, że mamy
Bocheńskiego
szaleniec.
d0-0hodu
żenie stopy wzrostu
wschodnie, nieeuropejskie obyWłodzimierz Krzemiński,
11
zmarł
narodowego i podwojenie liczby
Bolesław Bierut
czaje. Pod wpływem różnych
Zenon J. Michalski,
bezrobotnych. Ale ostatnie czte1956 roku o godzinie
ma1rca
wypowiedz.i i doświadcz.eń z.aRyszard Nakonieczny,
23.35. Już w drodze do Moskwy
ry lata znów cechuje stały rozcz.y jesteśmy
cz.yna wątp i ć,
wój gospodarczy".
Adam Ochocki, J'NZY
miał stan podgorączkowy. a pokrajem zachodnioeuropejskim.
t~m z.apadł na grypę i zapaleW tworzeniu dochodu naro„Stąd, gdybym miał ooś do
Panasewicz, Maciej
nie płuc. Podobno dobiła go
dowego największy udział ma j ą
powiedzenia, skierowałbym do
~huinkor"ki.
58 proc., a następnie:
informacja o krytyce stalinizusługi O~ł<>S?enla : Blu•o t'!eldam I O·
Polaków dobrej woli trzy apegłn~zeń t,6dt ul. St~nktewleu "3/5
mu podczaiS narady aktywu parprzemy&! - 30 proc., budownile: nie róbcie awantur, starajtal 32 59 11
t:l'.jnego w Warszawie. S?.CZególctwo - 7 proc. i rolnictwo cie się pozbyć kompleksów niż
rektam:v: Andn;ej
Or2anlzacja
zja·wime ostre wystąpienie miał Ste5 proc. Niepokojącym
szości i brońcie duszy polskiej
Barto'llewi<'Z tel 36-80-99
skJem jest bezrobocie przekraprzed zalewem obyczajowości fan Staszewski, były I sekreogłoszeń redakcja nht
za tre~f
tarz. Komitetu Warszawskiego
20 proc., a w rolniczające
odp<>wlada
WschodlL To ostatnie jest boPZPR. Nikita ChruSZC'LOW t:0Wyda\\'ca: Lódzkle Wvdawn tcctwie - 13 ptoc. Wśród ogółu
daj najważniejsze".
„Eto wy ubili
„Prasa
wie<liział mu:
RSW
Prasowe
two
zatrudnionych kobiety stanowią
towariszcza Bieruta".
Łódt.
!H -103
-K,;1ąfka· Ruch"
45 proc.l.
31 proc. (w Polsce
W tym samym tygodniku poul Sienkiewicza 315
Trudno uw i erzyć , że Hisz.pa.nia
z Normanem
lecam wywiad
ORUK: Prasowe Zakłady Gra
wyda je trzy razy więce j tytu"WSPOMNIENIA
Daviesem, wy kładowcą historii
„Pra sa Książka
RSW
ficzne
łów ksią że k i broszur n iż Pol w Uniwersytecie Lond y ńskim,
ROMANA
-Ruch", Łódź. ul. Armil CzerwoI
ska, ma d'Wa razy więce j stua utorem książki i wielu artynej 28
dentów i aż dzies ięć razy w ię
POLAŃSKIEGO
kułów o Polsce. Jego ż ona jc.;t
Redakcja nie zwraca nie zacej ucwiów szkół średnich. NoPol ką. Na zachodzie ataku j ą go
mówionych rękopisów i zastrze· _tabene oba kraje mają podobendecy, historycy ru~ycyści i
Wbrew pozorom oo śmier<:i
ga sobie prawo do skrótów. Za
ną l iczbę ludności.
z.a.wodowi sowietolodzy. Wyraź
b lisko jest do miłości. Dlatego
treść ogłoszeń redakcja nie odpo„W 1970 roku mieszkańcy
odcz,uwa
ną niechęć do Polski
na zakończenie sięgam do ciewiada
miast stanowili 54,9 proc. ogółu
wśród Żydów, szczególnie amekawe j autobiografii Romana
Warunki prenumeraty: 1 Dla
ludności, a w 198~ r. 91,4 proc„
rykańskich.
która w końc•1
Polańskiego,
instytucji i zakładów pracy
tzn. tylko ok. 3,5 mln ludności
ona
występuje
„Najsilniej
w
przyszłego roku ukaże się
zlokalizowane w miastach wojenie zamieszkuje terenów miej.
chyba wśród Żydów - syjoni·
Wy„Polonia".
wydaW1I1ictwie
wódzkich I pozostałvch miastach , skich. Ten duży bądź co bądź
stów, którzy pnynajmniej od
brane fira.gmenty pub!Hruje tyw których znajdują się siedziby
kraj jest w wielu miejscach po
lat zdecydowanie
dwudzi~tu
W
godnik „FILM" (nr 46).
Oddziałów RSW „Prasa-Kslążka
prostu pusty. Wiele wsi jest na
górują nad żydowskimi środo
pierw.szym odcinku reźyser p i·Ruch" zamawiają prenumeratę
wpół opustoszałych. (.„)
wiskami liberalnymi, Bundem
sze o ,s.wej pierwszej żonie znaintych oddziałach
w
Przemieszczanle się ludności
oraz elementem żydowskim w
ne j aktorce Barbarze Kwiatstytucje I zakłady pracy zlow latach siedemdziesiątych i
amerykańskiej Partii Demokrakowskiej.
miejscowościach
kalizowane w
osiemdziesiątych było spowodotycznej. Co ciekawsze, podcza5
„Pochodziła ze wsi i miała
gdzie nie ma Oddziałów RSW wane szybkim rozwojem przeIzraehl
spotkań z Żydami w
solidne, chłopskie zasady. Miopłacają
„Prasa-Książ.ka-Ruch''.
W
itd.
infrastruktury
i
mysłu,
odczuwałem znacznie większe
w
mo uderzającej piękności
prenumeratę w urzędach pocztym okresie około 10 mln ludzi
zdrowsze zróżnicowanie opinii o
jej zachowaniu było coś dziwtowych I u doręczycieli. 2. Dla
ze skromnej epystencji wiejPolsce niż wśród Żydów ameniezręcznego,
ni~ niepewnego,
prenume~ato
lndywtduatnych
skiej pneszło do miast wypeł
rykańskich. Odkąd trochę pomiała rua przykład typowo wiejrów - osoby fizyczne zamieszszkoły,
niając hale fabrycizne,
znałem Amerykę, zacząłem zaski zwyczaj zakrywania dłonią
kałe na Wlli I w miejscowościach,
uniwersytety, urzędy, stając się
uważać, że żydowskie elementy
ust, kiedy \llo-Ybuchała imiegdzie nie ma oddziałów RSW
stale
mniej
lub
nacjonalistyczne
zjadliwie
klientami bal"dziej
ohem, Jakby skonsternowana
opłacają
„Prasa-Książka - Ruch"
towaroatakują Polaków, jako kozła oeleganckich domów
własną śmiałością.. Jak na opoczprenumeratę w urzędach
wych".
fiarnego, na którego zwala się
była
siemnastoletnią piękność
towych I u doręczycieli, osoby
winę za wszystkie nieszczęścia
W cotygodniowym felietonie
wstydliwa, zamknięta w sobie
fizyczne zamieslkałe w miastach
w historii Europy".
na łamach ,,TYGODNIKA KULi początkowo nie uznała mnie
- siedzibach Oddziałów RSW
Norman Davies poprzednio
TURALNEGO" (nr 46) Aleksankandydata do
za poważnego
opłacają
Prasa Ksia7ka · Ruch"
Orokiem.
był w Polsce przed
swych uczuć.(".)
prenumerat!: wyłącznie N urzę der J. Wieczorkowski podaje, że
becnie przyjechał z żoną pokaW akcie miłosnym chyba nidach poc7towvch nadawczo-od- w 1976 roku Hiszpania ! PolI
zać babci nowego wnuka.
ska miały identyczny dochód
gdy nie oddawała się całkowi
dawczvch wtaśclwvch dla mle1sc.a
tu
przekonał się, że nie j~t
na:rodowy illa jednego mieszcie, a już na pewno nie mnie,
prenumeratora
zarnies1kania
tak strasznie, jak opowiadali
2900 dolarów. Natokańca w czasie naszej pierwszej nocy.
dokonuje się używając
Wpłaty
wyjazdem.
przed
niekotórzy
mu
nairodoprodlllkt
obecnie
miast
Wciąż pamiętam nagły skurci
blankietu „wpłaty" na rachunek
serca, kiedy o świcie wyślizg
b11nkowy miejscowego Oddziału wy Hisi;panii pnekroczył 4:>00
ZAMACHY
nęła się z łóżka i stanęła przy
RSW „Prasa Książka - Ruch" . 3. dolairórw na głowę. a w Polsce
nie sięga 2200 dolairów.
oknie, żeby wyjrzeć na ulicę.
Prenumeratę ze zleceniem wyB!IERUTA
NA
Jeśli nie udało nam się stwoprzy Jmuje
Była naga. Nigdy nie widziagranicę
za
syłki
ale
„Prasa Kslą:7ka Ruch"' rzyć drugiej Polski, a nie maR<;W
łem takiej doskonałości,
owym
n
czasu
pewnego
Od
ą,
Japoni
drugą
być
u;
r
sza.
my
Prasy i
Kolportażu
Centrala
dumę posiada.cza mąciła świa
wyjest
Polsce
w
zjawiskiem
Wvrlawnictw . ul Towarowa 23, to może warto wykQil'zy.stać dodomość lęku, że nigdy już nie
plam. zaznam podobnie szarpiącej napełnianie W.v. białych
świadczenia Hiszpanów, którzy
OO 11:'!8 Warszawa. konto PKO BP
Moma teraz przeczytać w dwumieli kiedyś podobny do PolaWanr.awte nr
miętności, że smutek przyzwy){V Od::ldał w
„WARMIA I MAtygodniku
Prenumerata ków charak·tea:- narodawy?I W
1658 201045 139 Il
czajenia odbierze żywość reakZURY" (nr 22), że były c~e
ze zle<"entem wysyłki za granicę każdym razie niewiele zrobimy
cji, a ta dziewczyna pnestanie
ry zamachy na życie Bolesława
od bez wya:-aźnego zwią.7Jku międz.y
pocztą zwykłą Jest droższa
mnie fascynowa~".
połowie
w
Piexrwszy
Bieruta.
pracą a płacą.
prenumeraty krajowej o 50 proc.
Na jednym z reprodukowaw
1951 ~u. Niecelny .str:r.ał
wyżej mieW omawianym
dla zleceniodawców Indywidua! ·
zobaczyć
n ych zdjęć można
kieruinku PTezydenta oddal żoł
sięczniku PTE Mieczysław Starnych I o 100 proc. dla zlecają
młodziutką Barbarę Kwiatkownierz KBW stojący na warcie
ko'-Wki oblicza, źe pmeciętny
cych Instytucji I zakładów praską podipisującą akt ślubu cykoło Belwedetru. Rysza1rd DziePolalk zarabia 246 złotych na
cy Terminy przy Jmowania prewilnego. Przygląda s ię temu z
pisze:
szyńs·ki
to
za
moźe
Co
pracy.
godzinę
numeraty na kraj I za granicę
u wagą Rcmlan Polańsk i.
„Zrobiło się za.mieszanie. Bie- od dnia 10 listopada na I kupić? Ile czasu musi pracoochroAle
osłonięty.
został
rut
wać na niektóre towMy? Z likwartał I półrocze roku następ
na nie zdążyła obez\vładnić żol
sty 100 wyrobów i usług wyne20 oraz cały rok następny niena. Strzelił sobie w skroń i
do dnia I ka:tdego miesiąca - · brałem najhardziej cha;rakter ypadł trupem na miejscu. Sledzprenume- s'tyczne: kilogram chleba zwy poprzedzające:zo okres
two nie wYJaśniło ani moływ6w
kłego wymaga 14 minut pracy.
raty roku bieżącego.
E. L.
zamachu, ani teł powl,za6 saZam. 3564. S-10.
kilogram azynkl węd'ZOllej

Odgłosy

.I przegląd

chłopa"
chłopa"

prasy

I

j
I

~
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PYTAMY:

Jaki byl miniony tydzień?
ELŻBIETA GĄSIOROWSKA - sekretarz Zarządu
t.ódzkiego Ligi Kobiet Polskich.
W poniedziałek I wtorek odbywało się ~kanie ze wszys.tkimi przewodniczą<:ymi kół LKP. W Łodzi mamy obecnie 349 kół
w tym 162 zakładowe - zrzeszających ponad 24 tys. członkiń.
Było więc nas sporo. Odbyło się spotkanie z przedstawi<:ielami
wła-dz poliltycznych i' admi.nistracyjnych, a także omawiane były tematy ważne i interesujące dla naszych działaczek - i jak
także innych kobiet. Doc dr hab. Tadeusz Gór-ski mós ą d.zę Ideą przewodnią tego
wił o promocji zdrowia w :roku 2000.
dbania
spotkania było p::rzY1JOmnienie kobietom o koniecZJności
samemu o własne z.dirow!e i o zd:rowie członków rod.ziny właściwe odżywianie, higienę, racjonalny wypoczynek. Pozwoli
to uniknąć wielu chorób i wizyt u lekany.
Drugim tematem były wybrane zagadnienia z zaki-es.u prawa
a-odzinnego. Zapoznanie naszych przewodniczących z tym tematem jest bar<lro ważne, bowiem właśnie do nich często zwracają się kobiety z. prośbą o pomoc. Prz.y okazji chciałabym pa:"ZY•
pomnieć , że oprócz poradni prawno-społecznej, czynnej codzif!lllnie w godzina.eh 14-1:> działa prz.y ZŁ LKP. ul. Plota'kowska !:?:>
Pnadnia Rodzinna, cz.ynna w poniedziałki i środy od godz.
które mają kłopoty z
1.5 do 18. Zachęcamy wszystkie panie,
dziećmi lub z mę żem do jej otlwiedzenia. Psycholog pomoże, doradzi jak roz.wiązać problemy zanim konflikt stanie się bardzo
po•wa żny .

I jesz.cze jedno - może przyda się przed świętami: codzientel.
ny dy żur pełni nasze telefoniczne pogotowie kulinarne,
36-27-46. Można tu dowiedzieć się wszystkieg-o, co dotyczy kuchni i gotowania.

ZARĘBSKI - zastępca dyrekto.r a
Łódzkiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej

TADEUSZ
„Las".

t»Wi·Jti#WQM§i0§if4*4ii:Wf
zdariyło się nic szczególnego. Skupowaliśmy dziczyznę
i grubą, przez;naczoną częściowo na eksport. <:Zęściowo
jest
na rynek krajowy, do sklepów firmowych. W tym roku
trochę mniejszy skup, mimo' to można w naszy<:h sklepach kupić
kuropatwy, bażanty, zają<:e. Przygotowujemy zapasy i nie braknie ich z pewnością do świątecznego pasztetu. Mamy równieź
na pierniki
soore zapasy miodu w różnych aśortymentach i z rómymi doda·tkami jak propolis, pyłek kwiatowy itp. w
ubiegłym tygodniu roi.poczęliśmy produkcję artykułów typowo
ćwikły I chrzanu. Tego również nie będzie
prze<lświą·tecznych -

-

Nie

drobną

ocakawać.

STANIS1LAW MASTALE'RZ - zastępca dyrektora
Łódzkich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa".
4&

w

Apwi

- Nie był to żaden nad2J\Vyczajny tydz.i.eń. Trudności mieliś
my nie większe i nie mniejsze niż zwykle, poprawiła się trochę
do produkcji są w
sytuacja z importem. Postawy surowców
idealnie.
że jest
miarę rytmiczne, ale to jes~ze nie znacz.y,
Produkcję przekazywaliśmy na bieżąco do Cefarmu i do innych
producentów. korzystających z naszych półproduktów, opóźnień
nie było. Obawiam sie jednak, że trudności z transportem mo!'(ą oojawić się lada chwila. Zaczeła się zima, a my co prawda
ma'llY trochę własnych samochodów. ale w dużej mierze korzystamy z usług PKS. Doświadczenie uczy, że zimą róźnie z tym
bywa.
MAŁGOSIA

WAWRZYNIAK -

UCJZ9D»;C8

VI k\as-y S'P.
- W sobotę byłam z rodzicami na wystawie kotów perskich.
Czek"liśmy prawie godz.Inę w kolejce po bilet. W niedzielę posama. Bardzo lubię zwierzęta i mama, któszłam jeszcze raz ra nie z2;adza się na psa, bo mamy za ciasne mieszkanie, powie- to chyba
działa , że jeśli w sikole będzie wszystko dobrze

kupi mi kota. Mo:ie
Notowała:

już

na

gwiaz.dkę?

TERESA JERZYKOWSKA

•

W najbliższych
numerach „Odgłosów"
-

Katastrofa

nastąpiła

w si6dmej godzinie lekcyjnej. Z wa-

lącego się budynku w pośpiechu wyprowadzono uczniów. Pod
reporiai
gruzami szkoły znalazły się meble, ławki l tornfstry -

ANDRZEJA

GĘBAROWSKIEGO.

- Huk wysadzanych mostów na Dnieprze . budzi mieszkań•
ców Kijowa. Z początku nie bardzo rozumieJą, co się stało. Sytuacja powoli wyjaśnia się. Polska armia gen. Smigłego wycofragment książki
fuje ~ię. Idą jakby cichcem, zawstydzeni CEZAREGO l;EŻE~SKIEGO pt. „Kwatera 139".
ł

Płyniemy setki mil od brzegów Afryki. WieC7.0rem, kiedy
człowiek stoi na mostku, czuje prawdziwą samotność. Od wielu
dni nie pojawił się na widnokręgu żaden statek. Nie błyśnie w
- korespondencJa ANDRZEJA
ciemnościach latamia monka

-

MAKOWIECKIEGO.
- Jan Duch ł Ge<>rgła otrzymali w końcu azyl. Klika tygodni
przedtem nawiązali stosunki z ambasi'dą kanadyjską. Przedsta•
wiciel tego wielkiego kraju ze zdumieniem słuchał opowle§cl o
oporach władz azylowych, o problemach ze zweryfikowaniem
licznych donosów i anonimów - najnowsza książka ANDRZEJA
BRYCHTA.
kaida kobleła
- Niektórzy mężcZYźnl odnoszą wrażenie, że
ma skłonności lesbijslde. Jest to oczywiście,• nieprawda. Ale
faktem jest, że urok ciała kobiecego pociąga nie tylko mężczyzn.
Nierzadko działa Podniecająco równlei na kobieły. Mają ocho·
MIROSŁAWY
a.rłykuł
tę dotknąć, przytulić się, pocałować SARBIŃSKIEJ pt. „Smutek mUoścl lesbijskiej".
- Nikita Chruszczow szalał z wielekłoścl, wszyscy skullll się
zamarli, a na niebfe tymCT.asem zjawOy się chmury, zagrzmiał
grom, popłynęły strugi deszczu. Widać sam Pan B6g postanowił
- kolejny odcinek
wziąć udział w rozgrywającej się tragedii
opowiadania WŁODZIMIERZA TIENDRIAKOWA „Na szczęśli
wej wyspie komunizmu".
- Najgorsza sytu~Ja to
świetnie, wiedzą czego po
nie chcą jut rt>V<tawiaó -

taka, w któreJ dwie strony zna.Jl\ się
przeciwniku można się spodziewać I
pisze TOMASZ A. WŁODKOWSKL

NR 48 (1600), 27L'lSTOPADA1988 R.

1.
Punktualny przylot samolotu
był zapowiedzią precyzji realizowania programu pobytu pani Margaret Thatcher. Zdawało
1ię, że wizytę zdominuje angielski chłód i wyrachowanie.
W
,Stało się jednak Inaczej.
pierwszych minutach oficjalną
powagę rozjaśniły uśmiechy po
wypowiedzianych przez Margaret Thatcher słowach do Kompanii Reprezentacyjnej WP:

-

Czolem

azolnłeaze:

Następnego dnia dawało się
wy<':i:uć z obu stron sympaty-

c:zne rozlu:tnienle. co nie przeszkadzało w prowadzeniu rzeczowych i niełatwych rozmów.
Typowo polityczny charakter
wizyty (nie podpisano żadnych
porozumień a pani premier nle
towarzyszyli członkowie rządu
brytyjskiego), przejawiał się
innymi w zamiarze
między

Reporter

był

pna słoika marynowanych prawdziwków przywódcy zasobnej
Anglii po prostu zabrakło pieniędzy. Na twarzy pant Margaret Thatcher malowało si41
zakłopotanie przez kilka chwil,
kiedy to ambasador drżącvmi
rękami odliczał brakujący tysiąc złotych. Tylko po1ityk-kobieta mogla wykorzystać zakupy spożywcze jako wspania·
ly test na określenie poziomu
podstawowych kosztów utrzymania.
Z okazji 50-lecia Instytutu
Brytyjskiego w Polsce Margaret Thatcher odsłoniła pamiąt
W uroczystym
kową tablicę.
jubileuszu brał także udział
minister edukacji narodowej
Jacek Fisiak.

3.
Wizyta w parafii ś w . S.anislawa Kostki w Warszawie by-

1zewskim, poświęconą brytyjskim lotnikom, którzy zginęli
powstańczej
pomoc
niosąc
Warszawie. Obelisk z wmurowaną tablicą atol w miejscu.
gdzie 13 sierpnia 1944 r., szupunktu zrzutu, został
kając
trafiony i runął z wyaokości
100 m bombowiec RAF-u .,Lł
berator" EV 961. Jedyny, cudem ocalały członek załogi H.
Lynelloyd wzruszonym głosem
opowiadał o tamtych chwilac).
Hold poległym pl1otom oddali
uczestnicy Powstania Warszaworaz przedstawiciele
skiego
władz miasta.
Brytyjczycy na ogól nie m~
ją dobrej pamięci do w~jen
nych sprzymierzeńców I nie są
skorzy do przypominania zaich
sług innych narodów dla
ojczyzny. Pani premier jednak,
przy nadarzających się okazjach,
akcentowała udział Polaków w
II wojnie światowej, a szcze-

patię do pani Margaret Thatcher, jak l hasła o charakteNiektót'e
politycznym.
rze
transparenty wzbudzały wesonp.
zebranych,
części
łość
(eminasz
„Popłnamy
Lond11rząd
gracyjny)
/w
Thatcher czy „M.
nłe"
nie pozwól zlłkwtdowac! Stoczni im. Lenina". Ostatnie sforkomentowano, iż
mułowanie
na
transparent byłby lepszy
Michaiła Gorbaczowa,
wizytę
ale władze spótniły się z zamknięciem stoczni.
Skandowano: „Nłe ma wolna
nosci bez Solidarności"
przemian z „Niech żyje Thatcher" i „Lech Walęsa". W ogólnym ferworze dał slę sły
szeć okrzyk: ,,Niech ż11je Anzamiast wzmocnienia
glia".
wieloma glosami ludzie stukali sie w czoła, dając dobitnie
do zrozumienia, iż nie zwariowali i nie przeniosą sym-

przy tym!

.Oficjalnie i nieołiejalni8 z uŹeluną Lady"
:w,JKTOR WYSZFWACZ
poznania naszego kraju bez
propagandowych ozdób. życze
nia strony brytyjskiej zostały
stąd w programie
spełnione,
wizyty, oficjalnym i prywatnym, znalazły się takie punkty, jak rozmowy z prymaaem
Józefem Glempem, spotkanie
z Lechem Wałęsą, złożenie
kwiatów na grobie księdza Jerzego Popiełuszki czy zakupy
w Hali Mirowskiej.
Premier Mieczysław Rakowski f generał Wojciech Jaruzelski czterokrotnie spotykali
W
się z Margaret Thatcher.
czasie kilkugodzinnych rozmów
dyskutowano o wielu problemach ważnych zarówno dla
naszych krajów, jak i polity- Obie
międzynarodowej.
ki
strony porównały rozmowy do
podania rąk ponad dzielącymi
je sprawami.

2..
Drugi pracowity dzień rozpoczęła brytyjska premier od zło
żenia kwiatów na Grobie Nieznanego żołnierza, skąd udała
się do Urzędu Rady Ministrów
na rozmowy z premierem Mieczysławem Rakowskim. Nastę
pnie Margaret Thatcher zwiedziła Zamek Królewski, który
wywarł na niej duże wrażenie
po uprzednio obejrzanym ł!.l
mie ukazującym ogrom zniszczeń Warszawy.
Jak dobra gospodyni domo\\·a w nowym miejscu udaje
s i ę na zakupy, tak panl Marga1·et Thatcher wybrała się do
Hali Mirowskiej. Warszawiacy
wiedzieli o tym i zjawili się
spotKania
tłumnie z nadzieją
pani premier i kupna atrakcyjnych towarów. Czystość, popań
rządek \ nowe fartuszki
sprzedawczyń nie potwierdziły
superdostaw. Trzeba przyznać.
że tego dnia były pomarańcze
bez
i banany, poza tym
zmiĘm. Pani Margaret Thatcher
kupiła pomidory, jabłka, dżem
i miód, przyglądając się bacznie towarom i cenom Na bazarze za Halą Mirowską nie
suszone
się na
zdecydowała
grzyby za 45 tys. zł, uznafąc
je za zbyt drogie. Podczas ku-

ła krótka. Sprowadziła się do
na płycie
złożenia kwiatów
grobu księdza Jerzego Popiełuszki, rozmowy z jego rodzicami i wejścia do kościoła na
kilka minut. Wokół świątyni
pojawiły się transparenty z napisem „Solidarność", a pieśni
religijne przeplatały się z ok-

,,Wiwat Thatcher",
rzykami
czy „Lech Walęsa". Pani premier nie tikazała żadnych gestów 1 zachowała się bardzo
powściągliwie wobec zachowań
tłumu.

W gmachu Sejmu odbyło się
spotkanie brytyjskiego gościa z
· Radą Konsultacyjną. Po rozprzedstawicielami
mowach z
Gietrych
profesor M.
rady,
przyznał. że właściwie to panl
czasem
premier regulowała
zgrabnie
bardzo
spotkania,
zmieniała rozmówcę, tak, aby
wszyscy (12 osób) mogli się
wypowiedzieć i.. zamknęła rozmowy. Można odnieść wraże
nie, że brytyjska premier nie
doradczej przypotwierdziła
datności Rady Konsultacyjnej i
„wolnej
uznała ją za rodzaj
trybuny".

gólnie polskich lotników w bitwie- o niebo nad Anglią.

5.
Gdańsk był widownią bogatej. oficjalnej I prywatnej czę
Złożenie wieńców
ści wizyty,
przez Margaret Thatcher i Wojciecha Jaruzelskiego na Westerplatte, półgodzinny rejs kuWojennej.
Marynarki
trem
spacer po gdańskiej Starówce
i spotkanie w ratuszu z wła
dzami miasta - stanowiły oficjalną część programu. Spotkanie Margaret Thatcher z Lechem Wałęsą, wspólne złoże
nie kwiatów pod Pomnikiem
Poległych Stoczniowców oraz
obiad na plebanii kościoła św
Brygidy . z ordynariuszem diecezji gdańskiej biskupem T.
Gocławskim wypełniły prywatną część wizyty.
Poza najważniejszymi doniesieniami w środkach masowemiały mieisce
go przekazu.
zdarzenia zabawne, dziwne czy
często dostrzegane
irytujące.
jedynie przez osoby z najbliż
szego otoczenia brytyjskiego gościa.

4.
drugiego dnia
Wieczorem
pobytu Margaret Thatcher była gościem gen. Wojciecha Jaruzelskiego na wydanym przez
niego obiedzie w Pałacu Ra·
dy Ministrów. Wygłoszono toasty, które deklarowały obopólną

wolę

zacieśniania

współ

pracy i dalszegc:, rozwoju flwustronnych stosunków. W ciągu
dwóch dni mieszkańcy Warszawy zgotowali pani premier
a stołeczne
gorące przyjęcie,
wieści mówiły nawet o zniknięciu części brytyjskich flag z
tras jej przejazdu.
Charakterystyczne dla Margaret Thatcher bvły ciągle
zmiany jej ubioru. Opinie o
elegancji brytyjskiej oani premier są podzielone, choć z
pewnością mogła zaimponować
ilością pokazanych kreacji.

Trzeciego dnia rano Margaret Thatcher odsłoniła pamiąt
kową tablicę w parku Skary-

W uroczystościach na Westerplatte pani oremier zamiast
kombatantowi uścisnęła dłoń
dziękując
członkowi ochrony,
mu za odwagę i męstwo.
- O my Lord - ona nigdy
takich rzeczy nie robi, co się
dzieje? - wykrzyknął jeden z
sekretarzy pani Margaret Thatcher. Jego ogromne zdziwienie wywołało nieprotokolarne
zachowanie panI premier. Pomimo wyraźnej niechęci człon
ków ochrony, zbliżyła się do
barierki i podawała rękę kilku osobom, gdy dotarł do .nieJ
podniesiony głos z tłumu. Nietłumacz

odłączny
z
ktoś

dalszel'?o

chciałby

uścisnąć

wyjaśnił. że
też
rzędu

dło11

„Żela

Pani Margaret
znej Lady".
Thatcher dostrzegła stojącą tuż
obok drewniana ławkę, weszła
na nią i spełniła życzenie autora głośnej prośby.
Pod Pomnikiem Stoczniowców
oraz na olacu orzed kościołem
Brygidy zebrane tłumy
św
zarówno symdemonstrowały

patii do Margaret Thatcher na
kraj jej pochodzenia.
Pani premier nie reagowała na aktywność tłumu żadny
mi gestami, choć kilka osób z
dalszych rzędów świty brytyjskiego gościa wznosiło dłonie z
. palcami w symbolu V.

6.

Konfrontacje

ł.agodne ciągnięcie

krótkiej

kołdry

Relaiejo.nowałaan Czyte1nikom „OdgłosÓIW" przebieg ruek··<)l·yon
spot.kań przedwyborczych w kampanii wybOirów do rad nair.odo-

wych. a te.raz pos.tamowHam robae:zyć, jak pracuJe Rada Narodowa Miasita Łodzi. Wybrałam się więc na jej sesję. Wydawało
mi się, że dysik'U6ja nad założeniami planu gosipodairorego dil>a
wojewóctzrtlwa łódzk:ie>go - to sprawa ważna, zasadnicza i .decy•
du}ąica dla n~ wszystkil()h, Pr:zebie_g sesji mo. że wJęc być nieby•
waile Lnteresujący. I był ...
Wyobraiżałam sobie, że na sesji Rady Narodowej Miasta Ło
dzi roZJI)llltiruje się sipra.wy zasadnicze, ustala się kierunki rozwoju społeciJOego i gospodarrozego Łodzi, miast, miasteczek i wsi
województwa łódZkiego. Ws.zaik jest to najwyższa władza us•t aWodawcza w województwie, a zatem koncentruje się Oi?la na
tym, co jest najwa.ż..niejsize. Tak mi się wydawało.
Owszem. Tak jen w !sitOcie, aile nie do końca. JeśJ.i wojewódiztwo o.trzymuje dla swego bud~etu 140 miliardów zlotyoh, to mu-Si dokonać podziału na tę ozęść, którą przeznacza się na wydatki
bieżące i tę, kitórą przeznaczy się na i.nwestycje. Rada Narodowa
Miasta Lodzi zdecydowała, że 78 procent budżetu praeznaoza na
wydaitiki bieżące. Te wydatki są 1 tak niew1Wółmienie do potrrzeb.
Okazało się to zairawno pod.CrLas dyskusji nad założeniami pla~
nu, jak równie:t Pl'ZY podziale nadwyZki budżetowej, kitóry to
podział wywołał niemal awainuę. Wprawdzie jeden z radnych
całą dyskusję nazwał „łagodnym ciągnięciem krótkiej kołdry",
ale to niczego nie zmienia.
Lnny radny - w swojej interpelacji - zapytał, kiedy auitobu•
sy w Lodzi pr1zesitamą truć powietrze. Lódź ma ponoć zamiair
ws-tą.pić do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast, co może wydawać się zabawne. Prrzedstaiwicieł MPK odpowiedzial radnemu, że
łódzkie auitobusy .są stare, a nowe i sprawne bę<lą dopiero w 1990 r.
Z planu goopodl!4'ozeg0 natomiast wyl?lika, że ów przeds•t awiciel
niepoprawnym optymiSltq.
jest - delikaitnie to naizywając Lód:t bo·wiem ma w 1989 roku otrzymać 65 autobusów, ale ze
w.zględu na zły stan techniczny 80 autobusów trzeba hę.cizie.„
skasować. Czy ooś z·mien.i się tak radykalnie w 1989 roku, aby
moona było wymienić wszystkie będące w złym s:taJilie autobuSy?
Wątpię.

Po wizycie w Gdańsku Margaret Thatcher powróciła na
krótko do Warszawy W wywiadzie udzielonym TVP na
pytanie o uproszczenie uciąż
liwej brytyjskiej procedury wizowej dla Polaków odpowiedziała:

Sprawy wizowe są niezai macie panowie
do ich krytykowania, to powinno być krytykowane.
-

dowalające
pełne prawo

padła
Następnie
rychłych zmian.

obietnica

W czasie konferencji prasowej Margaret Thatcher powiedziała:

-

Chcialam

podziękować

generałowi

Jaruzelskiemu
premierowi Rakowskiemu za
ich gościnność i stworzenie mi
możliwości spotkania się z każ
dvm~ z kim chcialam rozmawiac.

wypowiedziach
sukcesu gospodarczego od swobód osobistych I politycznych
obywateli . Pozytywnie oceniła
kierunki reform w naszym
kraju oraz życzyła powodzenia
w porozumieniu narodowym.
Pobyt premier Margaret Thatcher w Polsce od samego początku nosił cechy silnej osobowości brytyjskiego polityka.
Dominowały rzeczowość i realizm polityczny Trzeba zaakze strony polskiej
centować
szczerość i otwartość w prezentowaniu poglądów, jak i
realiów dnia codziennego, ze
strony brytyjskiej autentyczne.
czasem kobiece zaintereso\vanie
Polską i jeJ problemami. Czas
pokaże , czy ta znacząca wizyta zaowocuje konkretnymi dokonaniami dla obu krajów
Europy.
W

swoich

podkreślała silną zależność

•

Władze mia.s.ta szacują, ile dla zaspokojenia pilnych po.t rzeb
mieS!zkańców Lodzi potrzeba 30.000 mieszkań. Gdyby budowame>

po 10.000 mieszkań roczmie, to te pilne potrzeby mo0na byłoby
zaspokoić w trizy i pół roku, biorąc pod Uiwagę nagłe potrzeby
mieszkaniowe 1 błędy w szaounku. Ale nic nie wskaizuje, aiby
było to rea1ne. Plan budownictiwa na rok 1989 zakłada wybu•
dawainie 4700 mieszkań: 4000 mieszkań w blokach i 700 w domkach jednwodzin.nych Nie ma żadnych sUlJ11s, aby k<>lejka po
1nies.zkanie

miała się

szybko

,.z

podobała mi się

e;łowy".
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skrroclć.

wypowiedź pewnego młodego rad·
nego, któremu nie pod·o ba się ciągła niemoc 1 brak per&pektyw.
stwiei·dził, że tak dalej być nie może, że trzeba szU!kać nowych,
niekonwencjonalnych, śmiałych, rozwiązań, nie bać się ryzyka.
Trudno było mówcy odmówić racji, choć nie potrafił dać kOl!l•
kretinych recept. Jego słowa wywołały wszak ironk:zne uśmiechy
że
przysłuchujących się urzędników. Da.wali do 2lrozumienia,
oni wiedzą lepiej, że to takie, próime gadanie.„
Zaskoczył mnie w pewnym momencie widok pustych krzeJ;eł. Andrzej F. Grabski - pirzewod111iczący RN - zapowiedział, że
diety dla radnych (po 1000 złotych) będą płacone po godz!·
nie 12.00. Na sesji obecnych było 164 radnych, na 200 wybra·
nych W sprawie dodatkowyeh kiredytow 21 nadwyżki budżetowej
głosowało 119 radnych. Była godzina 14.10. Jak z tego wynika
45 radnyeh wzięło po lffOO złotych i .„ poszło do domu. A przecież tnieli oddelegowanie z {)d"acy.
R6wnleit dyrektorzy wydziałów UML i innych Lns.tytucji, kitó·
rzy - wprawd.7.i.e jako zaproszeni goście - powinni być obecni na sesji rady nie wytrzymali i poszli do swoich zajęć. Może jestem naiwna, ale wydaje mi się, że uwa:ilne przysłuchiwa
nie się obradom sesji RNMŁ powinno być w tym dniu obowią~iem urzędnikaw. Gdy przyszło do podziału nadwyżki budżetowej i przydzielenia „E~tradzie Łódzkiej" 10 milionów 7.łO
tych na zakup dwu autokarów. na sali nie było nikogo z Wy•
działu KultUJry i Sztuki UMŁ, a by mógł uza sadnić potrzebę takiej dotacji.
Mogłabym razem z radnymi zastanawiać się nad zasadnością
takiego, a nie innego podziału nadwyżek budżetowych . Mogła·
bym zastanawiać się nad tym, czy lepiej dać potrzebującym instytucjom wyższe dotacje, aby można było rozwiązać ich zasad·nicze sprawy, C?.Y też d.zie1i ć według zasady: każdemu po trosz•
ku. aby tylko zalepić mógł rl ziurv? Zastanawiom sie na przykład, czy 5 milionów złotych dla Biblioteki im. Ludwika Waryń·
skiego w Ło-dzi na remont to <lu zo. czy · mało ? Czy w sytuacji,
g.dy stan kultury w Łodzi nie jest zachwycają c y. gdy przede
wszystkim trzeba ratować bazę tej kultury, 10 milionów dla ŁKS
i 15 milionów dla „Estrady Łódzk iej" na .,Prezentacje artystyczne - Estrada 88" - to wydatki rozsDd ne i po'.r u:bne? Na sesji radni zgłaszali swoje zastrzeżenia. A na posiedzeniach komi·
sji? Ponoć dwie komii;;je w ogóle nad sprawami podziału nadwyżek nie zastanawiały się, bo ich me zwołan o .
J est to okazja dla
Osobną sprawą są interpelacje radnych.
prezentacji ważnych i mniej ważnych spraw Łodzi i woje·w ództwa. Gdy słucha się ich pytań , można odnieść wrażenie, że radni są pod przemożnym wpływem swoich wyb0irców i występu
ją w ich imieniu w ich sprawa·ch To bardzo ważne, ale wiele
spraw mogłoby załatwić - i powinny - odpowiednie przedsię
biorstwa i urzędy bez wciągania w to Wysokiej Rady. Na przyklad: rad.ny pyta, kiedy będą czyste pn:ystanki autobusowe i
Przedstawiciel MPO
i województwie?
'ramwajo•we w Łodzi
>dpowiada. że... nie ma sprzętu i ludzi. Czy to jest odpowiedź?
ro się w urzędniczym żargoni e nazywa: soławić fa ceta.
Przedstawiciel MPK podziękował radnemu za zwrócenie uwa!:(i. że autobusy zjeżdżające cio zajezdni ni p zabieraj<\ z orzystanków pasażerów Radny się ucieszył z podzi„!rnw<> ni:oi . ale autozabierają pasażerów
n ie
nadal
jak stwi erdził busy ma
nie
sklepach
w
dlaczego
pytanie:
Inne
Pr ze:lstawiciel
dostateczne j ilośc i odzieży na j esień i z.ime .
..Otexu" odpowiada. że pokryc!e zamów ień wynosi lE>dwie 21
..i0 sl< leo" .. 'Jtexu"'.
procent /\ Je to widzi każ d v . kt0 rh o·Jzi
Radny znów nie otrzymał odpowiedzi. I tak dalej, i da le j.
radnych czuta.on się
~dr P.rzys.łuchi walam ~ię interpelacjom
mnieJ .w1ęceJ tak samo. Jak podczas d yż uru reoorterskiee;o orzy
py tań jest
Wie le
telef~1e. 36-77-70 w redakcji „Odgłosów " .
do mai::az ynów
praiwie identycznych. Na przykład: dlaczego
przedsi ębiorstw handlu mater i ałam ; budow lanymi trafiafa maAlbo: przy ulicy
terlał v budowlane. na kt óre nic ma cen v?
Kons1_antee;o Ci?łkows~iego w Ł od zi do te j p o r ~· nie z ałat wi ono
pralni dla 4 w 1 e żowcow, urzęd ni cy ad ministracj i n ie readuia na
'lkarei mieszkallców. Budowa szkoly na Olechowi e przecrci e:a się
w meskończoność , nic się na budowie nie dzie je. Stare Złotno
w:ve;ląda E(orzej niż" zapadła wie ś , a le ży w ,mi eście. I tak dalej.
Kto doczekał końca sesji, tego spotkała niespod1ianka. Podję
to uchwałę o odwołaniu z. funkcji ławn i ka R.M. kt óry ... został
skazany wyrokiem sądu na pozbawienie wo l no śc i. Ni k t nie zapytaj, za co zapadł taki \VY["Ok. k to des ygnował R.M. na ław
nika? Wszyscy śpies.zyli się do domu. Odwołali i mieli wszystko
Baird.za

•
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ze str. 1
5529
mor kiej. Za radzieckie
Finlandia
km kwadratowyeh,
miałaby oddać 2761 km kwadratowych. Były także i inne
remilltairyzacja
propozycje:
Wysp Alandz;kich przez samą
Finlandię, wzajemne zobowią
zanie się do niewłączenia się
do żadnych koalicji• skierowan,Y'ch przeciwko pa<rtnerowi, zlikwidowanie fińskich fo.rtyfikacji
:Pogranicznych oraz zapewnienie
<> .rµeudostępnieniu s,wojego terytwium nikomu, jako bazy
wypadowej przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu.
Delegacja fińska, z zakazem
ujakichkolwiek
czynienia
1tępstw, 12 paź<lziernika 1939 r.
do Moskwy. Ja<
1wyjech.ała
spodziewać
się
możl13. było
obu
przy ta~iej determinacji
$tren. trwające cztery tygodnie
(12 października - 13 listopada) rokowania zostały zerwane

Rosjanie
zdziwieniu
swemu
spotkali się z zaciętym oporem.
Czołgi radzieckie musiały posuwać się leśnymi drogami, setki ich ugrzęzło w :i:aspac]l śnież
nych, wiele z nich e.palili Finowie, których patrole narciarskie w ochronnych kombinezowroga.
nach, krążyły wokół
Znajdowały sie one ws~dzie przemykając przez lasy zatrzymywały kolumny, lU~widowały
maruderów, ostrzeliwały k-cmwoje, kuchnie i obozowi.~ka, a
często tak skutecznie izoloważe
ły całe związtid taktyczne,
zmuszało to Ro.sian do zaopatrywania 11ię z powietrza, z nieskutkiem,
wie1kim przy tym
gdyż większość zrzutów lotniczych dostawała się w ręce Finów. Rosja.nie zdwoili bombardowanie ludności cywilnej .s;izłamią
dząc. że w ten. ~po,sób
ich morale.

Norwegii, które nie wyraziły
z.gody na tranzyt o.b cych wojsk.
Oddziały fińskie zostały zmuszone do oddania Vii.puri (Wyborga). atakowanego przez raod .strony
dzieckich żołnierzy
zatoki morskiej.
zamarzniętej
Wobec postępu radzieckiej ofensywy, nie mo.gąc sprostać w
otwartym polu czołgom i maoraz perspektywy
som wojsk
o
klęski, Finowie zwrócili się
zawies7.enie broni i określeni~
'varunków pokoju. Zarazem. w
momencie rysowania się możli
rząd
wości zawarcia pokoju
O. V. Kuusinena rozv.-.iązał się
nie chcąc być jaikąko.lwiek przeiszkodą w przywróceniu pokoju.
Wielka Bryitania. USĄ i Francja żądały od rządu fińskiego
kontynuowania działat'1 wojen~1ych cfe.ru jąc pomoc zbrojną,
Dele·i;.acja Fi·nlandii. na ro-k0wania pokojowe, pr,d prze·~·od-

zumienfe z dow6d1.'twem niemieckim, dz.ięltl. któremu wojska niemieckie mogły lądować
w porta.eh Zatoki Botnickiej i
stamtąd przejeżdżać przez pół
Finlandię do Narviku.
nocną
Porozumienie to utrzymywane w
rządowi
tajemnicy, pozwoliło
fiń!kiemu na dokonanie pewne5
go manewru. Mianowicie,
1września 1940 r. Finlandia udzieliła Związkowi Radzieckiemu prawa tran:i:ytu wojskowego
do bazy Hanko, a 20 \•,;rześnia
niemieckie
pierwsze odd2iały
wylądowały w Vaasa. Określo
no to jako w.vraz równowagi z.a tranzy.t dla ZSRR, tranzyt
dla Niemiec. W istocie porozumienie to zostało zawarte przed
poroz,umieniem z ZSRR. Pierwszy radz.iec:ki pocic\g wojskowy
przybył do bazy Hanko dopiero 2.1 wrz.eśnia.
Dalsze porozumienia z. Nie:11-

nĄ „wojną kon.'tynu.acyjitą",

po-

jej celem
nieważ oficjalnym
było odzyskanie terenów, jakie
rzecz
Finlandia utraciła na
Zwią2llru Radzieckiego, w wyniku trak.tatu pokojowego z; 13
marca 1940 r. Co dzłwnie,i6ze.
według interpretacji Finlandii,
ona sojusznik.iem
była
nie
Adolfa Hitlera, lecz prowadziła
własną wojnę, choć wydarzenia
potwierdzały, że znajdowała się
całkowicie po stronie III Rze-

/
szy.
2 lutego 1943 r. skapitulowały ostatnie oddziały wojsk hitlerowskich pod Stalin.gradem.
Na wieść o tej katastrofie nad
Wołgą Finowie nie pozostali oboj(;tni. Następnego dnia odbyło się posiedzenie gabinetu ministr&w. na który,m podjęto de<:'yzję o wycofaniu się z wojny.
Zaczęto czynić zabiegi dyplom'3tyczne. aby decyzję w1,row;ic17ić

pr~ez delegacjiyfit1Ską.

26 listopada 1939 r.

nastąpił::>

;pogorszenie naipiętej
sytuacji w stosunkach międz..v
obu państwami. Moskwa ostro
przeciwko o:z.aproteotowała
strzelaniu ,przez. artylerię fińskll
ml,ejscowości Maimaka, co .pociągnęło za sobą śmierć cz,teircch oraz zranienie dziewięciu ·
że
osób (niek!órz~· twierdzą.
Odpoby ła to prowcka·cja).
wiedź Finlandii uznała za niPpa7.28
i
zadowalającą
radziecki
rząd
dzlernika
wypoo
decyzję
podjął
rwie-dzeniu rpaikltu o nieagresji z
1932 r. oraz odiwołał przedstawicieli dyplomatycznych ł kon:sufarnych z dniem 29. Dalsze
incydenty graniczne spowodo,gwa łtowne

wały wojnę.
30 lislt(ĄI)ada

1939 'I'. -

.ska radzieckie
Finlandii.

wojdo

wtargnęły

Startujące z baz esto11.skich
bombowce rozipocz.ęły naloty na
H2ls inki i inne miasta fińskie.
a flcta bałtycka wysadziła <leisanty Zidobywając trzy niewielkie wyspy należące do Finland ii. położone w odległości 40--.'iO mil o<l Kronsz.tadu: SeiLavansaari.
Penisari,
~kari.
się dla Finlandii
R.oz.poczęl.a
wojen
!Pierwsza z trzech
1wojna zimowa.
Dysproporcja .sił był.a oltbrz.yradzieckiej
Po stronie
mia.
z.najdowało .się sto dywiz.ii li~
czących około 1,5 miliona oficerów i żołnierzy, 9 OOO czołgów
i 10 ooo samolotów. Z d1·ugiei
trzy dywizje i ·jedna
.zaś w sumit!
br~·gada .kawalerii,
33 OUO ofi<:erów i żołnierzy, n· ewiel ka liczba cz.ołgów, 60 samolotów :tdolnych do walki i 250
dział łącznie .z artylerią óbron~

·Wybrzeża. Tą maleńką
clowodzil generał Carl

armią

Gustaw

Mann erhe im.
Plan naczelnego dowództwa
na
Armii Czerwonej ,polegał
i działaniach
bombardowaniu
oczekując
demonstracyjnych,
powstania fińskich wbotuików i
obalenia przez nich rządu. Sl',\·
ły radzieckie posuwały się
fatalnych warunkach terenowych i at.'Tlosferyc:zmych (mróz
do -.SU st. C. pokrywa śnież.'1:.i
iponad 1 m). Sześć dywizji skie;rowano ;przedwko linii Manne,rhei:m.a - umocnieniom ro~ią
gającym się w poprzek Prze.smyku Karelskiego, pl)tniędzy
Zatoką Fińską a jeziorem Ła
doga.
Działania wojenne prowadz.'i:no kolejno na Przesmyku Karelskim, za Kołem Podbiegunowym, w Karelii oraz na pół
nocny-wschód od jeziora Lado·ga we współdziałaniu z Flotą
ogółem na froncie
Bał:tycką długości około 1500 km. W tej
pierwszej fazie Finowie o<lno.ioili w&paniałe sukcesy, międiy
innymi dzi~ki znaikomitej znaterenu i umiejętności
jomoścł
rpwwadzenia działań bojowych
w warunkach zimowych. Ku

wmwe

Starcie na dalekiej północy
radz.ie.ckifj,
Rttiego zwró1939 r. do Ligi Narodów o mediacje. Przedstawiciel radziecki nie wziął uten
dzia~u w posiedzeniu na
temat, twierdząc, ie ZSRR nie
znajduje się w .stanie woj.ny z;
Finlandią, gdyit podpL!ał układ
o przyjami i pomocy wzajemnej rz; rządem .,Fińskiej Republiki Ludowej" Otto KoosLnena powstałym w pierws·zej :r.a.Czerwoną
jętej przez A!lmię
wio.sce Terijoki. Spowodowało
to ostrą reakcję Wielkiej Brytanii i Francji i d-0prowadz.i!o
do wykluczenia ZSRR z. Ligi
Narodów i zapowiedziano pomoc dla Finlandii. Jej skandySzwecj<i,
nawscy sąsiedzi
Norwegia i Dania - byli przeciwni udziałowi w '\Vojnie i na
propozyc;e Finlandii odpowiedzieli odmownie.
Zgodnie z rezoku:ją Ligi Narodów rządy Wielkiej Brytanii
i Francji 19 grudnia 1939 r.
podjęły uchwałę o przygotowaniu wojny przeciwko Związko
wi Radzieokiemu. postanarwiając 5 lutego 1940 r. skierować
angiehsko-francuski korpus ekspedycyjny w licz,bie około 150
Rząd
tys. lu<lzi do Finlandii.
francuski, w uzgodnieniu z rzą
dem angielskim, powierzył gen.
Maurice-Gusta e Gammelinowi
Francois-Jean
admirałowi
i
Darlano\vi o.pracowanie planu
„bei.pośredniego wtargnięcia na
Kaukaz"'. P.rzewidywano, ie dJ
wojny pri..eciwko ZSRR powinny przystą,pić Jugosławia, Rumunia i Turcja. OfensY'Va na
Baku miała na ce u zdobycie
głównych ośrodków wydobycia
rop~' naftowej. Rząd gen. Wła
dysława Sikorskiego z.godził .:;ię
na u-dział wojsk Polskich (Samodzielnej Brygady Strzelców
Podhalaóskich) w korpusie interwencyjnym, który miał by~
wysyłany do Fi<ttlandii.
Opór Finów stawał się coraz
bard z.i ej Zidecydowany. R oz.powojny,
eta.p
czął się drugi
12
trwający od 11 lutego do
marca 1940 r. Dz:iala.nia bojowe na Przesmyku Karelskim
utworzony
nowo
prowadził
Front Północno-Zachodni pod
k mandarma
<lowódzbwem
pierwszej rangi Siemiona Timo_zen:ki. Przez. dzie.sięć dni Finowie utrzymywali sw-05e pozyc je.
jednak 13 lutego wojska radzieckie przełamały umocnienia
,.linii Manner-he.ima" a w dwa
dni później wojska fir11<1.kie rozpoczęły odwrót. Za.powiedziany
ekspedycyjn~:
aliancki korpus
nie przybywał. Na prze.s-z.kodzie
Szwecji
.stanął opór rządu
Wobec

agresji

fiński rząd Ri.sto
cił się 3 grudnia

Wojna

trwała

100 dni.

Radz.iecko-.fiil.Ski u.kład pokojowy z~tał p~y po stu
dniach wojny, 12 m&"<:a 1940 r.
w MQ8kwie. W dn.iiu następnym
zakończyły się działania wojenne między ZSRR a Finlandią.
Traktat pokojowy został ratyfikowany prz.ez. [iński parlament l'>J giccami. p.rzeci·„„ gło
sowało 3, a 9 posłów wstrz.y„1ato .si~ od głosu.
układ zapewniał bez.p:eczeń
murmań
Murmańskowi,
linii kolejowej i Lenin.l'~ie j
gradowi. Związek Radziecki u-

s:wo

granicy na
do ZSRR
Prz.esmyit
przyłącz.ony wata!
Karelski z Wyborgiem, zachodnie i północne wybrzeża Jeziora
Ładoga z rejonami Kakisalmi i
Sovtavala, wyspy w Zatoce Fiń
skiej na północy odsunięcie granicy .:xJ kolejki murmańskiej.
na trzyW ręce radzieckie
dzieści lat prze.szedł oółwyse·J
Hanko, zamykajacy w,1-·jscie t.
Zatoki Fiń.>kiej, wydzierżawio
marei;:
ny za osiem milionów
Wojska raf'.ńiskich rocznie.
Pet.sad?!eckie opu,;c!łJ• port
mo. uzysk.an: przez. Finlandię
w l920 r .. poz.ostawiając go oo
Tranzyt rastronie fińskiej.
dziecki przez Petsamo miał być
zwolniony od opłat celnych.
Na początku !.940 r. - powstała nowa Radziecka Repub.llka Związkowa - Karele Fińska. Pona'Clto: „Obie układ::i
jące s:ę strony zobowiązały się
do wzajemnego powst.ri:ymywanapaści
nia ~ię od wszeHdei
jedne· na drugą i zawierania
;akichkolw!ek sojuszów albo też
koa·li-cjach
11·
~czestniczenia
skierowanych prze<:iwko jedne.i
z Układających :;lę Stron''.
śmierć
Wojna spowodowała
2:1 tys. FI.nów a 45 tys. odniosło rany. Straty rad,zieekie nie
są znane.
zyskał

przesunięcie

z.achodz.ie i

północy

-

U bo-ku Trzeciej Rzeszj·.
Konsekwencją „wojny zimoFinlandii
wej" było zbliżenie
do Niemiec.
W maju 1940 r. w pięciu grudo
pach odjechał potajemnie
(1.400
Rz.esz:v bata.mm Finów
żolnierzy) wcielonych do .. Waffen - SS". 19 sierpnia t.e.goż
roku. nac7.elny dow6dca fh'1.skich
6ii zbrojnych - gen. Carl Gu.staw Mannerheim, zawarł poro-

cami posypały się jak z. ręka
wa:
- 11 wrLe.śnia - po.rozumienie o tranzyc.e pri.ez Finland;ę
udających
\\ v~sk memieckicn
się na uriop do Rzeszy;
- :t2 września - niemiecko-fińskie porozumienie o udziale
Fin1andii w agresji na ZSRR;
-

układ,

23 września

zgodnie z którym Niemcy otrzymali prawo prizewozu przez terytorium Finlandii wojsk i materiałów wojennych.
W grudniu 1940 r. ze wzglę
du na chorobę prezydenta KalJio, nowym prezydentem zootał
aotychczasowy premier - H·.s•o Ry·t1, reprezentujący orientację proniemiecką ;n styczn:'1
l~'i1 r. rozpoczęły się w Beriinie nieoficjalne rokowania mię
dzy szefem sztaou gen. Cai'la
gen. l!;rili, l'uannerbeima k1e.m uenricnsem. a szerem niemieckiego Sztabu Wojsk Lądo
wych gen. ł'ritzem Halderem.
Henrich.sowi
Ha1aer ujawn.ił
plany napasci na Związek Radziecki (bez nazwy .,tiarbaro.ssa'J dotyczące odcinka północ
nego. l!:ri;k rlenrichs przekaz.al
p:an mob1lizacy jny Finlandii i
;eJ plany obronne.
W styczniu 1!141 roku między
wybuchł
a ZSRR
Finlandią
spo.r o kopalnie niklu, z.najdu.;ące s:G na połnocy Finlandii w
Pet..;smo, a ktore nalei:aly d·J
kapitału kanadyhkiego Owcze.;ny ambasador w Moskwie Juhn
K. Paasikfv,i (późniejszy premieL·
be
i pret.ydent) proponował
Związkowi Radziecltiemu na rę
się na wymianę
kę i z.godzić
terytorium na inne ratego
dzieck:e. lecz ~wałtowny sprz.eci w gen. Carla G. Ma.nnerhei-

ma,

grożącego

wyeliminował

wytwórcę?
Kaidy z nas może przedstawić kilka przykła
dów nonsensów, jakich niemało w naszym ży
ciu. Oto powiada ktoś, że gdyby urzędnikom w
różnych zakładach energetycznych odebrać telexy i wyłączyć telefony, to oni wprawdzie me
mieliby co robić, a prąd elektryczny nadal pl:vnąłby po przewodach. Pośredników bowiem się
u nas namnożyło i każdy z nich n'iusi codzien11ie dowodzić wszystkim w koło, ie jest... niezbęd
ny. więc wymyśla co tylko może , aby innym życie
utrudniać. Kilka dni temu na spotkaniu w Kr~
PZPR premier Mieczysław F. Rakowski zapo- '
Jak
wiedział likwidację struktur pośrednich to się teraz modnie mówi - a która z nich ze-

4 ODGtOSY

ze

rezygnacją

:;:anowis.ka głównodowodząceg)
arm:n f!t'lską. pows~rzymal rzad
FirJandii przed tym 1 krokiem.
2:l czcr-.,·ca 19'11 roku
Nie:ncy h.'.tlerowskie zaatakowały Związek Radziecki. \\' trzy
dni później Fi11lat1dia wypowiedziała wojnę ZSRR. Rozpocz.ę1. · się walki fii1sko-radzieckie
na Prze.smyku Karel&kim. Od
aż do 2 grudnia
26 czerwca
1941 r." trwała bohaterska o'Jrona bazy .!!'loty Bałtyckiej na
półwyspie Hanko. 29 czerwca
1941 r. woj.ska niemieckie i fiń
skie (armia „Norwegia") dO\'\'Odzone przez gen. Edwarda Dietla przeszły do działa11 zaczeonych z terytorium Finlandii 1\·
kierunku Murmańska. Uchty i
Kandałakszy przeciwko 14 armii dowodzone.i orzez gen. Rodiona Panina.
W ocenie polityków fińskkh
wojna z; ZSRR była tak zwa-

życie. 13 lutego J 943 r. fiń
ski ambasador w Ankarze .spotkał się z przedstawicielem premiera brytyjsk:iego - Winstona
Chu.r<:hiJ.la. W tym samym mieskarbu
siącu fiński minister
pierwszeg.o
z.apy.tał
pisemnie
Harolda
admiralicji
lorda
Alexandra o warunki kapitulacji. Próby te spełzły na niczym. Latem 1943 r. dyplomaci

w

fińsey

ponawiają

chce się uchować, będzie musiała udowodnić, ie
taktycznie jest niezbędna. Będzie to taki test
prawdy, na który czekam z niecierpliwością.
Możemy nazywać to, jak tylko się nam podoale
ba, mogą to być „struktury pośrednie''.
przecież każdy łatwo dostrzeże, że przede wszystkim chodzi o biurokrację. Biurokracja wpraw11a
dzie nie jest wymysłem socjalizmu, była
długo przed jego powstaniem, ale w socjalizmie
- trzeba to przyznać - rozpleniła się do nieprawdopodobnych rozmiarow. Wprawdzie wszyscy deklarują, że są za reformą, że służą czło
wiekowi i tylko człowiekowi, mają przede wszystkim na względzie jego dobro, ale istota biurokracji tkwi w tym, ie obraca się ona w zaklętym kręgu przepisów i spoza nich świata rer
alnego nie widzi.· Gdy dochodzi do zetknięcia
i wymyślonego
tych dwu światów: realneg 1
przez bh1rokrację - następuje konflikt.
proKtóregoś dnia w „Sygnałach Dnia'' gram f Polskiego Radia - opowLedziano historyjkę pewnej Polki, która osiedliła się w Kadom
nadzie, a w Bydgoszczy odziedziczyła
Postanowiła przekazać go miastu na dom dziecka, zebrała wśród Polonii kanadyjskiej pienią
dze na wyposażenie i cała w szczęściu przyleciała sam.olotem do Polski. W Bydiosz:czy 1pot-

bez.Pośrednie 11·sµar~iemcy zgo<lz.i!y
s;ę stawiając jednak warune·.._
- Finowie muszą zawrzeć

p;·ośbą

z.

nimi formalny sojusz. Finlandia muslala więc podjąć dec:vz 'ę - .skończyły .się cz.asy. ~d:v
iż prowadii
mogła' t\1·ierdzić.
wojnę i nie jest forwłasną
maln:e so1u ·znikiem !II Rzes.zy.
\\' ojska radzieckie oa.rły naprr.ód. Ogółem w składzie woj.si.;
!ą<low~·cll

,,.„

wa.ido\\"ało

nie
człowieka, ale
dzięki biurokracji. Socjalizm wynosi na wierz.eh
o sprawiedliWJ-·twórcę, który ma decydować
wym podziale dóbr, który sam ma się rządzić.
swoich
wybierając w sposób demokratyczny
ale biurokrata

\1ryeliminował \vytwórcę, pozbawił go należnych
mu praw i zaczął rządzić w imieniu wytwórcy.
Teraz wytwórca musi odebrać biurokracie stracone prawa - a to nie jest łatwe. Biurokrata
zrobi wszystko, aby wmówić ludziom, że jest

im potrzebny.
że rząd
Mieczysalw F. Rakowski zapewnił,
warunki
będzie robił \vszystko, aby stworzyć
dla działania i pracy ludzi utalentowanych, z
inicjatywą, przedsiębiorczych

s!ę

4.iil

:""
4()
łk'llo
io!n:nr1.'
dziat i moździerzy, ponad 800
<: '-vit;JIV 1 dz.lilł pancernych. l.JOtnictwo \\'spierające działania
11·
woj,:;k lądowych po.siadało
s1voim składzie 1.547 samolotów
bombowych, a Flota Bałtycka i
Flotylle Wojenne Ładogi i Onegi wydzieliły około 300 okr~
tów. kut.rów i statków oraz 500
samolotów. Finowie natomiast
z.aan~ażow;iJi o~ółem w o•:>eraJ.!130
286 t. ·~. żoł!iierz.y.
r ;;
dział i moździerzy, 110 czołgów
i HB .samolotów W wvn[ku operacji wojska radzieckie rozGrupy
biły jednostki fińskie.
przeła
.. Przesmyk Karelski''
maly silnie umocnioną obronę
nieprzyjaciela i przesunęły się
w kierunku nólnocno-zachodnim
o<l 1oo do 270 km.
4 września 1944 r. Risto Ry-

pełnym wyposażeniem?
Socjalizm ma być dla

miało być,

Jednym

Powiedział też. że

tylko poprzez prawa ekonomiczne, ich niezakłó
cane działanie motna zmienić sposób myślenia
ludzi 1 zreformować instytucje. Al)ele, we:i:wa-

z tych

warunków

było zob01Wiązanie się Finlandii
d-0 usunięcia wojsk niemieckich
z Laponii, stosujących tam taktykę „spalonej ziemi". W rzewięc.
czywistości
przeszła pnez trzy
mową (1939-1940),
(1!!41-1944)
cyjną

Finlandia
wojny: zikontynuai lapońską

(1944--194.5).

Koniec wojny zapoczątkował
erę w ;;to.sunkach pomię
dzy ZSRR a Finlandią, a najważniejszą ich podstawą stał się
Układ o Przy jaźni, Wspólpracy
i Wzajemnej Pomocy podpisany
w Moskwie 6 k!Wietnia 1948 -:-.
Artykuł wstępny tego układu
głosił, ie sygnatariusze z.amiewzajemrz.ają polepszyć stan
nych stosunków oraz. popierać
\n;półpracę zg<>dnie z żywotny
mi interesami obydwu krajów
i w .:;~·tuacji. gdy Finlandia bę
dzie starała nie angażować się
\I' konflikty po:niędz.y wielkimi
mocar... twami.
nową

o

cie mili.tame.

przyjęcia
kalo ją rozczarowanie. Odmówiono
daru, natomiast zażądano zapłacenia kilka milionów podatku od spadku. Kobieta zapłaciła i
wróciła rozgoryczona do Kanady. Co się Polsce
bardziej opłaciło: kilka milionów złotych podatku spadkowego, czy z.la reputacja wśród kanadyjskiej Polonii oraz stracony dom dziecka /

przedstawicieli. Tak

dz.iała:lność,

ale ty.m raizem szukają kontaktów ze Związkiem Radzieckim,
An.glików.
za pośrednictwem
roz.rnowv.
Na.wiązane zostają
lecz strony nie mogą dojść do
porozumienia a pertraktacje są
v.:ielokrotnie zrywane.
Po okresie lokalnych walk n'-1,
froncie północnym 10 czerwca
l!J43 r. rozpoczęła się wyborsknza-pietrozawodzka operacja
Leninczepna woj~k Frontu
gradzkiego (dowódca gen. Leon!<:! Goworow), Frontu K::i.relKirił
(dowód.ca gen.
.skiego
Miereckow) i Floty Bałtyckiej
z zadaniem rozbicia wojsk fiń
skich. zlikwidowania zagrożenia
Leningradu od strony pó!nocnei. zdobycia Wyborga Piet.roz<:.wodzka i Południowej Karelii
oraz wyeli:nino\vanie z wojny
walczącej po stronie Niemiec Fi:-JJandii. Jej naczelne dowództwo otrzymało od rz.ądu zgodę
na zwróceme <>ie do Niemiec t.

„,.

A

Z tej ziemi

Kto

nictwem R. Rytiego nie przyjęl.i
te.i propozycji. Kor;:>us ekspekwietn;u
11·
dycyjny użyto
1940 r. w Norweg'.i.

ustąpił, a na prezydenta Fincztery
landii został wybrany
dni później baron Carl Gusta•\'/
von Mannerheim.
'1.a
fińskich
Klęski wojsk
Przesmyku Karelskim i w Pow
łudniowej Karelii zmieniła
.sposób istotny .sytuację militarpółnocnym
na
no-polityczną
niemiecko-raodcinku frontu
powstały
gdzie
dzieckiego,
;;przyjające warunki do kontynuowania ofensywy w republikach nadbałtyckich. Rozpoczęły
się zerwane rokowania fińsk(l•
-radzieckie w sprawie zawieszenia broni. Ułatwił je osobisty
lis~ gen. Carla G. von Mannerheima do Józefa StaJina i ogło
iSzenie 15 września 1944 r., że
Finlandia znajduje się w stanie
we>jny z Niemcami. Zawieszenie
broni zostało podpisane w Moskwie 19 września 1944 r. W
wynik.u jego, Finlandia musiaoddać Związk<Y11,ii
ła ponownie
Radzieckiemu terytoria, któr<!
„wojny zi.straciła w wyniku
mowej" i zdobyła ponownie w
trakcie „wojny kontynuacyjnej".
Na północy utracono do,s.tęp do
Morza Barentsa, a w zamian
bazy na półwyspie Hanko, Fin1andia wy<lzieriawila ZSRR baUdd w pozę w Pork.kala zgobliżu He16inek. Ponadto,
dziła się zapłacić odszkodowanie w wysakości 300 milionów
z.
dolarow. \Vedług wartości
l !137 r. Ze strony aliantów układ o zawieszeniu broni podpi-ały ZSRR i Wielka Brytan:a. Stany Zjednoczone. które
w
nigdy nie znajdowały się
stanie wojny z Finlandią, przy.
jęły go do wiadomości i uznaly, że jego warUillki są rozsąd
ne.

t1

W maju 1948 r. 5pecjalne ,srruzamierzały
komunistyczne
<lokonac przewrotu {podobnego
jak w Czechosłowacji) w Helookrz.yżował
smkach. Zamiar
fińskich
jeden z. ko.muni.stów
przekazując plany zamachu rzado\\'i. który opanował sytuac;ę.
Dz.'ęki rozumne; i dalekosięż
ne~ poiityce Urcho Kekkonena
.stosunki między obu sąsiadami
stawały się corat leosze Je.sienią Hl55 r. Układ o Prt.y jaźni.
Wspólpracy i Pomcc.v Wzajemnej został przedłużony do 197:i r .•
a Hl września podpisano układ.
w wynHm którego Związek Radziecki zrezygnował ze swych
w
praw do dzierżawy bazy
Porkkala - Udd. klóre uzyskał na okres oięćdz.iesięciu lat
na mocy Rozejmu Mo>kiew•'-' 'r~ \liedłue;o p0letn - 26
st,vcznia 1956- r. - ZSRR przeie
wraz
kazał Ja f<'inlandii
.z.ana.'dującymi si9 w niei
.<l;:eniami.
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„

nia, uchwały niczego nie zmienią. To zapewnienie cieszy, ale nie wolno zapominać o tym, ż.e
„wrodzoną''
każdy aparat administracyjny ma
deklara!"'
niechęć do jakichkolwiek zmian. W
cjach ·może być niebywale postępowy, ale w
działaniu będzie konsekwentnie konserwatywny. Rząd musi zatem otrzymać poparcie społe
czne w tym działaniu. Trzeba przeciwstawiać
~ię i zwalczać wszelkie przejawy konserwatyzmu, biurokracji, uchylania się od odpowiedzialnosci, hamowania przedsiębiorczości. Niech ludzie pracują i nich zarabiają, jeśli dobrze pracują. Kto nie potrafi, nie umie,.nie chce, ten
musi mało zarabiać! Wszelkie równanie do śred
niej jest przyczyną zastoju 'i cofania się, zamiast marszu w przyszłość.
Nie dajmy się zepchnąć z gospodarczej mapy Europy. Złośliwi twierdzą, ie gdyby nie
Alb,a nia. bylibyśmy na końcu europejskich statystyk. J. być może byśmy z nich wypadli. W
dużej mierze dzięki rodzime.i biurokracji.

LUCJUSZ 'WLODKOWSKI

,,-.
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w "Elcie", I jest tak schorowana, że doktorka mówi, że

.

jak nie postara się o zdrowsze
mieszltanie, to nie będzit jej
Paskudny reumatrzm.
leczyć.
ledwie porusza się o lasce.

połowie

Katowskiej, po .:zym
dzwigac wiadra na drugie pię
tro. co dla emerytow je:st cwiczenien. gwarantującym .talina Unifalmltetu
czenie
~ frzeciego Wieku, ale
wer::,,
przez ~ "'"ryczałych lekarzy me
zalecane
:t. prawej Katowska zaczyna
kasię od wielkiego szarego
m1ema w czarne pręgi, inóry
jakby wytyczał rząd drzew ozdoonych, eiegancKo zniszczonych przez me110rantów i eleW głębi :.1apuszczokLryków
nego ogrodu połyskuje tunel
fouowy 1 ukrywa się w c1emu
kolorowa antena. Po przeciwnej strome ciągnie się szereg
niskich komórek zakończony
gołębnikiem ze stadem ptaków
rożnej maści na dachu.
lm daleJ, tym dustatmej i
nowocześniej. owszem, trafiazmurszałe sztachetki,
N się
µaygmecione zmęc.lemem racniLyczne krzewy, jakaś drewniana buda ukryta wstydliwie
za jabłonkami, jakiś wiejski
drewmak i murowana oficynka, ale wszystkt!I to przytło
czone blichtrem nowych domków jednorodzinnych i willi .z
11olidnymi, lecz bez przepychu,
ze świerkami,
ogrodzeniami,
tujami, jałowcami w ,ogrodkach. Ulicą maszeruje człowiek
z dwoma czarnymi wilczurami
na łańcuchach. Warc:z.4 na nie
podobne wilczury .za bramami,
toteż złodziej nie ma tu nic
do roboty. Nikt tu m~ego nie
ani samochodu z
ukradnie,
azeregu parkowanego na ul!cy,
ani tego wspaniałego jachtu
JF 1217, co stoi na kółkach
między autami. Nikt się z nikim nie zderzy na chodniku,
nawet po pijanemu, bo chodzi
siQ całą ulicą.

Ulica Kalowska kończy się
wielkim dołem z wodą, gdzie
mogą spływać sw<>bodnie ście
ki, i zwałami ziemi zamykaskutecznie wjazd . na
jącymi
prawą. część ulicy Kompootowej. Chłopoman z urzędu, który to w,ymyślil, miał wyobraź
ni• i znakomicie oddal charakter wiejski terenu, lecz w
sposób nader deUkatny, Bo na
wsi kompost nazywa sie czę
•to gnojem, a na kal mówi się
eówno. Faktem natomiast }est,
że zgodnie z iędrnym ch!opsk.lm }ęzykiem na Kalowskiej
roi.e:iscami śmierdzi.
Mają za to mieszkańcy miejsce do rekreacji, bo za Kompostową

ciągnie

l!ię

właściwie

nicz:yj.a. pełna kretowisk łąka,
Wyze; opanowała ją drobna
brzoza samosiejka, ktora wkrótoo wyrośnie w las. Dalej, za
ogromnym slupem linii wysokiego napięcia, za sadami i zagajami, leży miejska wieś Kały, o której, jak Bóg da ~ naczelny przyzwoli, a reporter
dożyje, jeszcze się kiedyś napisze.
Na Kalowskiej na szczególną uwagę zasługuJe

dom pe>d numerem piątym.
Z da1eka niby nic specjalnego, brama, furtka i siaLka
też jakie takie, ale te blaszane pojemniki, z których wy"vvalają się śmieci, mogą nasuwać przypuszczenie, że mieszkaJą tam same flejtuchy. Ano
w urzędzie zawsze ci powie~
dzą. że lokatorzy to są często
brudasy i wandale, are całą
na admmistrawinę lwalają
cję. No pewnie, lokatorzy też
me są bez winy, ale kiedy
to za
mieszkają w mieście.
wywóz smieci ptacą takie.i firmie, co się nazywa MPO. Inna spra wa, że w Lodzi MPO
me ma już <:o robić ze zwała
mi śmieci, bo w Pałczewie ::.toi
sołt~s z lud~mi i .zawraca cię
zarowk! jad~ice do wysyp.ska.
bo dotąd nie .lOStala uregulowana spra\\'a drogi -b:eg:1ącej
prtez chłop~kie pola.
Na pudwnrrn kład.l:e się od
cien drzew
południa głęboki
które gubią juz liscie. Zielon~
studnia .l n1cz;ką do pompowania. la weczka, stolik z blatem
W głębi koobitym ceratą.
mórki, i.ólte kwiaty na wysosmukła brzeloch łodygach.
zinka. kury gdaczące w zagródce. tr.-:epak z 1'ozwieszonym
wzorzy::.tym dywanem. Cisza,
rosielskość. atmosfera iście
dtinna.
Jednopiętrowy dom nie pnykamJ~nicy
typowej
pomina
czynszowej. Jest jakiś nieforemny. ciężki i przysadzisty.
jakby się chciał zapaść w ziemię. Nie ma pi\\"nic. a fundamenty sterczą z ziemi zaledwie na parę centymetrów;
pod nbkim dwuspadowym dachem mieści się jeszcze niższy
str -eh.
W korytarzu tynki w takim
stanie. 1akby wewnątrz toczyły się walki z ostrzałem cekaemów i rozrywaniem się gumatów. Wspinasz się po ~tromvch
drewnianych schodach i myś
lisz, jak przyjemnie tachać tu
wiadra z wodą i z węglem.
Drzwi są wszędzie jednakowe,

U mnie tak się porobiło,
trzeba bylo chodzić po 1edne; desce. Pojechala.m do administracji, dostala.m deski, ale
podlogi zalożyla.m na koszt
wlasny. T·u jest taka wilgoć,
nawet Ziomkowa z góry
że
choruje na reumatyzm. Zobacz
pan od samego progu, drzwi
wylatują z futryny.
-

że

-

Pani zajmuje

mieszkanie

,,2" i „3''.
- Aa, bo tu córki mieszkają i moja mama. Mama, powiedz, jak żeś w nocy uciekala z lóżka!

W pościeli siedzi siwmtka
jak gołąb staruszJra w okularach. Ma 93 lata, żółte wychudzone dłonie drżą na pierzynie.
mówi
- A uciekalam
bo
trzęsącym się głosem jak zalalo Kołodziejczyków n.a
górze, to na mnie też się tato„. A jak me pada. to µoś
cieL też wilgotna„.

Nazowa trąca ltońcem laski
na parapecie drewnta.ną
Jest cała · spleśniała. Pokazuje nowiutki segment.

leżącą
łyżkę.

Collage: Grzegorz

Galasiński

- Po czterech latach musialam wyrzucić wszys-'-te szumówi ze lłością.
flady dapęcznialy i zgniły ...
Wyciąga z szafy brązową tood
rebkę. 'l'orebka jest siwa
pleśni.
- Cztery dni temu byłam z
tą torebką w kościele Włozy

do szafy i tak wygląda.„
Wilgoc sprzyja życiu owa,dów, m~ektów. ale nie ludzi.
.-lie wywożone sm1ec1 są pokarmem dla myszy i szcz!l ·<,w,
w
które giasu.1ą na strychu
komórkach. Dom staje się arką Noego, totez spod podłog
i z dzmr w sufi\at .1 wvłażą
,e.!: 11.araluchy.
Niek~órzy z lolrn•oruw. tak
cztkaJą
młodzi lak i starzy.
po ltillta lub kilkanaście laL na
spółdzielcze mieszkanie. Chcieiiby się tam przemeść z Jakimi takimi meblami, o które
nie m6w1ąl!
dziś tak trudno,
już o cenach, totez ni.: dziwota. że w 'tych zaplesmałych ookojach stoją nowe meble 1 też
Stan i atmo~fera
się psują.
tego domu są w jakimś >ensie odbiciem sytuacji. w iakizj znalazł się kraj. Ale •U,aj chodzi jeszcze o coś innego.
łam

pociągnięte brązową farbą, podobne do drzwi ubikacji w pijalni piwa. . Na niektórych .iak
po kolędzie namazano coś kredą, tylko zamiast imion królów i roku pańskiego widać
same numery. ale nie wszę
dzie. Jest szesnaście numerów
i szesnaście ·mieszkań, a w każ
dym same ludzkie kłopoty.
Pukasz do drzwi, które winny być oznaczone numerem 11.
odpowiada ci cisza. Otwierają
na drugim lwńcu
się drzwi
korytarza, wysuwa się drobna
kobieta ze ściągniętymi w warkoczyk siwymi włosami i pyta:

-

-Do kogo, hę?

-

Do Kolodziejczyków.

Są w pracy.
zamykają się powoli.
mnie
może pani by
powiedziała, jak
i
zaprosiła

-

Nie ma!

Drzwi
- To

wam się tu żyje?
Drzwi zatrzaskują się gwał
townie, ale słychać jeszcze głos
przyjazny jak płacz drucianej
szczotki na dnie zardzewiałego
garnka:
- A co mi tam, panie! Ja
idę

zaraz

do pracy„.

Schodzisz więc po tych stromvch schodach. przytrzymując
kurczowo poręczy, żeby
się
nie zlecieć na pysk, zagłębiasz
się w złotozielonym cieniu podwórza. gd.v zatrzymuje cię inny głos. przyjemniejszy:
może

z

.,Głosu'"!
„Odgło-

-

Pan

-

Nie, z tygodnika

sy''.
- Aaa, z „Odgłosu" ! Lumożna powiedzie, chodżta,
dzieć, co trzeba! To jest ten
pan z ,,qdglosu" ! E· tam, żad
na komis;al
Wokół siwowłósej kobiety w
bordo·wym swetrze i żółtav,{)'m
fartuszku gromadzą się mieszkańcy i robi się maty sejmik
szlachecki. Trzeba przeczekać
spokojnie ten wybuch, u5pokoić, ż2 na każdego przyjdzie
kolej, i skoncentrować się na
tym, co najbardziej bul wers uje. Chodzi

o

remont za trzy

milion~'

Prze\\'odnikiem będzie Franciszek Ziomek, emeryt lat 68.
„Stomilu".
pracownik
były
który mieszka w tym poniemieckim domu od lat, najpierw
na 53 m lnv. z całą rodzmą,
a jak :w lat temu jedna lokatorka \\")'jechała do RFN, t.:i
dostal ,woje pod .,14", jedna
z córek. Zofia Ciechowicz. mę
:latka. zamieśzkała obok, pod
„15". Fertyczny i gadatliwy,
w berec.ie, który co rnsz zsuwa na czubek głowy, w blezerze, i wypłowiałych drelichowych spodniach, Ziomek pieNa PGM
ni się i kurwuje.
Batuty, na ROM z Wielkopolskie.i, przy czym kierownika
ROM, pana Twardowskiego, te:l
n ie oszczędzi.
- Panie, w 1980 r. była mowa, że dom pójdzie do ro>
biórki,

więc

niektórzy

nie

nawet do spółdzielni.
A potem nagla administra<(a
bierze się do remontu cze()IJŚ,
co należaloby rozebrać. Jakby
tego trupa rozwalić, to bylby
zysk, bo miasto mialoby tr;:;y
działki budowlane. .

wpłacali

- To może wam chodzi tylko o to, żeby ten dom rozebrać'?

- A idź pan w diably! Chodzi o to, żeby nie marnować
milionów. Spójrz pan na dach!
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Najpierw zalożyli papę, posmarowali, a wtedy straz nakazała tynkowanie kominów. Rozdeptali świeżą papę, kuli, tynkowali, kawały gruzu podziurawiły papę ! po remoncie, leje się na lby, kurwamać/

Zapalamy po całym, jak stachłopy, i Franciszek Ziomek
dociągnie reportera wokół
mu. Pokazuje wschodnią ścia
nę, z której nie tylko odpada
przedwojenny tynk, ale i mur
pęka, na przykład przy oknie
na piętrze Franciszek kopie w
kawałek skruszałego betonu z
wyżłobionym rowkiem pod rynną i złorzeczy:

re

- Widzisz pan? W kosztorysie nazywało się to odwodlllenie. A fundament odlaz1 nad
samą ziemią, wszystko zmurszało. Jak dziabnąć szpikulcem
w ceglę, to wchodzi jak w piasek. Zobacz pan, mu1 od pół
Przekonocy jeszcze gorszy.
nasz się pan, jakie są tego
skutki, w śt<łdku. Jrt bym. paJJię, ·takich f tJ:cho'U)córo, u1 kibinimatry! Ot, choćby za te
ankry, co to mają spinać riwr
w narożniku. To są takie kawałki drutu, palcami odegnie
te
Slowo daję,
i wyciągnie.
ściany szę rozejdą„.

Sciany jeszc~e

się

trzyma-

ją, więc panna Małgosia, smukła czarnulka \\' dżinsach . ucina sobie randkę z re1nrte-

rem przy kibelku poci brzózPrzybytek jak latryna na
targowisku. dziura zakryta ja-

ką.

kąś brytfanną.

- Koniec dwudziestego wieku - mówi Małgosia. - Teraz opróżniają szambo, ale bylo już tak, że po deszczu fepodwórzem.
plynęly
kalia
bylam w
Przed miesiącem
ROM na Wielkopolskiej, aby
pana Twardowskiego,
zapytać
jak będzie z tym rowem przed
domem. Odpowiedział, że jak
byto, tak będzie.
Ulicę Kalowską poddano

modernizacji.
I z powodu tego dubrodtiejstwa pani Leokadia Naze, przysadzista brunetka z meszkiem
na górnej wardze, schol'Owaporuszająca się ,o lasce,
na.
stała się jeszcze bardziej nerwowa. Nie należy nac:ągac jej
na Z\\'ierzen ia, bo nie Ju l/. plotek, t~'lko nagie fakty ją mwymieniano
Kiedy
teresują.
stupy z drewnianych na betonowe, wycięto koron;: drze1\·.
- Chyba po to, żeby byto
powiada Leolrndia
widniej Naze - bo wieczorem świat
ło się nie pali. Potem doprowadzono gaz do tych nowych
domów, rów zasypano, wyrownano, ale„.
prywatnych i bogci- Dla
pr1.erywa
.tych gaz jest
a dla
F~·anciszek Ziomek nas kopcące piece, 7.:urwamać!
- Da1 pan skonczyć! - Leo-

kadia Naze stuka laską w ;deChodzi o to, ze przy

mię. -

drzewach wykopano
samych
drugi rów, uszkadzając korzenie. To miała być taka melioracja, ni.by odwodnienie, { na
22 lipca, ale dwa lata te m tt
mialy być polożone rurµ i zaJale pan wid;:;i, rów
sypane.
zarósł, pod oknami le.±ą zwały ziemi. W roztopy albo po
ulewie tyle wody, że parę razy małe dzieci omal się nie
potopily. I przez to nl,;i się
w i lgoć, a na dodatek leje szę

przez dach.

Od Kolodziejczy-

wskazuJe laską okno
z kwietn.kiem z .llelony1:n ~.lia
chetek - przecieka eto mnie.
IGÓW

-

No i pelno much t kouiJ.rów,
bo woda zmieszana z fekalia1m i śmieciami przelewa się
przez niski mos.ek, pewnie rul'a za.kana„.
- Ee, w ,kibinimatry/

klnie I!'ranciszek .liomek, szarpiąc sterczący z ziemi dwumetrowy stalowy pręt. - Pewn•e
zostawili częsc uziemienia, co
idzie od stupa do stupa. A gówna to tu pływa3ą, bo ci z
willi muszą po cicłiu wypompowywac ze swoich szambów
eto rowu. Szczęście, że u nas
szambo prywaciiirz„.
opróżnia
A jak wczora3 chciałem zatrzymać śmieciarkę z Ji,,'IPO, to
facet się tylko zaśmiał t po·
pruł dale;!„.

które
giem
zęby

się

rusza. Zaraz za prowpadasz jak v; bagno.
można wybić lub zlamac

nogę.

Jak ja mam

-

nosić

W'igieL

mówi fJrzez łzy
i wodę? Cecylia Nagiecka. - Przy kuchence ,eż dól, wszystko s;ę
Proszę zobaczyc pochwieje.
kój. Szafa mi się przewróciła,
piec tak samo„.
Wszędzie dziury w podłodze.
kobieta zatyka je kawałeczka
mi desek. Na ścianach grzyb,
a w okiennych futrynach wybrzuszenia. Nagiecka mówi że
to bacharzyna albo purchawa.
tylko puknąć palcem i wszystko
„ )łtora
się sypie. Remont był.
roku temu. założyli t../.ogi i
wszystko gnije. Na dowód pokażą ci mieszkanie pod .,4''. u
Pisarki„wiczowej. ktt• a ma 76
lat i chwilowo przebywa w
szpitalu. Grzyby rosną jak po
deszczu. nawet ścianka d;J.ało
wa w wodzie.

Przyjeżdża małym fiacikiem
iistonosz, jak na wsi, przywozi komuś rentę. Można by po- Myślisz pan, że na g:5rze
gadać w cieniu cU:zew. powspo- , \\"Ścieka się
tn"lnać lepsze czasy, ale gdz-ie ·}est lepiej?
l<~ranciszek Ziomek.
tam. za dużo nerwów. krzywl pokazuje. jak zalepiał nady i żalu. Nie napijesz się narożniki w pokoju. a i tak wszywet z podwórzowej !!tudni. bo
wody w niej nie ma. Wraca z , stil o odchodzi i sufit pęlrn, U
cór ki obok ściany wyglądają
roboty w drukarni szczupły
.iak urwane od sufitu i \\'szę
brunet w granatowej wiatrówce, Szymanski spod „8"'. najcllie zacieki. W kuchni \\"idać
lat 26.
młodszy z lokatorów,
najświeższe. szcze;;ólnie gtl.'· lało się pu komin;e.
.lajmujc za to iednu z \\"ięk
z
~ Kiedyś zięc pr?.ys;:edl
sz.rch mieszka:'l \\TUI. z malfi ligrano1\ ą blondynką ·
;';onką,
Polztechn!ki. rzucit w kąt 11r:yo trójkątnej twarzy, pracownibory i mówi, że koniec .:::e st ucą ZOZ na Bałutach. i z 3-letdiami - wspomina ZiomeK. Ano, bo on się kształcił na innim dzieckiem, które cięgiem
żyniera konstruktora, a tu ciachoruje, a trzeba je wozić dwa
snota, że rysować mu.sial na
przystanki do przedszkola. Szyścianie. Kupilo się piytę pilmański izolował ściany, pozaśniową i rysowal na podłodze.
kładał nawet boazerię, ale gdy
z szafy granatowe
Coraz weselej, bo jllż sły
wyciąga
szysz, jak to pod „5" u ·waspodnie, to one są siwe. I zaclawiaka
raz się okaże, że gdzie oy nie
wstąpić,

wszędzie

widać

purcha\\·y i gnyby.
U S:zymai'lskich okna od południa, a z futryn się sypie.
l te zacieki pod sufitem od
nieszczelnego muru. A w jednym małym pokoju graty porozstawiane, bo podłoga zarwana. Widać. że ligary lei.ą
niemal w ziemi, więc gniją.
Szymański wydał 10 tys. zł na
deski i sam naprawia podłogę.
Trz11 miesiące temu zalonam dopiero II fazę
wspomina. - Przedtem wsz11scy byli na jednej linii i jak
ktoś irlączyl energochłonne urządzenie, u wszystkich gaslo
światło. Nieraz strzelal bezpiecznik na slupie i -t:rzeba bylo
Przeczekać na elektrownię.
wody są w mokrych ścianach,
więc może lcogoś lwpnąć„. Dzieci wdychają ten gnój, to i
-

żyli

11inkluduje Szytnaii.ska.
Cecylia Nagiecka spod „6",
wdowa, ma 67 lat i po 39 latach roboty na tkalni w Obror1cach Pokoju doczekała się emerytury w wysokości 23 tys.
złotych. Ma chore ręce, palce
reumatyzmem.
powykręcane
chorobę wieńcową, leczy :l ę ,.,,.
Musi
rejonie na Rydzowej.
droższy wę
płacić za coraz
giel, placić za drzewo i za rą
banie drzewa. Pan kierownik
Twardowski z ROM kazał jej
kupić deski i załatwić stolarza, to ROM zwróci pieniądze.
ba. da nawet zaliczkę. (\)ż z
tego, kiedy desek nie można
Bo u pani Nagieckiej
kupić.
linoleum,
wyłożona
kuchnia

chorują

żona wpadła

pod

podłogę.

to malutWacławiakowa ka kobietka, do górnej półki
w kredensie trudno jej sięg
ma
nąć. Jest na rencie, ręce
reumatyzmem,
powykręcane
właśnie wróciła 2 aptelti i przywiozła także leld dla .sąsiad
ki, Nazowej, ale nie wszystkie.
Mówi. że ten dom jest dowodem, iż na wsi mieszk,a się
lepiej niż w mieście.
- Na górze też stalo dlugo
odoiega
puste mieszkanie
od tematu - i nikt nie chc1al.
Tego po panu Stawku też nie
brali. Ludzie weszli, zobaczyli
korytarz t jak t11ch spod „l"
gryzą komary, i uciekaii. A u
dwóch miesięcy
mnie to od
nie ma obiecane) komisji. Tropożyczyli,
żesmy
clesek
chę
trochę kupili, jakoś się posziukowalo i zamalowalo poatogę,
ale co to daje'! Za icysokim
kredensem siedzi grzyb, a pod
szafą grzyby jak talerze .

-

A co z trm wypadkiem?
Podłoga się

pod kredenale nie było
widać pod dywanikiem. Wlazlam ntt taboret, żeby coś wy~ąć z kredensu, i wpadlam do
srodka„.
-

sem zalamala,

U Leokadii Naze wisi na
m1eJscu portret
honorowym
ślubny. Mą:l nie doczekał renty, zmarł w wieku 59 lat. Mówił. że nie ma co wpłacać na
mieszkanie, bo dom pójdzie do
rozbiórki. Dom jeszcze stoi, a
jego juz ·wywieźli.
Leokadia Naze mieszka , tu
od 40 lat. Ma 62 lata f skromną rentę po 20 latach· pracy

Większość fo:ia!oru.v t<>
ludzie starzy
i schl)rnwani.

.Tesli powymlet·a;ą, będzie to
korzystne, bo nie tt·zeba dla
nich

szykować

mieszkań

~pół

d7.ielczych i zastępczych. Może wi ~c opłaca się przeznaczyć
trz · miliony na partacki remont tego domu szczęśli\x,:ej
b ,u rości ·1
Krystf nll r;:ołodt.iejczyk spud
,.l" mu już i.ak :,targane ner11· ·. że woli się nie wypo,nadać na ten temat. Nie stać 1ej
mieszkame.
spółdzielcze
na
Dziecku trzeba wozić do zerówki za lasem przy Szczeciń
skiej, blisko cmentarza, zdą
żyć do pracy w ZPP .,Zenit",
zrobić zaKupy, bo tu jelt tylko jeden kiepsko zaopatrzony
skl~pik przy Aleksandrowskiej,
gdzie mleko można dostać tylko rano. Przy domu dzi.ecko
może się bawić na ulicy, jak
ria wsi, ale za to często choruje. Trzeba dużo prać, dżwi
gać wiadra z wodą, ale jakby się uparł, to bylat-,v woda
w mieszkaniu, wystarczy tylko
miski postawić na pod1.>dze,
11;dy deszcz pada.
Krystyna Kołodziejczyk, wiotka, szarooka, zadbana, w
granatowej sukience z biały
mi koralami, prezentuje się na
tle zagraconej izdebki jak imieninowy gość we własnym
mieszkaniu. W tej wilgoci naschorzenia kręgo
bawiła . się
słupa. Zeby w tej ciasnocie nie
było tak ponuro. w małym akwarium ptnx,iaia rybki, a w
klatce przekomarzają się papuzki.
- A jeśli
briydliw·y -

pan

zwierza

nie
się
ż"

jest

sze-

one
to powiem,
wieczorem lub w nocy. Ra.z a: mnie zatrzęsio, bo
d,ieclco się tym bawiło„.

ptem

tcyłażą

Otwiera pudełko po 1:apał
kach, w którym leży martwy
karaluch.
Słońce zachodzi za Romanowem, błyszczą dachy szklarni
i tuneli foliowych, pomiędzy
drzewami snuje się babie lato.
Podwórze jednak puste. lud:de
pozamykali się w domu. JIJ',że
jeszcze przetrsvają tę jesień i
A jak komuś puszczą
zimę.
ner\vy, to duszę można wvleczyć, bo w pobliżu jest szpital
dr J, Babi1'iskiego,

RYSZ•AR'D
BINKOWSKI

•
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ze str. 1
Fabrycznego, udało mi się pokazać wszystko to, co jest wy.naturzeniem nasz.ej rz.eczywistości, ekstremą, nie tylko w znaczeni11
normalne miasteczko,
patologi~znym. Pokazałem w nim niby
niby normalne życie Tejestrowane przez wiele dni, i to aku:rat
wtedy, gdy obchodzono 20-lecie nadania mu praw miejskkh.
Wszystko czego dotknąłem, co pokazywałem - służbę zdTowia,
handel, oświatę, kulturę, to tzw. zwyczajne, szare życie - było
nienormalne. Swiad<:zyło o· tym, że w ciągu tych 20 lat nic nie
zrobiono, aby tym ludziom żyło się dobrze, bodaj przyzwoicie.
Właśdwie stworzono tylko otoc~ę do istnienia miasta: nadano
prawa, powołano wła<lze, powstały pewne struktury. Tylko ludziom żyło się pewnie jeszcze gorzej, skoro tak podstawowe arkilotykuły jak chleb, przywozili z odległości kilkudziesięciu
metTów. Bo nikt nie był w stanie zbudować piekarni. Bo nie
dach spalił się i przez. lata nie zdołano
było masarni, której
Pokryć jej nowym dachem, ba, nawet .podjąć takiej decyzji. Był
dom kultuiry, który się zawalił i nikt nie zadbał, by g 0 odbudować ...
- Wraca pan do tego tematu bardzo zemocjonowany,
- Bo jestem z tym filmem związany emocjonalnie. Reporter
telewizyjny powinien rejestrować tego typu sytuacje, zdarzenia,
aby unaocznić ludziom odpowiedzialnym, że niewiele robią, aby
było inaczej. Każdego tygodnia bywam w innym zakątku kraju
l wiem, te jest ciężko, trudno itd„ lecz taki sposób usprawiedliwiania - to slogany. Nie mogę się pogodzić, kiedy ludz.ie nic
nie robią, nawet minimum czegoś, co mogą zrobić, zaś to, co
robią objawia się głupotą, niegospodarnością. niechę<:ią czy bezmyślnością. A przecież wystarczyłoby, aby na ich miejscu znaletl1 się inni - mądrzy, zdrowo myślący, gospodarni - sytuacja
byłaby zupnłnie odmienna. Pytam naczelnika miasta: „co zrobiono żeby ludziom żyło się lepiej?", ten mi odpowiada: „przecież
wybudowaliśmy nową ... restaurację!". Jakby restauracja była w
tym wszystkim najważniejsza. A ta restauracja to najgorsza
speluna... Film ten chciałem pokazać na łódzkim festiwalu, gdyż
do
płaszczyzna
wydawało mi się, że tu będzie najwłaściwsza
prezentacji filmów nieobojętnych. Niestety, my, reporterzy z oś
Todków terenowYch mamy to niesZ'Częście, że nie posiadamy
kopii. Oryginał filmu, o którym mówię, zaginął gdzieś po krakowskim festiwalu! .

.
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Film telewizyjny
trzeba robic dla widza

- W cz,ym pan upatruje różnice między krakowski:n a łódz
kim festiwalem?
- Krakowski festiwal to wydarzenie, rozmach, zderzenie dokrótkich filw
co się dzieje
wszystkiego,
i
robku
mach. Tam ltl:Z~ s:q 1,oziom filmu, a nie temat) ka. Poz 'om artystycw) ;est J<ik gdyb) podstaw~wym probierzem tego, co
bywa dopusz.cwne c!o konkursu . Łódzki festiwal spełnia zupeł
nie inną rolę ...
- Po~iada inną formułę.
w
- Właśnie. Tu mogą startować publicyści TV, gdyż .
mamy
przeciwieństwie do kolegów z. filmu dokumentalnego większe możliwości s"zybszego. bogatszego rejestrowania i ukazywania' rzeczywistości. w różnym kontekście, supozycji. Zaliczam się do reporterów, którzy nie uprawiają filmu artystycznego. Dlaczego? Może nie potrafię, może czas mi na to nie pozwala? Jestem na etapie rejestrowania rzeczywistości, a nie
kre':)wania. O<:zywiście robiąc film nie unikam ocen , wyrażania
swojeg 0 stosunku do tego, co pokazuję. Zawsze jest to obraz
subiektywny. Jednakże uważam, że niewyostrzone pokazywanie
problemów pozostaje nie zauważone ...
- Z czym pan przybył na łódzki festiwal?
- Znalazły się tu dwie pozycje. Jedną robiłem sam, drugą
z naszą młodą koleżanką, Małgorzatą Kałużyńską. Pierwszy wynika z m<>ich zainteresowań, powiedziałbym: kryminalistycznych.
To bardzo szokująca historia. 19-letnia dziewczyna, której przebierze
niemowlę,
płaczące
libacji
w pijackiej
szkadza
je za nóżki, uderza kilka razy o stół i w ten sposób maleństwo
traci życie. Opowieść o tym zdarzeniu była jedynie pretekstem
do pokazania czegoś ważniejszego. Zdarzyło się to w (Często
chowie) miejscu. które 'można nazwać slumsami: na orzestrzeni
150 m. zespół starych domów zlokalizowanych na jednej uliczce. gdzie f•mkcJonuje ze sto melin, kilkanaście prostytutek, gdzie
nie ma żadnego normalnego małżeństwa, rodziny, a dzieci żyją
bez rodziców, choć mieszkają z rod1icami... Gdy wchodziłem z
jekamerą do jakiegokolwiek mieszkania wszędzie spotykałem
dynie alkoholików, brud, wvmiociny, fekalia ... Niczego nie wywchodziłem i spotykałem to samo ...
bierałem, nie szukałem Tym filmem chciałem pokazać, że w naszym ustroju, który jest
przecież, co tu gadać, ustrojem socjalnym, zdarzają się i takie
obrazki. Chciałem zapytać: dlaczego? Oczywiś,cie nie wpi·ost. W
tej c.pow1eści nie obwiniam dziewczyny, która miała matkę prostvt11tkę i 11lkoholir.zkę, rlziewc·zyny, którei już jedno dziec-kn zabrano, gdyż urodziła je mając 16 lat. To tragiczne zdarzenie
w tej
Zresztą
stało się jedynie kanwą, wyostrzało sytuację.
ro-Iz.inie stało się to, a w inne] może stać się co inm~go. Starałem się pokazać .dzieci pozbawione opieki, wzorców. I zapytać:
dlaczego nikt nic, albo niewiele robi, by to zmienić!? Dziennikau nie jest od recept. więc ich nie podaję. Od tego są specjaliści, znowcy przedmiotu. Szło mi 0 przyjrzenie się temu p·roblemowi z boku, ukazanie wagi problemu, wypełnienie pewnej
luki w naszej wiedzy o rzeczywistośd, w której żyjemy ...
- A <lrugi?
- Trudno ten drugi nazwać reportażem. Z moją młodą koleżanka wcieliliśmy się w rolę młodego małżeństwa, które nie
ma żadnych perspektyw na mieszkanie. Postanawiamy więc zebrać <Mrlki. w·dąć po~yc-zkę z. banku i wvbudować sobie dom
interesantów, . petentów
w
się
Zabawialiśmy
rodzinny.
in3tvtucji. Przewędrowaliśmy przez miasto. przez
rńhvch
instytuurzędów ,
wydziałów,
konglomerat
cały
ten
osię
jak
które,
dużo,
bardzo
ich
jest
a
cji ,
czym przychodziliśmy.
z
tym
nie zajmują się
kazuje,
Gdzieśmy się pojawili, opowiadano nam o czymś, co nie miało
nic wspólnego z istotą sprawy. Nikt nam nie był w stanie pomóc w jej sfinalizowaniu. Wszystko było śmieszne, pał"anoidal-
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ne. Ten :reportal!, który właściwie jest obrazkiem iPUJblicyatycznym, wywołuje salwy śmiechu, poniewat lkatd7 s wyatępującyeh
urzędników, dyrektorów okazuje się śmie.5r.ny. Bo wszystko, co
w tym zakresie obowiązuje - i. przepisy, pn:ydr.tały, rozdziały
·
to istna paranoja...
Oto człowiek, który opowiada mi przed kamerą, te 1Prr.ez pięć
lat budowy domu nie dostał z przydziału źadinego materiału, że
wybudowa.nym już
nie może dostać kredytu, a stoi przed...
domkiem, który tynkuje, w którym instaluje jut kaloryfery-."
Niczego nie dostał oficjalnie, ale wszystko... „zdobył"! Swiadczy
to o podwójnym obiegu, jaki istnJ.eje we wszystkich sferach
naszego ży;cia. Wniosek? Znieść te przydziały, przepisy, ireglamentacje, a wszystko będzie funkcjonowało tak samo, za to bez
szarpaniny, nerwów.„
Albo pełnomocnik prezydenta do spraw budownictwa jednorodzinnego. Gdy go pytam: „W czym pan nam może pomóc?",
odpowiada, że on jest od koordynacji, od planowania i od czeplanowania wynika,
goś tam jeszcze. Cóż z tej koordynacji,
skcro nie mogę otrzymać nawet worka cementu? Nie mówiąc
lewo. Okazało
już o działce, którą można zdobyć tylko na.„
się bowiem, że dopiero po jakiejś aferze, którą wywołała kontrola nikowska, powołano komisję, która przydziela działki.
Wcześniej zależało to od widzimisię kie.r ownika. A skoro coś zadopisać
śobie
leży od czyjegoś widzimisię, to do tego można
różne rzeczy. Widz wszys,t kiego sam się domyśla.
Na krakowskim festiwalu ten film nie_ mógł być pokazany.
J ed.nakże na łódzkim winno się konfrontować dwuletni dorobek w sferz.e twórczości, tej pr:z.ez duże „T", aż d<> tej małej,
za to traktujący o problematy<:e społeczno-politycznej. Na tym
o
festiwalu brakuje mi, niestety, filmów najważniejszy<:h
Filmów politycznych.
władzy, sprawowaniu władzy, o opozycji.
Owszem, są, ale takie, które prawą ręką sięgają do lewej kieszeni, choć rz.ekom 0 mówią o tych sprawach. Wolę filmy, które
wz.aJemne oszukiwanie
ukazują temat wprost, inaczej Jest to
się. W tym wyraża się bojaźń. Jeśli robimy film atakujący wła
s;ę
BoJą
dzę, to sięgamy najwyżej gminy. Wyżej boimy się.
autorzr, boją się zleceniodaw•cy. A przecież zło, jeśli istnieje,
nie musi tkwić tylko w gminie, małym miasteczku.„
Jako członek pa·rtii mogę powiedzieć, że często niezrę<:znie mi
jest, z różnych powodów, pokazywać krytycznie np. pracę niektórych dygnitarzy szczebla wojewódzkiego, nie akurat tego
miasta - przecież jeżdżę po całym kraju. Dla własnego bezchoć spotypieczeństwa nie podejmuję teg 0 rodzaju tematów,
kam sytuacje absurdalne, karykaturalne.„
Dlaczego boimy się pokazać czego chce opozycja? Czy pojawił
temat. Przy
się taki film? A przecież jest t 0 ba·rdzo ważny
Zawsze próbujemy
for;nule festiwalu społęczno~politycznego.
wyszukiwać tematy-symbole, w których można by doszukac się
czegoś w podtekstach, czegoś, co jest krytyką aktualnej sytuacji, a już najlepiej, jak to można przymierzyć do władzy na
naJwyzszym szczeolu ...
Gdy przeglądam katalog festiwalowy widzę w nim mnóstwo
znakomitych tematów, znakomitych przykładów, ale większość
z nich, moim zdaniem, stanowi ucieczkę od spraw najważniej
szy-eh. W symbolu, podtekście dotykaJą jedynie spraw ważnych.
Jest bardzo mało filmów o tym, co jakby trzęsie krajem. Myclou dziślę tu 0 młodej klasie robotniczej, o studentach siejszych spraw„.
- Rozumiem, że to, co pan robi w filmie jest próbą odejścia
od dziennikarskiej dorazuości, na rzecz dokumentowania rzeczywistości, zaś pojęci-' „artystyczne··, l>ądż nie ..•
- Staram się po prostu robić telewizję dla telewidza, film
dla w10za. Gaie,ę 01erze się LO rę.-;:1 W'h;.u.), k.euy s:ę cn~e.
programu telewizyjnego już tak nie można - emitowany jest
o określone; porze, mmeJ !ub oardzieJ uogodnej. lJlatego tv, co
robię staram się taik budować, aby w tym momencie gospodyni
zakręciła kran w kuchni, bo to co mam jej do powiedzenia Jest
ważne. Ci, którzy robią telewizję dla telewidzów mają rezultaty. Mnie się zarwca , że używam tanich chw;tów, że złapałem
się za coś, co jest prymitywne. Więc pytam: dlaczego ci, którzy
to mówią rue zrobią cze'!.OŚ lepszego? Poza tym, czy to, Co robię
jest szkodliwe społe;::m 1. c.zy to nic, poz.a sensacją, ze scoą nie
mesie? Czy nie ma na to zapoLrzebcw.:mia? Gdyby nie było, nie
robiąc jakiś mamógłbym tego robić! Nie wierzę w lO, że nie oę::!ę w
teriał, np. na PQlecen1e dysponenta µolitycznego stanie usatysfc.kcJonować telewidza. Rzecz w tym, że to autorzy
zwykle chcą satysfakcjonować dysponenta i to jest przerażają
ce ..•
- Wróćmy do łódzkiego festiwalu, który ma znakomitą fo~
mułę.
- Oczywiście.

Od paru lat jest to z.m:.komity pomysł. Jedyne
miejsce konfrontacji twórczych dokonań. T::kże w TV. Jesteśmy
największym kanałem. w którym zapisuje się rzeczywistość, a
nie mamy żadnej możliwcśc1 konfront o\v·anla swoich dokonań.
stwarza
Łódzki
Kiedyś był taki festiwal. ale już go nic ma.
takie możliwoś c i. Szkoda, że nie spopularyzowano wśród twórcow możliwości pr ezentowania materiałów zapisanych elektroniczn;e. Szkoda, bo 90 proc. naszych prac zakodowanych jest
nie
tą techniką. W dziewięciu poprzednich edycjach festiwalu
przyjmowano takich prac. więc nikomu nawet do głowy nie
przyszło. że będzie taka możliwość na dziesiątym.
- Niestety, niedomagań było wiele.
- Przykro jest, że taki festiwal, bc;dący doskonałą okazją do
rozeznania spraw, którymi dzisiaj ludzie żyją, ma taką małą
Z podziwem i
nośność, bo tak mało został spopularyzowany.
na
d-0stać
się
zazdrością patrzę, jak tabuny ludzi nie mogą
naszych
przeglądy festiwalu krakowskiego, gdy tymczasem w
salach świecą pustki. Nie wiem dlaczego w L<>dzi wprowadwno
zasadę uczestniczenia w festiwalu tylko zaproszonych gości, którzy mają akredyta<:ję, że :nie uczestniczy w nim normalna publiczność! To dobrze, że ma on gromadzić pracowników propagandy,
obraz jest doskonałym składnikiem pracy propagandowej. Jednakże nie powinn-0 to wykluczać szerszej widowni. Pożytek był
by zna<:znie większy. Dla mnie np. nie miało znaczenia, czy :na
otwarciu festiwalu był prezydent miasta, lecz osoby, które przyma „oprawę".
jeżdżają tu z całej Polski, widzą jaką festiwal
Widzą i dziwią się, że nie ma nawet instruktora wydziału kultury UMŁ, nie mówią•c już o dyrektorze. Swiadozy to o randze
imprezy w oczach osób najbardziej zaiuteresowanych. Owszem,
Grzegorz Misiewicz, ale był jak<>
był sekretaTz KW PZPR przewodni<:zący Komitetu Organizacyjnego.„
A już to, co działo się na pokaza<:h, ten stan urządzeń, określo
skandal.
ne zostało w otenie uczestników jednym słowem
Skandaliczne są także pokazy odbywające się od lat w sali nieprzystosowanej i nie stwarzającej atmosfery kina, ze złą technicznie projekcją. Co więcej, filmy TV pokazywane są w małej
salce, na telewizorze. W konkurencji z filmem pokazywanym na
ekranie, film TV natychmiast przegrywa. Dla siedzących 10 m
od odbiornika jest to już tylko duchowisko... Nie rozumiem
tego wszystkiego! Nie rozumiem, aby w takim mieście , jak Łódź,
nie można było stworzyć lepszych warunków!
Albo to, że uczestniczący w pokazach muszą przerwać dyskusję w kawiarni tylko dlatego, że godziny jej otwarcia są nie'Jrzystornwane do potrzeb festiwalu! To jest żenujące. Ten fesogólnopolskim, wydarzeniem
1iwal powinien być wydarzeniem
kreującym twórców i ich dzieła. Dzieła społeczno-polityczne ...
- Jaki stąd wniosek?
- Nikt z uczestników i gości nie kwestionował formuły festiwalu, trzeba Ją tylko właściwie spopularyzować, wykorzystać
i uczynić festiwal prawdziwym wydarzeniem. Komitet organizacyjny wywiązał się z przyjętej formuły dobrze, za to wykonawcy nie spełnili oczekiwań i roli, jaka im przypadła w udziale.
Jak tak dalej pójdzie, twórcy nie będą chcieli zgłaszać swoich
prac i przyjeżdżać na ten festiwal. A przecież chodzi o to, aby
on przyciągał wszystkich, którzy mają w tej formule coś d-0 powiedzenia ...
20.10.1988 r.

Rozmawiał:

MARIAN ZDROJ·EWSKI
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Ja tych pieniędzy. nie ·wyłudzilem rencista.

broni się były

Za uczciwość
TZecz ludzka. Mylą się więc WtSzyscy: petenci i u„
jednak drobną różnicą, że w obu przypadkach konsekwencje ponosi zwykle tylko petent. Przekonał się o tym nieSpołecznych
dawno Sławomir G., którego Zakład Ubezpieczeń
obarcza odpowiedzialnością za to, że który~ z jego pracowników
cena
popełnił błąd, a nie poczuwa się do winy. Zdaniem ·ZUS,
tej odpowiedzialności wynosi dokładnie 68 150 złotych i tyle też
żąda od Sławomira G. z tytułu poniesionych strat. Jeśli nie zapłaci, sprawa trafi do sądu.
Trzydziestodwuletni Sławomir G. z wyglądu nie wyróżnia się
niczym szczególnym. Zdawałoby się - silny, zdrowy, młody męż
czyzna. Pozory jednak mylą. Sławomir G. od drugiego roku ży
cia choruje na astmę. Przez cały ten czas jest pod stałą opieką
lekarzy. Ile czasu przeleżał w szpitalach, trudno zliczyć. Przebył
wiele kuracji i zabiegów, dzięki którym zdołał uzyskać świade
ctwo dojrzałości, podjąć pracę i rozpocząć w miarę normalne ży
cie. W miarę - gdyż mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia, o
całkowitym ustąpieniu choroby nie może być mowy.
Pierwszym miejscem pracy Sławomira G. był pabianicki „Pamotex", gdzie od 1976 roku był najpierw gońcem, a następnie
- magazynierem. Dr~gim - Spółdzielnia Inwalidów im. A. Suwary, w której do 1982 roku prowadził wypożyczalnię narzędzi.
Pracując tam, ukończył zaocznie liceum ogólnokształcące. F'iźniej
ze względu na wyższe zarobki, przeniósł się z powrotem do .,Pamotexu". Dzięki staraniom lekarza zakładowego posadzono go
w najmniej ruchliwej portierni. Wydawał i przyjmował klucze.
Inne zajęcia nie wchodziły rnczej w rachubę. Astma iraz po raz
dawała znać o sobie. Często prU!bywał na zwolnieniach lekarskich. Zdarzało się, że po ataku z fabryki zabierało go pogotowie ratunkowe.
W 1978 roku Sławomirowi G. przyznano trzecią grupę inwalidztwa. , ale bez prawa do pobierania renty. Zdaniem członków
komisji le~arskiej. która go-wówczas badała, nie kwalifikował
się, bo „za zdrowy". Po sześciu latach, mimo intensywnego leczenia w Poradni Przeciwastmatycznej przy łódzkim Szpitalu Im.
N. Barlickiego, zmieniono zdanie: będzie otrzymywał rentę. ZUS
wyliczył. że 5450 złotych. Za dużo, żeby umrzeć; za mało, żeby
żyć. Choć z dłuższymi przerwarru, pracował więc nadal, tyle że,
aby nie stracić wypłacanych przez ZUS pieniędzy, już w niepeł
nym wymiarze godzin. W Międzywojewódzkiej Usługowej Spół
dzielni Inwalidów „Swiatowid", która powierzyła mu pilnowanie
dziewięć
jednego z pabianickich parkingów, miał tak zwane
dziesiątych etatu za około 9 tysięcy. Razem z rentą stanowiło to
już dla niego sumę nie do pogardzenia.
3 marca 1988 roku Sławomir G. kolejny raz stanął przed Obwodową Komisją Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia w Ło
dzi. a ta orzekła. że „brak je!'t podstaw do zaliczenia Obywatela
do Jedne.i z grup inwalidów".
Werdykt ten zdumiał !:{o wielce, bo choć istotnie nastąpiła w
niedawnym czasie wyraźna poprawa, to przecież opiekujący
się nim lekarze nie twierdzili wcale, że jest już całkiem zdrowy. Ale jeszcze bardziej zdumiewające dla Sławomira G. było
to, że w ci~gu zaledwie kilku minut widzący go -pierwszy raz
nu. oczy medycy z tak niezachwianą pewnością siebie orzekli,
iż w pełni Jest już zdolny do pracy. Na jakiej podstawie
skoro nie kryli nawet, że nie słyszeli nigdy
zastanawiał się o . ~p.ecjalnej szczepionce, która ostatnio brał, i która rzeczywisc1e bardzo mu pomogła? Wydało mu się to trochę podejrzane. Dlate~o postanowił o-:lwołać się do komisji wojewódzk'ej.
~e jednak, nie ~zekając, co ta oowie, rentę od raz.u mu o"e"r-11r>. Nzesz.e::lł w pr"CY na cały etat, by zarobić tani chociaż
~~r: złotych wi ce!. W sumie przecież i t?k spciro s~racił. Było
h ~-:'e:n zuoe!nie zroz.umi:lłe.
(Onzvwiście nie widział powodu, żeby informować o tym fakci"' ZTTS. skoro skreśla.no go jpż - jak sądził - z ewidencji).
Wojewódzka komisja utrzymała werdykt w mocy. Było fo w
czerwcu \938 T. Ale wcześniej. w kwietniu Sławomir G. otrzyc7.y ma prawo ją
wiedząc,
mał jeszcze ostatnią rentę. Nie
w Pabianicach.
wziąć, poszedł zapytać o to do oddziału ZUS
Powiedziano, że jednak ma. gdyż wnrawdzie orzeczenie lekarskie 9ochodzi z marca, ale decyzji ZUS o wstrzymaniu świadcze
ni~ ;eszcze nie ma. a on() przecież decyduje.
W maj'l i C7erwcu 1988 r. listonosz nie przyniósł już przekazu.
N<ltomiast w lipcu - niesoodziankal - pi1'mo. z które~o wynika, że dostanie 40890 złotvch. co iest wyrównaniem Z'.l. okres
""' 1 maja do ,O lipca. jako że ZUS na ooristawie „orzPczeni&
Woiewódzkie.i Komis.ii Lekarskie.i z rlnla 27.6.88. wznowił wypłatę renty inwalłdzkiej w kwocie zł 13630 miesięcznie.
Tym razem zdumienie Sławomira G. przerosło JUZ całkiem
komisji wojejeą:o zdolność pojmowania. Przecież orzeczenie
wódzkiej jednoznacznie potwierdzało utratę prawa do renty, a
nawet - grupy inwalidzkiej, nie zaś przywracało je, jak stwieristnieje jakiś
dzano w piśmie ZUS! Ale może - pomyślał
taki PTzepis, że w wyjątkowy<:h przypadkach.„ Kto wie? Miła
sercu nadzieja. Dla pewności jednak znów wybrał się do pabianickiego oddziału z pytaniem, czy rzeczywiście należą mu się te
pieniądze. Bo gdyby nie, wolałby .potem nie uchodzić za oszusta.
Kierowniczka oddziału też była zaskocuma. Sama nie potrazatelefonowała .
fiła odpowiedzieć. W obecności Sławomira G.
więc do Łodzi, aby dowiedzieć się „u źródła". Po sprawdzeniu
dokumentów „iródło" powiedziało: „płacić". · I pani kierownik
wypisała czek, który młody pabianiczanin nie bez zadowolenia
zre\i'lizował zaraz w banku.
Pragnąc jednakte być do koń, ca IOjalnym i uczciwym, powiadomił równocześnie ZUS, iż przez cztery miesiące prarowa.ł na
za
świad<er.enia
pełnym etacie, co oznaczało potrącenie• części
ten okres, oraz - że od 1 sierpnia 1988 r. powraca, w związku
ze wznowieniem wypłat renty, do zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin.
Gdyby Sławomir G. zataił to przed urzędem (a mógł tak zrobić!), prawdopodobnie do obecnej chwili przysyła.no by mu co
i:i1iesiąc pi~niądze, on zaś brałby je ze ispokojem w przekonaniu,
ze nadal Jest rencistą - inwalidą trzeciej grupy. List, jaki wygdyż
możliwość,
sla.ł w tej sprawie, przekreślił jednak taką
przeczytawszy go, urzędnicy w łódzkim ZUS zorientowali się
wreszcie, iż kt6ryś z nich popełnił błąd.
Pr~yjęte jest, że kto się pomylił, powinien przynajmniej przeprosić. Ale na to w ZUS niikt jakoś nie wpadł. Zarruast przep:osin, natychmiast. wezwano Sławomira G., nakrzyczano na
mego_. po czym zagrożono mu jeszcze sądem. No, bo jak mógł
podeJmować nie przysługujące mu pieniądze! Jak śmiał!
W oficjalnym zawiadomieniu, które po tym przykrym spotkaniu otTZymał, mógł przeczytać między innymi:
Mylić się rzędnicy, z tą

0

„Za!Oad Ubezpieczeń Społecznych wsirZymuje od dnia 1.10.1988 r. wyrenty Inwalidzkiej z powodu PRACY W PEŁNYM WYMIARZE GO•
DZIN (podkr. P.T.) oraz uznania Obywatela przez Komisję Lekanką za
zdolnego do pracy".

płatę

I dalej:
Obywatel był pouczony o okollcznogclach powodujących ustanie lub zawteszenie prawa do •wladczeA, a mimo zajścia tych okoliczności pobierał przesyłane świadczenia (.•. ) jest zobowiązany do zwrotu
kwoty zł 68.150,- sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt, za okres od
1.5.88 do 30.9.1988". ,,Powyższą kwotę nalety zwrócić w terminie 1 m-ca".
W odpowiedzi skierowanej do dyrektora ZUS w Łodzi, Sławo„Ponieważ

mir G. napisał:

·

„Uwatam, :l:e pieniążki te należy spisać na konto nadzwyczajnych strat
I zysków lub wyeg:iekwować Je od osób odpowiedzialnych za bałagan,
który był przyczyną nleporozumJenla. Ja tych pieniędzy nJe wyłudzl
~em, do l~h pobierania upowal"niala mnie decyzja o wznowieniu wypłaty
swiadczema, o pracy na cały etat poinformowałem. szukajmy wlnn:vcb
tam, gdzie należy I nie usttujmy karać za uczciwość, lecz karzmy za niepilnowanie porządku I za nieudolnośe w pracy. Z pował:aniem I ubolewaniem SławomJr G.".

I trudno nie zgodzić się z takim tokiem myślenia.
te Sławomir G. pieniądte zdążył już WYdać.

PAWELTOMASZJEWSKI
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iecz;orem 16 llstopa<la 1988 r. ziemię
mleczna
.spowiła
prz.eo
ale
mgła,
takie
portiernią
oświetlenie,

że

wszystko widać Jak · na dłoni,
pl'Zejerożają
nawet z okien
cych au•tobusów linii 1 i 3. I
wtedy z tej mgły wyłoniła .się
barwach krainy
w
nl'l>ka
panowie
Smurfó.w, wysiedli
sierżanci i zaczęlJ rdbić zdję
cia. Pewnie na pamiątkę, b!>
chyiba nie spodziewali się pijackich ekscesów wśród kadry
kierowniczej, jako że 26 li.pca
1'988 r. przybył tu z Olsztyń
skie.go nowy go,s.podarz w osododatek
bie p.reze.sa, i to na
czym
-0
zielony, ludowiec,
świadczą m. in. ładnie przycię
te klrzewy róż na wypiel-0nym
portiernią. A
sk.we.rze przed
fotomoże JP1111awie sierianci
grafowali z przejęda i :OOziJwienia, bo mleczarnia zawsze była
rozsądna, pokorna i nie strajza ..Solidarno5kowała nawet
.sklepowe
Kiedy półki
ci"?
p0monagością, liczy!
'tra.szyły
się !lmżdy · litr mleka i każdy
'iiwarogowegc,
sera
kawałek
ch-06by nająiudszego.

wyrobach mleczarskich l podciągać pod to wszystkich OSM,
w większośd wyZła jatkOOć
padków nie jest winą przemylecz niesłu i producentów,
handlu do
przygotowaniem
przechowywania naszych wyrobów. Nie ma tuw. ciągu chłod
mleczarniczego, a arlyUtuły
skie zi1oozą dobrze temperaturę maksimum 10 st. C. Tymczasem w JLpcu mleko stoi notemp.
sklepem w
cą pr.zed
Proszę
20 st. C i się kwa.si.
mają
spytać handlowców, ile
lad chłodniczych ...
No tak, można odbijać tę
końca, lecz nie
p!leczkę bez
ulega wątpliwości, iż argumenmleczarzy też
tów na obronę
jest sporo. Choćby te bute~Jd,
w JtJtórych trafiają się etyUtiety,
sznurki. kaip.sle od wódki. Bupo
obwódką
telki z zieloną
których
kwiatach, konwie, w
ze stołówek
wozi się zlewki
Tego ma.szyna rue wymyje, lutym męczą w
dz!e się przy
najpodlej.szych warunka.ch. No
Zakupuje._
i sprawa surowca.
się go w OSM z innych województw, .np. w Wieluniu, i
punskupuje w 24 własnych
ktach. Mleko z róż.nych wzglę-

.spieseyc!. U nu nie prod/Ukuje
aię ,,na magazyn", tylko pod
mimo że
zamówienia ha.nd'111.1.,
moce produkcyjne mamy wyż
sze„.
Obrazowo sytuacja wy~ląda
tak, że nip. do moszczu dodaje
przyspiesz.a fersię slairkę i
mentację, a jaik w mlec~ni
da się diwa razy więcej zakwasu, to śmietany się szybciej nie
z.robi. Można .szybciej machać
taik się
masel1nicą, a masło i
Tuw swoim czasie.
zrobi
taj obowiązują wymagania hiodpowiednia
gienic=e, czas i
ilość ludzi.
- Co pa.n zrobi, gdy a.keja
przybierze
prGtestaeyjna
ostrzejszą formę?
że do tego n;e
- Wierzę,
dojdzie. Gdyby pro.test miał się
byłbym
przerodzić w strajk,
przeci1wny. Bo wtedy ugodzilinajbiedniej.szych.
w
byśmy
Mu.simy sobie zdać sprawę, ż~
poch-0dzi 7.e
60 proc. biafka
mleczarsoożycia artykułów
skich. Dzieci muszą mieć mleko, emeryci serki i twaxo .żk'..
bo to w gruncie rzeczy najtafi.sze dziś bia~ko. Litr oranżady
120 zł. a
kosztuje w sklepie
litr mleka 19 tl ...

tóDZ, PABIANICE: akcja strajkowa mleczarzy.

SamodzieIDa sprzedaż serwatki

Kobiety, które pracują w wod2.ie. ~rach i bu.ty i\IDlOWe
reumanie chr-O!lliią je pr2.e<I
tyunem. Kobiety, k.tóre ziębru&
na butelkowm pr.zy chłodni.
męczą się na
ładują pa·!ety.
„krajance", gdzie ręce l!:aleczy
d:rucd.aiki,
o Lardzewiałe
się
ktore na szczęś-cie wymieniono
już na plastykowe, ale skóra i
wyJ<lziec;z i
gdy
tak pęka,
dlo!imi ociekaJą<:ymi serwatką
na mroz.
Ale dosć tej smutneJ wyliczanki, bo jest już przewodnicząca
zwli.ąz..
zakładowe3 organizacji
koweJ, Teresa Walczak. Smudyskret.nym
k1a, zadbana, z
makijażem. .No. wiedzieli kogo
o.poru w
wybrać do łamania
prezesa.en„. Przez pewien cza.>
„Solidarności",
do
należała
większość ze l~O członków nowego związku też była w „Solidarności" .

Sprawa protestu zaś wygląda
tak, że od 5 maja 1988 r. FedePracowników
racja Zw. Za.w.
Mleczarskiej,
Spułdzielczości
przy poparciu OPZZ, Centralnego Związku i Rady Nadzorro~owy z
prowadziła
ct.e J,
rz.ąaem na temat pła·c i zaiwsze
obietnicach.
konczyło .się n~
tak'że
Federacja wni-0.s.k.owała
iw uchwale Zarządu Krajoweg'J,
żeby znieść ograruczenie poda:tponadnormatywnych
od
ku
u.warunkowanewynagr-0.d.:z;eń,
go 25-.procentowym zyskiem
Domagano
przedsiębiorstwa.
się również zmiany instrukcji
w spraiwie dotacji. ale nic z
tego nie wyszło.
cierpliwość się
- I wasza
wyczerpała?

RYSZMtD B'.l!N.KOWSK[

W list01Padz:ie powi.Il/!l.iśmy
jakie będą dotacje w
stwierdza.
raku reresa Walczak - a jeszcze nie
wiemy. jakie będą w tym roku. Stąd też nie możemy określić wysokości zyisku i czy bę
dzie można podnieść płace. Akcja protestacyjna obejmuje cały kraj, a w naszym ia•kładzie
załoga. nie
pQlf)arła ją cała
tylko związ;k01Wcy. Obecny minister rolnictwa powiedział, że
by przełożyć to do przyszłego
roku. A jak ceny pójdą w górę i zno.wu zostaniemy w doł
ulitirnatum.
ku? Postawiliśmy
żeby sprawę załatwiono do 10
listopada, ale nic nie drgnęło„.
mujecie się
- Tak bard'lO
pokrzywdzeni?
średnia
miesięcy
- Za 1iO
wyniosła
płaca w przemyśle
59 960 zł, natomiast średnia w
mleczarstwie, które ,1e.st swegl)
górnictwem,
rodzaju białym
Je.steśmy
wy.no.si 42 tys. zł.
więc 18 tY15. do tyłu. Dlatego
trwać będzie
od 16 list@ada
przez tydzień protest. :z; hasłami
na pia.mszach i oflagowaniem.
Rzecz w tym, że protestują
Gdyby
cy normalnie pracują
był-0 inaczej, zm.ailazłoiby to odbicie wi:z;ua•lne na półik.ach sklepowych. Pani Maria Gajda, pogodna brunetka w białym fardziału hantuchu. kierownik
mi.strz markedlowego, czyli
pełnymi datiUo"U, dysponuje
nymi.
- Wczoraj dotarło do zakła
du 170 t)'I!. !Lt.rów mlek.a. Dzisiaj pas.zło od nas do handlu
98,l tys. litróiw mletka spożyw
litrów 12-proczego, 6,3 tys.
prawie
centowej śmietany,
dwie tony krajanki chudej i 7
ton krajanki tłustej, 8400 se,r ków homogenizowanych w sze2,6 tony
ściu asortymentach,
masła . tooa ser.a dojrzewające
go. Wystarczy?
Jasne. I żeby też &tarczyło w
sklepach. Tego keDiru, maślan
ki. jogurtu. tego Fromage Fine
i .serków toipionych, które się
z pa,bianiClkiej
dziś ekspediuje
mlec:uwni.
Wśród "Załogi nastroje zróżni
jaka
mówią,
cowane. Jedni
jest różnica między burdelem
przedwojennym a dzisiejszym.
Dawniej w razie plajty wymieniał<> się dziewczynki a dzisiaj
łóżka. Drudzy wierzą. że w telewizjJ. spotkają się Wałęsa :z.
się,
dogadają
Miodowiczem,
kompromwówa
będzie jakaś
fuzja i powstanie silny :i:wiązek
zawodowy.
Nie ma kolejek po .serwa.tkę,
samoktórą zakład .sprzedaje
dzielnie. Nie ma kłótni, rolnicy wywo,żą .spokojnie serwattkę
S:z;!aban
be.z nadmiaru wody.
przy bramie cały czas w górze,
bystrookie portierki wychwytunumery sam<>ehoją w locie
dów. Fronton poclą~ięty fatrbą
bladobłę'kitną, w głębi bardz.ie3
:z;wy;lde kobiety
szaro i jak
trans.p ordźwigają pod wiatą
terki z fla.sZkami. a dokuczliwa
mżaw1ka wciska się im za koł
nierze.
W pobliiskim „Polanie" zmie-

wied.zieć,
przys-złym

na
17 listopada
Ranki.em
ulicy l:'a.r•yzanckiei w 1'abianic:ach nic iię nie zmieniło, tyle
że .mgła jakby zrzedła. I tym
się na tle
wyraź.niej maluje
nieba
ołowianego
ciężkie.go,
O.kręgowej
zakładu
m-ontOlll
Nad
Społdzielni Mleczarskiej.
u.a:rymi -drzwiami. poctierni z
:z.atrudni-0nym
,,Nie
rul\P~em
wstęp wzbroiniony" wielka żół
ta plansza z czer1w01I1ymi literami tworzącymi drwa słowa z
wykrzy:knikiern: „Akcja proteulicy dwa
stacyjna!" Bliżej
metal-Owe stojaki urt.kane <kze:wcami flag bialo--czerwonych,
których płótna jalkby zastygły
w be:z;wiet.rznym, przesyconym
wilgocią powietrzu. W ich tle
dwie kolejne żółte plansze, n.a
czerwone miekt6!rych litery
Plansze
izają .sdę :z; czarnymi.
głoszą: „Popieramy protest FeZawodoZwiązków
dęracji
sprawie
„Protest w
wych".
płac".

Ponieważ
Z•Wiązkowej

szefowa orgatD.izacji
jest akll!rat w terenie, jedna z portierek, krępa
dobl-Ondynka w okularach,
dzwania się do prezesa Ferdynanda Buszmaka. Gabinet je.st
ob.sz.erny. ale nie widać w nim
Il Polski ani
mebli -z epok·i
wa<:hlarz
irozlożystej jak pawi
Prezes
iprominen-ckiej palmy.
Bus:z;mak ma twarz ascetyka i
w pierwszym kontakcie .spra'\Via wrażenie człowieka kostycznego, opryskliwego, a na.s:z;czególnie do
wet wrogiego,
prasy. Ale w tnkcie rozmowy
ii wi:ażenie je~t
oka.zuje się,
Buszmak to
Prezes
· mylne.
1PWÓj chłop, wali twardo po
chłopsku, mucając dowcipem 1
mięchem, określając bez retuszu, co myśli o stanie naszej
gospodarki i o tym iście gorbiu!l'okracji. A
dyjSJkim węźle
do gazetowych ma pretensje z
:przyczyny red. Andrzeja Nałę
tygodnika
cza Jaweckie.g o z
„Veto", który - według prezesa - nie mając pojęcia o spewarunkach
cyfice surowca i
wściekłą
urządza
produkcji,
żeby
nagonkę na mleczarzy.
Ferdynanda Buszmaka sprowolkować, wystarczy dodać kroplę
oliwy do ognia:
- Ludzie mówią, że domagacie się lepszej płacy, a produkujecie barachło, którego nie
da się zjeść.
- Tak? To ja panu coś powiem! W naszym zakładzie nie
ma konf.Jitktu między załogą i
jest
Protest
kierownictwem.
słuszny, uważam. że ludzie poA jeślr
winni lepiej zarabiać.
sl•lepie
ktoś kupi w jakimś
kwaśny twaxóg, to nie mo'l:na
opinii o
zlej
generalizmvać

NR 48 (1600),

dów, od tego samego producenta, oo dnia może być inne.
A w ogóle to doota wców powinno być o poł<>wę mniej. Jejedną krożeli chłoip trzyma
wę i odstawia 5 litrów mleka,
na .swoje,
to nde WY'Szedłby
gdyby ku<p0wał wszystkie środ
ki dezynfekcyjne, no i skutki
tego są żałosne. I to zanie<lbanie będzie tak długo trwać, dopóki tradycja w ro.ln1cbwie nie
stanie się zawodem. A warunsą takie, że
ki ekonornicme
niektórzy hodowcy bydła mlecznego jeżdżą małymi fiatami,
ogrodnicy zaś ma.roami.
mleczarstwa, w
Na temat
tym i o pabianickiej spółdziel
wylali morze
ni. dzioonikar.ze
parę
atramentu i zdezelowali
mas.zyn do pisania. A to przerabianie jednego masła w druw kolejkach po
gte, kłótnie
.serwatkę, a to paCZJki masła w
.serwatce lub woda w serwatce, wreszcie ut.rata maku jaAle to
kości dla wy,x-obów.
przeszłość, a szwindle i błędy
nie wynikały przecież z winy
teraz załoga
samej załogi. A
protestuje, domagając się wyż
szych płac. Gdyby mleczarnia
na.prawdę sabyła jednostką
modzieiną,

od

ręki.

załatwiłaby

Ale

sprawę

samodzielność

zakładu mleczarskiekażdego
że tzw.
tym.
go poJega na
trzy .,S" oznaczają tu jedynie
Samodzielną Sprzedaż Serwatki. Zresztą, zapytajcie prezesa
Buszmaika, czy wziąłby ten interes w ajencję.
- Tak - odpowie - jeżeli
dotol\vać
mi
t>aństwo będzie
wyroby. Albo gdy masło będzie
na kartki a ja będę mógł nadpo cenach
wyżki sprzedawać
my tu
komercyjnych. Panie,
elastyczpracujemy w takim
nym gorsecie, że ledwie zipieże trafi s;ę
my. Powiedzmy,
gors.ze masło. to ja nie mog.;
go sprzedać w II gatunku. Inne
zakłady podnoszą ceny na swokupujemv
je wyroby, a my
urzędosur0twiec po cenach
wyroby
wych i sprzedajemy
urzędowych.
cenach
po
ceny skupu mleka
Wzrosły
rea
i koszty tran.sportu.
na ma.sła stoi. Na z.robienie kilograma masła potrzeba 21 lipo 130 zł. czy'i
trów mleka
2730 zł, do tego dochodzą koszty transportu, produkcji itp. A
i le pan płaci za kilo masła?
Jesteśmy uzależnieni od dotajak wysoka
cji. Nie wiemy.
będzie zysbędzie dotacja,
wiec podwyższyć
ku, trudnoze względu
płace. Poza tym,
na s.pecyfikę produ'kcji obOl\vią
zuje wymóg reżimu czasoweg'J
i niczego tu ni~ da się przy-
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Prezes Ferdynand Buszmak
je.st gigantem o posturze wasz.ego reportera, tylko wyższy,
a więc jakby cieńszy po.zwól.spok-0jtllie
my mu więc zjeść
śniadanie. l'ym bardziej, że na
horyzoncie pojawia się .szefowa k-omisji rewtzy jnej 2lwłąz
Jadwiga
zawodowych,
kow
z
najpięikniejsza
O.strowi-cz,
mleczarek. Re;p-0rter w ambiwalencji, bo jak tu naraz; słu
chać i wytrz.e.szczać gały'!
- W k.wietmiu - mówi pam
u nas
nastąpiła
Jadwiga podwyilka płac w ramach tz.w.
wairtościowania .stanowisk pracy. I na tym koniec. Inne zape~jami w
z
kłady poozły
w dołku.
górę, myśmy zostaJi
na eksport
Ci, co produkują
mają ulgi
lub na magazyn.
podatkowe. My, gdybyśmy dali
parę groszy podwyżtki, ul,gi nia
dostaniemy. Nam grożą sankcje
związane z podatkiem od powyna.gronadnormatY'WTlych
wypłacała
dzeń. Taka „Polfa"
po 100 tys. zł nagrody z zysku,
u nas zaś wyszło po 23 tye. na
wykonaniu
osobę, i to przy
produkcyjwszystkich zadań
nych.
- Zarobki faktycznie są tak
niskie?
- No, średnia może wydanajgorsza„. Przy
wać się nie
czasie pracy w
nominalnym
w gramiesiącu (178 godzin) nicach 35 tys. A przy poo.ad
200 godzinach - ok. 39 tys.
d0tpła.tami za
Ze w.szystkimi
i stuprocentowe
noce. święta
T;rzeba
godziny nadliczbowe.
uzmysłowić, że
sobie bowiem
u nas pracuje się tyle, ile dni w
ludzi pr:reraroku. Większość
bia półtora mie.siąca w miesią
już
cu. Niektórzy nie chcą
nadgodzin, brak kandydatów do
pracy. Idą tam, gdzie więcej
wysiłek.
mniejszy
płacą za
Bywa tak, że na produ11reji z
30
różnych przyczyn brakuje
proc. pracowników„.
do tego,
jeszcze
Wrócimy
porównując zar-0bki mleczarzy
ze średnią krajową. Teraz •pokażmy natomiast, za co się tu
soboty, gdy
płaci. Za wolne
przegląda się maszyny i urzą.
dzenia z importu, które szlag
traiia po długiej eksploatacj!,
a części zamiennych brak. Cala dystrybucja mleka odbywa
W drugi dzień
się w nocy.
świąt. choćbyś był nie wiem
się
musisz
jak .skacowany,
stawić w zakładzie. A z balu
też prosto do
sylwestrowego
roboty.
Na 366 zatru<lnionych p(}łowę
stanowią kobiety, które w .se>boty, niedziele i śv·ięta <lderwane są od comu i od d:z;ieci.

się świ~tła
niające
z
wsk.a?Jują godzinę
i temperatua.-ą 1 sd:. C.

żarówek

minutami

A pani Walczailrowa ma naże 23 listopada 1988 r.
z poleceniem
przyjdzie teleks
rojęcia hajjeł i flag i zakoń
czenie protestu, bo w War.szasię w sprawi~
iwie dogadano
dzieję,

ipłac.

Mówi: Jan Piechociński
- Każdy aktor ma swoje pięć minut, pan ma je Już za sobąT
. - Mam nadzieję, że jeszcze nie, bo cały czas myślę o zagraniu poważnej roli w filmie, który oddawałby problemy i istotę
naszych czasów. Cała polska klasyka (poza Henrykiem Sienkiewiczem) jest nie wykorzystana, a więc pracy jest dużo. Szkoda
tylko, ze nie mamy aktualrue pieniędzy, aby t-0 wykorzystać.
- Należy pan do aktorów, którzy postawili na film i naweł
zrez.ygnowali z eta~owej pracy w teatrze. Czy od czasu, gdy
ta.ką decyzJę, przekonał się, że była słuszna a kino odpodJął
wzajemniło się?

- Moj~ losy były pokrętne, nie jestem tak odczytywany jakbym chciał. Cały czas prostuję, że to nie ja zrezygnowałem z
teatru, ~le . teatr ~e mnie. ,1 to nie ja postawiłem na film, lecz;
udało ~1 się w, n~m zag1rac. Nic w tym przypadku nie zależało
ode mme. Pr?P?rcJe _były ocjwrotne.
-: .A przec1ez mysia.I pan 0 zupełnie innych zawodach: łącz
nosc1owca, cybernetyka, elektronika, fizyka i polonisty?
-. Pia.ny zawodowe wciąż mi się zmieniały i nadal nie jestem
p~w1en, ;zy wybrałem. dla siebi: ~obry zawód. Często wybiera
się zawod na podstawie wyobrazen, które z założenia są idealne. udrę oną sprawą ;est to, Jaki ten la wód powinien byc o
czym mogę mówić dziś po 15 latach pracy. Faktem jest ' że
ten za~ód pow~no. się in~ezej uprawiać. Aktor, czy tego' chcą
urzę~~cy. ~zy tez °;le, oprocz teg-0, że musi być znakomitym
rzemieslmkiem, musi być przede wszystkim artystą.
- S'Yego czas!! . b!ł pan angażowany do grania tylko pewnych rol. ~zy pózmeJ udało mu się tego uniknąć?
~ To me a_ktorzy wymyślają w Polsce swoje image, 0 wszystkim decyduJe przypadek. To także kwestia szczęścia trafienie
'
na moment, na sytuację.
- A warunki zewnętrzne?
. - Owszem, determinują, ale nie p-0winny ograniczać. U nas
robiłoby się filmy. Owszem są
me ma a~torów, dla których
dwa nazw~ska: Tadeusz Łomnicki i Zbigniew Zapasiewicz, którzy potrafią wszystk?, ale system „aktora-gwiazdy" nie istnieje.
Systemem w Polsce Jest teatr, film nim nie jest.
- Bywa pan zaliczany do amant6w.M
. - Zaczyn~ ~ać czarne charaktery. Nie chciałbym być zaliczany ?o zadneJ grupy, bo każda klasyfikacja ogranicza i
~rzywdz1 aktora. Chyba, że ktoś ma pomysł n· samego siebie
1 "'.arunki, żeby go realizować. Są u nas aktorzy, którzy przyjmuJą tylko określone role.
- Co decydowało, że powierzano panu takie a nie inne zadania?
- Sądzę, że PTZypadek, ale to pytanie należy skierować do
reżyserów: Sam chętnie przeczytałbym ich uzasadnienie decyzji
obsadoweJ. Ale t<> temat na oddzielną rozmowę.
- Podobno myśli pan o reżyserii?
- Tak, ale nie zdawałem n'a reżys"eTię i już nie będę. Jeżeli
P?Wstaną ~rywatne firmy filmowe, może będę miał sza.nsę, ale
rue sądzę, zeby ktoś ryzykował prywatne pieniądze na debiut.
Mam szereg pomysłów i podświad-0mie dążę do ich realizacji.
- Czy dorywcza praca w filmie pozwala panu żyć wraz z
rodziną na odpowiednim poziomic?
- . W ogóle mi nie pozwala, wlę·c utrzymuję się z cz.ego§ zupełrue innego. Mam zdolności manualne i potrafię zrobić wszystko.
- Nic się nie zmieniło od czasu naszej rozmowy sprzed
trzech lat?
:- Zmie~iło się _na gorsze. Ktoś niedawno powiedział, że czterdziestoletni artyści są. na utrzymaniu rodziców, żyją z ich ren•
ty lub paczek zagTamcznych, ale chcą wykonywać sw-0je zawody.
- Obecnie kręci . się jeszcze mniej filmów i aktorom grozi
bezrobocie?
- Nie !?rozi, tyllto już jest. Nie wiem, na ile te wiadomoścł
są prawdziwe, ale słyszałem, że w tym roku ma być zrealizowanych tylko siedem filmów.
- Jaki jest pana udział w sprawach domowych't'
- Zasadniczy: piorę, gotuję, sprzątam.
- Kim z zawodu jest żona?
- Stewardesą.
- Jest dziecko?
- Córka Ewa-Mairia, która liczy sobie 3,5 rnku. Kiedy wróciła, z. wizyty u swoich rodziców chrzestnych w Nowym Jorku,
z~spiewała trzy k-0l~~Y . po angie.lsku .. Stwierdziłem, że jest genialna. Pona<lłio mysh Jak 8-letme dziecko i dominuje na podwórku.
- Wróćmy do pana. W jakich rolach z~baczymy pana nieba"
wem?
. - W serialu „Smieciarz" gram młodego człowieka dojrzewaJącego podczas wojny. W „ Wielkim wozie" gram Polaka w którym płynie niemiecka krew, ale odrzuca propozycję pracy w
Oflagu. W „Domu nad urwiskiem" gram młodego człowieka
który wychodzi z więzienia i znajduje rodzinę w rozkładzie. \V
„Deka~ogu" gram rolę niemą, ale za to jedną z najciekawszych
w moim dorobku. W Teatrze TV zagrałem amanta w Sąsia
dach" i naukowea matematyka w sztuce „Czeg0 chcesz". "
- Zastana.włam się, kiedy uwolni się pan od swojej ja.k de
tej pory najpopularniejszej roli, czyli Karola w komedii filmowej „Och, Karol"?
- Karrol rze1:zywiście t.r-0chę mnie zablokował i zdawałem sob ie sprawę, że tak prędko nie uwolnię się od tej roli. Zacząłem
jak to wypadło
więc pireyjmować diame·t ralnie różne zadania,
na eikranie okaże 1ię ll"ieb•wem, bo filmy czekają na premiery.

Rozmawiał:

BOHDAN GADOMSKI
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LUDWIK GEBEL

młodzi

również

lubi!l

Z EUGENIUSZA WINOKUROWA
Pieśń

w armii.
na ustach zapiewajły.
Porywała nas i my podchwytywaliśmy
irefren...

Rodziła się

To właśnie był ten rodzaj slltuk!,
W którym widz i aktor zlewają się w jedno.
śpiewaliśmy dla siebie - widzów nie było, To wyższy rodzaj sztuikil
Fantaśei pierwszych lat rewolucji,
Marzący o wspólnocie widowni ze sceną
O misteriach, w których jednym porywe1'n
Zniesiono by przepaść dzielącą
Biernych od działając y eh, Oto dokonało się wasze mar zen ie !

1

7..a;iadą

niezaznanego,

Zie w pośpiechu zawiniętych przed marszem.
Byliśmy

podobni do chóru starogre ckiego,
Czworobokiem, sunący przed siebie
W zapadliska pól.
Komentowaliśmy słowa wodzire ja,
Jak gdyby los przepowiadając,
Cienkimi głosami,
Wyciągaliśmy szyje z kołnierzy.

A on swoje.
Kluczył i wierzył, spierał ~ię i nawoływał.
Wkraczałiśmy znów, groziliśmy, ostrzegaliśmy.
A wokół tylko przestwór,
Słońce.

Bezludzie„.

Pólka z książkami
OPOWIEŚCI
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„ k alejdo.>kopowo.ści ".

czyli
i
gatunków
Ideę jednowykonawc:)w
'L

Odbylo s : ę 9 koncertów o nierównym - powiedzmy to s:zczeme
- poziomie. Podczas inauguracji zanowoc.-zes.nego,
siedli na estradzie
aczkolwiek t1i" pcxiadającego najlepsze.i aku~tirki ?;machu koncertowego filharinon icy ~zęst<>chowscy
ciągu
Zespołov:i temu w dals:z.ym
nie udaje si-;: iakoś we3ść do ..I li!?i" orkiestr krajowych. Gra poszczegrup instrumentalnych,
gólnych
kwingł~wnie zaś 'IIDYCZkowegv
małą
tetu, od.Znaczał.a się .::zęsto
precyzją, interi>retacja pozbawiona
był.a wielu niuansów niejedinokrotn ie nie widziało się nawet wyraźm.iejazych reakcji na wskazania
dyrygenta. Zza kapelmistrzowskiego
puipit<u wieczór prowa.iził Zbigniew
Friema.n. W Rapsodii c-moll Rachm;minowa nt. Pai:tanin1ego solistyczną partię .-eaHzowała (może troAnna
drapieznle"'
chę z.a mało
aWesołowska. r{oncert OO'dwójny
·moll Brahmsa odtworzyli. współ
skr z:i--oe~'
dz i ałając W7.orowo
Konstanty ·\,1drzej Kulka i wioloncz'.'?l:sta Roman Ja.błoński.

n:ony jedyni~ v..· oparciu o n i k!e
Er:c
Solista
szkolne.
kryteria
Ma.thot - t.:vntrabas. nie potrafił
w I<oncerci„ .;ottesiniego wydobyć
silnego dźwięku.
z instrumentu
Grał anemi=ie. w ogóle bez zróinioowań dynamicznvch. Wyższy poziom reprez.entowa.la poznańska.
kameraLna
młodzieżowa orkies.tr.a
„Musica Via" pod dyr. Mirosława
Trzeciaka., ale ją .też trudno było
by zaliczyć do ansambli znakomit.,·ch. Satysfakcję s?rawił natomiast,
grający z n i ą koncerty Vivaldiego
,.Noc", .. Burza mor(„Szczygieł",
ka"). utalentowany flecista Grze·
gorz Olkiewicz.
fletu z zainteresowaMiłośnicy
niem &huchali rów111ież występu Antoniego Wierzbińskiego który wspólnie z klawesynistą Leszkiem Kędra
ckim, stylowo odtwomył kom.pozy::je włoskiego i niemieckiego baroku.
Nue po ra~ pi.er-wszy produkował
Warszawski
Częstochowie
się w
Kwi,ntet Akordeonowy. Nawet cl.
co n;e lubią oarv.•y a•knrde<>nu. .a
lekcewa:żą.
na'\·et ten in--tru·men!
n:e mogą nie r.en'~ wirtuozowskich
•1miPie+.noki a.n5ambln ~·łąC?..ające
in.
!W rlo <rWP.)(O re.".lertnaru rn .
Bacha Albin'C'
transkr~· ocje dz;eł
n iego i Mozaria

*AZWJ i&lt
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ZOHARU

przede wszystkim
Ta książka zainteresuje
to
zbieraczy judaików. „Opowieści Zoharu"
wybór tekstów ze świętej księgi Kabały licz.ą~
cej parę tysięcy stro\).. Owa Sefer ha - Zahar
powstała w XII w. jako komentarz do Pięcio
choć jej autor rabbi
k.siągu i je.st apokryfem.
Mose de Leon głosił, iż jest ona dziełem samegv rabbiego Szimona i piz.cz setki lat znajdowała się w ukryciu Niestety, dzieło · Mose cie
Leon zostało szybko uznane jako nieortodoksyj·
ne i wręcz heretyckie.
Polecam tę książkę, jak.o że Kabała m i ała i
ma nadal niepośledni \\"plyw na kulturę Europ··. Wybór i przekład Ireneus za Kani.
Opowieści Zoharu. WJ, 1988. Str. 206. Cena
.
450 zł.

RECEPCJA TWÓRCZOSCI PRUSA
Cytat ze wstępu: „Nie było legendy Bolesła
wa Prusa. Była legenda Sienkiewicz.a i Żerom
skiego, nie było legendy Prusa". Edward Pieś
cikowskl dokonał, moim z.daniem rzeczy ważnej
I potrzebnej: uzmysłowił nam, że choć czytamy „Lalkę" czy „Faraona", to autor tych ksią
żek pozostaje gdzieś w tle, poza naszą ś'1:iado
mością. Wydając obszerne dzieło „Pras. Z dziejów recepcji twórczości" oparł s i ę na dzi es i ąt
autorów współczesnych Prukach tekstów którzy pisali o
!-OWi i tych obecnie żyjących konkluz j a? Trzeba
A
Prusie i jego dziele.
przeze mnie książki.
sięgnąć do omawianej
Warto.
Prus. Z dziejów recepcji twórczości. PWN
1988. Str 456. Cena 8ł0 zl.

Program koncertu symfonic:mego, który 21 października br. poprowadził szet artystycząy FilobeJmował
harmonii t.ódzkiej - Tomasi Bugaj,
trzy dzieła pochodzące z różnych epok, ale będą
ce już dziś klasycznymi pozycjami swiatowego repertuaru koncertowego. Koncert rozpoczęła u"".ertura do jednej z najdoskonalszych .oper„ komicznych - moz a~towskiego .. Wesela Figara .
SoUsta wi eczoru
radziecki skrzypek

""n.:'o n '~:c; w;,;» był
średniego pokolenia

zn<ikornit~·

--

Ole11;

•

giusza Prokofiewa. Muzyczno-estetyczna konce.pcia
tego dzieła jest w pewien sposób nowatorska w
stosunku do tradycji. Kompozytor zestawia w nim
fragmenty liryczne oraz typowe dla swojego sty~
lu twórczego epiwd)' o charakterze groteskowo-wi!alnvm. Zarówno pa.rtia solowa jak i orkiestra maja tutaj równie od,oow i edziatną rolę. W interpretacji. której słuchaliśmy. radz:ecki artvst.a w na.jbardzie.i przekonujący sposób wykonał fragmenty
liryczne dzieła. W części pier~·szej - Andant ino
dala si ę odczuć szczególna wrażliw o ść solists na
piękno dżw·ięku swojego instrumentu. Gd~' chodzi
wy raziste.
o brzmienie orkiestry. to naibardziei
ciekawe interpretacyjnie. był y fra!!mentv o t.vpocharakterze.
wo prokofiewowskim . groteskowym
Bardzo c!'lnie podkreślono w ni ch warsh'wę rytmicz:ną .

Oddziaływanie muzycrnycb idei Mozarta na spadkoblerc6w jego sztuki było tak .!ilne, że takie twórcy romantyczni chętnie sięgali do tradycji st:vlu
mistr~. Swietnie udowodnił to sluchacrom Tomasz
Bugaj, interpre-tująe V Symfonie B-rlur Franciszka Schuberta. W!.po:mniany utw6r został na'l)isan,·
w 1819 roku przez zaledwie 19-letniego kompozy-

•

~

•

f
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pelne dTamaturg;i ,Ob;·azk i z w ~·
~tawy" ~Iusorgsk i ego). L€!c z pra,,. _
kulminac1ą i ukoron cv:adz iwa
prezentacji
niem ·częstochowskich
stał się finałowy wieczór oratoryjny, z udzialeM kierowanych . b<i ~u
tą Stefa.na Stuligrosza. .,Poznanslqeh
filharmon:i
Słowików" i f)rkiestry
intel'1JrPW p07,naniu, I'!"l.epiękn ie
'VTO~!lrta
(óWali óni ..Ave veru.m··
„Alleluja" z Haendlowsk •e o
i
. )lesjasza'' :iatomiast wraz z ,oli!.tam:: Graivną. Flicińską - ' omez.zo--:ipr n. Mają. Urba.nek oran. Krzysztofem Szmytem
bas
teno!' i Czesławem Ga.łką
- Requiem Mozarta. Były to ":'·konania oddziałujące ogromną ~lą
wyraz:u, charakteryz,ujące się l.'remistr7JCl'WSkim wyważe.niem
eyzją,
brzmieniowych,
temp i proporcji
w wypa.d1tu
też wwypuklająee
Requiem - rom.aintyc:z:ne rysy arPo to przede wszystkim
cy-dzieła.
warto
końoowe wielkie pr"Zeżycie
było do' Częstochowy pojechać.

JANUSZ JANYST

ff

&*WCM gvew

•
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,,Liiteraci, publicyśct, w ogóle
ludzie Q.utałcący i pielęgnuJący
duszę narodu, są . bacdziej od
innych żywioł<'Jw spolecmych powołani do stawiania jego życiu
zapalania d'lań
drogowskazów.
w ciemności świateł i strzeżenia
od zabłąkań. Pod .natchnieniem
tej myśli i pod wpływem wypadków, wytwarzających trudne. położenie, rozstroje i zamęty opinji., g>rono ,pisarzów polskich połączył-0 się ,w ?iwiązek po-li·tyczna.zwą
bezpartyj11y pod
ny,
.. Związek Pisarzów Orła Białe
go" z siedzibą w Warszawie.
jest
:cwiązku
Celem ~ego
społe--...zeństwo
w
W5Z;cz.epienic
sło\'\.·em i pi&nem tej naczelnej
zasady, że wszelkie czyny puprze<lsięwzię
bliczne, wszelkie
cia, wszelkie instytucje, dotyiczą
ce ogółu winny być podejmowane i wykonywane :i: w<llli całego
.s.ta.n, żadna
narodu, że żad~
warstwa. żad.na partja nie mo1e
przywłaszczyć sobie prawa rzązmartwychdzenia ogółem. i ż
wstać,

swoją

odrodzić

his.torię

się.

stworzyć

winien caly naJakakoh\"iek
ród polski, a nie
jego część. Za ,.Gazetą Po.ranną"
z 7.I 1919 r. ,,Swiat :Młodych''
nr 133).

ork~

Charakterystycznymi cechan1i wszystkich cz:terech
ogniw dzieła są: zwartość ich formy lekkość i
wielka inwencja melodyczna. Pod batutą p:owadzącego koncert dyrygenta wizja ar\v;;tyczna sy mfonii Schuberta była naprawdę i r: te;·e~u ją ca. W
pierws.:zej częsci - Allegro trud::Jo b~·Io nie dos łu
chać się gładkiego prowadzen:a lini i rnelody~znej
przez instrument.y smyczkowe i cl«;>tc drcw:iiare.
W drugiej części 1,aś - .\ndante con mot.o bez watp:enia najbardziej wyraziście brzm·.a1~·: nety o·l)~
je i waltornie. Natomiast w smvcz\rnch daty s;ę
usłyi>ieć pewne nierówności intonacyjne ora z rozwlekłości brzmieniowe. Równie ciekawie wykonana była część trzecia - Menuet. Szczególnie interesujace muzycznie było jego trio z rubasznym i
jędrnym brzmieniem fagotu i. oboju. W fi:lale Tomasz Bugaj szczególnie sugestywnie oddał lekkość
i muzye?:n~: hum".>r zawart:v w tym ogniwie dz ' eła.
Najbardziej przekonywająco brzmiały tu fragment.> erane p~ez cała orkiestrę. Z za io \1.·ol R~l ;" m
trzeba przyz n ać że b\'la to bardzo stYlowa int erpretacja. odda 'i> ca klasyczna z ducha k o n cepcję
dz;ela Schuberta.
:'Ila zako11czenie n.as11wa ~i ę rerleksj a : orowadz~
cv koncert Tomasz Bngai zes:awił program w
t~n soosób. ab,· udowodnić słuchaczom. że termin
„klasyka" w muzyce może być rozumiany bard:zo
sz.eroko. Właśnie za to należa się d;vrektorowi arsz-:zerego
słowa
f.,·5tvc~nemtt nasz.ej filharmon:i
1gnania.

PrOTR KUK.I'ELKA

•
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czy ludzie upraw1aJący ze &obą aeks
sekund, 5 minut, a godzin, 5 dni,
to przed•
5 lat, 50 lat, całe życie; ważne jes~
wszystkim dla nich samych. Mniej powinno obchodzić to innych, chyba że lekarzy, u których
szukają pomocy albo ratunku, bowiem wydaje
za
się im, że kochają się bąclż za długo, bądź
i
krótko. Czasem z takiego uprawiania seksu nieistotnym jest czy trwało ono krótko, mgnienie oka, cholernie długo i czy był on malżenski,
towarzyski, biurowy,
koleżenski,
pozamałżeriski,
przypadkowy, odwetowy, kolejowy, taksówkowy
itd. - może wyniknąć ciąża.
Jest ważne,
kochają si~ 5

Ciąża przydarza się wyłącznie prawdziwym kobietom, chociaż ja nie miałbym nic przeciwko temu . żeby na nią zapaść - niezależnie od tego jak
i urodzić
długo trwałby poprzedzający ją seks nawet dwoje dzieci, chociaż podobnie jak Urban
dzieci nie lubię. Ale lubię pieniądze - podobnie
jak Klakson; zdaje się wciąż na takiego szczęśliw
ca czeka grubsza forsa. I to w dolarach.

Nie wszystkie kobiety. które '"' ciąże oooadly. sa
tym taktem zachwycone. Są takie, które kochają
być mamusiami i takie. które wolą się kochać n!ezależnie od tego ile minut, godzin, dni czy lat
to kochanie trwa - bez konieczności paradowania
z brzuchem. Jest to indywidualna, najbardziej prywatna sprawa każdej z nich.
Swiat nasz nie jest - stety czy niestety - jednolity ani kulturowo, ani religijnie, ani cywilizacyjnie, ani gospodarczo, ani politycmie. To trutego
izmy. Naturalnie. Ale w wielu miejscach
dla
świata, z racji owej niespójności, wynikają
ludzi konkre<tne uwarunkowania: szczególnie wiedo
Należą
kobietach.
na
ciąży
le i to przykrych
nich między i.onymi kwestia decydowania o samej
sobie; prawo do wolnej, niezależnej miłości; także prawo do przerywania ciąży. kiedy się jej nie
chce„.
w
Również prawo do przerywania tej c i ąz~·
sposób jak najbardziej bezpieczny. humanitarnv
zg„dny z dzisiejszym stanem nauk medycznych .
Taką szansę dał kobietom Etienne Beąulieu, uRU 486,
czony francuski. wynalazca specyfiku
który pozwala na pozbycie się ciąży właśnie w
sposób bezpieczny skuteczny i kulturalny. Zainteresowanych tym. jak takie pozbywanie może
nieskutecznie i niesi~ odbywać niebezpiecznie
kulturalnie odsyłam do innych źródeł. Ja tu nie
jestem od makabry i barbarzyństwa - ja tu jest.em od kultury. Od spraw CZŁOWIEKA.

A zatem pełnia szczęścia? Chciałoby się tu na-

znany na całym świecie gest! Pod zjednoczony1n naciskiem międzynarodowej ciemnoty, bigoterii, zacofania, którym przewodziła skutecznie
amerykańska organizacja National -Right to Life
Committee francuska firma Roussel-Uclaf produkująca pigułki aborcyjnp RU 486. zaniechała ich
ekonomiczne
Ponadp3ństwowe racje
produkcj:.
skopały ogólnoludzkie racje :uoralne. Nie po raz
pierwsz i nie ostatni.
rysować

jud.i:J
oburzenie
Ta decyzja !irmy wywołała
zdrowo myślących i zrozumiale zadowolenie ciemnoty „Pogwałca ona kobieca wolność i n\e pozwala kobietom wybierać nowego rozwiązania medycznego" „Kiedy to pojawią się pierwsze stosy,
na których będzie się, jak w średniowieczu. spapytają Francuzki z rulać kobiety żywcem?" chu planowania rodziny. Rzecznik Kościoła i roże
dzin katolickich odpowiada: „Mam nadzieję.
decyzję o w. ·cofaniu pigułki nodjęto ze względów
mo:alnYch. a nie innt·ch. związanych z emocjami
i przemocą". Rząd francuski nakazał fir'l:io wznowienie produkcji w ,interesie zdrowia publicznego
i w interesie kobiet"„. ·\mervkański ruch zwolenn:ków orawa do ivcia oświadczył: .N'ie przejdziemy nad tym do porządku dziennego". Rzadv Fra c ii , Chin. Holandii Brazyli i. k'lku innt·ch krajów
sa za interesowane orodukcją RU 486. • Naukowcy
lnlenderscv wyprodukowali oodobn~· specyfik o
identycznym działaniu„. Ciekawa będzie ta walka
bieli z czern ią„.

ANDRZEJ GRUN

świata • zkraju i ze świata· ·
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zimierz.u Dolnym, w setną rocz- PODOBNE KWroTY
Tadeusza Pru.szurodziin
Jedną z bar1Wniejszych p.ostaci kowSlkiego odbyła się sesja nau~azuje się, że nie tylko polbył kowa poświęcona Jego pamięci,
międizyworjE«lnego
o"aesu
Tadeusz Prusz- pamięci
bez wą.tpienia
wielkie.go twórcy, ar- .s~1e tea t.ry przeżywają kłopoty
ftnansowe. Kłopoty podobnej nakowski - wybLtny małarz., pro- tysty i społecmtika.
tury z.mu.siły dyrekcję Wiedeń
rektor Akafesor i pierwszy
s.kiej S;t~atsoper do zmniejszenia
demii Sztjl.k Pięknych w Wardo szesOJu liczby premier Z<lQ)Oszawie, a także muzyk, śpiewak , FALS'ZiERZE
Wtadanych na nowy sezon ar·tyautomobilista. lotsportowiec.
tysiąc osób padło o- st):czny, choć bieżący
Ponad
repertuar
nik i „. filmowiec.
k ·tórzy teJ sceny obejmować będzie ,54
fiarą czwórki oszustów,
1925 r., ja.ko amator na.krę w Stanach Zjednoczonych sprze- opery i 15 baletów. W sewnie ·
wisielec dawali fałszywe Htografie Sa.1- 1988/89 w nowych inscenizacjach
„Szczęś~hvy
cił film
czyli Kalifornia w Polsce" (nb. vadore'a Dali, zbijając a1a. tym 3 z.aprezentO<Wana
zostanie m.in.
wyświetlany w n01r1ma.lnych k i- miliony dol. w C<ią.gu dwóch lat.
Stirau&a.
Ryszairda
„Elektra"
nach, w którym g'l'aH studenci CZiwórka oszustów
p-0diszywała „Uprowadzenie z seraju" Mozar~
pro.!'.e.sora i przyjaciele ' - Tere- s ię pod Galerię Barclay, jedną z ta i „Chowańswzyzna" Musorsa Roszkowska, Zofia Ka.tanyń bardziej znanych na Ma.cli-son A- gskiego. Nawiązana z.ostanie też
ska-Pru.szkowska, Ja.nina. Konar- venu-e na
Manha.ttanie. a sys- bli~ka współpraca z Volksoper,
Topolski, tem działa·nia był niezwykle pro- ktora pomoże ra-cjonalniej wykoska-Słonimska, Feliks
który v:raz z L'Ulym malarzem sty. Wieczorami dzwonili
do rzystywać kostiumy i pracownie
Zygmuntem Jurkowskim u- swoich potencjalnych oLiar pro- re~w~zytcn:skie Szacuje się, ie
przy pisaniu s::ena- ponując im „złoty interes'' (.skąd dzięki temu, w sezonie uda I!;~
czestniczył
riusza - oraz Eliasz Kanarek, my to znamy?!): 51Prwdaż lito- zaoszczędzić ok. 9 mln marek.
jako n'.edoszły wisielec (który u- grafii tego artY'sty z załączonym
Jan Za- certyfhkatem
rwał się ze sznura) i
autentyoz.ności, w
moyski.
cenie od 1300 do 6000 tys. dol. TO JUŻ
35 LA T
Jak utrzymuje Stefan Prusz- Jedynym wa.runkiem
operacji
„Filłamach
kowski, który na
miała być dy$recja i pośpiech,
mu" przypomniał po&tać wybit- bowiem jaik twierdC1:ili, liczba liTyle jui lat upłynęło od fiJ- oryg.tnał filmu tograiii . b):l~ o-~ranicrona.
nego twórcy
W m owego debiu.tu pier'\vsze· g. .1· _
w rzeCZ.Y\Vtstosct byly
.spłonął
J ~v a
prawie na pewno
.
.
to plaika ty
BaTbary
pr.zez poczat- zdy polskiego kma w czasie pokryte farbami
mie&Zka..'liu profesora
Sam kującego malarza. Zdaniem poli-, Połomskiej, a od lat 30 wiernej
powstania warszawskiego.
profesor Pruszkowski został a- cji. oszuści mieli
że Teatrowi Powszechnemu w Ło
nadzieję.
resztowa'lly 1 lipca 1942 r . w Salva~o~e . Dali. mający dz!ś _84 dzi.
z tej okazji Bohdan GaWarszawie i w parę godzin poż lata 1 ZYJący w odosobmenm.
.
.
rozmowę
prz.epro,vadz;ł
domsk1.
czy
sprawdzić
stanie
w
jest
nie
niej zamordowany prze1: eskorktóra potujących go gestapowców.
wszystkie dzieła podpil!ane jego z "1YYb1tną aktorką,
W lroi1ou paMziemika. w Ka- nazw'.~·1{ : rm są au.tentyC1llle.
wiedziała. m.in.

W

PISARZóW.„''

Rus. Sławomir l.uczuiisTd

tora. Pomyślany b~·ł na kame ralną obsadę
strową, n.ie posiadającą trąbek i kotłów.
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Jak rozumieć klasykę

Krysa. Wykonał I Koncert skrzypcowy D-dur Se~

Oprac: E.IW.

Jako

pi.a.nowy .recital Piotra Pa.lecznego
oraz
ch0>:>inowskie
(kompozycje

~ '•

'

pięknych.

szczególnit!

wyśmienity określić można forte-

---

.„' ' •" .; • '

organizacją .

ból od czarnych onuc,

~--

~

cząc:ą stanowił ud.ział
teraz lub dawniej związanych

Szliśmy oddając się pieśni. .
Wkładaliśmy w nią całą swą żałość,
Całą chłopięcą tęsknotę do życia

··.J.

'

p.":Z€!miesz.ania form
stylów mu.iy ·:znyc:h.

rude granic ziemi.
My aktorzy i widzowie,

i:

•

p.neżyć

4 dni w Częstoehowie

Wokół pola
Szliśmy do

•

wokalne.

:'11ieszane uc:ziucia wywołały orstrony a.rt)"styC7JlleJ . kierowany był
jak za2)Wyozaj. przez obecnego prze- kiestry kameralne. Za.proswaiy ri:
łod.zla.nina, Belgii QLiege) ~ół uczn.iowSk:i pOd
wocLniczącego SPYfM.
zgodnie :z: dyr. Pierre Voetsa mógl!by być oeeJarosława Stępowskiego
••

•

Intereaująoo

tale"

u

Chór na polach

Cały

"WfP8.dl:r 2

muzyk!
koncert
Kameralny
„~eciluh
~ram.łtłl.!k& W$P<Słc:z:elllej uwierał mniej
2!>- Ewa Potlleł E doskonak>ścl" tech- ~ej udane utwory na gitu'ę,
Przeżywające w tym roku
lecle Stowaayszenie Polskiej Mło niczną i emccjonell7.mem wykonała skrzypce, akordeon I ko.o.tirabaa w
~ce sekcją arie operowe
dzieży Muzycznej,
Haen- l"Ó'Żm;rch ~leniach. Wrażellia
IWsa!niego
„Je- dila i Donizettiego. Smkoda..
Federacji
Międzyina.rodowej
wzyni6sł poantom- zlJIPelnie odmienne
i
pieśni
unesses Musi ::aies". zorga11lzowało paniujący jej Jeny Ma.rchwiiakl tern amatorski zeap6ł
w ramach obchodów uroczyste kon- a:kut'at nie był w formie i mylił tańca działający prey u:njwe'l'SY'teVidasa
kiercerty i spotkania najpierw w Pozina- si ę oo pewien czas. Baryton Adam cie w Witnie pod
n 'u (1n.a.rrec) potem w Warszawie Krus:i:ewsk.i śpiewał z kolei Gouno- A.leksandraviclusa. Program obejpasterskie
Ce.zerwie<:). O.>tatnim etapem swię da. Verdiego i Monlus.mkę. Wzbu- mował bat"W'Ile scenki
X.XIII dz:ł Ul'Jllantie dla swego dżwięcrz;ne- ! z.wiązane z wykonywaniem . ~
towania stał się doroc:z.ny
:\!ięd'l:Y'tlarodowy Festiwal „Jeune- go głosu, podobała się też towarzy- wod&w miej~ch oraz pokaza-nie 11fortepianie Ella. tewskiego obrżędu weselDego.
sząca mu p.rz.y
sses Musicales" w C:zęstochow.ie.
Ostatni dzień festiwalu dostarczył
Trwał od 10 do 13 listopada, od Susma.nelc.
A jedn.ak
jubileusze!

SETNĄ ROCZNIICĘ

nicę

w

N:R 48 (1600), 27 LISTOPADA 1988 R.

Od dawna jut przywykliśmy oczekiwać od .retysera jak najbardziej osobistego, a pNez to niera1':
i nowego ,.odczytania" utworu scenicznego, może
zwłaszcza uświęconego tradyeją. Cza.sem
jednak
!dea 1 sens utworu wydają się raczej bezsporne,

PREMIE!RA W „POWSZECHNYM"

Co

się

komu

.

;

SDI.„

jak właśnie w wystawianym przez Teatr Powszech11y „Snie nocy letniej". Już prawie trzy dziesiec:iolecia minęły od czasu Jana Kotta przenikliwych
„&kiców o Szekspłt'"Ze" (cytowainych w teaW-alnym
programie) l dziś trudno byłoby tę śmiałą i odlcrywCUl aztukę o młłoścl :pmypra-w:lać mów
na
modł~ wiedeńskiej secaji I dekoracyJnll
feerię,
J,yłoby to ~m w utarte koleiny.
Bo przeciet, motm zdaniem, jest to rzecor; o potę-

dze

erot~mej wyobraźni, tej

..a.mej, która atx'a'Wł·

ła, iź biblijny Jakub epedzlł naj'Ulpojniejszą noc poślubn" :i: pod.stawiieną ~pnie niepowabną siostrą upragin!0111ej Racheli. Przypadek Tytanii (a
może i każdego nkochenego) jest te! taltim miłośnym zaczadzeniem, zakochany bowiem według
Heine.go - jest jak poeta, gdy! wyobraźnią kreuje przedmiot awej miłości i ka±dej chwlll może
nań mów gpojmeć trzeźwjm okiem.
JeśU nawet U?:namy to za sedl!lo szekspirowskiego „Snu" :zawsze pozostanie jeszcze ciek:a.wośc':, jak
to będzie przedsta-wione... Pojawienie się po podniesieniu kurty;ny głównych postaci we WsPÓlczesnym nam kostiumie, wcale tych oczekiwań
niP.
przekreśla, sugeruje bowiem wieczna aktualność

tematu, a wypowiadane kwestie w
szacownym.
przysiągłbyś ie Kożmianowsklin przekładzie, dodatkowo obiecują, że z takiego zestawienia współczei<
ności iz: tradycją wyniknąć muszą sprawy ambitne.
Raptem dość nie.oczekiwanłe daje się słyszeć Jakiś obcy ton, gdy miainow-icie wysuwają się
na
'Pierwszy plan, zaplątane w intryJ?ę obie młode pary, jak l g,r upa ateńskich rzemieślników. którzv
rnosobią się do odegrania sztuki o Pyramie i T~be.
Jedni I drud;i;y przez raptownie uwspółcześniony

tekst przekładu, pole1aJ4cy na
części młodzleżoweio, 'PO cz•śel

w.prowadzeniu oo
uliemetrQ słowni· ··
wa przy zastoeowanlu tri innej konwencji gry
sce.niomej, atajll &41 jakby ludźmi s innej aztuki,
co dotyczy td operetkow<M'ewiowep łwiata leś
nych duch6w.
Jeśli pojawia ai• jakll..ł dystana umowności do
zastosowanych a.posob6w, to przybiera l)OStać pa·rodystyczno-pastlsrzową w r.tOlłlll!lkU do łlradycyjnych
interpretacji tej sztuki. W 1onitwach i obłapiankach
ulatnia się gdzieś żar miłosnych namiętności i udręk, pozostaje uc!e-szna komedyjka na zasad?Jie qu:i
pro
quo.
· k tos· nie
· l u b'ć
t eJ· szt u kl 1·
Rozumiem,
że moze
1
nie znajdować w niej pola do refleksji nad relatywizmem miłosnych oczarowań. których współwi
nowajcą bywają uroki przyrody. U~naję róvomie~.
że nie trzeba na klęczkach podchodzić do Szeks:p1;ra czy kogokolwiek, a przy tym kasa nie jest dziś
snrawą obojętną„.

Ze znacznym powodzeniem mieścił się w tych ramach jako Puk ROBE,RT ROZMYS·
Dzisiej~za
•. fajna dz.iewazynę" bardzo sprawme aktorsko 1 z
symoat:vczn)'\ln komizmem wykreowała BARBAR"SZCZESNIAK (Hermia), dowcitlllie żonglował Ś·rod-
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Propozyeje

Izabela. Maria Trelińska. powięk
szyła swoje sukcesy artystyczne o
wystawę akwarel zorganizowana w
Galerii Polpk'.ego Ośrodka Spcleczno-Kulturalnego. POSK, w LonZnana łodz i anom
malarka
jest szci:ególnie bliska
czlonkom
Towar-.tystwa Prz.yjadół
1Iuzeum
Sztuki w Łodzi. gdzie od 1978 r.
pn>wadzi wykła·:ly z h~stoz:ii sztuki.
Ukonczyla sLaclia na
W:rdziale
Sz.tuk Pięknych w U '. iiwcrsy tecic
im. :\1ikołaja Kopernika w Toruniu w praco\Vni doc . .:\L \Viśniew
sk-iego. Jest pLastykiem i pedagogiem. Uprawia malar·two olejne i
akwarelę. Zajmuje się taki:e teoria
sztuki i estetyką. Swą działal-ność
arlystycmą rozszerzyła poza tradvcyjne form.V organizując zmodyfi.
kowane
happeningi o ambitnych
scena.riuszach i niekonwencjonalnej aranżacji plastyCZ\1ej. Uhonorowana została dwukrotnie nagroda
mi.'li.stra
oświaty i wychowania
oraz nag.z-odą ministra kultury i
sztuki. Prezentowała swoje prace

d~· n ie.

Ot.o kilkanaście propozycji obejmujących naj•dniejne 1 najciekawsze wydarzenia kulturalne
pn:;y,otowane prze?! popularne placówki państwo.:
we 1 układowe. Jako, t.e L6dź mieni się stolicą
;llm:n, więc na początek oferta Zakładowego
Ośrodka Kultury „Prexer" (filii DDK
Sródmickie"). Do koflca listopada trwają tu przeglądy:
wtorkowe tradycyjnego i ambitnego science
fictlon a obrazami m.in. S. Kubricka (godz. li):
irodow• - mii;trz6w kina światowego z którv~h
warto wymienić A. Kurosawę (godz: 19); kina
konte„stującego, awaniardowego, „młodych gniewnych - w c:i:wartki o codz. 18 - z nazwiskami
;R. Roaelllniego, J. L. Godarda, P. P. Pasoliniego.
, U. Gretort1ttie10. Liatopadow11 listę przebojów
, zamknie ddeło P. Morrisseya. Pozycje te można
obejrzeb na koplaoh, wypoiyczonych z ambasad.
;,Słowo wstępne przygotowują: dr R. Kluszczyński,
A. WlehHillrld, W. Baranowski ł w. Fedz.in.
W drugiej polowie listopada rozpoczyna dziaklno.ł~ czwarta s kolei filia ZDK „Poltex". Patronat nad nowo powstałym Klubem Młodz.ieto
wym przy ul. Ogrodowej przejął ZSMP. W pro1ramie wideoprojekcje teledysków z najnowszych
list przeboj6w. Planowane aą wystawy malarskie
-zakładowych artystów-amatorów. ZDK zapowiada dalsze pokazy widowiska „Obrazki łódzkie, czyli zabawa wre na fest", którymi zainicjowano
obchody 135-lecia „Marchlewskiego". Piosenki królujące ongiś na łódzkich p0dw6rkach przypomni
fabryczna kapela „Włókniarska brać" wespół z
aktorami Teatru Powszechrtego.
LDK zaprasza 25.XI. o goc:lz. 17 na Ogólnopoleki
Konkurs
Recytatorski.
NatomJast
od
8 do 11.XII. będą muzykować amatorzy-soliści i zespoły kultywujące folklor, m.Jn. Meksyku, Wroezueli, Argentyny i Brazylii. W jury zasiądą przed1tawiciele ambasad tych kraJOw. Dla zwycięzców
II Łódzkich Spotkań z Muzyką Latynoamevykań1ką „Fiesta" organizatorzy przewidzieli nagrody
wartości 200 tys. zł. Natomiast w dniach od 16
do 18.XII. odbędzie się II edycja Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Łópta '88", \\ czasie którego zobaczymy ro.in. premierowe przedstawienie Studia Teatralnego „Słup", pantomimy
z „Eskimo", kabaretu szkolnego z „Kopra" i
Teatru Pol!l:ji Spółdzielczego Domu Kultury w
Pabianicach. Spektakle zostaną połączone z warsztatami z udziałem dyr. Teatru Nowego Jerzego
Hutka, Zdzillława Hejduka, dyr. Teatru 77, krytyka Krzysztofa Sieliclciego :z redakcji „Teatru"
i Lecha $liwonika, prezesa ZG Towarzystwa Kultury Teatralnej.
Pal.ac Młodzieży im. J. Tuwima w grudniu bę
dzie mie1scem wojew6d:tkiego finału Ogólnopolekiego Konkursu Plastycznego „Koroneczka". Zostaną ocenione nadesłane przez dzieci i młodzież.
grafiki, rysunki na szkle, stroje ludowe dla lalek, pająki i makramy inspirowane sztuką ludową. Jak co roku przed świętami, na tradycyjną
•. choinkę" z przedstawieniem teatralnym, prezentami i poczęstunkiem zostanie zaproszonych Jon
dzieci wiejskich i specjalnej troski. Tmpre<za jest
organizowana przy pomocy kuratorium. Komitetu
Dziecka i TPD. Oprócz zabawek przeka7YWP. •.· ·'1
przez przemysł zabawkarski i rzemiosło organizatorzy Uczą na przyłączenie się do akcji osób prywatnych, które mogą składać prezenty w Banku
Darów Pałacu Młodzieży.
0
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~.Iyślę. że to jest temperament. W
malarstwie najgłówniejszym środ
kiem artystycznym jest kolor. ,Ja
ten kolor mam w sobie. Pos'adam
duża la.twość wypowiadania s!e kobrem. To mój atut - wvkorzystuję go pod~wiadomie.
- Co najbardziej interesuje panią w akwareli?
- Przekazanie tego co jest pozornie niewidzialne. Emanacje. ukryte
prąd)' w nas. które czujemy obcujac z pewnymi lu<lżmi czy obrazami. Te ('manacje sa w dziełach
sztuki. bo sztuka jest wy;\·oływa
niem pewnych wrażen. konstruow&niem pewnych form, wypowiadaniem pewnych treści. Jeśli
widz
odbierze to co ja malu.ię. to iest
ta wspaniała komunikacja. poroz\1miewanie się między ludźmi.
W
akwareli interesuje mnie jednorazowość, odwaga, szybkość
decyzii
i pewność ręki, a jednocześnie lekkość oraz cała sfera duchowości.
- Kiedy i dlaczego związała się
pani z happeningiem?
- Wybrałam w:zelnię torunska.

Wywoływanie wrażeń
na wielu wystawach w kraju i za
granicą.

"„,

We3złam

w filmowy 5-wiat,

Kawalerowicza,
Andrzeja
)funka,
Jana
Rybkowniego.
Czułam się przed kam.eTą coraz
pewniej. Traktowałam tę pracę
jak wielką przygo.?ę ..•" Na pytanie, ~tóry z filmów pr.zy5po-rzył aktorce najwięcej popularności?, Barbara Połomska odpowiedziała: „Na peWl!lo Sawa
w
„ Warszawskiej
Sy.reinie", Zosia
w „Eroice" i bohaterka polsko-czechosłowackiego filmu „Zadzwońcie do mojej żooy". 1'a rvla
uczyniła mnie
aktorką bMdzo
go

populaxną w Cze<:hosł<>Wacji, może bar<lzięj niż w kraju... Bylis·

my na festiwalu w
Mar Del
Plata. Do dziś zachowałam wiele zdjęć, reportaży l wspomnień
z tej podróży. „Eroica" o·t rzymała na~odę, a delegacja polska
odllliosla osobisty .sll'kees„. Komplementów
mi nie szczędzono.
Argentyńczycy
mają ogromny
temperament i w
specyfici.ny
sposób wyrażają swoje uczucia.
Na premie-ę filmu wehodziliśmy
bocznym wejściem, pod eskortą
policji. Ale i tak
podarto mój
szal z koronki na drobne strzę
py„ Na pamiątkę„."
O swojej pracy, życiu. wyborze Teatru "Powszechnego w Lodzi, aktorka mówi: „Zdecydowało . o tym moje
::ycie osobiste.
ale nie żałuję.
gdyż spotkało
mnie wiele dobrego ze strony

łódzkiej

-

C11y

mogłaby

pa.ni scharaktewystawione
w Galerii POSK w Londynie? Czy
wystawa. miała swoją
oficjalną
nazwi:?
- Wystawa moich prac w The
POSK Gallery ooswięcona
była
Czarnej Madonnie i miała
tytuł
.."Madonny. panny. lalki" a w o.gło
szeniu prasowym o wystawie dodałam kwiaty, bo kwiatów
jednak
bylo dużo. Madonny sa dla mnie
obrazami trudnymi do malowania.
ale trudne teniaty zawsze
mnie
p0eiąga!y Temat madonnv wymaga
ogromne.i koncenLracji uwagi i pokorv jednocześnie. Z chwila kiedv
siadam do malowanill
madonny
mam niesłychaną tremę. Odwaga
jest twórcza - .strach paraliżule.
?IIadonny oczyszczają i USP<łkajają
ryzować swoje prace

moją naturę.

- Czy lalki tet powstają w ta.kim napięciu i 'koncentracji twórczej'?
- >ajmocniejszym moim cyklem
były lalki i tych lalek nie byłam
pewna na Zachodzie. Są one bardzo swoiste i moje , Pk ·presvjne i
oetne nao i ęc:a dram<if.vcznego. Pokazuje w nich teatr ludzkich " ~ 
<'z,·nań. ludzkich zachm\·a11. 1 'izkich twarzv i masek Sa o:ie kolorowe i ży\\'ioło\\·e. ale jednocześ
nie smutne.
- Akwarela "Pani jest uderzen.iem
b;irw o skąpym rysunku,
wręez
zestawieniem plam o zminimalizowanej kresce. l\'ątłej linii, ale za
to wybucha kolorami.
- Je!Otem OSObl\ C"Zującą kolor.

publicz.ności„.

w

Zagrałam

teatrze kilkadziesiąt
bartl:r..o
rói.nych ról, od Elizy w „P1gmalionie" i EUzy w „My Fai.I' Lady" popr11ez cały
reje.sit postaci
komediowy-eh w szt.ukach
Zapolskiej, Lope de Vegi, Bał·uc
kiego, Fredry .:- aż P<> Grochowiaka, Gombrowicza, Wyspiań
skiego„. Z ek.ra.nu zostałam wyparta prze2 młodsze aktorki. Zagra.łam kilka epizodyCMlych ról,
jednak żadna nie t.asługuje
na
uwagę. Przyznam się, że bardzo
chętnie zagrałabym w filmie rolę kobiety dojrzałej. Kino jednak zap..Qmniało o mnie. Na
.szczęście pozostał mi teatr i mogę żyć nie tylko
,przeszłośdą,
le-cz również te.raźniejM1ością .."

DZIĘKI

PIERIESTROJCE

Pamiętam, jak władze chłodno
przyjęły mój następny film .;Cudze dzieci"... Obwołano mnie
„abstrakcyjnym humanistą''. a ja
przecież tylko
kontynuowałem
5woje dzieło.
T:rtania nie je.st
według

zacząłem

!\TR 48 (1600), 27USTOPADA1988 R.

~eallzowac

pN:ypisana jedynie p,r o-

m~nentom. Tya-anem
może być
i mąż (zapytajcie kobiet) i przekupień. Także reżyser.
Zło -

jak i Dobro
jest kategorią
ponadnarodową.„ Andriej Biełyj
powiedział: 5ą ludi:z:ie
.stW()II'zeni
na podobieństwo Boga i na podobieństiwo bydła. ale to rom-6ż
nienie nie dotyczy narodów,
ko ludzi... (Tengiz Abuładze
spotkaniu z członkami klubu
mowego w Stambule. gdzie
recka cenzura nie pozwoliła
świetlać „Błagania"
z1

„Lim"

m:"

46).

tylna
filtuwyty~.

WILLIAM SHAKESPEARE: .,Sen nocy letniej".
KRYSTYNA BERWI~SKo\,
muzyka - CZESŁAW NIEMEN. Inscenizacja i reżYseria CZESf,A W BARGIBŁOWSKJ, scenogra•
fia - IWON A ZABOROWSKA, ~horeografia
.JANIN A NIESOBSKA. Premiera prasowa 12 listopada 1988 r.
Przekład i adaptacja
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W DNIACH 7-9 grudnia br. odbędzie się w
l~atowicach Il Kongres Kultury Języka Polskiego,
organizowany przez Radę KraJoWĄ PRON, PolSklł
Al,ademię
Nauk, NarodOWlł Radę Kultury l
Unh\'Crsytet Slqski. Będzie on wydarzeniem o duzeJ
rarittze w życiu lrnlturalnym naszego kraju.
o najważniejszy en zalożemacn spolecznego
pro~ramu upowszeclmiania kultury języka ojczystego
- \\' przededniu obrad Kongresu - poinformowano
u:r.ic.rnlirnr10y na konferencji prasowej, która odbyła
sl<:: 17 Inn. w siedzibie Rady Krajowej PRON w
.,, ars~4l wie. ·

Konferencję prowadził wicemarszałek
Sejmu PRL
h.omisjl Kultury RK PRON - prof.
.Jr Jerzy Ozdowski.
Do omawianycll na konterencji zagadnień
powrócimy w naszycu publlkacJacn.

przewodniczący

Z OKAZJI 70-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NlEPODLEGl..OSCI. w Zespole Szkól
Chemicznych im. Aleksandra Zawadzkiei:o w l..odzł
odbyła się 11 bm. uroczysta sesja popularnonaukowa
nt. „Niepoległosć OJczyzny w literaturze polskiej w
~wietle historii".
1"A NARADZIE PARTYJNEGO AKTYWU
KUL'l'U'RALNEGO Prof. dr l\larian Orzechowski
"cuonek Biura .Poli.ycznego, sekretarz KC PZPJt
w swoim wystąpieniu powledz1al m.in.: .,Trzeba
w,vi;oy.: sie Jękow i obaw, że książki
,.,111eprawomyslne" •Ol w stanie nam zagrozić.
'<aprawdę nie jesteśmy aż tacy słabi. Partia, władza
i JeJ przedstaw1ciele mogą być przedmiotem .ocen
„,.y,ycznycll w literaturze, gdyt są nimi w życiu.
'.Lr~eoa skończyć z szablonem 1 monotonią''.

jednej strony nie jest to sympat. •czne, z dru.giej jest to konfron tacja, która odpowiada mi nawet jeśli jest krytyczna, bo
wycial(ać
muszę wnioski w jaki sposób pracowac dalej. Powiedziano mi.
że
jest to jedna z ciekawszych wystaw zorganizowanych w
Galerii
POSK. Rzeczywiscie było duże
zaintererowanie. Uważam. że mogę
miec pełną satysfakcję .
- Z każdą wystawą związane są
zdanenia niezwykłe, ciekawe lub
komic11ne. Czy i tym ra,zem pa-

ta

twierdziła. się

reguła?

- ·rak. k.tórego-3 dnia podszedł
do mnie starszy pan, który powiedział. że w obrazie „Teatr lalek"
namalowałam
wspaniały
portret
jego znajomej. ów pan, major J.
Sochack1 stwierdził. że oczy. nos,
u.st.a. szyja. fryzura. gest - wsz)fstko to należy do pani Ireny Delmar, znanej w środowisku polskim
osobistości. aktorki, prezesa Związ
ku Artystów Scen Polskich >;/ L"ll!'ldynie. Sama zainteresowana potwierdziła , że autentycznie j.'-·t (.)
ie i portret. ·igdy przedtem
nie
byłam w Londynie i nie widzj;•;::m
pani I. Delmar. Namalowaiam tę
on<t:;ć 1dernle. na odległośfo. korz~·stajac z impulsów ołv:rncvch z
nodswiadomo~ci. Ostatecznie obraz
ten orzeszerlł w :>osiadanie Te2tru
Polskiego urn• Exhibiiion Rd. Czv
to Wl'~v~tJ.;o nie jest nie:r-wykle?
- Gratuluję !lukc,su ł dziękuj(
ia rozmow'l.
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ARAMOWICZ

Myśli

w 1981 r., ukończyłem w 1984.
Gotowy film przez d~va la;ta leżał na pólce. Wszedł na ekrany
dzięki zachod.zącym u nas przemianom społeeznym, dzięki pieriestrojce i głasnosti.
Ale cr.Y
moma z tego powodu mówić, że
jako artysta nie istniałem
do
1985 r? Nie, byłoby to niesprawiedliwe i niepełne. Mój pierwszy film.
„Osiołek
.Magdany'',
zrealizowany przy udziale
Rezo
czcheidze, opowJadal o tym samym. O wolności jednostki. O
władzy i człowieku. Ty!P że na
1>rzykładzie chłop<::a I osioł-ka.

mnie - Tak, gdyby nie było Gorbaczowa, nie byłoby mnie wśród
was. Jeśli chodzi o „Błaganie"
- weszło emo na ekrany, ale w
bardzo wąskim zasięgu - mała
ilość kopii wy&wietlanych ra-0zej
na pery.feriach. Film znali moi
koledzy. ale nie widzowie. Teraz. po
„Pokucie", ponownie
wszedł na
ekrany. wzbudzając
szeroką dyskusję. Za w inili biurokraci. o takiej właśnie działal 
ności urzędników będP, robić następny film.
„Po'.mtę"

moich prac. Włożył w to bardzo
duż.o serca. Kłopotów było
wiele
- od spraw technkznych ai po
finansowe. Koszty związane z wystawa musiałam po~ryć z własnych
pieniędzy.
choć i pan J. Wyszywacz udzielił mi pomocy. Na ter.,euie Londynu czułaim się chwilami
bardzo bez.radna. Pan J. WyS"tywncz
jest nad:z:wyczajnym człowiekiem.
jeśli chodzi o crl(am.izację i dbalcść
o sukces wystawy.
- Wystawy pr.iynoszą zadowolenie ale trzeba też przełknąc niejed~n łyk goryczy. Pozwoli pani:
że zacytuję kilka wpisów z księgi
wystawy. .,\\'spaniałe
szaleńst" "*
kolorów - gratuluję", ,.Yery sensiti\·e work". „Kolorki - ko<"ham
to - thanks". Było i mniej entuzja:i:mu: „świat bajki. I to jest pot.rzebne do iyeia", „Nie ma
jak
różowe okulary", „Sztuk& landrynkowa"."
- Bez wystaw nie można się
r()Zwijać. Lubię urząd!Zać wystawy,
mimo że są one odsłanianiem mojego wnętrza, obnatan.ieim r.ię.
Z

i treści

Wydział Sztuk Pięknych, który dał
mi dwa zawody: artystyczny i r.edagogiczny. Pracę magisterską '!'..isałam na temat haooeningu Ze.czę
łam uprawiać
akcje
plastyczne.
które są dla mnie
budowaniem,
konstruowaniem
w
przestrzeni.
Stwarzałam różne sytuacje, w któ- '
ryC'h widz mógł włącz~·ć się
do
owych zdarze1\ i coś od siebie dodać coś zmienić. Próbuje rozwin~. r.
w uczestnikach skłonność do refleksii. uaktvw;1ić wvollrażnie i inwenc.iP. młodego człow'i>ka Dl;:teiro
sięgałam I\' mo!rh
ham::eain)'!tch
p;:i teksty Platona. E
F'romma. W.
Gombrowicza. \\"
T:i'arkif".,·i •z1.
czv C: Camilla.
.:_ Akwarela i happening - połą·
,.zenie jedna osobowością lak rMn~·eh form artystycznej wyp~rniedzi
wydaje się być unikalnym zjawi~
kiem. W cZ:<"'l kryje się tajemnica
tego mariaiu?
- Internsuje mnie jedna chwil e.
autentyczna ~ytuacja. bo człowiek
zmienia sie 1\· każdym momenc'e.
W akwart'li spdniam cele 'nd ·1vidualne. \1·voowl<tda111 sie
poprzez
eksnrP«.ii;. \\" akcjach olast1· ' z:,„<'1
••Jeh iam cele .społeczne - dla bnrlo\\ a •1 ia \\-snólnot.1·
- Zorganizowanie "-""tawy .i<''lt
11rzcdsięw1if,'ciem
skomplikowan,·m
ori:-anizary.jnic. n·nuag-ająrnn •·:r.asu. pieniędzy, umiejętności i zaangażowania. Kto i jak pomógł pani?
- Wystawa b~·ła pamysłem oana
mgr Jerzego Wyszyvo.-acza. miesT.kającego stale w Londynie
Tnspiracją stały się dwa moje obrazv.
które na tyle spodobały mu się. że
postanowił t:organizować
wysta·we

JERZY KWIECIŃSKI

Włii@A

Rozmowa z malarką IZABELĄ MARIĄ TRELIŃSKĄ.

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata •
poz.nałam znakomitych
reżyse
rów: Wa.ndę Jakubowską, Jerze-

.„.

kami aktomkimi w roli Lizandra
MIROSŁAW
SIEDLER, doświadczenie i Instynkt aktorski 'POzwoliły TADEUSZOWI SABARZE urato'*<lć C<l nie.
co z szekspirowskiego Spodka, (tutaj Tyłka)„.
Scenografia renomowanej plastyczki. zbyt chyba
uległa wobec ogólnej koncepcji i podobnie podporządkowana choreograf·ia nie zdołały
umnie~y6
czy stonować skali zbytnich moim zdaniem OO...
stęJ)StW od szekspirowskiego .,ducha" Za to ba.rdzo pieknie i suwerennie wkracz<lla muzyka Czesława Niemena to taiemniczo i nieookojaco. to
S?yderczo i liryc:wle.
No cóż. Odczytywać klasvke można różni('. we<lle
~ego. co się komu śni i marzy„.

MAREK KO'.l'ERSKI, utalentowany reżyser z grona
generacji filmowców,
twótca ambitnego
„....:yc1a wewnętrznego", J<ończy realizacje komedli
t!i'OtyczneJ pt. „Porno„.
\V każdym przyp.idltu - sukces ma ona Juz z
młodej

~

J„·y zapewnio,1y 1

3o-LETNlA" POLKA TERESA ORLOWSK..\, od 7 lat
pr.ebywaJ11ca w Rb'N (dawn..1 mieszkanka Dęb1cy)
,est w1asc1cielką os1(łgaJĄceJ największe zyski w tym
Kr4Ju wytwónii to:JestruJącej na kasetach
magneLOwidowycn obrazy porno.
Roczny dochód prowadzonej przez nlą !inny
'">nosi olt. l:i mln marek.
KOMl'l 'ET OBCHODÓW 200-LECJA WIELKIEJ
F'RANCUS.IUEJ <:.iaprobowal projekt
zrcltonstruowania, z unltującego sztuczm,go
tworzywa. . stareJ Bastylii. StanE:taby ona na placa
B.ast;-•Jh - dokładnie w tym samym miejscu, co
n1sto1·yezna budowla.
R~WOLUCJI

JOZEł' HEN ukońceyl sztukę teatralną pt. „Justyn!
Jus•yu t". Jej akcja dzieje się w iatael1 I956-1970.
Jal' powiedział poczytny pisarz w Jednym z
wywiadów - „jest to rzecz bardzo współczesna,
Podczas tycll czternastu lat wiele się wydarzyło.
!\lam wrażenie, że jest to temat... ek&cytujący".
Wystawieniem utworu zainteresowany jest Teatr
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
'CEGOROCZiSĄ

~AGRODF,

POETYCKĄ

li\J •

KAt:l:\łłERY ILLAiilt.WICZÓWNY
- za naJ!epsty
debiut ksiażko1\~> - otrzymat Janusz Drzewucki z
Torunia za tomik wierszy „Ulica Reformacka"
(\\yda\"i1ictwo Literackie).

W L"ISTYTUClE l'OLSKl.M W PARYŻU
zurganlzowano imprezę pod nazwą
„Dnl Witolda

GotttbrO\\'icza" .-

PRZEGLĄD, F1Ll\10W AŃORZEJA WAJDY odbył
w Moskwie. Zaprezentowano publiczności
filmów twórcy „Popioła I diamentu".
z tej okazji odbyly się liczne spotkania.,
goszczące:io w stolicy ZSRR artysty z moskwianami.

si<:
1~

i\IIĘDXYNARODOWE SEMINARIUl\l
"A TEMAT
OBECNYCH TE:'ITDENCJI W SZTUCE SWIATOWEJ
się 21 bm.
w
warszawskim Centrum
Sztuki Współczesnej.
Imprezie towarzyszą wystawy malarstwa, grafiki,
rzetby, książki arQ'atycznej oraz pokazy fi)Jllów
wideo.
rozpoczęło

PRZYZNAWANA PRZEZ MIESIĘCZNIK „TEATR"
doroczna nagroda Im. Aleksandra Zelwerowicza
Krystynie Jandzie 1 Igorowi
Przegrodzkiemu.

przypadła

MONTESQU~U

POD HASl.Ellt „LITERATURA A EMIGRACJA"
się w Belgradzie międzynarodowe spotj{anie

odbyło

literatów.

e

Mówiłem:
„To osobliwe
zofia sprov..·adzała się do tyd~
Mam to w d„.".

e

by cała filotrzech słów:

Nie zaw.sz.e tylko p,r:z;y.roda i rozum rzą

dzą ludźmi. Również czysty przypadek: okolkzności na pozór bez znaczenia oddziałują na
ntch z taką siłą i trwałością, że mogą wycisnąć piętno n~ całej natura:e c:złow.ieka

e

Jesteśmy tak ślepi, że nie wiemy, kiedy
a kiedy
cieszyć, oddajemy s.ię
prawie zawsze fal:szyWym radościom i smutkom.

się

r:iartwić.

.madzenie
. e „. z akarbów
rolll'ustą

jest ja.k z chciwością: gro-

pomnaża

kh

żądzę.

e

Człowiek wya:-zeka się &WOich błędów najpómiej jaik może.

oma\łlano na nim m.ln.
literackiej Nagrody Nobla -

twórczość
Czesława

laureata
Milosza.

LESl..A.W BARTELSKI zlotyt w Wydawnictwie
Literackim w Krakowie maszynopis drugiej
części
„Pieśni Niepodległej" (książki uznanej zgodnie przez
czytelników i krytykę za Jedną z najbardziej
znaczących w dorobku tego pisarza.).
Jeśll tylko moce pol!graficzne dopiszą to
powinna ukazać się ona w roku 1990.
W RAl\lACH OBCHODOW 70-LECIA ODZYSltANIA
NIEPODLEGl..OSCJ PRZEZ POLSKĘ, w Szkole
Podstawowej Nr 33 im. Stefana Kopcińskiego
w
Lodzi, zorganizowana została wystawa „Orzeł
w
ekslibrisie" (z kolekcji Mirosława Zbigniewa
Wo.ialskiego).
W MIEJSKIEJ BIBLIOl'ECE ł'UBLICZN&J
L'\1.
J.UDWlKA WARYSSKlEGO, sesją naukową
poświęconą 70. rocznicy odzyskania nie1>od.legloścl.
zainaugurowana została n XI br. w województWie
łód>:k.lm XXU Dekada Książki
Społeczuo·Po.itycznej
,,Czlo"'iek-Swiat-Polityka".
Podczas sesji doc. dr Z. l\llchalskl mówił o drogach
do niepodlegloścl, dr J. Rzymowski - o literaturze
wobec Polski Odrodzonej 1 mgr A. Kempa o
bibliotekach w pierwszych latach njepodległości.
Sesji towarzyszyła wystawa pn. „Polska
Odrodzona".
IUUZEU!\I MIASTA PABIANIC przygotowało bogaty
program imprez dla uczczenia 70. rocznicy odeyskanta
nJepodlegloścL

•

W kiraju, g.d,zie

miłość

stanowi najwai.
niejszą si:>rawę, za?!drość je~t największą
:ia-

miętnością.

•

W salach wystawowyc11 czynna 1est bardzo
ciekawa ekspozycja, prezentująca udział pabianiczan
w walce o niepodległą Polskę.
ZorganLwwano
również wieczór literacko·muzyczny. oośwlęcony
1·ocznlcy - on. .,B6g cl zapiać za Oiczvznę".
Odbył o sie też interesujące spotka"!~ dyskusyjne, z
udziałem doc. dr hab. Jerzei:o Holzera l dr hab.
Andrzeja Friszke, nt, koncepcji nlepodle~lości
Polski.

Opracował:

JAK

•
ODGWSY 9

.
'

Slepa Temida zakpiła w sposó.b za!ste wyrafinowany, porozw1erzaJąc Chruszczowowi
prawierue się ze Stalinem. Sę
człowiek,
się
dzią kata stał
którego Stalin uważał za blazna.
Stalina widziałem zaledwie
listopada
7
raz w życiu pośród
przechodząc
1945 r .,
niezliczonego tłumu na Pb.cu
Czerwonym obok Mauzoleum.
mnie
Pamiętam, że zaskoczył
stał
jego niewielki wzrost samą
wciśruęty w trybunę po
czapkę z twardym otokiem
i zwiędły gest niedołężnej s.arczej ręki, który obudził wulkaniczny ryk ogłupiałego od l „ ·
eh wytu placu ..Ja, rzecz jasna.
nie mniej ogłupiały, wrzeszczałem razem ze wszystkimi.„
Chruszczowa zaś widziałem i
słyszałem wiele razy, z daleka,
a także dostatecznie blisko,
rozmachociaż osobiście nie
wiałem z nim i uścisnąć jer:o
dłoń, niestety, nie było mi dane.
Jedno spotkanie warte jest
doprawdy tego, by o nim opowiedzieć Miałem wówczas zaszczyt spędzić dzień w komunizmie Tak tak, w tym nz-·
tarczywie obiecywanym, krzykliwie wysławianym komunizmie,
do którego nikt ze zdrowo mynaszego
~ywateli
ślących
kraju już od dawien dawna dostać się nie spodziewa.

1.
15 lipca 1960 roku. Zatelefo-

nowano z zarządu Związku Pisarzy:
- Proszę wstąpić jutro w
ciągu dnia. Ważna sprawa.
Pisar:.v,
Związek
Ponieważ
trzeba oddać mu sprawiedliwość. nie obciążał mnie lb·.-tnio sprawami, a tym bardziej
pojech;:iważnymi, posłusznie
Worowskiego.
ulicę
łem na
Wręczono mi kopertę z odświę
tnie wyglądającym zaproszeniem na glansowanym oapierze i kazano złożyć podpis
kw;tujf)cv odbiór.
\i:.r

f"r'f 1.1-1,•r·1ł11

7.aorOS7'-"f'llq

towarzysz 'Tenkow W. F. z
m :>ł 7 '>n~;:i prnszcnv jest o prz~·
bycie na sootkanie kierown'ctwa partii i rządu z działacz:i
mi nauki i kultury. którego pocz::itek pnewidziany jest na godzinę 9 rano. Na. odwrocie umieszczono schemat' trasy: szosą Kaszyrską na sto dwudziestvm kilometrze skręcić w str0n<> sowchozu S1emionows!degr•
- Zarezerwować wam mie jsce w samochodzie? - zapy 1 nno
(" '" 1em pozostać niezależ
ny
-· Mam swój ~amochód.
„Moskw'czem '.
Jeździłem
którv wiele już przeżył, mytym mniej więcej dwa razy
do roku - pod wpływem szczególnego natchnienia, bądź ;:in:y
w rodzaju
wyjątkowej okazji,
Spotprzeglądu technicznego.
kanie z kierownictwem rz4du
to również zdarzenie z gatunku niecodziennych Dałem sobie słowo umyć go i tym razem.
Ale słowa nie dotrzymałem:
poprzedmego dnia wróciłem w
nocy, a rano podniosłem się,
kiedy strzałki zegara minęły
ósmą Gdzież tu myśleć o mytrzeba
ciu samochodu. skoro
pędzić na złamanie karku, b"
- jeśli nawet wypadnie się
- pozostać w granispóźnić
cach przyzwoitości.
Wbiłem się w jedyny jasny
garnitur, razem z żoną ?'>w
spiesznie umieściliśmy się
nie umytym „Moskwiczu' i pui;:u
sciłem się przez Moskwę,
szosie Kaszyrskiej.
diable
C0 nae:le - to po
ludzi
jak się pośpieszysz
Pozo~-.ajQ w st:i·
rozśmieszysz
łej niezgodzie z tymi. jak tci
innymi, równie mądrymi pnestrogami, 1 dlatego przv wyjeździe poza rogatkę zdradziecko siadła mi opona. Zrzuciłem \\'ięc swniri iasną. ~kutect
nie wiezi:-r:i ·' ' r·h murvnarchl~r
kc. gorącą, niczym
sukmana 1 KI "'<'t" •1 r 1wisty s;ipohl!lankę
rząclową
mochód
siebie samego i niczemu riie
winną żonę. wziąłem się w shnecznym skwarze za zmianę lipl~·
błoconego koła. A obok
nien.ilśniąc
nęły po szosie.
gann:vm oolerl!nldem, cZ>W'le
„Ziłv" i monumentalne .. Cza iki" - jeszcze nie ooatrzon:1
soiesqr.
nowinka tych laf. tam. dokąd i
rzecz jasna
tn'l'e hyło pilno.
Wreszcie koło tkwi na sW.)im
miejscu, bai;ażnik zamkni~tv,
IV
ręce w pośpiechu \\'ytarte
ru szamv1 Wycisl;a~rierke z mojego nie umytego
łem
'''-;zv<;tko, co mógł ·z siebie rl'.lć,
nie nazhyt uważnie przyi?ląda
drogowym,
znakom
łcm <;ię
w~·5kakiwałem na lewą stronę,
trzvmając w pogotowiu zaproszenie na glansowanym papierze. Je żeli milicja mnie zaf:- ···-

że

mogę go więc łatwo
pańsku zrugać„.

a sze19śliwej wyspie komunizmu
'WłiODZIMllmZ

(1)

TJ!F.JN'DRIAKOW

kazaną linię.

nos
patrzcie, nie do teściowej w gościnę spieszę, nie należy m'lie
gorliganić, lecz chwalić za
obstawiona
,,·ość. Szosa była
przez milicję, niemalże co kiaie
lometr stały stanowiska,
widocznie jawna arogancja, z
jaką naruszałem przepisy, pozposię
·walała im domyślać
siadania trzymanego w pogotowiu glansowanego papierka,
dlatego też odprowapzały mnie
jedynie karcące' spojrzenia. Dopiero wówczas, kiedy wykonałem coś całkiem niedopuszczalnego - przed szlabanem kolejowym ominąłem lewą stroną
czarne limuzyny i bezceremonialnie stanąłem bok w bok z
podszedł do mnie
„Czajką" przedstawiciel milicji ~ pag:Jnami podpułkownika 1 oeł
nym smutku karcącym spojrzeniem. Nie poprosił nawet o
prawo jazdy, nawet nie zapynawet
pędzę,
tał dokąd tak
niestety,
glansowany bilecik,
nie zdał się na nic. Podpułko
wnik powiedział jedynie z wyrzutem:
- Tak nie wolno. Może pan
Niedokolizję.
spowodować
brze.
I uzyskał odzew w lepslej
części mojej duszy, zmuszaj~c
mnie do szczerego wstydu Nadal gnałem mojego nie umytego, ale starałem się poskromić
ma od razu

pod
dokument:

wsunę

zuchwałość

Nieoczekiwanie stwierdziłem,
puże szosa wokół rńnie jest
sta, a z przodu telepie się jedynie rozklekotana ciężarówka.
Ani czarnych limuzyn, ani te.:
dumnych „Czajek" ze zlocon,·Zrozumiałem. Że
mi ogonami
w nadgoriiwo~ci mim~łem cłl rc-
niony zakazem zakręt, ws'.-<:;rno:ny na odwrotnej stronie zaproszenia. Musiałem zawrócić ...
standardoNa poboczu
wa cegła, wzbraniająca wj'.lzdu bez zezwolenia, nitka asfaltu, biegnąca poprzez pole
ku rozrośniętej iglastej kępie
Nasz „Moskwicz" znalazł się
oczew kolejce samochodów
kujących przed czte1'.ome;rowym nieprzeniknionym płoter:1,
standardo,vq
wymalowanym
wojskową zielenią.

Zuchowaci żołnierze z błęki
tnymi ,.,tokami 1 naszywkam•
przyjęli u<!;m1echem pojawienie
i
Ziłach"
się po lś'1iąeych
„Czajkach" mojego nie umytego Przez opuszczoną szybę usłyszałem

bystrą

uwagę

na

stronie:
- Patrz, prywaciarz przy;echał!

. Okazałem przygotowane zaproszenie. w odpowiedzi zasalutowano z przesadną uprzejmością. Wjechałem pod osłrmę
sosnowego lasu. rozglądając się
ze zdziwieniem w poszukiwaniu miejsca, w którym można
by przycupnąć. Wąziutka asfalto"':'.a ścieżka na szerokość jęd
nee:o samochodu przywiodła do
asfaltowego skrawka. W n11sz:vm kierunku ruszył młody
człowiek.

Wysoki, barczysty, o
nych ruchach nie szedł,

płyn

lecz

po ziemi. Ciemny garnitur, przylegający do szerokiej piersi i wąskiej talii "tylko na zgięciach łokci skupiał
się w niewielkie, prawie melodyjne fałdki. Głowa jeszcze
bardziej kędzierzawa niż u Puszkina i Wasilija :lacharczcriki, twarz o prawidłowych rymęstwem,
naznaczona
sach.
zdolna wyrażać jedynie szczerą życzliwość. Swą silną dłoń w
odpornym na zgniecenia ręka
wie z wysuwającym się '.lśle
mankietu
piającym paskiem
położył bez drgnienia na klamce dawno nie mytych drzwi, otworzył je z rozmachem i zagrzmiał w kierunku mojej żo
ny:
- Dzień dobry. Serdecznie
witamy. Prosimy·.
ryI żona, zmieszana jego
dwornousłużną
cerskością,
ścią, wydostała się z ni~ umytego „Moskwicza" na święty asfalt Witający silnle trzasnął
drzwiami i niedbale machnął
ręką w moją stronę:
- A ty jedź! Jedź dalej!
No i masz tobie!. ..
Nawiasem mówiąc, moja os0ba zawsze. nie wiedzieć czemu, wywołuje niedowierzan'e
wśród odźwiernych i kelnerów.
Odiwierni starają s;ę nie wpukelnerzy
ścić mnie za pról!,
zaś z góry uprzedzają. że -p;wo w ich lokalu kosztuje dr,1żei niż w kiosku naprzeciw.
Jednakże nieporozumienie od
razu zostało wyjaśnione, witai<Jcv rozoływał się w poczuciu winy, niemniej kategorycznie polecił jechać dalej. 7.ona, <'opiera co stąpająca oo
ziemi obiecanej, znów wsiadta
clo s:imochodu i ru~zyl!§my W<\s''l cl;·óżk7 w glqb lasu.
Las skończył się nieoczekiwanie. Wyjechaliśmy poza :1ramę, mijając wojskowych z mcbiesk'.m1 naszyw!rnmi i znalepod osleźliśmy się w polu
P,iająco niebieskim niebem, w
oKrutnym skwarze. Po obydwu
stronach drogi, na poboczach,
gęsto stały samochody. Zrozusunął

miałem,

że

przekroczyłem

i;ra-

i;icę, za którą panuje duch goscmnośc1 i życzEwości 1 ponownie dost~łem się w miejsce,
podległe wilczym prawom, gdzie
trzeba szarpać:, nie tracąc oka-

zji

„Czajki", „Czaj„Ziły"
połyskują„Ziły"
i
ki"
ulakierem,
czarnym
ce
mytymi szybami płonące wypolerowauym niklem Ubok "ażdego samochodu rozwalał ~ie:
na słońcu szofer. Wszyscy oni,
jak i ich samochody, wygląda
standardowo
li jednakowo tłuści. czerwoni od gorąca, leniwi. Nawet z dala od nich
pajaką
czułem pogardę, z
trzyli na dziwnego typa, który
przeniknął do tego olśniewają
cego towarzystwa na zjeżdż0nym i do· nieprzyzwoitości nie'
chlujnym „moskwiczyku".
Przybity ich dostojną pogardą, wciąż jechałem i jechałem,
w roztargnieniu i
spoglądając
bez jakiejkolwiek nadziei, czy
nie otworzy się w lśniących
którą
w
rzędach szczelina,

mógłbym się wcisnąć. Ale ni<!,
nie otworzyła się. Przejechaosią
łem już dobry kilometr,
gając koniec zwartych samochodowych szeregów, ale czyste
prz< ,:e
pole nie odkryło się
rmą. Wtedy zawróciłem i µ·1stawiłem mojego nie umytego
w miejscu, na które zasługiwał
- na głębokich tyłach wspaniałego obozowiska.
Zamknąłem samochód i wymieniliśmy z żoną spojrzenia:
- Idziemy?
- Idżiemy.
I poszliśmy paleni przez
słońce, mijając powtórnie bły
odprowadlalli
szczące szeregi,
spojrzeniami
wzgardliwymi
wielmoźnych szoferaków. Słońce,
piekące z wściekłą siłą, spojrzerua, jasny garnitur, w którym można by i zimą spacerozpalały
palta,
rować bez
mnie z każdym krokiem coraz bardziej. Najpierw po cichu, pófaiej coraz głośniej,
na
kipiałem, klnąc wszystko
bezjasny dzień,
świecie chmurne niebo, sytych joło
pów na poboczu, pomysł spotdiakania w miejscu, gdzie
Pot ście
beł mówi dobranoc.
kał po plecach pod jasną marynarką i chciało się pić„.
Droga przed nami przecinała
niewielki parów, a za mostem
o lekkich poręczach majaczyła
już brama w zielonym płocie i
żołnierz, stojący obok niej. Jesię
szcze trochę.„ Ależ chce
pić!

nieoczekiwanie,
Zupełnie
wprost spod mostku wyskoczył
niczym wańka-wstańka człokape:t!wiek w słomkowym
zasty~ł
szu Niedowierzająco
w Postawie zasadniczej i S!JYtał tenorkiem:
- Państwo dokąd?
zdzi- .Tak to - dokąd?
ki- Tutaj!
wiłem sie.
wnałem na bramę.
Wyjaśnienie niezbyt wyczerpujące, ale na wiecei nie było
mnie już stać. Jednakże:„
- Prosze! - słomkowy kapelusz w stanie gotowości
skrył się pod most.
Do bramy pozostało mmeJ
wic:cej l'.)iętnaście kroków, kied.v na'!le odczułem chłód r.od
swoi'> "::>"rzaną m;irynarką.
- Słuchaj, a zaproszenie?„.
Zaproszenie zostało w samochodzie przy wywietrzniku.
Wojskowi zasalutowali, wysłuchali mnie ze wsoółczuciem
i poruszyli oficerskimi pagonami:
- Nie możemy.
. - Zrozumcie, że tylko idi0ta będzie pchał się tutaj bez
zaproszenia. Mam je - wierzcie mi. Jeśli przyjdzie nam tupać tam i z powrotem w tym
zdechniemy.
skwar;~ - Wierzymy. Współczujemy,
Ale nie możemy.
Widziałem , że mi wierzą
doskonale ich rozumiałem
zawpuścić mnie, dopóki nie
macham przed nimi świstki~m
na glansowanym papierze, oznacza popełnić przestępstwo
najcięższe z możliwych, oznacza potwierdzić bezuźyteczność
i bezsensowność swojego i-

stnienia. Stałem więc przed
z~o
mundurowymi żałosme
niony, spocony, zamęczony i
rozważałem, czy nie plunąć na
cały ten pomysł, nie uskut"czstr"·1nić rajdu pod palącym
cem i nie skierować swoi<"• 1
nie umytego nosem prosto· clo
domu ... Trzeba przyznac.:. mu.1durowi byli równi· chłopcy
'
współczuli.
Wtem jeden z nich spojrzrł
w bok, machnął ręką i zawnłał władczo:
- Podejdź

tutaj!
przed nami stara
„Pobieda'', chyba jeszcze dz'.wniż
niejsza w tym miejscu
mój „Moskwicz'', także dawn'.l
nie myta, pokryta kurzem. Z~l
ponuro
siedział
kierownicą
wielkonosy człowiek o jawnie
Stanęła

źydowskim

wyglądzie.

- Zabierzesz tych towarzyszy, podwieziesz do samochodu
i przywieziesz z powrotem.
Jasne?!
- Kardan mi nawala ...
- Powiedziałem: zawieziesz
towarzyszy tam i z powrotem!
Jasne?! Wsiadajcie, proszę.
wdzi~czności,ą
Przepełnieni
wsiedliśmy do dusznej, zakurzonej, cuchnącej czymś kw:.iśnym „Pobiedy". Ledwo ruszvzacz;:ł
liśmy z miejsca nosaty

gderliwie skarżyć:
- Kardan mi nawala...
jednej zawieszce je?.dż:::~.
garażu się nie dowlokę ...
się

Słuchaliśmy,

milcząc

Na

Do

w po-

czuciu winy, ale jednak jec!1~
ustawionych w
liśmy, obok
szereo;i paradnych samochodów,
obok leniwie spoczywającyc 1 1
szoferów. Zaoroszenie soar:Ho
z wywietrzni 1ca i, zanim je
.Poheda" z ,„J;·1norln'osłem.
tym kierowcą znikła bez śh:l 1.
spalani przr~z
I znów mY,
obok... Ależ
słolice. a obo'<:,
chce się pić! Zaproszeniem rir6czerep.
h11ję chronić na11;rzany
Nie klnę już nikogo, nie awani
t11rn~f> się, kipie wewnatrz
obawiam się wybuchu. W knócu pl:oczące się no<!i rlonos<ą
nas do m0stku z poręczami -teraz już blisko!
Spod mostku rzeźwiutko wyskakuje człowiek w słomko
wym kapeluszu - taki mą::iry
T"on''f: Płowy, na życzenie gotowy!
- Państwo dokąd?
Szlag mnie trafił:
- No co, nie widzisz? Drl"'i
raz już przechodzimy! I za co
ci nieniądze płacą?!
R'lmiona Konika Płowe~o opadłv. opuścił ręce. pomarszczona twarz wydłużyła się z niepokojem.
- Ale dlaczego się obra7.acie? - wyśpiewał cienkim tenorkiem z żałosną bezbronnoPrzecież ja jestem w
ścią: pracy.
I dał nura pod most.
Po raz drugi dzisiaj poczułem wyrzuty sumienia: no ho,
czy on jest w rzeczy samej winien, że musi zarabiać na
dziwną
chleb, pełniąc taką
pod mostem? A posłużbę za tym jestem tu gościem u
do_stojnych gospodarzy, ja

CDGŁOSY

błogo

sławiony cień Szum
wych gałęzi nad głową

szpilkoi chlcd ne, żywiczne, łagodnie mus'.<aiącc powietrze, innv świat.
Chce mi się pić, umieram l
pragnierua ...
Zaledwie wypowieclzia!em w
nimvśli te słowa, od razu,
czym za dotknięciem cznrodziejskicj różdżki, zjawił ,,:;ę
przede mną strumyk, szemrqcy pośród drzew, :: w ;,irr
~p,>d
stół,
tonący nóżkami którego wyglądały szyjki h· itelek: borżomu, essentuki. citro
- do wyboru Nad stołem pochyla się dorodna. rumiana i
uśmiechnięta dziewoja w sztywno wykrochmalonym kokoszniku i nalewa wodę, pobrzę
kując cienkim pokrytym mgł~
slkłem, za którym miotają się
bąbelki.

Rzuciłem się w tym kierunku, stając za plecami jeszcz~
jednego spragnionego, gotowy,
z dobrze znaną walecznością,
co wpychają
wykopsać tych,
baśniowa
się bez kolejki. Ale
panna już wyciąga do n)nie t
uśmiecha
napełniony kielich i
się przepięknie.

Zimna
świeżością

woda, przesiąknięta
krynicznego strumie-

nia.
-

O,

dzi~kujęl...

Poproszę

jeszcze, jeśli można„.
- Proszę.
Nowy, pokryty mgłą, kielich,
nowy uśmiech.
- Dziękuję ...
- Życzy pan sobie jeszcze?
- Dziękuję, wystarczy.
droSięgam do kieszeni po
bne Spoi;lądają na mnie z
wyropełn:vm pobłażania, ale
zumia!ym uśmiechem - oto i
prostaczek
Wtedy pojąłem, gdzie się znalazłem Jakie tam drobne! Tubj wszystko jest bezpłatne żvwic>:ne powietrze. orzeźwiaj11ca wilgoć, dobroć rumianej
dziewoi w kokoszniku i szemranie strumienia.

2.
dzieciństwie,
głębokim
W
jeszcze w wieku przedszkolnym
,usłyszeliśmy frazę: „Komunizm
na horyzoncie!" Horyzont,,jak
wiadomo, to linia, która przebiega w naszej wyobraźni, ale
nie w rzeczywistości. To linia,
która niezmiennie się, oddala,
Zdą
jeśli się do niej zbliża.ć.
a on
żaliśmy do komunizmu,
oddalał się za horyzont. A czym
komuwłaściwie jest ten
nizm? J.ak powinien wyglądać?
Zawsze żyliśmy biednie źle odżywieni, brzydko ubrani.
Kolejki w sklepach i komunalne wielorodzinne, duszne do utraty tchu, mieszkania stanowiły normę naszego bytu I dlatego upragniony komunizm był
niczym tłusty kąsek, ktćrym z
nawiązką

wszystkich -

obdzielić

jedz, ja

można
już nie

chcę!

Karol Marks wyśmiewał takie konsumpcyjne rozumowanie, nazywając je komunizm~m
łyż;ki. Rzucił światu frazę: „Od
kazdego ~edług zdolności, każdemu według potrzeb". Brzmi
podejrzu1ie błogo i mgliście. I
nie ma nikogo, kto potrafiłby
ko·
rozsądniej wskazać sedno
muniznT.1. Następcy ograniczali się tylko do .zapewnień o jego rychłym l\adejściu: „Na horyzoncie!"
Czy wypada się dziwić, że
niedoświadczona

większość

o-

cenia komunizm na podstawie
znamion zewnętrznych, jawnie
jeżeli
dostrzegalnych oznak:
nie
pieniądze są w użytku ma go, wymarzonego komunizmu, a gdy będą po trzykroć
je.go
przeklęte i zapomniane triumf stanie się faktem. Nie
zażądano ode mnie zapłaty za
wodę mineralną, nie pobiorą jej
i za uroczysty obiad, który
czeka mnie bez wątpienia. Sakiewka w mojej kieszeni - to
•r dniu dzisiejszym zupełnie
zbędna rzecz.

0

10

Ale dalszych refleksji snuć
nie ma kiedy, zbliżyliśmy
bowiem do otwartej bramy Zamachałem czarodziejskim
osezamie,
p:.ipierkiem
twórz się! - salutują ml z
szacunkiem i przekraczamy zajuż
się

Od razu ogarnia nas
rozbrajający

po

pan,

C.D ...

Przekład:
MAŁGORZATA

URBA~SKA

Rys. J;;i:z:s: S:yma1iski-Glanc

•
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„Azyl polityczny" - nowa książka Andrzeja Brychta
wiecie co? Minął Nowy Rok, l S'tyczeń, l luty, a Jan Duch Jak nie ma
siódmy
azylu, tak nie mal Idzie
miesiąc, odkąd z Georgią przybyli
do Belgii. Wiele zmian w nich, choć
na zewnątrz nic się nie zmieniło.
Czekaj~ na azyl, coraz mniej wierząc, że kiedykolwiek zostanie im przyznany. Istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli posiedzą tu dłużej, i
~~em zost~ną_ odesłani do Polski, k!rajowa pollc3a zacznie reb cisnąć jak ostatnią cytrynę z
rynk~: co robili przez tyle czasu za granką
za jakie pieniądze żyli, jakie cyrografy podpi~
sali, komu przyrzekli współpracę? Rany boskie!
Na samą myśl o tym bałaganie Jan Duch dostaje drgawek. Tu jedni go jebali tam drudzy
Niech to
przyjemność.
tylko czekają na tę
wszystko cholera weźmie!
Pracował jakJ.ś czas w fabryce Leylanda pod
spawacza. W
Brukselą, wytrenował się na
mu tom
tym czasie Jerzy Giedroyć odrzucił
opowiadań, powieść i wiersze.

I

- „Nie ma pan do mnie szczęścia, jako do
pisał mu stary książę pan tłu
wydawcy" -

macząc swoje decyzje odmowne jakimiś °bliżej
nieokreślonymi względami.
Ja miałem · więcej szczęścia.

Wydrukował mi
„Żywi", na sto
kilka wierszy i opowiadanie
stron, któremu w 1965 roku Jerzy Putrament
wróżył zwolnienie z cenzury. Gucio Herling list, chwalący
ładny
Grudziński przysłał mi
„żywych". Był to komplement, ponieważ facet
jest klinicznie czystym stylistą. Taki parnasista, a spodobały mu się moje brudy języ'kowe,
prza~na mowa więzienna! Thank you, Gustaw,
graz1e, danke und merci - ale co mi z tego?
Ile takich opowiadań mogę w życiu napisać?
Jeszcze pięć, dziesięć? W całym życiu? A jeść
chłopcy, którzy
trzeba codziennie. Są jednak
tej potrzeby nie rozumieją.
Na przykład poeta Marlin. Nie tylko poeta,
„Kultury" oraz
ale i krytyk, jeden z filarów
OpoParyżu.
w
"Instytutu Literackiego"
Znamy działalność
wiedział mi o nim Duch.
Marlina, jego wypowiedzi polityczne, jego nieprzejednaną wobec totalizmu postawę humanisty. Marlin, wspaniały człowiek.
Ale oto na drugi dzień po przyjęciu u pani
Du<:h
Karmańskiej przyszedł do mnie Janek
.
i poiwiada:
- Stary. Fascynująca sprawa. Wiesz coś o
losach. Marlina, o jego życiu prywatnym?

w
- Zupełnie nic. Tyle tylko, że mieszka
' pałacu na wyspie Capri, a może na Sardynii.
- Nigdy się nie zastanawiałeś, w jaki spo1ób stal się wlaścicielem palacu na Capri?

larów, c pamtętaJ, Ż• byZ to rok
wo;ny.
- Ile to warte dzisiaj?

zakończenia

wzmacnia pozycję bia!ych
- Upływ czasu
kruków. Podobno pięć milionów dolarów. Ale
oprócz biblioteki arystokrata miał córkę, która
mogłaby wystąpić w konkursie na miss świa
ta brzydoty. Jakieś pokurcze, przypominające
czarownicę z „Królewny śnieżki" Disneya. Corneri pożenił młodych, może raczej młodego, bo
panna miała już po czterdziestce, i w ten sposób zapewnił sobie legalizację stosunku z Marlinem. Kochali się przez kilka lat w trójkącie,
wprowadził
podczas tych lat wielki człowiek
Marlina skutecznie w swój świat: wydawnickonferencje międzynarodowe,
twa, redakcje,
sympozjony... wszystko to stanęło przed Marlinem otworem, i trzeba przyznać, że umiał wyrekorzystać szansę. Dziś ;est w komttetach.
dakcyjnych kilku nadętych miesięczników europejskich, konsultantem wydawnictw, filarem
wszystkim
paryskie; „Kultury". Ale przede
jest człowiekiem wolnym i niezależnym. CorDzieci
neri zmarł, potem zmarła jego córka.
nie bylo. Marlin jest panem na wł.ościach, panem calą gębą, z wysokości nadmorskiej skały,
na której stoi pałac, ocenia swiat. Nocą, kiedy
znika blask fai, Marlin wychodzi na taras, rozumiesz, czy może być wspanialsza sytuacja:
skala, on, kosmos... Cóż mu tam świat z jego
małymi troskami! I pisze nocami. Na przykład
opierdolił w jednym z esejów Tomasza Manna,
i to ostro. Czuje się wyższy, mądrzejszy. Wiesz,
kiedy człowiek czuje się wyższy i mądrzejszy?
Kiedy mu nic nie zagraża. Przyna;mnie; teoretycznie. Owoż także opierdolił Ilię Erenburga,
któremu wypomina koniunkturalizm.„
- A czy Erenburg dawał komuś dupy? Stąd
sława?

Znaczy,

-

według

Marlina.

dawał

mózgu,

a

to jeszcze gorzej.
Stary -

-

powiadam -

po co mi to opowie-

działeś? Przecież wystarczy poczytać tego faceta, żeby widzieć naiwność, zakłamanie i strach..

zapewniłem.
Uwierzę Poszliśmy pewnego razu do denty1t11 bylo to doić dawno
zaczął jakby niechętnie -

-

(20)

gdy nie ożeniŁbyś się z tak brzydką dziewczystaremu
dawałbyś zadu
ną dla forsy. I nie
kretynowi.
- No, raczej nie ....- przyz.nałem - bo gdyby
tak miało być, to miałem już wiele szans, które odrzuciłem.
- N o więc, sam widzisz. Każdy sam sobie
wypracowuje swoje miejsce.
miejsce, Jasiu.
- Ale płaci czynsz za to
Marlin płaci cale życie, walcząc z totalitaryzmem perfumowanymi stawami i zdaniami na
fiszbinkach, wszystko po to, żeby zatrzeć, zadrogę,

ciemnić

którą

doszedł

do

niezależności

i spokoju. Rozumiesz, Łagry nie sŁużyły kultywacji i przedłużaniu życia, ale też przedłuża
niu życia me stuzy to, że chwp rucha chłopa.
Obic sytuacje zaprzeczają instynktowi zycia, i
obie są samobójcze w konsekwencji. Marlin da~iadając starca, gniotqc go i sapiqc nad nim
oraz s1dada3ąc nasienie w jego hemoroiddlnej
tak samo mocńo,
cdbytnicy zaprzeczał zyciu
ja." straznik łagrowy, tłukącv pałką więźnia do
imentu. Widzisz to?

Duch śmiał się głośno, pewnie wyobraził sobie stosunek Marlina z Cornerlm, przerywany
O nieludzkich
szalenie inteligentną rozmową.
czasach i prawach człowieka ...
;- Posłuchaj, Jasiu - powiedziałem mu jeszcze. - Ten człowiek jest pótproduktem. On
zna życie, świat i siebie z drugiej Lub trzeciej
caly jego
1 ęki. On czyta, rozumiesz, to jest
kontakt ze światem. Owszem, łagry ... To było
Jakby kurę skotłował pędzący sajak sen.
mochód, a ona wstaje, otrząsa się i mówi: diabeł nie kogut. .. Janek, ten pedzio jest dzieckiem, któremu udało się wyskoczyć z p~onącego
I
ale bez poparzeń.
domu, z przerażeniem,
wiesz, kiedy by staną! przed tobą, albo przede
mną... On wie, że każdy z nas przejrzałby go
Stałby
na wylot, nie mógłby niczego ukryć .
przed nami nagi, biedny, przestraszony. Stary
taki stwór boi się sily, boi się męskości. bot
mu oddala
się odwagi. Myśli, że tchórzostwo
śmierć. Na Erenburga nakrzyczy, na Manna ...
Ale gdyby ktoś wsad:zil mu nóż do ręki i po-

Aby do

Wiem, że nie można brać poważnie
wszystkiego, co ci ludzie opowiadają ...
- Mnie powiedzieli o Miioszu, że szpieg sowiecki.
- Bardzo piękne! - cieszy się Dm:h. - Mnie
powiedzieli to samo, z pełnym przekonaniem,
n:i seTio. Ale to byli starzy dzialacze, sfrustrowani, zgnojeni przez życie. Natomiast h.istorię
Marlina opowiedział mi ktoś, kto go zna osobiście i kto nie ma powodu, żeby mu czegokolwiek zazdrościć, czy się mścić za własny
Marlin miał dwabrak sukcesu. Posłuchaj.
dzieścia lat, kiedy jako lewicujący młody poeta polski, pochodzenia żydowskiego, znalazł się
w Związku Radzieckim. Spotkało go to, co byto
udziałem tysięcy jego pobratymców: wsadzili
go do kicia, a potem do łagru. Odpękał w sum i e dwa lata, nikomu nie życzę takich dwóch
lat - Janek przypauwwał, żeby mi lepiej do
przyjęciu.

-

-

wiedziałem.

..-:,

działem.

między
- Stary hrabia miał kitka domów,
innymi ten pałac na Capri. W nim znajdowała się biblioteka, oceniona na wiele tysięcv do-
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Wsiada!iśmy i jechaliśmy.
Ale co się z nią stało, kretynie!

Więc się podpierał?

Nieustannie. Właściwie każda rozmowa to

siebie. Wzięliśmy się oboje z Georgią za niego,
lepiej, i tu aaczęły się kłopoty. Po.
jeden ze swoich samochodów, n.owe.
go Peugeota 504, biały, brązowa skóra w środ.
ku, i jeździliśmy z Georgią do Paryża, do Am.
sterdamu, do Luxemburga ...
- Mówiła mi, że ma kogoś, kto pochodzi z
to
Luxemburga, jakiś .~siążę, czy coś. Może
byla fantazja.
- Nie, bracie. W tym sęk. Ona miała tego
faceta. I ma go nadal. Gość szaleje za niq. Jest
bogaty, jak krezus. To Porschem pod;edzie, to
Ferrari, to znów Lamborghini Miura, cala staj.
nia tych puszek na szpulkach. A Felix też
zakoch.any. Więc tak: ono. bierze wóz od Fe.
lixa, daje mnie i ja wypierdalam na parę dni,
to tu, to tam, raz nawet, jak nie mia.iem już
co robić, to znienacka odwiedziłem Giedroycia,
i dostałem sztukę mięsa na obiad, twardą jak
pas!;k klinowy, a tymczasem Georgia śmiga ze
swoim Luxemburczykiem w inne rejony Euro.
py. Potem wysyła kartki z podróży i załącza
bo
Muszę się kryć,
pozdrowienia ode mnie.
jakby mnie zobaczyi tłukącego sfę po Brukseli samotnie ... No i w końcu rozbiłem mu ten
nie
samochód, i musiałem go zakitrać, żeby
trzech dniach
zobaczył na ulicy wraka, po
wróciła, pojech.ała do niego wrakiem i powie·
powodu
dziala, że to je; wina. Byl z tego
szczęśliwy. Dal jej natychmiast drugi wóz.
- Po co ona go robi w konia, mając innego?
- Trzyma go w odwodzie. A nuż z tamtym
nic nie wyjdzie, to wtedy zawsze Feli:c może
1'ozejść się z żoną i Georgia wejdzie w dobry
układ. Nie ;est to, co prawda., extra klasa, ale
zawsze lepszy rydz niż nic.
- A ty jej pomagasz w niecnym dziele alfonsiaku, Marlinie ...
- Tak. Mam jedną słabość: strasznie lułiię
powiedział
jeździć ·samochodem po Europie poczuł się
życzał jej

łagrach.

;.~

No i co?

przei
było umacnianie tożsamości. On. istniał
3akieś symbole, przez jakichś ludzi, o których.
nie miał pojęoia, poza dźwtęidem ich. nazwisk,
taki byl pusty w środku, tak mato wart dla

groza bytowania Marlina w

poZnam jego książkę o tym, Jasiu
- I uważam, że jest słaba. Tam
bylo gorzej niż on to przedstayiia. Jego włas
ne działanie było gorsze.
- Tego nie możesz mu zarzucić, bo nie pe
trafisz udowodnić - powiedział Duch.
- Lepiej znam życie i ludzi, niż Marlin
lepie;
i znam Marlinów
po.wiedziałem nzz on przypuszcza.
-:- Otóż kiedy wyszedł z lagru, wstąpił do
wo3ska. Z Andersem przeszedł kampanię aż do
Włoch i tam został zdemobilizowany. Wojsko
to nie lagier, ale też nie bal. Marlin powie'
dział sobie wtedy...
- Powiedział sobie wtedy - przerwałem powiedział sobie: nigdy więcej! I zaczqł swojq
pr11watną grę ze światem.„ o własne życie.
- Właśnie to chciałem powiedzieć - rzekł
Duch. - A najlepsza szansa na wygraną ze
światem pojawia się wtedy kiedy zaczynamy
mieć do świata stosunek p~zytywny, do świa
ta tak zwanych wartości, cokolwiek by w danej epoce znaczyły ...
w
zostać wilkiem
- Czy Marlin mógłby
wilczym świecie?
- Oczywiście; ale nikt mu posady witka nie
lagru
zaproponował. Pomyśl, gdyby zamiast
wsadzono go na uniwersytet i otwarto wszystkie drzwi do władzy nad umysłami, mielibyś
my jeszcze jednego Schaffa.
- Albo Jerzego Urbana.
- Co za różnica - powiedział Duch. - Ale,
gdyby ciocia miała wąsy... to by był Stalin.
Słuchaj dale;. Marlin we Włoszech, w powojennym rozgardiaszu, zagubiony. Przypadkowo
poznaje słynnego pisarza, nazwiskiem Corneri.
Ten pisarz, bracie, to wielki artysta, bogacz i
pederasta. Marlin zostaje sekretarzem tego faceta.
- Dupcia w robocie.
- A co? - wzruszył ramionami Duch. Lepiej dawać stolcówy eleganckiemu panu, niż
blatnym w lagrze, żeby bronili przed okrutnybywa tak, że to
mi urkami. Zresztą zwykle
młodziak kiszkuje.
- Marlin nie zaaprobowałby twojego języ
ka.
- Pewnie. Ucieka w czystość, to reakcja na
tamto, co przeźyl podczas dwóch. lat w terrorze.
powie- Prawidłowość psych.alogiczna -

-

w
dziewczyna
- To byla moja ostatnia
Polsce. Może się jeszcze spotkamy, a może nie.
Wiedział.a, że odch.odzę na zawsze. Zostawiłem
u niej w domu maszynkę i pędzel do golenia,
71owiedziatem: kochanie, mężczyzna, który zoAle wiestawia te przybory, zawsze wraca„.
działa, że to nieprawda. Już ;eden zostawi!
takie rzeczy i wyjechał do Szwecji. Miala doświadczente. Mów o Georgii.
- Nu więc Georgia z tym Felixem. Ale tancerka z Mazowsza była problemem. Bo wiesz
ona dała nogę, za jego namową pewnie, mu~
siała przecież mieć jakieś gwarancje, no i oienit się z nią, zaraz urodzila dziecko, i o, tej
pory tylko leżała na szezlongu, zadzierała osa, rzadko dawała mu wł.ożyć, gl;ównie przebywała w tym szwajcarskim chalecie. Jak Felix
poznał troch.ę lepiej Georgię, po kilku spot.~a
niach, to się w niej zakoch.ał ita zabój. Zreszatą był tak ponuro osamotniony, że i mnie
praszał na obiady, na kolacje, do lokali •.ocnych. Wielki patriota, z tych., co to uważają,
że Conrad byl stuprocentowym Polakiem, tyLko dfo kaprysu pisał w innym języku.
- I ({opernik PoLak, i Chopin Polak... I ja,
panocku.
- Dokładnie. l Stosh też, znaczy, Staosz.

W.:ruszyłem ramionami. Mnie to nie i·ntereFacet pisze
suje. Jakieś Capri, jakiś pałac.
nieźle, chociaż dla mnie nudno, ale głowa w
porządku. Znaczy, z nosem.
na
- Pewien gość opowiedzial mi o nim

głowy weszła cała

nie wspominałem et o tym. Dentysta, na.zwis~
po·
kiem Felix, byl z pochodzenia Polakiem
chodził ze Sląska. Bardzo sympatyczny' star.
szawy gość, no, może po pięćdziesiątce. 'wy10.
ki, w miarę przystojny, ale taki raczej uczci.
wek z wyglądu. Początkowo, kiedy dlubał jeJ
że to po prostu
w zębach, Georgia myślala,
dentysta, wyrobnik, jakich wielu. Ale wkrótce
okazało się, że gość ;est właścicielem tej kliniki, ale nie tylko, jeszcze miał dwie kliniki
eksklw:yw:
w _tvm. ;edną dla bogaczy w
ne.1 .dzielnicy. Byl też posiadaczem wspanialej
willi, a także ch.aletu w Szwajcarii kol.o Ve.
11ey, czy coś, piękny chalet, widział~ zdjęcia
na filmie. No:
szczyty, jak
a dokoła biale
zaczęła" by~
oczywiście, Ge(>q'gia natychmiast
sympatyczna dla Felixa, i natychmiast zaczęła
slynn11 poeta że
ogrywać moją kartę, że mąż
pi~ał! wydawal. i żył jak artysta, a ona, o~zy.
wiście, znakomita malarka, chwilowo w klopa.
tach. To szalenie podziałało no. Felixa, kt61y z
wyższe
r:at-i:ry był uczulony pozytywnie na
zycie, artyści mu imponowaii. Byle nie tancer•
~i, bracie, bo się n,adzial na jed·ną -takq. Przv3echalo Mazowsze do Belgii, i iak to ztot1kZe
nura. Feli:c pozn11i
bywa, ktoś zawsze daje
tancerkę, przespał się z niq, był wtedy wdow.
Tyl•
cem, samotny, bez dzieci. Tytan pracv.
forsy, a spalał się w pracy, po szesnaście go.
dzin na dobę. Nie mógł inaczej. Stara śląska
szkoła, rozumiesz. Otóż jak tancerko. zobaczyła
jego willę, jęgo p·i eprzone kliniki, jego samochody, jego konto w banku, człowieku! Dala
mn tak, że się żadna belgijska krowa równa~
nie może... Zresztą, wiesz, jakie ciało ma taka
tancerka ...
potwierdziłem z uznaniem. - Wiem Raz żyłem pól roku z jedną z Mazowsza wtal.
nie, potem poszła w nocne lokale w Niemczech
i w Szwajcarii, potem opisała swo:ie przygod11
w „Przekroju'', to byla znakomita dztewczyn11.
A później kochałem się w balerinie z Teatru
podnosząc
Wielkiego, zatrzymywała taksówki
nogę w bok na wysokość głowy. Nie bylo tak·
siarza, żeby nie stanął.

to

jest
psychologiczny transwestyta:
nie jest, a ;est.
- Jest, jaki jest. Nie takie zakłamanie na
tych słowach się opiera.
- Brzmiały inaczej: jam ;est, który jest.
nieszczerze:
- Otóż to. Ale powiada sam,

wiedział:

„uważam za upiorny nonsens naszych czasów
uczynków,
próby sądzenia człowieka według
jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich".
Takie pęknięte żetony: „nasze czasy", „warunki
nielud~kie". Kiedy zaczęły się nasze czasy? Czy
są nasze w ogóle? I kiedy zaczynają się niesię kończą? Ciepło w dupę
ludzkie, a kiedy

Marlinie - O tym jednym
Duch. - Są ich tysiące, chłopie ...
- Są i nie są - ·powiedziałem. -

Przecież
czymś, czym

Marlinowi: ludzkie czasy. A jak mróz ...
- Wszystkie czasy to nie nasze czasy, każde
warunki, w których znajdują się ludzie, są waMarlin
poiwiedziałem runkami ludzkimi za malo dostał w dupę w tym łagrze. Chciał
rewoluc]i, to ją miał. O co chodzi?
kto
- Ale się przestraszył, jak mało
A opowiedziałem ci to dlapowiediział Duch. tego, że od tego człowieka zależy mo;o. i twoja kariera literacka na emigracji, a kto wie,
może i azyl. Facio ma niebywale . rozgałęzienia.
powie- On nam nie zaszkodzi, Janek działem z przekonaniem. - On się za. bardzo
boi. Ten człowiek jest po prostu esenc3ą strachu. Z tego zrobił sobie profesję.
- Dzwonił do mnie, kiedy zszedłem ze statku w La Spezii - powiedział Duch. - Propoznalazłem
nował spotkanie ale potem, kiedy
się w Rzymie, ~adzwoniŁ do Zahorskiego, że
musi odwołać. Z J)Owodu jakiegoś nagłego zebrania w redakcji wloskiego miesięcznika.
- Nie zaproponował innego terminu?
- Nie.
- Widzisz Janek byleś w Rzymie przez tyle
czasu. w Polsce wiłdaleś sporo tomików wier szy znali cię ludzie i ten wal też o tobie sły
sam się zjawić w
szai. Mógł któregoś' dnia
twoim nędznym hotelu, zabrać was z Georgią
na kolacjP,, da.ć trochę lirów, coś do poczlłta
nia ... Ja bym tak zrobil. Gdybym był r.a 3ego

miejscu.
-

Nigdy byś nie byl na jego miejscu. Ni-

patrz, tam stoi Statin, 3est sam, nikt
nie zobaczy, podejdź i zabij go, jak myślisz,
zrobiłby to?
- Zemdlałby ze strachu.
- No, więc nasza rozmowa o Marlinie ;est
skończona.

westyci
jeszcze

Duch
-

powiedział

To trans-

umarli
życia: żywi a już umarli,
żywi. Łajno.
zastanowił . się, pokręcił głową.

Łajno,

a

nie lajno, a o azylu nie slych.ać ...

coraz bardziej niepoAnonimów i donosów wpływało
coraz więcej. Jan Duch nie wiedział jak
się przed nimi bronić. Ja też nie wiedzi~łem
K~trubas.. rozpowiadał, że jestem na miesięcz-,
dla
n~J pensJ1 ambasady polskiej, że pracuję
mch. Pewnie, że chciałbym pracować, dla byle
~o~o zresztą. Praca u Dukaci'ka skończyła się
JUZ dawno z powodu zimy, potem pracowałem
przez kilka tygodni w fabryce samochodów
produkującej Morrisy Minory. Też się skończy~
ło. Byłem bez forsy, chodzenie po wilgotnych
zimnych ulicach, pokrytych rozchlapanym śnie~
?i~m nie należało do przyjemności, a na wejscre do kawiarni, czy na piwo nie miałem.
dla
Georgia nie pracowała już w klubie
gentlemanów. Z narzeczonym przebywała w
Szwajcarii. Przyjeżdżała co tydzień, albo co
dziesięć dni, dowiadywać się, jak stoją sprawy.
Nie martwiła się wcale. Była pewna, że azyl
dostanie. Doskona.l e ubrana, pachnąca drogimi,
ekskluzywnymi perfumami, wsiadająea do Citroena Pallas... Machała do nas dłonią w drogiej rękawiczce i już jej nie było.
- Jasiu, powiedz mi, jaka jest je; sytundo.
- pytam pewnego razu, po nieudanej próbie
ściągnięcia Georgii do mojego pokoju.
Duch wzruszył ramionami, spojrzał na mnie
tak, jakby nie chciał mówić z jednego tylko
powodu: że mu nie uwierzę.

S

ytuacja
kojąca.

stawała się

z

niewinny ~ ' "~miechem.
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drugim co do wielkow P-0lsce, liczy sobie
dziewięć teatrów: w tym Pie~ dramatycznych, dwa rnuzvczne ·i dwa
lalkowe. czterna~clc galerii, liczące
Sztuki
się w Europie i\Iuzcum
w naszym
Wspótczesnei, ied,'na
iekraju szkołe fil mowę... N osi
dnak na sobi<> oietno prowincjonalizmu na co łodzianie oburzaia sii:
! obrażala nie m~ac z.należć /!dn.ak ari:mmentów na to że iest
inaczej. Problem iak' każdy jest
l(enel'elnie O<)le11;a chyba
złożof''I".
Łódż jest
ści miastem

FILMt TV9 WIDEO
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jednak nie istnieje, kojarzy się ją
przede wszystkim z należącą już
dyrekcją
dwu.krotną
do historii
Dejmka. nie mówiąc o tych, któ·rym kojarzy się jedynie z Tuwimem, czy „Ziemią obiecaną". Integracja środowiska artystvc..:nego ogranicza sie do sootkań towarzyskich. nie ma mowy o wspólnych
konstruktywnych
dokonaniach.
działaniach wspólnych wystaw ach,
akcjach, a chociażby skandalach.
Dawno. dawno minęły te czasy iak mawiał Witkacy. Teraz teatry

Pragnienie niewielkie
JOANNA OLCZAK
że nie umiemy doceniać
naszych łódzkich o<>własnych mysłów i dokonań. Przytłaczająca
dawno
bliskość Warszawy, która
jeżeli
jnż zatraciła casus stolicy

na tym,

chodzi o dobra kulturalne, wbiia
zaŁódż w kompleks niższości.
miast odwrotnie - poprzeczka nie
jest ustawiona wysoko. Nie chce
mówić o przeskakiwaniu ie.i. ale
może by tak doróvłnać.
ledwo
Kultura nasza w ogóle
dyszy, wYdaje się _jednak. że na·dmóchodzf moment decydujący,
wiąc prosto: Coś musi sie zmienić, albo na dobre, albo na jeszcze
gorsze. Wydaje ·sli:. ·że Łódź zaczvna pulsowa~ szybszvm t'Vtnlern .. w
Piwnicy Teatralnej na Zamenhofa
zobaczyć można artystów ze stoz
licy (a jednak!). Królikiewicz
Miohem nachalnie oferuią swe teStudyinv,
atralne usłu~i . Teatr
miejmv nadzieję, nabiera oddechu.
przed nowym sezonem. Wreszcie. ba! mała rzecz a cieszv
CIK uruchom.U kawiarnię, w kt6-·
re.l co stanowi w Łodzi ewene-ment, bezpiecznie i w przyjemnym
wnętrzu można nanlć się herbatv
Na mapie kultural11ej kraju Ł6dź

•

I

;

na wernisaże
do Muzeum
Sztuki szkolne wycieczki, a o godzinie dwudziestej ulice są wyludnione jak w małym miasteczku.
Nikt nam jednak tego nie na1>rawi.. można by powtórzyć popularne hasło: . ,Jeżeli nie my ..„ Pomijam kwestię czy przecietnemu obywatelowi miasta Lodzi PotrzerJny
jest dostęp do kultury. zostawiam
roztrząsanie tego problemu socjologom. Ludzi trzeba zainteresować
(~miem twierdzić. że ci zainteresowani nie sa ieszcze na wvmarcitt).
zaintrygować. przyciagnać. a orzede
wszystkim poinformować. otóż i
tu pies pogrzebany Honor ratuie
iedvnie .Kaleidoskoo" którv stara się nieść możliwie pełna Lnformację „co. gdzie. kiedv" i chwała
mu za to.
do
Wszvstko to Jest wstępem
refleksji , która
wyrażenia mojej
narodziła się po obei-rzeniu ostatniego wvdania telewizvinego łMz
kiego Magazvn 1 Kulturalnego. Program ten bowiem wywołuje -..ve
mnie nieodmiennie uczucie zażeno
wania. ogladam go wiec regularnie
i zawsze z nadzieją. że zła oassa
świecą pustkami.
znajomi,
przychodzą

bezpoWTotnie i oto dowiem
ciekawego wydarzyło się w
ostatnim miesiącu, że może zaprezentowana zostanie ostatnia -premiera teatralna lub filmowa. nic
z tego jednak. Dowiaduję się w
zamian na jaki kolor Edith Piaf
pomalowane miała paznokcie na
koncercie 5 września, mogę zobaczyć jej ranne pantofle czy inne,
intrygujące
i
równie intymne
przedmioty lub, że folklorystyczny
zespół z Wiśniowej Góry oowrócił
właśnie z tournee po Włoszech. A
lnformacje
w te nader ważne
wpleciona zostaje krótka, pobieżna,
odczytana z „Kalejdoskopu" wiadoNowicki
1'.!lOŚĆ. iź niejaki Paweł
6yrektor Teatru Studyjnego otrzy~
mał nagrodę za ~pobud:i:anie ży
c;i~ kulturalnego w naszym mi·e scie... Toz to na kpinę zakrawa, nie
żebym byla przeciwko rozwijaniu
amatorskiego ruchu kulturalnegc,
ale przecież jakaś hierarchia musi być zachowana. Za każdym razem węsze w tym podstęp, ale do
pierwszego kwietnia daleko, a redaktor zachowuje kamienną twaTZ.
Każdy, kto obejrzy szacowny t.el).
skadinąd Magazyn ma święte l)rawo, -co więce.i iest to zgodne z
logiką. sadzić. że nic się nie dzieje i w ogóle szkoda sobie głowę
zawracać. A przecież te pół godziny ra'l! na miesiąc to naorawde na
program
tyle mało. żeby zrobić
żvwy tętniacy informacjami (upieram się iednak przy tym). pomysłami. rozmowami z twórcami: replastykami,
aktorami,
żyserami,
muzvkami. recenzjami ze spektai koncerkli. filmów wernisażv
tów. Poka7,ującv to. co u nas ciekawe i godne uwa->i. W•rrl-·i" siP.
że to oragnienie tak niewielkie a
·
jednak„.
minęła
się, co

w
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A może do kina?
W tym tygodniu prcl))OOujemy
obejrzenie bułgarskiego dramatu
psychologiczno-kr:rmina'.nego ot.
„Człowiek na jezdni" w reżrserii
Daczo Boj:id:iy jewa.

N a Twój telefon

listopada godzina 10-15.
24
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4 1300 tytułów, ponad 250 „nagród (w tym pierwszy p0lskl „Oscar" za .:rango" Z. Rybczyńskiego)
to 40-letni dorobek Studia, . Małych Form · Fllmowych . „Se-M.a-For'' w Lodzi. Wszystko zaczęło się
od filmu Z. Wasil«:wskie~o „la króla Krakusa".
a spointowane niejako w 40-lecie istni.enie studia
sukcesem filmu „Przyjaciel wesołego diabła" · J.
Łukaszewicza. Z okazji jubileuszu odbyły siq uroczystości z udziałe m dostojnych gości. były wysoprzyz!'.lane
kie odznaczJ"nia pa11stwowe. a także
Nagrody im. Z. Wasilewskiego z.a najlepsze filrnv
dla dzieci przvznane Janowi Petryszynowi z SF
w Bielsku-Białej za. film „Chłopiec i ptak" oraz
Pawłowi Nowo.sławskiemu z SFA w · Krakowie za
• „Siedmiomilowe buty". Gratulujemy nagrodzonym
i odznaczonym, a jubilatów oo:tdrawiamy w imieniu młodszej i. .. starszej widowni.
4 !CAVE· to Międzynarodowa Koali;:ja przeciwko Przemo~y w Rozrywce. Ta organizacja ppd:iał3
ostatnio analizie 1500 film6w z 60 krajów. w tym
18 tyt 1lów z. Polski . wyprodukowanych w łatach
falę
t9J7, 1967 i . 1987 stwierdzono nasilająca się
gwałtów i nrzemocy ! w mmic. Z produkcji ubiegłorocznej na „czarn<l listę". obeimuiacą filtrw o
sz<'zególnvm nasileniu okrucieństwa, wpis!ln<> 220
t1rtułów , w tym .. Prywatne śle<lztwo" Wojciecha
Wó.jrika 'Z Polski.

+

Kinematografia kirgiska podejmuje jedno
z najwi.ększych w swojej historii przedsięwzięć
o
seria lu
nakręcenie ośmioodcinkowego
Dzyne;is Chanie z jednoczesną reallzacją czteroiidcinkowego filmu kinowego . Serial powstaje
we współpracy z kinematografią amerykańską.
(ten od
a reżyserem jest Tołomusz Okiejew
,.Czerwoneęo jabłka" i ,.Potomka białego lamparta") Zdjęcia kręcone będą w Mongolii, Chinach, Kirgizji i w Azji środkowej.

PI?'· °'ładu.

Syn wp.rowad.z.a żonę <io
rodzicieiskiego domu, a raczej
gospodarstwa hodowli roslin i
WJ{Ivtce pod namową żony wypędza rodziców. Ujciec wegetuje w zimnej ko.morce przyglą
uając się prze.z. oswietlone OKna
swojej willi biesiadom urządza
i synową,
nym przez syna
matKa zamieszkuje gdzieś ką
t'o latacn
tem u z.najcunycn.
prawowania się, młodzi dostaJ'i w.reszcie eksmJ.SJę, ale praktycznie niewykonalną wcześmej
niż za trzy lata. kiedy to mają do.stać mieszkanie, a przez
wpuścić
ten czas ani mysią
dach. Nie
pod
starego ojca
uprawiane gos.podarstwr) zreszale stary ciągle
tą nisz.czeje,
piaci podatki. Sytuacja przeciąga się i, jak to się mówi,
„nie ma siły", żeby prawo mogło zostać wyegzekiwowa.ne.
Ze wzg.lędu na konieczność
:lie p<Xiaję
pewnych usciśleń
jeszcz.e dokładniejszych danych
spradotyczących tej ponurej
\\'Y. której n;e wolno zostawić
\,- ty:n stanie.
Budzi też pe 1Nne pcdeJrzemałżezi.stwa w
.sprawa
n;e
k-tóre
Aleksandrów,
gminie
b:n.y,nalo z Pan.stwowego Funduszu Ziemi działkę budowlaną. Ludzie ci zaadaptowali sobie na cele mieszkalne budynek
go,;podarski, ale chcieliby się
po Judo .vać na stale. czego nie:
ptled uzyskamogą uczynić
n'.em prawa \Ylasnosci do dział.
lat Urząd
ki. Otóż od dwóch
Gospodarki Gr-untami Rolnymi
w Aleksandrowie z.wieka z ciecyzją. mimo iż 11·ydana w liocu br. nowelizac ja jedno?.nacznie reguluje te sprawy. Wspomniane małżel'lstwo i dziesiąt
ki_ podobnych czekają cierpliwie, a ceny metra kwa<lr.ato-

z
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przestać

·

że się czło

wierzyć,

wiek telefonu kiedy;kolwiek doczeka. a tu. ni stąd, ni zowąd.
mila niespodz.ianka ...
Podobnie prosta sprawa z
s. 1'-L z Bełchatowa,
panem
mieszkaczłonkiem spółdzielni
nabył od n1ej
niowej, który
p'.)
wykończenia.
d0<mek do
zrezygno·
kimś, k,to wówczas
wszystkv
wał. Moim zdaniem
spra·wie zależy
dziś w pana
od tego. czy przepisy spółdziel
cze wymagają wspólnej decyzji
obojga małżonków. a przepisy
chyba nietrudno panu sprawdzić.

Jed·e n z Czytelników, podobno w porozumieniu z innymi
rodzic.ami, wyraża niepokój z
uczniów
powodu skierowania
klas ma.tu!l"alny.eh do mającego
pownechnego .
się odbyć spisu

UJ'

z-

n

dz!ewczy.~ę

yrzeprowadzającą

spis w p13a-ck1ej melinie!
od
Filipczak
Pan Henryk
dłuższeg.o czasu obserwuje, jak
z jezdni placu wokół pomni1ka
kaznikają
M:irchlewskiego
mienne kostki broou, których
część wala si~ po całym placu,
a czasem słuzy wyoros·t:ko.m de>
niebezpiecznych zabaw. Ponadt~ nasz rozmówca wypowiada
palenia
się ~ ograniczeniem
~ytomu w Teatrze WJeJlkim do
Jednego tylko bufetu
o. remoncie niec~ynnej od
maJa poczty na rogu Zaolziań
skiej i. Cic:szyńskiej informuje
wywieszka, poza.
odpo~1edma
tym Jednak nic nie wskazuje
by jakiekolwiek prace remem~
'.c,·ne były w toku - informuJ ą . nas mieszkal'lcy pobliskiego
re Jonu.
i:'ani pielęgniarka z przychocln1 przy ul. Myśliwskiej prosi
n~s. o sprostowanie, że mianowicie po odejściu pani doktor
przychodnia poRobakiewicz
trzebuje dziecięcego stomatologa, a nie pediatry.
Mieszkańcy pierwszego bloku
nowego osiedla prizy ul. Mała
chow.skiego skarżą się na OzorMieszka.k?wską Spółdzielnię
mową, .że ciągle nie mają ani
suszarm. ani pra:Lni, a system
centralnego ogrzewania często
nieS-powyrządza im przykre
przełącmi
d~ianki z powodu
k~ ~:-itomatycznych, co sprawia, 1z nieraz już temperatura
zimą spadała
w mieszkaniach
~iagle .o 10 stopni. Ponadto dom
ie.st nie otynkowany, a otoczenie
me zagospodarowane i nie uprzą
brzydko.
tz:ięte .. Słowem
niebezpiecznie i w do'.:latku nietanio.
. Panią z ul. Zielonej 8 proslo zwięzły li.>t
1Jb.yś~1y raczej
op1su.iący sytuację. zbyt zawiłą żeby ją zrozumieć do ko1\ca w telefonicznej r~-zmowie.

JERZY KWIECIŃSKI

•

w
POLSKIE LTNIE LOTNICZE

"·-

>

- ...

zowany w Szwecji pt. „Ofiara". W tym też czasie odbyła si!ł premiera pełnej wersji ,,Andrieja
Rublowa". Warto przy tej okazji odnotować, że
Towarzystwem
Związek Filmowców wraz z
Filozoficznym ZSRR powołał do życia Towarzystwo Badania Spu§clzny A. A. Tarkowskie-

KRAJOWA PAŃSTWOWA KOMUMKACJA
SAMOCHODOWA

go.

+

Coraz więcej informacji napływa o filmowej wersji „Dziadów" wg, Adama Mickiewi- is.
cza. którą podjął Tadeusz Konwicki. Dziś prag- '~
niemy odnotować kolejną informację, że rol~
tytuł ~
Poety w „La.wie" (tak t,rzmieć będzie
filmu} powier.zono Gustawowi Holoubkowi.

I

POLSKIE Lr.Nffi LOTNICZE LOT

N

+ Andrzej

Wajda przygotowuje
lizacji filmu o Januszu Korcza.ku.

się

do rea-

+

Telly Savalas, słynny ,;inspeil:tor Kojak"
uczestniczy w kręceniu filmu „Nocny pa.troi",
do którego zdjęcia nagrywane są na ulicach

u

UCHAMIA

J

Ą

A AUTOBUSOWE POLĄCZEiNIE EXPR:ESSOWE A

~

na trasie

Łódź -

Paryża.

A. Spośród 39 wytwórni filmowych w Zw iązlw
FilRad'zieckim, 20 pr-0dukude filmy fabularne.
mów fabu.Jarnych wyprodukowano w r.ub. 163 o·
ra7 118 na potrzeby telewi.zji. Rocznie kina ra
dzieckle (a jest ich 4800 stałych i 152 tyiS. innv 'i'
doma ,·J
placówek wyświetlających filmy - w
kultury kinach ruchomych itp) odwiedza ok. ~
miliardy wid~ów. czyli :każdy z mles:z;kańcq •v
ZSRR iwwa w ki,nie 14 razy w roku. Wzrasta takfo i lość magnetow ic 6w. oblicza się że jest ich Jui
w ZSRR ok. 500 tySięcy.

R

CODZIENNE

Międzynarodowy Port

Lotniczy Okęcie w Warszawie.

Odjazdy autobusów z Dworca Łódź - Fabryczna o godz.
4.00 i 11.00.
~!f Odjazdy z Portu Lotniczego Okęcie, godz. 8.00 i 21.00.

?;~
•
j.

Autobusy z dworca autobusowego Mdź-Fabrycz.na będą odprawiane ze stanowiska nr 9 (podstawienie 30 mi.nut przed odjazdem}. ·
Koszt przejazdu 1.800 zł. Przewóz bagażu bezpłatny.

>

Bilety do portu i z. powrotem nabywać
PLL LOT Łódź, ut Piotrkowska 122.

można

W miarę woll')ych miejsc bil.et na przejazd
Serdecznie zapraszamy.

+

Po latach milczenia wokół twórczości Andrzeja Tarkowskiego, na ekrany kin w Związ~
ku Radzieckim wszedł jego ostatni film zreali-

go-

o
nieustannie.
rosną
wego
czym wie doskonale kierownik
wspomnianego urzędu. Dlaczego więc 7lwleka? Podobno jedni dostają decyzję niemal od
ręki a inni muszą czekać latami. Dlaczego? ...
Pa.ni Goryszewska z ul.
Narutowicza 74, oooba niepelnospra•Win8, mieszka w lokal'.l
t·zw. „kołc:hozocwym" i stara się
od siedmiu lat o zamianę zajmowany-eh tu dwóch pokoi na
w ne>wych blosamoozielne
kach, aJe oba'\via .'lię, że tegor-0czm.y termin nie będtz.i.e znów
jak poiprzednie.
dotrzymany.
Sprawa wydaje się obiektyw.nie nie najtrudniejsza, ponieważ chodzi o zamianę, nie zaś v
mie:;zkaobdar{)wanie kogoś
ale. jak
p.rezentem.
niowym
rozmówczyni
twierdzi nasza
w te i
żadna z właściwy·ch
sprawie instytucji nie okazuje
po pro.stu zaintereso·w ania jej
losem.
Tkaczowi
Panu Marianowi
raczej nie potrafimy pomóc w
jego staraniach <> telefon czvnionych od 11 lat. Mieszka on
na Broniewskiego 56, a w potelefony ludi.ie,
bliżu dostają
którzy ezekali M niego znacznie krócej, mimo iż nie należą
do kategoxii pracowniczych specjalnie uprzywilejowanych w
tym względzie. Otóż, jak wietelefon
my z doświadczenia,
otrzymuje się bez względu na
czas wyczekiwania lecz „gdy
przyjdzie na to pora" (z przyNajlepiej
czyn technicznych).

Z ciężkim sercem pełnimy te
nasze cy żury. ze względu na
o-grom tudzktch bolączek, ktorym niełatwo zaradzić. Oprócz
znanych
;ednak powszechnie
jak np. z brakiem
't rudności,
pc>
wyniika
co
mieszkań,
części z warunków tzw. obiektywnych, (oby przejściowych)
dręczą i obunajwięcej ludzi
rzają sytuacje za winione przez
ludz;ką podłość i głupotę, a takich spraw jest niemało. Dla

•
-

TOM1ASZIEWSI«

PAWEL

SPRAWOZlDANIE Z DYŻURU
. Z DNJA 17 USTOPADA 1988 R.

W rolach głównych w~·stępują:
Todor Kolew, Nikolaj Sotirow,
Anton Radiczew i Wergi11ia Zachariewa.

~--:

redaktorzy:

DARIUSZ DOROŻYŃSKI

1 grudnia dzina 10-15.

Jest to historia skompJi'·cnTnego śledztwa w sprawie śmier
ci człowieka po•lrąconego przPz
c1ężarówkc: na szosie. a jed~·11~·
świadek wydarzenia :z.nika w tajemniczych okO<!iC"lnościach . n,._
· datkowym , ,,-alorem filmu - jeje.,;t
żeli ktoś to lubi i ceni to, ii prowadzone śledztwo staj~
się także tłem dla ukazania codziennego życia Bułgarów.

Fakty .+ · _Plotki +r .· .:-;......... Anegdotki
'

czekają

skoro w tych
Uwafa on, te
klasach nie urządza się wycieczek, teby nie zabierać młodzie ·
potrzebnege>
ży cellJilego o.zasu
na na'Ukę, to tym. bardziej n:e
należy jej odrywać na okres '"
sumie (wraz ze szkoleniem) nawet i ki:llrunastu dni. Czy nia
do takkh.
lepiej angażować
płatnych :z.resztą, prac, studenemery·tów? Ale
tów lub np.
nabór na
oczy.w iście, masowy
odkomenderowania
zasad zje
uczniów -przez dyrekcje szkól
jest organizacyjnie najwygodteż, moim
niejs~y. Rodzą się
zdamem, dwa pytania. Czy jest
to sprawa, w której ministerszkołom
st:wo może narzucić
rygo.rystycmy obowiązek uczestniczenia uczniów w sp!.sle i
na
ze względu
czy rodzice
określone predyspozycje dziecka, :nają pr<i;wo flle :z.godzić się
na Jego udz.i.ał w akcji spMowej. Wyobraźmy sobie wraiżli
wego chłopca lub tym bardziej

w Biurze Rezerwacji i Sprzedaży

będzie można nab yć

u kierowcy.
3267 ,K

n

a:i••
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„Polemłld,

Na kolumnie

dake-ii Za.dnestam:v sobie

lidy,

opłnb"

możliwość

pubtlkujemy blko listy podpisane Imieniem I nazwiskiem, z podaniem adre!lu. Adre1

\

ł nazwłsko

na iyczenle zainteresowanego zatrzymujemy do

wiadomości

re•

skrótów.

0

·· polemiki ·listy · opinie · polemiki ·listy · opinie ·
•

W SPRAWIE LOSU LUDNOŚCI GETTA
ŁÓDZKIEGO
W numer ze 44 .. Odgło s ów" z 29.X. 1988 r. _ w zw i ązku z fragme11tem mojej ks iążki poświęco:nej gettu łódzkiemu, wypowiada
się W. Afelt o osobie ~1o rdechaja Rumkowskeigo. Nie zamie:rzam wszczynać sporu na ten temat, tym bardziej, że, jak się
wydaje, W. Afelt wbiera glos w spraiwach mało sobie :z.na.nych,
o czym świa-dczy następujący fragm ent jego list u :
„Nie

bardzo wiem,

na j akiej poclst'.lwie A. . Mostowicz pis:..e,

.,z gettJ ł ó d zil:i eg ::i rc z::i.::lalo p r zec ież przr życiu kilkana ś ci e
że
: k o~o l 'c : '.Ję 11k r11w:ijcc11cil s i ę do w yzwol enia
t~'s ię cy Z:rJów„
Ło iz i J. Poz1ia-ń ;k i p od a j e no 1iiec~1le SOO ? 'C zli żbu clwdzilo o jakies g ru py teu u: iezicn c : ge't:l. l.:'ó q ; c.'1 la.~ si~· j ed na k nie do-

kowl , a jeś li tak , to jak ie 1r1ipy i do kqd wyw i ezion e?"
Wyjaś niam :

·

Owych 800 osób Niemcy p :n.ost aiwili i)a terenie getta dla celów porządkowych Chodziło o zabezpieczenie dt;bytku pozostawio.nego w miesz.kaniach i resor tach. I ta grupa wy~wolc.11a zost3ła z chwilą wkroczenia do L odzi woj k r adzieckich. Z ge tta
do Oś1więcimia wywi~zi0110 okoł o 67-68 tysi~y ludzi To. ż-e \Yywieziono ich do Oświęcimia. a nie do Chełmna było dl a w ielu
tysięcy . ra tunki e m. Poc z ątkowo i s tniał ple1n likwidacj i całego getta w komorach gazowych Chełmna. Był to pro jekt Himmlera.
chc ąc wyk or zy s t a ć c zęść
któremu pr7.echntaw i ł s ię Goe ri'ng.
'
ludn ości żrcto·;17 ,kicj do pr acy w Niemc zech.
ga ~u co najmni e j
To, że taka liczba
tylko wynikiem
Żydów ocalała z selekcji Menge!ego było nie
7..apotrzebowania Niemców na ręce do pracy. Było także wyni\VSZys,tklch deportacjach,
kiem faktu, że w getcie łódzkim po
wywózkach, epidemiach i głodzie poz.ostaili prey życiu tylko ci,
któm:y 111adaiwali gię do jaikiejś pracy. W Che.Inn.nie nie ocalałby

W

Oświęcimu.

podcz:l ~

selekcji.

ocalała

od

pol,'.>Wa wysie<llonych, tak, jak ia właśnie.

oczyiwiśde

nikt.

Z owych, powiedzmy trzydziestu tysięcy, któr·z:v przeszli. pnez

innych
w
zginęła
część
duża
selekcję
obozach, podczas ewakuacji czy na.wet bom in.rd0wań. Ocalało z
lód2lkiego gebta, jak to naipisałem, kilkanaście ty·się<>y Żydów,
Potwierdzją to wszy.stkie zna•n e mt badania. Istnieje w Nowym
.Jorku orgainizacja o nazwie Komitet Żydów O calałych z Ge.t::i
l ódzkiego. Wedłul'( danych tej orga.,izacji z I 98i roku. z Ży
dów łódzkich (to znaczy z getta łódzkiego) przeżyło dwanaś cie
tysięcy ludzi. Cyfoa ta wydaje mi s ię raczej zaniżona niż zawyżona, gdyż rozproszenie powojenne uratowanych z masakry
Żydów uniemoi.li\yialo ustalenie d okładnych liczb. Faktem j est,
że Żydzi łódzcy. chociażby w Izraelu, stanowią największy odsetek w,;ród tych, którzy ocaleli z hollocaustu ... Można by zaryzvkować twierdzenie, że z łódzkiego getta ocalało tylu Żydów, ilu
z~ wszystkich pozos.tałych na terenie Pclski, gett. SbraS>ZJ.iwa to
stat.v-st.V'ka. ale skmo istnieją wątpliwości...
oświęcimska.

ARNOLD MOSTOWICZ

LISTÓW W SPRAWIE METOD
P"EDAGOGICZ!NYCH STOSOWANYCH
W XXIX LO CIĄG DALSZY
mlł'~--Ei!.
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W „Odgłosach" drukowaliśmy materiały dotyczące XXL~ Liceum Ogólnokształcącego.
w tej sprawie staJak dotąd władze oświatowe nic zaj ły
nowiska, publikujemy więc obs1.erne fragmenty niektón·ch li·
staw, jakie nadeszły do redakcji,
li.st grupy byłych i aktualnych ucz.n.:ów pani prof Eli.biety Frydrych, w którym starają s i ę przedstawić pana dyrektoi:a w p ;ęknych barwach i przy
okazji na siłę wyb;eJić postac. {.„)
W liści e s ki erowanym do „Odgłosów „ ws) omniana gruµa mło
dzie ży absolu t nie nie u " t c sunkowała s : ę do z.a.rzutów matki Agbardzo p owa ż n e i
nies?:',{~ i matk i .. Ewy". a zarzu ty IC' byly
mocno obchi:~aly z:iró ~,· no pana dyrektora jak i pa :i i;.i profeso •.
Nie prlypusz.cmm, a b.· ktokolwiek z moich mlodsz,·c!1 k c' egć•y
chc b.ł z.należc s -. ę w sytuacji Agnie:<z.k i 1 .. Ewy"' (... l
Z ,.Ew<{ . chodzllam do jednej k la.>y i wielokrotn :e wi:J.z ia!am
jak starała się pri.ez.wyciężyć swojn chorobę i ile \vysilku kosz.towało j<} dc bre przygotowanie się do matury.
Znałam równie ż Agniesi.kę, aczkolw:e'~ byia \\' innej k!asie
mbdszej. Nie przed s tawiała sobą okazu zdrowia. W klasie maturalnej wystąpil a gro ź ba utraty nroku. Agnieszka musiała zdawać s:>hie sprawę. ;i;e je j ż yc i e : przysz\ośc rysują się w jak że ż
ciemnych baJ·wach. :\fo;i;e nad tym dramatem koleża.'1k i zastanowią sie mo; mlo= -j kole dzy. au ton.y lis·u . a zwłaszcza zapob iegliwa koleżanka. \.'toru byla ;:iup il ka oana dyre'.<t-ora i pa ni
prof. FrYdn·ch, (fakt po\'.·szechnie znan ·). Jestem absolutrne
przeko!1a11a że chorej .. Ewie·• i A4n1eszce wyrządzo<10 stTa.szJ:,._„a krzywdę i władze ośwtatowe powinny t~ krz:rwdc irekompen5ov,·ać. Tego ,,·ymaga elementarna spraw iedliwoś ć
A teraz o mnie i o pani prof. Frydrych r NA MNIE WYMl:SZONO REZYGNACJĘ ZE ZDAWAN1A MATURY, uczyniła to
wy ż ej \•,1ymieniona profesorka .Jak<) byłam uczenmcą? :Może o
t•y m zaświadczy<: moje swiadectwo z klasy czwartej. Otrzymałam
czte.-y oceny dostateczne, pozostałe stopnie były dobre. A więc
taka k i e.oską uczennicą nie byłam.
Mama prowadzi prywatny zaklad. w ń:tór~·m ciężĘo pracuje.
Tata nie żyje.
Do półrocza klasy maturalnej nie miałam problemów z PNOS
-e·11 u pani prof. Fry<lrych (uczyła naszą klasę tylko tego przedmiotu). ale w drugim okresie (2 ,5 miesiąca) nagle pani profe~or
zasvoywała nmie ocenami niedostatecznymi. podobnie jak Agn ' ?szke (ta sama metoda). Nie pomagały długie godziny uczenia
się, nit> orzesPane noce. wbijanie podiręcz.n!ka na pamięc (pani
wym:igab ~łównie opanowania pamięciowego); im lepiej opanow·1łam mater'.al. tym było gorzej. W pewnvm momencie byłam
zdezori~ntowana. skad i dlacze!!o ta na i;ta z.miana stosunku pan i
pr--ifesn~ " 0 mn;e? St0011;011:n t •Ó.1Ą'i<J-iomiłam sob;e. Do.bil0 ron"'
o-świadczenie pani prof. Fi·ydrych, która z zimnym spokojem powiedziała mi. że- na koniec roku po-;taw 1 mi d'vójkę z PNOS-u
i hę-IP. oowtarzala czwartą · klasę ...
I oto rozwiązanie znalazł-0 się i była to „propozycja nie do odotrzymam trójkę z
rzucenia": jeżeli zrezygnuję z. matury, to
PNOS-u i świadectwo ukończenia liceum. Zna-lam ,.sta.now•cz.ość"'
pani orof. Frydrych. rachunek był więc prosty.
Interwencja u pana dyrektora wykluczona, egz.amin tmv. komisvin v nie wchodził w rachubę, bo wynik był do pri:e\vidzenia,
o oce-nie decydowała pa.ni Frydrych. Cóż, wybrałam rezygnację.
Zlożvłam Pisemne oświadczen ie w dyTekcji. poszłam do pan i
prof<>sn.r i nowiedzial2m iei o powyższym . Uśmiechnęła się i od
rr>'•i „nstawiła mi w dzienniku ocenę dostateczną na koniec roku .
W 'n11 "'>omencie była h:łrdzo sympatyczna.
jakaż ja byłam ni edomyślna.
Wrf>'P("io u ś wi adomiłam sobie.
Pn° ~ i eż trzeha było znacznie wcześniej poprosić panią profesor o . wiarlom'l porno~". Wówcza miałabym maturę z głowy.
Straciłam rok . to du t.o. Nadal jednak istniała szama spokoine~o z:lania matur y w nas.tępnym roku, gdybym chciała b~·ć:
operatywna. No tak. ale ja jes.tem troohę amb~1ma i moja go:lność mi na to nle pozwoliła. (.„)

• ,

,·

.• r

~
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chciał odje<>hać. Wtedy rozległ s ię krzyk kobiety, ktw·a chciała
wszystkie drz;wi, kobiewysiąść. Kierowca ponownie otworzył
ta wysiadła i po zamknięciu dr.z;wi autobu-> rus.zył. Wówczas jeden z pasażerów, męi;czyzna w podeszłym wieku, zaczął wykrzykiwać uwa.gi krytyczne po:l adresem, MPK, nazywając kiero~
ców nygusami, którzy najpierw st c·ją i stoją, a potem się śp1e

Absolwenci l ucmiowie XXIX LO; autorzy ·listu opubli'kowanego w 40 numerze „Odgłosów" starają . się za wszelką cenę postawić prof. .Krzysztofa Ja.J mbca i prof. Elżbietę Fryd(-ych w
bardzo pozytywnym świetle. Sklonl!la jestem sądzić, że wlęks2l0ść
z nich. to ucmiowie klasy IVb - prowadzonej przez dwa lata or:ziez pana Jakubca, a potem orzez nanią Fryd;ry-ch
Autorzy listu piszą: „Pani prof. Frydrych jest zwolenniczką nieco in.:1ych metod w ychowania„. Czy te ,.,inne metody" to mówienie uczenniC'om. że .. lepiej było':Jy kamienie ciosać niż was
raz uslysz~la. że są
uczyć''? Ciekawi mnie . czy kl. IVb choć
głu•DC: ~ c-1 .-,;;3 „ani profes '.l r? My usłyszeliśmy. mimo że nie by-

Na początku w.rz.esaua 1988 iroku będąc w Berlinie Zachodnim
3,5X5 m i PCV 2X2 m. Towar
tam raczej pospolity, u nas nie do zdobycia nawet w sklepach
udało mi
„Pewexu". Po uda.nyoh zaiku~ach, nie bez przygód,
się wreszcie odnaleźć w tym ogromnym mieście miejsce, z którego to moje „cudo" odpraJWione przez. celników, zważone i dokładnie <Pod nadzorem pracownika stacji wysyłkowej) opakowane ruszyło do Polski. Ja rćr.vnież. Było to 2 wr.reśnia 1988 r .

liśmy złą klasą.
Nasr.e kłopc,y
po!owie t~ze-c i ej

w
z his torią rozpoc.zę;:y s·ię od chwiili, kiedy
klasy zaczęła nas uczyć p. prof. Fryd!l"ych. Pani profes0r za wszelkq cenę ·starała się udowodntlć, że pop;rzedn i nauczyciel-e niczego nas nie nauczyli.
Nie wprzeczam i nie neguję faktu, że <lziałaLność ip. pro!. Jakubca je.st wsze.chstronna. Pan prof. Jakubiec jest haa-ce:r.zem.
Powinien być rsobą p.rzede wszystkim be:l'Stronną i spraJWiedliwą. Dlaczego jednak po7lWolil. aby niektÓ'rzy uczn.i·o„vie z kl.
IVb już w marcu br. głośno chwalili się, re wszys:y w !eh ldasie zcstaną dopuszczeni do ma.tury bez żadnych proble.mÓ!\V; w
ccs.sie ostre ,.boje" o
na.c;zej klasie to:zyły 11ię w tym &3mym
k?H'l 00zytywna <)ren"?
Dlaczego pan dyrektor pozwolił, aby pani Frydrych mówiła
nam. że: .. wv zobaczycie mature Jak ... " (znane powiedzenie: jak
ost··e sło'\J.":i. słys..zała klasa
świ.nia niebo). Czy takie gon:kie i
!VI-o? Na pewno nie!
Pisząc o pani Frydrych. autorzy listu po1Ą· iedz.ie.li, że naucz,-la ich .. samodzielności. sp.rawiedlhvości i zaradności życiowej°'.
spraw i e.:J.Jiwo§ć je-st ba·r<lzo
O<lno-szę prr.ykre wrażenie . że ta
,.u.staw'.er.i.\a„
fałszywa, a zaradność życiowa dot)'czyła d:J>bre:to
się w XXIX L.O.
ABSOLWENTKA XXIX L.O.
i na-awis\{o z:nan-e re<lakcji)

przeczytałam
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n·~

Przez rok pracowałam w zakładzie mojej mamy. Po długich
go.izinach pracy poWtarzała.m materiał do mait.uxy. Byłam bardw zmęczona i koncentrowałam się głównie na PNOS-ie i hisklrii (tych egzaminów najbar<lziej się oałam), na i:nne pr.z etlmioty
n ie miałam już wiele &ił.
Do egzaminu dojrzałości pr.zy5tąp.iłam w bieżącym roku 1Jdecydowanie słabiej przygotowana niż w roku poprzednim.
jednej
Pracę pisemną z języka polskiego i historii pisałam w
sali z Agnieszką. Na obu egz.amina-en siedziała przy tym samym stoliku w bJ.iskie.j odległości od stołu Komisji. („.) Agnieszka często wycierała oczy. Nie, nie płakała, łzawiły jak to cho.re.
zmęczone oczy. Nim przystąpiła do egzaminu, przeżyła przecież
w sobie aż tyle siły, aoy d:.> tego
gehennę. Mimo to znalazła
egzaminu przystąpić . Podziwiam ją, mnie nie byłoby na to stac.
N:oi ustnym egzaminie z PNOS•u wyciągnęłam pytanie, o iron io !esu: .,Rola moralności w życiu $połeczeństwa" . Temat z.nałam. starałam się więc, mimo ogromnej tremy. referować go. (.. )
dłuba c sz.pilką w zęba<:h
W końcu pani l)rofosoi: przestała
(autentyczne). Końwwe lodowate spojrzenie i. .. na'r eszcie po egzaminie. (...)
Podobna aitmosfera panowała na egzaminie z histerii. Tutaj
ta:kże egzamin.owała mnie pani Frycln:yich. W trakcie mojej odpowiedzi pani profesor głośno oświadczyła, iż „zdrz~ęłaby się".
cie.kaiw.sz.e powiedizenie
jeszic.ze
usl)'szała
Koleżanka „Ewa"
„ ... kończ, bo """ <lomu na mnie czeka pies, który może mi się
zes .... !"
Uwa żam, że zaistniał właściwy cza15, zwłaszcza d·zi ś, aby s-prawiedUwości stało się zadość i wierzę, że ona w peł-ni zwycięży
i wynagrodzi krzywdę Agn.ieS1lki, i „Ewy" i wielu iinnym, a także panu profesorowi. który jako koronny- światlek zastał ze S2lko1.'· usunięty. Pani profes'Jr Elżbiec i e Frydrych wydarzenia te powinny unaocimi ć cale zło . jakie wyrządziła młodzieży, pedagogom
i szkole.
I.P.
(n<WWisko i imię znane re<laikcji).

(imię

Z przykrym zdtiwien.iem

,

(... ) Trzydziestu (chyba przJ'Padkowych) uczniów i abs<>lwentów ujawnia świetlane postacie; wyszczególniając wszci•k ie zasłus;i zaatak:}wanych pedai?oqów. Co najm'1iei śmiesi:ne. Bo czv
1~r~·zyk>.1 j;:i matur .~ ·i
znajdzie .się trz,·dzie5t~a ta kic h. k ' órz~·
u i 'łwnia prawdę? !..)
Szok:em dla nas, i chy ba dla licealistów z XXIX LO jest to.
że \r~'ja~nienia do r ed.akcji nie 11·.vsłat Samorząd Uc:zniow~ki. .Te7.el i d.nekcja zaryzvkowa!a zbierac souie .. publi<:zkę" wśród m·.odzi e ży. to oz.emu nie postawiono s\)rawy jawnie. oficjal.nie? Pr.i:ec i eż wszyscy wiedza. że praca nauczycieli oceniana jest w sferze et~·ki zawodowej i trud.no udo.wod.nić ,.swil'i.!;tewka". bo koszt-• te1?11 s a nie\n;ąólmi erne do sat~-sfakcji.
liście
ok: e ślona

nauczycielki wobec u<:zniów
do redakcj i posta.wa
jest dość enigmatyanie, podczas gdy wiadomo pow;:>:echn:0. iż naurzvrielk „ liistorii hraki w z.a krPs le onano.wania
metodyki · nauczania pokrywa patologiczną pseudodyscypliną
i ztośliwo~ci'.~ ·
W

Nit> \'.:iemy i n:e chcemy ocen i ać. na i!e dyrektor sankcjonuje
a •ltywychowawcze metody Pa.ni F. Należy mniemać. iż li.st pisali
rcrku 87/88 zrobili
kitór11.y w
mat.-fiz.,
ucz.niowie z klasy
maturę. Była to klasa emoc:jonalnie 21Wiaz.ana z dyre~wem i wyNależałoby zbadać opi·n.ię
C'howawczynia poprzez harcers·two.
kias humanistycmych na temat całej sprawy. (. ..)

'.\f.M.

szą. Powie<lział dosłownie:

-

Ja się tym skurwysynom dobiorę do skóry. Zrobię parządek

z tym burdeiem.

Starszy pan złorzeczył ur:zez kilka przystanków, zapisywał coś,
pasażerów milczała.
~dy wysia·dł, takre coś zapisy.wał. Reszta
zdenerwowany. Nie po.myślał. że kt<>3
Kierowca był moc.no
zechce wysiadać na pooząt·kującym przystanku. bo to się raczej
nie zdarza. Nikt nie popro s ił go, że chce wysiadać. Było to o ty1::: niebezpieczne. że mógł tę k ob i e·tę przytr iasn ąć drz.wiami i
wyrządzić jej krzywdę . Sly.s:?:ąc okrzyki wznoszone przez pasaże ra zdeneI"lvov.·ał się jes zcze bardziej i pe.wiedział. ta'.kże do- Kurwa mać, co za wsiadanie i wysiadanie!
słownie:

a

Jak z tego widać, nie był to epitet skierowa.,y pod adresem
stars>zei pa.ni. Tele!qn podczas dyż,uru reporterskiego funkcjonuje
na zasadzie wzajemnego .zaufa.nia. Za.wierzyliśmy Czytelniczce,
nie zaimierizając obrażać kierowcy, który ma pra-wo prz.eds.ta:wić
wyjaśnić do końca,
własną wer s ję zajścia. Aby więc sp.rawę
prn.simy Oz.yteliniczkę. która oodała n am infor mację o .zdarzeniu
na kirańcówce przv Obywatelskiej, 0 kontakt z ·redakcją. Nie
"·ymienia,my iej nazwi~ka a,i nazwiska kier o·.vcy S 2lczerze m6dobre obyczaje już
masowej komunikacji
wiąc. w środkach
dość dawno uma~t~-. o cz~-m ~wi ,.. d c7.ą zacybwai: e wyżej „,w·roty
i wyrażen ia .
RYSZARD BISKOWSKI

KTO ZNISZCZYL MOJĄ

WYKŁADZINĘ?

kupiłem wykladzilnę dywanową

Od tego cz.asu minęły 4 tygod:1ie. W Hartwigu o przesyłce nic
Z
nie wiedzieli. Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej podobnie,
natychjeżeli
g3.rści sprzecznych informacji w~·nikało jedno miast nie ruszę, by odnaleźć przesyłkę gdzieś w Polsce, to być
może nie ujrz~ jej ju± nigdy.
Z Lodzi do Rzepi.na pożyc.z.onym samochodem na k<>mercyjnej
benzynie dojechałem w miarę szybko. Tu był pienvszy ślad paczka była, ale kilka dni wcześniej pojechała dalej. Uprzejma
pani podała mi numer wagonu, który powinien być w Krotoszynie. W Krotos•z.ynie wa;.(onu ·n ie było. Pojechał do Lodzi.
Następnego dma, jako jeden z pierwszych p<zekroczyłem pr-0budynkiem miarowo cykał
gi biura Hartwig w Lodzi. Przed
licznik taksówki bagażowej. Chwila niepewności i radość, kie:.iy
okazało się, że jest mój wymar.z ony, jaśniuteńki, delikatnie nakrapiany. Szybko wszystkie formalnośc i cell'le i do magazyJ1u.
To co zobaczyłem ...

Spisano protokół re kia.macy jny - „... dziury w obu wykladzin,(lch, liczne 'llrzetarcia, czarne zacieki i zabrudzenia na całej powierzclrni wykładziny dywanowej, zag11ieciona na kant i p-Od;;iurawiona wykladzlna PCV, przesyika bezprawnie otwarta w trakr:ie transportu i niewłaściwie przepakowana .. " W protokole sugeruje się jako.by „stopień zniszczenia wskazywał na dWgotrwaopału okres użytkowania", wspomiina się też o złym sposobie
k:.)wania. itd. itp. Ani
ka.

słowa,

ani wzmianki o winie

pod~:imuje się
któr e
domu. najpierw Ją niszczy, pona wynik po s tępowania reklamacrjnego i gdy to zostanie uznane. oddaje ·ównowartość towaru
p;-zelicz.ając \\·arlość dola·ra na złotówki po kursie państwowy m .
Tym najniżsiym z kilkunastu oficjaln~·ch, który tak się ma do
kursu realnego (cena kupna bonu w banku) iak w prey-bliżeniu
l :4. Pytam się więc. gdzie jest reszta moich pieniędzy? Gdzie
są winni takieg-0 s tanu rzeczy i kto wymyślił takie prawo?

W majestaole prawa

przedsiębi or stwo.

dcst3rcz.yć na;; zą własn ość do
tem zaś każe czekać pół r oku

TOMASZ LEWIŃSKI

DLA KOGO PAPIEROSY?
A

m:aewa

maa

·.;

W Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w ŁodzJ nuesc1 &1ę
kawiarnia: dla niepalących!!! Aie wybór w bufecie papierosów
jest taki jak w ża<lnym kiosku „Ruchu" - 12 gatunków! Niech
młodzież ma wybór (instruktorzy i rodzice nie s:l, mam· nadzieję,
głównymi ad esatami usług Pałacu).
W tejże kawiarni lemoniadę, oranżadę 1 mne i.i.mn.e pł:rny
pije się z bu.telek. Na prośbę o szklankę, usłyszałem w odpowiedzi: „u nas do napojów szklanek .się nie podaje" D?Jeci nie
s.tarszych braku kuttury i
muszą uczyć :się oj
mają wyboru mego wy<:howa.ni a.

J.J.

ZAJSCIE NA KRAŃCÓWOE

„

&

przewoźni

Podczas dyżu.ru reporterskiego 6 października 1988 r. zadzwodo na.s jedna z Czytelniczek I - zastrzegłszy sobie nazwisko i adres do wiadomości redakcji - przedstawiła zajście, jakie mialo miejsce 3.X. 1988 r . na przystanku krańcowym (albo
początkującym. jak kto woli) przy ul. Obywatelskiej. Chodziło
o to. że <lo autobusu Unii !'\.3 (numer wozu 4597) wsiadły dl\vie
z.ająć miejsce w fotelu
starsze panie. jedna pomogła drugiej
i chciała wy.siąść w chwili. gdy autobus miał odjeżdżać. Wówczas, jak donosiła na ·za Czytelnicz.k-a. kierO".\'Ca obrzucił starszą panią brz;l"dkim epitetem. wypuścił Ją z WO'ZU i odjeC'hał.

REDAKCJiA -

CZY'IBLN1ICY

niła

Informacja o
15.X. 1988 r .

zajściu ukazał.il się

w

,.Odgło.

a.eh" nr 42, z

da·tą

1 t listqpada :zgl-osił 6ię do redaikcji kfe-r()',Va .aut.O>busu. Stwierdził, iż iinfurmacja podana pirzez OZyte>lni<:i?Jkę była niezgodlna z
prawdą, a jej ogłoszenie w ,.OdgłMaeh" przy~zyło mu kłopo
tów, nariłziło na straty i przykrnści. Następnie k!ierowca pne.d.c:.tawił własną wersję zda;rzenia. Publikujem1 ją na je.go p.ro.ibę,
•nie pomijając 7JWI'otów d1'astyemych.
owego dnla, gdy z krań-cówki od.jechał aułd:>us, jego
zajął nasz kierowca ze swoim worem i zabrał się do
soożywania posiłku, na kitóry miał zgodnie z przepisami 15 minut ~su . Ponieważ pun~t ten w~naczono na posil!ki dla Icierowców nie<lawno, lud.z.ie s i ę denerwowaili, k.toś narwet podszedł,
obejr.zal zamknięty autobus i ·wrócił na pMYstane'k. Kierowa
pnystanek, Mw"orzył
.skończył spokojnie posilek. pod·jecllał pod
drzwi i p98a:t.er0Wlie wsiedli. Kierowca spo}iał w ~ awwtobul!lu. ~ł dnwł I
~ „~rme. eey Moil nle bieg111ie do

JANUSZ CHMIELEWSKI, ł:hdż. An.<lrzej Makowiecki przebywa teraz gdzieś w rejonie równika w pobliż u Afryki. List pana przekazała na.m żona A. Makowieckiego. Z powodu nieobecności, nie może się z panem skomuin i·kować.
JAN WISNIEWSKI, Łódź. Z wielu rzymskich mąd.r~ci kor.zyt;tamy do dziś. Jedna z nich głosi. że <J gustach nie należy dysinnemu córka, a jeszoze
kutować. Komuś podoba się matka.
innemu - ciotata. Podobnie jest z literaturą: rófaii ludzie lubią
róme gatunki literatury. Z różnych m-e,smą powodów. Czasami
człowiek ma ochotę na wstrząsający dramat, a czasami chciałby
się J)OŚmiać. Mimo wszystko, żeby chcieć coś powiedzieć o dziele literackim, trzeba mieć coś więcej do powiedzenia niż parę
dowcipów. Z powyżej przedstawionych powodów z nadesłanego
pr.ze'.!: -pana I istu n ie skorzys.tar•w
REDAKTOR DYŻUR~

Otóż

miejsce

•

ODGLosY 13

'- to

.
.
.
eczen1a ·na zyo1

-

'

doskonała
Każdy wybrać

forma

dłl;lgoterminowego

more

sowań.

DOŻYWOTNilE UBEZPIECZENIE

NA WYPADEK SMIERC1 -

Wstępując do Inspektoratu PZU lub w ko.ntakcie z pośredniik.iem ubezpie,czenfowym m(•
żesz wybrać najbardziej kor,zystny dla dziec-

ka wariant ubezpieczenia.

~A!N!E UBEZPFECZENI'E NA
WYPADEK SMIEROI I DOŻYCIA.

wypłacane żgodnie

u

J

Ą

BEZAZBESTOWE
SZłNURY TER!MOif.ZOLACYJNE CSA
ciętych włókien

szklanych,
w oplocie z jedwabiu szklaneg-0.
z

ODDZIAŁ

zawartą umową,

z

W

WOJEWOOZKI
ŁODZI

2960/K

I/;,sfyiuT!n"OOw-;(:yj;ó-Wd;;;ie;;;,vvy I

Telefony: Centrala 32-50-14 do 19
Dział Techniczno-Produkcyjny 33-51-82
886773 azbe pl
Telex:

R

UBEZPIECZEŃ

urealnia się poprzez podwyższenie sum: o 25-30 proc. rocznie, w zależności od rodzaju i wariantu ubezpieczenia.

P O LO N I T"
"
1905 r. nr 52
ul. Rewolucji
90-213 Lódź

E

czym młodszy wiek dziecka i ubezpieczonego tym wyższe świadczenie, przy znacznie

względu na długoterminowość ubezpieczeń na życie, mając na uwadze zmian~
świadczenia
wartości pieniądza, wszystkie

ZAKLADY USZCZELNIEŃ I WYROBÓW
AZBESTOWYCH

F

-

Ze

POLONI
o

ubezpieczenie na życie w PAŃS';I'WOWYM
zaopaZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ to
trzenie rodziny lub ułatwienie życiowego
startu dziecka.

PAŃSTWOWY ZAKlł..AID

-

UBEZPIECZENIA ZAOPATRZ~A
DZIECI (POSAGOWE)

~

-

niższej składce.

Suma ubezpieczenia płatna po dożyciu
umówionego wieku lub w każdym przyw razie wcześniejszej śmierci.
padku
Składka zależna od wieku wstępu ubezpieczonego oraz od stanu zdrowia.

•

•
ZE:

PAMIĘTAJ

-

przeznaczone dla osób dorosłych. Umówiona suma ubezpieczenia płatna w razie
śmierci - składka zależna od wieku ubezpieczonego, od okresu płatności oraz stanu
zdrowia.

•

·oszczędzania

Suma ubezpieczenia płatna do rąk dziecka
po jego dojściu do pełnoletności, jako jednorazowe świadczenie (posag) lub w formie renty stypendialnej.
- występuje kilka wariantów ubezpieczenia w zależności od tego czy ubezpieczenie zawierają: ojciec, matka, czy
oboje rodzice, względnie czy ubezpieczenie pragną zawrzeć inne osoby, aby
w tej formie ubezpieczyć dziecko.

najbardziej odpowiedni wariant ubezpieczenia, zależnie
' od sytuacji rodzinnej i własnych zaintere-

•

docelowego

Dane techniczne:
- produkowane średnice <:/> 30 i Ó 40 mm
- odporność termiczna do 450 st. C.
- współczynnik przewodzenia ciepła: ok. 0,07 W/mK.
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FILTRY SZCZELINOWE do studni głębinowych z rur PCW,
o średnicach (/) 160, <1> 225, ó 280, (/) 315

'I

::!26fi X

z o.o. (j.g.u.)., 90-047 Lódź, pl. Zwycięstwa 13
tel. 7 4-24-28, 74-30-38

u

G

I

w zakresie:

REKONSTRUKCJI STUDNI

GŁĘBINOWYCH

BADAŃ STUDNI (badanie wydajności,

sonda telewizyjna)
BADAŃ WODY, OPERATÓW WODNO-PRAWNYCH
ODWIERTÓW NOWYCH OTWORÓW
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ.
32661K
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Czy przyjmiesz zakład o swoje życie 7
WESTA chetnie podejmie to ryzyko I
„DROGA ŻYCIA" to rzeczywiście ubezpieczeniE:nne ubezpieczenie jest dla rodziny tylko zy~ki e1ll
: 11i ercL

życia,
l

bo
twojej

„DROGA ZYCIA" pozwala osobie chorej lub poszkodowarej otrzymać pieniądze wtedy, kiedy mogą mu być naJbardzieJ potrzebne.
„DROGA ŻYCIA" może pomóc rodzinie przy czę.$to kafr
strofalnej porażce, która towarzyszy pon i żs zym problemom
medycznym takim jak:

sercowego
wylew krwi do mózgu
stwierdzenie nowotworu złośliwego
stwierdzenie zespołu braku odporności
postępująca choroba martwiczna np. Burger
transplantacja organów
pł uc a ;
usunięcie jednego z organów podwójnych (nerki,
oka)
- usunięcie częśei organów płciowych (w wieku do SO
lat)
- amputacja co.. najmniej jednej kończyny.
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zą.wał mięśnia

Ubezpieczenie zawiera się na okres 5, 10, 15, 20 i 25-letni
że
po uzyskaniu informacji ankietowej i zapewnieniu,
przyjęte do ubezpieczenia ryzyka jeszcze nie zaszły.
Ubezpieczenie obejmuje dwa

świadczenia:

1) świadczenie płatne ubezpieczonemu, gdy zajd_ą wy~e j
\v'"mienione zdarzenia określone w umowie ubezp1eczemowej - 50 proc. sumy ubezpieczenia,

to znaczy gdy w
2) świadczenia płatne uprawnionemu okresie ubezpieczenia ' ubezpieczony umrze - druga czę §ć
sumy ubezpieczenia.

NTE lJWLEKAJ, POMYSL O PRZVSZU>Scl
SWOJEJ I SWOICH BUSKICH!
Prawa autorskie ubezpieczenia zastrzeżone. Bliższe informac je otrzymasz w przedstawicielstwach „WESTY":

- Rawa Mazowiecka, ul. Polna 8, tel. 44-26
- Sieradz, ul. Polna 17/13, tel. 54-99
- Bełchatów, osiedle Tysiąclecia, blok 7 m. ;14,

tel

48-69-05

-

Łódź,

ul. Nowotki 8, ·tel. 32-56-61.

CMXAMT X.A CiillBIBt
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Przedwojenny "Express", chociaż miał w tytule ,,Ilustrowany"
głowy
ilustracji. U góry pierwszej strony zagranicmych i krajowych mężów stanu, polityków, z dwu-,
czatrzywierszową informacją, kto zacz, wewnątrz gazety od
su do czasu mniej statyczne zdjęcia sportowców o światowej
(Carpentie.r, Dempsey, Tunney,
sławie, przeważnie bokserów
.Schmelling), ewentualnie pozujące w świetle jupiterów divy
filmowe, jakieś zabytki airchltektoniczne stolic europejskich.
Aktualnych zdjęć z życia Łodzi dawano tyle, co kot napłakał.
Chyba, że miała miejsce jakaś specjalna gala lub wydarzyło
się coś mrożącego krew w żyłach.
Dostawcą lokalnych fotografii dla ,,Expressu" i naszej porannej „Republiki" był Michał Spiewak, postać barwna, wtopiona
w koloryt ówczesnego miasta. Był właśnie dostawcą, a nie p17acownikiem, jakby to się dziś nazywało - etatowym. Nie miał
urlopów, nie przysługiwało mu prawo do korzystania z usług
Ubezpieczalni Społecznej. Fotografie wykonywał na własne ryzyko, własnym aparatem, za ciemnię służył mu kąpielowy we
wspólnym mieszkaniu, odbitki fotograficzne kąpał w wy•służo
nej wannie.
Bogate wydawnictwo, zatrudniające tylko w samyich redakcjach kilkadziesiąt osób, nie mogło się jakoś zdobyć na stałą
jak dla dwojga
pensję dla pana Michała. Tak samo zresztą
reporterów - Ireny Weiss i mnie. Jego sytuacja była jeszcze
gorsza niż nasza. Bo gdy ja i Weissowa mieliśmy lepsze okresy,
gdy z wypisywanych codziennie kawałków uzbierało się coś pod
koniec miesiąca, pan Michał miewał okresy złe i ba<rdzo złe.
Traktowano go w redakcji jak natręta, wybrzydzano na wszystko, szykanowano biednego fotoreportera, zamiast mu pomóc
jakąś radą, wskazówkami.
Najgorzej było z podpisami. Spiewak słabo władał polskim,
prosił więc koleino kogoś z nas 0 zredagowanie tekstu pod fomało zamieszczał

togra!ię.

zamierzchłej przeszłości.
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„Pan redaktor
to taki clziweląg"

Lewym
okiem
•

. ·„. '•':._·

„

„

··.

Zarbuzem
nadglową

ty, nie wiem dlaczego), a arodpowiada skrom'lie:
tysta
w
„Najchętniej kreuję siebie
piosenkach z pogranicza metabolizmu dzlsieiszej rzeczywistości. kiedy iestem pewna że
moją osobowość wvrażam najI coś dalej w tym
pełniej" guście. Nikt nie śpiewa, każ
dy „służy ludziom swym śpie
wem". ,daje ludziom wvtchmenie w tych ciężkich czasach"
„pozwala ludziom oderwać się"
od nie wiem czego, no i oczywiście kreuje własną osoZadęcie tych wypobowość.
wiedzi jest już tak oeromne,
że ciągle z lękiem oczekuję. że
ogłuszające
nastąpi
nadętego balona.

pęknięcie

jak w każdym
mamy i teraz
dużo pięknych piosenek. śpie
wnych. melodyjnych. nie pozbawionych wd<'Sięku I dowcipu.
Nie wiem dlaczego, te własnie
piosenki słyszy się rzadziej
prawie nie;dv nie wchodzą one
do pierwszei dziesiątki w cotygodniowych plebiscytach radiosłuchaczv Słyszy się ie rzadziej. ale będzie się ich słu
chać za dziesięć. · dwadziescia
i pięćdziesiąt lat. b>.k jak
dziś z przyjemnością słuchamy
przebojów sprzed pół wieku.
Oczywiście,

Innym czasie,

Nie wiem, czy jest to autentyczna potrzeba młodzieży, czyli ludzi pomiędzy czternastym
a trzydziestym rokiem życia,
czy też to my, stare konie. tak
wmówiliśmy sobie I 1m. że najelementem otaważniejszym
czającego nas świata. wręcz otaczającego nas powietrza. iest
piosenka w jej najmodniejszym, to znaczy najbardziej
ekstrem1stycznie - nowoczesnym, kształcie. Piosenka 1est
tak strasznie ważna, wciąż,
zawsze, że nawet
wszędzie,
krótki kwadrans Teleexpressu
nie może się bez niej ooyć i
biedni redaktorzy muszą czytać swe teksty w oszałamiają
cym tempie. takim. że Poszczególne słowa uchodzą uwagi. jak szprychy- w szybko obracającym się rowerowym kole. muszą tak czytać po to. że
by zmieścić w swoim ekspresie jakże poważnego, a nawet
jakby trochę złego. Marka Sierockiego z jego hitami. Bez
tych hitów młodzież nie wyminut
piętnastu
trzymałaby
najważniejszych wiadomośd ze

WŁODZIMIERZ

KRZEMIŃSKI

świata.

- Tylko niech. to będzie a la cóś - nalegał. Polak to taki lziweLqg, nic go się nie 3podobi.

Pan redaktor

Udy ;ego konkureni .H.oss, tez wolny strzelec, coraz częściej
gabinet redaktora, pan Michał wpadał w furię.

odwiedzał.

-

Un nie ma prawa fotografować! Niech najpierw pokaże pa-

·
pierów!
W (;odzien.nej walce 0 kawałek chleba potrafił być dokuczliwy. Bezustannie nachodził redaktora Polaka, a gdy ten bezceremonialnie wyrzucał go za drzwi, płakał 1 przytłoczony niepowodzeniem, z p<X:zuciem wyrządzonej mu krzywdy, wlókł się na
mi.asto szukać innych, ciekawszych tematow. Wysoki, o sę,pim
nosie, 1.garbiony, z długuru, wykręconymi reumatyzmem palcami, sczerniałymi od kwasów, zawsze był pierwszy tam, gdzie coś
się wydarzyło. Jak to robił, nikt nie wiedział. Nie miał przecież
żadnych kontaktów, do nikogo nie telefonował, z nikim się nie
trafiał
spotykał, wiódł życie odludka, a jednak psim swędem
gdzie i kiedy trzeba.
- Pan mi da podpisu pod te katastrofe tramwajową. I niech
pan napisze, że kogoś przejechalo na śmierć.
- Przecież nie bylo ofiar w Ludziach.
- Co pana szkodzi napisać, że byli? Dla pana to jeszcze dwa
stawa, a dla mnie kilka

złotych.

Podobn~ był z
Duże, m1gdalowe

twarzy do t:esarza Abisynii, Hajle Sellas;ego.
wschodnie rysy, smutny, zamyślony
OC'Z.:J,
wzrok. Tylko gdy skronie Negusa Negestiego, Króla Królów,
zdobiła złota korona, pan Mi~hał dźwigał cierniową„.
Bywało, ze los uśmiechał się do niego. To runął dom na Bato tego
łutach, grzebiąc pod zwałami gruzu kilkanaście osób,
samego dnia facet zarżnął w pijanym widzie kochankę, a pastwą
płomieni padł dom mieszkalny i kilkadziesiąt rodzin zostało bez
· dachu nad głową. Do gazety szło wtedy kilka zdjęć i poczciwy
fotoreporter promieniał. W takich chwilach zapominał o codziennych kłopotach, troska spływała mu z twarzy, z natury mało
mówny, ożywiał s\ą.
- Niech panowie nie m11ślą, że ja zawsze bylem taki szmondak - zwierzał się. - Jak mój tata prowadził interesu na Nowomiejskiej, to bieda nie chadzala w pierogi naszego domu. Nie
martwiiem się o muleś. Nosiłem eleganckich ubabranek, chodzilem na dansingu i wygląd.alem jak mloc:ty, jak mlody„.

zmarszczka na czole świadczyła, że uporczywie szuka właściwe
go określenia. I wreszcie je znalazł: - Wygląd.alem jak ten mlody dyndas!

Znikoma wierszówka nie starczała mi na życie. Dorabiałem
układaniem krzyżówek do dwóch wydawanych przez nas tygodników: ,,Co Tydzień Powieść" i „Panorama". Kiedyś pan Mi·
chał zastał mnie przy tej twórczej pracy. Popatrzył na mozolnie wypełniane kratki.
- A rebusa nie możesz pan da~ zamiast te krzyżówki?
Rebus wymaga rysunku, a ja nie potrafię rt1sowa~.
Po co zaraz rysować?
na kartce
Usiadł prz.y sąsiednim biurku i coś nag·ryzmolił
-

papi eru.
- Tu pan masz ode mnie gratis rebusa. To dla kobit.
mężczyzny też będą zadowolnione.
Na kartel uszku widniał) taJemnicze

Ale

litery i cyfry. 3 Maj PPP

100 100 100.
- Co to ;est? Trzeci maj„. Nie rozumiem„.
- Uś, taki mqdl'1/ pu„yc, chodzłl do prawdziwej 3zkol11 i nie
rozumie. Tr z i-ma; t r z i-pe t r z t-sto!

Rebusu oczywiście nie dałem (kto by mi to wtedy puścił?), ale
sprzedałem go kolegom I zapamiętałem do dziś.
Moja konkurentka, zgrabna, ponętna, kipiąca życiem Irena
Weiss, pMtanowila rozwieść się ze swym mężem, Antkiem, zahukanym , mikrym, mało atrakcyjnym depeszowcem „Republiki".
Pier •"<?' , ta n'"lwin ·~ nrzybiegł Spiewak.
- Pań.~two 1uż wią?
-

Co sie stalo?

Jak to co? Weiss się rozchodzi z Weissowem. Una mówi, że
między nimi 1est za duża różnica co do pleć!
-

Nikt tak pięknie nie kaleczył języka jak on. Dopiero Po dwudziestu latach spotkałem człowieka, który o głowę przerósł pana
Michała. chociaż wzrostem sięgnąłby mu zaledwie do ramienia.
Ale to historia osadzona w innych realia<:h, zresztą już napisałem 0 tym .v „Odgłtsach".

ADAM OCHOCKI
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Piosenki wypełniają 70 procent wszystkich czterech programów Polskiego Radia. Wię
ksza część z nich to właśnie
te piosenki młodzieżowe. słu
chane i w ogóle nadające się
do słuchania wyłąci.nie orzez
młodzież. która upodobała sobie w hałasie, ryku i szcięka
niu metalem.
Teksty są tam tylko zupeł
nie błahym pretekstem. Tekstów się przecież nie słyszy.
więc mogą być byle jakie Mogą być, i są. nie tylko byle
jakie. ale wręcz żenująco prymitywne. Do pisania tekstów
zabiera się każdy śp1ewa.lący
zespół. bo to orzeciez podnosi
im znakomicie zaiksowe tantiemy i dlatego słyszy się potem
na przykład takie potworki.
jak:

z
Przejeżdżający mercedes
dziury w asfalcie WY'l'ZUca na
chodnik strumień wody i znika w ciemnej perspektywie ulicy mrugając na pożegnanie
czerwonymi światłami jakby
zupełnie z innego świata.
Na autobus czekam około
Wreszcie
dwudziestu minut.
Na przepodjeżdża, wsiadam.
gubie guma przecieka i woda
leje się prawie ciurkiem. Twarze ludzi zmęczone, bez wyrazu, często widać przedwczesne
rysy starości. Nie brak także
na jednym z m1eisc oijanego
Na szczę
ś piącego mężczyzny.
Na
ście nie mieszkam daleko.
moim osiedlu część latarni wygaszona W domu zrzucam z
i
siebie przemoczony płaszcz
po chwili włączam telewizor.
Na ekranie uśmiechnięta paw klawiaturę
nienka puka
komputera i miłym głosem oznajmia, że tylko firma taka to
a taka posiada najlepsze komputery, oczywiście po najniż.:.
szych cenach.

na>wet dopiero dzisiaj znanajodpowiedniejszy grunt
do prawdziwego rozkwitu. bo
- jak donoszą ~rodkl masowego przekuu - przedstawiciellt
najwyższych władz naszego lm'a·
ju raz. po rarz spotykają się J
prostymi ludźmi - a to w jakiejś fabryce, a tio gdzieś na
wiejJskiej drodze. Ba, 1.darza się,
że sam generał Wojciech Jaru-,
zelski wpadnie do kogoś nieproszony na herbatę - tyle że
nie w przebraniu i bez ob$tawy, a - w asyście ekipy tele·
te
wizyjnej. Ale mniejsza o
jest samo
szczegóły. Ważne
zjawisko. Co ciekawsze. znane
nie tylko u nas, lecz również
na przykład w Wielkiej Brytanii. Wiadomo bowiem. że Mairgare.t Thatcher robi czasem zakupy i u siebie. choć nie ma
pewno6ci. czy i wtedy najbardziej interes·ują ją suiSzone grzy.
by i miód.

może
lazły

?

~.

Czego nasi przywódcy oczepo takich wizytach w „terenie" (często podkreśla się, że
- niezapowiedzianych), trudno
Nie są
właściwie powiedzieć.
dzę, iż chcieliby w ten .sposób
jak mawia pe.wien
poimać mój znajomy - prawdziowy obraz. życia w Polsce, gdyż znają go prawdopodobnie skądinąd.
A jeśli nie znają, to g06roząc
wśród „ludu" i tak nie mają
chyba na to większych szans.
Za mało czasu. za dużo dystansu. I to dystansu z obu stron.
kują

Czy my przypadkiem od ::zasu do czasu nie próbujemy poodrzutowych
dłączyć silników
do rozpadającego się dwup ła 
towca? A może właśnie tak
trzeba, może w tym szaleń
stwie jest metoda? Bo jeśli
komputery są przyszłością i
ładcały świat od paru już
nyc h lat idzie w tym kierunku, to i my musimy. Może j:iprzedziwnym zrządze
kimś
niem losu i komputerów oks że s i ę, że nasze opóźnienie w
Europy
stosunku do krajów
Zachodniej , najpierw zmniejsz:v
się. a potem w ogóle prze~1 a n;e istnieć. Ale wszystko t 0
jest ciągle „może''., a od reklam komputerowych i samych
1 komouterów jak na razie mieFaktem
szkań nie przybywa.
jednak jest, że przynajmniej
niektóre reklamy mamy na poziomic europejskim. Lepsze to
niż nic.

TOMASZ A.
W'LOTiiF'.OW~KI

wybrał
Gdyby to do mnie
Wojciech Jaruzehski, czy premier Miec.zysła w F. Rakowski. na pewn11
nie opowiadałby mi o kulisach
z Czechosłowacją i
rozmów
konieczności
NRD na temat
podjęcia wspóLnyd1 działań w
kierunku ochrony środowiska,
ani ja jemu - jak udał ml się
d-.>
ostatni handlowy wypad
że
Przypuswza.m
Stambułu
spotkanie takie - obojętnie czy
w domu. czy przy redakcyjnym
biurky - upłynęłoby raczej „w
atm<icsferze wzajemnego zrozumienia". a pożytek z. niego dola
obu stron byłby· wątpliwy Chyba. że północnokoreańskim zwy.
ci:ajem wmurowałbym sobie potem tablicę pamiątkową i pO'kaZ~'wa ł ją wycieczkom.
s ię kiedyś generał

4.
lat temu miałem
w jednym z łódzkich

Kilkanaście
okazję

przed:siębio.rstrw

Reklama

„Zakazany owoc ciągle krąży
m1 nad glowll
zakazany owoc marzeń ciemnych tabu"

Jestem u znajomych. Niewielki pokój z o':nem, które
Obraz owocu, na przykład · wychodzi
podwórko na
arbuza. krążącego nad głową
„studnię". Na ścianie rozk:w1ta
jest fatalny, a co to w ogóle
grzyb, tworzy nawet dość cieje~: „owoc marzeń ciemnych
Włączony
kompozycję.
kawą
tabu"? Co to, na Boga, iesi?
piecyk elektryczny stoi na parapecie okna. by nie sięgnęło
To przecież są słowa piosengo baraszkujące po dywanie
ki, która zyskała wysoka lodziecko Siedzimy, trochę rozkatę w stałym plebiscycie Polmawiamy, trochę wpatrujemy
skiego Radia. Czy naprawdę
się w telewizję. l nagle wszelśpiewane słowa absolutnie się
telewiką rozmowę przerywa
nie liczą i można tam pozwonajnowszych
zyjna reklama
lić sobie na każdy wygłup? Co
komputerów. Nie powiem, dość
to jest:
zabawna. Po
interesująca i
krótkiej chwili następna.
„Agata, Agata
na głowie sałata
Dopijam herbatę, żegnam się
a w ełowie tra ta ta ta"?
z gospodarzami i wychodzę.
Na klatce schodowej czuć chaPrzykladów można by przyrakterystyczny zapach uryny.
nie
taczać mnóstwo. ale i4h
Ze ścian całymi płatami odpana
notowałem, a w pamięci
da tynk I pozostawia po sobie
szczęście nie zostają. Na szczę
jakby zarysowane na mapie noście dla nas. a na pohybel piobrak
we lądy Piętro niżej
sence, ona powinna być wła
światła i w ciemności potykam
taką
zapamiętywalna i
śnie
się o bełkoczącego coś pijanenuci się potem przez długie
go człowieka. Próbuję go podziesiątki lat.
-;i1
dnieść, ale on mówi, bym
więc
Przeskakuję
odpierdolił.
Tekściarze dawno · już zaujeszcze kilka stopni i wychodzę
ważyli, że bardzo łaewo jest
na podwórko. W takich m:ejnapisać tekst, używając zamiast
scach zawsze wydaje mi się, że
dwóch logicznych słów dużej
ściany za chwilę zlecą w dół.
ich ilości, jak największeJ . Na
zamiast powiedzieć
przykład:
Pada deszcz. Jestem na uli„ja wiem" (dwa słowa) - śpie
cy, brudne, mokre papiery powa się w piosence: „wierzcie
rozkładały się tu I ówdzie cami naprawdę wiem to dobrze,
palą
łymi stadami.· Latarnie
słowo daję wszystko ja" (dziesię tylko niektóre, jest ciemno
sięć słów). Zamiast: „kocham
i pusto, życie w mieście zamiecię" piosenkarz śpiewa: „mura wraz z zamknięciem skleme
powiedzieć żeby
szę ci
pów. Gdzieniegdzie tylko zgarwiem co. ale muszę i żebyś mi
bione pod parasolami przebieuwierzyła, bo przecież nie mogają ostatnie postacie. Po brażesz nie wierzyć, że naprawdę
mach stoją grupki pijanych
moja miła kocham ja cię".
chłopców, lepiej nie wpaść im
Mnożnik może tu być dowolw oko, w kilku potrafią być
ny. a czym większy, tym wię
ksze lecą tantiemy,
niebezpieczni. Przed jedną z
bram przewrócony kontener,
jest przy
Najśmieszniejsze
śmieci rozsypały się na pół utym, że to wszystko !>terze się
licy. Jakaś stara, ubrana w
ze zwierzęcą wprost powagą.
w
łachmany kobieta grzebie
Redaktor zapytuje śpiewaczkę
tej kupie odpadków. Od czasu
lub śpiewaka: „Jakie piosenki
do czasu podnosi coś I wkłanajchętniej śpiewasz?" (do śpie
da do przewieszonej przez ramię szmacianej torby.
waków m6wl się zawsze per

o~erwe>wać

przygotowania do wizyty ·· nie
I sekretarza, c:zy oremiera a jakiegoś wiceministra tylko. C->
ze
się tam działo! Co chwila
zdumienia przecierałem oczy,
Najogólniej mówiąc, dyrekc ji
chodziło o to. aby dostojny gość
i:obaczył wcale nie to, co jest,
a co być powinno. I obiektywnie muszę przyznać. że to się
udah
jest inaczej? Wąt
przed ważnym g<>Ś
ciem chce się poikazać z jak
Kiedy do
najlepszej strony.
mnie przyjeżdża czasem rodzinka z Ameryki, to też .stawiam
na st(>ł szynkę i balercm. choć
na co dzień żywię się głównie
kaszanką .• z blachy" t pasztetową. Poza tym, <:hoclaż zmienili
to dyrekt.orzy
się przywódcy,
pozootają na ogół wciąż ci sa·
I dobrm
mi lub taey SaI'Jli.
wiedzą, co robić, aby gość dowiedział się tylko to, co chce
usłY$zeć, a oni pozostali daleJ
na sw<>kh ~kach. Inna
rzecz, że pojawiają się nieraz;
dziś
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Zwizytą
'
1.

„odmieńcy".

Legenda głosi, że król Kazimierz, Wieikim zwany, miał
zwyczaj czasem przebierać się
szaity i zmyliwszy
w ubo.gie
wawelskiego
straże, z zamku
po
wymykać.
cichcem się
wsiach chodzić i z kmiotkami
była
gadać, aby tym lepsza
jego wiedza o tym, co się w
państwie dzieje i jak przez prosty lud króleW1Skie Tządy są odbierane.
Legendy nie p()Wstają z nijakieś
czego, w każdej tk!wi
ziarno - jeśli nawet nie prawdy. to przynajmniej tego, co
ludzie za prawdę uważać by
chcieli. Dowo<lzj. to niezbicie że
już przed wiekami odczuwano
potrzebę bez.pośredniego dialcgu między rządzącymi a rządzo
nymi. czego odbiciem jest właś
nie owa opowieść o mądrym i
szlachetnym kró1u Kazimi~rzu.
opowieść
Nawla.sem mówiąc.
wy.snuta - 1.daje się - wcale
nie w XIV wieku, a trochę
późnięj, ale i tak nie zmienia to
stanu rzeczy. Przy okazji
historykom
wdzięc:zmy byłbym
za oświecenie mnie l czytelników, kiedy.

5.
Do redakcji przychodzą całe
sterty uroczystych zaipr()S"Zeń na
otwarcia,
jubileusze,
różne
akademie. sympozja.„ Wieksrość
z nich wklejamy do pam!atkosię
wego albumu i na tym
kończy, bo przyjmując wszystani
kie. nie mielibyśmy już
chwili czasu na to, co w zawodzie dziennikaTskim najwainlejsze, czyli na pl.sanie. Zdarza się
jednak, że naczelny decyduje,
m lub ktoś z zespołu ooiż sa1
czy
winien ;ednak oójść tu
tam. Di>daje przy tym ~le:
sać.

Nie musisz z
Chod-zi tytko

tam

był.

-

No

t1,,....„,„

cóż.

pańskie

te~

nic pio to. abyś
oko konia

JÓZEF RETMAN

2.
KarzlmietrJWNe tradycje. choć
tyją d~ dzisiaj. T

legendarne,
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To

powiedziawszy

Dago

wstał od atolu i to samo musiał uczynić książę Nitry. Pora była już
późna, zapadła
noc i Częstoch
odprowadzil

Svatopluka do jego namiotu.
- Czy wierzysz,
Piastunie,
'" jego przysięgi? - zwróciła
się Eponja
do
Dagona. Ostrzegam cię,
panie, że to
urodzo.ny zdrajca.
- 'l'ak myślę - skinął gło
wą Piastun. Ale
prawdą
jest, że jeśli czuję obawę przed
Visulanami, to jeszcze \\rięl'
szą obawę
odczuwam przed
Wielką Morawą.
Niech jeden
wściekły pies rzuci się kiedyś
na drugiego wściekłego psa.
Sprawdziły się słowa Eponji.
Oto PG niedługim czasie Svatopluk wspomagany przez Bawarów i margrabiego Karlomana wkroczył
do Wielkiej
Morawy, zdołał sobie .zjednać
zwolenników, schwytał swojego
stryja, Rostlslava i wydal go
!''rankom na oślepienie oraz
niewolę w klasztorze franltijsltim. Następnie, tak jak to mu
przepowiedział Dago,
stał się
niemal niewolnikiem Franków.
Dlatego, gdy wraz z Karlomanem w końcu zdobył gród Dowina, nagle zdradził
swego
opiekuna, Karlomana, i wszystkie swoje siły . zwrócił przeciw niemu i
Bawarczykom,
wypędzając Karlomana z Moraw i kraju Bohemów. Potem
przez kilka lat ze
Svaropl.ukiem bit się
cesarz Ludwik
- Teutoński, aż w końcu musiał,
zmęczony chorobą i niepowodzeniami w wojnie, zawrzeć ze
Svatoplukiem pokój. Znał bowiem Svatopluk sztukę rządze
nia i wiedział, że przysięgj i
przymierza bywają
jak liście
na drzewie. Dopóty żyją, dopóki odżywiane są przez plynące przez pień soki wzajemnych korzyści. Gdy soki przestają

krążyć

przymierza stają
do uschniętych
wiatr porywa.

porośniętych karłowatymi wiś
niami i wątłymi
sosenkami,
słabo trzymającymi się skalnego podłoża, które raz po raz
obnażało
swą
biel, ukazując skaliste zbocza, rumowiska
głazów. ostre iglice kamienne.
.Jadąc prze1
w~1skie
doliny,
gdzie stare buki i dęby zaaynały gubić liście.
·wid;fieli w
zboezach gór czarne wejście do
jaskiń, prowactzących
kto wie

i kryjących kto
jak straszliwe
stwory.
Dzień był
słoneczny . i bezwietrzny.· lecz chtodny - okolice zn.legata cisza p-rzerywan.-i
jedynie krzl·kiem orłów i ~o
kołów kołujących
nad posuwającymi się jeźdźcami
Leslkom Dagona
zdawało się. 7e
owe ogromne
ptaki chcą ich
wypłoszyć ze swoich
sied1'b
lub swymi przenikliwymi głosami odstraszyć , ód
dals?ej
drogi 1'vtko Eponja
zda~·ala
się nie 7\\'racać
fadnei l!Wfl!'\i
na krzyk ptaków i przez cala
drogę
bezgłośnie
p'1rusn1fa
"·argami. zapewne do ;ei tylko
7.nanvch bo~ów modl11c się o
dlu~owieczność dla Dagona.
Około
południa
stanęli u
stóp wvsokiej
góry tli.k samo
jFlk inne. hfelejące] wapl'ennymi skałami wśród pożółkłej
zieleni oorastającvch ia traw
i krze11:ów. Eponja wskazała
żołnier:wm
rumowisko
\dP1kich !!łazów i rozkazała zacząć
je odrzucać na boki.
- Nazbieraj suchych gałęzi
wie
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cia kotł.a była jut ,pełna
rozkar.ała Dagonowi, aby
wił kocioł nad ~em d
cił

wody,
posta-

wrzu-

do niego głowtt trebaka.

- Dokładaj do ognia, aby
woda r.agotowała się - pawiedz.iała.
Zrzuciła

z siebie brokatowy

płaszcz. 1i tylko w białej tunice

przyklęknęła przy ogniu, klania jąc mu się Po kilkanaście
razy. Następnie z jakiejś jej
tylko znanej szczeliny skalnej
wyjęła małą glinianą miseczkę.
napełniła ją już prawie wrzącą
w kotle wodą, nasypala do miseczki ziół. które natychmiast

rozpuściły się.

-

Wypij -

~

podała miseczkę

Da~onowi.

Napój pachniał .przedziwnie.
smak gorz.kl, ale przyjemny. Poczuł Dago jak od tego
napoju zaczyna mu się lekko
kręcić w gł°'vie, cieplo wypeł
nia jego ciało.
- Rozbierz się - znowu usłyszał jej głos, spotęgowany ecr·em w głębi pieczary.
Zrzucił z siebie odzież i nagi usiadł przy kotle, dorzucając

miał

długowiecznym.

Po chwili z czarnego otworu
jaskini zaczęly powoli wypeł
zać węże tak duże i grube jak
nrskie ramię. - Przerazili się
żołnierze Dagona,
chwycili za

chwę.
Spleceni & sob;\ trwali
tak na stoj'co i nieruchomo,
;ponieważ Dago
nie odczuwał
potrzeby powięksr.ania rozkoszy
przez. zwykłe w takich chwilach ruchy.
Wielka słodycz
przenikała jego ciało. Odnosił
WTażenie, te złączony z Eponją odbiera od niej jakąś ogromną moc, która dociera do kaidego mięśnia w jego muskułach. Jednoczefaie świat wokół
niego zaczął powoli wirować, a
kiedy rozkosz stała się ogromna. aż krzyknął z zachwytu i
omdlał. Gdyby nie podtrzymały go ramiona kapłanki, byłby
runął na skaliste podłoże jaskini. Ona jednak powoli i delikatnie ułożyła go na ()Strych
skałach. pcdkła<lając mu pod
głowę

zw1nięty

biały

płaszcz

do Rudy, Sieradzy i Gniazda.
Z dum" myślał o sobie, że oto

stal alit

długowiecznym i będz.le
1to albo więcej lat, staczawiel• bitew.
poszerując
grani-ce swego · kraju i umacniając jego potęgę.
W drodze do Gniazda odwa!ył się go uipytać jeden z Lestków, którzy
towarzyszyli mu
az do Jaskini Węiów:
- Po co, nasz panie, byleś
iył
jąc.

między

wężami?

Po nieśmiertelność - odparł Dag-0.
Uwierzył mu ów Lestek, gdyż
sam na własne oczy
widział
jak kapłanka Ludzi Skrzydlatych wprowadziła go do mrocznej jaskini. z której wypełza
ły setki wężów. I tak wiesć o tym,
że Pia:1tun
jest nieśmiertelny
rozeszła się wśród innych Lestków, a także 2'lnałazla posłuch
i u ludu, lubi on bowiem wierzyć we wszystko, co wydaje
-

Lestka.
Z jej tylko znanej
szczeliny wyjęła lnianą chustę
i wytarła swoje ciało, tłuste od
ciała Dagena j
pachnące za się niezwykłe.
czarowanym rosołem z łba mło
dego źrebaka. Z innego schow- Herimie - radośnie zawoka wyjęła nóż
i na moment , łał w Gnieździe. witając swego
przyklęknęła
kanclerza.
przy
- Oto pokonałem
Dagonie.
Spoglądała na
jego piękną i Ludzi Skrzydlatych i w strasz-

(29)

ZBIGNIEW NIENACKI

przysięgi
i
się
podobne
liści,
które

Złamał swoją prZ)'sięgę margrabia Karloman, gdy obiec::\!
pomoc Svatoplukowi, bo ta pomoc okazała się potem niewolą. Złamał więc
Svatopluk
przysięgę wobec
Karlomana i
przegna! go z Wielkiej Morav;y. Lamanie przysiąg przez
władców byto wtedy tak zwykłą sprai.vą jak łamanie patyków
na ogień. Dlatego tak ochoczo
złożył Svatopluk przysięgę Piastuno,,..i, nawet nie zastanawiając się, czy ją
kiedykolwiek
dotrzyma. Nie ~·ierzył Dago 11·
przysięgę
Svatopluka,
albo"·iem uczyła sztuka rt:ądzenia,
ze tylko glup!ec
budu.ie 8W<I
władzę na przysięgac:!J i pramierzach z innymi, a nie na
własnej sile. Pozwolił
jednai\:
Svatoplukowi odjechać wolno
w stronę Wroc!awii i Bawarii,
a nawet dał mu kilku Lestków do ochrony, gdyż bardrn
peagnął rozpalić ogie11 na południu. Napisano
w .,Księdze
Grzmotów i Błyskawic", że nie
parzy ogień w cudzym domu;
bywa, że na cudzym ogniu można upiec własną piecze11.
Tego samego dnia
Eponja
powiadomiła Dagona,
że oto
może uczynić
go długowiecz
nym, dopełnił się bowiem czas
jego oczekiwania. Zgodnie z
wyrażonym
przez nlą życze
niem wziął Dago z sobą tylko
trzydziestu Lestków i młodego
źrebaka.
Prowadzony
przez
kapłankę ruszył ze swoim oddziałem w kierunku
południo
wo-wschodnim, ku rysującym
się w oddali wzgórzom, które
zwano Sokolimi Górami. Było
tych wzgórz chyba z dziesięć,

' jak głeboko

na ognisko - ·poleciła Dagonowi.
A kiedy to uczynił, wydala
następne polecenie:
- Utnij głowę źrebakowi.
Odrąbał Dago swym Tydingiem łeb źrebaka, a wówczas
żołnierze zobaczyli ipod rumowiskiem głazów otwór, wiodący
w głąb góry. Zanurzyła się w
nim Eponja i Po chwili wróciła niosąc dwie smolne gałę
zie-pochodnie. Skrzesano ogień
~ zapalono je.
- Odejdźcie stąd, bo to co
zo!:>aczycie napełni was przerażeniem powiedziała Eponja
do żołnierzy Dagona. - Ty zas,
Piastunie weź
z. sobą uciętą
głowę źrebaka 0 raz wiązkę suchych galęzi i pójdź za mną
w korytarz p0dzieminy. Pamh~
taj jednak. że jeśli zobaczysz.
coś straszne.go,
nie wolno ci
krzyknąć. gdyż nie zostaniesz

----\
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uzdę

Vindosa i o.:ldal.li się od
jaskmi 1B dwa stajan,a, czyniąc obozowisko nad przejrz:ysty:n strumieniem
plynący in
dciem górskiego wąwozu.
Węży były setki i wciąż nowe wypelzały z otworu jaskini.
- Chodź - rozkazała Dagonowi Eponja. Z zapalonymi pochodniami w dłoni, uważając,
aby nie nadepnąć
żadnego z
węży, zanurzyła się w mroku
podziemnego korytarz.a.
Dago rusz.yl za nią. także bacząc. aby nie nadepnąć na pelzające węże. Pot zrosił mu czoło ze strachu i wstrętu, jakim
napełniały go owe gady. Potem
ujrzał, że podziemny korytarz
wygląda jak paszcza straszliwego smoka, bowiem od sufitu w
d..il 1 od dołu ku górze wyrastały przed nim
ostre groty
skalne podobne do ogromnych
zębów. Wchod~ił więc jak gdyby w wielką zębatą paszczę i
po trzydziestu krokach ujrzał,
że jest w przestronnej pieczarze. gdzie z cichym piskiern
latało tys\ące nietoperzy.
Nic
krzyknął ze strachu, choć niemal ocierały się o jego twarz,
zbliżając się ku niemu bezszelestnym lotem.
Eponja z.na.lazła pochodnie
włożone w żelazne uchwyty n:i
ścianie pieczary i z'lpaliła je.
Podobn:e
z..<:tpłonął ogień
w
wielu steatytowych kagankach
stojących na ziemi. Ustawione
były w duży krąg wokół paleniska. nad którym na dwóch
głazach
spoczywał wielki kocioł z brązu.
- Napełnij kocioł wodą
rozkazała Eponja.
-

A skąd wezmę wodę?

zapytał

Dago.

Pokazała

mu strużki wody
po ·ścianach jaskini.
Niektóre z nich tworzyły małe
strumyczki. spływające gdzieś z
góry i niknące w szczelinach
dna pieczary.
Z największym trudem uniósł
Dago ów kocioł i podstawił go
pod takim strumykiem. dług-0
ściekające

czekając aż kocioł napełni się
choćby do połowy. Eponja tymczasem rozpaliła ognisko mię
dzy głazami i zaczęła nucić cicho jakąś dziwną oieśń w ob-

cej mowie. A kiedy jedna trze-

.
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Wężów
łem długowieczność.

liwej Jaskiil.i

otrzyma-

Czy to znaczy, l)tlnie, że
sie nieśmiertelny, jak powiada ją Lestkowi'1'l
Zabiliśmy
wielu Ludzi
Skrzydlatych, kt6.rzy otrzymali
długowieczność, co znaczy. że
byli śmiertelni. Nie wiem więc
jak rozumieć to, że się stało
-

.stałeś

drzewa do ogniska i słuchaj<iC
jak woda zaczyna się gotowac,
a wraz z nią
gotuje się łeb
źrebaka. Oszołomiony napojem
nie wiedział,
czy trwało to
dług 0 czy krótko. Zabrakło mu
jednak suchych gałęzi i ogiell
pod kotłem
powoli wygasał.
Stygł także ów przedziwny rosół w kotle.
Eponja znowu zanuciła swoją dziwną pieśń. Następnie nasypała do kotła jakichś sproszkowanych ziół, a sprawdziwszy
dłonią. że woda w kotle jest
już zaledwie letnia, rozkazała
Dagonowi. aby wlazł do niego
Dokładnie
umyj tłu;tą
wodą swoje ciało. rwarz. ramiona. uda - mówiła.
Wkrótce całe ciało Dagona oblepił tłuszcz
z ugotowanego
łba źrebaka.
Wtedy dała mu
do wypicia słodkawej cieczy z
małej miseczki glinianej i nagle jego cz.tonek
nabrzmiał
mocno i zaczął sterczeć.
Eponja wygasiła
wszystkie
kaganki.
Płonęły tylko dwie
pochodnie i pieczarę wypełniał
mrok. Widział jednak Da.go, że
Eponja zrzuciła z , siebie białą tunikę i naga stanęła obok
wielkiego głazu.
- Wyjdź z kotła i weź mnie
- szepnęła.
Ociekając tłustą wodą i pełen
bolesnego pożądania wyszedł
Dago z kotła i zbliżył się do
Eponji, Ona zaś lewą nogę postawiła na skale tak. aby miał
dobry dostęp
do jej krocz.a.
Wyciągnęła ku niemu ramiona,
przycisnęła g-0 . do swego brzucha i og:romnych piersi, dłonią
wpychając jego członka w -po-

jak gdyby martwą twarz, bial:e
wosly i czuła do niego
choć mogła
teraz. bez
trudu pomścić upadek Ludzi
Skrzydlatych. Leci nie wolno
było właśnie jej zabijać czło
wieka. który miał być długo
wiecznym. Wstała więc. natę
żyła wszystkie swoje mięśnie i
przewróciła brązowy kocioł, zalewając tłustym rosołem jeszcze żarzący się popiół na palenisku. Narzuciła białą tunikę,
wyjęła z uchwytu jedną z pochodni i odszukała sobie tylko
znane inne tajemne wyjście z
jaskini' Po drugiej stronie -góry.
I tak oto odeszła Eponja
nie wiadomo dokąd. Opowiada
się. że w drodze do
Visulan
napadł na nia niedźwiedź i rozszarpał jej ciało ...
Opowiada się również, że Dago Piastun obudził się z powodu chłodu, który mroził mu
plecy w wilgotnej jaskini. Pochodnia ledwie się tliła i niemal Po omacku odnalazł swoje ubranie. miecz i tarczę oraz
długie
miłość,

drogę. jaką przybył z Eponją.
Gdy wyszedł - słońce już zachodziło. a to co przeżył. mogło

się

wydawać tylko snem. Ale
jego ciało wciąż
było tłuste
od kąpieli w brązowym kotle,
a u wejścia do jaskini leżał
martwy źrebak z odciętą gło
wą. Co jakiś czas doznawał zawrotów głowy i kroczył jak oijany. Wreszcie usłyszał ludzkie
głosy i z.obaczył nad górskim
pctokiem obozujących Lestkó,w.
W milczeniu wskoczył na siodło
Vindosa
i prowadząc oddział
żołnierzy ruszył
w Powrotną
drogę do Częstocha, a później

długowiecznym.

sprawę

należy

Być

może

tę

pojmować w
swoisty sposób: jeśli nie trati
mnie wroga strzała, nie otruje

jakaś zła kóbieta,
nie ugodzi
czyjś miecz. bogowie pozwolą
mi żyć dłużej niż innym.

Spicimlr zaprowadził Dagona
do pomieszczeń, które w Gnieź
dzie zajmowała jego niewidoma żona i pokazał mu małego
Lestka.
Dziecko chowało si·~
zdrowo i liczyło już kilka miesięcy. Nie okazał jednak Piastlln, aby ucieszył go
widok
dz:ec):{a. Wieczorem pijąc piwo
ze Spicimirem. powiedział mu:
- Po co władcy mają dzieci? Czemu tak bardzo zabiega.ą
o swoich następców?
Pragnę
panować długie lata · i gdy
,przyjdzie czas. aby przekazać
Lestkowi władzę, będzie 0 n już
starcem. A czy starcowi moż
na oddać prawo do rządzenia
państwem? Pomyśl. Spicimirze.
jak mój
Lestek będzie mnie
przez całe życie
nienawidził.
spiskował przeciw mnie, buntował się, dybał na moje życie.
Kto wie. czy własne dzieci nie
są zawsze
największym wrogiem

-

każdego władcy.

Wiem o tym, panie - odparł Spicimir. Naprawdę ten
stanie sie twoim następcą. komu nadasz własne !mię: Dago.
Ja jednak będe strzegł I małe
go Lestka, pcri.ieważ nie tylko
ty. ale i on, tworzycie jedność
naszego państwa.
W t>Ołowie miesiąca zwanego
Paźdzkrz przybyło od Zyfiki
trzech sauromaoldch wojownl-

ków. Powiadomili oni Piastuna.
że na Mazowil zbuntowało „1i:
przeciw Zyfice kilkunastu sauromackich żołnierzy,
na ich
czele stanął graf Fulko, zdobyli
grOd Raciąż, a następnie zaproponowali Zyfice ugodę. Oto graf
~'ulko miał wziąć za żonę Zyfikę i wraz z nią panować: na
Mazowii. Zyfika i Fulko zapraszają go więc na swoje wesele
do Plocka. gdzie już razem oddadzą się mu znowu w jego
piastowanie.
- To zasadzka, parne - ostrz.egal Spicimir. - .Nie wierzysz chyba w uczciwe zamiary
Zyfiki i zdrajcy Fulk>i. W Plocku spróbują cię zabić, aby uczynić Kira twoim następcą i
rządzić w jego imieniu.
1 Wezmę
ze sobą stu najwaleczniejszych
Lestków
zdecydował Dagon.
Jeśli
stchorzę, przestaną się mnie lę
kać i stracę Mawwię. Muszę
być na ich weselu i wziąć ich
w swoje piastowanie.
Herim rownież odradzał Dagonowi podróż do .Plocka, zdawał sobie jednak sprawę, ie
władca nie ma w takich razach
wyboru. Jeśli okaże lęk i sła
bość, wieść o tym rozejdzie Slę
między innych możnych i każ
dy zechce samodzielności. Pe>
lVlazowii
odpadnie Witlandia,
potem może Poznani~ lub Kruszwic. nikt bowiem nie zechce słuchać lękliwego i słabego
człowieka. Tak jak wojown1K
wezwany do walki musi do niej
s;;anąć
w pełnym rynsztunku,
tak i władca. którego poddani
prosz.ą o wzięcie w piastowanie
nie może im tego odmó\vić, jesli nie chce okazać słabości.
Z końcem miesiąca Paździeri.
ruszył wiC:c
DagQ do Plocka,
prowadząc
stu pięćdziesięciu
Lestków, najlepszych i najwaleczniejszych. Przy boku Dagona jechał Herim, któremu Dago
uial mun 0 skrywanej mHos~i
do ZyfikL Liczył Dago. że w
wiaśnie Herim będzie potrafił
odwieść Zyfikę od zdrady. jesli
taką z Fulką zamierzata dokonac.
.t'lock nie był dużym grodem
i dwcr Zyfiki
nie miał zbyt
w.c\u ponueszczen. Lestkowi~
rol•Oiyli się więc obozem na
lące kolo podgrodz1a, tam też
5,.anął namiot dla Piastuna . .!~le
czy władca może mieszkać w
na:n1ocic kolo podgrodzia, i;Jy
we dworze.
we wspaniałycn
komnatach przebywa jego po-ddany? Musiał więc Dago przy;ąć z.aproslenie Zyfiki 1 wraz
z dwudziestoma Lestkami wprowadzić się do orzygotowanycn
d«l n.ego : Henma kilku komnat. \V dz.ień z.aslubm Zyfiki l
i"ulki zasiadł Dago
na trone
w paradne.i sali. Tron jego 0tocz.y\0 dziesięciu Lestków, 11
jego boku stamił Herim. Kl<:••nęla przed nan Zyfika i uczyn;ł
to samo Fulko. każde z nich
krndlo swoje dton\e w dłorntl
Dagona. a on 1cn okrywał µołą :;,voiego ptaszcz.a
1 mowil,
że bierze ich w swoje piasto\vame.
Zyiika
miała
pelniejsic
kształty. Ubrana w strój Dzikiej Kobiety, ze złotą przepaską na czarnych włosach i l&
srebrną tarczą 1v ręku wyda wała się jeszcze piękniejszą
niż dawniej
~ bardz.iej godną
pożądania. Lecz Dago nie pożą
dał tej kobiety.
Fulko mial na sobie pozlacany pancerz. i biały płaszcz. Klę
kając przed Dagonem zdjął r.
głowy swój hełm
z pawimi
piórami.
a~ władcy okazać
cześć i szacunek. Uśmiechał się
bez przerwy jak gdyby dając
do zrozumienia: ie nie cz.uje do
Piastuna żadnej urazy, z.apomniał nawet o tym, co stało się
u bram Sieradzy. Lecz. ciała
Zyfiki i Fulki, ich oczy przemawiały nienawiścią.

Po ceremonLi
piastowania
Dago wrócił do swej komnaty i
kazał przy jej- drzwiach
bez
przerwy strażować czterem Lestkom. Pragnął odpocząć przed
nocną ucztą weselną. do której
przygotowywano się we dworze.
Na tej uczcie mogło dojść do
zdrady i dlatego zapewnił sobie Dago prawo do otoczenia
się dziesięcioma Lestkami. Tyle samo uzbrojonych żołnierzy
miała pozwolenie
wprowadzić
do sali 'lyfika. Gościom. zaproszonym na ucztę weselną przez.
Zyfikę i Fulkę nie dano prawa
przybycia z mieczem I włócz
nią, a tylko co najwyżej z. nożami u pasa. aby mieli czym
kroić mięso.
Tak zapewnił. sobie Dagon
bezpieczeństwo podczas uczty,
a przecież kładąc się dla odpoczynku na łożu wysłanym sk6rami łosia, nie czuł się bezpie-

czny.
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